
‘Bütün oyların 
takipçisiyiz’

‘24 Haziran 
dönüm noktası’

Seçim öncesi 
elektrik önlemi

Seçim güvenliği ile ilgili değer-
lendirmelerde bulunan AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Ah-
met Sorgun, “AK Parti sadece 
kendisine verilen oyun değil, 
bütün oyların adeta gözlemcisi-
dir, takipçisidir” dedi. 
n HABERİ SAYFA 16’DA

24 Haziran seçimlerinin dönüm 
noktası olduğunu vurgulayan 
AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Tahir Akyürek, “Tür-
kiye’yi ileriye götürebilmek 
için; Recep Tayyip Erdoğan’a 
ihtiyaç var” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

MEDAŞ, seçim süresince ke-
sintisiz elektrik sağlamak için 
dağıtım bölgesi içerisinde yer 
alan Konya, Karaman, Niğde, 
Nevşehir, Aksaray, Kırşehir 
illerinde ön hazırlıklarını 
tamamladı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’da bir milyon 503 bin 936 seçmen oy kullanacak

Türkiye sandığa gidiyor
59 milyon 391 bin 328 seçmen, 24 Haziran’da 
yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına 
gidecek.  Konya’da 4 bin 696 sandıkta bir milyon 
503 bin 936 seçmen oy kullanacak.  Vatandaşları 
uyaran Konya İl Seçim Kurulu Müdürü Ahmet 
Kiraz, “Kimliksiz oy kesinlikle kullanılmaz, 
kullandırılmaz. Seçmenlerimiz bunlara dikkat 
etmeli” ifadelerini kullandı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

ABD TÜRKİYE’YE 
KAYITSIZ KALAMAZ!

Son dönemde Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilimin 
iki sebebi olan F-35 savaş uçakları ve Menbiç hakkında 

açıklamalarda bulunan uzmanlar, F-35 uçakları hakkında 
ABD’nin başına buyruk edemeyeceğini vurguladı. 

n HABERİ SAYFA 17’DE

KİM NEREDE 
OY KULLANACAK?  

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Seçimlerine saatler kala Konya’da Belediye Başkanları, 
İl Başkanları ve Milletvekili adaylarının oylarını nerede 

kullanacakları belli oldu. n HABERİ SAYFA 3’TE

ÇİFTÇİLER ARPA 
HASADINA BAŞLADI

Türkiye’nin tahıl ambarı olan Konya Ovası’nda 2018 yılı arpa 
hasadı başladı. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavune-
ker, “Çocuk büyütür gibi bir yıldır bunun gözüne bakıyoruz” 

dedi.  Çiftçiler ise verimin yüksek fiyatların ucuz olduğu 
vurguladı. n HABERİ SAYFA 4’TE

VİYADÜĞÜ GÖREN 
FOTOĞRAF ÇEKİYOR

Toros Dağları’nda yapımına başlanan ve Türkiye’nin en 
yüksek ayak uzunluğuna sahip Eyiste Viyadüğü ihtişamıyla 
dikkat çekiyor. Çok sayıda vatandaş buraya gelerek fotoğraf 

çekiniyor. n HABERİ SAYFA 12’DE

Hurdada indirim başladı

Kamuoyunda ‘Hurda araç teşviki’ olarak bilinen 16 ve daha 
büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya 

çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya 
kadar ÖTV indirimi uygulaması başladı. n SAYFA 13’TE

‘Hoca’ dünyaya tanıtılıyor
Türk güldürü ve 
mizah ustası 
Nasreddin 
Hoca’nın 
felsefesi, Akşehir 
Belediyesi’nce 
her yıl 5- 10 
Temmuz 
günlerinde 
düzenlenen 
şenlikle yeni 
nesle aktarılmaya 
çalışılıyor. 
n SAYFA 14’TE

03 ‘Selçuklu güçlü 
bir altyapıya sahip’ 13 Kültürel istihdam 

yüzde 4,4 arttı 17 ‘Karatay kendi
 rekorunu kıracak’
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Tecrübe konuşacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminde kültürel mirası ayağa 

kaldırma adına Sille’de yaptığı çalışmalardan edindiği tecrübeyi Kilistra’da kullanmaya hazırlanıyor
KİLİSTRA İÇİN KOLLAR SIVANDI

Kültürel bir projenin startını verdiklerini 
belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
U. İbrahim Altay, “Büyükşehir Belediye-
si olarak Kilistra’da bir çalışma yapmayı 
düşünüyoruz. Sille’de edindiğimiz tec-
rübeleri burada değerlendirmek istiyo-
ruz. Hazineyle ilgili mülkiyet sorunları 
var. Onlar çözüldükten sonra umarım 
daha güzel olur” diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLACAK
Eski Stadyum alanını ve Ağır Bakım 
alanında yapılacak çalışmayla birlikte 
‘Konya’da iki millet bahçesi mi olacak?’ 
sorusunu yanıtlayan Başkan Altay, “ Bir-
den fazla olmasında bir sakınca olmaz. 
Her iki alanla da ilgili çalışmalar titizlikle 
yürütülüyor. Konya’ya önemli bir kaza-
nım olacak diye düşünüyorum” dedi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE U. İbrahim Altay

Ahmet Kiraz
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Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminde kültürel mirası ayağa kaldırma adına 
Sille’de yaptığı çalışmalardan edindiği tecrübeyi Kilistra’da kullanmaya hazırlanıyor. Kilistra için önemli bir proje üzerinde çalışılıyor 

Kilistra’ya ‘Sille’ modeli
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Be-
lediyesi’nin yatırımları ile ilgili Yeni-
gün Gazetesi’ne değerlendirmelerde 
bulundu. Selçuklu Belediyesi’nde 
başlattığı bazı sosyal projelerin Bü-
yükşehir Belediyesi’nde de devam 
ettireceğini belirten Başkan Altay, 
bunun startını “Güle Oynaya Camiye 
Gel” projesiyle verdiklerini söyledi. 
Önümüzdeki günlerde Konya’ya bir 
müjde daha verebileceklerine işaret 
eden Başkan Altay, “Güle Oynaya 
Camiye Gel Projesi” ile geçtiğimiz 
yıl bin 700 çocuğumuza 60 günde 40 
gün camiye gelmelerinden dolayı 
hediye vermiştik. İnşallah şimdi tüm 
Konya’da bu projeyi uygulamak için 
yola çıktık. Önemli olan burada çocuk-
larımızın camiye olan muhabbetini 
artırmak. Bununla ilgili çok yol kat et-
tik. İnşallah çokça kayıt alır. Kızlar er-
kekler diye bir ayrım yapmıyoruz. 7-14 
yaş arasındaki çocuklarımızın 18-25 
tarihleri arasında kayıt yaptırmasını 
istiyoruz. İnşallah Konya için yeni bir 
güzellik olacaktır diye düşünüyorum. 
Söğüt gezisini Selçuklu belediyesi 
yapmaya devam ediyor. O proje ilçe 
boyutunda kalyama devam edecek. 
Ancak Çanakkale gezisi konusunda 
tüm Konya’da uygulamak üzere bir 
çalışma yürütüyoruz. Bu konuyla ilgili 
de bir müjde gelebilir” diye konuştu. 

BİRDEN FAZLA MİLLET 
BAHÇESİ’NİN ZARARI OLMAZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın eski stadyum alanları ile 
ilgili “Millet Bahçesi” projesini açık-
lamasının ardından Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Eski Stadyum alanının 
kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarda 
hızlandırılmıştı. Diğer taraftan Büyük-
şehir Belediyesi ile Milli Savunma 
Bakanlığı arasında 56. Bakım Fabri-
ka Müdürlüğü’nün (Ağır Bakım) devri 
için protokol imzalanmış, bu bölgenin 
de halkın kullanımına açılarak 650 
bin metrekarelik bölümünün şehir ve 
bölge parkı olacağı belirtilmişti. Buna 
göre “Konya’da iki adet Millet Bahçesi 
mi olacak? sorusunu yanıtlayan Baş-
kan Altay, “Millet Bahçesi’nden kasıt 
insanlarımızın kullanabileceği alan 
oluşturmak. Birden fazla olmasında 
bir sakınca olmaz. Cumhurbaşkanı-
mız eski stadyumla alakalı yıkımın 
hemen başlaması ve bir proje hazır-
lanarak kendisine sunulmasıyla ilgili 
talimat vermişti. Biz de şuanda proje 
hazırlığına başladık. Ulusal ve ulus-
lararası düzeyde mimarlarla çalışıyo-
ruz. Ortaya güzel bir proje çıkacaktır. 
Birkaç alternatif sunacağız. Önceki 
söylemlerde de oraya bir belediye bi-
nası yapma arzusunu söylemişti. Ağır 
Bakımın olduğu alanda da bir çalışma 
yürütülecek. Her iki alan da vatandaş-
larımızın kullanımına sunulacak. Her 

iki alanla da ilgili çalışmalar titizlik-
le yürütülüyor. Konya’ya önemli bir 
kazanım olacak diye düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı. 
KİLİSTRA’DA ÇALIŞMA YAPILACAK

Başkan Altay, kültürel bir çalış-
manın da startını verdiklerinin müjde-
sini verdi. Konya’nın kültürel anlamda 
önemli bir bölgesi olan Kilistra’da 
bir çalışma yapmayı düşündüklerini 
belirten Altay, şöyle devam etti, “Sil-
le’de daha önce planlanan işler vardı. 
Selçuklu Belediyesi o projelere de-
vam edecek. Sille konusunda Büyük-
şehir Belediyesi olarak talep olduğu 
takdirde her türlü desteği vermeye ha-
zırız. Ancak biz Büyükşehir Belediyesi 
olarak Kilistra’da bir çalışma yapmayı 
düşünüyoruz. Sille’de edindiğimiz 
tecrübeleri burada değerlendirmek 
istiyoruz. Hazineyle ilgili mülkiyet so-
runları var. Onlar çözüldükten sonra 
umarım daha güzel olur.”

ATIŞ ALANI İLE İLGİLİ 
ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Gündemden hiç düşmeyen atış 
alanı konusunu değerlendiren Başkan 
Altay, Atış alanının taşınmasıyla ilgili 
Büyükşehir Belediyesi bir çalışma 
yapıyor. Yeni alan oluşturulması ve 
mevcut alanın daralmasıyla ilgili bir 
görüşme var” dedi. Büyükşehir Ya-
sası’nı en iyi uygulayan ilin Konya ol-
duğunu belirten Başkan Altay, ilçelere 
birçok yatırım yapıldığını, yatırımların 
önümüzdeki dönemde de süreceğini 
dile getirdi. Bu konuda planlamala-
rın sürdüğünü belirten Başkan Altay 
şöyle devam etti, “Seçim ziyaretleri 

aslında bizim için devir-teslim töreni 
oluyor. Önceki dönem büyükşehir 
Belediye başkanımız ile birlikte gittik 
bütün ilçelere.  Böylece hem önceki 
konuşulanlar hem yatırım yapılanlar 
hem de planlananlarla ilgili istişare 
etme imkanı bulduk. Hizmet bitmez. 
Büyükşehir Belediyesi takdire şayan 
işler yapmış ilçelerde. İlçelere gidin-
ce özellikle altyapı ile ilgili, sosyal 
hayata dokunacak çokça proje haya-
ta geçirilmiş. Son 5 yılda kat edilen 
mesafe çok takdire şayan. Büyükşehir 
Yasası’nı en iyi uygulayan il Konya. 
Başta Tahir Akyürek Başkanımız ol-
mak üzere emeği geçenlere teşekkür 
ediyoruz. Şuan planlama yapıyoruz. 
Konya’nın her yeri bizim. Her yere hiz-
met etmek bizim görevimiz.”

MEMBA SUYU BÜYÜK 
KAZANIM OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından hizmete açılan Mavi 
Kanyon Memba Suyu İçmesuyu İsale 

Hattı ve Arıtma Tesisleri’nin ardından 
geçtiğimiz günlerde Torosların suyu 
şehir şebekesine verilmeye başlan-
mıştı. Bu yatırımla birlikte Konya’nın 
önemli kazanımlar elde ettiğine dikkat 
çeken Başkan Altay, şu değerlendir-
melerde bulundu, “Yılsonuna kadar 
Konya’nın tamamını memba suyu ile 
buluşturmaya çalışıyoruz. Bu Kon-
ya’nın 100 yıllık bir hayaliydi. Konya 
biliyorsunuz içme suyu ihtiyacının 
büyük bir kısmını yeraltı suyundan 
pompalarla çekerek gerçekleştiriyor-
du. 239 yeraltı pompamız mevcut. O 
pompalarla içme suyu ihtiyacı kar-
şılanıyor. Dolayısı ile bu suyun hem 
kireç hem de sertlik oranı yüksek. Bu 
mevcut 650 milyon liralık bir yatırımla 
kullanılan suyun kalitesi yükselecek. 
Konya’nın yüzde 20’sine bu su verildi. 
İnşallah birkaç hafta içerisinde yüzde 
50’sine verilmiş olacak. Yılsonu gibi 
tüm Konya’ya bu suyun verilmesine 
çalışıyoruz. Suyun verilmesi ile bir-
likte iki fayda ortaya çıkacak: Yeral-
tından su çekilmeyeceği için yeraltı 
su kaynağından 100 milyon metreküp 
su tasarrufunda bulunacağız. İkincisi 
içme suyumuzun kalitesi artacak. Va-
tandaşlarımız tatlı su çeşmelerinden 
artık su taşımak zorunda kalmayacak. 
Üçüncüsü kireç önleyici, yumuşatıcı 
kullanmak zorunda kalmayacağız. 
Dördüncüsü kullanmış olduğumuz 
koruyucu maddelerin doğaya zarar 
vermesini de önlemiş olacağız. Şeh-
rimize hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Torosların suyu şehir şebekesine verilmeye başlanmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay projeyle şuanda yeraltı su kaynağından 100 milyon metreküp su tasarrufunda bulunulacağını söyledi.

Başkan Altay eski stadyum alanı ile Milli Savunma Bakanlığı’ndan devralınan Ağır 
Bakım alanına kazandırılacak yeşil alanın Konya’ya büyük kazanım olacağını vurguladı.

Başkan Altay, Selçuklu Belediyesi Başkanı olduğu dönemde 
Sille’de uyguladıkları restorasyon çalışmasından edindikleri 

tecrübeyi, Kilistra için uygulamak için harekete geçtiklerini söyledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Yenigün Gazetesi’ne 

açıklamalarda bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanlığı 
döneminde uyguladığı sosyal 

projelerle dikkat çeken Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 

Altay, Büyükşehir’de de bu 
projelerin bir kısmını uygulamaya 
sokacak. “Güle Oynaya Camiye 

Gel” projesini Büyükşehir’de 
başlatan Başkan Altay, 

“Çanakkale” projesi üzerinde de 
çalıştıklarını söyledi.



23 HAZİRAN 2018 3HABER 

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Seçimlerine saatler kala Konya’da Belediye
Başkanları, İl Başkanları ve Milletvekili adaylarının oylarını nerede kullanacakları belli oldu

Kim nerede oy kullanacak?
Yarın yapılacak Cumhurbaşkanı 

ve 27. Dönem Milletvekili Genel Se-
çimlerinde cumhurbaşkanı adayları 
ve siyasi parti liderleri ile Konya’da-
ki Belediye Başkanları, İl Başkanları 
ve Milletvekili adaylarının nerede oy 
kullanacakları belli oldu. Buna göre 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti  Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İs-
tanbul’da Saffet Çebi İlkokulu’nda 
oyunu kullanacak. Daha sonra Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Ankara’ya geçecek. Başbakan Binali 
Yıldırım, 24 Haziran’da oyunu İz-
mir’de Bahar Yıldırım İlkokulu’n-
da kullanacak. BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici Ankara Keçiören’de 
sandığa gidecek.24 Haziran Seçimle-
rinde Konya’yı TBMM temsil etmek 
için siyasi partilerden aday olan Kon-
ya Milletvekili Adaylarının nerede oy 
kullanacakları belli oldu. 

BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU 
ANKARA’DA

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, oyunu Ankara Çuku-
rambar’daki Arjantin İlkokulu’nda 
kullanacak. Kılıçdaroğlu seçim so-

nuçlarını ise parti genel merkezinde 
takip edecek. MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli de oyunu Ankara’da 
kullanacak. Bahçeli, Ankara Anıttepe 
Ortokulu’nda sandığa gidecek. Ar-
dından seçim sonuçlarını parti genel 
merkezinden takip edecek.

MUHARREM İNCE YALOVA’DA 
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem 

İnce ise memleketi Yalova’da Saffet 
Çam Ortaokulunda oyunu kullana-
cak. İnce daha sonra Ankara’ya ge-
lerek seçim sonuçlarını takip edecek. 
AKŞENER VE PERİNÇEK İSTANBUL’DA

İYİ Parti Genel Başkanı ve cum-
hurbaşkanı adayı Meral Akşener ve 
Vatan Partisi Genel Başkanı ve cum-
hurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ise 
oyunu İstanbul’da kullanacak adaylar 
arasında yer alıyor. Saadet Partisi Ge-
nel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı 
Temel Karamollaoğlu ise Ankara’da 
Çankaya Lisesinde oyunu kullana-
cak. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı 
Selahattin Demirtaş oyunu tutuklu 
bulunduğu Edirne Cezaevi’nde kul-
lanacak. 

KONYA’DA KİM NEREDE 
KULLANACAK?

Konya’da ise Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
oyunu Alparslan Ortaokulu’nda kul-
lanacak. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı Rebii Karatekın Orta-
okulu’nda, Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru Alparslan Ortaokulu’nda, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli Vali Necati Çetinkaya Orta-
okulu’nda , AK Parti Konya İl Başkanı 

Hasan Angı’daVali Necati Çetinkaya 
Ortaokulu’nda, CHP Konya İl Başkanı 
Barış Pektaş Hoca Ahmet Yesevi Or-
taokulunda , İYİ Parti Konya İl Başka-
nı Mustafa İnciRebiiKaratekın Orta-
okulu’nda, Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek 
Ahmet Perihan Demirok İlkokulunda, 
Saadet Partisi İl Başkan Vekili Hüse-
yin Saydam Karkent Ortaokulunda 
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Mil-
letvekili Genel Seçimi Seçimlerinde 
oylarını kullanacak. 

MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ 
OY KULLANACAĞI YERLER

24 Haziran Seçimlerinde Konya’yı 
TBMM temsil etmek için siyasi par-
tilerden aday olan Konya Milletvekili 
Adaylarının nerede oy kullanacakları 
belli oldu. Bu kapsamda AK Parti Kon-
ya Milletvekili Adaylarından Ahmet 
Sorgun oyunu Muhittin Güzelkılınç 
Anadolu Lisesi’nde, Ali Sürücü Meh-
met Kadir Özgüzar ilkokulu ve Ortao-
kulu’nda, Tahir Akyürek Erenköy Zeki 
Altındağ Ortaokulu’nda Hacı Ahmet 
Özdemir Mehmet Hasan Sert Ortao-
kulu’nda Abdullah Ağralı Ali Taşoluk 
İlkokulu’nda, Selman Özboyacı Vali 
Necati Çetinkaya Ortaokulu’nda Os-
man Seçgin Mehmet Fevzi Ve Atiye 
Atçeken İlkokulu’nda, Mehmet Akif 
Yılmaz Dolapoğlu Anadolu Lisesi’nde 
Zerrin Özel ise Şükriye Onsun İlko-
kulu’nda oylarını kullanacaklar. Eski 
Başbakan Yardımcısı ve CHP Konya 
Milletvekili Adayı Abdüllatif Şener de 
oyunu Hoca Ahmet Yesevi Ortaoku-
lunda kullanacak.Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Mustafa 

Kalaycı Konya Lisesi’nde, MHP Mil-
letvekili Adayı Celil Çalış Hoca Ahmet 
Yesevi ORtaokulu’nda, MHP Millet-
vekili Adaylarından Esin Kara Fevzi 
Çakmak Ortaokulu’nda, Aytekin Mart 
Karatay 15 Temmuz Şehitleri Anado-
lu Lisesi’nde, Mustafa Aygün Çum-
ralıoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nda, 
Sedat Göncü Selçuklu Türk Telekom 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 
Ahmet Fatih Satılmış Mehmet Halil 
İbrahim Hekimoğlu Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’nde, Salih Akça Şe-
hit Öğretmen Gürkan Arıtürk Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Türker 
Aydoğdu Atatürk İlkokulu’nda oyla-
rını kullanacak.Saadet Partisi Konya 
Milletvekili Adayı İsmail Bulut İMKB 
Ortaokulu’nda oyunu kullanacak. İYİ 
Parti Konya Milletvekili Adayları Fah-
rettin Yokuş Beyşehir’de, Orhan Tu-
lukcu Konya Merkez’de ,  Sevil Sargın 
İstanbul’da, Mehmet İlker Yiğit Konya 
Merkez’de,  Şakir Berber Çumra’da, 
Süleyman Şenol Beyşehir’de, Gökhan 
Tozoğlu ve Rıdvan Peker  Konya Mer-
kez’de oyunu kullanacak.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Selçuklu güçlü 
bir altyapıya sahip’

MEDAŞ seçim öncesi 
önlemlerini aldı

Hizmet kalitesine katkı sağ-
layan ve vatandaşların Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı’ya istek ve önerilerini birinci 
ağızdan ilettikleri Cuma buluşma-
larının bu haftaki adresi Kosova 
Mahallesi oldu. Pekyatırmacı’ya, 
27. Dönem Milletvekili Adayı Ta-
hir Akyürek, Ak Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
Kosova Mahalle Muhtarı Ahmet 
Üney, Ak Parti Selçuklu İlçe Teş-
kilat üyeleri, Selçuklu Belediye-
si Başkan Yardımcıları, belediye 
meclis üyeleri, birim müdürleri 
eşlik etti. Selçuklu’ da belediyecilik 
hizmetlerinin ilçe halkının ihtiyaç-
ları doğrultusunda değerlendirildi-
ğini söyleyen Başkan Pekyatırmacı 
“Hemşerilerimizin sosyal hayat, 
eğitim, kültür ve spor alanlarıyla 
daha modern ve mutlu bir Selçuk-
lu’ da yaşamalarını sağlamak için 
mevcut projelerimizin üzerine her 
gün yenilerini ekliyoruz. Cuma Bu-
luşmaları ile gücümüzü aldığımız 

hemşerilerimizle bir araya gelmek 
yeni hizmet planlarımıza, verimli 
ve kaliteli yeni projelerimize vesile 
olmaktadır. Her zaman hemşeh-
rilerimizin yanında olmaya özen 
gösteriyoruz” dedi. Ülke olarak 
birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç 
duyulan dönemde olduklarını ifade 
eden Ak Parti Konya Milletvekili 
Adayı Tahir Akyürek, konuşma-
sında “Ülke olarak bütün zorlukları 
yenebilecek güce ve kararlılığa sa-
hibiz” dedi.Akyürek; “Ülkemiz şer 
odaklarının her zaman üstesinden 
gelebilecek bir ülkedir. Türkiye 
yurt içinde teröre ve hain bölü-
cülere karşı verdiği mücadeleyi 
komşu ülkelerde de de geniş bir 
coğrafyada sürdürmektedir. Vakit 
birlik vaktidir. Vatanımızın istikla-
li ve istikbali için neslimizin neler 
yaptıklarını ve yapabileceklerini 
gördük. Cenabı Allah ülkemizin ve 
devletimizin bekası için her zaman 
yar ve yardımcısı olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 
için sandık başına gidecek. Konya’da ise bir milyon 503 bin 936 seçmen oy kullanacak

Konya’da 503 bin 936 
seçmen sandığa gidecek

59 milyon 391 bin 328 seçmen, 
24 Haziran’da yapılacak Cumhur-
başkanlığı ve 27. Dönem Milletve-
kili Genel Seçimleri için sandık ba-
şına gidecek.  Konya’da 24 Haziran 
seçimlerinde 4 bin 696 sandıkta 
bir milyon 503 bin 936 seçmen oy 
kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu, 
Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem 
milletvekilliği seçimiyle ilgili hazır-
lıklarını tamamladı. İl, ilçe, belde ve 
köylerdeki sandık ve seçmen sayıları 
belirlenirken, oy kullanılacak okullar 
ise 24 Haziran Pazar günü yapılacak 
seçim için hazır hale getirildi. YSK 
tarafından açıklanan verilere göre, 
Konya’da bir milyon 503 bin 936 
seçmen oy kullanacak. 24 Haziran 
seçimlerinde  ilk defa seçmen olan 
1 milyon 650.171 kişinin oy kulla-
nacak.
KONYA’DA BİR MİLYON 503 BİN 936 

