
Mayıs’ta 570 güneş enerji 
santralinden Konya’nın elektrik 
tüketiminin yüzde 17’si karşılandı. 
Güneş ve rüzgar santrali 
yatırımları artmaya devam 
ederken biyokütle/ biyogaz 
sistemlerinden enerji üretmek için 
ise 11 yatırım yapılacak. Yapılan 
yatırımlarla yenilenebilir enerjiden 
elde edilen elektrik üretiminin 
artış gösterdiği Konya’da, toplam 
kurulu gücü 490 Megavat (MW) 
olan 570 güneş enerji santralinden 
Mayıs ayında 85 binMWh/Ay 
ihtiyaç fazlası lisanssız elektrik 
üretimi gerçekleştirildi. Mayıs 
ayı verilerine göre bu miktarla 
Konya’nın yüzde 17’sinin elektriği 
güneş enerjisinden sağlandı.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Ana arterler ring 
haline getiriliyor’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Antalya Çevreyolu ile 
şehir merkezini birbirine 
bağlayacak Gazze Caddesi’nde 
incelemelerde bulundu. Başkan 
Altay, “Caddeyle bölgede bir 
ana arter oluşturuyoruz ve 
mevcut ana arterlerimizi ring 
haline getiriyoruz” dedi. 
n SAYFA 15’TE

Şiir şöleni, şairleri
biraraya getirdi 

02 Sanayicilerden
millileşmeye destek 04 Tehlikeli maddeler 

demiryolu ile taşınacak 06 12 146. kattan düştü, 
ağır yaralandı

Hem çaldılar 
hem söylediler 

Minik Emirhan’a 
umut oldular

METAL SANATA
DÖNÜŞÜYOR

Sumak Metal, metale şekil veriyor 

Metale şekil veren teknolo-
jisiyle adeta metali sanata 
dönüştüren Sumak Metal, 
Almanya, İngiltere, Fransa, 
Letonya, Hindistan ve Pa-
kistan olmak üzere birçok 
ülkeye metal ürünleri ve 
Değirmen Makinaları ihraç 
ederek milli ekonomimize 
büyük katkılar sağlıyor. Sumak Metal Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevfik Sumak, “Milli ekonomimize 
büyük bir katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

Karaaslan Piknik 
Bahçesi açıldı

FETÖ sanıkları 
hesap veriyor 

Pazarın ateşi 
sönmeye başladı 

Karaaslan Hobi Bahçelerinin 
yanı başında 97.500 m²’lik alan-
da yer alan Karaaslan Piknik 
Bahçesi hizmete açıldı. Bah-
çede 100’er metrekarelik 454 
adet piknik bahçesi yer alıyor. 
Bahçede ailenizle birlikte güzel 
bir gün geçirmeniz için her şey 
düşünüldü.  n HABERİ SAYFA 13’TE

Yurt genelinde 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişimi ve 
FETÖ/PDY’ye yönelik soruş-
turmalar kapsamında temmuz 
ayında 15 ilde sanık sayılarıyla 
öne çıkan 43 dava görülecek. 
Çoğunluğu İstanbul ve An-
kara’daki davalarda 3 bin 886 
sanığın yargılanmasına devam 
edilecek.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Ülke genelinde seçim öncesi 
kilogram fiyatı 6-6,5 liraya kadar 
çıkan patates ve soğanın fiyatı 
seçimden sonra düşmeye başla-
dı. Pazardaki hareketlilik esnafı 
memnun ederken, pazar esnafı 
pazarların marketlere göre daha 
uygun fiyatta olduğunu ifade 
ediyor.   n HABERİ SAYFA 2’DE

Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı (YKS) birinci 
oturumu yapıldı. Öğrenciler 
sınav salonlarında heyecan 
yaşarken aileleri ise dışarı 
çocukları için Yasin-i Şerif 
okuyup dua etti. Ailelerin 
eşlik ettiği adaylar güvenlik 
kontrollerinin ardından 
sınav salonlarına alındı. 
n SAYFA 5’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesi’nin birlikte 
organize ettiği Mevlana 
Şiir Şöleni, Türkiye’nin 
farklı şehirlerinden şairleri 
ve sanatseverleri biraraya 
getirdi. Mevlana Müzesi Gül 
Bahçesindeki programda 
şiirseverler şiire doydu. 
n SAYFA 15’TE

Başarıları için, 
dua ettiler 

Güneşten biyogaza! 
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Tatbikat hareketliliği!
Son günlerde Konya semalarında ardı ardına havalanan helikopter ve jet uçakları merak konusu oldu.  

