
5. yıla özel yeni modüller eklendi

Genç KOMEK
öğretecek

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 31 ilçede 19 bin 400 öğrenci ile başlattığı Genç 
KOMEK Yaz Okulu’nun dönem açılışına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Dinimiz Değerlerimiz, Spor ve Sanat dallarında eğitim veren Genç KOMEK 

sayesinde çocukların gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

Vakit ekonomiye odaklanma vakti!
24 Haziran seçimlerini 

değerlendiren BYSD Başkanı 
Tahir Büyükhelvacıgil, TOBB  
Başkan Yardımcısı ve Konya 
Ticaret Odası (KTO) Başkanı 

Selçuk Öztürk ve KSO 
Başkanı Memiş Kütükcü, 
Türk milletinin tercihini 

istikrardan yana kullandığına 
dikkat çekti, bundan sonraki 
süreçte önceliğin ekonomiye 
verilmesi gerektiğine vurgu 
yaptı. n SAYFA 13 VE 14’TE

06 Ekili alanları 
dolu vurdu! 12 Cinsel istismar 

suçlarına idam istedi 14 İsmil’e 60 Milyon 
TL’lik kaynak 
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HURDA ARACA 
FİAT ELİ DEĞDİ

TOYOTA’DA HURDA 
ARAÇ KAMPANYASI!

10 bin TL’yi 15 bin TL yapı

10 bin TL’ye varan indirim!

Koyuncu Fiat’ta Haziran ayına özel kampanyalar 
uygulanıyor. Koyuncu Fiat Oto Satış Müdürü  Murat 
İçil, hurda araç teşvik kampanyasını 15 bin liraya çı-
kardıklarını söyledi.

Toyota Plaza Otojen’de özel hurda teşvik kampan-
yası devam ediyor. Kampanya kapsamında 16 yaş 
üzeri aracını hurdaya ayırmak isteyenlere sıfır araç-
larda 10 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor.

n HABERİ SAYFA 18’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

ULUSLARARASI 
İTİBARIMIZ ARTACAK

Prof. Dr. Şaban Çalış: 

24 Haziran seçimlerini değerlendiren Prof. Dr. Şa-
ban Çalış, “Vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a güvendiği ortaya çıkmıştır. Se-
çim sonuçları Türkiye’nin uluslararası pozisyonuna 
pozitif olarak yansıyacaktır” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

Balonları patladı!
Seçimler öncesi soğan, patates 

fiyatındaki spekülasyonlar, 
dolar üzerinden yapılan 

olumsuz ekonomi söylemlerini 
Türk milleti bozdu. Seçimin 
ardından patates ve soğan 

fiyatları geriledi, altın ve dolar 
düşüşe geçti

PLANLAR TUTMADI
Seçim öncesi ekonomi üzerinden 
yapılan spekülasyonlar ve planlar 
tutmadı, suya düştü. Kuru soğan 
ve patates fiyatlarına üreticinin 
zam yapmamasına rağmen katla-
narak sofraya gelmesi tartışmala-
ra neden olmuştu ancak seçimle-
rin ertesi günü 4, 50 TL’ye satılan 
soğan 4 TL’ye, 3,50 TL’ye satılan 
patates ise 2,80 TL’ye düştü.

DÜŞÜŞLER SÜRECEK
Konya Adnan Menderes Toptancı 
Sebze ve Meyve Hali Başkanı Ad-
nan Pirinç, “Düşüş süreci devam 
edecek. Önümüzdeki 10 gün için-
de Hem soğan hem de patates fi-
yatlarında düşüşler olacak” dedi. 
Diğer yandan yükselişte olan Altın 
ve dolar da gerçekleşen seçim-
lerle birlikte düşüşe geçti.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Tarihe yolcuğun 
3. etabı başladı

Bağımlılık 
döngüsü önlenecek

Beyşehir’de 
zafer coşkusu

Selçuklu Belediyesi tarafından 
“Selçuklu Torunları Osman-
lı’nın İzinde” projesi kapsamın-
da Bilecik ve Söğüt’e düzen-
lenen kültür turlarında üçüncü 
etap başladı. 3. etabın sonunda 
3800 vatandaş projeden fayda-
lanmış olacak.  
n HABERİ SAYFA 15’TE

Yeşilay Konya Şubesi Başkanı 
Dr.Mevlüt Büyükhelvacıgil, ba-
ğımlıları rehabilite edecek ve 
bağımlılık döngüsünün önüne 
geçecek Türkiye Rehabilitas-
yon Merkezleri’nin bağımlılar 
temiz bir şekilde hayata atılma-
larını sağlayacağını söyledi.  
n HABERİ SAYFA 18’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın seçim başarısı Bey-
şehir’de coşkuyla kutlandı. Hal-
ka seslenen Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, “Bugün 
sevinen ABD’si, Fransa’sı, İn-
giltere’si, İtalya’sı, şer odakları 
değil, sizler oldunuz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Adnan Pirinç

Tahir BüyükhelvacıgilMemiş KütükcüSelçuk Öztürk
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Gerçekleşen seçimler öncesi soğan, patates fiyatındaki spekülasyonlar, dolar üzerinden yapılan olumsuz ekonomi söylemleri Türk Milleti tarafından 
tutmadı, planlar suya düştü. Seçimin ardından patates ve soğan fiyatları geriledi, fiyatların 10 gün içerisinde normal seyrine döneceği ifade edildi 

Oyunları millet bozdu
24 Haziran Cumhurbaşkanlı-

ğı ve Milletvekilleri seçimi öncesi 
ekonomi üzerinden yapılan spekü-
lasyonlar ve planlar tutmadı, suya 
düştü. Kuru soğan ve patates fiyat-
larına üreticinin zam yapmamasına 
rağmen katlanarak sofraya gelmesi 
tartışmalara neden olmuştu ancak 
seçimlerin ertesi günü 4, 50 TL’ye 
satılan soğan 4 TL’ye, 3,50 TL’ye 
satılan patates ise 2,80 TL’ye düş-
tü. Fiyatların 10 gün içerisinde nor-
mal seyrine döneceğini dile getiren 
uzmanlar vatandaşların  az daha 
sabretmesini istedi. Konya Adnan 
Menderes Toptancı Sebze ve Mey-
ve Hali Başkanı Adnan Pirinç, “Dü-
şüş süreci devam edecek. Önümüz-
deki 10 gün içinde Hem soğan hem 
de patates fiyatlarında düşüşler ola-
cak” dedi. Diğer yandan yükselişte 
olan Altın ve dolarda gerçekleşen 
seçimlerle birlikte düşüşe geçti. 
“SOĞAN 4 TL’YE, PATATES DE 2,80 

TL’YE GERİLEDİ”
Konya Adnan Menderes Top-

tancı Sebze ve Meyve Hali Başkanı 
Adnan Pirinç, soğan ve patates fi-
yatlarında ki artışların tamamen se-
çime bağlı olmadığını belirtti. Has-
talıktan ve yağışlardan dolayı hasat 
yapılamadığını da sözlerine ekleyen 
Pirinç, fiyatların bugünden itibaren 
düşmeye başladığını ifade ederek 
sözlerine şu şekilde devam etti: 

“Soğan ve patates fiyatlarını ta-
mamen de seçime bağlamak hata. 
Ama tabi ki de azda olsa seçimler 
soğan ve patateste ki fiyatın artışını 
tetikledi. Tarlalarda ki olan mantar 
hastalığından ve birkaç yıldır üreti-
cinin para kazanamamasından do-
layı ekim normalden yüzde 40 daha 
aşağı oldu. Kalan yüzde 60’lık kı-
sımda kesinlikle Türkiye’ye yeterdi. 
Ama dünyadaki global ısınmadan 
dolayı iklim kayması meydana ge-
liyor ve hala dolu ve yağmur yağışı 
gerçekleşiyor.

 Dolu ve yağmur da tam olarak 
hasat zamanına denk geldiği için 
ürün zarar gördü. Çamur tarlaya 
girilemediğinden dolayı da hasat 
yapılamadı. Ekstradan arz oluşumu 
engellenmiş oldu. Hasadı sadece 
ekonomisi ve güçlü olanlar yapa-
bildi.  Ürün büyük tüccarların eli-
ne geçince de arz ve talep dengesi 
sarsıldı. Soğanın ağırlıklı yetişmiş 
olduğu Konaklı bölgesi hasat du-
rumuna girmek üzere. Bugün ise 
fiyatlarda aşağı yukarı 50 kuruş 
civarında düşüşler var. 4,50 TL’ye 
satılan toptan soğan yaklaşık olarak 
40 kuruş azaldı. Patates 3,50 TL ci-
varında satılıyor bugün ise 2,80 TL 
ile 3 TL civarında satılıyor.  Bu süre-
cin devam edeceğini düşünüyoruz.

 Önümüzdeki 10 gün içinde 
Hem soğan hem de patates fiyatla-

rında düşüşler olacak” 
“FİYATLAR DÜŞTÜĞÜ ZAMAN 
ESNAFTA RAHATLAYACAK”

Soğan, patates ve diğer ürün-
lerde ki fiyat artışlarından dolayı 
esnafın da etkilendiğini dile geti-
ren Pirinç, bundan sonraki süreçte 
fiyatların düşmesi ile birlikte satış-
ların artacağını da söyleyerek, “Fi-
yatların yüksek olmasından dolayı 
satışlar az olduğu için bu durum-
dan esnafta etkilendi. 

Bu fiyatlara göre satışlar ne-
redeyse durdu. Hal yasasına göre 
yüzde 5 ile yüzde 8 arasında çalışan 
bir esnaf kitlesiyiz. Büyük tüccarlar 
gibi ürünleri bizler depolamayız. İn-

şallah fiyatların düşmesi ile birlikte 
satışlarımızın eski haline dönmesini 
bekliyoruz” diye konuştu. 

“BENİM VATANDAŞIMA 50 
KURUŞLUK ÜRÜNÜ 6 LİRADAN 

YEDİRENDEN HESABINI 
SORACAĞIZ”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Ahmet Eşref Fakıbaba’da, geç-
tiğimiz günlerde konuyla ilgili açık-
lama yapmıştı. Fakıbaba, patates ve 
soğan  fiyatlarındaki artışa ilişkin de 
gerekli tedbirlerin alındığını bildi-
rerekşunları  söylemişti: “Hayretler 
içerisindeyim, 1,5-2 ay önce Sayın 
Başbakanımızla Niğde ve  Aksa-
ray’daydık. Dediler ki ‘Patates eli-

mizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa 
alan  yok, bize ihracat desteği verin.’ 
Biz de bunun üzerine Bakanlar Ku-
rulu’ndan patatese ihracat desteği 
verdik. Bütün bakanlar imzaladı. 
Nasıl olur da böyle bir durumda 50 
kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar 
anlamış değilim. Biz evelallahher 
şeyi hallederiz. Bakın göreceksiniz 
hemen fiyatlar düşecek, soğanda 
da patateste de nohutta da. Ted-
birlerimizi aldık. Vatandaşlara şunu 
söylüyorum, karanlık  eller var, bu 
elleri evelallah yok edeceğiz. On-
lar görecekler, benim vatandaşıma 
50 kuruşluk ürünü 6 liradan yedi-
renden hesabını soracağız. En kısa 
sürede fiyatlar normale dönecek.” 
Öte yandan toptancılar, 6 liradan 
satılan patates ve soğan fiyatlarının 
düşeceği sinyalini verdi. Kocaeli’nin 
İzmit ilçesinde toptancılık yapan 
Fazlı Top, “Soğan şu anda bizde 5 
lira. Patates de 3- 3.5 lira. İnegöl, 
Afyon, Nevşehir, Niğde bu bölge-
lerde başladığı zaman patates kesin 
1-1.5 lira arası olur” 

ALTIN’IN GRAM FİYATI SEÇİMİN 
ARDINDAN DÜŞÜŞE GEÇTİ 

Altının gram fiyatı, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
kesin olmayan sonuçlara göre 
Cumhurbaşkanlığı Seçim’inde salt 
çoğunluğu elde etmesinin ardından 
dolar kuruna bağlı olarak haftaya 

düşüşle başladı. Altının gram fiyatı 
önceki kapanışının yüzde 2,5 altın-
da 186,4 liradan işlem görürken, 
Kapalıçarşı’da çeyrek altın 304 lira, 
Cumhuriyet altını da 1.240 liradan 
satılıyor.  Son iki haftada etkili olan 
düşüş eğilimini yeni haftaya da ta-
şıyan altının ons fiyatı ise önceki 
kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 
1.266 dolar seviyesinden işlem 
görüyor. Uzmanlar, dün Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın ve AK Parti’nin, 
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçim’inde resmi 
olmayan sonuçlara göre birinci çık-
tığını anımsattı. Seçim sonucunun 
ardından yurt içi piyasalarda döviz 
ve altının gram fiyatında sert dü-
şüşler yaşandığını bildiren uzman-
lar, bu hafta yurt içi piyasalarda 
seçim sonuçlarının etkisinin devam 
edeceğini kaydetti.

Geçen haftayı 4,6810’dan ta-
mamlayan dolar/TL, gerçekleştiri-
len Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 
Milletvekilli Seçimlerinin resmi ol-
mayan sonuçlarının açıklanmasıyla 
birlikte hızla düşüşe geçti. Analist-
ler, seçim belirsizliğinin ortadan 
kalkmasının Türk lirası varlıkların 
güçlenmesini beraberinde getir-
diğini belirterek, bu hafta piyasa-
lardaki volatilitenin azalabileceğini 
kaydetti.
n HÜSEYİN MENEKŞE

 Adnan Pirinç 

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimi öncesi ekonomi üzerinden yapılan spekülasyonlar ve planlar tutmadı, suya düştü. Seçimin ardından doların ateşi sönmeye başlarken, patates ve soğan fiyatları da gerilemeye başladı.
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Türkiye için önemli dönüm 
noktalarından olan bir seçimi 
gerçekleştirdik. 

Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi böylece hayata 
geçmiş oldu... 

FETÖ’cülerin 15 Temmuz 
hain darbe ve işgal girişimine 
geçit vermeyen Türk Milleti, 16 
Nisan 2017 Referandumu ve 
24 Haziran 2018 seçimleriyle 
şer güçlerin oyunlarını bir kez 
daha başlarına geçirdi. 

Milli bir şuurla sandığa gi-
den seçmen “Güçlü yönetim, 
güçlü Türkiye” hedefine onay 
verdi, demokrasi şöleni yaşadı. 

MHP Genel Başkanı Dr. 
Devlet Bahçeli’nin, “Önce ül-
kem ve milletim ve sonra 
partim” diyerek FETÖ/PKK/
DEAŞ/YPG/PYD terör örgütle-
rine karşı Milli Duruşu, tahrik 
ve tehditlere boyun eğmeyişi... 
AK Parti Genel Başkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın, ihanet 
çetelerine geçiş vermeyişi... 
Cumhur İttifakı’na zafer kazan-
dırdı...

Sırf AK Parti’yi devirmek, 
“Erdoğan gitsin de sonucu ne 
olursa olsun” mantığıyla hare-
ket eden Millet İttifakı ise Os-
manlı tokadıyla şaşkına döndü. 

Cumhurbaşkanlığı’nı ala-
masak bile Meclis’te çoğun-
luğu sağlayarak Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’ni 
çalışamaz duruma getirecek-
lerini düşünen CHP, SP, İP ve 
destekçileri HDP havasını aldı. 

Sırf, Cumhur İttifakı’nı kö-
şeye sıkıştırmak için, “HDP 
barajı geçsin” kampanyası 
yürüten, terör örgütünün söz-
cüsü Selahattin Demirtaş›a el 

sallayan, “hapisten çıksın, 
özgürce seçim çalışmasını 
yapsın” diyen Kemal Kılıçda-
roğlu, Temel Karamollaoğlu, 
Meral Akşener’e en büyük ce-
vabı yine millet verdi...

“Yıkacağız, satacağız, ya-
tırımları durduracağız, köprü, 
yol, tünel bunlara gerek yok, 
Kandil’den Mehmetçik çekil-
sin, FETÖcüler serbest bıra-
kılsın” diyen vandallar ve iha-
net çeteleri yedikleri Osmanlı 
tokadının acısını hissederken, 
onları besleyen şer güçlerin ise 
bir kez daha şaftı kaydı... 

“MHP bitti” diyenlerin 
kendileri bitti... “AK Parti için 
tamam” diyenlerin feleği şaş-
tı... Milletin aklı olan Cumhur 
İttifakı seçimi kazandı, Türk 
Milleti alayını güzelce öptü...

***

Seçim sonuçlarının Konya 
özelinde ise önemli mesajları 
oldu. AK Parti, MHP, CHP ve 
SP bir anlamda sandıkta um-
duğunu bulamadı. Partiler öze-
linde değerlendirme yaptığımız 
da ortaya çıkan tablo şöyledir; 

AK PARTİ 2 VEKİL 
KAYBETTİ  

Her genel seçimde olduğu 
gibi AK Parti yine Konya’da 
milletvekillerinin çoğunluğu-
nu aldı. Ancak 1 Kasım 2015 
seçimlerine göre vekil sayısı 
2 düştü. 11 veya 12 milletve-
kili bekleyen AK Parti kadroları 
Meclis’e 10 milletvekili gön-
dermenin şaşkınlığını yaşadı. 
Seçim öncesinde listelere itiraz 
edenlere, “bu listeyle seçi-
me girersek oy kaybederiz” 
diyenlere “Algı operasyonu 
yapılıyor” karşılığını veren AK 
Parti yönetimi seçim sonucuy-

la hata yaptıklarının 
farkına vardı. Seçim 
sonucunun fatura-
sı kime kesilecek? 
sorusu parti için-
de konuşulurken, 
sosyal medyada da 
tepkiler var. Sonuç-
ta değerlendirme-
yi AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tay-
yip Erdoğan yapacak ve hata 
yapılmışsa hesabını soracak, 
hata yoksa yola devam edile-
cek!... Şurası bir gerçek ki 16 
yıldır Konya›da vekil sayısını 
10›dan aşağıya düşürmeyen 
bir parti var. Yine de büyük bir 
başarı. Kendilerini tebrik et-
mek gerekiyor... 

MHP’NİN BEKLENTİSİ 3’TÜ!

MHP’nin Konya’da bek-
lentisi ise en az 3 milletvekili 
çıkarmaktı. Sandıktan 2 mil-
letvekili çıktı. 15 Temmuz hain 
darbe girişimi ve sonrasında 
MHP Genel Başkanı Dr. Devlet 
Bahçeli’nin dik duruşu, Milli 
Şuur çağırısı Türkiye genelin-
de olduğu gibi Konya’da da 
karşılığını buldu. “MHP taba-
nı İP’e geçti” diyenlere inat 
ülkücüler MHP’ye mührünü 
bastı. Bunun yanında kendi 
partilerine kızanlar, partileri-
ni cezalandırmak isteyenler, 
beklentilerinin karşılığını ala-
mayanların da tercihi önemli 
oranda MHP oldu. Böylece 
MHP, 1 Kasım’da kaybettiği 1 
milletvekilini 24 Haziran’da ye-
niden  almış oldu... MHP başa-
rıyı yakalamış gibi gözüküyor. 
Ancak 3. sıra milletvekili adayı 
Celil Çalış da Meclis’e gitsey-
di tablo daha güzel olacaktı. 
Çünkü partilerin Konya liste-
leri içinde tarımı temsil eden 

tek isimdi. Bu açı-
dan Celil Çalış, çiftçi 
kesimi tarafından 
“Toprağın Adamı” 
olarak nitelendirildi, 
büyük takdir gördü. 
Her ne kadar kendi-
si milletvekili olarak 
Meclis’e gidememiş 
olsa bile Türk tarımı 
için değerlendiril-

mesinde fayda vardır. Tarımda 
stratejik öneme sahip Konya’yı 
temsil edecek ve her kesimin 
kucaklayacağı bir isim olabi-
lecek olan Celil Çalış, Tarım 
ve Orman Bakanı veya Bakan 
yardımcılığı görevini en iyi 
yapacak isimlerin başında ge-
liyor. Kabinenin Meclis dışında 
oluşturulacağı düşünüldüğün-
de iyi bir isim olarak duruyor. 
Konya iş dünyası ve tarım ke-
simi de bu noktada desteğini 
vermelidir. Takdir AK Parti ve 
MHP’nindir ancak Birlikte Kon-
ya olarak Konyalı bir ismi ka-
bineye göndermekte hepimizin 
görevi olmalı... 

Milletvekilliği süreci bo-
yunca Konya’nın sorunlarını 
omuzlayıp Meclis’e taşıyan 
MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Kalaycı’yı ve kendisini 
tanımaktan mutluluk duydu-
ğum Esin Kara’ya yeni dönem-
de başarılar diliyorum. Allah 
yollarını açık, duruşlarını daim 
etsin inşallah... 

CHP 4’Ü HEDEFLEDİ 
2’Yİ ALDI!