SEÇMEN OY KULLANACAK 
Genel seçimlerin sorunsuz bir 

şekilde geçmesi için gerek Konya’da 
gerekse yut genelinde bütün hazır-
lıklar tamamlandı. Yüksek Seçim 
Kurulunun takvimi işliyor.  Konya İl 
Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Kiraz 
Yenigün Gazetesine 24 Haziran se-
çimleri ile ilgili açıklamalarda bulun-
du. Kiraz, “Konya’da bir milyon 503 
bin 936 seçmen oy kullanma hakkı-
na sahiptir. Bu seçimlerde Konya’da 
4696 sandıkta oy kullanma işlemi 
yapılacak. Yasa gereği hastalıkla-
rını belgeleyen seçmenlerimizin 
kolaylık sağlanması adına bu se-
çimlerde seyyar sandık uygulaması 
yapıldı. Bu ilimiz genelinde yatalak 
hastalarımız için seyyar sandık uy-
gulaması yapılacak. Seçmenlerimiz, 
ittifak alanları dışında veya içinde 
basacakları mühre dikkat etmele-
ri gerekiyor. Mühür, “EVET” veya 
“TERCİH” mührü basılacak. Hangi 
ittifaka veya partiye oy verilecekse 
o partinin kendi dairesi içine veya 
ambleminin üzerine tercih mührü-
nü basarak oy tercihini belirlemiş 
olacak. Ortak alana basılan oylar, 
ittifak oyu olarak partilere yazılacak. 
Bununla ilgili tedbir alındı. Güven 
ve huzur ortamı içinde oylar kul-
lanılacak. andık kurulu başkan ve 
memurlarımıza, siyasi parti temsil-
cilerine uymaları gereken kurallar 
hakkında eğitimler verdik” ifadele-
rini kullandı.  18 yaşını dolduran ve 
bu yıl ilk kez oy kullanacak olan genç 
seçmenlere de uyarılarda bulunan 
Kiraz , “Nüfus cüzdanını, sürücü 
belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı 
gibi resmi ve soğuk damgalı belge-
lerle sandık kurullarına oy kullan-
mak üzere başvurmaları gerekiyor. 
Kimliksiz oy kesinlikle kullanılmaz, 
kullandırılmaz. Seçmenlerimiz bun-
lara dikkat etmeli” ifadelerini kul-

landı. 
HER PARTİDE 15 MİLLETVEKİLİ 

ADAYI
Öte yandan 1 Kasım 2015 se-

çimlerinde Konya’dan 14 milletve-
kili TBMM yer alırken, 24 Haziran 
2018 seçimlerinde ise Konya’da 
milletvekili sayısı 15 çıkartıldı.
CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİNDE  6 

ADAY YARIŞACAK
Cumhurbaşkanı seçimin-

de 6 aday yarışacak. AK Parti ve 
MHP’nin kurduğu “Cumhur İttifa-
kı” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı, CHP Muharrem İnce’yi, 
HDP ise Selahattin Demirtaş’ı cum-
hurbaşkanı adayı olarak gösterdi. 
Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaş-

kanı adayı olmak üzere başvuran ve 
gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ 
Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 
Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Ge-
nel Başkanı Doğu Perinçek de cum-
hurbaşkanı olabilmek için yarışacak.
SEÇİM İTTİFAKLARI OLUŞTURULDU

27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimi’ne AK Parti, CHP, HDP, 
HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet 
Partisi ile Vatan Partisi katılacak. 
BBP’nin adayları AK Parti, DP’nin 
adayları ise İYİ Parti listelerinden 
seçime girecek. Yeni yasa değişikli-
ğiyle siyasi partilerin ittifak yaparak 
seçime katılabilmelerinin de önü 
açılmıştı. Bu kapsamda AK Parti, 

MHP VE BBP  “Cumhur İttifakı”nı, 
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve De-
mokrat Parti (DP) de “Millet İttifa-
kı”nı oluşturdu. 
24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE İLKLER 

OLACAK
Daha önce ilk kez 10 Ağustos 

2014’te cumhurbaşkanı halk ta-
rafından seçilirken, 24 Haziran’da 
seçmenler ilk kez cumhurbaşkanı 
ve milletvekili seçimi için aynı gün 
sandığa gidecek. Vatandaşlar, bu 
seçimde 550 yerine 600 milletve-
kili için oy kullanacak. Bazı illerin 
çıkaracağı milletvekili sayıları da bu 
kapsamda değişirken, Ankara ilk 
kez 3 seçim bölgesine ayrıldı. Cum-
hurbaşkanlığına aday gösterme 
usulü bu seçimde farklılık gösterdi. 
Daha önce en az 20 milletvekili ya 
da son seçimde geçerli oylar topla-
mı birlikte hesaplandığında yüzde 
10’u geçen siyasi partilerce ortak 
cumhurbaşkanı adayı gösterilebili-
yordu. Bu seçimde TBMM’de grubu 
bulunan ya da son seçimde yüzde 5 
oy alan siyasi partiler ya da 100 bin 
vatandaş, bulundukları ilçe seçim 
kuruluna imza vererek aday teklifin-
de bulundu. Siyasi partilerin ittifak 
kurarak seçime girebilmesi de 24 
Haziran seçimlerinin ilkleri arasın-
da yer aldı. Yatağa bağımlı hastalar 
için seyyar sandık uygulaması da bu 
seçimde ilk kez hayata geçirilecek. 
Bu kapsamda, seyyar sandıklarda 
oy kullanabilmeleri için hastalığı 
ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı 
olduğunu beyan eden seçmenlerin 
ayağına sandık götürülecek. Yatağa 
bağımlılık kriteri aranan uygulama 
kapsamında, 17 bin 258 seçmen bin 
303 sandıkta oy kullanacak.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

MEDAŞ, (Meram Elektrik Da-
ğıtım A.Ş.) 24 Haziran Pazar günü 
gerçekleştirilecek seçimler için hiz-
met bölgesi olan 6 ilde kesintisiz 
enerji sağlamak için tüm önlemle-
rini aldı. 

Seçim öncesinde tüm bakım 
ve onarım çalışmalarını gerçekleş-
tirmiş olan MEDAŞ, seçim süresin-
ce kesintisiz elektrik sağlamak için 
dağıtım bölgesi içerisinde yer alan 
Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, 
Aksaray, Kırşehir illerinde ön ha-
zırlıklarını tamamladı. 

MEDAŞ’tan yapılan açıkla-

mada, “MEDAŞ, seçim günü ke-
sintisiz enerji için mesai yapacak. 
Sorunsuz ve kesintisiz geçmesi 
planlanan seçim gününde, ME-
DAŞ tüm ekibiyle teyakkuz ha-
linde olacaktır.  150 kişilik uzman 
kadrosuyla 7/24 hizmet veren çağ-
rı merkezi seçim günü için ekstra 
oluşabilecek yoğunluk için tedbiri-
ni alarak ve seçim için hazırlandı. 
186 çağrı merkezi numarasından 
gelecek taleplerin yanı sıra sosyal 
medya hesaplarından gelebilecek 
tüm taleplerde hızlı bir şekilde işle-
me alınacak” denildi.  n İHA

 Ahmet Kiraz
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‘Turizmde Konya’yı kalkındıracağız’

24 Haziran seçimlerinin dönüm noktası olduğunu vurgulayan AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Tahir Akyürek, “Türkiye’yi ileriye götürebilmek için; Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyaç var” dedi

‘Dönüm noktasındayız’

İyi Parti Konya 1.Sıra Milletvekili 
Adayı Fahrettin Yokuş, bir televiz-
yon programında Konya’nın en te-
mel sorunlarını dile getirdi. İktidara 
gelmeleri halinde, Konya’yı Ulusal 
ve Uluslararası bir şehir haline ge-
tireceklerini belirtti.  Yokuş, dikkat 
çeken projelerinden birkaçını anlat-
tı. Milletvekilinin tek başına bir şey 
yapamayacağını ancak sorunları köy 
köy gezerek tespit edebileceğini be-
lirten yokuş, şöyle devam etti, “Ön-
celikle bir Milletvekili, iyi bir ekip 
kurar. Konya’nın kasaba kasaba, ilçe 
ilçe, köy köy, semt semt sorunlarını 
çıkarıp fizibilite eder. Acil sorunları 
tespit eder. Örneğin, yol sorununu 
var diyelim. Derebucak’ta Tepeara-
sı yolu,4km 10 yıldır yapılmıyor. Bu 
neden kalmış, durumun araştırma-
sı yapılarak soruna çözüm bulunur.  
Konya’nın en temel sorunu nedir? 
Sosyal yapısı,okur, yazar oranı, milli 
gelirden aldığı pay, ithalat ve ihracat 
oranı nelerdir? Bunları fizibilite eder. 
İstatistiklere göre şu anda Konya en 
gelişmiş il sıralamasında ilk 8 e gi-

rememiştir. Eskiden 7. Sırada yer 
alan Konya,şimdilerde 2. Grupta  ve 
20. Sıraya kadar gerilemiş durumda. 
Konya 16 yıldır geriye gittiği gibi ye-
rinde saymıştır.” “Konya’mız Mevla-
na başta olmak üzere, birçok tarihi 
ve kültürel zenginliği, doğa güzel-

liklerini içinde barındıran ender şe-
hirlerimizden biridir” diyen Yokuş, 
kültürel anlamda yapılabilecek çalış-
maları anlattı. Yokuş sözlerine şöy-
le devam etti,  “Sadece dini turizm 
olarak Mevlana’yı ziyaret ederek 
şehrimizden ayrılıyorlar. Konya’ya 

yılda yaklaşık 500 bin yabancı tu-
rist, yerli turistle birlikte 2. 5 milyon 
turist geliyor. Sadece Mevlana’ yı 
görüp gidiyorlar. Konya, ana uğrak 
noktaları olmadığı için bir saat kalıp 
geri dönüş yapıyorlar. Tarihimizi ve 
doğamızı iyi anlattığımız takdirde 
belki de yılda sadece 3-4 milyon 
yabancı turist getirebiliriz. Biz Kon-
ya’yı turizm kenti haline getirmek 
zorundayız. Turizmde söyle bir şey 
vardır. Bağlantı turizminin desti-
nasyon yolu, yani uğrak noktaları. 
Örneğin Mevlana müzesinden baş-
lanarak, Sille, Akyokuş üzerinden 
Derbent, oradan kayak merkezi Kı-
zılören, Beyşehir Eflatun pınarı, Eş-
refoğlu camii, Göl manzarası, Yaka 
manastır, Teknoloji merkezi Huğulu 
Üzümlü gibi. Tabii bu yol güzerga-
hına uygun başka ilçelerimizde yer 
alan tarihi yapıya göre 2. bir yol da 
eklenebilir.  Biz burada Din Turizmi, 
Doğa, Köy, Yayla ve Kültür turizmi-
ni birleştiriyoruz. Turizm alanında 
Konya’mızı kalkındıracağız.”
n HABER MERKEZİ

Önceki Dönem Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyü-
rek, İl Seçim Koordinasyon Merkezi 
(SKM) çalışmaları kapsamında,AK 
Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Dığ-
rak ve teşkilat üyeleriyle birlikte, 

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet 
gösteren çeşitli firmaları ziyaret ede-
rek, çalışanlarıyla bir araya geldi.Ak-
yürek, 24 Haziran’ın dönüm noktası 
olduğunu belirterek, güçlü destek is-
tedi. Akyürek, “Türkiye’yi ileriye gö-
türebilmek için halkına kendini feda 

etmiş, gecesini gündüzünü katmış, 
tamamen kendini milletine adamış 
Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyaç var. 
24 Haziran çok büyük bir dönüm 
noktası. Türkiye’yi geriye götürmek 
isteyenlere destek vermemek gere-
kiyor. Cumhurbaşkanımıza kesinti-

siz 5 yıl daha 2023 hedefi için çalış-
ma imkanı vermemiz gerekiyor. Bu 
konuda bugüne kadar desteklerinizi 
verdiniz Bundan sonra da halkımız, 
milletimiz adına  daha güçlü bir des-
tek talep ediyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

‘Vatandaşımızın 
çilelerine son verdik’

 AK Parti Konya Milletvekili ve 
Milletvekili Adayı Halil Etyemez, 
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekilliği seçim çalışmalarına 
tüm hızıyla devam ediyor. Millet-
vekili Halil Etyemez, çalışmalar 
kapsamında Konya İl Sağlık Mü-
dürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü’nü 
ziyaret etti. Kamu görevlileriyle bir 
araya gelen Halil Etyemez, kamu 
görevlilerine ve kurumlardan hiz-
met alan vatandaşlara karanfil 
dağıttı. Milletvekili Etyemez, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve AK Parti için destek istedi.

 VATANDAŞLARIMIZI SOSYAL 
GÜVENCE ALTINA ALDIK

Sağlık ve sosyal güvenlik ala-
nında yapılan reformları anlatan 
Etyemez, “SSK, Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı’nı tek çatı altında toplaya-
rak Sosyal Güvenlik Reformu’nu 
hayata geçirdik. Reform ile tüm 
vatandaşlarımızın adil ve eşit bir 
şekilde faydalandığı sürdürülebilir 
bir sistem kurduk. Genel Sağlık 
Sigortası’nı 1 Ocak 2012’de tüm 
yönleriyle hayata geçirerek tüm 
vatandaşlarımızı sağlık şemsiyesi 
altına aldık. 2002’ye kadar parası 
ve sigortası olmayanlar için sağlığa 
erişim hayaldi. 18 yaşın altındaki 
tüm çocuk ve öğrenciler, Genel 
Sağlık Sigortası kapsamına girdi. 
Acil serviste ölümü bekleyen has-
talara senet imzalatılır, ödenmez-
se de hastanede rehin tutulurdu. 
Acil ve yoğun bakım tedavileri, 
sigortası olsun veya olmasın tüm 
vatandaşlara kamu ve özel hasta-
nelerin tamamında ücretsiz oldu. 
SSK’lı çalışan ve emeklilerimizin 
ilaç alımında karşılaştıkları zorluk 
ve yaşadıkları mağduriyetlere, 
anlaşmalı serbest eczanelerden 
ilaç alınmasının önünü açarak son 

verdik. 2010’da başlattığımız aile 
hekimliği uygulamasıyla, her aile-
mizin bir hekimi oldu.” dedi.

 VATANDAŞLARIMIZIN 
ÇİLELERİRE SON VERDİK

Daha önce vatandaşların 
emekli aylığının bağlanmasını 
aylarca beklediğine dikkat çeken 
Etyemez, yaptıkları uygulamalarla 
aylık bağlama süresini birkaç güne 
kadar düşürdüklerini vurguladı. 
2002 yılı öncesinde emeklilerin 
aylıklarını alabilmek için sabahın 
erken saatlerinde banka önlerinde 
kuyruğa girdiğini hatırlatan Etye-
mez, “Attığımız adımlarla emek-
liler ve hak sahipleri için banka 
kuyrukları tarih oldu. Fiş toplamak 
ve bunları yazmak için kapı kapı 
gezdiren uygulamaya son verdik. 
Vergi iadesi yerine emekli aylıkları-
nın yüzde 4 ile yüzde 5’i tutarında 
ek ödeme verilmesi uygulamasına 
geçtik. Vatandaşlarımızın yaşadığı 
sağlık karnesi çilesine son verdik” 
diye konuştu.

 MİLLETİMİZİN TERCİHİ HİZMET 
ÜRETENLERDEN YANA OLACAK

AK Parti’nin kurulduğu ve ikti-
dara geldiği günden itibaren millet 
ve ülke için gecesini gündüzüne 
katarak çalıştığının altını çizen 
Etyemez, “Biz hizmet üretirken 
diğer partiler yapılanları yıkma-
nın derdinde. Şüphesiz milletimiz 
verilen hizmetleri, yapılan çalış-
maları görüyor. Bizler de diyoruz 
ki, Yaparsa yine AK Parti yapar. 24 
Haziran’da da milletimizin tercihi 
hizmet üreten Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve AK Par-
ti’mizden yana olacaktır. Cumhur-
başkanımız yeniden seçilecek, AK 
Partimiz meclis çoğunluğunu elde 
edecek.” şeklinde konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin tahıl ambarı olan Konya Ovası’nda 2018 yılı arpa hasadı başladı. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, 
“Çocuk büyütür gibi bir yıldır bunun gözüne bakıyoruz” dedi.  Çiftçiler ise verimin yüksek fiyatların ucuz olduğu vurguladı

Verim yüksek, satış ucuz!
Bu yıl yağışların düzensiz olma-

sı nedeniyle Konya yöresinde arpa 
hasadı geçen seneye göre daha geç 
başladı. Çiftçiler biçerdöverler yar-
dımıyla hasat ettikleri arpaları daha 
önceden hazırladıkları çadırlar üzeri-
ne tepeler şeklinde depoluyor. Daha 
sonra arpalar gerekli miktara geldik-
ten sonra tır ve kamyon yardımıyla 
alıcılara ulaşıyor. Hasadın yağışlar 
nedeniyle sürekli olarak yapılama-
dığını söyleyen Karatay Ziraat Odası 
Başkanı Rıfat Kavuneker, “2018 ha-
sat sezonumuz başladı. Yağışlardan 
dolayı zaman zaman duruyor, yağış 
bittikten sonra da hasat sürüyor. 
Ekinlerimizde, hububatlarımızda za-
mansız yağıştan sonra muazzam bir 
yatma, vesaire var. 2018 yılı hasadı-
nın memleketimize, ülkemize, çift-
çilerimize hayırlı olmasını, bereketli 
olmasını diliyoruz” diye konuştu. 

“BİZ ÇOCUK BÜYÜTÜR GİBİ BİR 
YILDIR BUNUN GÖZÜNE BAKIYORUZ” 

Başkan Kavuneker, “Biz çocuk 
büyütür gibi 1 yıldır bunun gözüne 
bakıyoruz. Bugün de hasat ediyo-

ruz. İnşallah mahsullerimiz, ofisle-
rimizde ve ticaret borsalarımızda, 
esnaflarımızda, değirmenlerimizde, 
fabrikalarımızda değerini bulursa bu 
da çiftçi emeğinin karşılığını alacak 
demektir. Hemen hemen yarı yarıya 
yeşil mahsul var. Yağlı ay çekirdeği, 
mısır, pancar. Hububattan bir kaçış 
var. Hububattan kaçış sebebimiz, 
hububatın para etmemesi. Hava 
şartlarının, iklimlerin değişmesin-
den dolayı. Onun için burada, ülke-
mizde herkese bu konuda görev dü-
şüyor. Lütfen çiftçimizin ürünlerine 
gereken değerini versinler. Kışın bin 
liraya, bin 50 liraya alınan bir arpayı 
bugün 780-800 liraya almaları çift-
çiyi bu işten her gün kaçışına sebep 
oluyor” ifadelerini kullandı. 

“MALIMIZIN DEĞERİ HASADIN 
YOĞUNLUĞU SEBEBİYLE DÜŞÜYOR” 

Bu zamanlarda ofislerin açıldı-
ğını söyleyen Kavuneker, ofislerin 
malın değerini biraz verdiğini belirt-
ti. Başkan Kavuneker, “Şu günlerde 
diğer esnafın aldığı değer hasadın 
yoğunluğu sebebiyle düşüyor. Onun 

için gereken değerin verilmesi la-
zım. Eğer gereken değer verilmezse 
bugün iç pazardan karşılayamadığı-
mızı yurt dışından ithal ediyorsak, 
arpadır, mısırdır. Hayvancılığı büyük 
şirketler yapıyor artık, yem fabrika-
ları yem yapamaz hale gelir, direk 
ülkeye yem getirilir. Bu da bizim 
için çok acıdır. Ürünümüzün değe-

rini vermeleri lazım. Eğer bu ürü-
nün değerini vermezlerse şu anda 
hububattan çok büyük kaçışlar var. 
Gün geçtikçe, sene geçtikçe de bu 
kaçışlar sulu arazilerde çok fazla yo-
ğunlaşmaktadır. Onun için buradan 
ülkesini seven bir vatandaş olarak, 
bir oda başkanı olarak, bir çiftçi tem-
silcisi olarak herkese sesleniyorum, 

gelin malın değerini verin, değerin-
de alın” şeklinde konuştu. 

“HERKESİN TARIMIN ÖNEMİNİ 
ÇOK İYİ BİLMESİ GEREKİR” 

Başkan Rıfat Kavuneker sözleri-
ni şöyle tamamladı: 

“Hepimiz kazanacağız ama çiftçi 
kazanmazsa, çiftçi bu işten kaçarsa, 
bu iş de büyük şirketlerin eline ge-

çerse bu paralara ne hububat, ne 
arpa ne mısır tedarik edebilirsiniz 
ne de tüketicimiz bu fiyatlara ekmek 
yiyebilir. Şu anda Türkiye’de istih-
damın hemen hemen yüzde 40’la-
rını tarımdan sağlıyoruz. Onun için 
tarıma hükümetin de özel sektörün 
de herkesin tarımın önemini çok 
iyi bilmesi gerekir. Şu anda ofisle-
rimiz alımlara başladı. Çiftçilerimiz 
mahsullerini direk ofislere, randevu 
almadan götürebilir, oralara teslim 
edebilir.” 

Merkez Karatay ilçesine bağlı 
Şatır Mahallesi’nde arpa hasadı-
na başlayan Kadir Çavdarcı ise “Şu 
anda hasat yapıyoruz. Verim iyi, bir 
sıkıntı yok. Yağmurun fazlalığından 
dolayı bolluğundan dolayı arpaları-
mızda sararma var, ekinlerimizde 
yatmalar var. Onlardan dolayı biraz 
sıkıntılı oluyor arpalar. Verimlerimiz 
yüksek, satışlarımız biraz ucuz. Eski-
sine bakılınca şu anda pek öyle ran-
dımanlı bir satışımız yok. Tam ma-
nasıyla dolgun bir fiyatla alan yok” 
diye konuştu. n İHA

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek Sanayi Bölgesinde faaliyet 
gösteren çeşitli firmaları ziyaret ederek, çalışanlarıyla bir araya geldi.

Rıfat Kavuneker

Neredeyse 1 yıl 
boyunca çiftçinin 

çocuk gibi büyüttüğü 
arpalarda hasat 
başladı. Çiftçiler 

hummalı bir çalışma 
içine girdi.
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Konya Sanayi Odası Meclis 
Üyesi,Unormak Değirmen 

Makineleri Yönetim
Kurulu Başkanı

MUSTAFA ORAL’ın 
eniştesi
ALİ 

KARADEMİR’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

yakınlarına başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Toplu ulaşım ücretlendirmesinde kullanılan Elkart’ların içindeki bakiye 
ve abonman süreleri artık internet üzerinden de öğrenilebiliyor

İşadamı Mustafa Oral’ın eniştesi Ali Karademir, hayatını kaybetti. 
Merhum Karademir dün dualarla toprağa verildi

Elkart bakiyeleri artık 
internetten de öğreniliyor

Ali Karademir son 
yolculuğuna uğurlandı

Konya’da toplu ulaşım ücretlen-
dirmesinde kullanılan Elkart’ların 
içindeki bakiye ve abonman süreleri 
artık internet üzerinden de öğreni-
lebiliyor.  Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’ne ait toplu ulaşım ücretlen-
dirmelerinde kullanılan Elkart’ların 
içindeki bakiye ve abonman süreleri 
artık daha kolay öğrenilebiliyor.  Bü-
yükşehir Belediyesi’ne ait ATUS in-
ternet sayfası olan atus.konya.bel.tr 
ya da www.konya.bel.tr adresindeki 
Elkart bölümünden T.C. Kimlik Nu-
marası ya da kart numarası ile kart-
lara ait sistemde kayıtlı son bakiye 
bilgileri ve abonman geçerlilik sü-
releri artık öğrenilebiliyor.  İnternet 
üzerinden Elkart bakiye öğrenme 
sisteminde, T.C. Kimlik numarası 
ile yapılan sorgulamalarda kişisel-
leştirilmiş kartlara ait (Öğrenci, Tam 
Abonman vb) bakiye bilgisi öğreni-
lebilirken; kart numarası ile yapılan 
sorgulamada bu kartlara ilave olarak 
Tam Elkart’ın da bakiyesi öğrenebi-
liyor. 