Hareketliliğin Uluslararası Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı’ndan kaynaklandığı öğrenildi
2009’DAN BERİ 

GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Jet uçakları, helikopterler 

ve kurtarma timlerinin 
katıldığı tatbikatta, harekât 

ortamında icra edilecek 
müşterek personel kurtarma 

usulleri denenmekte, 
geliştirilmekte ve komuta 

kontrol sürecinin etkinlikle 
işletilmesi hedeflenmekte, 
müşterek ve/veya birleşik 

harekât kapsamındaki 
görevler tatbikat 

senaryolarına dâhil edilerek 
icra edilmektedir.   

n HABERİ SAYFA 4’TE

6 TEMMUZ’A
KADAR SÜRECEK
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
internet sitesinden yapılan 
açıklamada “Uluslararası 
Anadolu Ankası-2018 
Tatbikatı 25 Haziran 
- 6 Temmuz 2018 
tarihleri arasında Konya 
3’ncü Ana Jet Üssünde 
gerçekleştirilecek” denildi. 
Öte yandan Anadolu Ankası 
diye adlandırılan personel 
kurtarma tatbikatına Jet 
uçakları, helikopterler 
ve kurtarma timlerinin 
katıldığı öğrenildi. 
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Ülke genelinde seçim öncesi kilogram fiyatı 6-6,5 liraya kadar çıkan patates ve soğanın fiyatı 
seçimden sonra düşmeye başladı. Fiyatların düşmeye başlaması vatandaşı memnun etti 

Seçim bitti, pazarın 
ateşi sönmeye başladı

Ülke genelinde seçim öncesi ki-
logram fiyatı 6-6,5 liraya kadar çıkan 
patates ve soğanın fiyatı seçimden 
sonra düştü. Pazarda sadece pata-
tes-soğan değil domates, patlıcan, 
biber sarımsak ve diğer pek çok ürü-
nün fiyatlarında düşüşler yaşandı. 
Pazardaki hareketlilik esnafı mem-
nun ederken, pazar esnafı pazarların 
marketlere göre daha uygun fiyatta 
olduğunu ifade ediyor. 

SEBZE VE MEYVE 
FİYATLARI DÜŞÜŞTE 

Muhacir Pazarında pazarcılık 
yapan Cengiz Yılmaz meyve ve 
sebze fiyatları ile ilgili açıklamalar-
da bulundu. Yılmaz,  “Seçim önce-
si yaşanan fiyat artışının sebebini 
bizler de anlayamadık. Ama seçim 
bitti, fiyatlar düştü. Pazara gelen 
pek çok kişi bize tepki gösterdi ama 
bizler aracıyız. Aldığımız fiyatın altı-
na sebze ve meyve satma şansımız 
yok. Havaların ısınması ile birlikte 
bundan sonra fiyatlarda yükselme 
olmaz. Sebzede istiklal olmaz. Seb-
ze ve meyve fiyatları gelen ürünlere 
göre fiyatlarında değişmeler mey-
dana gelir. Konya sebze ve meyve 
fiyatları bakımından oldukça uygun 
şehirlerimizden. Sebze ve meyve-
lerde fiyatların değişmesi arz talep 
ile ilgili.  Vatandaşlarımızın pazara 
olan ilgisinden memnunuz. Vatan-
daşlarımız yaz mevsiminde sebze ve 
meyveye kış mevsimine göre yoğun 
ilgi gösteriyor. Seçimden sonra fiyat-
lar düşmeye başladı. Şu anda sadece 

patates soğan değil, patlıcan, biber, 
domates ve birçok ürünün fiyatı 
düştü. Kışlık hazırlığı yapacaklar bile 
şimdiden kurutmalık ve salçalıkları 
alabilir. Pazarcı esnafı yazın aldığı 
ürünü bir an önce zarar etmemek 
için elinden çıkarıyor. Yerli ürünler-

de yavaş yavaş tezgahlarda yerini 
almaya başladı” dedi. 

PATATES VE SOĞAN’DA 
FİYATLAR DÜŞÜŞTE

Ülke genelinde seçim öncesi ki-
logram fiyatı 6-6,5 liraya kadar çıkan 
patates ve soğanın fiyatı seçimle-

rin ardından düşüşe geçti. Muhacir 
pazarında patates ve soğan satıcısı 
Mustafa Emekli de patates ve soğan 
fiyatlarında düşüşlerin olduğunu ifa-
de ederek, “Seçim öncesi yükselen 
patates ve soğan fiyatları seçimden 
sonra düşmeye başladı. Geçtiğimiz 
haftalarda 8 TL satmış olduğumuz 
patates şuanda 4 TL düştü. Yine 
Soğan 7 TL ’den 3.5 TL’ye düştü. 
Önümüzdeki günlerde patates ve 
soğan fiyatlarının 50 kuruş ve 1 TL 
arasında da düşecek” ifadelerini 
kullandı.  Pazarda sebze ve meyve 
fiyatları ise şu şekilde; Domates 2.5-
3 TL, Salatalık 2.5-3 TL,Biber 2.5-
3 TL, Fasulye 3-5 TL, Şeftali 2.2.5 
TL,Armut 3-5 TL, Muz 5 TL,Kayısı 
3 TL,Kiraz 3TL,Üzüm 3 TL, Patlıcan 
2 TL, Bamya 10 TL,Kırmızı biber 3 
TL,Kabak 2-2.5 TL, Dolma biber 3 
TL, Limon 8 TL
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