CHP’de ise Abdüllatif Şener 
ve Abdülkadir Karaduman ismi 
büyük tepki çekmişti. Sandık-
tan çıkan sonuca baktığımızda 
CHP tabanını korumuş gibi gö-
züküyor. Konya’da 4 milletve-

kili hedefleyen CHP’nin 2 mil-
letvekili çıkarması önemli bir 
başarı... Bu başarıyı hak etme-

yen tek isim ise Abdülkadir Ka-
raduman oldu. SP Gençlik Kol-
ları Başkanı olarak listeye giren 
Karaduman, Konya’ya selam 
vermeden milletvekili oldu. 
Alnı terlemeden CHP’nin vekili 
oldu. Bundan sonra kendisinin 
ne yapacağını çok merak edi-
yorum. Saadet geleneğinden 
gelen biri olarak Meclis’te Saa-
deti mi yoksa CHP’yi mi temsil 
edecek? bekleyip göreceğiz... 
SP’lilerden aldığım görüş SP’yi 
temsil edecek. O zaman SP’li-
ler CHP’ye mi oy verdi? Millet 
İttifakı’nda yer alan SP’ye vekil-
lik sözleri mi verildi?... Her şey 
olabilir... SP Genel Başkanı Te-
mel Karamollaoğlu, “Bu mil-
let, 20 tane değil, 120 tane 
değil, 250 tane milletvekilli-
ğine bile satılamaz” diyordu. 
SP’liler CHP’nin listesinde yer 
aldı! Buna ne diyeceğiz?

SP’LİLER HAYAL 
KIRIKLIĞI YAŞADI!

SP ise ektiğini biçti. Millet 
İttifakı içinde yer alarak büyük 
bir siyasi hata yaptı. CHP’yle, 
terörle kol kola siyasete Milli 
Görüş geleneğinden gelenle-
rin onay vermeyeceği belliydi. 
Öyle de oldu? “SP Konya’da 
vekil çıkaracak”, “Saadet se-
çimi belirleyecek, AK Parti’yi 
bitirecek” diyenlerin Mustafa 
Özkafa’yı Meclis’e gönderme 
hayalleri suya düştü... Bırakın 
Konya’yı Türkiye’de havaları-
nı aldılar... SP Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu yanlış 
öngörüleri ve siyasi manevra-
larıyla partisine büyük bir dü-
şüş yaşattı. Bazı medya organ-
larının, köşe yazarlarının, anket 
şirketlerinin söylemleriyle şişi-
rilen ve balon haline gelen SP, 

24 Haziran’da patladı... 

İP›CİLERİN DURUMU...

İP’ciler Konya›da 1 vekil çı-
karmayı başardı... Genel Baş-
kanları Meral Akşener, Cum-
hurbaşkanlığı’nda beklediği 
oyu alamadı. Partisiyle kendisi-
nin aldığı oy oranları tutmadı... 
Partisi de Türkiye’de istediği 
başarıyı göremedi... MHP’yi 
de bitiremediler!... Akşener 
de Meclis dışında olacağı için 
İP’cilerin durumu vahim. İP’in 
uzun ömürlü olamayacağı aşi-
kar. İç ayrışmalarla siyasi sah-
neden çekileceği söylentileri 
başladı... 

SONUÇ OLARAK....

Her defasında Cumhur İtti-
fakı’nı eleştirenler, söylemleri 
çarpıtanlar, Türk-İslam düş-
manlarına haber yaptıranlar, 
konuşturanlar, geçerliliği ol-
mayan siyasi partilerin boş 
söylemleri üzerinden saldıran-
lar, FETÖcülerin oylarına güve-
nenler, kendilerine yakın anket 
şirketleriyle milleti aldatmaya 
çalışanlar, PKK’nın kalesi Kan-
dil’e el sallayanlar... Yine çu-
valladı, ihanet geçit bulmadı...

Dolar, patates, soğan siya-
seti tutmadı...  

24 Haziran, Türk Siyasi Ta-
rihi açısından ittifaklar nezdin-
de önemli bir viraj oldu. Ancak 
bu viraja kontrolsüz girenler, 
siyasi utanç vesikası olarak 
tarihteki yerini aldı. Yüreğiyle 
sandığa giden Türk Milleti, ye-
niden varoluş destanını oluştu-
ranları tarihin sayfalarına altın 
harflerle yazdı,  vatan uğruna 
siyaset yapıp, “iktidar olabili-
riz” hayalini kuranlar ise utanç 
vesikası olarak tarihe geçti. 

‘CUMHUR’UN ZAFERİ!

hayhan@konyayenigun.com
HASAN AYHAN
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24 Haziran seçimlerini değerlendiren Prof. Dr. Şaban Çalış, “Vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
güvendiği ortaya çıkmıştır. Seçim sonuçları Türkiye’nin uluslararası pozisyonda pozitif olarak yansıyacaktır” dedi 

‘Seçim sonucu Türkiye’nin 
itibarına olumlu yansıyacak’

24 Haziran’da gerçekleştirilen 
sonuçlara göre Türkiye genelinde 
Recep Tayyip Erdoğan %52.55, Mu-
harrem İnce %30.67, Selahattin De-
mirtaş %7.33, Temel Karamollaoğlu 
%0.89, Doğu Perinçek ise %0.20 
oranında oy aldı. Buna göre Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
yeni sistemin ilk kazananı oldu. Sel-
çuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
bölümü öğretim görevlerinden Prof. 
Dr. Şaban Çalış 24 Haziran seçimle-
rini ve Cumhurbaşkanlığı seçimini 
değerlendirdi. 

SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE’NİN 
ULUSLARARASI POZİSYONDA 

POZİTİF OLARAK YANSIYACAKTIR
Seçim sonuçlarının Türkiye’de 

demokrasi sisteminin işlendiği ve 
bunun yüksek katılım ile sağlandığı-
nı ifade eden Çalış, “Seçim sonuçları 
her şeye rağmen Türkiye’de demok-
rasi sisteminin işlediğini ve bunun 
da yüksek katılım ile işlediği ortaya 
çıktı. Her şeye rağmen milletin her 
türlü eleştiriye rağmen dışarıdan 
yapılan eleştirire rağmen her türlü 
komploya rağmen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a güvendiği 
ortaya çıkmıştır. AK Parti bunca yıl 
iktidarda olmasına rağmen birin-
ci parti olarak meclisten çıkmıştır.  
16-17 yıldan beri iktidarda olan bir 
partinin normal olarak uzun vade-
de oy kaybı normal olarak karşılan-
maktadır. Ama 2002’den bu yana 
gelen süreci dikkate aldığımız za-
man Ak Parti’nin birinci parti olarak 
çıkması, almış olduğu yüzde 42.5 
oy fevkalade önemli bir başarıdır. 
Dünya demokrasi tarihinde hem 
cumhurbaşkanın başarısı hem de 
AK Parti’nin başarısının bu denli kı-
yaslayacağımız başka örneği yoktur. 
Bu kadar yüksek oy oranı ile milletin 
teveccüh ile sandıktan demokratik 

bir şekilde oy almış birisinin iktidarı 
yeniden ele almış birisinin, cumhur-
başkanı olmuş birisinin demokratik 
ülkeler nezdinde de itibari fevkala-
de artacaktır.  Artık herkes sevse 
de sevmese de Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı dikkatle takip 
etmesi gerekecek. Bu Türkiye’nin 
uluslararası pozisyonda pozitif ola-
rak yansıyacaktır. Türkiye’nin iti-

barına olumlu olarak yansıyacaktır. 
Elbette Türkiye’yi  sevmeyenlerin 
kanaatleri hemen değişecek değil-
dir. Ama onlarda Türkiye ile ilgili po-
litika belirlerken iki defa düşünmek 
zorunda kalacaktır” diye konuştu.
TÜRKİYE’Yİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE 

PARLAK BİR GELECEK BEKLİYOR 
Türkiye’nin bir puanlık itibarın 

yükselmesinin ekonomik kuruluşla-
rını etkileyeceğini ifade eden Çalış, “ 
Bu açıdan baktığımız zaman Türki-
ye’nin bir puanlık itibarının yüksel-
mesi ekonomik kuruluşlarını etkiler. 
Türkiye’nin dış ticaretini etkiler. 
Türkiye’nin kredi libitesini etkiler. 
Türkiye’nin kredi alma şartlarını et-
kiler. Çünkü Türkiye’de en azından 5 
yıllık bir dönem için istikrarlı bir hü-
kümet iş başındadır.  Bu hükümette 
beğensinler ya da beğenmesinler bu 
ülkeyi daha önce nasıl yöneteceğini 
dekrara etmiş bir hükümettir. Dola-
yısıyla bildik bir dönem Türkiye’nin 

önünde yer almaktadır. Türkiye’nin 
bölgedeki istikrarı içerde ve dışarıda 
güven vermesi Türkiye ile iş yapan 
çevreleri de pozitif etkileyecektir. 
Dolayısıyla uzunca ir dönemdir dış 
yatırımlar ile ilgili birtakım sorun-
ların varsa kısa vadede gidereceği 
ve Türkiye’ye tekrar önemli seviye-
de yabancı sermayenin geleceğine 
inanıyorum.  Türkiye’nin bölgesel 
politikalarında, önümüzdeki dö-
nemde de daha aktif bir şekilde yer 
alacağını, Amerika’nın Türkiye’ye 
yaklaşacağını, batının Türkiye’ye 
yaklaşacağını, Türkiye Avrupa bir-
liği ilişkilerinde pozitif gelişmelerin 
olacağını tahmin ediyorum. Türki-
ye’nin Rusya ile ilişkilerinde de po-
zitif ilişkiler olacağına inanıyorum. 
Türkiye’nin Çinle ilişkilerinde de. 
Dolayısıyla Türkiye’yi önümüzdeki 
dönemde daha parlak gelecek bek-
liyor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Aymanas Evleri’nde 
ilk etap tamamlandı

Meram Belediyesi tarafından 2 
yıl önce, bir milyon 410 bin met-
rekarelik alanda, on binin üzerinde 
hak sahibini kapsayan kentsel dö-
nüşüm çalışmalarının ilk etapları 
tamamlanarak halkın istifadesine 
sunuldu. Aymanas Evleri Konut 
Yapı Kooperatifi projesi ile Me-
ram’daki dönüşüm alanlarında 
nitelikli konut sayısını artırılması 
hedeflenirken vatandaşların taksit-
lerle konut sahibi olmalarına ola-
nak sağlanıyor. 

Meram Belediyesi öncülüğün-
de Küçük Aymanas Mahallesi’nde 
hayata geçirilen Aymanas Evleri 
Konut Yapı Kooperatifi’ne vatan-
daşlar tarafından yoğun ilgi göste-

rilirken bin 700 kişi ön başvuruda 
bulundu. 160 metrekare olan 3+1 
daireler için 1499, 135 metrekare 
olan 2+1 daireler için ise 211 ön 
başvuru alındı. Meram Belediye-
si Meclis Salonu’nda vatandaşlar 
arasında noter huzurunda kura 
çekimi gerçekleştirilirken büyük 
heyecan yaşandı. Kura çekimiyle 
beraber 3+1 dairelerde 188 asil 
üye, 188 yedek üyenin ismi be-
lirlendi. Yine 2+1 daireler için 46 
asil üye ve 46 yedek üye belli oldu. 
Kuradan adı çıkanların mutlulukla-
rı gözlerinden okundu. Asil üyeler 
için kesin başvurular Temmuz Ayı 
içerisinde yapılacak.
n İHA

Toyota Plaza Otojen’de özel hurda teşvik kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında 16 yaş üzeri 
aracını hurdaya ayırmak isteyenlere sıfır araçlarda 10 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor

Toyota’da hurda 
araç kampanyası!

Müşteri ilişkilerinde güveni ve 
kaliteyi her zaman ilke edinmiş Toyo-
ta Otojen Plaza’da kampanyalar de-
vam ediyor. 16 yaş üzeri herhangi bir 
marka veya model aracını hurdaya 
ayırmak isteyen vatandaşları, Toyota 
markalı sıfır araçlarda 10 bin TL’ye 
varan indirimler bekliyor. Konu ile 
ilgili açıklamalarda bulunan Toyota 
Plaza Otojen Satış Müdürü Mehmet 
Çırak, s özel hurda teşvik kampan-
yasının yoğun ilgi gördüğünü ifade 
ederek, “Kampanyamız motor hac-
mi 1600 cc’yi aşmayan araçlar için 
geçerli. Tüm Konyalıları Toyota Pla-
za Otojen’e bekliyoruz. Hurda teşvik 
kampanyasına özel 10 bin TL’ye va-
ran indirimlerimiz var” dedi. 

“SIFIR ARAÇLARDA 
10 BİN TL’YE VARAN İNDİRİM!”
Toyota Plaza Otojen Satış Mü-

dürü Mehmet Çırak hurda teşvikine 
özel sıfır araçlarda 10 bin TL’ye ka-
dar indirimlerin olduğunu söyleye-
rek sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Hurda teşviki kampanyamız 11 
Haziran itibariyle başladı. Vatandaş-

larımızın kampanyamıza olan ilgisi 
oldukça iyi. Vatandaşlar 16 yaş üzeri 
araçlarının hurda belgesini getirirse 
araçların bedeli kadar kampanyadan 
yararlanabilir. Eğer ki hurda araçları 
yok ise bayimizde tedarik edebiliyor. 
Müşterilerimiz vekalet te verirse yar-
dımcı olabiliyoruz. Kampanya motor 

hacmi 1600 cc’yi aşmayan araçlar 
için geçerli. Matrahı 46 bin TL’yi aş-
mayanlar için 10 bin TL. Matrahı 46 
bin TL’yi aşıp 80 bin TL’yi aşmayan-
lara 8 bin TL. Matrahı 80 Bin TL’yi 
aşanlara 3 bin TL hurda teşviki indi-
rimi uygulanmaktadır” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Prof. Dr. Şaban Çalış

Mehmet Çırak
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BEYSEHIR

Beyşehir Belediyesi’nin kent 
merkezindeki bir döner kavşakta 
uyguladığı ay yıldızlı kavşak çalış-
ması beğeni topladı.

Beyşehir Belediyesi, ilçe merke-
zinde bulunan kavşakları yeniden 
düzenliyor. Bu kapsamda, yeniden 
düzenlenen iki döner kavşak yeni 
görüntüsüyle  gözlere hitap etmeye 
başladı.

Konya girişindeki döner kav-
şağa ilçeyi sembolize eden farklı 
mimari tasarımı ile ilgi çeken anıt 
inşa ederek yeniden düzenleyen 
Beyşehir Belediyesi, şehrin en işlek 
caddelerinden Ali Akkanat Bulva-
rı’nı Antalya Caddesi’ne bağlayan 
Orman İşletme Müdürlüğü karşı-

sındaki  döner kavşağa ise ay yıldız-
lı  figürlerle donatılan yeni yüzünü 
kazandırdı.

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, orman kavşağı olarak bilinen 

döner kavşağın yürütülen çalışma-
ların ardından yeni görünümüne 
kavuşturulduğunu söyledi.

Kavşağın ay ve yıldız figürleriy-
le donatıldığını ve ortasına dikilen 

20 metre uzunluğundaki direğe ise 
dev bir Türk bayrağı asıldığını be-
lirten Özaltun, “Ayrıca bu kavşak-
ta gece görüntüsü için aydınlatma 
sistemi de kuruldu. Kavşak, peyzaj 
ve yeşil alan çalışması ile bambaşka 
bir görüntüye kavuştu. Ay yıldızlı 
figürleri ve yükseklerde dalgala-
nan dev Türk bayrağıyla gözlere 
hitap etmeye başlayan döner kav-
şağımız, yeni görünümüyle vatan-
daşlarımızdan ve ilçemizi ziyaret 
eden misafirlerimizden de olumlu 
tepkiler alıyor. Yoğun ilgi toplayan 
döner kavşağımızdaki yeni çalışma-
yı zaman içerisinde farklı kavşakla-
rımızda da gerçekleştirmeyi planlı-
yoruz.”dedi.

Kültür Sanat Merkezi’nde
mini kütüphane dönemi

Beyşehir Belediyesi tarafından 
Kültür Sanat Merkezi haline dönüş-
türülen Taşköprü Aile Çay Bahçesi 
bünyesindeki tarihi binada kitap 
bağışlarıyla  okuma salonu oluştu-
ruldu. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, kültür sanat mer-
kezi binasındaki bir odanın okuma 
salonu haline dönüştürüldüğünü 
belirterek, “Zaman içerisinde kitap 
bağışı yapan hemşerilerimizin de 
desteğiyle buranın daha büyük ve 
kapsamlı bir kütüphane haline dö-
nüşmesini arzuluyoruz” dedi. Özal-
tun, Beyşehir Belediyesi  Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü ile Beyşehir 
Kültür ve Turizm Derneği işbirliği 
ile yürütülen mini kütüphane oluş-
turulması çalışmasında büyük rolü 
bulunan isimlere de teşekkür eder-
ken, “Emekli kütüphane müdürü-
müz Ünal Coşkun’a okuma salonu 
projesindeki destek ve katkılarından 
ötürü teşekkür ediyorum. Doğru 
bir proje olduğu kısa zaman içeri-
sinde ortaya çıktı. Beyşehir Beledi-
yesi Sosyal Tesisleri’nden Taşköprü 
Aile Çay Bahçesi ile birlikte merkezi 
bir konumda bulunan kültür sanat 
merkezimizde böyle bir mini kü-
tüphanenin faaliyete geçmiş olma-
sı kitapseverlerden de çok olumlu 
tepkiler alıyor. Bu konuda,  salonun 
oluşturulmasına katkı sağlayan ki-
tap bağışçısı hemşerilerimize de 
şükranlarımı sunuyorum. Bu salo-
nun daha büyük bir kütüphaneye 
dönüşmesi konusunda bağışçıları-
mızdan kitap desteklerini bekliyo-
ruz.”dedi.

Beyşehir Belediyesi Kültür Sa-
nat Merkezi Mini Kütüphanesi’nin 
gönüllü çalışanı olan Emekli Kü-
tüphane Müdürü Ünal Coşkun da, 
oluşturdukları mini kütüphanenin 
en önemli özelliğinin tüm kitapların 

bağış kitabı olması olduğunu ifade 
ederek, şu bilgileri verdi: “Atıl olan, 
yüzüne bakılmayan eski kitapları 
onararak yeniden vatandaşlarımı-
zın hizmetine sunduk. Buradaki 
eserlerin hepsi de özenle seçilmiş 
kitaplar. Okuyucunun yararına ve 
onların ilgisini çekecek kitaplar var. 
Kütüphanedeki kitap sayısının fazla 
olması, o kütüphanenin büyük ol-
duğu anlamına gelmiyor. Oluştur-
duğumuz konseptte okuyucuya en 
güzel, en iyi bilgiyi veren kitapların 
daha yararlı olacağına inanıyoruz. 
Kütüphanemizde halen 2 binin üze-
rinde kitap var. Tabi bu sayı bağış-
ların artmasıyla daha da çoğalacak.
Proje daha çok yeni. Yeni olması-
na rağmen büyük bir ilgi var. En 
önemli amacımız; toplumumuzda 
kitap okuma alışkanlığını yaygın-
laştırmak. Alışkanlığı olmayanlara 
ise kitap okuma alışkanlığını kazan-
dırmak. Tıpkı suyla toprağı buluş-
turmak gibi. Kütüphanemizin aşağı 
kısmı çay bahçesi. Çay  içmeye ge-
len vatandaşlarımıza buradan iste-
dikleri kitabı vererek hem okuma 
alışkanlığı kazandırıyoruz. Hem de 
hemşerilerimiz boş vakit geçirme-
miş oluyor. Salonumuzda, içerik 
olarak ansiklopediler,felsefi kitaplar, 
din kitapları, sosyal bilimler, güzel 
sanatlar ve eğlence kitapları, ede-
biyatla ilgili kitaplar olmak üzere 
zengin bir konseptimiz bulunuyor. 
Bizler bu kapsamda kütüphanemi-
zi büyütmek adına vatandaşlarımız 
evlerinde gerek atıl halde olsun, 
gerekse raflarında yüzüne bakıl-
mayanlar olsun her çeşit kitapları 
kütüphanemize bağışlayabilir. Biz-
ler bu kitapları değerlendirerek, ge-
rekirse tamirini yaparak halkımızın 
okuma hizmetine sunacağız.”diye 
konuştu.

Müftü Mahallesi’nin çehresi değişiyor

Beyşehir Belediyesi, kent mer-
kezinde yapılaşmanın en yoğun ol-
duğu mahallelerden Müftü Mahal-
lesi’nin çehresini gerçekleştirdiği 
alt ve üst yapı çalışmalarıyla adeta 
değiştiriyor.

Beyşehir ilçe merkezinin nüfus 
potansiyeli yönünden en zengin 
mahallelerinden olan Müftü Ma-
hallesi, yürütülen Belediye çalışma-
larıyla kentin en modern mahallesi 
haline getiriliyor.

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, yaptığı açıklamada, Müftü Ma-
hallesi’nin son yıllarda hızla büyü-
yen ve gelişen konumu ve modern 
yapısıyla ilçe halkının adeta gözbe-
beği bir noktaya geldiğini söyledi. 

Mahallenin bu büyüme sürecine 
Beyşehir Belediyesi olarak kayıtsız 
kalamayacaklarını anlatan Özaltun, 
gerek altyapı, gerekse üstyapı çalış-
maları ile bu gelişime destek ver-
menin gayreti içerisinde olduklarını 
söyledi.