Konya’da toplu ulaşım ücretlen-
dirmesinde kullanılan Elkart’lara, 
şehrin çeşitli yerlerinde bulunan 374 
Elkart bayi ve dolum gişelerinden, 
ayrıca 50 adet kiosktan (Otomatik 
Satış Makinesi-OSM) bakiye yükle-
nebilip buralarda da Elkart’ın içinde-
ki mevcut bakiye öğrenilebiliyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Sanayi Odası Meclis Üyesi,U-
normak Değirmen Makineleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Oral’ın eniştesi 
Ali Karademir, Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. 61 Yaşında vefat eden Ali Karade-
mir’in cenazesi dün öğle ve Cuma nama-
zına müteakip Büyük Parsana Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından tek-
birlerle ve dualarla Musalla Mezarlığı’na 
defnedildi. Merhum Karademir’in cena-
zesine sevenleri, dostları ve akrabaları 
katıldı. Karademir ailesi ise cenazeye ka-
tılan yakınlarının taziye dileklerini kabul 
ederek vefat eden yakınlarının mezarı 
başında da dualar etti. Merhum Karade-
mir’in 2 erkek evladı vardı. Yenigün Ga-
zetesi olarak Merhum Ali Karademir’e 
Allah’tan rahmet, Karademir ve Oral ai-
lelerine ise baş sağlığı ve sabırlar dileriz. 
n TEVFİK EFE



23 HAZİRAN 20186 HABER

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN

Torpil kavgasında 
5 kişi tutuklandı

Konya’da  sokakta oynayan 
çocukların torpil patlaması yüzün-
den iki komşu arasında çıkan, 11 
kişinin yaralandığı tüfek, satır ve 
sopaların kullandığı kavgayla ilgili 
gözaltına alınan şüphelilerden 5’i 
tutuklandı. 2’si de adli kontrol ka-
rarıyla serbest bırakıldı. Olay, çar-
şamba günü  saat 21.30 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Sarı Yakup 
Mahallesi Mahmut Dede Sokak’ta  
meydana geldi. Sokakta oyna-
yan çocuklar torpil patladı. Bunun 
üzerine 4 yıl önce Konya’ya gelen 
ve cenazeleri nedeniyle evlerinde 
taziyeleri kabul eden Irak uyruklu  
Kaplan ailesi fertleri çocuklara tep-
ki gösterdi. Çocuklarda durumu, 
komşuları olan Mehmet K.’ye (17) 
anlattı. Mehmet K. da, aynı mahal-
lede oturan arkadaşları Übeyit K. 
(18), Abdulkadir S. (26), Mehmet 
Ali Ç. (20), Mehmet S. (28), Saffet 
Dede Ö. (18)  ile N.K.’yi (16) yanı-
na alıp, aynı sokaktaki Iraklı ailenin 
evine gitti. İki grup arasında çıkan 
tartışma satırlı ve sopalı kavgaya 
dönüştü.  Kavga sırasında Mehmet 
K. ve Übeyit K., pompalı tüfekle 
Iraklı ailenin evine rastgele ateş 
açtı. Kavgada Mehmet K. ve Ab-
dulkadir S., satırla aldıkları darbe 
sonucu bacaklarından, Irak uy-
ruklu Ali Kaplan (15), Muhammed 
Kaplan (29), Yunus Kaplan (23), 
Ahmed Kaplan (22), Fadıl Kaplan 

(63) ve Muhammed Kaplan (36) 
aldıkları satır ve sopa darbesiyle 
Abbas Zayd Kaplan (44), Ahmad 
Çhavuşh ve Muhammed Kaplan 
da (27) vücutlarının çeşitli yerle-
rine isabet eden saçmalarla yara-
landı. Olay yerine çok sayıda polis 
ve ambulans sevk edildi. Polisin 
müdahalesiyle tarafla ayrılırken, 
mahallede geniş güvenlik önlemi 
alındı. Yaralı 11 kişi kentteki çeşitli 
hastanelere kaldırıldı. Yaralılar ya-
pılan tedavilerinin ardından tabur-
cu oldu.  Olayın ardından Mehmet 
K. ve arkadaşları Übeyit K., Abdul-
kadir S., Mehmet Ali Ç., Mehmet 
S., Saffet Dede Ö. ile N.K.’yi gözal-
tına alındı. Gözaltına alınan şüphe-
lilerden Mehmet K., Iraklı ailenin 
tepki gösterdiği çocukların öksüz 
olduğunu belirterek, ‘’Çocuklar so-
kakta oynarken torpil patlatmışlar. 
Iraklı ailede çocuklara küfür edip, 
bağırmış. Durumu bana anlattılar. 
Bende çocuklar öksüz ve sahipsiz 
olduğu için kızgınlıkla mahalledeki 
arkadaşlarla birlikte tepki göster-
meye gitmiştik. Sonra kavga çıktı’’ 
dediği öğrenildi. Gözaltına alınan 
7 şüpheli yapılan sorgularının ar-
dından adliyeye sevk edildi. Şüp-
helilerden Mehmet K., Übeyit K., 
Mehmet Ali Ç., Mehmet S., ve N.K. 
tutuklandı.  Abdulkadir S. ve Saffet 
Dede Ö. de adli kontrol kararıyla 
serbest bırakıldı. n DHA

Hayati önem taşıdığı için araç lastiklerinin öneminin göz ardı edilmemesi gerektiğini 
belirten Makine Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun 

vatandaşlara dikkat edilmesi gereken hususlar noktasında uyarılarda bulundu

‘Otomobil lastikleri 
hayati önem taşıyor’

TMMOB Makine Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Aziz Ha-
kan Altun araç lastikleri konusunda 
vatandaşlara uyarılarda bulundu. 
Araç lastiklerine dikkat edilmedi-
ği takdirde hayati tehlikeye sebep 
olabileceğini belirten Altun, “Las-
tik önemine vurgu yapan Makine 
Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Aziz Hakan Altun, araç 
lastiklerinin hayati tehlikeye sebep 
olabileceğini dile getirerek; “Araç-
ta hızlanma, tork ve fren güçlerinin 
doğrudan uygulandığı parçalar las-
tiklerdir ve araçların yolla temasını 
sağlayan tek unsurdur. Bu sebeple 
lastiklerin önemi göz ardı edilmeye-
cek kadar büyük ve sürüş güvenliği 
açısından hayati önem taşır. Maale-
sef bu önemine karşılık vatandaş-
ların araçlarda en az önem verdiği 
aksamlardan birisi de lastiklerdir. İyi 
bir lastiğin düz yolda iyi bir stabilite, 
yön tutturma, şok uygulamalarında 
dayanıklılık, yüksek hızlarda uyum 
ve aynı zamanda uzun ömürlü olma 
özelliklerini barındırması gerekmek-
tedir. Yanlış basınç uygulanmış bir 
lastik kötü yol tutuşa ve fren me-
safesinin uzamasına neden olduğu 
gibi, balans bozukluğu bulunan bir 
lastik de yolla teması azaltıp hayati 
tehlikeye neden olabilir. Lastikler 
üretildikleri mevsim şartlarına uy-
gun olarak seçilmelidir. Yaz lastikleri 
yazın, kış lastikleri de kışın kullanıl-
malıdır. Özellikle lastiklerin bilinçsiz 
kullanımı ekonomik ömürlerini çok 
kısaltır” diye konuştu. 

LASTİKTE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN HUSUSLAR;

Lastiğin ömrünü uzatmak için 
uygun servis koşullarında kulla-
nılması gerektiğini söyleyen Aziz 
Hakan Altun, dikkat edilmesi ge-
reken hususları şu şekilde anlattı: 
“Lastik şişirme basınçları en az 15 
günde bir kontrol edilmeli, basınç 
düşmüşse uygun seviyeye getiril-
melidir. Isınan lastiğin hava basıncı 
yükselebileceğinden lastiklerin hava 
basıncı, lastik soğukken ölçülmeli 
ve ayarlanmalıdır. Isınma sonucu 
yükselen hava basıncını azaltmak 
için lastiğin havasını boşaltma yolu-
na kesinlikle gidilmemelidir. Ayrıca 
stepne lastiğin basıncı da düzenli 
olarak kontrol edilmelidir. Araçların 
rot-balans ayarı her 10 bin kilometre 
’de bir yaptırılmalıdır (yanlış ve ha-
talı kullanımdan dolayı bozulmadı 
ise). Lastiklerin her 10 bin kilometre 
’de bir rotasyonunu (yer değiştir-
me) yaptırılmalıdır. Radyal lastik-
lerde dönüş yönünü değiştirmeden 
öndeki lastikler arkaya arkadakiler 
öne takılmalıdır. Lastiklerin diş de-
rinliğini her 5 bin kilometre ’de bir 
kontrol edilmelidir. Diş derinliği 1.6 
milimetre ‘den az (kışın ise diş de-
rinliğinin 3 mm ’den az olması çe-
kişi olumsuz etkiler) olan lastikler 
kullanılmamalıdır. Özellikle ıslak 
zeminde lastiğin suyu boşaltması ve 
yere tutunması güçleşeceğinden diş 
derinliği bu seviyenin altına düşmüş 

lastiklerin değiştirilmesi emniyet 
açısından çok önemlidir. Uzun yola 
çıkarken ve araç yüklüyken hava 
basıncı 2 PSI arttırılmalıdır (karlı ve 
buzlu havalarda daha iyi çekiş sağla-
yacağı düşüncesiyle lastik havası ke-
sinlikle azaltılmamalıdır. Tersine bu 
gibi durumlarda hava basıncını yak-
laşık 3 PSI artırmak zemindeki karlı 
buzlu tabakayı yarmaya yardımcı 
olup çekişi artıracaktır). Lastikler 
mümkünse her kullanımdan önce 
gözle kontrol edilmelidir. Lastiğe çivi 
taş cam gibi yabancı maddeler bat-

mış ise bunlar çıkarılmalıdır. Hasar 
gören lastik vakit geçirmeden tamir 
ettirilmelidir. Hasar görmüş veya 
herhangi bir nedenle hava basıncı 
çok azalmış lastikle yola devam edil-
memelidir. Lastiği parlatmak için 
petrol ürünleri içeren deterjan veya 
cilalar kullanılmamalıdır. Bozuk ve 
taşlı yollarda yüksek hız yapılmama-
lıdır. Ani ve sert fren yapılmamalı, 
aracı ani kaldırıp patinaj yapmaktan 
kaçınılmalıdır. Aksi halde lastikler-
de düzensizlik ve erken aşınmalar 
meydana gelebilecektir. Lastiği kes-
kin kaldırım kenarlarına sürtmekten 
kaçınılmalıdır. Lastiğin gövdesini 
oluşturan kordların çok hafif hasar 
görmesi bile üzerinde yüründüğün-
de lastikte tehlikeli olabilecek büyük 
arızalara sebep olabilecektir. Oto-
mobil kullanırken yoldaki çukurlara 
ve tümseklere dikkat edilmeli kaldı-
rıma park etmekten kaçınılmalıdır, 
Sıcak havada ve ağır yükle yüksek 
sürat yapılmamalıdır. Sıcak hava-
larda ve ağır yükte araçların yüksek 
süratte kullanılması halinde fazla 
ısınan lastiğin soğuması zorlaştıra-
caktır. Araçta uygun olmayan yükle-
meden kaçınılmalıdır. Dengesiz yük 
dağılımı bazı lastiklerin üzerine fazla 
yük binmesine ve buna bağlı olarak 
hızlı aşınmaya sebep olacaktır. Araç 
ve lastikle ilgili ayarsızlıklar (balans 

bozukluğu, rot ayarsızlığı vs) gideril-
melidir. Söz konusu mekanik ayar-
sızlıklar sürüş konforu ve direksiyon 
hâkimiyetinin azalmasının yanı sıra 
lastiklerde düzensiz ve erken aşın-
maya neden olacaktır. Araç üreticisi 
tarafından onaylanmış ebattaki las-
tik ve jantlar kullanılmalıdır. Lastik 
ve Jant ebadının birbirine uygun 
olmasına dikkat edilmelidir. Otomo-
bilin dört tekerleğine aynı ebat yapı 
ve desende lastik takılmalıdır. Farklı 
lastik kullanımı özellikle de farklı 
ebat ve yapıda lastik kullanımı araç 
ve lastik performansını çok olumsuz 
etkileyecektir. Üretildiği tarih üze-
rinden 5 yıl geçen lastiklerin dikkat-
le kontrol edilip kullanılması gerekir. 
Eğer üzerinde çatlaklar oluşmuşsa 
söz konusu lastik kullanılmamalıdır. 
Tüm lastik supapları iyi durumda, 
temiz ve kapaklı olmalıdır. Supap 
kapakları lastiğin içine toz ve ben-
zeri maddelerin girmesini önler. 
Bijon somunlarının sıkılığını düzen-
li olarak kontrol edilmelidir. Bijon 
somunlarının gevşek olması duru-
munda sürüş emniyetinin azalması-
nın yanı sıra lastikte düzensiz aşın-
ma meydana gelecektir. Lastiğin 
üzerinde belirtilen hız ve yük limitle-
ri hiçbir şekilde geçilmemelidir. Aksi 
takdirde çok tehlikeli sonuçlar doğu-
rabilecek lastik arızaları söz konusu 
olabilir. Lastikler mevsim şartlarına 
göre kullanılmalıdır. Kış lastikleri  -7 
ila +7 °C sıcaklıkta kullanılacak şe-
kilde üretilmişlerdir. Dolayısı ile kış 
sezonunda kış lastikleri yaz sezo-
nunda da yaz lastikleri kullanılma-
lıdır. Mevsim şartlarına göre lastik-
ler değiştirilmez ise fren mesafeleri 
uzar, yol tutuş düşer, virajlarda sav-
rulma ve kaymalar meydana gelir. 
Aracınızın güç tüketimi artacağı gibi 
ses ve gürültü seviyesi de artar.  İki 
haftayı aşan park etmelerde lastik 
havası 7.5 PSI artırılmalı ve otomo-
bil takoza alınmalıdır.  İnsan hayatı-
nın, sağlığının ve güvenliğinin her 
şeyden önemli olduğu gerçeğinden 
hareketle bütün vatandaşlarımıza 
kazasız belasız günler diler, önerile-
rimize kulak vermelerini dileriz.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya’da yolun karşısına geçmek isterken 
otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.  
İ.Ş. (24) yönetimindeki 42 FIZ 10 plakalı 
otomobil, merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu 
Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek 
isteyen Mustafa Yavuz’a (90) çarptı. Yavuz, 
olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü İ.Ş. 
gözaltına alındı.
n AA

Aksaray’da düzenlenen operasyonda 
uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi 
tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, bir şüp-
helinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde 
bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerinin 
yaptığı operasyonda İ.Ç. yakalanarak gözal-
tına alındı.  Şahsın evinde 110 adet ekstacy 
hap, bir miktar esrar maddesi, 2 gram 
uyuşturucu skunk maddesi ve 600 lira para 
ele geçirildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.
n İHA

Yolun karşısına 
geçemedi!

Uyuşturucu
satışına tutuklama

Yunak ilçesinde kontrolden çıkarak menfeze devrilen 
hafif ticari araçta baygınlık geçiren sürücü, 6 saat sonra 
kendisine gelip telefonla yardım isteyince kurtarıldı. 

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yunak-Akşehir kara yolu-
nun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Akşehir istikametinden Yunak istikametine seyir halinde 
olan Ahmet Y. idaresindeki 06 PKE 02 plakalı hafif ticari 
araç, Yunak girişindeki yol yapım çalışması olan mevkideki 

menfeze düştü. Kaza sonrası baygınlık geçiren sürücü Ah-
met Y. 6 saat sonra kendisine gelince telefonla yakınlarını 
arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans 
ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Hacı izzet 
Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü, 
ilk müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine 
sevk edildi.
n İHA

6 saat kurtarılmayı bekledi

Aziz Hakan Altun
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

Tel : 332 355 79 89 Pbx

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

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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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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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

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

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

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

TEL: 355 40 00

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;

35 yaşını geçmemiş

BAYAN AŞÇI
alınacaktır.

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

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

TEL: 0332 345 47 10
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GÜVENİLİR 
VE

DOĞRU 
HABERİN
ADRESİ

www.konyayenigun.com

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

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

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

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

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;

SOLİDWORKS KULLANABİLEN

TECRÜBELİ
MAKİNE RESSAMI

 ALINACAKTIR.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır

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,
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 
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‘Muhtarlarımız hizmet kolumuzdur’ Tapu sorununa neşter vuruluyor
Ereğli Belediye Başkanı Özkan 

Özgüven Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından düzenlenen Muhtarlar 
Buluşmasına katıldı. Belediye otobüsü 
ile muhtarlarla beraber programın 
yapıldığı Selçuklu Kongre Merke-
zi’ne gitti.  Programa AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 
Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, İlçe Beledi-
ye Başkanları ve çok sayıda muhtar 
katıldı. Muhtarlarımız bizim hizmet 
kolumuzdur diyen Başkan Özgüven: 
“Muhtarlarımızla beraber Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından düzenlenen 
Muhtarlar Buluşması programına ka-
tıldık. Muhtarlarımız hizmetler nokta-
sında önemli bir görevi ifa ediyorlar. 
Mahallelerimizin ve Mahalle sakinleri-
mizin sorunlarını tespit ederek bizlere 
bilgiler sunuyorlar. Bizler de bu konu-
larda çalışmalar yaparak sorunları çö-
züme kavuşturmak noktasında yoğun 
çaba harcıyoruz. Muhtarlarımız her 
türlü övgü ve methiyeyi hak ediyorlar. 
Öyle ki Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan da muhtarlarımı-
zı önemsiyor ve her platformda onları 
destekliyor. Bizler de muhtarlarımızın 
değerini biliyor ve her zaman onların 
yanında oluyoruz” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Atakent Mahallesi sakinleri 
Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven’i makamında ziyaret ederek 
ilgileri ve mahallelerine yapılan 
çalışmalar için teşekkür ettiler.  
Ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti dile getiren Başkan Özgüven: 
“Atakent Mahallemiz sakinleri 
ziyaretimize geldiler, duyarlılıkları 
ve nazik ziyaretleri için teşekkür 
ediyorum. Şehrimize hizmet etme 
noktasında çalışmalarımıza yoğun 
bir şekilde devam ediyoruz. Va-
tandaşlarımızın istek ve talepleri 
doğrultusunda planlamalarımız 
yaparak Ereğli’mizin sorunlarına 
çözüm üretiyoruz. Yıllardır çözüle-
meyen sorunların üzerine giderek 
bir bir çözüme kavuşturuyoruz. 
Bu kapsamda Atakent Mahalle-
mizde de 1973 yılından beri tapu-
larını alamayan hemşehrilerimizin 
soruna neşter vuruyor ve çözmek 
için yoğun çaba harcıyoruz. En 
kısa zamanda da bu sorunu çö-
züme kavuşturacağız inşallah. 
Ereğli’mize layıkıyla hizmet etmek 
en büyük gayemiz. Bu noktada 
çalışmalarımıza gece gündüz de-
meden devam ediyoruz. Bizlere 
destek olan ve çalışmalarımızla 
ilgili takdirlerini sunan tüm hem-
şehrilerimize teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Biz artık sözleşmeli 
kölelik istemiyoruz’

Türk Eğitim-Sen Sözleşmeli 
personelin kadroya geçirilmesi-
ne yönelik olarak başlatılan imza 
kampanyası çerçevesinde toplanan 
dilekçeler Başbakanlığa gönderil-
di.”Yetkililerden beklentimiz bu 
sorunun temelden çözülmesi yö-
nündedir” diyen Türk Eğitim-Sen 
Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer 
Ata “Biz, sözleşmeli kölelik istemi-
yoruz.” dedi. 

Konu hakkında yazılı bir açık-
lamada bulunan Türk Eğitim-Sen 
Konya1 Nolu Şube Başkanı Tanfer 
Ata,”Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen olarak kamuda güven-
cesiz sözleşmeli, idari hizmet söz-
leşmeli, kamu dışı sağlık personeli, 
vekil gibi adlar altında personel 
çalıştırılmasının yarattığı hassasi-
yete parmak basmak ve kamu per-
sonelinin bu konudaki talebini dile 
getirmek adına geçtiğimiz ay bir 
dilekçe kampanyası başlatmıştık. 
Bu kampanya kapsamında Genel 
Merkezi’mize kısa süre içerisinde 
30 binin üzerinde ıslak imzalı di-
lekçe ulaştı. Çalışanlarımız arasın-
da sözleşmeli personel istihdamına 
karşı büyük bir tepki olduğu açıkça 
görülüyor. Yetkililerden beklenti-
miz bu sorunun temelden çözül-
mesi yönündedir. Bütün yetkilileri 
emeğe saygıya, hakkı hak edene 
teslim etmeye çağırıyor; buradan 
bir kez daha gür bir sesle, çalışan-
ların çilesine son verin diyoruz. 
Çalışanlarımızın her sabah “acaba 
yarın da çalışacağım bir işim olacak 

mı?”  diye endişelenmesini istemi-
yoruz. Biz, sözleşmeli kölelik iste-
miyoruz. Biz, çocuklarımızın geçici 
işlerde, günübirlik çalışmayla ya-
şam mücadelesi vermesini istemi-
yoruz. Biz, insan onuruna yaraşır 
bir yaşam, ailemize yetecek kadar 
bir ücret istiyoruz. Bütün kamu 
çalışanlarının aileleriyle birlikte, 
annesi, babası, eşi ve çocuklarıyla 
bir arada yaşama hakkını istiyoruz. 
Biz, mutlu, huzurlu ve güvenli bir 
hayat istiyoruz. Biz, tüm kamu ça-
lışanlarına kadro ve iş güvencesi 
istiyoruz.   

Anayasanın eşitlik ve sosyal 
adalet ilkelerinin hayat bulma-
sı, kamu istihdamında yaşanan 
aksaklıkların ve mağduriyetlerin 
giderilmesi her ne ad altında olur-
sa olsun güvencesiz olarak görev 
yapan kamu personelinin 4/A sta-
tüsüne geçirilmesi ile mümkün 
olacaktır. Burada sözleşmeli kamu 
çalışanlarının kadro taleplerini içe-
ren 30 binin üzerindeki dilekçeyi 
Genel merkezimiz Başbakanlığa 
göndermiş bulunuyor.. Dileğimiz 
ve umudumuz, kamuda kanayan 
yara haline gelen bu sorunun bir 
an önce çözülmesi ve kamu istih-
damının kadrolu güvenceli me-
murlar ve kamu işçileri olarak iki 
statüye indirgenmesi yolundadır.  
Bu konuda yetkililerden gerekli 
hassasiyeti göstermesini ve bir an 
önce bu sorunu çözmesini talep 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Toros Dağları’nda yapımına başlanan ve Türkiye’nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip Eyiste 
Viyadüğü ihtişamıyla dikkat çekiyor. Çok sayıda vatandaş buraya gelerek fotoğraf çekiniyor

Eyiste Viyadüğü’nü 
görenler etkileniyor

Türkiye’nin prestijli projelerin-
den biri, Konya-Hadim-Taşkent ile 
Karaman’ın Sarıveliler-Başyayla-Er-
menek ilçelerini birbirine bağlayan 
Hadim Devlet Yolu’nda yükseliyor.

Konya ile Antalya’yı birbirine 
bağlayacak alternatif güzergahtaki 
karayolunda 2016 sonunda yapımı-
na başlanan Eyiste Viyadüğü proje-
sinde çalışmalar aralıksız sürüyor. 