ASELSAN’ın gözdeleri 
Konya’da üretilecek

ASELSAN ve Konya Savunma 
Sanayi Anonim Şirketi ortaklığında 
Konya’da kurulacak tesiste Türki-
ye’nin ihtiyacı olan savunma sis-
temleri üretilecek.

ASELSAN ve Konya Savunma 
Sanayi AŞ ortaklığında 300 milyon 
lira sermayeli şirketin kurulmasına 
dair proje için imzalar atıldı. Silah 
sistemlerinin üretilmesi, tasarımı, 
Ar-Ge’si ve inovasyon merkezi 
oluşturulması kapsamında, Or-
ganize Sanayi Bölgesinde 35 bini 
kapalı 140 bin metrekarelik alanda 
Silah Sistemleri Tesisi kurulacak.

Projesi, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından imzala-
nan ve önümüzdeki günlerde te-
meli atılacak tesisin 2019’da üreti-
me geçmesi hedefleniyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Ziya Altunyal-
dız, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, 300 milyon lira sermaye 
yatırım ile ülkenin ihtiyacı silah 
sistemlerinin üretileceğini söyledi.

 Konya’nın, Anadolu’nun sa-
vunma sanayi üretim merkezi ol-
ması yolunda önemli bir adımın 
atıldığına dikkati çeken Altunyal-
dız, savunma sanayisinin Türki-
ye’nin çekici gücü olmaya devam 
edeceğini ve 3,5 milyar dolarlık 
ihracatın Konya ile daha da yukarı 
taşınacağını dile getirdi. Altunyal-
dız, ASELSAN’ın önemli bir yatırı-
mının Konya’ya kazandırılmasıyla 
kentin savunma sanayisinin omur-
gası olacağını vurguladı. Konya’nın 
tedarikçi firmaları, işgücü ve insan 
kaynağı birikimiyle savunma sana-
yisi potansiyeline işaret eden Al-

tunyaldız, şöyle konuştu:
“Konya, üretim ve ihracatıyla 

savunma sanayisinde Türkiye’de 
ilk 5’e giren bir şehir. ASELSAN ve 
Konya Savunma Sanayi AŞ arasın-
da şirket kurulması, ASELSAN’ın 
şu anda ürettiği silah sistemlerinin, 
Konya’da yapılması sürecinin baş-
latılmasına karar verdik. Taraflarca 
iyi karşılandı. Cumhurbaşkanımıza 
da bu armağan için şükranlarımızı 
sunuyoruz. Toplamda 300 milyon 
lira sermayeli ve 150 milyon liralık 
başlangıç yatırımı var. Türkiye’nin 
ithal ettiği orta kalibredeki tüm si-
lah sistemlerinin üretilmesi plan-
lanıyor. Bunlar içerisinde otomatik 
makineli tüfekler, otomatik toplar, 
stabilize sistemler, komuta sistem-
leri ve hedef vurma sistemleri var. 
Elektronik ve mekatronik sistemler 
de üretilecek.” 

ASELSAN’ın Ankara’daki üre-
tim imkanlarının bu tesiste de 
oluşturulacağını anlatan Altun-
yaldız, şunları kaydetti. “İnsan 
kaynağı arasında bir geçişkenlik 
de olacak. Konya Savunma Sana-
yi AŞ’nin yüzde 49, ASELSAN’ın 
ise yüzde 51 hissesinin olduğu bir 
şirket. Bu şirkette tamamen ASEL-
SAN’ın insan kaynağı, know-how 
ve birikimi söz konusu. Önümüz-
deki dönemde ciddi anlamda is-
tihdam, mühendislik ve teknoloji 
kabiliyetinin kazanılması durumu 
olacak. İlk üretimin 2019 sonunda 
başlamasını öngörüyoruz. Kon-
ya’nın teknolojik altyapısı komple 
değişmiş, desteklenmiş ve dijital 
yol haritasında öne geçmiş olacak. 
Bunu son derece önemsiyorum.”
n AA

Askeri araçların bakımına Konya talip
Konya Sanayi Odası (KSO), Kon-

yalı sanayicilerin savunma sanayin-
den daha fazla pay alabilmesi için 
yaptığı etkinliklere bir yenisini daha 
ekleyerek, Konyalı firma temsilcileri 
ile 56. Bakım Fabrika Müdürlüğüne 
inceleme gezisi düzenledi. 