ALİ MUSLU CADDESİ’NDE SICAK 
ASFALT SEFERBERLİĞİ

Belediye Fen İşleri Müdürlü-
ğüne bağlı ekiplerin mahallenin 
cadde ve sokaklarını daha konfor-
lu bir hale getirebilmek için çaba 
gösterdiğini aktaran Özaltun, yü-
rütülen çalışmalarla ilgili şu bilgi-
leri verdi: “Müftü Mahallemizde 
daha önce Adil Bayındır ve Devlet 
Hatun Caddeleri’nde sıcak asfalt 

çalışmaları gerçekleştirilmişti. Bü-
yükşehir Belediyemiz ise Müftü ve 
Bahçelievler Mahalleleri’nin tam 
ortasından geçen ve iki mahallenin 
sınırlarını belirleyen Mevlana Cad-
desi’nde prestij cadde çalışmaları 
yürüterek bu bölgeyi daha konfor-
lu bir yol haline getirmişti. Sıcak 
asfalt çalışmaları bu mahallemizde 
halen devam ediyor. Sıra Ali Muslu 
Caddesine geldi ve ekiplerimiz bu-
rada çalışmalar yürütüyor. Bunun 
yanısıra, mahallenin diğer cadde 
ve sokaklarında ise soğuk asfalt 
çalışmalarımız devam ediyor. Yol-
larımızda gerekli bakım ve onarım 
çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Yo-
ğun bir yapılaşmanın yaşandığı bu 

mahallemizde KOSKİ tarafından 
altyapısı tamamlanan güzergahlar-
da da asfalta yönelik çalışmalarımız 
zaman içerisinde devam edecek. 
Hızla büyüyen mahallemizin sade-
ce yollarına değil, park ve bahçeler, 
yeşil alanlarının zenginleşmesi için 
de gayret gösteriyoruz. Bu anlamda 
mahallemize iki yeni park kazan-
dırdık. BSA kanalı kenarında şehrin 
diğer yakasındaki bu mahallemiz 
için Belediye olarak üzerinde ça-
lıştığımız yeni projelerimiz de var. 
Özellikle BSA kanalının her iki 
kenarında hayata geçirmek istedi-
ğimiz proje de devreye girdiğinde 
Müftü Mahallemizin çehresinin 
daha da değişeceğine  inanıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın seçim başarısı Beyşehir 
ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlan-
dı. Seçim sonuçlarının belli olmaya 
başlamasıyla birlikte vatandaşlar AK 
Parti Beyşehir İlçe Seçim Koordinas-
yon Merkezi’ne akın etti.

Atatürk Caddesi’ndeki AK Parti 
İlçe Teşkilatı önünde biraraya gelen 
AK Partili ve MHP’li vatandaşlar, 
el ele, kol kola hareket ederek elle-
rinde taşıdıkları Türk bayrakları ve 
parti bayraklarıyla Cumhur ittifakı 
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elde 
ettiği seçim başarısını kutladı.

Genç, yaşlı, çocuk her kesimden 
vatandaşın katıldığı kutlamalarda 
renkli görüntüler yaşandı. Beyşehir-
liler, SKM önünde meşaleler yakarak 
kutlamalarda bulundu. Beyşehir’in 
caddelerinde uzun araç konvoyları 
oluşturuldu.

Beyşehir Belediyesi Mehteran 
Takımı’nın çaldığı marşların yanısıra 
çalan davul zurna eşliğinde kutlanan 
seçim başarısı, ilçe merkezinde yüz-
lerce aracın katıldığı konvoy ile şehir 
turu yapılması ile devam etti.

Havai fişek gösterilerinin de ger-
çekleştirildiği kutlamalarda, konvoya 
katılanlar kornalar çalarak saatlerce 
süren sevinç gösterilerinde bulundu.
ÖZALTUN: “DÜNYA KUPASINI BUGÜN 

ALDIK”
Kutlamalara eşlik eden Beyşe-

hir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
alana kurulan dev ekrandan burada 

toplanan coşkulu kalabalığa hitaben 
yaptığı konuşmada, seçim sonuçla-
rının belli olmasıyla birlikte alanda 
yaşanan büyük coşkuya vurgu yapa-
rak, “Bu tablo bana bir şeyi anlattı. 
15 Temmuz gecesinde, Çarşı Cami-
si’nin önünde ülkücüsü ile MHP’li-
siyle, AK Partilisiyle, vatanseveriyle 
hep birlikte Beyşehir’dik.”diye ko-
nuştu.

Seçim zaferi dolayısıyla Beyşe-
hirli seçmene teşekkür eden Özal-
tun, şöyle konuştu:

“Dünyadaki mazlumlarla hep 
birlikte sevineceğiz’ dedik. Bugün 
sevinen ABD’si, Fransa’sı, İngilte-
re’si, İtalya’sı, şer odakları değil, siz-
ler oldunuz. ‘Allah hepinizden razı 

olsun inşallah’diyorum. Allah’tan 
başka zafer sahibi yoktur. Biz bu düs-
turla, ak gömleğimizi giydik yola çık-
tık. Biz kefenimizi giydik yola çıktık. 
Gerekirse ‘ölmek var, dönmek yok’ 
dedik. Başkomutanın önünde, baş-
komutanın liderliğinde Recep Tayyip 
Erdoğan’ın gölgesinde siyaset yap-
tık. Ama şükürler olsun ki Rabbime 
sadece Türkiye sevinmiyor, Mısır’da, 
Suriye’de, Filistin’de, dünyanın farklı 
noktalarında mazlum kardeşlerimiz 
seviniyor. Mazlum kardeşlerimizin 
sevinmesine sebep oldunuz. He-
pinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum 
kardeşlerim. Ama şu bir gerçek sa-
dece Beyşehir’de değil, Türkiye’nin 
her yerinde sevinç var, Türkiye’nin 

her yerinde sevinç gözyaşları var. 
Allah’ım her günümüzü bugünkü 
gibi coşkuyla, sevinçle yaşamayı 
nasip etsin inşallah. Birileri 15 Tem-
muz’da okunan ezan seslerini sus-
turmaya çalıştı, birileri göklerdeki 
bayrağımızı indirmeye çalıştı. Ama 
başarılı olabildiler mi? Hayır tabii ki 
de. Çünkü siz değerli milletimiz ve 
değerli halkımız var, onlar kesinlikle 
ve kesinlikle başarılı olamayacaklar. 
Çünkü lider taşın arkasına saklanır-
sa, halk dağın arkasına saklanacak. 
Lider çıktı o gece ne dedi; ‘Halkım 
meydana’ dedi. Halk meydana çıktı 
mı? Aynı bu geceki gibi meydanlara 
çıktık. Tek vücut tek ses ‘önce vatan’ 
dedik. Bu gün de 24 Haziran akşa-

mında hepimiz televizyonları açtık 
ekranlarda seçim sonuçlarına baktık. 
Önce Beyşehir’e, sonra Konya’ya, ar-
kasından Türkiye’ye Allah’a şükürler 
olsun.

Belediye başkanı olduğum müd-
detçe çıkmış olduğumuz beş seçim-
de sizlerle beraber olduk. Ama başarı 
tek başına gelmez, başarı ekiple ge-
lir, başarı birlikte gelir, ekip burada 
teşkilatı ile meclis üyesi ile muhtarı 
ile halkı ile tek vücuduz. Başarı tek-
dir, başarı birlikte gelir. Ama şunu 
unutmayacağız, biz cumhurbaşkanı-
mızın bize verdiği görev ile gecemizi 
gündüzümüze katarak, halkımıza 
vatandaşımıza hizmet etmeye de-
vam edeceğiz. Sizler her hizmetin 

en güzeline layıksınız. Bundan son-
raki süreçte biz birlikte ve beraber 
çalışmaya devam edeceğiz. Bu gün 
sabaha kadar sevineceğiz, mehte-
ranımızla Beyşehir’de yürüyeceğiz. 
Biz sizlerle Beyşehir’de sevineceğiz. 
Çünkü sevinmek sizlerin, bizlerin ve 
hepimizin hakkı. Allah birlik ve be-
raberliğimizi bozmasın, bozmak is-
teyen hainlere fırsat vermesin. Ezan 
seslerini susturmak isteyen hainlere 
fırsat vermesin. Allah’ım göklerde-
ki dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızı 
indirmeye çalışan hainlere fırsat ver-
mesin. Bir de Türkiye olarak dünya 
kupasına çıkamadık ya üzülmeyin, 
dünya kupasını bu gün aldık! Dünya 
kupasını bu gün cumhurbaşkanımız, 
Amerika’ya rağmen, Fransa’ya rağ-
men, İtalya’ya rağmen ve İngilte-
re’ye rağmen siz değerli hemşehri-
lerimizle aldık. Allah hepinizden razı 
olsun nice zaferlere diyorum.” AK 
Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa 
Şenol da konuşmasında, kazanılan 
seçim başarısının ardından Türki-
ye’nin bundan sonraki süreçte çok 
daha güçleneceğine vurgu yaparak, 
“Türkiye’nin önü açıldı. Bu başarı-
dan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. 
diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Par-
tililer ve MHP’liler hep birlikte el ele 
vererek toplanan kalabalığı selam-
ladı. Kutlamalar, geceyi aydınlatan 
havai fişek gösterileri eşliğinde iler-
leyen saatlere kadar devam etti.

Beyşehir’de ay yıldızlı kavşaklar dönemi

Beyşehir ilçesinde, yaz mevsi-
minin gelmesi ile birlikte sinekle 
mücadele çalışmaları hız kazandı. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, hava sıcaklıklarının artması 
ile birlikte çalışmaların yoğunlaştır-
dığını söyledi.

Sinekle 
mücadele 
hız kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısı Beyşehir ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Zafer coşkusuna ortak olan 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, “Bugün sevinen ABD’si, Fransa’sı, İngiltere’si, İtalya’sı, şer odakları değil, sizler oldunuz” dedi

Beyşehir’de zafer coşkusu
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Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
2017 yılına ait Konya-Karaman 
İlleri Sinema İstatistikleri hakkın-
da bilgi verdi. TÜİK Bölge Müdü-
rü Adnan Bedlek tarafından ya-
pılan açıklamaya göre Konya’da 
2017 yılında sinema salonu sayısı 
55 oldu. 

Bedlek, “Konya 55 sinema 
salonu ile iller arasında 7’nci sıra-
da yer aldı. 2017 yılında İstanbul 
ili 882 sinema salonu ile Türki-
ye birincisi olurken Ankara 216 
sinema salonu ile ikinci, İzmir 
138 sinema salonu ile üçüncü 
oldu. 7 sinema salonu ile önceki 
yıla göre salon sayısı değişmeyen 
Karaman ili iller sıralamasında 
54’ncü oldu. Bu dönemde Türki-
ye’de toplam sinema salonu sa-
yısı yüzde 8,4 artarak 2 bin 692 
oldu. Konya’da sinema koltuk sa-
yısı 2017 yılında önceki yıla göre 
yüzde 9,1 artarak 8 bin 45 oldu. 
Karaman’da sinema koltuk sayı-
sı 2017 yılında önceki yıla göre 
değişmeyerek 813 oldu. Türki-
ye’de 2017 yılında sinema salon-
larındaki koltuk sayısı yüzde 7,0 
artarak 328 bin 845 oldu. Konya 
ilinde 2017 yılında seyirci sayı-
sı 2016 yılına göre yüzde 13,2 
oranında artarak 1 milyon 367 
bin 526 oldu. Konya’da 2017 yı-
lında sinema seyircilerinin yüzde 
69,1’i yerli film izlerken, yüzde 
30,9’u yabancı film izledi. Konya 
ili sinema seyirci sayısı sıralama-

sında 8’inci sırada yer aldı. Kara-
man ilinde 2017 yılında seyirci 
sayısı 2016 yılına göre yüzde 25 
oranında artarak 69 bin 109 oldu. 
Karaman’da 2017 yılında sine-
ma seyircilerinin yüzde 74,6’sı 
yerli film izlerken, yüzde 25,4’ü 
yabancı film izledi. Karaman ili 
sinema seyirci sayısı sıralamasın-
da 61’inci sırada yer aldı. 2017 
yılında ülkemizde sinema seyirci 
sayısı yüzde 23,9 oranında arta-
rak 68 milyon 482 bin 526 oldu. 
Bu dönemde Türkiye’de sinema 
seyircilerinin yüzde 55,3’ü yerli 
film, yüzde 44,7’si yabancı film 
seyretti” bilgisini verdi. 

“2017 yılında Konya’da gös-
terilen film sayısı 2016 yılına 
göre yüzde 20 artarak 1 216 
oldu” diyen Bedlek, “Konya’da 
2017 yılında gösterilen filmlerin 
yüzde 40’ını yerli filmler (487 
film), yüzde 60’ını ise yabancı 
filmler (729 film) oluşturdu. Ka-
raman’da ise gösterilen film sa-
yısı 2016 yılına göre yüzde 18,2 
artarak 169 oldu. Karaman’da 
2017 yılında gösterilen filmlerin 
yüzde 69,2’sini yerli filmler (117 
film), yüzde 30,8’ini ise yabancı 
filmler (52 film) oluşturdu. 2017 
yılında Türkiye’de gösterilen film 
sayısı 2016 yılına göre yüzde 8,9 
artarak 58 bin 214 oldu. Gösteri-
len filmlerin yüzde 43,4’ünü yerli 
filmler, yüzde 56,6’sını yabancı 
filmler oluşturdu” ifadelerini kul-
landı.   n EMİNE ÖZDEMİR 
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Konya’da sinema 
salonu sayısı 55 

Derbent ilçesindeki şiddetli yağışın ve dolunun bazı olumsuzluklara yol açtığı belirtildi. 
Fındık büyüklüğünde yağan dolu hububat ekili alanlar ile meyve bahçelerine zarar verdi

Derbent’te dolu ekili 
alanlara zarar verdi

Akören ilçesinde evlerinin 
önünde oynarken kaybolan 8 ya-
şındaki Yasin Şahin’den 814 gün-
dür haber alınamadı. Baba Yavuz 
Şahin, “Ağrı’da kaybolan 4 yaşın-
daki Leyla’ya ve Ankara kaybolan 
8 yaşındaki Eylül’e çok üzüldüm. 
İnşallah en kısa sürede bulunur-
lar, aileleri bizim gibi acı çekmez. 
Yetkililer benim oğlumu da ne olur 
unutmasın. Benim oğlumdan da 
814 gündür haber yok” dedi. Akö-
ren’e bağlı, daha önce köy statü-
sünde olan Belkuyu Mahallesi’nde 

oturan Ümmü-Yavuz Şahin çiftinin 
4 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu 
öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 ta-
rihinde okuldan döndükten sonra 
evlerinin önünde oynarken kaybol-
du. Aynı gün, Yasin’in bulunması 
için başlatılan arama çalışmaları 
jandarma, AFAD ve köylüler tara-
fından aralıksız sürdürüldü. Çalış-
malar kapsamında evin çevresi, su 
kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, ma-
ğaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri 
arama ekipleri tarafından kontrol 
edildi. Çalışmalarda askeri helikop-

ter ve AFAD’ın insansız hava aracı 
da kullanıldı. Mahalle yakınındaki 
Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü 
girişinde, Mersin’den gelen dalgıç 
polisler tarafından sonar cihazlarıy-
la arama yapıldı. Aramalarda, Ya-
sin Şahin’in izine rastlanmadı. 80 
kilometrelik alanda yapılan arama 
çalışmalarının sonuçsuz kalması 
üzerine Akören Kaymakamlığı ta-
rafından 24 gün süren arama çalış-
maları sonlandırıldı.

Ramazan Bayramı’nın birinci 
günü bayramlaşmak için gittiği Ağ-

rı’nın Bezirhane köyünde kaybolan 
Leyla Aydemir’e (4) ve Ankara’nın 
Polatlı ilçesinde 4 gündür haber 
alınamayan Eylül Yağlıkara’ya (8) 
çok üzüldüğünü belirten Yavuz 
Şahin, “Ağrı’da kaybolan Leyla’ya 
ve Ankara’da kaybolan Eylül’e çok 
üzüldüm. İnşallah en kısa sürede 
bulunurlar da aileleri bizim gibi acı 
çekmez. Benim oğlum da 814 gün-
dür kayıp. Hiçbir haber yok. Elim-
den geldiğince bir yerlere ulaşmaya 
çalışıyorum. Ne olur Yasin’imi de 
unutmasınlar” dedi.  n DHA 

Derbent ilçe merkezi ve bazı dış 
mahallelerinde yağmurun ardın-
dan etkili olan dolu yağışının ekili 
tarım alanlarında tahribata sebep 
olduğu belirtildi. Fındık büyüklü-
ğünde yağan dolu hububat ekili 
alanlar ile meyve bahçelerine zarar 
verdi. Yaklaşık yarım saat süren 
dolu ilçeyi Haziran ayında bembe-
yaz bir görüntüye bürüdü. Sağanak 
yağışın etkili olduğu ilçe merkezin-
de dere ve sulama kanallarındaki 
su debisinin yükselmesi de yaşa-
nan taşkınlar sonucu etrafındaki 
ekili alanlara zarar verdi. Tarlalar 
su altında kalırken ilçe merkezin-

deki alt ve üst yapı çalışmaları da 
zarar gördü. 

Derbent Belediye Başkanı 
Hamdi Acar, Derbent’te gün içe-
risinde etkili olan şiddetli yağış 
sonrasında dere ve sulama kanal-
larında yaşanan su taşkınları sonu-
cunda çevresindeki ekili arazilerin 
sular altında kaldığını ve çiftçilerin 
zarar gördüğünü belirterek, “Dere 
ve kanallardaki taşkın nedeniyle 
duvarların yıkılması sonucunda 
belediyemizin alt ve üst yapısı da 
zarar gördü. Ayrıca, ilçemiz yağışın 
ardından gelen dolu yağışından da 
olumsuz etkilendi. İlçe merkezinin 

yanı sıra Mülayim, Camikebir, Hacı 
Ahmet mahallelerimizde fındık bü-
yüklüğünde yağan dolu zarara yol 
açtı. Yine ekili alanlarımız ve mey-
ve bahçelerimiz sular altında kaldı. 
Dolayısıyla bölgemizdeki yağıştan 
dolayı yaşanan genel tahribatın or-
taya çıkarılması ve zarar gören çift-
çilerimizin tespit edilerek zararının 
giderilmesine yönelik taleplerimize 
ilişkin Konya Valiliğine de resmi bir 
yazı yazarak durum hakkında bilgi-
lendirme yapacağız. Vatandaşları-
mıza ve çiftçilerimize geçmiş olsun 
dileklerimizi sunuyorum. Allah’ım 
daha büyük afetlerden tüm ilçe 

halkımızı korusun inşallah. Mete-
orolojiden aldığımız bilgiye göre, 
ilçemize son 24 saat içerisinde 
metrekareye 43,5 kilogram yağış 
düşmüş. Bu anlamda Türkiye’de en 
fazla yağış alan ilk 4 bölgeden biri-
siyiz” diye konuştu. 

Bu arada, Derbent İlçe Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
ekiplerinin de ilçe genelinde etkili 
olan yağış ve dolu nedeniyle ilçeye 
bağlı dış mahallelerde bulunan ekili 
sahalardaki alanları tarayarak ince-
lemede bulundukları ve zarar tespit 
çalışmalarına başladığı öğrenildi.
n İHA 

Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri 
tarafından gerçekleştirilen operasyonda 
bir evde 116 kök dişi Hint keneviri ele 
geçirildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 
Selki Mahallesi’nde bir adrese operasyon 
düzenleyen Konya İl Jandarma Komutan-
lığı ekipleri, evin bahçesinde ekili vaziyette 
108 kök, ikametin içerisinde ise kurutul-
maya bırakılmış olarak 8 kök olmak üzere 
toplam 116 kök Hint keneviri ele geçirdi. 
Ele geçirilen kenevirler yakılarak imha 
edilirken, olayla ilgili olarak ev sahibi M.K. 
gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinin 
alınmasının ardından serbest bırakıldığı 
öğrenildi.   n İHA 

Seydişehir ilçesinde 4. kattaki evleri-
nin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki 
Eymen Yıldız hayatını kaybetti.  Pınarbaşı 
Mahallesi’nde yaşadıkları 4. kattaki evle-
rinin oturma odasında kanepenin üzerine 
çıkan minik Eymen, açık olan pencereden 
düştü. 
Ağır yaralanan bebek Eymen, kaldırıldığı 
Seydişehir Devlet Hastanesi’ndeki ilk 
müdahalenin ardından Konya’ya sevk 
edilirken yolda yaşamını yitirdi.
n AA

Hint keneviri
ele geçirildi 

4. kattan düşen
bebe öldü 

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Çumra’nın 
ilçe oluşunun 92. yılı münasebetiyle mesaj yayımladı. Baş-
kan Oğuz, mesajında, tarihi çok eskilere dayanan Çum-
ra’nın, 30 Mayıs 1926 tarihli 404 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 877 sayılı kanunla ilçe haline getirildiğini 
ifade etti. 1936 yılında Romanya ve Bulgaristan’dan ge-
len göçmen kardeşlerin ilçeye yerleştirildiğini kaydeden 

Oğuz, şöyle devam etti: “Daha sonrasında ise göç alma-
ya devam ederek büyümeye devam etmiş ve nüfusu 66 
binin üzerine çıkmıştır. Çumra ilçe oluşundan günümüze 
kadar 21 belediye başkanı ve son belediye seçimlerinde 
ise bize verilen görevle birlikte 22. belediye başkanlığı dö-
nemi başlamıştır.”
n AA

8 yaşındaki Yasin’den 814 gündür haber yok

Çumra’nın kuruluşunun 92. yılı 
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

Tel : 332 355 79 89 Pbx

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

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* BAY AŞÇI VE

* PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

* ŞOFÖR

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

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

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

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

Teknik Ressam
 • Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

Kalite Kontrol Teknikeri
 • Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

CNC Operatörü
 • Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen

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

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

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

ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
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Bims, beton parke, büz vb. beton elemanları üretimi 
yapan fabrikamızda istihdam edilmek üzere,

•	 Beton	elemanları	sektöründe	en	az	5	yıl	tecrübeli,
•	 Betonarme	borular,	parke	taşları	ve	beton	yapı	
	 elemanlarında	tecrübe	sahibi,
•	 Üretim	müdürlüğü	ya	da	sorumlusu	olarak	en	az	3	yıl	tecrübeli,
•	 Tercihen	üniversitelerin	İnşaat	ya	da	Makina	Mühendisliği	
	 bölümünden	mezun,
•	 Ekip	yönetim	konusunda	tecrübeli,
•	 Üretim	verilerinin	analizlerini	raporlayacak,	değerlendirebilecek
	 bilgi	ve	tecrübeye	sahip,

•	 Bims,	beton	parke,	büz	vb.		beton	elemanları	
	 Paketleme	Bölümünde	istihdam	edilmek	üzere,

1 ÜRETİM MÜDÜRÜ

1 VASIFSIZ 
  ELEMANLAR

alınacaktır.
Adres: Tatlıcak Mah. Üçkuyulu Sokak İdari Bina Ap. 