Hadim Devlet Yolunun Eyiste 
Deresi geçişinde halihazırda kulla-
nılan yolda yapımı devam eden vi-
yadük, 4 bin 400 metre uzunluğun-
daki kesiminin yüzde 8 olan boyuna 
eğimini yüzde 2,30 mertebesine 
düşürecek.  Böylelikle dik yokuş ve 
keskin virajla aşılan Eğiste Deresi’n-
de ulaşımı önemli ölçüde rahatlata-
cak proje ile mesafe 4 bin 400 metre 
kısalacak.

TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEĞİ OLACAK
Karayolları Genel Müdürlüğün-

den edinilen bilgiye göre, Eyiste 
Viyadüğü’nün inşaatı, yüklenici fir-
maya iş yerinin 29 Aralık 2016’da 
teslim edilmesiyle başladı.

Karayolları Konya 3. Bölge Mü-
dürlüğü yol ağında bulunan Toros-
lar üzerindeki Hadim Devlet Yo-
lu’nda yapımı süren viyadük, yolun 
60,9 ila 62,3. kilometreleri arasında 
toplam bin 372 metre uzunluğun-
da projelendirildi. Viyadük, 12,50 
metre gabarili çift yol platformunda 
inşa edilerek, duble gidiş-geliş yol 
özelliğiyle faaliyet gösterecek. 42 ila 
166 metrelik 8 orta ayak üzerinde 
inşa edilecek viyadük, bu özelliğiyle 
“Türkiye’nin en yüksek ayaklı köp-
rüsü” olacak.

Eyiste Viyadüğü’nde, 400 bin 
metreküp kazı, 140 bin metreküp 
beton, 48 bin ton demir/donatı ima-

latı gerçekleştirilecek. Yapım çalış-
maları 250 kişilik personelle aralık-
sız sürdürülen viyadüğün hizmete 
alınmasıyla, Türkiye’nin kuzey-gü-
ney aksının önemli arterlerinden 
Konya-Hadim-Taşkent-Alanya gü-
zergahındaki trafikte, zaman tasar-
rufu, seyahat konforu ve sürüş gü-
venliğinin arttırılması amaçlanıyor. 

Yol standartlarının yükseltilme-
siyle ekonomiye de önemli oranda 
katkı sağlayacak, 229 milyon 472 
bin 975 lira sözleşme bedelli proje-
nin 2020’de tamamlanması planla-
nıyor.

“GÖRENLER İHTİŞAMINDAN 
ETKİLENİYOR”

Hadim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, in-
şaatın bölgeye heyecan getirdiğini 
söyledi. Projenin biran evvel bitmesi 
ve hizmete açılmasını sabırsızlıkla 
beklediklerini anlatan Hadimioğlu, 
“Türkiye’nin prestijli projelerinden 
birinin bölgemizde yapılması gurur 
verici. Çalışmaların hızla yürüdü-
ğünü görenler ilgiyle takip ediyor. 
Yoldan geçenler, araçlarını park edip 
şantiyedeki çalışmaları izliyor. Yük-
selen ayakları görenler ihtişamından 
etkileniyor. Öylesine heybetli ki gö-
ren bir daha bakıyor. Bakmadan ge-
çen yok gibi. Çevreden de buraya hu-
susi gelenler oluyor.” diye konuştu.

Konya’dan Ermenek ilçesine gi-
den Mehmet Gümrah da güzergahı 
sıklıkla kullandığını belirterek, “Or-
talama her ay buradan geçiyorum. 
Tabii zamanla yükseldiğini görüyo-
ruz. Burada göğe yükselen viyadük 
çalışmalarını izlemek gurur veriyor. 
Memleketimize bu hizmeti kazan-
dıranlara teşekkür ediyorum.” dedi.
n AA

Tanfer Ata

Eyiste Viyadüğü öylesine heybetli ki gören 
bir daha bakıyor. Bakmadan geçen yok gibi. 
Çevreden de buraya hususi gelenler oluyor.
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‘İstikrar yatırımdır, istikrar refahtır’
AK Parti Karaman Milletvekili 

ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, Seydişehir’de seç-
mene seslenerek, “’’Biz diyoruz ki, 
güçlü hükümet, güçlü meclis, güç-
lü Türkiye.  Önümüzdeki dönem 
yıkacakların değil, yapacak olan-
ların iş başında olması gereken 
bir dönem. Önümüzdeki dönem, 
siyasi çırakların altından kalkama-
yacağı kadar önemli bir dönem” 
şeklinde konuştu.  Şaban Cengiz 
Kültür Merkezinde düzenlenen 
toplantıda katılımcılara teşekkür 
eden AK Parti İlçe Başkanı Mus-
tafa Konurer, 24 Haziran akşamı 
hep birlikte büyük bir bayram ya-
şanacağını kaydederek , salonda 
bulunanlara kendilerine verdikleri 
destekten dolayı teşekkür etti. 24 
Haziran seçimlerine ramak kaldı-
ğını kaydeden Belediye Başkanı  
Mehmet Tutal;Hükümetimizin 16 
yıldır ülkede çağ açıp , çağ kapat-
tığını hepimiz biliyoruz. Yerel yö-
netimlerde gayretlerimiz devam 
ediyor. Seydişehir’de şu anda 12 
noktamızda çalışmamız var. Ade-
ta Seydişehir’i yeniden imar ettik. 
Tarihi olaylardan ibret almamız 
gerekir. İbret almayacak olursak 
geçmişte yaşanan musibetler he-

pimizin başına da gelebilir. Bizler 
birbirimize geçmişte sımsıkı sa-
rılmayacak olursak , Allah koru-
sun 16 yılda ülkemiz büyük bir 
dönüşüm yaşadı , bu kazanımlar 
elden giderse bu ülkenin bir daha 
şahlanışı zor olur. Şu an gürültü 
çıkaranların konuşmalarına , an-
latımlarına ve  projelerine bakın 
yıkmaktan başka hiç bir şey yok.  
Amaçları , gayeleri Sayın Cumhur-
başkanımızı bulunduğu mevkiden 
indirmek. Bu memleket , bu millet 
ve İslam Coğrafyası için ,muhale-

fetin hiç bir programı, hiçbir söyle-
mi yok. Tarihi biz inşallah tekerrür 
ettirmeyeceğiz. 24 Haziran akşa-
mında bir bayram daha  yaşayaca-
ğız hep birlikte “ dedi. Seçim çalış-
maları çerçevesinde Seydişehir’de 
vatandaşlarla bir araya gelen AK 
Parti Karaman Milletvekili ve 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk; Ak Parti,  16 yılda Tür-
kiye’yi 3 kat büyütmüş, söz dinle-
yen Türkiye yerine, sözü dinlenen 
Türkiye’yi inşa etmiştir. İnançla-
rıyla, eğitimleri arasında tercihe 

zorlanan evlatlarının üniversite 
kapılarından dönmesi ayıbına son 
vermiştir.”dedi.

Ülkenin dört bir yanını bö-
lünmüş yollarla, hızlı trenlerle, 
tünellerle, köprülerle donatmış, 
kalkınmanın nimetlerini Anadolu 
ile buluşturmak için tüm Anado-
lu’da yatırım atağı başlatmıştır di-
yen Konuk ;Kimsesizlerin kimsesi 
olmuş, evde bakım hizmetinden, 
yaşlı aylığına kadar sosyal dev-
letin yapması gereken ne kadar 
hizmeti varsa hepsini hayata ge-

çirmiştir.  Önümüzdeki dönemde, 
vasıflı, çok yönlü bir lidere ihtiya-
cımız var. Önümüzdeki dönem yı-
kacakların değil, yapacak olanların 
iş başında olması gereken bir dö-
nem. Önümüzdeki dönem, siyasi 
çırakların altından kalkamayacağı 
kadar önemli bir dönem. Recep 
Konuk, bölgeye yapılan yatırımla-
rı, önümüzdeki süreçte yapılacak 
çalışmaları, yeni sistemin neler 
getireceğini, 24 Haziran’da Ak 
Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Tay-
yip Erdoğan’a neden oy verilmesi 

gerektiğini şöyle anlattı: “Hans-
ların, Abrahamların ülkesi bütün 
dünya nimetlerinden yararlanıyor. 
Şu anda milli gelirleri 50 bin dolar 
civarında. Bizim Hasan dayımız, 
İbrahim ağabeyimiz ise 10 bin 
dolarla geçinmeye çalışıyor. Bizim 
niye 50 bin dolar gelirimiz olmasın. 
Bizim büyümemizi engelleyenler 
var. Bu gelişmemize tuzak kuran-
lar var. Şu anda hem ekonomik, 
hem askeri, hem de siyasi bakım-
dan çok güçlü bir ülkeyiz. Kendi 
silahımızı kendimiz yapıyoruz. Ne 
zaman böyle büyümeye kalksak, 
başımıza çorap örmek istiyorlar. 
Rahmetli Menderes dönemi de 
böyle bir dönemdi. Artık başımızı 
kaldırdık. Ayağımızda ki prangaları 
kırarak yeni sisteme geçeceğimiz 
dönemde bir de bakıyoruz döviz 
yükseliyor. Bizi eskiye, belirsizliğe 
mahkûm etmek isteyenlerle karşı 
karşıyayız. Bunlar Türk milletinin 
büyümesinden, gelişmesinden ra-
hatsız olanlardır. Şu anda ben Mil-
letvekili Adayı değilim. Ama bu tu-
zağı, bu oyunu gördüm. Onun için 
buradayım. Şahsi bir kaygım yok. 
Milletimizin gücü yoksa benim de 
değerim yoktur” şeklinde konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Ülkemizde 2017 yılında kültürel 
istihdam bir önceki yıla göre yüzde 
4,4 artarak 614 bin kişi oldu. Erkek-
ler 2017 yılında kültürel istihdamın 
yüzde 51,5’ini, kadınlar ise yüzde 
48,7’sini oluşturdu. Yaş gruplarına 
göre bakıldığında, kültürel istih-
damda olanların yüzde 64,8’i 30-54 
yaş grubunda, yüzde 27,7’si 15-29 
yaş grubunda, yüzde 7,5’i ise 55 ve 
daha yukarı yaş grubunda yer aldı. 
Kültürel istihdamda olanların yüzde 
46,6’sını lise altı eğitimliler, yüz-
de 33,4’ünü yükseköğretim, yüzde 
20’sini ise lise ve dengi meslek okulu 
mezunu olanlar oluşturdu. Kültürel 
istihdamda olanların, yüzde 58,6’sı 
ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışır-
ken, yüzde 41,4’ü işveren, kendi he-
sabına veya ücretsiz aile işçisi olarak 
çalıştı. Kültürel istihdamda olanların 
yüzde 71,5’i tam zamanlı çalışırken, 

yüzde 28,7’si yarı zamanlı çalıştı. 
Kültürel istihdamda yer alan kişile-
rin haftalık ortalama normal çalışma 
süresi 38,8 saat oldu.

 EL SANATLARI ÇALIŞANLARININ 
PAYI YÜZDE 45,8 OLDU

Kültürel istihdamın yüzde 

87,1’ini kültürel meslek alanların-
da, yüzde 12,9’unu ise diğer mes-
lek alanlarında çalışanlar oluşturdu. 
Kültürel mesleki alanlarına bakıldı-
ğında kültürel istihdamda olanların 
yüzde 45,8’i el sanatları çalışanları, 
yüzde 14,3’ü mimar, planlamacı ve 

tasarımcılar olarak, yüzde 8,8’i ise 
yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçı-
ları olarak çalıştı.

MİMARLIK VE UZMANLAŞMIŞ 
TASARIM FAALİYETLERİNİN 

PAYI YÜZDE 10,4 OLDU
Kültürel istihdamın yüzde 

32,7’sini kültürel faaliyet alanla-
rında, yüzde 67,3’ünü ise diğer 
faaliyet alanlarında çalışanlar oluş-
turdu. Kültürel faaliyet alanlarına 
göre “Mimarlık ve uzmanlaşmış 
tasarım faaliyetleri”nde çalışanla-
rın toplam kültürel istihdam için-
deki payı yüzde 10,4, “yaratıcı sa-
natlar, gösteri sanatları ve eğlence 
faaliyetleri”nde çalışanların payı 
yüzde 7,7, “Programcılık, yayıncı-
lık ve haber ajanslarının faaliyetle-
ri”nde çalışanların payı ise  yüzde 
4,4 oldu.
n TEVFİK EFE

KTO Karataylılar hayaline 
bir adım daha yaklaşıyor

Gençlerin hayallerini dinle-
yerek onlar ile hayalleri arasında 
köprü olan dünyada tek ve ilk sos-
yal girişim platformunun kurucu-
su Semih Yalman, KTO Karataylı 
öğrencilerin hayallerini “Kendini 
Yeniden Tasarla” dersi ile dinli-
yor. 

Dünyanın çözemediği sorun-
ları hayal ile çözebilmek amacıyla 
harekete geçen Dreamstalk’un 
kurucusu ve KTO Karatay Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi Semih 
Yalman öncülüğündeki ekip, üni-
versiteleri gezerek öncelikle onlara 
hayal etmeleri için ilham veriyor. 
Sonra da hayallerini dinliyor ve im-
kanları dahilinde gerçeğe dönüş-
türmek için çalışıyor. 

KTO Karatay Üniversitesi 
Mühendislik, Güzel Sanatlar ve 
Tasarım, Sosyal ve Beşeri, Bilim-
ler fakültelerinde de seçmeli ders 
olarak öğrencilere sunulan Semih 
Yalman’ın “Kendini Yeniden Ta-
sarla” dersi, bireylerin düşüncele-
rini gözden geçirip bugüne kadar 
oluşturduğu görüntünün ötesinde 
hayali ile kendini yeniden tasarla-
masına imkan sağlıyor.

Her hafta derse heyecanla ha-
zırlandıklarını belirten KTO Kara-
tay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Öğrencisi 
Ayşe Çakar “Kendini Yeniden Ta-
sarla” dersi ile hayal kurarak bi-
reyin özünü bulduğunu, yaşamın 
kıymetli bir olgu olduğunu anladık. 
Her üniversite öğrencisinin alma-
sı gereken bir ders kişisel gelişim 

noktasında bizlere büyük katkıları 
oldu. Bu dersi aldığım için mutlu-
yum.” diye konuştu.

Gün geçtikçe yenilenen ileti-
şim çağında böyle bir dersi alma 
imkânı buldukları için kendilerini 
çok şanslı hissettiklerini aktaran 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakül-
tesi Öğrencisi, Behiye İyigönül de 
üniversiteye ve hocaları Semih 
Yalman’a teşekkür etti.  “Kendini 
Yeniden Tasarla” dersini ülkedeki 
tüm üniversite öğrencilerinin al-
ması gerektiğini söyleyen öğrenci 
İyigönül, hayal gücü eğitiminin, 
insan düşüncesini değerli kılarak 
farkındalık da yarattığını aktardı. 
2018-2019 akademik yılında da 
KTO Karataylı öğrencilerin hayal-
lerini zenginleştirecek olan Yal-
man, gerçekleştirilen programlarla 
Türkiye’nin adeta hayal haritasını 
çıkarttığını belirtti.

SEMİH YALMAN KİMDİR?
Semih Yalman algı, marka, 

bireysel inovasyon ve hayal gücü 
gelişimi ve yönetimi konularında 
Türkiye ve dünyada farklı üniver-
sitelerde lisans ve lisansüstü sevi-
yede dersler veriyor.2016 yılında 
çıkardığı “Hayal Et Ki Ol”, 2013 
yılında çıkardığı “Sakal” ile bera-
ber 15 kitap ve 10 müzik albümü 
olan Yalman, aynı zamanda Cam-
paign, Harvard Business Review 
dergilerinde köşe yazarlığı yapıyor, 
kurucusu olduğu Dreamstalk plat-
formunda ise hayalleri gerçeğe dö-
nüştürüyor.
n HABER MERKEZİ

Kamuoyunda ‘Hurda araç teşviki’ olarak bilinen 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da 
hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulaması başladı

Hurda teşviğinde 
üst sınır 10 bin lira

Kamuoyunda ‘Hurda araç teşvi-
ki’ olarak bilinen 16 ve daha büyük 
yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi 
ya da hurdaya çıkartılmasına bağ-
lı olarak yeni araç alımında 10 bin 
liraya kadar Özel Tüketim Vergisi 
(ÖTV) indirimi uygulaması başladı. 

Vatandaşların en çok merak et-
tiği konuların başında gelen hurda 
araç teşviğindeki ÖTV indiriminden 
hangi araçların yararlanacağı konu-
suyla ilgili olarak Konya Genç Mali 
Müşavirler Platformu tarafından ya-
pılan açıklamada, 16 ve daha büyük 
yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi 
ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı 
olarak yeni araç alımında 10 bin lira-
ya kadar ÖTV indirimi uygulandığı 
belirtildi. 
ARACIN MODELİ KRİTER ALINACAK 

Teşvik değerlendirmesi araçla-
rın yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl 
dikkate alınmadan, tescil belgesinde 
yazılı model yılında aracın bir yaşın-
da olduğu kabul edilerek yapılacak. 
Bu durumda 2018 yılında 2003 
model ve daha eski model araçların, 
2019 yılında ise 2004 model ve daha 
eski model araçların ihraç edilmesi 
veya hurdaya çıkartılması halinde 
düzenlemeden yararlanılabilecek. 
Trafiğe çıktıkları yıldan daha sonraki 
yılın model yılını haiz olan araçların 
yaşının hesaplanmasında da tescil 
belgesinde yazılı model yılı dikkate 
alınacak. Madde kapsamında yeni 
alınacak aracın, ihraç edilen veya 
hurdaya çıkartılan araçla aynı cins 
olması gerekecek. Aracın kamyonet 
cinsi bir araç olması halinde, düzen-
lemeden sadece kamyonet cinsi yeni 

bir aracın ilk iktisabında yararlanıla-
bilecek. Otomobil sınıfı yeni alınacak 
aracın motor silindir hacminin bin 
600 santimetreküp ve altında ol-
ması gerekecek. Yeni alınacak aynı 
cins aracın sadece elektrik motorlu 
olması durumunda, motor gücü sı-
nırlaması olmaksızın düzenlemeden 
yararlanılabilecek. İhraç edilen veya 
hurdaya çıkartılan araçta herhangi 
bir motor silindir hacmi sınırlaması 
olmayacak. Düzenlemeden yarar-

lanma hakkı, trafik sicilinde adlarına 
araç kayıtlı olan kişilere ait olup, baş-
kasına devredilemeyeceği belirtildi. 

HURDA TEŞVİĞİNDE 
ÜST SINIR 10 BİN LİRA 

Yeni alınacak aracın vergisiz fi-
yatı 46 bin liranın altındaysa teşvik 
tutarı 10 bin lira olacak. Vergisiz fi-
yatı 46 bin ile 80 bin lira arasında ise 
8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı 
aşıyorsa da 3 bin lira ÖTV indirimi 
sağlanacak. 

Bunların dışında kalan kamyon, 
kamyonet, tır çekicileri, van, panel-
van, minibüs, otobüs gibi araçlar için 
ise ÖTV matrahına bakılmaksızın 10 
bin liralık indirim uygulanacak. Dü-
zenlemeden, 27 Mart 2018 tarihin-
den, 31 Aralık 2019’a kadar kayıt ve 
tescili silinerek doğrudan veya ihra-
catçılar vasıtasıyla ihraç edilen veya 
hurdaya çıkartılan araçlar yerine 31 
Aralık 2019’a alınacak araçlar için 
yararlanılacak. n İHA

Kültürel istihdam yüzde 4,4 arttı

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk, seçim çalışmaları kapsamında 

Seydişehir’de vatandaşlara hitap etti.
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‘2023’e emin adımlarla ilerleyelim’ ‘Vatanımızdan asla vazgeçmeyiz’
Orman ve Su İşleri Bakan Yar-

dımcısı Harun Tüfekci, seçim çalış-
malarını Seydişehir’de sürdürdü. 
Tüfekci, 24 Haziran’da yapılacak 
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 
Genel Seçimi çalışmaları dolayı-
sıyla ziyaret ettiği İncesu Mahal-
lesi’nde vatandaşlardan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve AK Parti adayları için destek 
istedi.  Türkiye ekonomisinde son 
16 yılda yaşananlara dikkati çeken 
Tüfekci, şunları kaydetti: “Gelen 
her seçime önemli seçim diyoruz 
ama bu gerçekten tarihi bir seçim 
çünkü yeni bir sistemle güçlü ve 
büyük Türkiye’nin tamamıyla inşa 
sürecinin olduğu bir seçim arife-
sindeyiz. 

Allah’ın izniyle artık Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğin-
de Türkiye’yi şahlanış dönemine 
götürmek istiyoruz. Biz güçlü bir 
devletiz. 15 Temmuz’un hemen 

ardından, onca yaşanmış darbe 
girişimine rağmen ekonomisiyle, 
üretimiyle normal seyrine dönmüş 
bir ülkenin gelişip büyümesini hep 
birlikte devam ettirelim. Cumhur-
başkanımızın liderliğinde 2023 

hedeflerine emin adımlarla iler-
leyelim.”  Tüfekci’ye ziyaretinde, 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal ve AK Parti İlçe Başkanı 
Mustafa Konurer eşlik etti.
n AA

MHP Genel Başkan yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa Ka-
laycı, seçim çalışmaları kapsamın-
da Yalıhüyük’e geldi. Cumhuriyet 
Meydanı’nda halka hitap eden 
Milletvekili Kalaycı, 15 Temmuz 
gecesi milletin canı pahasına tank-
ların önüne yatarak vatanını ve 
demokrasimizi kurtardığını söyle-
di. Darbeden terörden istediklerini 
alamayanların şu sıra ekonomi ile 
uğraştıklarını, erken seçim kara-
rının da bunun için alındığını ve 
oyunların bozulduğunu ifade eden 
Kalaycı, şunları kaydetti: “Bu mil-
let dualı bir millet. Diyoruz ki, Tür-
kiye dolarla kurulmadı ki dolarla 
yıkılsın. Biz aç kalırız, her şeyden 
vazgeçeriz ama vatanımızdan 
bayrağımızdan asla vazgeçmeyiz. 
Bu süreçte MHP ve AK Parti hayır-
lı bir işbirliği başlattı. Partili Cum-
hurbaşkanlığı sisteminden olduk-
ça yüksek beklentilerimiz var. Bu 

ülke yıllarca darbelerle uğraştı. Bu 
sistemle bunların karşısında dim-
dik duracağımızdan şüpheniz ol-
masın. Artık hükümetimiz kurul-
du kurulmadı diye bir derdimiz de 

yok. Hükümeti direk bu sistemle 
milletimiz kuruyor. 24 Hazirandan 
Cumhur İttifakı başarı ile çıkacak, 
Cumhurbaşkanımızı ilk turda Al-
lah’ın izni ile seçeceğiz.”  n AA

İyi Parti Genel Başkanı 
Akşener’e ‘şarkı’ tepkisi

Beyşehir’de ay yıldızlı
kavşaklar dönemi

İYİ Parti Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı adayı Meral Ak-
şener’in sosyal paylaşım sitesi olan 
İnstagram sayfasında bulunan 
videodaki şarkının bestecisinden 
Meral Akşener’e tepki geldi. Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Türk 
Müziği Devlet Konservatuarı Öğ-
retim Görevlisi Yakup Aksoy, bu 
şarkının kendisine ait olduğunu 
ve izinsiz bir şekilde kullanıldığını 
belirtti. 

Yakup Aksoy, 2015 yılında sö-
zünü, müziğini ve bestesini kendi-
sinin yazdığı ‘Bilmece’ adlı çocuk 
şarkısının 13 Haziran 2018 tari-
hinde Meral Akşener’in İnstagram 
hesabında bulunan bir videoda 
kendisinin izni olmadan kullanıldı-
ğını vurguladı. Aksoy, kendisinden 
izin alınmadığı için rahatsızlık duy-
duğunu belirterek, “TRT 2015 Po-
püler Çocuk Şarkıları Yarışmasında 
1. olan bir çocuk şarkım vardı, ismi 
‘Bilmece.’ Bu eserim benim iznim 

ve bilgim olmadan İYİ Parti Lideri 
Meral Akşener tarafından kulla-
nıldı. Bu kullanım sosyal medya 
hesaplarından benim eserim üze-
rine, müziğimin üzerine kendine 
ait görseller ekleyerek gerçekleş-
miştir. Ben eserimi çocuklar için 
yazdım ve onların değerli anneleri 
için yazdım. Tüm ülkeyi kapsaya-
cak şekilde yazdım. Bu nedenle 
benim eserimin bir siyasi partiye 
mal edilmesi ve onunla ilişkilen-
dirilmesi beni rahatsız etmektedir. 
Bu durumdan dolayı ben kendile-
rinden rahatsızım, şikayetçiyim” 
dedi.  Aksoy, kendisinin herhangi 
bir parti ile ilişkilendirilmesinden 
rahatsızlık duyduğunu belirterek, 
“Beni o parti ile ilişkilendirdiler. Bu 
beni manevi olarak rahatsız ediyor. 
Hangi parti olursa olsun benim 
eserimin veyahut benim şahsımın 
bir parti ile ilişkilendirilmesi, birlik-
te anılması beni rahatsız etmekte-
dir” diye konuştu.  n İHA

Beyşehir Belediyesi’nin kent 
merkezindeki bir döner kavşakta 
uyguladığı ay yıldızlı kavşak çalış-
ması beğeni topladı. Beyşehir Be-
lediyesi, ilçe merkezinde 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 yıl-
dızlı  figürlerle donatılan yeni yüzü-
nü 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 
belirten Özaltun, “Ayrıca bu kav-
şakta gece görüntüsü için aydın-
latma sistemi de kuruldu. Kavşak, 
peyzaj ve yeşil alan çalışması ile 
bambaşka bir görüntüye kavuştu. 
Ay yıldızlı figürleri ve yükseklerde 
dalgalanan dev Türk bayrağıyla 
gözlere hitap etmeye başlayan dö-
ner kavşağımız, yeni görünümüy-
le vatandaşlarımızdan ve ilçemizi 
ziyaret eden misafirlerimizden de 
olumlu tepkiler alıyor. Yoğun ilgi 
toplayan döner kavşağımızdaki 
yeni çalışmayı zaman içerisinde 
farklı kavşaklarımızda da gerçek-
leştirmeyi planlıyoruz.”dedi.
n HABER MERKEZİ

Türk güldürü ve mizah ustası Nasreddin Hoca’nın felsefesi, Akşehir Belediyesi’nce 
her yıl 5- 10 Temmuz günlerinde düzenlenen şenlikle yeni nesle aktarılmaya çalışılıyor

Nasreddin Hoca’yı 
dünyaya tanıtıyorlar

 Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi 
Hortu köyünde, 1208 yılında doğan 
Nasreddin Hoca, burada medrese 
eğitimi gördükten sonra babasının 
ölümü üzerine köy imamlığı yap-
maya başladı. Konya’nın Akşehir 
ilçesine 1236 yılında yerleşen Nas-
reddin Hoca’nın, medresede ders 
verdiği ve kadılık yaptığı biliniyor. 
‘Hazırcevap’ olarak anılan Nas-
reddin Hoca, söylemlerini mizah-
la aksettirdiği hikaye ve fıkralarla 
tanınır. ‘Ya tutarsa’ dediği Akşe-
hir Gölü’ne maya çalma fıkrasıyla 
umut aşılayan, fıkra ve hikayele-
riyle güldürürken, düşündüren mi-
zah ustası Nasreddin Hoca, 1284 
yılında yaşamını yitirerek, bugün 
Akşehir’de türbesinin bulunduğu 
mezarlığa defnedildi.

TORUNLARI TANITIYOR
‘Nasreddin Hoca’nın torunları’ 

Akşehirliler, yıllardır onun felse-
fesini dünyaya yaymaya çalışıyor. 
Akşehir’de, her sene belediye tara-
fından 5- 10 Temmuz günlerinde 
‘Nasreddin Hoca Şenlikleri’ düzen-
leniyor. Akşehir’de, yurt genelinde 
ve yurt dışında düzenlenen prog-
ramlarla Nasreddin Hoca tanıtıl-
maya çalışılıyor. İlçede her okulda 
oluşturulan ‘Nasreddin Hoca Kö-
şesi’ ile yeni nesle Nasreddin Ho-
ca’nın felsefesi anlatılıyor. İlçe mer-
kezindeki türbesi ise yerli- yabancı 
turistlerin tarafından ziyaret edili-
yor. Türbenin önündeki meydanda 
oluşturulan Gülmece Parkı’nda ise 
Nasreddin Hoca’nın fıkralarından 
esinlenilerek, yapılan heykelleri bu-
lunuyor. 

‘İNSANLARI ÜMİTSİZLİKTEN 
UMUDA SEVK EDİYOR’

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, Nasreddin Hoca’nın ‘Ya 
tutarsa’ fıkrasının önemine ilişkin 

“Akşehir Gölü’müz, Akşehir için 
gerçekten çok önemli. En başta 
Nasreddin Hoca’mızın maya çaldığı 
bir yer. Hocamızın ‘Ya tutarsa’ de-
diği bir yer. İnsanları ümitsizlikten 
arındırmak, umuda sevk etmek 
için onun esprili fıkralarından biri-
sidir ‘Ya tutarsa’. Her yıl Nasreddin 
Hoca’mızı anma etkinlikleri kap-
samında göle maya çalma mera-
simimizi gerçekleştiriyoruz” diye 
konuştu. 
‘16 ÜLKEDEKİ KAYNAKLARDA İSMİ 

GEÇİYOR’
Nasreddin Hoca Turizm Der-

neği Yönetim Kurulu üyesi Osman 
Bacılı ise dernek olarak 60 yıldır 
Nasreddin Hoca’nın felsefesini 
dünyaya yaymaya çalıştıklarını be-
lirterek, ‘’Gayemiz Nasreddin Ho-
ca’yı tanıtmak olduğu için birçok 
alanda kültürel faaliyetlere destek 
oluyoruz. Halkımızı, gençlerimizi 
bu kültürel faaliyetlerde yer alması-
nı ön planda tutuyoruz. Nasreddin 
Hoca, sadece Türkiye’de tanınan 

bir şahsiyet değil; Doğu Türkis-
tan’dan Fransa’ya kadar 16 ülkede 
yazılı kaynaklarda halk arasında 
isimleri geçiyor’’ dedi. 

‘ÇOCUKLARIMIZ NASREDDİN 
HOCA’YI DAHA İYİ TANIYOR’
Derneğin yönetim kurulu üye-

lerinden Kadriye Çakır ise Nasred-
din Hoca’nın geleceğe umut ver-
diğini söyledi. Akşehir’de, 5- 10 
Temmuz günlerinde düzenlenecek 
şenliği hatırlatan Çakır, ‘’Yine bir 
festival öncesi çok heyecanlıyız. 
Uzun yıllardır süregelen bir festi-
valimiz var. Dünyanın farklı ülke-
lerinden gelen misafirlerimizle yeni 
arkadaşlıklar kuruyoruz. Çocuklu-
ğumuzdan itibaren hep heyecanla 
bekliyoruz bu festivalleri. Nasred-
din Hoca, düşündüren ve bilgi kişi-
liğiyle göle maya çalmasıyla genç-
lerimize umut veren bir kişiliktir. 
Okullarda Nasreddin Hoca köşeleri 
oluşturuyoruz. Çocuklarımız bu 
sayede Nasreddin Hoca’yı daha iyi 
tanıyorlar’’ diye konuştu. 

‘BEN DE HER İŞİMİ 
TERSTEN YAPARIM’

Gıda mühendisi Aylin Satıcı, 
Nasreddin Hoca’ya sahip çıkılması 
gerektiğini belirterek, şunları söyle-
di: ‘’Nasreddin Hoca’yı sahiplenip, 
çok iyi tanıtmamız gerekiyor. Bunu 
şehir dışına çıkınca anladım. İnsan-
lar, Nasreddin Hoca’yı da fıkraları-
nı da çok seviyorlar. Biraz daha bu 
şenliklere sahip çıkıp, değer verme-
liyiz. Şehir dışında tanıştığım kişile-
ri ‘Ben Akşehirliyim’ deyince ‘Nas-
reddin  Hoca’nın torunu musun?’ 
diyorlar. Genelde ben bir şey oldu-
ğunda her işi tersten yaparım. Ar-
kadaşlarım sorduğunda da genelde 
Nasreddin Hoca’nın eşeğe ters bin-
mesini örnek olarak söylerim.’’
n DHA

Nasrettin Hoca Turizm Derneği Yönetim Kurulu üyesi Osman Bacılı, “Gayemiz
Nasreddin Hoca’yı tanıtmak olduğu için birçok alanda 

kültürel faaliyetlere destek oluyoruz” dedi.
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Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam TSK’da altıncı ‘uçan kale’ envanterde
Milli Savunma Bakanı Nuret-

tin Canikli, bedelli askerlikle ilgili 
soruları yanıtladı. Seçimden sonra 
bedelli askerlikle ilgili ne yapılaca-
ğı ve bunun kimleri kapsayacağına 
ilişkin soru üzerine Canikli, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin büyük oran-
da profesyonel orduya geçtiğini 
söyledi. Yükümlü olarak askere gi-
denlerin, çatışma alanına, ön hatta 
gitmediğini, geri hizmetlerde gö-
rev yaptığını vurgulayan Canikli, 
“Bunun bir tane bile istisnası yok.” 
dedi. Canikli, bedelli askerlikle ilgili 
yoğun talep olduğunu, konuya iliş-
kin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın gerekli açıklamaları 
yaptığını anımsatarak, şunları kay-
detti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın 
açıklamasından sonra biz bakanlık 
olarak gerekli bütün çalışmaları 
yaptık. Şu anda biz hazırız, bütün 
alternatiflerimizle hazırız. Aşağı 
yukarı 4 veya 5 seçenek var. Yaş 

var, ücret var, ücretin kullanma 
yerleri var, başka birtakım teknik 
ayrıntılar var, onları farklı format-
larda hazırladık. Hepsinde ortak, 
hiçbir askerlik hizmetinde bulun-
mayacaklar, gitmeyecekler. Sayın 
Cumhurbaşkanımız seçimden 
sonra bu çerçevede talimatını ve-

recek, ona göre de gereği yapıla-
cak. Aralık 2014’te çıkan bedelli 
yasasında yaş 26, ücret 18 bin li-
raydı. Başvuranların sayısı ise 203 
bindi. Bir önceki 2011’in Aralık 
ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 
bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70 
bindi.”  n AA

Genelkurmay Başkanlığı, 
A400M Atlas uçağının altıncısının 
da envantere alındığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 
“uçan kale” olarak nitelendirilen 
A400M Atlas uçağının altıncısını 
da envanterine aldı. Genelkurmay 
Başkanlığının internet sitesinden 
yapılan açıklamaya göre, A400M 
Atlas uçağının altıncısının TSK 
envanterine katılımı dolayısıyla 
Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştır-
ma Ana Üs Komutanlığında tören 
düzenlendi. Törene üs personeli 

ve aileleri de katıldı. A400M At-
las stratejik nakliye uçağı projesi 
programı 1985’te başlatılmış, söz 
konusu uçakların ilki 12 Mayıs 
2014’te envantere katılmıştı.

Türkiye’nin 1988 yılında dahil 
olduğu projede Almanya, Belçika, 
Fransa, İngiltere ve İspanya’da 
yer alıyor. Proje kapsamında Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı için 10 
A400M uçağının tedarik edilmesi 
planlanıyor. A400M Atlas uçağı-
nın envantere girişiyle tek seferde 
daha ağır veya daha hacimli mal-

zemeler taşınabileceği gibi daha 
önce hava yoluyla taşınamayan 
silah sistemleri ve araçlar da bir 
yerden başka bir yere intikal etti-
rilebiliyor. A400M Atlas stratejik 
ulaştırma uçağı ile Hava Kuvvet-
leri Komutanlığının sürat, menzil 
ve ağırlık olarak taşıma kapasitesi 
2 katına çıktı. A400M sahip oldu-
ğu birçok yeni kabiliyet ile TSK’nın 
dünyanın her yerinde harekat ya-
pabilme özelliğine sahip olmasını 
sağlıyor.
n AA

“Dev ekonomi, dijital dönüşüm, bilimsel atılım, sosyal devlet ve lider ülke” anlayışıyla oluşturulan “Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi” ile Türkiye’nin, Cumhuriyetin 100. yılında küresel güç olma yolunda yeniden şahlanması hedefleniyor

Yeni sistemle hedef 
güçlü koordinasyon

Türkiye, 24 Haziran’da yapılacak 
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Mil-
letvekili Genel Seçimi’nin ardından 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi” ile tanışacak. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Twitter hesabından ya-
yımlanan video ile “Cumhurbaşkan-
lığı Sistemi”nin detayları açıklandı. 
“Dev ekonomi, dijital dönüşüm, bi-
limsel atılım, sosyal devlet ve lider 
ülke” anlayışıyla oluşturulan yeni 
sistemle Türkiye’nin, Cumhuriyetin 
100. yılında küresel güç olma yolun-
da yeniden şahlanması hedefleniyor. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın dün akşam ana hatlarını an-
lattığı yeni yönetim sisteminin detay-
ları da belli oldu. Dev ekonomi, dijital 
dönüşüm, bilimsel atılım, sosyal dev-
let ve lider ülke anlayışıyla harman-
lanan yeni sistem ile hükümet, hızlı, 
modern ve birlikte yönetim modeli 
ile daha şeffaf bir yapıya kavuşuyor. 
Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasına taşıyacak kalkınma hamle-
lerinin gerçekleştirilmesi kapsamın-
da oluşturulan sistem, Türkiye’nin 
bilimde atılım ve toplumda refahla 
lider ülke olma hedefine koşmasınız 
amaçlıyor. Yeni yönetim modeli; ya-
lın, makamların azaldığı, yeniliklere 
hızlı adapte olan, insan kaynağının 
gelişmesine imkan sağlayan, diji-
tal dönüşümü gerçekleştiren, karar 
alma süreçlerini hızlandıran, küresel 
rekabet gücünü yükselten, ortak aklı 
kurumsallaştıran, yetki ve sorumlu-
lukları net bir yapı ortaya koyuyor.

BAKANLIK SAYISI 
26’DAN 16’YA İNDİRİLİYOR

Yeni modele göre, etkin bir koor-
dinasyon için bazı bakanlıklar birleş-
tirilerek bakanlık sayısı 26’dan 16’ya 
düşürülecek. Yeni yapılanma kapsa-
mında bazı bakanlıkların da isimleri 
değişecek. Buna göre, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Çalışma 
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” 
adıyla yeni bir çatı altında birleştiri-
lecek. Oluşturulacak yeni bakanlık, 
aileyi merkeze alan, her evden en 
az bir çalışanın olduğu yeni istihdam 
modeli ile daha mutlu insan ve top-
lum için hizmet verecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı ile Kalkınma Bakanlığı ise 
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” adıy-
la birleştirilecek. Yeni oluşturulacak 
bakanlığın amacı, yüksek teknoloji ile 
küresel ve prestijli markalar üreterek 
yapay zekada öncü, akıllı teknoloji-
lerde lider, bilgiyi üretmede merkez 
bir ülke hedefi olacak. İhracatın 500 
milyar dolara yükseltilmesi ve İs-
tanbul’un dünyanın finans merkezi 
olması hedefiyle, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı da 
“Ticaret Bakanlığı” adı altında birleş-
tirilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı ise “Tarım ve Orman Bakan-
lığı” çatısı altında bir araya gelecek. 
Yeni bakanlık, orman arazilerinin 
korunarak yedi bölge, dört iklimde, 
her tarlanın sulandığı, yılda iki ürü-
nün alındığı, tarımda çeşitliliğin ve 
verimliliğin zirveye ulaştığı, teşvik-
lerin artarak sürdüğü, yemyeşil bir 

Türkiye hedefi için çalışacak. Dışişleri 
Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı 
da birleştirilerek, “Dışişleri Bakanlı-
ğı” çatısı altında dış politikada daha 
etkili, uluslararası gelişmelerde daha 
etkin rol oynayacak.

BAKANLIKLAR BİRLEŞİYOR, 
İSİMLER DEĞİŞİYOR

AK Parti göreve geldiğinde 37 
olan bakanlık sayısı Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi ile 16’ya 
inecek. Böylece kademeler azalacak, 
karar alım süreçleri hızlanacak.

Yeni sistemle birlikte kabinede 
köklü değişiklikler olacak. Birleştiri-
len bakanlıklar yeni bir isimle yapı-
landırılırken, bazı bakanlıkların ise 
isimleri değişecek. Bu arada eko-
nomi alanında 6 olan ilgili bakanlık 
sayısı 3’e inecek. Bu kapsamda, 16 
yılda 3 kattan fazla artan milli geliri 
vizyon projelerle, ekonomik canlılık, 
istihdam, bilgi ve toplumsal fayda 
üreterek yeniden katlama hedefiyle 
oluşturulan sistemde ekonomi yöne-
timi sadeleşecek.

Başbakan Yardımcılığına bağlı 
Hazine Müsteşarlığı yeni yapılan-
mada Maliye Bakanlığı çatısı altında 
olacak. Maliye Bakanlığının adı ise 
“Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak 
değiştirilecek. Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığının adı ise 
“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” ola-
cak. İşte yeni sistemdeki bakanlıkla-
rın isimleri: “Adalet Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakan-
lığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma 
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, 
Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Ba-
kanlığı.”

STRATEJİ VE POLİTİKA 
KURULLARI OLUŞTURULACAK
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-

temi ile oluşturulacak 9 kurul politika 
önerileri yapacak, bilimden, sağlık ve 
gıda politikalarına kadar stratejik ve 
uzun vadeli vizyonlar geliştirecek.

Yerel Yönetim Politikaları Kuru-
lu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık 
ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür 
ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk 
Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış 

Politikalar Kurulu, Ekonomi Politika-
ları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Poli-
tikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve 
Yenilik Politikaları Kurulu adlarıyla 
oluşturulacak yapılanma ile sivil top-
lum kuruluşları, akademi ve sektör 
temsilcileri politika yapım sürecine 
doğrudan dahil edilerek ortak aklın 
kurumsallaştırılmasını sağlayacak. 
Politika önerisi geliştirecek kurullar, 
icra faaliyetlerini izleyerek ilerleme 
raporları hazırlayacak.

CUMHURBAŞKANINA BAĞLI 
4 OFİS AKTİF ROL OYNAYACAK
Yeni sistemde tüm bakanlıkları 

ilgilendiren konularda faaliyet yürü-
tecek olan doğrudan Cumhurbaşka-
nına bağlı 4 ofis kurulacak. Finans 
Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital 
Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi adla-
rını taşıyacak bu birimler, insan kay-
nağının etkin ve verimli kullanımı, 
dijital dönüşüm ve hizmet kalitesinin 
artırılması ile Türkiye’nin yatırım 
alanında cazibe merkezi haline geti-
rilmesi ve yeni finansal enstrüman-
ların geliştirilmesinde rol alacak. Söz 
konusu yapılanma ile ekonomide 
netlik ve büyüme esas alınacak. Yeni 
yönetim modelinde ekonomi yöneti-
mi; üretim, finans ve ticaret sacayak-
larına oturtulacak. Yatırım Ofisi ile 
büyük yatırımlar desteklenerek yatı-
rımcıların önü açılacak. Finans Ofisi 
ile İstanbul Dünya Finans Merkezi 
Projesi yürütülecek ve Türkiye cazi-
be merkezi haline getirilecek. Dijital 
Dönüşüm Ofisi ile devlet dijitalleşe-
cek ve evraklar azalacak. Büyük veri 
analizi ve yapay zeka uygulamalarıy-
la yönetim yükü hafifleyecek, bürok-
rasi azalacak ve devlet hızlanacak. Bu 
kapsamda önceliklerden biri de Tür-
kiye’nin siber güvenlik alanında güç 
kazanması olacak. İnsan Kaynakları 
Ofisi ile yeteneklerin keşfi sağlanacak 
ve kamunun performansı artırılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINA 
BAĞLI 8 BAŞKANLIK OLACAK

Yeni yönetim modelinde Cum-
hurbaşkanlığına bağlı başkanlıklarla 
güçlü koordinasyon ve verimli yö-
netim sağlanacak. Oluşturulacak 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile bütçe 
planlaması ve yönetimi daha verimli 
hale getirilecek, bütçe performansı 
yakından izlenecek. Bütçe yönetimi 
daha verimli hale getirilerek, büt-
çe disiplini pekiştirilecek ve yapısal 
reformlar hızlanacak. Kurulacak 

“İletişim Başkanlığı” ile Türkiye’nin 
marka değeri daha da yukarı taşına-
cak. Bu çerçevede Türkiye’nin tezleri 
sade, net ve güçlü şekilde sunulacak. 
Geleneksel ve yeni iletişim kanalları 
aktif kullanılarak, stratejik ve kapsa-
yıcı bir iletişim sağlanacak. Ön alıcı 
(proaktif) iletişim ile yalan haber ve 
algı operasyonlarının engellenmesi 
sağlanacak.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 
yeni sistemdeki adı “Milli İstihbarat 
Başkanlığı” olacak.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 
olacak Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı da başkanlığa dönüştürülecek. 
Kurullar eliyle terör sorunu çok yön-
lü ele alınacak ve daha etkin terörle 
mücadele sağlanacak. Sosyal hiz-
metlerden savunma sanayine kadar 
kapsayıcı politikalar geliştirilecek.  
Yeni sistemle Cumhurbaşkanlığına 
bağlı başkanlıklar şunlar olacak:

“Genelkurmay Başkanlığı, Milli 
İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sa-
nayii Başkanlığı, Milli Güvenlik Ku-
rulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet 
Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlı-
ğı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı.”

DAHA AZ BÜROKRASİ, DAHA 
HIZLI KARAR ALMA SÜRECİ

Yeni sistemin dikkat çeken önce-
liklerinden biri de bürokrasi ve karar 
alma süreci olacak.

Bürokraside kademeler azaltıla-
rak görev alanları netleştirilecek ve 
yetki karmaşasının önüne geçilecek. 
İnsan kaynağının etkin ve verimli 
kullanılması amacıyla insan kaynağı 
merkeze alınacak. Türkiye’nin insan 
kaynakları envanteri oluşturularak 
yetenekler keşfedilip, “Genç Yetenek 
Projeleri” başlatılacak. Bu kapsamda 
tersine beyin göçü projeleri sistemli 
hale getirilerek, kamu çalışanlarının 
performansını ve memnuniyetini ar-
tıracak projeler hayata geçirilecek.

“GÜÇLÜ HÜKÜMET, GÜÇLÜ 
MECLİS, GÜÇLÜ TÜRKİYE”

“Küresel Güç Hedef 2023” slo-
ganıyla dizayn edilen yeni sistem, 
dev ekonomi, dijital dönüşüm, bilim-
sel atılım, sosyal devlet ve lider ülke 
için “Güçlü Hükümet, Güçlü Mec-
lis, Güçlü Türkiye” hedefini taşıyor. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi, Türkiye’nin yeniden yapılandırı-
larak tazelenmesini ve daha büyük 
hedeflere koşmasını amaçlıyor.
n AA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ayrıntıları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan önemli bilgiler verildi. 
Sistemin Türkiye’ye getirileri ve yapılacak değişiklikler açıklamada yer aldı.

Bu bayram haya-
tımın elli dokuzuncu 
Ramazan Bayramıy-
dı…

Her gelen bay-
ram; bir önceki bay-
ramın coşkusunu, 
bir önceki bayramın 
simalarını, bir önce-
ki bayramların za-
manlarını, bir önceki 
bayramın mekânları-
nı aratır oldu.  Belki de “coşku da 
aynı, simalar da aynı, mekânlar 
da aynı” denilebilecek tarafları 
da vardır bilemiyorum.  Elbette, 
benim o coşkusunu özlediğim, 
simalarını özlediğim, mekânla-
rını özlediğim, zamanlarını öz-
lediğim yaşlarımda olanlar için, 
bu duygularımın hiçbir anlamı 
olmayabilir. Zira çocukluk ve 
gençlik yıllarımda kutladığımız 
bayramlarda köyümüz, tıpkı 
Anadolu’daki diğer bütün köyler 
gibi nüfus ve hane bakımından 
henüz bu denli boşalmamıştı.  