No: 24 Kartay/Konya
Tel: 0332 355 34 34  E-posta: info@seckinli.com.tr

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

SOLİDWORKS KULLANABİLEN

TECRÜBELİ
MAKİNE RESSAMI

 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

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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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

• GAZALTI KAYNAKÇI
• MONTAJCI
ELEMANLAR ALINACAKTIR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0533 032 05 52

TEL:   0332  503 01 00
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 

KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H 
KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
l   Askerliğini yapmış
l 25-40 yaş arası

ŞOFÖR
ALINACAKTIR.

Selçuklu Bölgesi Otogar civarı ile Hocacihan arası tercih sebebidir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Fevzi Çakmak Mahallesi Ayyıldız Cd. No: 83 ( Yeni Araba Pazarı )
Karatay/KONYA  Tel: 0 332 342 36 58 

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

35 yaşını geçmemiş

BAYAN AŞÇI
alınacaktır.

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

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

TEL: 0332 345 47 10

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

ZAYi 
VE 

ELEMAN 
İLANLARINIZ

 İÇİN BİR
TELEFON 
KADAR 
YAKINIZ
444 5 
158
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
 

Panel Çit Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/313424
1-İdarenin
a) Adresi : ŞEYH SADRETTİN MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:14 
   MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323104000 - 3322630666
c) Elektronik Posta Adresi : khb42.ihale@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Panel Çit Yapım İşi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çematem Kliniği
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi 
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Şeyh Sadrettin Mah. Millet Cad. No:14 Meram -KONYA
b) Tarihi ve saati : 10.07.2018 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 
listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları 
Tebliğinde yer alan B.3  ‘de yer alan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İstekliler, Mühendislik Fakültesi; İnşaat Mühendisi mezunu olan şahısların diplomaları ihale 
konusu işe denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya İl Sağlık 
Müdürlüğü (Ziraat Bankası Zafer Şubesi TR17 0001 0024 8837 0138 8050 10 Nolu İBAN) hesabına 
ihale doküman satış bedeli yatırılarak Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Biriminden (Şeyh Sadrettin 
Mahallesi Millet Caddesi No: 14 Meram / KONYA (Eski Askeri Hastane Binası) ihale dokümanı 
alınabilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 828411 - www.bik.gov.tr

PANEL ÇİT YAPIM İŞİ
KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, cinsel istismar suçlarına idam ce-
zası getirilmesini istedi. Kara, “İdam gelirse vicdanlar rahat eder” dedi 

‘Cinsel istismar suçlarına
idam cezası getirilmeli’

MHP’nin Konya’daki ilk ka-
dın milletvekili Esin Kara, cinsel 
istismar suçlarına idam cezası ge-
tirilmesini istedi. Kara, ‘’Türk’ün 
töresinde, tecavüz suçunun cezası 
idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz 
kadınlar bunu istiyoruz. Böyle bir 
şey olursa kamu vicdanı da, halkın 
vicdanı da, siyasetçinin vicdanı da 
rahat eder’’ dedi.

MHP dün yapılan seçimler-
de kesin olmayan sonuçlara göre, 
Konya’da aldığı 203 bin 294 oy ile  
1 olan milletvekili sayısını 2’ye çı-
kardı. Bu sonuçla birlikte, ikinci sı-
radan milletvekilliğine seçilen evli 
ve 1 çocuk annesi mali müşavir 
Esin Kara (42) MHP’nin Konya’da-
ki ilk kadın milletvekili seçildi.
ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

MHP’nin Konya’da ilk kadın 
milletvekili olma şansını yakalan 
Esin Kara, ülkücü bir aileden ye-
tiştiğini ve çocukluğundan itiba-
ren milletvekili olmak istediğini 
söyledi. Kara, şöyle konuştu: ‘’İl-
kokul öğretmenin bana ne olmayı 
düşündüğümü sorduğunda ben, 
‘Milletvekili olacağım’ diyordum. 
Dün ilkokul öğretmenim beni 
arayıp tebrik etti. Çocukluğum-
dan beri olan bir idealimdi. Devlet 
Bey’in karşısına yeminli mali mü-
şavir olup, hukuk fakültesini bitirip 
3 diploma sahibi olarak çıkmak is-
tiyordum. Seçimler erkene alının-
ca yeminli mali müşavir sınavları-
na giremeden aday oldum.’’

Kadınların Türk siyasi tari-
hinde önemli bir yeri olduğunu 
anlatan Kara, dün 89 kadının mil-
letvekili seçilmesinin de önemli ol-
duğunu belirtti. Kadınlara ilk seç-
me ve seçilme hakkı verildiğinde, 
kadınları 1 milletvekilinin temsil 
ettiğini ifade eden Kara, bugün 
ulaşılan 89 rakamının da, kadınlar 
için önemli olduğunu kaydetti.

ÜLKÜ EVİ SAYESİNDE 
KADINLARA İŞ İMKANI 

Kadınların ekonomik kazanç 
elde edebilmesi için ‘Ülkü Evi’ adı 
altında bir projesinin olduğunu ifa-
de eden Kara, şunları söyledi:

‘’Ev hanımlarımızın  boş za-

manları olmakta ve bunu değer-
lendirmekte güçlük çekmektedir. 
Türkiye’nin her bir yerinde kendi 
imkanları doğrultusunda ürün ye-
tiştiren kadınlarımız var. Ereğli’de 
beyaz kiraz üretiliyor, bunu kadın 
çiftçilerimiz üretip satıyor. Ela-
zığ’da dutu kaynatıp içine ceviz ko-
yarak orcik yapıp satıyorlar. Bunlar 
doğal besinlerdir. Kadınlarımız 
bunları kendi evlerinde ‘Ülkü’ 
markasıyla yapıp, ‘Ülkü Evleri’nde 
ve internette satabilecekler. Böyle-
likle hem üretime katkıları olacak 
hem kendi ekonomik kazançlarını 
elde edecek. Konya’mızda ayakka-
bı üretilmektedir. Burada sayaç-
lık çok önemlidir, çünkü el işçiliği 
yapmaktadır. Bunu kadınlarımız 
rahatlıkla yapabilir. Ülkü Evleri’ne 
alınacak birkaç makineyle kadınla-
rımız üretim yapabilirler ve kendi-
lerine gelir kaynağı olur. MHP ola-
rak Türkiye genelinde bu projeyi 
geliştirip hayata geçirebiliriz.’’

‘TECAVÜZ SUÇUNA İDAM’
MHP’nin seçim beyanname-

sindeki ‘af’ vaadinde, çocuk ve 
kadınlara yönelik cinsel istismar, 
tecavüz ve şiddet olaylarının ‘af’ 
kapsamı dışında tutulacağının yer 

aldığını hatırlatan Kara, ‘’Kadınlara 
şiddet ve tecavüz suçlarına asla ‘af’ 
gelmeyecektir. Çünkü MHP olarak 
aday adaylığı sürecinde bile genel 
merkezimiz istihbarat çalışması 
yapıp, aday adayının kadına yöne-
lik en küçük şiddetinin olup olma-
dığını araştırdı. 

Aday adaylığım söz konusu ol-
madan önce Adana’da 3 yaşındaki 
bir çocuğa tecavüz edilmişti. Ben 
bir anne olarak gece yarası uyanıp 
ağladım. Ardından da başta Ada-
na milletvekilimiz olmak üzere 
yöneticilerimiz elektronik postayla 
ile duyarlılığımı dile getirdim. Ben 
bu mesajı pazartesi göndermiş-
tir. Salı günü genel başkanımız, 
meclisteki grup toplantısında çık-
tı, çocuk istismarında bulunanla-
ra idam getirilmesini istedi. MHP 
olarak bizim affedemeyeceğimiz 
şeyler var. Türk’ün töresinde de 
bu var. Türk’ün töresinde, tecavüz 
suçunun cezası idamdır. İnşallah 
gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu is-
tiyoruz. Böyle bir şey olursa kamu 
vicdanı da, halkın vicdanı da, si-
yasetçinin vicdanı da rahat eder’’ 
diye konuştu.
n DHA 

Esin Kara
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TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “Milletimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve milli iradenin temsilcilerine 
yeni bir enerji ve heyecanla millet, ümmet ve insanlık için ‘aynen devam’ dedi. Artık vakit ilham ve şahlanış vaktidir” dedi

‘Artık vakit ilham ve şahlanış vakti’
Türkiye İmam Hatipliler Vak-

fı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit 
Öksüz, “Milletimiz başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve milli iradenin temsil-
cilerine yeni bir enerji ve heyecanla 
millet, ümmet ve insanlık için ‘ay-
nen devam’ dedi. Artık vakit ilham 
ve şahlanış vaktidir.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Öksüz, Cumhurbaşkanı ve 27. 
Dönem Milletvekili Seçimlerine 
ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 
ülke olarak bir seçimi daha güven 
ve sükunet içerisinde geride bırak-

tıklarını belirtti.
Seçimlerle son 16 yıldır yürü-

tülen sosyal, siyasi ve iktisadi yak-
laşımların onaylandığını aktaran 
Öksüz, şunları kaydetti:

“Seçim sonuçlarının dünyanın 
farklı coğrafyalarında coşkuyla kut-
lanması Türkiye’nin küresel ölçek-
te de nasıl bir sorumluluğa sahip 
olduğunu, Türkiye’den insanlığın 
beklentilerinin hangi ölçekte oldu-
ğunu, gönül ve tarih birliğimiz olan 
bölgelerin bize karşı nasıl bir ümit 
içerisinde bulunduğunu, özetle 
Türkiye’nin aslında Anadolu top-

raklarından ibaret olmadığını bir 
kez daha göstermiştir. Bizlere özel 
ve büyük sorumluluklar yüklemiş-
tir.”

Öksüz, sivil toplum kuruluşları-
na önemli sorumluluklar düştüğü-
ne dikkati çekerek, şu ifadelere yer 
verdi:

“Milletimiz başta Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’a ve milli iradenin temsilci-
lerine yeni bir enerji ve heyecanla 
millet, ümmet ve insanlık için ‘ay-
nen devam’ dedi. Artık vakit ilham 
ve şahlanış vaktidir. Türkiye’den 

beklenen de yeni Türkiye’ye yakı-
şan da budur. Bu seçimde mille-
timiz aynı zamanda teröre, millet 
üzerinde kirli oyunlar peşinde ko-
şanlara, FETÖ’ye, FETÖ’nün yerli 
ve uluslararası iş birlikçilerine 15 
Temmuz ruhu ile bir kez daha ‘dur’ 
demiştir. Milletin inançları, kültür 
ve medeniyeti ile kavgalı olanlara, 
karanlık zihinlilere, kirli gönüllü-
lere, takiyyeci sözde dindarlara, 
darbe ve kaostan medet umanlara 
dersini vermiş, onları hak ettikleri 
tarihin karanlık sayfalarına gönder-
miştir.”

Eğitim, gençlik politikaları, 
kültür, sanat, aile ve sosyal politi-
kalar bağlamında daha fazla bilgi, 
düşünce ve stratejiler üretilerek, 
hayata geçirilmesi gerektiğine işa-
ret eden Öksüz, “Sosyal dokunun 
içerisinde artık uzmanlaşmak, hiz-
met alanlarında derinlik kazanmak, 
nitelikli proje ve uygulamaları dev-
reye almak, gençliğimizin ve mil-
letimizin tamamının ilgi, beklenti 
ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek 
çözümler sunmak gerekiyor.” ifa-
delerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

‘İş dünyası önündeki
belirsizlik kaldırılmalı’

‘Seçim sonuçları 
Türkiye’nin zaferidir’

Konya Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşa-
virler Odası (SMMMO) 
Başkanı Seyit Faruk 
Özselek, 24 Haziran se-
çimlerinin ve Cumhur-
başkanlığı Hükümet 
Sisteminin hayırlı ol-
ması için temennisinde 
bulundu.  Başkan Öz-
selek, mesajında yapı-
lan seçimlerin milletin 
iradesi olduğunu ifade 
ederek, şunları kaydet-
ti: “24 Haziran tarihin-
de yapılan seçimlerin 
kararı verildiğinde ül-
kemiz için iyi olacağı 
kanaatindeydik. Ül-
kemizi çevreleyen şer 
odaklarına karşı yapı-
lacak en doğru adım 
olduğunu destekledik. 
Ülke olarak şuan içten 
ve dıştan şer odakları-
nın takibi altındayız. Türkiye’de 
istikrarı ortadan kaldırmaya ve 
ülkemizi kaosa sürüklemeye 
yönelik, içeriden ve dışarıdan 
çalışan şer odaklarına en güzel 
cevap, 24 Haziran 2018 tarihin-
de gerçekleştirilen seçimler so-
nucunda verilmiştir. Artık ülke-
mizin bütünlüğüne kasteden dış 
güçlere karşı devletimiz daha 
güçlü daha istikrarlı ve kararlı 
bir şekilde adım atabilecektir. 
Yapılan seçimlerin ülkemizdeki 
ekonomik durumu daha iyi ko-
numa getireceği, hem de iş dün-
yası ve yatırımcılar açısından 
daha güzel olacağı düşüncesin-

deyiz. Ülke ekonomimizin ihti-
yacı olan istikrar ortamını sür-
dürülebilmek ve iş dünyasının 
önündeki bürokratik engellerin 
yasalarla kalkacak olmasından 
dolayı, Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’ne geçilmesi 
ülkemiz için başarılı bir adım 
olmuştur. İş dünyamızı rahatsız 
eden belirsizliklerin biran önce 
ortadan kalkması ve ekonomik 
reformu gündemimize alıp daha 
güçlü bir Türkiye olarak başa-
rılı adımlar atılmasını temenni 
ediyorum. Yapılan seçimlerin 
ülkemize ve milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum.”
n İHA 

24 Haziran seçimlerini değerlendiren BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
“Demokrasi ve milli irade bir kez daha gücünü ispat etti. Türkiye’nin önünde 

artık pozitif bir ajanda var ve bu ajandada ilk öncelik ekonomi” dedi

‘Vakit ekonomiye 
odaklanma vakti’

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derne-
ği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhel-
vacıgil, seçim sonuçlarının Türkiye 
demokrasisinin bir zaferi olduğu-
nu belirterek, Cumhurbaşkanı ve 
27. Dönem Milletvekili Genel Se-
çimi’nin ülkeye ve millete hayırlı 
olmasını diledi. İstikrar ve güven 
ortamının kendini ispat ettiğini ve 
artık ekonomiye odaklanmak gerek-
tiğinin altını çizen Büyükhelvacıgil, 
“Türkiye’nin önünde artık pozitif bir 
ajanda var ve bu ajandada ilk ön-
celik ekonomi. Hepimiz ekonomide 
atılacak yeni adımlarla Türkiye’nin 
büyüme hikayesinin sürdürülmesini 
ve büyük Türkiye’yi inşa etmek için 
gerekli reformların atılmasını bekli-
yoruz” dedi. 

YENİ SİSTEM ÇOK ÖNEMLİ 
FIRSATLARA VESİLE OLACAK
Sektör olarak öncelikle 

TBMM’de bekleyen ‘Tağşiş Yasa-
sı’nın çıkmasını beklediklerini ifade 
eden Büyükhelvacıgil, yaptığı yazılı 
açıklamada şunları söyledi:

“Türk milleti büyük bir ferasetle 
‘siyasi ve ekonomik istikrara devam’ 
dedi. Demokrasi ve milli irade gü-
cünü bir kez daha ispat etti. Birçok 
ülkeyi kıskandıracak kadar yüksek 
katılım oranlarıyla gerçekleşen se-
çimlerle, ülkemiz ‘Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi’ne başarılı 
bir şekilde geçti. Bu büyük başarı 
hikayesinin mimarı olan Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ı da gönülden tebrik ediyoruz. 
Yeni dönemin ülkemize, milletimize 
hayırlar getirmesini diliyorum. Se-
çim belirsizliği ortadan kalktı. Vakit 
ekonomiye odaklanma vaktidir. Bu-
günden itibaren üretim ve yatırımın 
artması için gerekli reformların hızla 
hayata geçirileceğine yürekten ina-
nıyoruz. Yeni sistem güven ve istik-
rarın yanı sıra çok önemli fırsatları 
da beraberinde getiriyor. Etkin bir 
koordinasyon sağlayacak bu model-
le daha güçlü bir Türkiye için hep 
birlikte çalışacağız.

“SEKTÖRÜMÜZÜ BÜYÜTMEYE VE 
GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tarım ve gıda sektörleri ülkemiz 
ve vatandaşlar için en kritik sektör-

lerin başında geliyor. Dünyada ha-
kimiyet savaşlarının sürdüğü enerji, 
tarım ve gıda gibi stratejik sektörle-
re ülkemizin de ayrı başlık açması ve 
bu alanlarda kendi kendimize yeterli 
bir ülke olmak için gerekli tedbirleri 
almalıyız. Bitkisel yağ sanayi sektö-

rü olarak bizim de yeni dönemdeki 
beklentimiz uzun süredir gündemde 
olan ve TBMM’de bekleyen ‘Tağsiş 
Yasası’nın çıkması.Sektörümüz için 
hayati derecede önemli olan, hem 
üreticinin hem de tüketicinin zarar 
görmesini önleyecek bu yasanın da 

öncelikli düzenlemeler arasına alı-
nacağını umut ediyoruz. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de yağlı tohumunun stratejik ürün 
kategorisinde değerlendirilmesi ve 
buna uygun tarım politikalarının ge-
liştirilmesi gerekiyor. Türkiye’nin bu 
alanda geçmişte olduğu gibi kendi 
kendine yeten bir ülke olmasını çok 
önemsiyoruz. Bu kapsamda, yağlı 
tohumunun stratejik ürün kapsa-
mına alınması ve ayçiçeği tohum 
üretimimizin en az 2,5 milyon tona 
çıkarılması en önemli hedeflerimiz 
arasında yer alıyor. 

Bu kapsamda, 8 milyon ton yağlı 
tohum işleme ve kırım tesisleri ile 
4 milyon ton rafineri kapasitesiy-
le güçlü bir potansiyele ve modern 
bir teknolojiye sahip bitkisel yağ 
sektörü olarak, yeni dönemde yağlı 
tohum üretim kapasitemizi artırma-
yı, ham madde ihtiyacımızın tama-
mını ülkemiz dahilinde karşılamayı 
hedefliyoruz.  BYSD olarak bu yeni 
dönemde sektörümüzün büyümesi 
ve güçlenmesi, Türk ekonomisine 
katma değer üretmek, büyük Tür-
kiye’nin gücüne katkı sağlamak en 
büyük hedefimiz. Yeni dönemin ül-
kemiz için, milletimiz için, ekonomi-
miz için güzel günlere vesile olması-
nı diliyoruz.”
n HABER MERKEZİ

ERKONSİAD Baş-
kanı Ali Süzgün, san-
dıktan istikrar ve güzel 
günlerin müjdesinin 
çıktığını ifade etti ER-
KONSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali 
Süzgün, 24 Haziran 
Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi seçim-
lerini değerlendirdi. 

24 Haziran seçim-
lerinde milletin hür 
iradesiyle ülkenin Bi-
rinci Başkanı seçilen 
Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı tebrik eden Baş-
kan Süzgün, “1923 yı-
lından bu yana birçok 
badire atlatan ülkemiz, 
iç ve dış mihraklar ta-
rafından hep kıskaca 
alınmıştır. Milletimizin 
şanlı tarihinden aldığı 
güçle, ülkemiz tarımda, sana-
yide, kültürel değerlerde Asya 
ve Avrupa’nın ortak göz bebeği 
haline gelmiştir. Önceki günkü 
seçim daha ileriye gideceğimi-
zin göstergesinidir. Millet için 
elele eren Cumhur İttifakını bu 
kutlu zaferinden dolayı tebrik 
ediyoruz” dedi. 