Bayram kutlamalarında gör-
düğümüz simalar neredeyse 
hep aynı simalardı. En gencin-
den en yaşlısına kadar,“tepeden 
tırnağa” tanıdığımız insanlarla 
beraberdik. Mekânlar da hep 
aynı mekânlardı, coşkuları o 
mekânlarda hep birlikte yaşar-
dık. Köyün kimliğiydi o mekan-
lar.

Ziyaret etmemiz gereken o 
kadar çok hısım akraba vardı ki, 
üç gün bile yetmezdi hepsinin 
gönüllerini almaya, hatırlarını 
sormaya, hasbihal etmeye… 

“Nerde o eski bayramlar?” 
diye hayıflanmamız belki de 
bundandır. Çocukluğumuzda, 
gençliğimizde bayramlaşmaya 
gittiğimiz o hanelerin birçoğu-
nun yerinde yeller esiyor artık. 
Birçoğu harabe görünümüyle 
yüreklerimizi burkuyor. Özellik-
le, bundan otuz yıl kadar önce 
köyden uzak diyarlara yapılan 
göçler nedeniyle köy dışına çık-
mış olanlarımızın çocuklarını, 
torunlarını,gelinlerini, damatları-
nı,bizim yaşlarımızda olanlarımız 
neredeyse hiç birisini tanımıyo-
ruz. Bayramlarda köyde oluşan 
kalabalıkların,genel manada, 
tabiri caiz ise “kuru kalabalıktan” 
öte bir anlamının bulunmadığına 
şahitlik ediyoruz.

Uzak diyarlardan gelen to-
runlar, çocuklar, eğer yaşıyor-
larsa anneannelerini, babaanne-
lerini, dedelerini ziyaret etmekle 
sınırlı tutuyorlar bayram ziyaret-
lerini. Sokaklarda gördüğümüz 
kalabalıklarla karşılaştığımızda, 
“kimin çocuğu?”, ”kimin toru-
nu?”kısaca, “kimlerden olduk-
larını?” sormakla, onları yarım 
yamalak tanımaya çalışmakla 
geçiyor bayram kutlamaları.

Eskiden olsa, bayram sabahı 
tan ağarırken başlayan; onarlı, 
yirmişerli çocuk grupları, elle-
rinde özel örülmüş torbaları ile 
evlerin kapıları önünde sıra olur-
lardı şeker toplamak, ergenlik 
(pişi) almak, mendil ve benzeri 
hediyeleri paylaşmak için. Öğle 
saatlerine kadar sürerdi bu coş-
ku…

Ya bu bayramda?

Son zamanlar-
daki bayram günle-
rinde,eskiden eşek 
ve at gibi binek hay-
vanlarının koşuştur-
malarından, nal ses-
lerinden geçilmeyen 
köyün sokakları, ka-
pılarının önleri,  son 
model otomobillerin 
gösteri mekânları 
haline geliverdi. Eller-

deki bir birinden süslü ve pahalı 
cep telefonlarına düşen bayram 
tebriki mesajlarını okumaktan, 
onlara cevap vermekten, öpüle-
si ellerin havada kalıvermesinin 
gölgeleri düştü geçmişin o öz-
lemle andığımız, hayal ettiğimiz 
güzelim bayramların, bayram 
kutlamalarının üzerine…

Bu bayramda babamın kapı-
sını çalan üç beş çocuktan gayrı, 
Bayram Gezmesine çıkan çocuk 
da görmedim hiç.

Tam bu duygusal anımda, 
birkaç yıl önce duygularımı ak-
tardığım şiirim geliverdi aklıma.

ARADIM DURDUM
Yine hüzün çöktü bayram gü-
nünde,
Aşina yüzleri aradım durdum.
Topraktan silinmiş yok bir emare
Taşlarda izleri aradım durdum.

Bugünde değilim, özledim dünü,
Geçmişten eser yok bu bayram 
günü.
Eskiden dolardı caminin önü
İnanın sizleri aradım durdum.

Hatırlayın hele o düğün derneği,
Var mıydı dünyada başka örne-
ği?
Birlikte yenirdi bayram yemeği
Sofralık bezleri aradım durdum.

Bayram eder idi o gün mideler,
Bakışlar manalı, süzgün dideler.
Bastona yaslanmış yorgun de-
deler
Titreyen dizleri aradım durdum.

Gençlerin harmanda volta atışı,
Çerçici amcanın şeker satışı,
Bir başkaydı o gün ayın batışı
Aldığım hazları aradım durdum.

Anlatmak zor imiş hatta imkân-
sız
Kırk yıl öncesine uzandım ansız.
Çeşmeleri mahzun, sokaklar 
sessiz
Su dolan kızları aradım durdum.

El öpmek derin bir anlam taşırdı,
Küçük büyük demez hep yarışır-
dı.
Mekânlar değişti zaman şaşırdı
Dualı sözleri aradım durdum.

Bugünlük varmayın nolur üstü-
me!
Gönül küser imiş zaten dostuna.
Su koyarken herkes dolu testime
Samimi gözleri aradım durdum.

Terk edip gideyim ben de bura-
dan.
Şimdi hiç eser yok yağmurdan 
kardan,
Bağışlasın bizi Ulu Yaradan
Kışları yazları aradım durdum.

15.09.2016/Konya

HAYATIMIN ELLİ DOKUZUNCU BAYRAMI

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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Yüreğin yoksa eğer, hayata üç sı-
fır yenik başlamışsın demektir…

Yüreğin yoksa eğer, ne dizinde 
derman ne gönlünde ferman var de-
mektir…

Ne duygular gizler insan denen 
kâinat, ne emeller, ne hayaller, ne ar-
zular ki onu uçurumlara savurur… 
Bazen de savurmadan geriye çevir ki 
yolu, bu görünüş itibarıyla iyi gibi olsa 
da aslında diğerinden daha vahim 
daha bir hazindir. Doğa nasıl aldanır-
sa yalancı bahara, arı nasıl bal almaya 
çalışırsa sahte çiçekten işte öyle, öy-
lesine takılırız bir oyuncak arabanın 
arkasına farkına varmadan.

Çağdaşlık, gelişmişlik, modern 
yaşam ne kadar parlaksa ve alıcı gö-
züküyorsa göz bebeklerimize, o kadar 
aldatacak ve yanıltacaktır gerçeği. 
Hangi gerçek almamışsa özünü, ma-
yasını, yaratılış iksirinden, elbet ufalıp 
yok olacaktır en sağlam denilen ye-
rinden. Çünkü gece nasıl ay ışığıyla 
kandıramazsa dağları gündüz diye, 
yalcın kayalar, nasıl kar taneleriyle 
örttüğü yüzüne inandıramazsa zorlu-
ğunu güçlüğünü, inandıramayacaktır 
sahte gerçek, gerçek tadının buruk-
luğuna acımtıraklığıyla. Acı ne kadar 
acı olursa olsun, acıtmasının nedeni 
gerçek olduğundandır. Her acı gerçek 
değildir elbet. Her gerçekte acı. Ne var 
ki, fettan bakışlarıyla insan avlama pe-
şinde koşan yosmalar, mahrem yerle-
rinin açıldığının farkına varmayacaktır 
bir zaman. Farkına vardığı zamanda 
bunu, bir utanç kaynağı değil gurur 
kaynağı olarak servis edecektir. 

Gerçekle sahte, doğruyla yanlış, 
düzle eğri, asille sefil, öylesine bir 

birine girmiş, karışmış; karıştırılmış 
ki, ayırt edebilmek için güncel ha-
yattan kazanılan edinimler yetersiz 
ve cılız kalmaktadır. İnsanın yanılma 
duygusu duyduğu sese yâdlaştığı 
anda başlamıştır. Bir başka ifadeyle, 
yeryüzüne niçin geldiğini unuttuğu, 
hatırlayanadığı yâda hatırlamak iste-
mediği noktada baş göstermiştir. Öyle 
ki bu gerçeği bulmak ve anlamak için 
Allahın fakir kulunun kaybettiği mer-
kebi bulması için harcadığı çaba kadar 
emek sarf etmemektedir. Bunu sebebi 
de çok basittir; çünkü yitiğini bulduğu 
zaman, Allahın fakir kulunun merkebi-
ni bulduğu zamanki sevinci yaşama-
yacağından emindir.

Bu paradoks, ikilem, yanılgı, in-
sanın- bazen insan olamktan çıkaran 
sebepleri bir bir anlıyor gibi gözükse 
de- asıl sebebin kendinde ve içinde 
olduğu gerçeğine bir türlü yanaşmak 
istememesinden kaynaklanmaktadır. 
Bu bağlamda Hz. Mevlana’nın; “bir 
ben vardır bende, benden içeru”, ger-
çeği daha çok anlaşılmaya ve çözül-
meye muhtaç soru gibi durmaktadır 
karşımızda. 

Ustalığımız başkasını ayıplamak-
tan ibaret. Oysa kendimizi onarmada 
bir fersah bile yol almış değiliz. Hz. 
Peygamberin büyük bir zaferden dö-
nüşünde eshabına, asıl büyük zaferin 
inansın kendini- nefsini- yenmesi 
sonucu elde edileceğini söyleyen 
düsturunu duymayan kulaklar, başka 
yerlerden aman dileme konusunda ne 
kadarda ısrarcılar!..

Bizim evin önünde biten ot yabani, 
faydasız, zehirlidir. Bizim mahallenin 
horozu ötmüşse daha şafak sökme-

miştir. Komşumuzun 
oğlu Ahmet yada dul ka-
dın Ayşe’nin kızı Zeliha 
doktor olmuşsa düşün-
mek lazım. Bunlar çok 
sevinilecek alkışlanacak 
şeyler değillerdir. İthal 
ürünleri bir başkadır. 
Elin gâvuru düşünü-
yor… Elin gâvurunun 
memleketindeki otlarda 
bizimkilerden faydalı-
dır! —Akıllı –faydalı-otlar bile akıllı 
insanların yaşadığı topraklar üzerine 
biter… Onların salyeleri, evlerinde 
besledikleri hayvanların dışkıları, be-
belerinin atıkları her neyse neleri var-
sa bir başkadır!.. Eskidendi o denizli 
horozlarının namı; çulsuzun oğlu Ah-
met yada Ayşe’nin kızı Zeliha olsa ne 
olacak. Anası ne ki tanası ne olacak! 
Adları ne Ahmet, Zeliha…

İnsan önce kendine, sonrada ken-
dinden olana güvenmelidir. Güven ve 
özüne güven hayatın ana damarların-
dandır. Kendine güvenirsen gününü, 
özüne güvenirsen hem dününü hem 
yarını ihya edersin. Medet başlarında 
değil kendindedir. Pir sendedir, Tekke 
sende. Kel sende takke sende. Sen 
kendinde bulamıyorsan eğer, unut-
muşsan bir an, onu uzaklarda değil 
yüreğinde, bedeninde ara. Orda da 
bulamamışsan, bir an hafıza silikliğine 
duçar kalmışsan, gözünü açtığında 
göreceğin, ayağın kündelediğinde eli-
ne değeceğin yerlerde ara.

Aramak bir sanattır yaradılışla 

başlayan. Herkes kendin-
ce bir arayış içindedir. Bu 
bir fıtri melekedir. Ama 
asıl olan, neyi aradığın ve 
nerde arığındır. Aradığın 
mana ise madde arka-
sından gelecektir. Eper 
arayışın sürekli madde 
ise bu manayı gün ge-
lip yerinden silecektir. 
Aranan güzelse sonuçta 
güzel olacaktır. Aranan 

özelse sonuçta özel olacak. Aramak 
için kanat lazımdır, her bedene göre 
ayrı ebatta ve vasıfta. Her başı aynı 
gövde taşımayacağı gibi her gövdeyi 
de aynı kanat götürmeyecektir. Ara-
mak bir sanattır, aranan çok özelse 
bu arayış pür sanat… Her canlının 
yaşamı sınırlıdır, her arayış bir nok-
tada duracak.  Asıl alan geriye dönüp 
baktığında nereye geldiğindir. Birde 
başladığın noktaya dönme cesaretinin 
olup olmadığı. Dönme cesaretin, hem 
kalan gücünle sınırlı hem arama bul-
varında şaşırıp şaşırmadığınla. Yanlış 
bulvara girmiş, gücünün yetmemeği 
kadar uzaklara açılmışsan geriye dö-
nemeyeceksindir.

Geriye dönmek için belki zamanın 
olacak ama amanın olmayacak, ama-
nın olsa bile ya adres değişikliğinden 
geldiğin yeri bulamayacaksın ya da 
geldiğin yer seni kabul etmeyecektir. 
Zira sen aramaya başladığın noktadan 
çok uzaklaşmış, yanlış yola sapmış, 
sınırlı vaktin hesabını yapamamışsın-
dır.

Kâinatta ne varsa arayış içindedir. 
Kimine aradıklarını ne olduğu yolun-
da emareler gösterilmiş ve bu emare-
leri algıma kapasitesi bahsedilmiş, ki-
mine bahsedilmemiştir. Ama her şey 
arayış içindedir. Çocuk ilk anasından 
doğduğunda attığı narayla arayış için-
de olduğunu belirtmiştir. Bazıları anlık 
arayışlarını seksizce çözerler. Arayış, 
ilk insan, İlk hayvan ve ilk kâinatla baş-
lar sonsuza kadar devam edecektir. 
Asil ve asıl olan niçin, neyi, neden, ne-
rede aradığını bilmek dünyaya gelişi-
nin tesadüfî olmadığı sırrına ermektir. 
Yaratılışın sırı doğrultusunda yapılaş 
arayışlar, insanı başlangıçta madde-
ten çok mesut ediyor gözükmese de 
manen huzurlu kılacak ve yakın gele-
cekte maddeye de boyun eğdirecektir.

Doğruyu aramak ve onda adım 
adım ilerlemek nasıl insanı rahatlata-
cak ruhsal bunalımlardan uzaklaştı-
racaksa, yanlışta ilerlemekte o derce 
insanı, insan olma özelliklerinden uzak 
kılacaktır. İşte ondandır ki, çağımızın 
büyük şehir hastalıklarından birisi; ‘ka-
labalıklar arasında yalnızlıktır’. Hemen 
hemen her insan kendisinin kalaba-
lıklar içinde yalnız yaşadığının farkın-
dadır ama bu yalnızlıktan kurtulmak 
için çaba harcamamaktadır. Çünkü 
arayış ve uçuş istikametleri farklıdır. 
Maraton düdüğünün çalmasıyla aynı 
istikamete koştuğunu sanan insanlar, 
kısa bir süre sonra yarışta olduğunu 
unutmuş, başka koyaklara saparak 
hedeflerini degiştirmişlerdir. Hedef 
değiştirenlerin çok azı bu değişikliğin 
farkında olsada birçoğu, çoktan hem 
yarışı hem hedefi unutmuştur. İşte 
bu gaflet onu tutunduğu dalında ko-

parılan yaprak gibi rüzgârın direktifiyle 
diyardan diyara sürüklemektedir…

Sayılı günlerin ve sayılı nefeslerin 
olduğu gerçeği yeryüzünde, insan 
olduğunu bilen her insanın malumu-
dur. Ama bu nefesin sayısının kim 
tarafından sınırlandırıldığı, dünden 
bugüne hep tartışıla gelmiştir. Bunu 
içindir ki arayışlar başkalaşmış, do-
yumlar, mutluluklar başka yerlerde 
aranmaya başlanmıştır. Ne gariptir 
ki insan, elindeki kaybetme gayreti 
gösterdiği kadar, onu bulma yolunda 
çaba harcamaktadır. Eskilerin tabiriy-
le “hikmetinden sual olunmaz ki” bu 
yaratılışın bir başka hikmeti, ana cilve-
lerinden biri belki asıl olanıdır. Eliniz-
dekinin kıymetini başkasına geçince, 
değerlimizin kıymetini onu top yekûn 
kaybedince anlıyoruz nedense. Oysa 
elimizdeyken ona biraz değer vermeyi 
örgensek, çiçekleri bir başka rayiha 
saçacaktır etrafa… Çocuk oyuncağı-
nı beğenmemekte, babasından yeni 
oyuncak almasını istemektedir. Ama 
beğenmediği oyuncak, bir başka 
çocuk tarafından alınınca en çok be-
ğendiği oyuncağın o oyuncak olgunu 
söyleyecek, kıyametler koparacaktır.

Koşumuzu, arayışımızı unutmu-
şuz. Başka özlemlere, başka arzulara 
doğru karada kalyonlarla hareket et-
meye çalışıyoruz. Oysa deniz tüm çö-
mertliğiyle dünden, daha öncesinden, 
hatta ilk günden beri bizi beklemek-
tedir. Galiba biz bu gerçeği anlamak 
için daha çok zaman kaybedeceğiz. 
Belkide son sözlerimiz Safranbolu es-
nafının dediği gibi olacak:

Demir tava geldi, kömür bitti…
Akıl başa geldi, ömür bitti…

KIYMIK

İnsan ve Medeniyet Hareketi 
Konya Şubesi Ramazanda Suriye’ye 
5 TIR yardım yaptı.

İnsan ve Medeniyet Hareketi 
Karatay İlçe Başkanı Muhammet 
Ali Aygümüş konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada: “İnsan Vakfımızın Ra-
mazan ayı programında bulunan 
Suriye yardım TIR’ımızın 5. Sini Su-
riye’nin Azez, Mare, Afrin, Cinderes 
ve El-bab bölgelerinde dağıtımını 
yaptık, TIR’larımızın içeriğinde gıda 
kolisi bayramlık kıyafet oyuncak un, 
su ve medikal malzeme bulunmak-
tadır. Konyalı hayırseverlerimizin 
emanetlerini kendi ellerimizle bizzat 
dağıtımını yapmanın haklı gururunu 
yaşadık. Özellikle yetimhanelerdeki 
yavrularımızın mutluluğu bizleri zi-
yadesiyle mutlu etti çünkü onların 
mutlu olması bölgenin hızla norma-

le dönmesi demek, Suriye’nin say-
dığımız bölgelerine yardımlarımız 
sürekli devam edecek, bu minvalde 
hayırseverlerimize şükranlarımızı 
sunuyoruz ve yardımlarının deva-
mını diliyoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Troia Festivali’ne Güzel
Sanatlar Fakültesi damgası

Çanakkale Belediyesi tara-
fından Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Grafik Tasarım Bölümü 
veTroiaTübingen Vakfı ortaklığıy-
la gerçekleştirilecek olan ‘55’inci 
Uluslararası Troia Festivali’nin bu 
yılki afişi düzenlenen ‘Afiş Tasarım 
ve Uygulama Yarışmasıyla’ belir-
lendi. Yurtiçi ve yurtdışından 630 
eserin katıldığı yarışmada Selçuk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Grafik Bölümü 3’üncü sınıföğ-
rencisi Merve Ceylan’ın tasarımı 
birinci seçildi.Merve Ceylan tara-
fından tasarlanan afiş, festivalin 
yurt içi ve yurt dışı duyurularında 
önemli rol oynayacak. Grafik alanı 
ile ilgili profesyonel olarak düzen-
len enprestijli yarışmalardan birisi 
olan Troia Festivali Afiş Yarışma-
sı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da 
birbirinden farklı afiş çalışmaları 
yer aldı. Jüri üyeliğini Ateş İlyas 
Başsoy, Ali Gürevin, Çisem Güven, 
Ragıp İncesağır, Deniz Kürşad, 
Mustafa Sevim ve BlagoyTopraki-
dis’in yaptığı yarışma kapsamında 
630 eser büyük bir titizlikle değer-
lendirildi. Ulusal ve Uluslararası 
düzeyde katılımın olduğu yarış-
mada Selçuk Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 

3’üncü sınıföğrencisi Merve Cey-
lan’ın tasarımı birinciliğe layık 
görülerek, 10 bin TL’lik ödülün 
de sahibi oldu. Afiş, 09-13 Ağus-
tos tarihleri arasında gerçekleşti-
rilecek 55’inci Uluslararası Troia 
Festivali’nin yurt içi ve yurt dışı 
duyurularında kullanılacak. Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, 
“Güzel Sanatlar Fakültemiz ulusal 
ve uluslararası pek çok platform-
larda gerek bireysel gerekse bölüm 
bazında önemli başarılara imza 
atmaktadır.  55’inci Uluslararası 
Troia Festivali’nin bu yılki afişinin 
öğrencimiz Merve Ceylan’ın tasa-
rımıyla duyurulacak olması da bu 
başarının önemli bir göstergesidir. 
Bu elbette ki büyük bir başarı ve 
gurur kaynağıdır. Fakültemiz öğ-
retim üyesi ve öğrencilerinin bu 
özverili çalışmaları inanıyorum ki 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin önü-
müzdeki dönemde isminin pek çok 
platformda duyurulmasına vesile 
olmaya devam edecektir. Bu bağ-
lamda Grafik Bölüm Başkanımız 
Doç. Dr. Ali Atıf Polat’ı öğrencimiz 
Merve Ceylan’ı ve emeği geçen 
herkesi tekrar tebrik ediyorum” 
dedi. n HABER MERKEZİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, “AK Parti sadece kendisine 
verilen oyun değil, bütün oyların adeta gözlemcisidir, takipçisidir” dedi

‘AK Parti bütün 
oyların takipçisidir’

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve 27. Dönem Konya Milletve-
kili Adayı Ahmet Sorgun, Dünya’da 
en güvenilir seçimlerin Türkiye’de 
yapıldığını belirterek, AK Parti’nin 
sadece kendisine verilen oyun de-
ğil bütün oyların gözlemcisi, takip-
çisi olduğunu söyledi.  24 Haziran 
seçimlerine sayılı günle kala seçim 
gezilerine devam eden AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı ve 27. 
Dönem Milletvekili Adayı Ahmet 
Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı ile birlikte Konya Ada-
let Sarayında bir takım ziyaretlerde 
bulundu. 

Ziyaretler sonrasında konuşan 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve 27. Dönem Konya Milletvekili 
Adayı Ahmet Sorgun, dünyada en 

güvenilir seçimlerin Türkiye’de ya-
pıldığını belirterek, “Bütün siyasi 
partilerin gerek sandıktan başla-
yarak yüksek seçim kuruluna ka-
dar her kademede temsilcileri var. 
Konya’da ve Türkiye’de seçimlere 
katılım her zaman en üst seviyede 
oldu. Demokrasinin beşiği olduğunu 
iddia eden ülkeler de yüzde 30’lar-
da, 40’larda 50’lileri bile bulamaz-
ken ülkemizde bunlar yüzde 80’leri, 
85’leri buluyor. Bu da milletimizin 
iradesine ne kadar sahip olduğunu 
gösteriyor. Şuanda eğitimler gerek 
seçim kurulları bakımından gerek 
teşkilatlarımız bakımından sandığa 
yönelik eğitimler, seçim kurulu üye-
lerimize, partili üyelerimize yönelik 
eğitimler, müsaitlerimize yönelik 
eğitimler ve materyaller tamamen 

hem resmi olarak yapılanlar basıl-
dı dağıtıldı ilgililerine teslim edildi. 
Hem bizim açımızdan seçim işleri 
olarak AK Parti genel merkezi seçim 
işleri olarak bütün Türkiye’ye ilçe 
ölçeğinde tek tek seçim günü ma-
teryallerini bizim kendi açımızdan 
dağıttık, eğitimlerini verdik. Ani-
masyonları hazırladık ve her şeyden 
önce ellerinde seçim mevzuatı gerek 
çok meşhur 298 sayılı seçim kanunu 
ve ilgili yönetmelikler yüksek seçim 
kurulunun yönetmelikleri yüksek 
seçim kurulunun yönetmelikleri ge-
nelgeleri bunu adeta biz dersimizi 
çalıştık genel merkezi olarak çalıştık, 
teşkilatlarımız olarak çalıştık hiçbir 
oyun yanlış kullanılmaması, tüm 
vatandaşlarımızın sandığa gitmesi, 
sandığa gittiğinde oyunu, tercihini 

en doğru şekilde yapması, yaptığı 
tercihlerin de en doğru şekilde so-
nuçlara yansıması bizim bütün arzu-
muz, emelimiz budur. Vatandaşımız 
hangi tercihi yapmışsa sonuçlara bu 
şekliyle yansıması ak parti sadece 
kendisine verilen oyun değil bütün 
oyların adeta gözlemcisidir, takipçi-
sidir. Milli iradenin takipçisidir. Milli 
irade nasıl tecelli ederse biz buna 
başından bu tarafa saygı duyduk 
bizim için bütün oylar, herkesin oyu 
kutsaldır ve eşittir. Birilerine göre 
dağda ki çobanla kendilerini elit 
gören ayrılıkçı görenler o oyları ne 
yazık ki bir tutmuyorlar. Ama bizim 
için bütün vatandaşlarımızın oyları 
eşit tir, aynı değerdedir, aynı özgül 
ağırlıktadır” dedi.
n İHA

İRFANDER’den Suriye’ye 5 TIR yardım

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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‘Karatay kendi rekorunu kıracak’
Mahalle Buluşmaları kapsa-

mında 26. Dönem AK Parti Konya 
Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti 
Konya Milletvekili Adayı Abdullah 
Ağralı, 27. Dönem AK Parti Mil-
letvekili adayı Orhan Erdem, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay Be-
lediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti 
Karatay İlçe Teşkilatı Üyeleri ve 
Muhtarlar Yeni Mahalle ile Başak 
Mahallelerinde vatandaşlarla bir 
araya geldi.

 AK PARTİ’DE HER HİZMET
 MİLLET ODAKLI

Gerçekleşen ziyaretlerde ko-
nuşan; 27. Dönem AK Parti Konya 
Milletvekili adayı Orhan Erdem; 
“Milletimizin huzur ve refahının 
artması, her şeyin millet odaklı ol-

ması en önemli yol haritalarımız, 
bu noktadan hareketle çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Üzerimize 
düşen ne varsa o gayreti göste-
receğimize kimsenin şüphesi ol-
masın. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki 
bu davaya artı değer katmak adına 

gayret etmemiz gerekiyor. Biz bu 
gayreti en üst seviyede gösterece-
ğiz.” dedi. 

 “KARATAY KENDİ 
REKORUNU KIRACAK”

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, AK Parti ikti-
darının sağlıktan ulaşıma kadar 

pek çok değerli yatırımı ülkemize 
kazandırdığını vurguladı. Baş-
kan Hançerli, Türkiye’nin büyük 
hedeflere durmadan ilerlemesi 
için 24 Haziran seçimlerinde Ka-
ratay’ın AK Parti’ye olan rekor 
seviyedeki desteğinin artarak sü-
receğine inancının tam olduğunu 

belirtti.
 “CESUR BİR LİDERE SAHİBİZ”
26. Dönem AK Parti Konya 

Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti 
Konya Milletvekili Adayı Abdullah 
Ağralı, 24 Haziran seçimlerinin 
ülkemiz adına çok büyük önem 
taşıdığını belirtti. Ağralı, “Gezi 

olayları, 6-7 Ekim ve 15 Temmuz 
İhanet Gecesi ile süren süreç de-
vam etmektedir. Ülkemizi hem 
içerde hem de dışarıda ekonomik 
olarak sıkıntıya sokmak için çalış-
malar gerçekleştiriliyor. Bütün bu 
zorluklar karşısında basiretli ve ce-
sur bir lidere sahip olduğumuz için 
şanslıyız.” dedi.

 “KARATAY HER SEÇİMDE 
DESTEĞİNİ ARTTIRIYOR”

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ise, bütün seçim-
lerin büyük öneme sahip olduğu-
nu fakat; 24 Haziran seçimlerinin 
yeni bir sisteme geçişin ve ülkemi-
zin gelecek hedeflerine ulaşmanın 
seçimi olduğunu vurguladı. Genç, 
Karatay’ın her seçimde AK Partiye 
olan desteği ile rekor üzerine rekor 
kırdığını söyledi. n HABER MERKEZİ

‘Cuma buluşmaları 
güzel bir gelenek’

Çınar ve Tarman 
ailelerinin mutlu günü

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, her 
Cuma şehrin başka bir camisinde 
vatandaşla bir araya geliyor.  Baş-
kan Altay bu kapsamda BÜSAN 
Sanayi Camii’nde namazın ardın-
dan vatandaş ve esnafla buluşarak 
hem vatandaşın Cumasını tebrik 
etti hem de esnafa hayırlı işler dile-
ğinde bulunarak taleplerini dinledi.  
Cuma Buluşmalarımız güzel bir 
gelenek olduğunu belirten Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Bu vesileyle Cuma 
gününün rahmet ve bereketine 
ortak oluyoruz, hemşehrilerimizle 
hasbihal etme fırsatı buluyoruz” 
ifadelerini kullandı.  Başkan Uğur 
İbrahim Altay’a programda AK 
Parti Konya Milletvekili Adayları 
Mehmet Akif Yılmaz ve Muham-
met Zeren ile teşkilat mensupları 
da eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

Son dönemde Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilimin iki sebebi olan F-35 savaş uçakları ve Menbiç hakkın-
da açıklamalarda bulunan uzmanlar, F-35 uçakları hakkında ABD’nin başına buyruk edemeyeceğini vurguladı

ABD Türkiye’ye 
kayıtsız kalamaz!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 
Menbiç’in terör örgütü YPG/PKK’dan 
arındırılması faaliyetleri çerçevesinde 
ilçede 2. devriye görevini de geçtiği-
miz günlerde tamamladı.Ancak F-35 
savaş uçakları meselesi ve Menbiç 
meselesi Türkiye ile ABD arasında bir 
süre belirsizliğe neden olurken Tür-
kiye, program ortağı da olduğu F-35 
Projesi kapsamındaki ilk uçağını Tek-
sas-Fort Worth’te düzenlenen törenle 
teslim aldı. Konuyla ilgili sorularımızı 
yanıtlayan Selçuk Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslarara-
sı İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Şaban Çalış, Menbiç meselesinin 
Türk- Amerikan ilişkileri açısında çok 
önemli olduğunu vurgulayarak, F-35 
savaş uçakları içinde “Oradaki durum 
bir yandan belirsizliğini koruyor ama 
bugünlerde Türkiye’ye 2 tane F-35 
uçağını teslim ettiler” dedi. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sa-
yın ise, Menbiç meselesinin Türkiye 
dış politikası açısından oldukça önemli 
olduğunu belirterek F-35 Savaş uçak-
ları içinde “Amerika’nın başına buy-
ruk hareket etmesi mümkün değil” 
dedi. 

“TÜRKİYE’NİN ORTAYA KOYDUĞU 
POLİTAKALAR DİKKATE ALINIYOR”

Menbiç meselesi ile birlikte Tür-
kiye’nin bölgeye ilişkin politikalarının 
dikkate alındığını dile getiren, Selçuk 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şa-
ban Çalış “Menbiç, Türk-Amerikan 
arasında ki ilişkiler açısından önemli 
bir meseledir. Türkiye’nin bölgedeki 
etkinliği açısından oldukça pozitif bir 
gelişme olarak görülmesi lazım. Tür-
kiye özellikle Afrin operasyonunun 
ardından fiili olarak çatışmaya girme-
den bölgedeki politikalarını ortaya ko-
yabilecek kabiliyete ulaşmış demektir. 
Türkiye’nin bölgeye ilişkin olan uyarı-
ları dikkate alınmasa da Menbiç örne-
ği kısmen bölgeye ilişkin politikaları-
nın dikkate alındığının göstergesidir. 
Bu açıdan Türk dış politikasının itibarı 
için oldukça önemli bir meseledir. 
Türkiye’nin dış politikasını da küresel 
ve bölgesel durumları dikkate alarak 

oluşturmak gerekir. Suriye konusun-
da takip edilen politika, Türkiye çıkar-
larını ilgilendirmektedir. Dolayısıyla 
Türkiye kendi sınırlarını ilgilendiren 
herhangi bir bölgeye kayıtsız kala-
maz. Türkiye’nin hem küresel hem 
de bölgesel gelişmelere karşı politi-
kalar geliştirmesinin insani açıdan da 
önemli boyutları vardır. Yani Türkiye 
sadece güvenlik değil insani konulara 
da duyarlı olmak mecburiyetindedir” 
ifadelerini kullandı. 

“TÜRKİYE’YE 2 TANE F-35 UÇAĞINI 
TESLİM ETTİLER”

Amerika ile olan F-35 uçak me-
selesini değerlendiren Çalış, ABD 
ile olumsuz bir durumun olmadığını 
söyleyerek ifadelerine şu şekilde yer 
verdi: “ABD’de politikalar oldukça 
karmaşık süreçlerin bir ürünü olarak 
ortaya çıkıyor. Bu süreçlerde bazen 
birbiriyle çelişkili kararlar alınıyor 
yada çelişkili görünen demeçler veri-
lebiliyor. Oradaki durum bir yandan 
belirsizliğini koruyor ama bugünlerde 
Türkiye’ye 2 tane F-35 uçağını teslim 
ettiler. Dolayısıyla ben orada olumsuz 
bir durumun olduğunun kanaatinde 

değilim. Amerikan uçakları elbette ki 
güvenlik açısından da çok önemli ama 
işin bir teknolojik bir de ekonomik bo-
yutu var. Amerika’nın iç politikasında 
ki sıkıntıların zaman zaman Türki-
ye’ye yansımalarını da görebiliriz”  
“MENBİÇ, TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI 
AÇISINDAN ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Yusuf Sayın, Menbiç’e, Ame-
rika ile yapılan müzakere neticesinde 
girildiğini ifade etti. Sayın, Menbiç’in, 
Türkiye’nin dış politikada aktif bir 
tutum takınması açısında çok önem 
arz ettiğini de söyleyerek cümlelerini 
şu şekilde aktardı; “Menbiç meselesi, 
Amerika ile 6 aydır devam ettirilen 
müzakere sonucu gerçekleşti. Amaç, 
Suriye’de yaşanılan savaştan dolayı 
Türkiye’ye zorla göç etmek zorunda 
kalanların ülkelerine geri dönebilme-
leri için bir güvenli alan açmaktır. Bu 
Amerika ile varılan müzakerenin ne-
ticesidir. Amerikan ve Türk askerle-
rinin çeşitli alanlardaki ortak hareket 
planları ile o alanın güvenli hale geti-

rilmesini içeriyor. Yine bu kapsamda 
Menbiç meselesi, Türkiye’nin dış po-
litikada aktif bir tutum takınabilmesi 
açısından çok önem arz etmektedir” 

“AMAÇ DIŞ POLİTİKAYI 
YARALAMAKTIR”

Suriye üzerinde gerçekleştirilen 
müdahalelerin Türkiye’nin dış politi-
kasını yaralamak maksatlı olduğunu 
dile getiren Sayın, “Her ülkenin ken-
disinin dış politika gündemi vardır. 
BirdeUluslararası ilişkilerin gereği ola-
rak takip etmek durumunda kaldığı 
siyaset ve yöntemler olabilir. Suriye 
üzerinde gerçekleşen müdahalelerin 
başta Türkiye’nin dış politika güven-
liğinin yaralamak maksatlı olduğunu 
ifade etmek gerekiyor. Uluslararası 
politikadan kaynaklı sebeplerden mü-
teşekkir olduğunu söylememiz lazım. 
Yani Türkiye, Suriye’ye müdahale et-
mek zorunda kaldı” diye konuştu. 

“AMERİKA’NIN BAŞINA BUYRUK 
HAREKET ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Türkiye ile ABD arasında krizin 
yaşandığı F-35 uçakları, hakkında da 
değerlendirmelerde bulunan Sayın, 
ifadelerine şu şekilde yer verdi: “Ulus-
lararası ilişkiler insani ilişkilere benzer. 
Nasıl ki sosyal ilişkilerimizde zaman 
zaman gerginlikler yaşıyorsak iki ülke 
arasında da gerginliklerin yaşanması 
doğaldır. F-35 Uçak teslimat mesele-
sini medya gündeme getiriyor lakin 
F-35 projesi, bir platform projesidir. 
Yani sadece Trump’ın vereceği ka-
rar değil. Amerika’nın başına buyruk 
hareket etmesi platform projelerinde 
mümkün değildir.” Ayrıca, 24 Haziran 
seçimlerinin ardından Dış Politikanın 
küresel sorunlara daha çok çözümler 
üreteceğini dile getiren Sayın, “Cum-
hurbaşkanımız bildiğiniz üzere geçti-
ğimiz günlerde yeni hükümet modeli-
ni açıkladı. Dış İşleri Bakanlığı Avrupa 
Birliği Müdürlüğü’nün biçimleşmesi 
gerçekleşecek. 24 Haziran erken se-
çimin ardından ben dış politikayı, 
daha atılgan, daha aktif karar alabilen, 
uygulamada daha gerçekçi adımlar 
atabilen bir süreç bekliyorum. Ulus-
lararası ilişkilerden kaynaklı, küresel 
sorunlara daha çok çözümler üreten 
bir dış politika mantığı olacağına ina-
nıyorum” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Çınar ve Tarman aileleri dü-
ğün mutluluğu yaşadı. Ülkü-Mus-
tafa İlker Çınar çiftinin kızı Elif ile 
Hilal-Fahrettin Sami Tarman çifti-
nin oğlu Berat dünya evine girdi. 
İkoniaGarden Düğün ve Kongre 
Merkezinde gerçekleştirilen dü-
ğün merasimine Çınar ve Tarman 
ailelerinin yakınları, sevenleri ve 
dostları katıldı. Düğüne katılan da-
vetlileri kapıda karşılayan Çınar ve 

Tarman aileleri kendilerinin ‘hayır-
lı olsun’ dileklerini kabul etti. Mut-
lulukları gözlerinden okunan genç 
çift ise sevenleri, dostları ve arka-
daşları ile birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Yenigün Gazetesi olarak 
bir ömür mutluluk için adım atan 
Elif-Berat çiftine ömür boyu mut-
luluk, Çınar ve Tarman ailelerine 
ise ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi ileti-
riz.   n TEVFİK EFE

Prof. Dr. Şaban Çalış

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sayın



Akhisar Belediyespor Başkanı 
Hüseyin Eryüksel, Henrique, Orhan 
Taşdelen, Bokila, İoan Hora ve Alpe-
ren Babacan ile önümüzdeki sezon 
yola devam etmeyeceklerini açıkladı. 

Akhisar Belediyespor Başkanı 
Hüseyin Eryüksel, 5 oyuncudan ken-
dilerine takım bulmalarını istedik-
lerini ifade ederek, “Yeni sezonda 
teknik heyetimizin raporu doğrultu-
sunda Henrique, Orhan Taşdelen, 
kiralık olan giden oyuncular Bokila, 
İoan Hora ve Alperen Babacan’ı yeni 
sezonda A Takım kadrosuna davet 
etmedik” dedi. 

Öte yandan ailevi sebeplerden 
dolayı Serginho ile daha önce ma-
saya oturduklarını ifade eden Başkan 
Hüseyin Eryüksel, “Serginho’yu tek-
rar gelecek sezon kadromuzda gör-
mek istiyoruz. Daha önce kendisi ile 

birebir görüşme yaptık ve kendisine 
bu hafta sonuna kadar süre verdik. 
Dönüş yapmadığı takdirde kendisi ile 
anlaşamayacağımızı ilettik” açıkla-
masında bulundu.

GÜRAY İLE İLGİLENİYORUZ
Kayserispor ile yollarını ayıran 

Güray Vural ile ilgilendiklerini de 
ifade eden Eryüksel, “Güray Vural 
ile ilgileniyoruz, teknik heyetimiz de 
bu transferi istiyor. Sözleşmesinde 
Kayserispor ile ilgili bir madde var, o 
sorunu da çözdüğümüzde kendisiyle 
sözleşme imzalayacağız” ifadelerini 
kullandı. 

Hüseyin Eryüksel, diğer taraftan 
Uğur Demirok ile ilgilendikleri hak-
kında çıkan dedikoduları da yalanladı 
ve tecrübeli futbolcuyla iletişime geç-
mediklerini iletti. 
n İHA
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Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, yeni 
sezon hazırlıklarını iyi bir şekilde gerçekleştirip şampi-
yon olmayı istediklerini söyledi. Necip Uysal, Bomon-
tiada’da organize edilen adidas Dünya Kupası Evi-C-
reator Collective’de katıldığı organizasyonda, basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlı futbol-
cu, “Artık tatil bitti. Seçimlerden sonra sezonu açıyoruz. 
Hedefimiz iyi hazırlanıp önümüzdeki sezon şampiyon 
olmak.” dedi. Dünya Kupası’ndaki maçlarla ilgili görüş-
lerini aktaran Necip, “Maçlar için çok zevkli diyemem 
ama Portekiz-İspanya karşılaşması iyiydi. Diğer maçları 
zevkli görmedim.” diye konuştu.  n AA

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Güray Vural ve 
Dejan Meleg ile yollar ayrıldı. 

Kayserispor’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere ve-
rildi:  “2016-2017 futbol sezonu ikinci yarısında kadromuza 
katılan ve ligde kalma mücadelemize destek olan oyuncu-
muz Güray Vural, 2017-2018 sezonunda da takımımızda 
yer almış ve üzerine düşen görevi layıkıyla tamamlamıştır. 
Takımımızın 2018 - 2019 sezonu kadrosunun oluşturuldu-
ğu bugünlerde ise oyuncumuz Güray Vural ile görüşülerek, 
her iki tarafında rızasıyla sözleşmenin karşılıklı olarak son-
landırılmasına karar verilmiştir. Yine 2017 - 2018 futbol se-
zonunda takımımıza katılan ancak maç kadrolarında ken-
disine yeterince yer bulamayan genç futbolcumuz Dejan 
Meleg’in Sırbistan’ın Kızılyıldız takımına bonservis bedeli 
ile transferi için kulübümüz tarafından müsaade edilmiştir. 
Her iki futbolcumuza da Kayserispor’umuza verdikleri hiz-
metlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonra ki futbol 
hayatlarında başarılar diliyoruz.”   n AA

Galatasaray Futbol Takımı’nın 2018-2019 sezonu 
öncesi birinci kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılı 
kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaraylı futbol-
cular yeni sezon hazırlıkları için 28 Haziran Perşembe 
günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gele-
cek. Galatasaray, İstanbul’daki çalışmaların ardından 
1 Temmuz Pazar günü ise İsviçre’nin Zürih kentine gi-
derek sezon öncesi yurt dışı kamp programının ilk eta-
bını gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılar, Zürih’teki kamp 
çalışmalarını 12 Temmuz Perşembe günü oynayacağı 
özel maçın ardından tamamlayarak İstanbul’a dönecek.  
Galatasaray’ın İsviçre’de gerçekleştireceği hazırlık kar-
şılaşması ve ikinci kamp programı ise daha sonra belli 
olacak.
n AA

Galatasaray’da kamp 
programı belli oldu

Kayserispor’da 
2 ayrılık yaşandı

Necip Uysal: 
Artık tatil bitti

Trabzonspor Teknik Direktörü 
Ünal Karaman’ı yoğun bir mesai bek-
liyor. 1 Temmuz’da başlayacak olan 
kamp öncesi kadro yapılanması üze-
rinde duran Karaman, 26 Haziran’dan 
itibaren bu çerçevede oyuncularla 
sıkı bir görüşme trafiği yaşayacak. 

Spor Toto Süper Lig’in sona 
ermesinin ardından 30 Mayıs’ta 
Trabzonspor ile sözleşme imzalayan 
Teknik Direktör Ünal Karaman, turnu-
valar dışında futbol dünyasının tatilde 
olduğu bir dönemde Trabzonspor’un 
kadro planlaması için sıkı bir çalışma 
yürütüyor. Sözleşme imzalamasının 
ardından bir kaç günlüğüne özel iş-
leri için şehirden ayrılan Karaman, 1 
Temmuz’da Slovenya’da başlayacak 
olan kamp öncesi 26 Haziran’dan 

itibaren Trabzon’da toplanmaya baş-
layacak olan oyuncularla görüşmeler 
yaparak yeni kadro şekillenmesine 
yön verecek. Oyuncuların fikirlerini 
ve gelecek planlamalarıyla ilgili ola-
rak görüşlerini alacak olan tecrübeli 
futbol adamı, yeni sezonda kafası 
karışık, aklı ve ruhu takımında olma-
yan oyuncu istemediğini iletecek. 24 
saat ulaşabilecekleri bir ağabeyleri-
nin olduğunu futbolculara aktaracak 
olan Karaman, uzun süredir bir aile 
ortamının olmadığı Trabzonspor’da 
bunu sağlamak için yönetimle de sık 
sık fikir alışverişinde bulunuyor. 

SÜMER: “YÖNETİMLE UYUMLU 
ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ” 

Trabzonspor Genel Koordinatö-
rü Özkan Sümer de yönetimle uyum 

içerisinde çalıştıklarını belirterek, 
“Bizim yönetimle herhangi bir prob-
lemimiz yok. Olmayacağına da 
inandığımız için bir aradayız. Pozis-
yonumuz şu, yönetim kurulunun bu 
tarzında bir aykırılış içerisinde olma-
mız kulübe ve kendimize zarar verir. 
Gayet olumlu bir şekilde çalışıyoruz. 
Uyumluluğun fark edilir bir değer 
ortaya koyacağına inanıyorum. Za-
manla beraber bu iş birliğinin kulübe 
uygun bir verimliliğe dönüşeceği ka-
naatindeyim”dedi. 

“TRABZONSPOR KENDİNE ÖZGÜ 
YENİLENME HAREKETİ ORTAYA 

KOYACAKTIR” 
Beklemedikleri bir takım sorun-

larla da karşı karşıya kaldıklarını ak-
taran Sümer, “Elbette fark etmediği-

miz sorunlarda karşımızı çıktı. Bunlar 
halledilmesi gereken sorunlar. Bu ko-
nuda hazırlığımız mevcuttur. Umarım 
bu yolda bir tökezleme ve çaresizlik 
içerisinde olmadığımız takdirde Trab-
zonspor, kendine özgü bir yenilenme 
hareketi ortaya koyabilecek. Perfor-
mans olarak da yavaş yavaş hisse-
dilir olacak. Yarınlar için umutsuz 
değilim çünkü potansiyeli biliyorum. 
Bu potansiyeli çok iyi kullanmayı or-
taya koymalıyız. Bunun için de iyi bir 
dayanışma ve kararlılık gerekiyor. 
Bunu da başlattığımızı düşünüyorum. 
Bir kaygı duymak gerekmiyor. Yeter 
ki bu duygu ve istek içerisinde olalım. 
Devamlılığımızı kaybetmeyelim” ifa-
delerini kullandı. 
n İHA

Ünal Karaman’ı yoğun bir mesai bekliyor

Cocu açıklandı!
Fenerbahçe, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü 
resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, bugün PSV’ye veda eden Hollandalı teknik adam ile 3 yıllık 

anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi 
Fenerbahçe’nin KAP’a yaptığı açıklamada, “Futbol A Takımı Tek-

nik Direktörlüğü için Phillip Cocu ile 3 sezon için anlaşmaya varılmış-
tır” denildi. 

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı teknik 
adam Phillip Cocu, “Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien 
Comolli’nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli 
bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi. 

Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü belli oldu. Kanarya, son 
olarak Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven’ın başında bulunan Phil-
lip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe ile 3 
yıllık sözleşme imzalayan Cocu, “Kulübün yakın gelecek için hazırla-
dığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir 
kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli’nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok 
ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyo-
rum. Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı’nda taraftarla-
rımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu 
yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı. 