Kutuplaşmalara, ayrışmala-
ra yer verilmemesi gerektiğini 
ifade eden Başkan Ali Süzgün, 
bu seçim sonuçlarının bir tarafın 
zaferi olarak değil Türkiye’nin 
zaferi olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini savundu. 

Erdoğan’ın zaferinin ülke-

miz ve mazlum coğrafyalar için 
büyük önem taşıdığının altını 
çizen Süzgün, “Cumhurbaşka-
nımız sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan 16 yılda ülkemiz için büyük 
işler başardı. Sistemin tıkandığı 
yerde sistem değişikliğine gi-
dildi ve halkımız onayladı. Bu 
noktada ülkemizi dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri 
olma yolunda hızla ilerleyecek. 
Enflasyonun, faizlerin dövizle-
rin dipte olduğu bir ülke ola-
cağımıza inanıyoruz. Erdoğan 
önderliğinde biz üreticiler de el 
ele verip güzel günleri görece-
ğiz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) 
Genel Başkanı Ecevit Öksüz

Seyit Faruk Özselek

Ali Süzgün

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil

BYSD Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil, “Bitkisel yağ 
sanayi sektörü olarak bizim de 
yeni dönemdeki beklentimiz 
uzun süredir gündemde olan 
ve TBMM’de bekleyen ‘Tağsiş 
Yasası’nın çıkması” dedi.
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Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. 
Süleyman Kargın, obezitenin Türki-
ye’de ciddi artış gösterdiğini belirterek, 
ameliyatsız mideye yerleştirilen balon 
yöntemi ile doyma hissinin azaltıla-
bileceğini söyledi. Op. Dr. Kargın ay-
rıca bu yöntemle aylık 3-4 kilo kaybı 
ile başlayarak toplamda 40-50 kiloya 
kadar kilo vermenin mümkün oldu-
ğunu kaydetti.  Obezitenin Türkiye’de 
de ciddi artışlar gösterdiğini belirten 
Medicana Konya Hastanesi Genel 
Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman 
Kargın, “Obezite, tüm dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde de salgın halinde 
ilerlemekte, çok ciddi artışlar gözlem-
lenmekte. Sağlık Bakanlığı verilerine 
göre, hala ülkemizde yüzde 41’lere 
varan obezite oranları bildirmektedir. 
Düzensiz beslenme alışkınlıkları, psi-
kolojik durumlar ya da hareketsiz ya-
şam ve teknolojinin gelmesi ile birlikte 
oluşan bir hareketsiz yaşam obeziteyi 
tetiklemektedir. Toplumumuzda genç 
yaşlarda obezite sorunları iyice artış 
göstermektedir. Ergenlik dönemindeki 
çocuklarda da çok fazla oranda obe-
zite oranları bildirilmektedir. Obezite 
günümüzde bir hastalık olarak değer-
lendirilmiyor. Bunun yanında tansiyon 
gibi, şeker hastalığı, eklem hastalıkları, 
romatizma gibi bir sürü hastalığın te-
tikleyici rolü olduğu bilinmektedir. Bu 
nedenle biz obezite ile etkin bir mü-
cadele ediyoruz. Özellikle ameliyatsız 
tedavi yöntemleri daha çok ön plana 
çıkmaya başladı günümüzde. Çünkü 
ameliyatın bazı risklerinin olmasından 
dolayı hastalarda çok ciddi dirençlerin 
olması bizi daha çok ameliyatsız yön-
temlere teşvik etmektedir. Daha önce-
den özellikle diyet yapmış hastalarda 
veya davranış değişiklikleri olduktan 
sonra hastalarda ciddi düzenlemeler 
gözlemleyebiliyoruz. Ancak vücut kitle 
endeksi dediğimiz parametrelerin 35 
üzerinde olduğu koşullarda genellikle 
başarısız olmaktadır. Bu tip tedavilerde 
biz genellikle ameliyat veya ameliyat-
sız tedavi yöntemlerini daha çok tercih 
etmekteyiz. Vücut kitle endeksi 35’in 
üzerinde ya da 40’ın üzerinde morbit 
obez hastalarımızda daha çok ameli-
yatları tercih etmekteyiz. Ancak vücut 
kitle endeksi 30 ve 35 olan hastalarda 
ya da çok çok kiloları olup ameliyat 
riskini kaldıramayacak insanlarda ar-
tık ameliyatsız tedavilerde ön planda. 
Bunun için biz kliniğimizde tüp balon 
uygulaması uyguluyoruz. Tüp balon 
uygulamasını kaldıramayacak hasta-
lara balon uygulaması yapıyoruz” dedi. 
“AYLIK 3-4 KİLO KADAR İLE BAŞLAYIP 
TOPLAMDA 40-50 KİLOLARA KADAR 

KİLO VERMEK MÜMKÜNDÜR” 
Balon tedavisinin ameliyat olma-

dığını belirten Op. Dr. Kargın, “Balon 
uygulaması bir ameliyat değildir. Her-
hangi bir kesik, dikiş yoktur. Uzun süre 
yatışlar gerektirecek bir uygulama de-
ğildir. Biz bunu günlük yaşantımızda 
poliklinik şartlarında endoskopik yön-
tem dediğimiz ağızdan balon yerleş-
tirmesi uygulaması olarak yapıyoruz. 
Bu işlemler 15-20 dakika kadar sürü-

yor. Bu işlemden 2 saat sonra hasta-
mızı taburcu edebiliyoruz ve ameliyat 
gibi komplikasyonlar, ölüm gibi ciddi 
komplikasyonlarla hastalarımız karşı-
laşmamış oluyor. Bu tip durumlarda 
hastalarımız belki bir ameliyat gibi kilo 
vermemiş oluyor ama birçok hasta-
mızın ideal kilolarına ulaşması söz ko-
nusu. Aylık 3-4 kilo kadar ile başlayıp 
toplamda 40-50 kilolara kadar kilo ver-
mek mümkündür. Takılma işlemi de 
kolay çıkarma işlemi de kolay. Yaklaşık 
10 dakikalık işlem ile mide balonunu 
çıkarabiliyoruz. Yaklaşık 1 yıl kadar 
midesinde kalıp hastaların daha az ye-
mesini daha küçük porsiyonlarla bes-
lenmesini daha çabuk doyma hissini 
alıyor bu mide balonu uygulamamız. 
Bu şekilde hastalarımız daha kolay 
kilo veriyorlar hem de beslenme alış-
kınlıklarını düzene sokmuş oluyorlar. 
Bu şekilde sadece kilo vermek değil, 
hastalarımız kilo verdikçe tansiyon ve 
şeker hastalıklarından kurtuluyorlar. 
Hastalarımız kilo vermenin yanında 
özellikle şeker hastalarında azalmalar 
ya da insülin kullananlarda azalmalar 
bile tespit ediyoruz. Yani sadece ame-
liyat değil ameliyatsız tedavilerde de 
kilolardan kurtulmak çok mümkün” 
ifadelerini kullandı. Balon tedavisini 
her hastaya uygulayamadıklarını söy-
leyen Op. Dr. Kargın, “Her tip hasta-
ya bu işlemi uygulayamıyoruz. Belki 
çok ciddi obezite hastalarda ameliyat 
öncesi hazırlık içinde bu işlemi uygula-
yabiliyoruz. Bu işlemleri uyguladıktan 
sonra hazırlayabiliyoruz ya da ameliyat 
olmayı çok istiyor obeziteden kurtul-
mayı istiyor hasta. Ancak obezitenin 
risklerinden korkuyor ya da mevcut 
hastalıkları ameliyata engel olacak 
hastalarda bu balon uygulamasını çok 
başarılı bir şekilde uygulayabiliyoruz. 
Hastanın vücut endeksi 30-35 civarın-
daysa, tüp mide ameliyatlarına uygun 
değilse balon tedavisi yapılmaktadır. 
Bu şekilde hastalarımız artık günlük 
pratiğimizi çok fazla sayıda mide ba-
lonu uygulaması yapılmaya başlandı 
kliniğimizde. Düzenli takipler ile uygun 
davranış değişiklikleri ile ve tüp mide 
balon uygulaması ile hastalarımızda 
çok ciddi başarılar sağlamış olmakta-
yız” şeklinde konuştu. n İHA 

KSO Haziran ayı Olağan Meclis 
Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Vasıf 
İnan’ın başkanlığında gerçekleştiril-
di. Gündeme ve Konya ekonomisine 
dair konuların görüşüldüğü mecliste 
söz alan Konya Sanayi Odası ve Or-
ganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 
seçim öncesi dönemde sadece siya-
setin değil ekonominin de gerildiği-
ni, ancak iş dünyası olarak ülkenin 
geleceğine dair inançlarını her za-
man koruduklarını, hedeflerinden, 
ideallerinden asla vazgeçmediklerini 
ve vazgeçmeyeceklerini söyledi. 

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET 
SİSTEMİNDE HEDEFLERİMİZE 

HIZLA YÜRÜYECEĞİZ” 
24 Haziran’da yapılan seçim-

lerin ardından, Türkiye’de Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 
fiilen yeni bir dönemin başladığını 
aktaran Kütükcü, bu yeni dönem-
de işe, üretime ve güçlü Türkiye’ye 
odaklanmak gerektiğinin altını çiz-
di. Reformların bir an önce hayata 
geçmesini arzu ettiklerini ifade eden 
Kütükcü, “İş dünyası olarak en bü-
yük temennimiz, seçime dair ne 
gündem varsa Türkiye’nin hepsini 
hızla geride bırakması, kırgınlıkla-
rı, küskünlükleri ortadan kaldıra-
rak kuşatıcı bir yaklaşımla yoluna 
devam etmesi, reform gündemine 
odaklanmasıdır. Kaybedecek hiç 
zamanımız yok, yapacak çok işimiz 
var. Her alanda yapılacak reformla-

rın hızla tamamlanarak, toplumun 
ve iş dünyasının beklentilerinin 
karşılanması, güven ve istikrar orta-
mının sarsılmaz bir şekilde pekişti-
rilmesi son derece önem arz ediyor. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın güçlü liderliğiyle vücut 
bulacak Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sisteminde, hedeflerimize hızla 
yürüyeceğimizden hiç şüphe etmi-
yorum” şeklinde konuştu. 

Türkiye’ye daha fazla döviz ka-
zandırmak için, daha fazla üretmek 
ve ihracat yapmak zorunda olduğu-
na vurgu yapan Kütükcü, “Zaman, 
ekonomimizin güvenliğini tehdit 
eden, şirketlerimizi ve ülkemizi 
zora sokan zayıf yönlerimizi hızla 
kapatma, güçlendirme zamanı. Her 
şeyden önce, ithalatımızda ihtiyaç 
duyduğumuz dövizi, daha fazla ihra-

cat yaparak bulmamız gerektiği çok 
açık. Yani daha fazla üretmek, daha 
nitelikli üretmek ve daha fazla ihra-
cat yapmak zorundayız” dedi. 

“KSO HEDEFİNE ULAŞTI” 
Kütükcü, konuşmasında Tür-

kiye’nin en büyük savunma sanayi 
kuruluşu olan ASELSAN’ın Konya 
Savunma Sanayi Anonim Şirketi ile 
birlikte Konya’ya yapacağı ASELSAN 
Silah Sistemleri Tesisi hakkında da 
bilgi verdi. Konya Sanayi Odası ola-
rak savunma sanayi konusunu her 
zaman öncelediklerini ve bu konuyla 
ilgili temel hedeflerinin şehre bir ana 
sanayi yatırımı kazandırmak olduğu-
nu belirten Kütükcü, ASELSAN ya-
tırımı ile bu hedeflerine ulaştıklarını 
vurguladı. Kütükcü, yatırımın şehre 
kazandırılmasında emeği geçen her-
kese teşekkür ederek, “Bu süreçte 

şehrimizdeki tüm kurumlarla, siya-
silerle birlikte hareket ettik ve çok 
şükür bu yatırımı şehrimize hep bir-
likte kazandırdık. Şehrimize hayırlı 
olsun” ifadelerini kullandı. 

“ASELSAN’LA BİRLİKTE KONYA’DA 
YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK” 
Yatırımın yüzde 51 ASELSAN 

yüzde 49 Konya’nın ortaklığında 
yapılacağını hatırlatan Kütükcü, 
bunun bir ana sanayi yatırımı oldu-
ğunu ve burada silah sistemlerinin 
üretileceğini aktardı. Konya’nın silah 
üretimindeki kapasitesinin ve sa-
vunma sanayi ile çalışan firmaların 
tecrübelerinin, yatırımın şehre ka-
zandırılmasında önemli bir kazanım 
olduğunun altını çizen Kütükcü, “Bu 
yatırımın hayata geçmesi Konya için 
çok anlamlı. Konya Organize Sanayi 
Bölgemizin 5. Kısmında Ankara yolu 
güzergahında, Ankara Yolundan 
Konya’ya gelen tüm misafirlerimizi 
ASELSAN karşılayacak. Bu yatırımla 
birlikte şehrimizde yeni bir dönem 
başlayacak. Bu tür yatırımlar, Kon-
ya’daki yatırımcı profilini ve yatırım 
standardını da yükseltiyor. Bundan 
sonra diğer savunma sanayi şirketle-
rinin de Konya ile ilgili algısının de-
ğişeceğini ve bu kervana katılacağını 
ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Kütükcü, konuşmasının ardın-
dan Konya Sanayi Odası ve Konya 
Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan 
gelişmeler hakkında da bilgiler verdi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Rabia işareti,
MHP Bozkurt işareti yaptı

‘Balon yöntemi ile 
daha az yemek yeniyor’

AK Parti Yunak İlçe Başkanı Tahir 
Kuru ve Yunak Belediye Başkanı Ab-
dullah Emre Demirhan, 24 Haziran 
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimleri sonrasın-
da Cumhur İttifakında yer alan MHP 
Yunak  İlçe  Başkanı Bayram Çil ve 
Teşkilatına ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde 
bulundu. Yunak’ta  gayri resmi seçim 
sonuçlarının kesinleşmesinin hemen 
ardından Yunak Belediye Başkanı 
Abdullah Emre Demirhan , AK Par-
ti Yunak  İlçe Başkanı Tahir Kuru  ve 
yönetim kurulu üyeleri Yunak  MHP 
ilçe Başkanı Bayram Çil ve teşkilatını 
ziyaret etti. AK Partili Belediye Başkanı 
Demirhan, ziyaret sonrası yaptığı açık-
lamada, “MHP İlçe Başkanı Bayram Çil 
ve yönetiminin vermiş olduğu destek-
lerinden dolayı kendilerine teşekkür zi-
yaretinde bulunduk.Cumhurbaşkanlığı 
ve genel seçimlerimizin memleketimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.  
Cumhur İttifakı olarak bu ülkenin iç ve 
dış düşmanlarına, tüm terör örgütleri-
ne gereken cevabın sandıkta verildiğini 
düşünüyorum. Bundan sonra önümü-
ze bakmamız gereken şey, yeni Cum-

hurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 
ülkemizi daha güçlü hale getirecek, 
dünyada, bölgesinde lider, söz sahibi, 
İslam dünyasında rol model, sessiz yı-
ğınların sesi, mazlumların sesi olan bir 
ülke haline getirmek için elimizden ge-
len gayreti göstereceğiz” görüşlerinde 
bulundu. Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyetini dile getiren MHP Yunak İlçe 
Başkanı Bayram Çil,  “Teşkilatım adına 
ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. 
Ne olursa Yunağımız  için, Yunağımız  
güzel olsun diye istiyoruz. Dünü geri-
de bıraktık, Yunak’lı  hemşehrilerimiz 
de büyük bir teveccüh ortaya koydu-
lar. Hem Cumhurbaşkanlığında hem 
milletvekilliğinde yüksek bir desteği 
sandığa yansıttılar. İnşallah, bundan 
sonraki süreç içerisinde ülkemiz yep-
yeni bir düzlemin, çalışma sürecinin, 
birlik beraberlik ve kardeşliğin içerisine 
girecektir. Ziyaretlerinden dolayı baş-
kanımıza ve heyetine teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu. Günün anısına 
ziyaret sonunda çektirilen fotoğrafta 
MHP’liler Bozkurt, AK Partililer ise Ra-
bia işareti yaparak poz verdi.  
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TOBB  Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 
“Bundan sonra Türkiye’nin gündemi mutlaka çok net bir şekilde ekonomi olmalı” dedi

‘Türkiye’nin gündemi 
mutlaka ekonomi olmalı’

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB)  Başkan Yardımcısı ve 
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı 
Selçuk Öztürk  24 Haziran seçim 
sonuçlarını değerlendirdi. Seçimle-
rin yüksek bir katılım oranıyla ger-
çekleştiğini belirterek,  “Türk mil-
leti Türk demokrasi tarihi açısından 
hayati bir öneme sahip 24 Haziran 
seçimlerinde rekor bir katılım ile 
demokrasiye sahip çıkarak kararını 
verdi ve tercihini istikrardan yana 
kullandı” dedi.

YENİ HÜKÜMETİN ANA 
GÜNDEMİ EKONOMİ OLMALI 
Seçimlerin yüksek bir katılım 

oranıyla gerçekleştiğini belirten 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB)  Başkan Yardımcısı ve Kon-
ya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Sel-
çuk Öztürk , “Türkiye 24 Haziran’da 
büyük bir olgunluk ile, yüksek bir 
katılım ile seçime gitti. Malum bu 
seçimi diğer seçimlerden ayıran fark 
yönetim sistemindeki, anayasal sis-
teminin değişiminin ardından yap-
tığımız ilk seçimlerdi. Artık Türkiye 
bir önceki parlamentör  sistemden 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistem 
ile yöneltilecek olan ilk cumhurbaş-
kanı seçimini ve parlamenter siste-
min seçimini tamamladık.  Seçimle-
re yüksek bir katılım oldu. Kullanılan 
oyların büyük bir çoğunluğu meclisi 
temsil etme imkanı sağladı. Seçim-
ler çok özgür ve demokratik bir seçi-
mi tamamlamış olduk. Bundan son-
ra Türkiye’nin gündemi mutlaka çok 
net bir şekilde ekonomi olmalı. Son 
bir yıldır devam eden ekonomideki 
ufak tefek arızalar seçimler yaklaştı-
ğında farklı sebeplerden dolayı ağır-
laştırmaya sebep oldu. Bunda sonra 
kurulacak yeni hükümetin ana gün-

dem maddesi mutlaka ekonomi ola-
caktır. Seçim sonuçlarının ardından 
ekonomide sabahtan akşama bir 
hareketlilik olmaz.  Seçim belirsizliği 
ortadan kalktığı için ana belirsizliği 

kaldırmış olduk” dedi.
 SEÇİM SONUÇLARINDAN 

MEMNUNUZ 
Yaşanan problemlerin güçlü 

bir ekonomi ile çözülebileceğini 

ifade eden Öztürk, “ Hep beraber 
daha fazla çalışarak Türkiye’nin 
ana gündemini ekonomiye taşıya-
bilirsek mevcut yaşanan problem-
leri aşarak tekrar ekonomisini güç-
lü bir şekilde güçlenerek devam 
edecek. İş dünyası olarak seçim 
sonuçlarından memnunuz. Artık 
seçim geride kaldı. 

Şimdi siyasi görüşümüz ne 
olursa olsun, milletimizin kararını 
başımızın üstüne alıp hep beraber 
ülkemizin, çocuklarımızın geleceği 
için durmadan, dinlenmeden ça-
lışmalıyız. Gün artık 81 milyon için 
el ele, gönül gönüle verip aydınlık 
geleceğimize birlik ve beraberlik 
içinde yürüme günüdür. Ülkemi-
zin dünyanın ilk 10 ekonomisi ara-
sına girebilmesi için Konya Ticaret 
Odası elinden geleni yapacaktır” 
diye konuştu
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Zaman, ekonomimizin güvenliğini tehdit eden, şirketlerimizi ve 
ülkemizi zora sokan zayıf yönlerimizi hızla kapatma, güçlendirme zamanı” dedi 

‘Seçim bitti, ekonomiye 
reformlara odaklanılmalı’

KSO Başkanı Memiş Kütükcü

Selçuk Öztürk

Op. Dr. Süleyman Kargın
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Irgat uşakları hırpani görünüşleriyle 
düşlerken geleceği, uçtuklarının farkın-
da bile olmazlardı.  Bu uçuşun kimseye 
zararı dokunmaz, kimsede bu uçuştan 
rahatsız olmazdı. Taki bazılarının ha-
yalleri gerçekle birleşip bazılarını rahat-
sız edene dek… Hayal kurmaya rüya 
görmeye kimsenin bir diyeceği yoktu. 
Kurulan hayal hayata geçirilene görülen 
rüyada gerçeğe dönüşene dek…

Memleketler vardır sahipli ezel-
den… Memleketler vardır yeni sahipleri 
gazelden… Kiracı nasıl uyursa el yur-
dunda ev sahibi edasıyla kuşkusuz, el 
atıyla nasıl kahramanlıklarını ballandıra 
ballandıra anlatırsa süvari, işte öyle-
sine… Öylesine uygun olur yamalar 
doğuştan üryan bir bedene eğreti duran 
elbiseye...