ALİ KOÇ: “COCU ÖNE ÇIKAN ADAYLARIN BAŞINDA GELİYORDU” 
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Cocu ile sözleşme imzalanması-

nın ardından, “1 yılı aşkın bir süredir, Sportif Direktörümüz Damien 
Comolli kendisine verilen vizyon ve hedefler çerçevesinde araştırma-
larını sürdürüyordu. Yapılan araştırma kapsamında Phillip Cocu öne 
çıkan adayların başında geliyordu. Teknik Direktör kriterlerimiz ara-
sında, Phillip Cocu’da öne çıkan özellikler heyecan verici atağa 
dayalı bir futbol stili, 
birlikte ça-
lıştığı oyun-
cuların per-
formansını 
geliştirme 
özelliği, mün-
ferit oyuncuların 
performansından ziyade takım per-
formansına verdiği öncelik, bugüne kadar yaptığı çalışmalar içerisin-
de altyapılara verdiği önem, saha içi ve saha dışındaki güçlü liderlik 
yapısı ve bütün bunlarla birlikte, PSV’de çalıştığı süre içerisinde 4 yıl-
da 3 şampiyonluk elde etmesiydi. Phillip Cocu’nun hem Fenerbahçe 
camiasına hem de Türk Futbolu’na hayırlı olmasını diliyorum” şeklin-
de konuştu. 

Phillip Cocu, sarı-lacivertlilerle çalışmalara, takımın sezon öncesi 
hazırlık kampı için toplanacağı 28 Haziran Perşembe günü Samandıra 
Can Bartu Tesisleri’nde başlayacak. 

COCU FENERBAHÇE’YE KUPALARLA GELİYOR 
Fenerbahçe, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile 3 yıllık anlaş-

ma sağladı. 2013 yılında PSV Eindhoven’ın başına geçen deneyimli 
çalıştırıcı, takımıyla birlikte son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşamış ve 
oynattığı hücum futboluyla da büyük beğeni toplamıştı. 

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu oldu. Futbolcu-
luk kariyerinde AZ Alkmaar, PSV Eindhoven ve Barcelona gibi takım-
larda forma giyen Cocu, Hollanda Milli Takımı ile de 101 maça çıkıp 
10 gol atma başarısı göstermişti. Son olarak 2007 - 2008 yıllarında 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al-Jazira forması giyen Phillip Cocu, fut-
bolculuk kariyerine burada nokta koydu. 
n İHA

Akhisar Belediyespor’da 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor
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Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, son bir ay içerisinde 
otomobil ya da farklı araçların çarpması sonucu 11 bisiklet 
kullanıcısının öldüğünü ifade etti. 

Bu ölümlü kazalarda hatanın bisiklet kullananlarda ol-
madığını savunan Küçükbakırcı, şöyle devam etti:  “Hata, 
kazaya karışan otomobil sürücülerindedir. Bisikleti vasıta 
olarak görmüyorlar. Sporcularımız emniyet şeridinde git-
mesine rağmen kazaya kurban gidiyor. Geçen hafta Gazian-
tep’te bir bisikletçimiz öldü. Keza Ankara, İzmir, Bursa gibi 
birçok ilimizde ölümlü kazalar meydana geldi. Bunlarla ilgili 
Bakanlığımızdan müsade alarak temmuz ayı içerisinde bir 
farkındalık projesi yapmayı düşünüyoruz. Tüm illerde aynı 
anda bunu gündeme getirmeyi planlıyoruz. Farkındalıktan 
kastımız ‘Bisiklet de vasıta olarak sayılsın.’ demek. Başka 
bir düşüncemiz yok. Bunlarla ilgili Bakanlığımızdan da bir 
adım bekliyoruz. Öte yandan Avrupa ülkelerinin birçoğunda 
otomobil ehliyeti alabilmek için girilen sınavlarda 5 tane soru 
da bisikletten geliyor. Artık bizde de ehliyet almak için girilen 
sınavlara bisiklet sorularının eklenmesi gerekir. Bunun için 
gerekli yerlere başvurularımızı yapacağız.”

Otomobil sürücülerine bisikletin de bir vasıta olduğunun 
hatırlatılması gerektiğinin altını çizen Küçükbakırcı, “Çünkü 
geleceğin vasıtası ve geleceğin sporu bisiklettir. Buna aykı-
rı kimse bir şey diyemez. Neden? İşte trafik sıkışıyor, enerji 
tüketimi, hava kirliliği... Bunları bisikletle aşacağız. Türkiye 
Bisiklet Federasyonu olarak bizler üzerimize düşen görevi 
yerine getirmeye çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCELİK, ULUSLARARASI
ORGANİZASYONLARI ARTIRMAK

Erol Küçükbakırcı, Türkiye’de bisiklet sporunun gelişimi 
için yoğun şekilde çalıştıklarına işaret ederek, göreve gel-
diklerinden bu yana önemli projeleri hayata geçirdiklerini 
aktardı.

Geçen yıl 41 ilde 79 organizasyon yaptıklarını anlatan 
Küçükbakırcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşallah bu sene 
81 ile de ulaşıyoruz. Federasyonun başına gelirken de ‘Ayak 
basmadık il bırakmayacağız.’ iddiasıyla yola çıkmıştık. Özel-
likle Doğu’da organizasyonlar yaptık. Bunların içerisinde Di-
yarbakır, Batman, Mardin gibi çok özel illerimiz de vardı. Bu 
organizasyonlarda son derecede başarılı olduk. Bu sene de 
yine oralarda ‘Mezopotamya Turu’ adı altında tekrar bir or-
ganizasyon yaptık. O da uluslararası bir turdu. İnşallah bu tür 
organizasyonları yaygınlaştıracağız. Bizim önem verdiğimiz 
konuların başında uluslararası turları ülkemizde artırmak ge-
liyor. Bunu da en iyi şekilde başardığımıza inanıyorum.”

Küçükbakırcı, bisiklet sporunda antrenman yapmanın 

önemli olduğunu vurgulayarak, “Antrenmanda saatte geçi-
len 41 kilometre, profesyonel yarışmalarda saatte en az 45 
kilometreye kadar çıkıyor. Yarışmacıların da bu rakamlara 
ulaşabilmesi için yüksek tempo ve yüksek performans har-
caması gerekiyor. Bu da yarışmacıları hırslandırıyor.” diye 
konuştu.  

“4 BİN LİSANSLI SPORCUYA
 ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yönetimi devraldıkları günden bu yana Türkiye’de bisik-
let sporunu hem sporcu ve organizasyon sayısı hem de elde 
edilen başarı bakımından 7 kat büyüttüklerine dikkati çeken 
Erol Küçükbakırcı, şunları kaydetti: “Federasyonun 4 yılda bir 
yapılan genel kuruluna kadar 4 bin lisanslı sporcuya ulaşma-
yı hedefliyoruz. Bu sene bin lisanslı sporcuya ulaştık. Ba-
şarı olarak uluslararası müsabakalarda da Türk 
sporcular en önlerde gidiyor. Zaten prensip-
lerimiz gereği arkada giden arkadaşları 
federasyonumuza kabul etmiyoruz. Es-
kiden start alıp 2 kilometre sonra yarış-
mayı terk eden sporcular varmış. Biz bu 
tip uygunsuz hareketleri takip ediyoruz 
ve sonraki yarışmalara kabul etmiyo-
ruz. Eğer hızı, performansı, formu 
bize uyuyorsa yolumuza de-
vam ediyoruz. Çalışan-
larla, başarıya gide-
ceklerle yolumuza 
devam ediyoruz.”
n AA

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun Konyalı Başkanı Erol Küçükbakırcı, son dö-
nemde bisiklet kazalarındaki artışa dikkati çekmek için “Bisiklet de vasıta ola-

rak sayılsın” adı altında farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi

Bisiklet vasıta 
olarak sayılsın!

Konya’daki final 
5 Ağustos’ta oynanacak

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası 
şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Sü-
per Kupa maçı 5 Ağustos Pazar günü yapılacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) daha önce Konya’da oyna-
nacağı ilan edilen TFF Süper Kupa’nın tarihini ve başlama saatini 
belirledi. Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat 
Türkiye Kupası şampiyonu T.M. Akhisarspor arasında oynana-
cak TFF Süper Kupa karşılaşması 5 Ağustos Pazar günü yapıla-
cak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki müsabaka saat 
20.45’te başlayacak. 
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Konya’daki finallerde 
Ziraat üçüncü oldu

Ziraat Bankası Yıldız Takımı, Yıldız Erkekler Türkiye Voley-
bol Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü oldu. 

Konya’da düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye 
Şampiyonası’nda mücadele eden Ziraat Bankası Voleybol 
Kulübü Yıldız Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu. Konya TÜYAP 
Fuar Alanı’nda oynanan mücadelede Maliye Piyango ile kar-
şı karşıya gelen Ziraat Bankası, maçı 3-1 kazandı ve Türkiye 
Şampiyonası’nı üçüncülükle tamamladı. Geçtiğimiz hafta Zi-
raat Bankası Voleybol Kulübü Küçük Takımı da Küçük Erkekler 
Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olma başarısı 
göstermişti.
n İHA

İki madalyalı sporcuya 
coşkulu karşılama

Rusya’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampi-
yonası’nda grekoromen ve serbest stilde iki madalya kazanarak 
dünya ikincisi olan Erzurumlu işitme engelli milli güreşçi Mehmet 
Akif Sönmez, memleketinde coşkuyla karşılandı. Vladimir kentinde 
yapılan şampiyonada 52 kiloda hem grekoromen hem de serbest 
stilde dünya ikincisi olarak iki madalya kazanan Erzurum Palan-
döken Belediyespor’un güreşçisi Sönmez, memleketine döndü. 
Sönmez’i, Erzurum Havalimanı’nda karşılayan Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Letif Arslan ile Güreş 
İl Temsilcisi Battal Alpkılıç başarılı sporcuya çiçek takdim etti. Çok 
sayıda sporsever ve güreş camiası tarafından karşılanan Sönmez, 
sporcu arkadaşlarınca bir süre omuzlarda taşındıktan sonra konvoy 
halinde otomobillerle şehir turu attı.
n AA

Meram Belediyespor bün-
yesinde faaliyetlerini sürdüren 
Konya Karakartallar, Bolu’da dü-
zenlenen U-15 Türkiye Şampiyo-
nası’nda 1.’lik kupasını kaldırdı. 
1650 takımla başlayan liglerde 
118 takım şampiyonaya katıl-
maya hak kazanırken şampiyon 
olarak kupaya uzanan taraf Konya 
Karakartallar oldu. 

2017-2018 sezonu U15 Türki-
ye Şampiyonası Final Müsabaka-
ları 20 - 21 Haziran 2018 tarihle-
rinde Bolu’da gerçekleşti. Türkiye 
genelinde 1650 takım U15 liginde 
ter dökerken bu takımlardan 71 
ili temsil eden 118 takım Türkiye 
Şampiyonası’na katılmaya hak 
kazanmıştı. 

Rakiplerini geçerek final mü-

sabakalarına çıkan, Meram Be-
lediyespor bünyesinde faaliyet 
gösteren Konya Karakartallar ise 
yarı finalde Atakum Belediyespor 

karşısında 2-0’lık skor elde ede-
rek finale kaldı.  Finalde rakibi 
Kartalspor’u penaltı atışları so-
nucu mağlup eden Konya Kara-

kartallar şampiyonluğa uzandı. 
Kupanın Konya’ya gelmesini sağ-
layan oyuncular ve teknik kadro 
maç sonrası büyük sevinç yaşadı. 

BAŞKAN TORU: 
“SPORCULARIMIZ KONYA’YA 

GURUR YAŞATTILAR”
Meram Belediye Başkanı Fat-

ma Toru, Şampiyon Konya Kara-
kartallar’ı tebrik ederken, “Me-
ram Belediyespor bünyesindeki 
sporcularımız, her branşta olduğu 
gibi futbolda da büyük bir başarı 
gösterdiler. 

U15 kategorisinde mücade-
le eden 1650 takım arasından 
şampiyon olmayı başararak Kon-
yamıza gurur yaşattılar. Sporun 
gençlerimiz üzerindeki iyi etkiyi 
biliyor ve buna göre hareket edi-
yoruz. Spora ve sporcuya verdiği-
miz desteğin bundan önce olduğu 
gibi bundan sonra da devam ede-
ceğini belirtirken sporcularımızı, 
teknik kadromuzu, ve ailelerimize 
tebrik ediyorum” şeklinde konuş-
tu.
n SPOR SERVİSİ

Meramlı Karakartallar Türkiye Şampiyonu oldu

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye-
si Yaz Spor Okulları kayıtları 27 Haziran 
2018 Çarşamba günü sona eriyor. Yaz 
spor okulları bünyesinde futbol, yüzme, 
voleybol, basketbol, judo, güreş, tek-
vando, karate dahil olmak üzere 8 branş-
ta eğitim verilecek. 30 Mayıs Çarşamba 
günü başlayan 2018 Yaz Spor Okulları 
için kayıtların 27 Haziran 2018 tarihinde 
sona erecek olup, kurslar 2 Temmuz Pa-
zartesi günü başlayacak. Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, “Çocuklarımızın ve 
gençlerimizin yaz tatillerini en iyi şekil-
de değerlendirmelerini sağlamak, spor 
yapma alışkanlığı kazanarak sağlıklı 
yaşam sürmelerine katkıda bulunmak 
amacı ile düzenlediğimiz yaz okullarının 
geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilgi 
göreceğine inanıyoruz. Yaz Spor okulları 
ile öğrencilerimizin çeşitli branşlarda 
kabiliyetlerini ortaya koyabilmelerine 
imkan sağlarken, iyi birer sporcu olarak 
yetişmeleri için de tüm imkanlarımızı 
sunuyoruz” dedi. 

TUTAL: ÇOCUKLARIMIZ KÖTÜ 
ALIŞKANLIKLARDAN UZAK 

DURACAK
Yaz Spor Okullarına kayıtlarını yap-

tıran çocukların işbirliği, paylaşma ve 
adaptasyon konusunda ediminler kaza-
nacaklarını kaydeden Başkan Tutal, yaz 

spor okulları ile öğrencilerimizin çeşitli 
branşlarda kabiliyetlerini ortaya koya-
bilmelerine imkan sağlarken, iyi birer 
sporcu olarak yetişmeleri için de beledi-
ye olarak tüm imkanlarımızı sunuyoruz. 
Yaz okulları sayesinde çocuklarımızın 
kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına, 

motivasyon, oryantasyon, dayanışma, 
işbirliği, uyum, takım ruhu mücadele, 
etik, centilmenlik, birlik, beraberlik ve 
kardeşlik duygusuyla eğitim sezonu so-
nunda tatillerini hem eğlenerek, hem de 
öğrenerek geçirebilecekleri gibi aileleri 
de huzur içinde olabilecekler” şeklinde 
konuştu. 

8-15 YAŞ GRUBU KAYIT 
YAPTIRIYOR

Seydişehir Belediyesi Yaz Spor 
Okulları kapsamında, futbol 2 nolu 
sentetik çim sahada, yüzme, Seydişe-
hir Belediyesi yüzme havuzu, voleybol, 
basketbol, judo, güreş, karate kapalı 
spor salonunda, eğitim verilecek olan 
kategoriler arasında yer alıyor. Kayıt ve 
çalışmalarla ilgili bilgiyi Seydişehir Be-
lediye Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile 
Kapalı Spor Salonundan alınabiliyor. 2 
Temmuz Pazartesi günü başlayacak 
olan Yaz Spor Okullarının 8-15 yaş guru-
bunu kapsadığı belirtildi. 
n İHA

Seydişehir’de spor okullarına yoğun ilgi



Atiker Konyaspor’un Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme 
imzaladığı törende kulüp başkanı Hilmi Kulluk açıklamalarda bu-
lundu. Kısa bir konuşma yapan Kulluk, anlaşmanın camiaya hayırlı 
olmasını dileyerek, “Öncelikle hocamıza hoş geldiniz demek istiyo-
rum. İnşallah sizinle beraber Konyaspor camiasına güzel başarılar 
yaşatmak istiyoruz. Yardımcı antrenörlerimiz ile, taraftarımız ile gü-
zel bir sezon geçirmek istiyoruz. Anlaşmanın Konyaspor camiasına 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı Atiker Konyaspor’da sözleşmesi sona eren Jens 
Jonsson ile yeni sözleşme yapıldı. Konuyla ilgili konuşan 2. Başkan 
Selçuk Aksoy, “Jens Jonsson’un sözleşmesi sona ermişti. Onun-
la masaya oturduk ve anlaşma sağladık. Kendisi yeni sezonda da 
takımımızda olacak. Önümüzdeki sezonda da sözleşmeleri bitecek 
oyuncular olacak. Onlarla da sezon içinde ve transfer sezonunda 
görüşerek uzatılması gerekenler ile yeni sözleşme imzalayacağız. 
Volkan Şen’in sözleşmesi 6 aylıktı ve sona erdi. Kendisi ile devam 
etmeyi düşünmüyoruz” açıklamasında bulundu.  n  SPOR SERVİSİ

Sezonun sona ermesinin ardından Konyaspor’un milli kalecisi 
Serkan Kırıntılı hakkında transfer iddiaları çıkmıştı. Konyaspor 2. 
Başkanı Selçuk Aksoy konuya açıklık getirerek, “Serkan Kırınıtlı da 
bizim sözleşmeli oyuncumuz. Geçen sezonki performansı ortada. 
İnşallah uzun yıllar Konyaspor’a bu şekilde hizmet eder. Sözleşme-
sinin uzatılması ve iyileştirilmesi konusunda ilerleyen zamanlarda 
oturur konuşuruz. Bize onunla alakalı gelen bir teklif yok. Kendisi de 
‘Ben Konyaspor’da devam etmek istiyorum’ dedi. Sözleşmesi 1 yıl 
daha devam ediyor zaten” dedi.  n SPOR SERVİSİ

Başkan Hilmi Kulluk: 
Camiamıza hayırlı olsun

Jens Jonsson ile 
sözleşme yapıldı

‘Serkan, Konyaspor’da 
kalmak istediğini söyledi’

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da teknik direktör Rıza Ça-
lımbay ile anlaşılmasının ardından 
kamp programı da belli oldu. Ana-
dolu Kartalı ilk olarak 1 Temmuz’da 
Konya’da toplanacak. Burada yapıla-
cak ilk çalışmalar ve sağlık kontrol-

lerinin ardından Konyaspor, Bolu’ya 
gidecek. Yaklaşık olarak 11-12 gün 
Bolu’da kalacak olan yeşil beyazlılar, 
son olarak Hollanda’da bir kamp ger-
çekleştirecek. Atiker Konyaspor’un 
Hollanda kampı 1 Ağustos’ta sona 
erecek.   n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un pilot takımı Konya 
Anadolu Selçukspor’un 1991 doğum-
lu kalecisi Mücahit Atalay yeni sezon 
Konyaspor forması giyecek. Oyuncu 
ile anlaştıkları bildiren Konyaspor 2. 
Başkanı Selçuk Aksoy, “Konya Ana-
dolu Selçukspor’dan kaleci Mücahit 
ile bir ön protokol yaptık. İnşallah önü-
müzdeki sezon kadromuzda olacak. 

Bizim en büyük mutluluğumuz Konya 
Anadolu Selçukspor’dan A takıma ka-
zandırdığımız oyuncular olacak. Ho-
camız Rıza Çalımbay ile de konuştuk. 
O da bizimle aynı fikirde. Kampımıza 
4-5 oyuncu Konya Anadolu Selçuks-
por’dan dahil olacak” ifadelerini kul-
landı.
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Konyaspor’da kamp 
1 Temmuz’da başlıyor

Mücahit Atalay 
kadroya dahil edildi

RPS

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy yaptığı 
açıklamalarda bazı oyunculara sözlü teklif 
olduğunu söyledi. Bu oyuncuların isimleri-
ni vermeyen Aksoy, “Konyaspor bir Süper 
Lig takımı ve çok değerli oyuncularımız 
var. Ancak bu oyuncularımıza gelen resmi 
bir teklif yok. Sözlü olarak teklifler var ama 
bu isimleri vermek şu an için doğru değil. 
Zaten resmi gelen bir teklif değil. Samuel 
Eto’o da kulübümüzün sözleşmeli oyuncu-
su. Hocamızla bugün anlaşma sağladık. 
Daha konuşulacak konular var. İlerleyen 
günlerde alınacak ve takımdan ayrılacak 
oyuncular hakkında beraber karar verece-
ğiz. Ama ilk amacımız takımdaki dengeleri 
korumak. Sezon başından itibaren takım 
ruhu ile sezon sonuna kadar gitmek” dedi.
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Sözlü teklif var resmi teklif yok

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 2. 
Başkan Selçuk Aksoy, Manyama ve Eze’yi yeni sezonda 
kadroda düşünmediklerini ifade etti. Bu konuda kulübün 
menfaatlerini düşündüklerini belirten Aksoy, “Lebogang 
Manyama ile Patrick Eze’nin kendilerine takım bulmasını 
biz menajerlerine söyledik. İkisi de kamp kadrosunda dü-

şünülmüyor. Ama ikisi de kulübümüzün sözleşmeli oyun-
cusu şu an. Burada dikkat etmemiz gereken şey, kulübü-
müzün menfaatleri doğrultusunda adımlar atmak. Bunu 
transfer sezonu içinde en iyi şekilde çözmek istiyoruz. Yani 
mali olarak kulübün menfaatlerini düşünerek yollarımızı 
ayırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Aksoy: Kulübün menfaatleri önemli

Çalımbay: Burada 
iyi şeyler yapacağız!
Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 
1+1 yıllığına sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlıların 
yeni teknik direktörü Çalımbay, yıldız oyuncu Samuel 
Eto’o ile hiçbir sorunu olmadığını söyledi

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı odasın-da gerçekleşen törende Konyaspor’un 96. kuruluş yıl dönümü anısına hazırlanan kısa film izlenerek pasta kesildi, ardından Rıza Çalımbay ve kulüp başkanı Hilmi Kulluk sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Hilmi Kulluk konuşmasında, Konyaspor’un hedeflerine Rıza Çalımbay ile ulaşacağını söyledi. Kulluk, ta-raftar ve camianın desteğiyle başarılı günler yaşayacaklarını kaydetti. 
Teknik Direktör Rıza Çalımbay konuşmasında, çalışmak istediği hedefi olan bir kulübe geldiğini söyledi. Takımın zor bir sezon geçirdiğini hatırlatan Çalımbay, görevde olduğu sürece zor günler yaşanmayacağı sözünü verdi. Çalımbay şöyle konuş-tu: “Geçen sezona kimsenin aldanmasını istemiyorum, zor bir sezon geçirdi Konyaspor. Bir kere şunun sözünü verebilirim, ke-sinlikle biz olduğumuz sürece inşallah sıkıntılar yaşanmayacak. Bizim burada hedefimiz var. Ben ve ekibim gittiğimiz her yerde her takıma çok iyi şeyler katarak başarılar yakalayarak ayrıldık. Burada da iyi şeyler yapacağıma yürekten inanıyorum. Çünkü geldiğim günden beri hem yönetim kurulunun konuşmaları hem prensipleri hem de ileri görüşleri mükemmel, dört dörtlük. Onun için geçekten iyi karar verdiğime sevindim, iyi ki böyle bir karar vermişim. Burada gerçekten çok başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Takıma her türlü takviyelerimizi de yapacağız, yö-netimimizle onları da paylaştık, her şeyi paylaştık. Eksik görülen iyi yönlerini konuştuk. Çok güzel kararlar verdik. Bunları da sezon başlayana kadar hallettiğimiz takdirde gerçekten herkesin özel-likle taraftarın özlediği Konyaspor’u seyredecekler, görecekler.” 

“ETO’O İLE SORUNUMUZ OLMADI” 
Rıza Çalımbay, yıldız futbolcu Samuel Eto’o ile aralarında bir sorun olmadığını dile getirdi. Çalımbay, “Antalyaspor’a git-tiğimde sonuncu bir takıma gelmiştik. Ekibimle orada bir krizi yönetmeye gittik. Oradaki kriz saha içinden çok saha dışındaydı. Takım kaptanı Eto’o’yu çağırdık ve konuştuk, anlattık kendisine de gayet iyi şekilde. Ve Eto’o’nun bize çok faydası oldu. Bizim Eto’o ile en küçücük bir sorunumuz olmamıştır, olmaz da. Eğer takım orada çok büyük başarılar gösteriyorsa Eto’o’nun hem ta-kım kaptanlığı olsun hem de oynadığı ve attığı gollerden dolayı çok faydası olmuştur. Bizim Eto’o ile sorunumuz olmadı” şeklin-de konuştu. 

n İHA