Bir ilkbahar sabahında güneş ye-
niden yüzünü gösterince akşamın ka-
ranlığında yolunu kaybeden ne varsa 
börtü böcek yeniden dizilir hayatın sırlı 
yolarına… Sahte damatlıklarla gösteriş 
budalası gençlik nasıl dımdızlak kalırsa 
ortada alınınca önünden sütresi, öyle 
kamaşır gözleri yarasanın gerçekler 
karşısında. Zira gözün güzel ve endamlı 
olması işlevini yerine getirmekte yeterli 
değildir. Asıl olan gözün özündeki di-
namizm ve işlevdir. Yarasanın gözleri 
ışıktan çok karanlığa uyarlanmıştır. 
Aydınlıklar rahatsız eder onu… Gerçek 
sızlatır kemiklerini… Zaruri ihtiyaçları dı-
şında çıkmamalıdır ininden hayatta baki 
kalabilmek için…

Neden, niçin, niye sorularını sor-
madan atlayınca bilinmeze saltanat 
sürdüm sananlar anlayınca gerçeği çok 
kan kaybedecekleri ve ellerinde olanın 
kıymetini bilmeleri için çok geç kalmış 
olacaklardır... Hani oğlunun toplumda 
saygın biri olup başkaları tarafından say-
gı görülmesini arzu eden aceleci ve bir 
o kadarda akıllı olduğunu sanan sözüm 
ona cahil bir ananın yeni doğan oğlu-
nun ismini yazdırmaya gidince nüfus 
memurun oğlunun ismini ne koymak 
istediğini sorması üzerine ‘efendi’ ceva-
bına karşı nüfus memurunun manidar 
cevabı mana ve ehemmiyet bakımından 
çok şey anlatacaktır anlayana… 

Memur köylü kadına söyle demiş-
tir: Teyzeciğim oğlunuzun adını ‘efendi’ 
yazdırmanızla efendi olmaz, efendilik 
sonradan gelir. Ne zaman insanlar ona 
efendi derlerse o zaman efendi olur… 

İsimlerinin başına kıymeti kendinden 
menkul payeler takanlar anlayacaklar 
elbet gerçek payeyi verme makamı iki 
tanedir. Birinci her şeyi yoktan var eden 
yaratıcı, diğeri de onun yeryüzündeki 
temsilcileri halifesi insanlardır. Dolayı-
sıyla iki paye vardır. Biri inanların ya-
şarken görebileceği diğeri de dünyasını 
değiştirdiği zaman alacağı payedir ki, 
nerden gidersen git dönüp dolaşacağın 
yer aynıdır. Zira gelinen noktaya er veya 
geç dönülecek, ondan ve ordan kaçış 
yoktur…

Tarihte toplumun liderliğini hep taş-
radan çıkan insanlar üstlenmiştir. Daha 
sosyete bir deyimle varoş insanları ama 
ne hikmetse zahmeti varoşlara rahmeti 
ise hep başkalarına düşüyor gibi gözü-
küyor bu kısa hayatın… Hele başka bir 
hayatın varlığını kabul etmeyenlere göre 
bu tam manasıyla bir cambaz havasıdır. 
Öyle olsaydı eğer ip cambazları üzerine 
kurulurdu değer... Bu söylemimden, 
cambazlığı kendine meşgale edinen, 
bir incecik ipin üzerinden yürümek için 
yıllarını veren, terini akıtan ve ekmek 
parasını canını hiçe sayarak kazanan 
insanları küçümsediğim anlaşılmasın.

O incecik gövdeyle yaratılış gayesi-
ne uygun yaşam biçimi yoksa dünyada 
insanları hayrete düşürerek ekmek pa-
ralarını kazananların, cüsse bakımından 
onların nerde ise dördü kadar olmasına 
rağmen binde biri kadar bile ter atma-
yan ve tehlikeyi göze almayan insanların 
kıldan ince bir sicimin üzerinden süratle 
geçişlerini hayal edince insan, neyin 
dolu neyin boş olduğunu daha kolay 
anlayacağı kaçınılmaz bir gerçektir…

Eskilerin tabiriyle marifet iltifata tabi-
dir sözü bu bağlamda ne kadar yerinde 
bir anlam taşır bilemem. Üç beş kuruş 
harcanarak öldürülen zaman için sarf 
edilen iltifatlar günü kurtarır ama dünü 
ve yarını kurtaracağı kanaatinde değilim. 
Öyleyse hep günü kurtarma peşinde mi 
olmalıyız?!.. İnsan dün ve yarınını atınca 
ardına yaradılış gayesine ters düştüğü 
kaçınılmaz bir gerçektir. Zira göçebe 
hayatı dediğimiz bu hayatta insanların 
yanında, görünür görünmez birçok 
canlı vardır. Beni âdemin diğer canlılar-
dan tek farkı: yaptığı ve yapacağından 
dolayı günün birinde hesaba çekileceği 
gerçeğidir. Eski medrese âlimleri insan-
larla hayvanları bir birinden ayırmak için 
insana “konuşan hayvandır” demişler-

dir. Bu yaftayı takarken in-
sanın göksüne bir hayva-
nın görüşünü almadıkları 
kesindir. 

Dünya hayatında 
insanlığa lokomotiflik 
yapan varoş çocuklarıdır 
dedik. Onun dışındakiler 
alınmasınlar ama hep yiyi-
ciler olmuştur. Kaderin ne 
cilvesidir ki lokomotifler 
varoş çocukları olmasına 
rağmen onlar açlıktan, at sineği gibi 
bedava yaşayanlar ise tokluktan ölmek-
tedirler. Kimse gücenmesin alınmasın 
servetin ve şehvetin içinde yüzenlerin 
yaşam hakkı yoktur demiyoruz. Zira 
düsturumuz açık ve aşikârdır: “ yara-
dılan’ı severiz, yaradandan ötürü” biz 
onların mülkün sahibinin kim olduğu 
ve onun temsilcisinin kimler olduğunu 
unutmalarından rahatsızız. Tıp ki vekilin 
asili, kimi temsil ettiğini unutmasından 
duyduğumuz rahatsızlık gibi.

Hizmet himmet değildir. Hizmet 
himmet erbabına gurbiyyyet kesbettiği 
zaman mana ve ehemmiyetini kazanır. 
Sormak lazım tarihte kaç düşünür şeh-
vet ve şöhret yuvalarından çıkmıştır. 
Hangi zorbanın saltanatı uzun ömürlü 
olmuş saygıyla anılmıştır. Dünyevi alan-
da başı çekenlerde öbür âlemin haber 
ve müjdecileri de varoş tabir edilen taşra 
uşaklarından başkaları değildir.

Kutsal kitaplar bakalım. İnsanların 
kendilerini yazdıkları tarihi vesikalara 
bakalım kimin nerden nasıl geldiği açık 
ve aşikârdır. Zamanın Firavununun Kâ-
hinleri “İsrail oğullarının bir erkek çocuk 
dünyaya gelecek senin saltanatını elin-
den alacak” demesi üzerine Firavunun 
sıkı tedbirine rağmen kendi sarayında 
büyütmek zorunda kaldığı HZ. Musa 
Çölde çobanlık yapmamış mıdır?..

Yine bakire Meryem’den insanların 
doğum konusundaki tapularını yıkarak 
mucizevî bir biçimde babasız olarak 
dünyaya gelen, Kırlarda koyun güden, 
etrafında çobanların, yoksul insanların 
toplandığı eşsiz peygamber Hz İsa, 
doğumundan bir müddet evvel baba-
sını kaybeden, kırlarda koyun güden, 
etrafına yoksulların, kölelerin toplandığı, 
akrabalarının;” Peygamberlik bizim 

gibi zengin eşraftan biri-
ne değil de senin gibi bir 
çulsuza mı gelecek” diye 
alay ettiği Allah’ın yetimi 
Yüce Peygamber Hz. Mu-
hammet Mustafa varoş 
uşakları değil midir?!..

Söylediklerim ve söy-
lemeye çalıştıklarım bir 
kısım insanlar tarafından 
fakir edebiyatı yaptığım 
iddiasıyla yadırganacağını 

biliyorum. Ama şunu da onların bilme-
sini istiyorum ki, acıntının primi yüksek 
ve peşin değildir. Aksine veresiye, az ve 
ileriye yöneliktir. Aslolan gerçeğin piri-
midir ki oda ebedidir.

Gücünü ve gelecek felsefesini vaat 
edilmiş topraklar üzerine kuranlar o tap-
maklarda nice peygamberlerin ve va-
roş çocuklarının kanlarına girdiklerinin 
farkında olmak istemiyorlar. Hz. Yusuf 
anlatınca rüyasını babasına- Daha on iki 
yaşında iken, bir gece rüyasında, on 
bir yıldız ile güneşin ve ayın kendisine 
secde ettiklerini görmüştü- Hz. Yakup 
“Ey oğulcuğum bu rüyayı kardeşleri-
ne söyleme” dedi. Çünkü her hakikat 
her yerde söylenmez. Hakikat ondan 
uzak olanlar tarafından içilmesi en zor 
zehirden daha acıdır. Onu içip şifa bul-
mak yerine onun menşeini kurutmak 
için ellerinden gelen tüm çılgınlıkları ya-
parlar, onu bulamasalar da…

Hz Yakup’un on iki çocuğundan 
Yusuf’a olan sevgisi bir başkaydı. O 
sevginin kaynağında bir başka buyruk 
bir başka heves gizlenmişti. Bir başka 
muştu vardı onda, anlatılmaz yaşanır. 
Çünkü öyle emreylemişti yarap. Buna 
karşı olanlar kardeşler çareyi gerçeği 
ortadan kaldırmak yoluyla elde edecek-
leri zannına kapıldılar. Bile bile cebren ve 
hile ile bu hep böyle olmuştur dünden 
bu güne. Tarih ve kutsal kitaplar bu tür 
kıssalarla dolu olsa da dünya devam 
ettiği sürece, Habil’le kabil kardeşlerin 
savaşı devam edecek, geceyle- gündüz 
hep bir birini kovalayacaktır…

Akla gele soru ise madem öyle 
bunca çaba niyedir. Bu sorunun cevabı 
geçici âlemden ebedi âleme intikal eder-
ken kimin veya kimlerin safında yer al-
mamız gerektiği çabasıdır. Herkesin yer 

almak istediği içinde bulunmak istediği 
bir Taraf vardır bilerek veya bilmeyerek. 
Savaş dünden daha öncesi günden 
devam ede gelse de kimin çabası bu 
günden kiminin ki ise de yarından kay-
naklanmaktadır.  Dünü bekleyene göre 
bugün karşılık bekleyen zararda bugünü 
bekleyene göre de yarını bekleyen...

Yusuf başına gelecekleri anlayınca 
kardeşlerine “beni atmayın karanlıktan 
korkarım” dedi ama onlar içinde bu-
lundukları andan korkuyorlardı. Belki 
de mücadele kovulmuşla korunmuşun 
mücadelesi idi. Kovulmuş korunmuş-
tan hınç alma peşindeydi. Belki sevgi 
atılmalı sevgisizlik alınmalıydı babanın 
dikkatini çekebilmek için. Belki de bazı 
zorbaların dün olduğu gibi bugünde her 
şeyi elde ettikleri gibi sevgiyi de zorla 
alacakları konusunda yaptıkları binlerce 
ataktan birinin tekrar sahnelenişi…

On yedi yaşındaki Yusuf’un feryat 
ve figanlarını duyacak bir kulak bulun-
madı 11 tane kardeş kulağı arasından… 
O gün tıkanan kulakların yerine ertesi 
gün onun sesini duyacak binlerce kulak 
bulunacaktı ama nafile… Hayat ağını 
örüyordu… Yaradan, yaradılan’ı imti-
handan imtihana sürüklüyor ayetlerini 
bir bir sergiliyordu gören gözlere... Kuyu 
başından geçen kervan dinlenmek için 
mola verince kuyunun yanında, hizmet-
çi daldıracaktı kovasını onu bekleyen 
Yusuf’u çekip çıkarmak için bekletildiği 
yerden…

Kervana sudan bir servet, insanlığa 
da yeni bir serment çıkmıştı kuyudan.  
Elinde olanın kıymetini bilmeyen günü 
birlik yaşayan insan, yarının hesabını 
yapmadığı ya da acele yaptığı için bir kez 
daha yanılacaktı. Mesele yaşam tarzını 
seçme meselesi, bu güne ya da yarına 
yatırım yapma meselesiydi. Sabredip 
görselerdi Yusuf’un kardeşleri babala-
rının Yusuf’a olan sevgisinin neticesini, 
onca darlığa düşmeyecekler, varlıkları-
nın sebebi olan babalarını onca yıl üz-
meyeceklerdi… 

Semavi dinlerde bunca kıssa bunca 
badire sıralanırken bir bir, anlamak iste-
meyen insana karşı yapılacak bir şeyin 
olmadığı su götürmez bir gerçektir. 
Mesele hedefe varmak için yola çıkan 
karıncanın çabası ve onu hedef doğ-
rultusunda galeyana getiren fikir erinin 
emeğinin zayi olmayacağı gerçeğidir. 
Yusuf’u kuyudan çekip çıkaran kovanın 

nasıl ve neden yapılmış olduğu bir yana, 
onu kovadan çeken bileğinde bir ecri 
olacaktır elbet…

Gücü elerlinde tutanlar, her şeyi sa-
tın alabilme alışkanlığından olsa gerek, 
tüm değerleri de satın alacakları yanıl-
gınsa düşerek aldanmışlardır. Satın alı-
nan değerler değil onun kof kabuğudur. 
Bir işçinin alın teri kurumadan emeğinin 
karşılığını vermemiz onun bedensel yor-
gunluğunu giderecektir. Bu bedel, hiçbir 
zaman ruhunu ortaya koyarak meydana 
getirdiği eserin değeri olmayacaktır…

Uşaklar kırlarda otlatırken ilkba-
harda oğlak ve kuzuları, ülkenin küçük 
yönetimini kurarlar kendilerince… Ri-
yadan, gösterişten şatafattan uzak bir 
şekilde... Orada üstünlüğün sınırı bilgi ve 
beceridir. O bülüçler, kendilerine geçim 
kaynağı olan davarları otlatırken özgür-
ce, onları da ebeveynleri korumaya çalı-
şır ekin tarlasından kaldırmaya çalıştıkla-
rı helal rızıklarla... Şehir uşakları bu varoş 
çocuklarının kullandıkları bazı aksesuar-
ları kullanarak, kendilerinin de yabancı 
olmadıklarını anlatmaya çalışırlar farkına 
varmadan, dolaşırken şehrin kaldırım-
larında manasızca… Düşünmeye bile 
gerek duymadan omuzlarında asılı, ner-
de, neden ve nasıl yapıldığını bilmeden 
kıldan veya yünden çantalarla…

Sormak lazım, hangi genç kız veya 
oğlan bilir acaba nostalji olarak taşı-
dıkları ilk çağlardan kalma çantalarının 
yapılırken geçirdiği evreleri. Öğrenme 
zahmetine katlanırlar mı acaba hangi 
badireler aşılarak elde edildiklerini…

Dün göçebe hayatı yaşanların 
uşaklar,  bu el emeği ve göz nurlarının 
değerini iyi bilip analarken belki onlarda 
bu gün bunu farkında bile değillerdir. 
Yazları yaylada kışları sahillerde yaşayan 
koyun ve keçilerin kıl ve yünlerinden 
gırklık’la (büyük makas) kesilerek top-
landıktan sonra kadınların kolçaklardan 
(çile) eğirtmeçle elde ettikleri ipleri ıstar-
larda günlerce dokuyarak ilkel usullerle 
elde ettikleri kumaşlardır onlar. 

Öğle olunca etrafında toplanılan, ak-
şam olunca, bazen hasta bir oğlağı, ba-
zen de yeni doğmuş bir kuzuyu taşıma-
ya yarayan, içinden övmeç’i saklayan 
-yağda kızartılmış ve üzerine yumurta 
kırılmış kuru ekmek kırıntısı- bakire bir 
sevincin adıdır lökü torbası…

LÖKÜ TORBASI!..

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Selçuklu Belediyesi tarafından “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” projesi kapsamında Bilecik ve Söğüt’e düzenlenen kültür turlarında üçüncü etap başladı

Tarihe yolcuğun 3. etabı başladı

Selçuklu Belediyesi düzenle-
diği tarihi ve kültürel organizas-
yonlar ile ilçe halkının sosyal ve 
kültürel hayatına değer katma-
ya devam ediyor. Bu kapsamda 
geçtiğimiz yıl “Selçuklu Torunları 
Osmanlı’nın İzinde”sloganıyla ilk 
iki etabı başarıyla tamamlanan 
Bilecik ve Söğüt Kültür Turların-
da üçüncü etap yolculuğu başladı. 
Organizasyon kapsamında bugü-
ne kadar 2600 Selçuklu Torunu-
nu ecdad ile buluşturan Selçuklu 
Belediyesi projenin üçüncü eta-
bında 1200 vatandaşa kültürel bir 
hizmet sunmuş olacak. Böylece 
3. etabın sonunda 3800 vatandaş 
projeden faydalanmış olacak.  

Selçuklu Belediyesi’nin kül-
tür projesi “Selçuklu Torunları 
Osmanlı’nın İzinde” ile Bilecik ve 
Söğüt’e yüksek hızlı tren ile günü 
birlik ziyaretler gerçekleştiriliyor. 
Her gün 40’ar kişilik ekipler sabah 
06.50’de YHT ile Konya Tren Ga-
rı’ndan Bilecik’e hareket ediyor. 
Bilecik’te profesyonel rehber eşli-
ğinde sürdürülen kültür turu daha 
sonra Söğüt’te devam ediyor. 

Söğüt’te Şeyh Edebali türbe-
sinde misafirler sürprizle karşı-
laştı. Osmanlı Devletinin manevi 
kurucusu olan ve Osman Gazi’nin 
Kayın Pederi olan Şeyh Edebali 
türbede misafirleri karşıladı.  “Ey 
Oğul” hitabıyla Osman Gazi’ye 

nasihatlerini birer birer söyleyen 
Şeyh Edebali, Osmanlının torun-
ları olan misafirlere birlik ve bera-
berlik içinde olmayı, ecdada saygı 
ve hürmette kusur işlenilmemesi-
ni istedi. 

Kültür gezisi kapsamında Bile-
cik’e giden vatandaşlar, Bilecik’in 
tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Os-
man Gazi’nin Osmanlı Beyliği’nin 
temellerini attığı ve bir dönem Os-
manlı Devleti’ne başkentlik yapan 
Söğüt ilçesini ve Söğüt’ü fetheden 
Ertuğrul Gazi’nin kabristanını da 
ziyaret ediyor. Selçuklu Torunla-
rı Bilecik’te Şeyh Edebali’nin de 
kabrini ziyaret ederek Şeyh Ede-
bali’nin Osman Gazi’ye “Ey oğul” 

ile başlayan ve  “Nereden geldiği-
ni unutma ki; nereye gideceğini 
unutmayasın” tavsiyesi ile biten 
son cümlesini hatırlatmış oluyor. 

Kültür Ziyaretleri kapsamın-
da Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür 
Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü 
Göleti’ni de ziyaret eden Selçuklu 
Torunları, buradaki tarihi ve do-
ğal güzelliklere yerinde şahitlik 
ediyor. Projeye katılan ziyaretçiler 
daha sonra Yüksek Hızlı Tren ile 
Konya’ya geri dönüyor.

Konya’dan günübirlik Bilecik 
ve Söğüt’e giden ziyaretçiler kül-
tür turlarından duydukları mem-
nuniyeti dile getirerek Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-

tırmacı’ya teşekkür ettiler. Ziya-
retçiler “Biz hem Selçuklu hem 
Osmanlı torunlarıyız. Bizlere bu 
toprakları vatan olarak bırakan 
ecdadı rahmetle anıyoruz. Bura-
da hem ecdadın izlerini görüyoruz 
hem de onların manevi şahsiyet-
lerine dua ediyoruz. Allah tüm 
geçmişlerimizden razı olsun” şek-
linde konuştular.

“Selçuklu Torunları Osman-
lı’nın İzinde”  projemizin üçüncü 
etabına start vermenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz diyen Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı,”Selçuklu Torunları Osman-
lı’nın İzinde” projesinin sadece bir 
gezi olmadığını, ecdadı anlamak 

ve anlatmak için iyi bir fırsat ol-
duğunu ifade etti. Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,“ Yoğun bir başvu-
runun olduğu projemizin üçüncü  
etabında 1200 hemşehrimizi ec-
dad ile buluşturmayı planlıyoruz. 
Biz nerden geldiğimizi unutma-
malıyız, ecdadın kahramanlıkları-
nı anlamak ve gelecek nesile ak-
tarmak için önce Ecdadı tanımak 
gerekiyor. Şeyh Edebali’nin va-
siyeti hepimizedir, Ertuğrul Gazi 
ve Alplerinin yüreğindeki iman 
gücünü anlamak gerekir. Bizansı 
titreten ecdadın iman gücüdür. 
Biz bu yürekli kahramanların to-
runlarıyız” dedi.
n HABER MERKEZİ 
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MEDAŞ muhtarlar ile biraraya geldi
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 

(MEDAŞ) yetkilileri muhtarlarla 
istişare toplantısı düzenledi. 

Medaş Genel Müdürlüğünde 
gerçekleşen toplantıda, Konya 
Muhtarlar Birliği Derneği Başka-
nı Suat Uzun, Meram, Selçuklu, 
Karatay İlçe Muhtarları, MEDAŞ 
Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ve 
Genel Müdür Yardımcısı Eyüp 
Erduran bir araya geldi. Ziya-
ret gündemini bakım ve yatırım 
çalışmaları ile MEDAŞ’ın muh-
tarlar için oluşturduğu özel ile-
tişim kanalları oluşturdu. Muh-
tarlar için özel olarak oluşturulan 
whatsapp hattının faydaları dile 
getirilirken, muhtarlar uygula-
madan çok memnun olduklarını, 
whatsapp üzerinden sorularına 
kısa sürede cevap bulduklarını 

söyledi. 
Toplantıya katılan muhtar-

lar, son yıllarda MEDAŞ’la olan 
sorunların yok denecek noktaya 
geldiğini ifade ederken, İşletme-

lerin başarılı çalışmaları saye-
sinde ortaya çıkan sorunların en 
kısa sürede çözüme kavuşturul-
duğunu söyledi. 

MEDAŞ’ın çalışmalarından 

çok memnun olduklarını ileten 
muhtarlar, hizmetlerinden dola-
yı Genel Müdür Erol Uçmazbaş’a 
teşekkürlerini iletti.
n İHA

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, “Keklikler eko sistem için  çok önemli olan 
canlılarımız. Doğada ne kadar zararlı böcek varsa onları toparlıyor ve insanlığa hizmet ediyor” dedi

‘Kekliklerimizin yeri 
doğadır, tabiattır’

Orman ve Su İşleri Bakanlı-
ğı Doğal Hayatı Koruma ve Milli 
Parklar Şube Müdürlüğü işbirliği ile 
Seydişehir’de doğaya keklik salındı. 
Keklik salımı programına, Orman 
ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Ha-
run Tüfekci, Kaymakam Aydın Er-
doğan, Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Yalıhüyük Belediye Başkanı 
Hasan Koçer, Ahırlı Belediye Baş-
kanı İsa Akgül, AK Parti Seydişehir, 
Yalıhüyük ve Ahırlı İlçe Başkan-
ları, Konya Orman Bölge Müdürü 
Muhammed Çolak, Doğa Koruma 
Milli Parklar Konya Bölge Müdürü 
Tuğrul Şahin, İlçe Emniyet Müdür 
Vekili Kasım Özdemir, Seydişehir 
Orman İşletme Şefi Halil Kabakçı, 
Orman İşletme Şefliği personeli ka-
tıldı.

Seydişehir Kuğulu Tabiat Par-
kında doğa dostu olan kekliklerin 
salım programını gerçekleştirdik-
lerini kaydeden Orman ve Su İşleri 
Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci; 
Kınalı keklikleri doğayla buluşturu-
yoruz. Keklikler eko sistem için  çok 
önemli olan canlılarımız. Doğada 
ne kadar zararlı böcek varsa onları 
toparlıyor ve insanlığa hizmet edi-
yor” dedi.

Özellikle vatandaşlara ve avcı-
lara bir hatırlatmada bulunan Or-
man ve Su İşleri Bakan Yardımcısı 
Tüfekci; lütfen doğaya bıraktığımız 
kekliklerimize sahip çıkalım. Kek-
likleri özel beslemek isteyen vatan-
daşlarımız var. Doğadan alıp kendi 
mekanlarına götürenler var. Bunlar 
doğru şeyler değil, bu tür davra-
nışlarda yasak. Bunun cezası var. 
Bütün vatandaşlarımıza , keklik se-

venlerimize diyoruz ki kekliklerimi-
zin yeri doğadır, tabiattır. Bu güzel  
kekliklerimizin doğada sayısı ne ka-
dar artarsa, bizlerde o kadar fayda 

görürüz.  Bu güzel çalışmaya vesile 
olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
yetkililerimize, Doğal Hayatı Koru-
ma Bölge Müdürlüğümüze, Orman 

Bölge Müdürümüze, Belediye Baş-
kanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza 
teşekkür ediyorum “dedi.
n HABER MERKEZİ

Mali tatil 3 Temmuz’da başlıyor
Mali tatil 3 Temmuz’da başlıyor. 

20 Temmuz’da sonra erecek tatil 
süresince yerine getirilmesi gereken 
kanuni ve idari yükümlülükleri hatır-
latıldı. 

Konya Genç Mali Müşavirler 
Platformu tarafından yapılan açıkla-
mada, “5604 sayılı Mali Tatil İhdas 
Edilmesi Hakkında Kanun hüküm-
lerine göre meslek mensuplarına ve 
yükümlülere kolaylıklar getiren mali 
tatil uygulaması, bu yıl 3 Temmuz 
2018 günü başlayıp 20 Temmuz 
2018 Cuma günü sona erecektir. 
Kanuna göre, bu tarihler arasına 
rastlayan kanuni ve idari süreler, 
mali tatilin bitiminden itibaren 7. 
günün mesai saati bitiminde sona 
ermiş sayılmaktadır. Bu kapsamda 
3 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri 
arasında yerine getirilmesi gereken 
kanuni ve idari yükümlülüklerin 27 
Temmuz tarihine kadar, 21 Tem-
muz ila 25 Temmuz tarihleri ara-
sındaki yükümlülüklerin 25 Tem-
muz tarihine kadar yerine getirilmiş 
olması halinde yasal süresi içinde 
yerine getirilmiş kabul edilecektir. 
Ayrıca, resmi işyeri işverenlerince, 
15.5.2018 - 14.6.2018 dönemine 
ait prim tutarlarının, son ödeme ta-

rihi olan 16.7.2018 tarihinin, mali 
tatile rastlaması nedeniyle, bu dö-
neme ilişkin prim tutarlarının en geç 
27.7.2018 tarihine kadar ödenmesi 
halinde, ödeme yükümlülüğünün 
yasal süresi içinde yerine getirildiği 
kabul edilerek, gecikme cezası ve 
gecikme zammı tahsil edilmeyecek-
tir“ denildi. 

“MALİ TATİL MESLEKTAŞLARIMIZ 
İÇİN YETERSİZ” 

Yoğun iş temposu altında zor-
lanan meslektaşlarının mali tatil ile 
belirli seviyede dinlenme fırsatı bu-
lacaklarını ifade eden Konya Genç 
Mali Müşavirler Platformu, “Mes-
lektaşlarımız için verilen tatil arası 
kesinlikle yeterli değildir. Mali tatile 
denk gelen yükümlülükler, mali ta-
tilden sonra 7 gün yerine en az bir 
ay ileri tarihli olması gerekmektedir” 
görüşüne yer verildi. 

Ayrıca mali tatil süresince mah-
keme kararı veya Cumhuriyet Sav-
cılıklarının talebi üzerine ya da Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre ya-
pılan aramalı incelemeler hariç, in-
celeme amacıyla defter ve belgelerin 
talep edilemeyeceği, mükellef iş ye-
rinde incelemeye başlanamayacağı 
açıklaması yapıldı.  n HABER MERKEZİ

Boynunda minik 
bir Zülfikar kılıç olan 
kız öğrenci deist ol-
duğunu söylüyor ve 
şöyle ahkam kesiyor-
du; “ben meseleye tek 
boyuttan bakmam. 
İbadet yapmam. Bü-
tün dinleri incelerim. 
Meal okurum ve an-
ladığım şekilde inanı-
rım”. Dedim ki, Zülfikar’ın hakikisi 
elinde olsa bile, sende Hz. Ali’nin 
kuvveti yoksa neye yarar ki? 

Hz. Ali ilmin kapısıydı fakat pey-
gamberimizin dizlerinin dibindeydi. 

Mantık fukarası insanlar allame 
kesiliyorlar, üç-beş sayfalık kitap 
okuyunca. Okudukları da işe yara-
yan bir şey olsa. 

Demek ki her malın müşterisi 
varmış. 

Geçenlerde öğrenciler bir kitap 
getirdiler. Dediler ki, “bu kitap çok 
okunuyor”. Kitabın üzerinde bak-
tım 20. baskı yazıyor. 

Kitabın adı “Neden Yalnız 
Kur’an”. 

Her malın müşterisi var dedik 
ya. Bu da öyle bir şey. 

Adam ayetten 
ahkam kesiyor. Oku-
duğu mealden allame 
olmuş. 

Meseleye tek bo-
yuttan bakmıyormuş. 
Bütün dinleri incele-
mekteymiş ?

Suudi Arabistan’da 
başka bir din varmış, 
herkesin anladığı bir 

din varmış, domuz etiyle dana eti-
nin farkı yokmuş vs. 

Atıyor, atıyor, atıyor. 
Dedim ki, “önce sen mantık 

öğrenmelisin”. 
Ondan önce Türk klasiklerini 

okumalısın. Yani konuştuğun lisanı 
doğru dürüst öğrenmelisin. Daha 
sonra hangi dine inanıyorsan onu 
öncelikle öğrenmeli ve yaşamalı-
sın. 

Sana tavsiyemiz, öğrenmeye 
açık ol, İslam’ı öğrenmeye çalış ve 
samimi olarak yaşa. 

Bu şekilde gidersen kilometreyi 
çabuk tüketirsin. 

İlim öğrenmenin ilk adımı 
edepli olmaktır. Edepli olmak 
haddini bilmektir. 

ZÜLFİKAR 

 Ereğli Belediyesi ilçe genelinde 
parkların temizlik, bakım ve onarım 
çalışmalarına devam ediyor. Bahar 
temizliğine başlayan Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri sulama, farklı 
bölgelerde ağaç budaması yaparken 
uzayan otları da çim biçme araçla-
rıyla temizliyor. Ayrıca çim serimi, 
oyun grupları yenileme, bakım ve 
onarım gibi işlemler de yapıyor. 

Güzel havalarda çocukların ve 
ailelerinin yeşil alan ve parklarda 
daha fazla vakit geçirmeye başladı-
ğına dikkat çeken Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “Ev hanımları nasıl 
bahar aylarında evlerini baştan aşağı 
temizliyorsa, biz de ilçemizdeki ya-
şam alanlarını, parklarımızı, sokak-
larımızı aynı şekilde temizliyoruz. 
Yılın her ayı belirli periyotlarla sü-
rekli gerçekleştirilen çalışmaları bu 

dönemlerde daha da sıklaştırıyoruz. 
Özellikle yaz aylarında vatandaşların 
uğrak yerleri olan parkların iyileşti-
rilmesi konusunda personellerimiz 
oldukça hassas davranıyor. Bu nok-
tada hemşehrilerimizin duyarlı ol-
masını çimlerin bulunduğun yerlere 
basmamalarını ve kabuklu yiyecek-
leri, çöplerini parklarımızda bulunan 
çöp kovalarına atmalarını rica ediyo-
ruz. Şehir hepimizin evidir, bu şuur-
la duyarlı olup temiz tutmaya gayret 
sarf etmeliyiz. Temiz toplum, temiz 
şehir anlayışı benimseyerek çevre-
mizi kirletmeyelim, unutmayalım 
ki en iyi temizlik, kirletmemektir. 
Belediye olarak vatandaşlarımızın 
huzuru ve mutluluğu için canla baş-
la çalışıyoruz. Bu anlamda bizlere 
destek olan ve hassasiyet gösteren 
tüm hemşehrilerimize teşekkür edi-
yorum” dedi.  n HABER MERKEZİ 

‘Çevremizi temiz tutalım en 
iyi temizlik, kirletmemektir’

haber@konyayenigun.com
DOÇ DR. ÖMER AKDAĞ
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Genç KOMEK Yaz Okulu’nda yeni dönem başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, dinimiz değerlerimiz, spor ve sanat dallarında eğitim veren Genç 
KOMEK sayesinde çocukların gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi

Genç Komek’te 5. yıla 
özel yeni modüller 

Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’nin bu yıl 31 ilçede 19 
bin 400 öğrenci ile başlattığı 
Genç KOMEK Yaz Okulu’nun 
dönem açılışına katılan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Dinimiz 
Değerlerimiz, Spor ve Sanat 
dallarında eğitim veren Genç 
KOMEK sayesinde çocukların 
gelişimlerine katkı sağlamayı 
amaçladıklarını söyledi. Genç 
KOMEK’te eğitimlerine başla-
yan çocukları sınıflarında ziya-
ret eden Altay, Kur’an-ı Kerim 
sınıfındaki minik öğrencilere 
Elif Ba okutarak heyecanlarına 
ortak oldu. 

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Genç KOMEK bün-
yesinde Konya genelinde ger-
çekleştireceği Yaz Okulu’nun 
yeni eğitim-öğretim dönemi 
başladı. 

ÇOCUKLARIMIZIN 
GELİŞİMLERİNE KATKI 

SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ 
Konya Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Büyükşehir Belediyesi 
Mümine Hatun Aile Sanat ve 
Eğitim Merkezi’nde başlayan 
eğitimlerin açılışına katıldı. 
Konya merkez ve 31 ilçede 71 
merkezde toplamda 19 bin 400 
öğrenci ile ders başı yaptıkları-
nı dile getiren Başkan Uğur İb-
rahim Altay, “Amaç, okulların 
tatil olması ile birlikte çocukla-
rımızın yaz aylarını boşa geçir-
memesi adına Genç KOMEK ile 
onların gelişimlerine katkı sağ-
lamak. Bu bağlamda çocukla-
rımıza dinimiz ve değerlerimiz 
sonra da sanat üzerine eğitim-
ler veriyoruz. Dinimiz değerle-
rimiz bölümünde Peygamber 
Efendimizin hayatını öğrenen 
öğrencilerimiz, Kur’an-ı Kerim 
ve değerler eğitimi kapsamın-
daki modüllere katılıyor. Spor 
ve sanat dalında da yaşlarına, 
cinsiyetlerine ve vücut yapı-
larına uygun spor dallarından 
faydalanmalarını sağlıyoruz” 
diye konuştu. 

5. YILIMIZA ÖZEL YENİ 
MODÜLLER EKLEDİK 

Konya’dan başlayan ve 
uluslararası bir marka haline 
gelen KOMEK bünyesindeki 
Genç KOMEK Yaz Okulu’nun 
beşinci yılına girdiğini hatır-
latan Altay, “5. yıla özel yeni 
modüller eklendi. Günümüzde 
bilim ve teknolojinin en önem-
li gündemi robotik kodlama. 
Çocuklarımıza kodlamanın 
başlangıcı eğitimini veriyoruz. 

Ayrıca yabancı diller bölümün-
de çocuklarımıza seçtikleri dili 
öğrenmeleri fırsatını sunuyo-
ruz ve ileri derecede Kur’an-ı 
Kerim eğitimi veriyoruz. Bu-
nunla birlikte Genç KOMEK’e 
kayıt olan bütün çocuklarımıza 
kendilerine özel tasarlanmış 
çantaların içinde çeşitli hediye-
leri de takdim ediyoruz” dedi. 

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SOSYAL 
ETKİNLİKLER DE YAPIYORUZ 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Genç KOMEK’in sadece ders-
lerden veya eğitimlerden iba-
ret olmadığına da vurgu yapa-
rak, “Özellikle spor ile birlikte 
her çocuğumuzun haftada iki 
kez yüzme havuzuna gitmesi-
ne imkân sunuyoruz. Bununla 
birlikte çocuklarımız için özel 
hazırlanmış kamp alanında 
Kent Ormanı’nda takım ruhu-
nu oluşturabilecekleri bir eği-
tim ile birlikte Konya gezileri 
düzenleniyoruz. Tüm program-
larımızda olduğu gibi Genç KO-
MEK’ten de dezavantajlı ailele-
rimizin çocukları ile yüzde 40’a 
kadar engeli olan kardeşlerimiz 
ücretsiz yararlanabiliyor” ifa-
delerini kullandı. 

HEM TATİL YAPACAĞIZ HEM 
DE KENDİMİZİ BİLGİYLE 

DONATACAĞIZ 
İl Milli Eğitim Müdürü Mu-

kadder Gürsoy da programda 
yaptığı konuşmada proje için 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 

teşekkür etti. Gürsoy, “Bugün 
Konyamızda 7-14 yaş grubun-
dan 20 bine yakın öğrencimiz 
Genç KOMEK’in imkânların-
dan faydalanıyor. İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü olarak bizler 
de okullarımızın tümünü öğ-
rencilerimizin hizmetine açtık. 
Büyükşehir Belediyemizle bir-
likte bütün spor sahaları, yüz-
me havuzları, futbol sahaları 
sizlerin emrinde. Hem okuya-
cağız hem eğleneceğiz hem ta-
til yapacağız hem de kendimizi 
iyi bilgilerle donatacağız” diye 
konuştu. 
BAŞKAN ALTAY KUR’AN-I KERİM 

SINIFINDA DERSE KATILDI 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
açılış programının ardından 
Genç KOMEK’te eğitimlerine 
başlayan çocukları sınıflarında 
ziyaret etti. Altay, Kur’an-ı Ke-
rim sınıfındaki minik öğrenci-
lere Elif Ba okutarak heyecan-
larına ortak oldu.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay

 İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy
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Yeşilay Konya Şubesi Başkanı Dr.Mevlüt Büyükhelvacıgil, “Son zamanlarda yapılan operasyon-
lar, ele geçirilen yüklü miktarda uyuşturucu binlerce gencimizin hayatını kurtarıyor” dedi 

‘Ailelerimizden isteğimiz 
çocuklarıyla ilgilensinler’

Birleşmiş Milletlerce belirle-
nen 26 Haziran Dünya Uyuştu-
rucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla 
Mücadele Günü dolayısıyla uyuş-
turucuyla mücadele dünyanın or-
tak gündemi oldu. 

BM’nin 2017 Dünya Uyuştu-
rucu Raporuna göre dünya üze-
rinde 29,5 milyon uyuşturucu ba-
ğımlısı. Devlet, kamu kurumları, 
sivil toplum kuruluşları, emniyet 
ve ailelerin topyekun mücadele 
etmesi gereken bu tehlikeye karşı 
Yeşilay, önleme, koruma ve reha-
bilitasyon çalışmalarıyla dünyaya 
örnek oluyor.

Birleşmiş Milletlerce belirle-
nen 26 Haziran Dünya Uyuştu-
rucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla 
Mücadele Günü dolayısıyla uyuş-
turucuyla mücadele dünyanın or-
tak gündemi oldu. 

BM’nin her yıl bu güne özel 
açıkladığı raporda 2017 raporuna 
göre dünya üzerinde 29,5 milyon 
uyuşturucu bağımlısı var. Yine 
bu rapora göre 250 milyon insan 
da hayatında bir kere uyuşturucu 
denemiş.Merak, sınırlarını aşma 
çabası, özenti, duygusal boşluk 
içerisinde olan gençleri bekleyen 
en büyük tehlike uyuşturucu. 
Özellikle son zamanlarda kullanı-
mı giderek artan sentetik uyuştu-
rucuların ilk kullanımı dahi ölüme 
yol açabiliyor. 

Uyuşturucu, kullanan kişi-
de fizyolojik, psikolojik ve sosyal 
anlamda ciddi yıkımlar meyda-
na getiriyor. Yanı sıra toplumsal, 
ekonomik birçok zarara yol açı-
yor. Devlet, kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları, emniyet ve 
ailelerin topyekun mücadele et-

mesi gereken bu tehlikeye karşı 
Yeşilay, önleme, koruma ve reha-
bilitasyon çalışmalarıyla dünyaya 
örnek oluyor.

UYUŞTURUCU SORUNU 
HEPİMİZİN ORTAK MESELESİ
Uyuşturucu bağımlılığı sadece 

kullananı değil, ailesini, çevresini 
de son derece olumsuz etkileyen 
bir hastalık. Uyuşturucu madde 
bağımlılığına karşı herkesin elini 
taşın altına koyması gerektiğini 
söyleyen Yeşilay Konya Şubesi 
Başkanı Dr.Mevlüt Büyükhelva-
cıgil, “Son zamanlarda yapılan 
operasyonlar, ele geçirilen yük-

lü miktarda uyuşturucu binlerce 
gencimizin hayatını kurtarıyor. 
Yanı sıra tedavi alanında yapılan, 
arzı azaltan uygulamalar da her 
geçen gün daha da gelişme gös-
teriyor. Aynı zamanda toplumun 
duyarlı kesimlerinin bir araya gel-
diği sivil kuruluşlar da değişik va-
sıtalarla uyuşturucu ile mücadele 
etmekteler” dedi.

Uyuşturucu bağımlılığına 
karşı önleme, koruma ve reha-
bilitasyon çalışmalarını Türkiye 
geneline yaygınlaştırdıklarını be-
lirten Dr.Büyükhelvacıgil, “Tür-
kiye geneline yaygınlaştırdığımız 

eğitimlerle anaokulundan yetiş-
kin dönemine kadar herkes kendi 
yaş gruplarına göre bilgi sahibi 
oluyor. Türkiye genelinde başlat-
mış olduğum bağımlılık önleme 
temelli Türkiye Bağımlılıkla Mü-
cadele Eğitim Programı dünyada 
benzeri olmayan dev bir çalışma. 
Bugüne kadar TBM ile 13 milyon 
çocuğumuza ulaştık, dokunduk. 
Bunların yanı sıra bağımlılara ve 
ailelerine ücretsiz psiko-sosyal 
ve rehabilitasyon desteği verdi-
ğimiz YEDAM ile bağımlılarımızı 
hayata tekrar kazandırıyoruz. Çok 
yakında ise bağımlıları rehabilite 
edecek ve bağımlılık döngüsünün 
önüne geçecek Türkiye Rehabili-
tasyon Modeli ile hayata geçire-
ceğimiz Türkiye Rehabilitasyon 
Merkezleri de bağımlılarımızın 
temiz bir şekilde hayata atılmala-
rını sağlayacak” dedi.

Uyuşturucunun özgürlüğün 
sonu olduğunu ifade eden Dr.Bü-
yükhelvacıgil açıklamasına şu şe-
kilde devam etti: “Merak, özenti, 
kendini ispat etme, aile sevgisin-
den yoksun olma, boşlukta olma 
maalesef gençlerimizi uyuşturu-
cuya itebiliyor. Ailelerimizden is-
teğimiz çocuklarıyla ilgilensinler, 
onlarla konuşsunlar. Bağımlılık 
hakkında bilgi sahibi olsunlar, te-
davi olması gereken çocuklarına 
bir suçlu gözüyle değil iyileşmesi 
gereken bir hasta olarakbaksın-
lar ve tedavide asla yalnız bırak-
masınlar. Bağımlılıklara dair her 
türlü doğru bilgilere tbm.org.tr 
sitemizden ve YEDAM Danışma 
Hattımız 444 79 75 numarasın-
dan ulaşabilirler.” 
n HABER MERKEZİ 

İsmil Termal Tesisleri için 
60 Milyon TL’lik kaynak

 Karatay Belediyesi tarafından 
yapımı hızla devam eden İsmil 
Termal Tesislerinde yer alması 
planlanan İsmil Termal Otel için 
KTO Karatay Üniversitesi ve Ka-
ratay Belediyesi işbirliği ile ger-
çekleştirilen proje yarışmasının 
kazananları ödüllerini aldı. KTO 
Karatay Üniversitesi Güzel Sanat-
lar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 
Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin top-
lam 40 proje ile katıldığı yarışma-
nın Karatay Belediyesi Meclis Salo-
nunda gerçekleşen ödül töreninde; 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, KTO Karatay Üniversite-
si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ça-
ğatay Ünüsan, Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. 
Kerim Çınar,  Karatay Belediyesi 
Meclis Üyeleri, Öğretim Görevlileri 
ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kerim 
Çınar, İsmil Termal Tesislerini in-
celediklerini ve 2017-2018 bahar 
yarıyılında mimari proje olarak İs-
mil Termal Oteli çalıştıklarını söy-
ledi.  Prof.Dr. Kerim Çınar, İsmil 
Termal Otelinin yaklaşık 60 Bin 
m²’lik alanda 60-70 yatak kapa-
siteli, bay-bayan yüzme havuzu, 
spa merkezi,açık spor alanlarından 
oluşacak şekilde projelendirildiğini 
belirtti. Öğrencilerin projelerinin 
tek tek incelendiğini dile getiren 
Prof.Dr. Kerim Çınar, katkı sağla-
yan tüm öğretim üyelerine teşek-
kür etti.

KTO Karatay Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay 
Ünüsan, İsmil Termal Tesisleri-
nin Konya turizminde yerinin çok 
önemli olacağına dikkat çekti. Prof. 
Dr. Çağatay Ünüsan, Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli’ye 
verdiği desteklerden dolayı teşek-
kür etti.

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, KTO Karatay 
Üniversitesi’nin kuruluşundan bu 
yana büyük birliktelik içerisinde ol-
duklarını dile getirerek; Karatay’da 
bir üniversite olmasının önemine 
değindi.  Başkan Hançerli, İsmil 
Termal Tesisleri’nde 44-45 dere-
cede çok ideal sıcaklıkta ve mineral 
olarak çok zengin bir su kaynağı  
olduğunu dile getirerek; termal 
sularla ilgili yaptırılan tahlillerde 
su kalitesinin çok yüksek olduğunu 
söyledi. İsmil Termal Tesisleri için 
Karatay Belediyesi tarafından 60 
Milyon TL’lik bir kaynak ayrıldığını 
belirtti. 

KTO Karatay Üniversitesi’nin 
her zaman yanında olduklarını be-
lirten Başkan Hançerli, proje yarış-
masında dereceye girmekten ziya-
de katkı sağlamış olmanın önemli 
olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından de-
receye giren öğrencilere protokol 
tarafından çeşitli ödüller takdim 
edildi. Karatay Belediyesi hizmet 
binası girişinde sergilenen projeler 
büyük beğeni topladı.
n HABER MERKEZİ

Koyuncu Fiat’ta Haziran ayına özel kampanyalar uygulanıyor. Koyuncu Fiat Oto Satış 
Müdürü  Murat İçil, hurda araç teşvik kampanyasını 15 bin liraya çıkardıklarını söyledi 

Hurda aracını getirene 
Fiat’ta 15 bin TL indirim

Müşteri memnuniyeti ilkesini 
benimseyen kaliteli hizmet anlayışı 
ile Koyuncu Fiat kampanyalara de-
vam ediyor. Koyuncu Fiat düzenle-
diği  kampanya ile dikkatleri üzerine 
çekiyor. Haziran  Ayı kampanyası 
hakkında bilgi veren  Koyuncu Fiat 
Oto Satış Müdürü  Murat İçil, “Hur-
da teşvik kampanyası  yeni araç 
alacaklar için 10 bin TL kadar fayda 
sağlıyor. Fiat’ta hurda teşvikiyle be-
raber yeni bir kampanya daha yapa-
rak bu tutarı 10 bin + 5 bin olmak 
üzere toplamda 15 bin TL’ye kadar 
çıkardık.  Şu anda en düşük aracımı-
zın fiyatı 76 bin 900 lira. 15 Bin TL 
indirim ile bu aracımızın fiyatı 61 bin 
900 TL düşüyor. Bu Fiyat Haziran 
31’e kadar geçerli. Haziran ayından 
sonra fiyatlara yeni bir güncelleme 
gelebilir. Araç ihtiyacı olan vatandaş-
larımızı bu ay sonuna kadar showro-
omumuza bekliyoruz. Elinde hurda 
araç olmayan vatandaşlarımızı da 
showroomumuza bekliyoruz. Müş-
terilerimize indirim konusunda yar-
dımcı oluyoruz. Yine kampanyaları-
mız devam ediyor.  18 bin TL’yi 12 
aya 0 faiz ile bölüyoruz kalan tutarda. 
Yine müşterilerimizn aracı var ise ta-
kasa alıyoruz. Hurda araç kapma-
sından faydalanmak isteyen müşte-
rilerimizin showroomuza araçları ve 

ruhsatları gelmeleri ile yeterli. Müş-
terilerimize gerekli olan her konuda 
yardımcı oluyoruz. Hurda araç kam-
panyamızdan faydalanmak isteyen 
müşterilerimizin bayimize gelmeleri 
yeterli”  ifadelerini kullandı. 

KONYALI HEMŞERİLERİMİZN 
İLGİSİNDEN MEMNUNUZ

Konyalıların Fıat’ta gösterdikleri 
ilgiden memnun olduklarını ifade 
eden İçil, “ Hemşerilerimizin ilgi-
sinden oldukça memnunuz.  Bizden 
aracını alan müşterilerimize 2 bin 
250 TL farkla LPG montajını biz ya-
pıyoruz. En güzel tarafı da LPG’nin 
garanti kapsamında takılması. Bir 
yıldır devam eden bu kampanyamız 
çok büyük rağbet görüyor. Sattığı-
mız benzinli araçların yaklaşık yüzde 
95’ini LPG uygulamasıyla beraber 
satıyoruz. Kampanyalarımız ay so-
nuna kadar sürecek. Ayrıca FIAT’ın 
amiral gemisi Egea Sedan’ın haziran 
ayına özel 71 bin 900 TL’den satışa 
sunuldu. Kampanya detayları hak-
kında bilgi veren İçil, “Benzinli 1.4 
motor FIAT Egea Sedan’ın 40 bin 
300 TL peşinatla ayda 999 TL taksit 
seçeneği ile müşterilerimize sunu-
yoruz. Tüm Konyalı hemşerilerimizi 
Koyuncu Fiat bayisine bekliyoruz” 
diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Koyuncu Fiat Oto Satış Müdürü Murat İçil

Yeşilay Konya Şubesi Başkanı Dr.Mevlüt Büyükhelvacıgil
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Atiker Konyaspor’un 1994 doğumlu oyuncularından Seddar 
Karaman 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’a kiralandı. TFF 2. Lig’de 
bulunan pilot takım Konya Anadolu Selçukspor’da kiralık olarak 
forma giyen ve başarılı bir performans ortaya koyan Seddar, 1 
yıl kiralık olarak oynamasının ardından 1 yıl opsiyonu bulunacak. 
Denizlispor bir sonraki sezon istediği takdirde oyuncunun bonser-
visini alabilecek. Seddar Karaman, sakatlığının ardından geride 
kalan sezonda yeniden formasına kavuşmuş ve 30 maçta 13 gol 
attı.
n SPOR SERVİSİ

Seddar Karaman 
Denizlispor’a kiralandı

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmayı’cı makamında ziyaret etti. Konya 
ASKF’den yapılan açıklamada, “Federasyonumuzd’an Selçuklu 
Belediyesi’ne ziyaret. Yeni göreve gelen Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı’yı makamında ziyaret eden Federasyon 
Başkanımız Remzi Ay ve yönetim kurulu üyelerimiz hayırlı olsun 
temennileri ile başarılar diledi” ifadeleri yer aldı. Başkan Ahmet 
Pekyatırmacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
n SPOR SERVİSİ

Konya ASKF’den 
Selçuklu’ya ziyaret

Rusya’da devam eden 2018 Dünya 
Kupası televizyon satışlarını adeta patlat-
tı. Dünya Kupası keyfini daha kaliteli ya-
şamak isteyen futbolseverler, turnuvayı 
fırsat bilerek ekran kalitesi daha yüksek 
televizyonlara geçiş yaptı. Bu eğilimin 
Konya’da da yüksek olduğunu belirten 
teknoloji mağazası sahibi Üzeyir Özmen, 
“Dünya Kupası öncesi ve devamında 
televizyon satışları adeta patlama yaptı. 
TRT’nin 4K yayını nedeniyle özellikle 4K 
hizmeti sunan ürünler büyük ilgi gördü. 
Televizyon kurulumu Dünya Kupası’na 
yetişmezse ürünü iade edeceğini söy-
leyen müşterilerimiz oldu” ifadelerini 
kullandı.
MAÇA YETİŞMEZSE GELMESİN!

Özmen Ticaret işletmecilerinden 
Üzeyir Özmen, Dünya Kupası başlama-
dan önce satışların arttığını ve tercihlerin 

4K ve HD televizyonlardan yana olduğu-
nu belirtti. Özmen, “Özmen Ticaret’te 
ailemiz ile birlikte beyaz eşya ticareti 
yapıyoruz. 2018 Dünya Kupası’nın son 
teknoloji televizyonlara etkisi oldukça 
fazla oldu. 4K ve HD yayınların olması 
vatandaşların ilgisini çekti. Hatta Dünya 
Kupası’nın başlamasına bir gün kala ge-
lip, “yarına televizyonum yetişsin kurulu-
mu yapılsın” diyenler oldu. Kupanın baş-
ladığı gün gelenler, “İlk maç yetiştirelim 
yoksa televizyonu almam” dedi. Durum 
böyle olunca satışları ciddi manada etki-
ledi Dünya Kupası” dedi.
BÜYÜK EKRAN TERCİH EDİLİYOR

Özmen, son dönemde büyük ekran 
televizyonların tercih edildiğini ifade 
ederek, “Bizde bütün marka televizyon-
lar var. Hem toptan hem perakende satış 
yapıyoruz. Son dönemde özellikle büyük 

ekran televizyonlar tercih ediliyor. Bu 
süreçte hiç satmadığımız kadar büyük 
ekran televizyon sattık. Özellikle 123 ve 
140 ekran televizyonlar tercih edildi” 
şeklinde konuştu.

HER ODAYA TELEVİZYON
Evde farklı bir sosyal aktivitesi bu-

lunmayan vatandaşlar, her bir bireye 
televizyon alıyor. Konu ile ilgili konuşan 
Üzeyir Özmen, “Son dönemde ev deko-
rasyonlarında televizyonun payı çok bü-
yük. İnsanlar artık alacağız dolapları bile 
televizyonlarına göre uygun yaptırıyor. 
Önce televizyonlar alınıyor, sonrasında 
ona uygun dolap yapılıyor. Ayrıca artık 
her odada televizyon var. İnsanlar tele-
vizyon izlerken rahatsız edilmek istemi-
yor. Bu yüzden de çocuğu ayrı, eşe ayrı 
televizyon alınıyor” ifadelerini kullandı.

OLMUŞKEN 4K OLSUN

İnsanların bir kez televizyon aldığı 
için son teknoloji tercih ettiğini söyleyen 
işletmeci Üzeyir Özmen, “Şu an en çok 
tercih edilenler 4K (Ultra HD) televizyon-
lar. İleride bütün kanallar bu yayına ge-
çecek. İnsanlar, “bir kere para veriyoruz, 
bundan olsun” diyorlar. Türkiye’de sa-
dece TRT 1 var bu yayını yapan ama bir-
çok uluslararası kanal 4K yayın yapıyor. 
Öte yandan her 4K televizyonu olan da 
TRT’de bu yayını izleyemiyor. Bazı plat-
formlara üye olmaları gerekiyor” dedi.

Dövizin yükselmesinin fiyatlara da 
yansıdığını belirten Özmen, “Doların 
yükselmesi yerel markalara ilk etapta 
yansımadı ama uluslar arası firmaların 
fiyat yükseltmesi ile yerel markalarda 
da yükseliş oldu. Yurtdışı markalarının 
tamamında fiyat artışı oldu” diyerek söz-
lerini sonlandırdı.  n YUNUS ALTINBEYAZ

Dünya Kupası, TV 
satışlarını patlattı!

Geçen sezon yaşadıkları ağır 
sakatlıklar nedeniyle uzun süre 
sahalardan uzak kalan Atiker Kon-
yaspor’un önemli isimlerinden 
Abdou Razack Traore ve Petar 
Filipovic hakkındaki son kararı 
teknik direktör Rıza Çalımbay ve-
recek. 

Geçen sezonun ilk haftasında 
oynanan Trabzonspor maçında 
sakatlanan Abdou Razack Trao-
re’nin devre arasında takıma katı-
lacağı açıklanmış ancak oyuncun 
karıştığı bir kavga sonrası sakatlı-
ğı uzamıştı. İkinci kez operasyon 
geçiren oyuncu sezon boyunca 
sahalardan uzak kalmış sezonun 
son bölümünde ancak düz koşula-
ra başlayabilmişti.

Konyaspor’un bir diğer ağır 

sakatlık geçiren oyuncusu Petar 
Filipovic. Sezon başında transfer 
edilen ve başarılı bir performans 
ortaya koyan tecrübeli savunmacı 
ikinci yarıda oynanan Yeni Malat-
yaspor maçında ağır bir sakatlık 
geçirmiş ve sezonu kapatmıştı.

İki oyuncu ile ilgili de Kon-
yaspor yönetimi sağlık ekibinden 
rapor istedi. Teknik heyet ve sağ-
lık ekibi ile yapılan görüşmelerin 
ardından karar verildi. İki oyuncu 
da Konyaspor’un sezon başı kam-
pına katılacak ve son kararı teknik 
direktör Rıza Çalımbay verecek. 
Petar Filipovic için olumlu bir 
netice çıkması beklenirken Tra-
ore’nin durumunun riskli olduğu 
iddia edildi.
n SPOR SERVİSİ

Traore ve Filipovic kampa katılacak

Konya spor camiasının yakından tanı-
dığı Mehmet Bircan babası ve Ali Bircan’ın 
dedesi olan Hacı Ahmet Ali Bircan vefat 
etti. Hakk’a yürüyen Bircan dualar ile uğur-
lanırken, Konya spor camiası Bircan aile-
sinin acısını paylaştı. Konya Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu yaptığı açıklama, 
“Amatör spor kulüplerimizden İhsaniye 
Gençlerbirliği’nin eski yöneticilerinden 
Mehmet Bircan’ın babası ile Sanayispor’un 
eski futbolcusu ve antrenörü Ali Bircan’ın 
dedesi Hacı Ahmet Ali Bircan hakkın rah-
metine kavuştu. Dün Hacı Fettah Mezarlı-
ğı’nda öğle namazına müteakip dualarla 
toprağa verilen merhuma Allah’tan rahmet 
kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz” 
ifadeleri yer aldı. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Hacı Ahmet Ali Bircan’a Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
n SPOR SERVİSİ 

Galatasaray Kulübü, UEFA Kulüp Finansal 
Kontrol Komitesi (CFCB) ile yaptığı anlaşma-
nın yeniden incelenmeye alınmasının rutin 
bir işlem olduğunu açıkladı. Kulübün internet 
sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Kulüp 
Finansal Kontrol Komitesi ile 13 Haziran’da ya-
pılandırma sözleşmesi imzalandığı hatırlatı-
larak, “UEFA’nın resmi web sitesinde bugün 
yayınlanan açıklamaya göre CFCB Soruşturma 
Kurulu ile imzalamış olduğumuz yapılandırma 
sözleşmesi, CFCB Başkanı Jose Narciso da Cun-
ha tarafından bir üst kurul olarak yargı kuruluna 
incelenmek üzere gönderilmiş olup, UEFA’nın iç 
prosedürleri gereği gerçekleşen rutin bir işlem-
dir. Söz konusu kurul ile imzalanan yapılandırma 
anlaşmasına herhangi bir etkisi yoktur.” denildi. 
UEFA ile Galatasaray arasında yapılan 4 sezon-
luk anlaşma çerçevesinde sarı-kırmızılı kulübe, 
para ve futbolcu kısıtlama cezası verilmişti.
n AA

Bircan ailesinin acı günü Galatasaray’dan UEFA açıklaması

Heyecanı her geçen gün artan Dünya Kupası Konya’da televizyon satışlarını patlattı. 
Dünya Kupası keyfini ekran kalitesi daha yüksek televizyonlarda yaşamak 

isteyen futbolseverler turnuvayı fırsat bilerek televizyonlarını yeniledi 

Üzeyir Özmen



RPS
Pazar günü top başı 

Sorunlu bir sezonun ardından ligde kalarak rahat bir nefes alan Atiker Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları 
1 Temmuz Pazar günü başlayacak. Yeşil beyazlılar Bolu ve Hollanda kamplarında güç depolayacak

Sancılı bir sezonun ardından 
Süper Lig’de kalmayı başaran Atiker 
Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkla-
rı 1 Temmuz Pazar günü Konya’da 
başlayacak. Kısa süre Konya’da ant-
renman yapacak olan yeşil beyazlı-
lar ardından Bolu/Gerede’de ilk etap 
kamp çalışması yapacak. Yurt dışı 
kampı için Hollanda’yı tercih eden 
Anadolu Kartalı 1 Ağustos’ta kampı 
noktalayacak.

ÇINAR: TOPLANMA PAZAR GÜNÜ
Atiker Konyaspor Kurumsal İleti-

şimden Sorumlu As Başkanı Recep 
Çınar Atiker Konyaspor’un 2018-2019 
Futbol Sezonu hazırlıkları için 1 Tem-
muz’da Kayacık Tesisleri’nde topla-
nacağını ve sezonun ilk çalışmasını 
burada gerçekleştireceğini söyledi.

 İLK ETAP BOLU’DA
Sezon başı hazırlık kampı prog-

ramı hakkında bir açıklama yapan As 

Başkan Recep Çınar “İlk olarak teknik 
heyetimiz ve futbolcularımız sağlık 
kontrolünden geçecek. Takımımız ça-
lışmalarına 3 Temmuz’a kadar Kon-
ya’da devam edecek.  3-16 Temmuz 
tarihleri arasında Bolu/Gerede’de I. 
Etap hazırlıklarımızı gerçekleştirece-
ğiz. İlk etap sonrası ise futbolcuları-
mıza kısa süreli izin verilecek. İznin 
ardından Atiker Konyaspor’umuz ha-
zırlıklarına Hollanda’da devam ede-

cek” dedi.
 KARTAL’IN HOLLANDA SEFERİ
II. Etap hazırlık kampı çalışmala-

rının 20 Temmuz 1 Ağustos tarihleri 
arasında Hollanda/Arnheim’da başla-
yacağını ifade eden As Başkan Recep 
Çınar “Takımımızın verimli bir sezon 
başı kampı geçirebilmesi için bütün 
hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah 
kazasız, belasız, sakatlık sorunu ya-
şamadan kampımızı bitirip lige hazır 

hale gelmek istiyoruz” şeklinde ko-
nuştu.

JONSSON’UN 
SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Öte yandan Atiker Konyaspor’da 
sözleşmesi sona eren Jens Jons-
son’un mukavelesi uzatıldı. Konu ile 
ilgili kulüpten yapılan açıklamada, 
“ulübümüze 2016-2017 sezonunda 
Danimarka’nın AGF Aaarhus takımın-
dan transfer olan ve sözleşmesi 31 

Mayıs 2018 itibariyle sona eren oyun-
cumuz Jens Jonsson ile 2 yıllık yeni 
sözleşme imzalandı.

 25 yaşındaki Danimarkalı oyun-
cumuz Atiker Konyaspor’umuz ile 45 
lig, 8 UEFA Avrupa Ligi, 11 ZTK ve 
1 Süper kupa maçına çıkarken 1 gol 
kaydetmiş, ZTK ve Süper Kupa’da 
takımımızla şampiyonluk sevinci ya-
şamıştı“ denildi.
n SPOR SERVİSİ
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