Düzenlenen gezide bakım ko-
mutanlığının faaliyetleri hakkında 
bilgi alan sanayiciler, paletli ve teker-
lekli askeri araçların bakım onarım-
larının yapıldığı bölümler ile çeşitli 
tamir atölyelerini gezerek, kullanı-
lan parçalar ve yapılan işlemleri de 
yerinde gördü. Sanayicilere yaptık-
ları çalışmalarla ilgili bilgi veren 56. 
Bakım Fabrika Müdürü Albay Veli 
Doğan, silahlar, tanklar, toplar, optik 
malzemeler gibi araçların bakım ve 
onarımını yaparak, kullanım ömür-
lerini uzattıklarını söyledi. Albay Veli 
Doğan, Milli Savunma Bakanlığı 
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen millileştirme 
ve yerlileştirme çalışmaları kapsa-
mında iş yapmak isteyen firmala-
rın, onaylı tedarikçi sisteminde yer 
almaları ve ürün bazında stratejik 

işbirliği anlaşmaları imzalamasının 
önemine dikkat çekti. Albay Doğan, 
askeri bakım fabrikalarıyla çalışmak 
isteyen Konyalı firmaların, Milli Sa-
vunma Bakanlığı resmi web sitesi 
www.msb.gov.tr adresinde yer alan 
formu doldurarak onaylı tedarikçi 
olabileceklerinin altını çizdi. Başvu-
ran firmalar ile Milli Savunma Ba-

kanlığı Askeri Fabrikalar Genel Mü-
dürlüğü arasında gizlilik sözleşmesi 
imzalanacağı da ifade edildi. 

Geziye katılan Konyalı sanayi-
ciler de, Konya Sanayi Odasına dü-
zenledikleri organizasyondan dolayı 
teşekkür ederek, yerlileştirme ve 
millileştirme sürecine destek vere-
ceklerini, onaylı tedarikçi sisteminde 

yer alacaklarını ifade ettiler. Ziyarete 
Konyalı 45’e yakın firma temsilci-
sinin yanı sıra Konya Sanayi Odası 
Başkan Yardımcıları Mustafa Veli 
Tekelioğlu ve Ömer Saylık ile Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Ömer Faruk İyi-
bildiren, Hıfsı Soydemir ve Muham-
med Selman Eryılmaz da katıldı.
n HABER MERKEZİ

Cengiz Yılmaz Mustafa Emekli



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   20 °C   35 °C

Karaman             17 °C 33 °C 

Aksaray               17 °C  33 °C

Ankara                 16 °C 31 °C
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Asiye-Lütfi Öz çiftinin kızı Refika ile, Huriye-Fahri Gülenç çiftinin oğlu 
Ahmet Fazıl dünyaevine girdi. Düğüne çok sayıda davetli katıldı

Nurcan-Ramazan Uslu çiftinin kızı Merve ile Fatma-Ahmet Aka çiftinin oğlu Muham-
med Ali dünyaevine girdi. Genç çifti mutlu günlerinde yakınları yalnız bırakmadı 

Ömür boyu mutluluk 
için ‘evet’ dediler

Merve ve Muhammed 
Ali’nin mutlu günü 

Öz ve Gülenç aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. Asiye-Lütfi Öz 
çiftinin kızı Refika ile, Huriye-Fahri 
Gülenç çiftinin oğlu Ahmet Fazıl, 
ömür boyu mutluluk için dünyae-
vine girdi. Ersin Düğün Salonu’nda 
gerçekleşen düğün merasimine Sa-
adet Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı Lütfi Yalman’ın yanı sıra Öz ve 
Gülenç ailelerinin sevenleri, dostları 
ve yakınları katıldı. “Ömür boyu sü-
recek mutlu beraberliğimizin baş-
langıcında sizleri de aramızda gör-
mekten mutluluk duyarız” yazısı ile 
davetlilere seslenen Refika-Ahmet 
Fazıl çiftinin mutlulukları gözlerin-
den okundu. Davetlilerle tek tek 
ilgilenen Öz ve Gülenç aileleri ise 
kendilerinin ‘hayırlı olsun’ dilekleri-
ni kabul etti. Yenigün Gazetesi ola-
rak Refika-Ahmet Fazıl çiftine ömür 
boyu mutluluk, Öz ve Gülenç aile-
lerine ise ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi 
iletiriz.  n TEVFİK EFE

Çimke Basım Yayın Sahibi Ah-
met Aka oğlu Muhammed Ali’yi 
evlendirdi. Uslu ve Aka aileleri 
evlatlarının mürüvvetini görme-
nin sevincini yaşadı. Nurcan-Ra-
mazan Uslu çiftinin kızı Merve ile 
Fatma-Ahmet Aka çiftinin oğlu 
Muhammed Ali dünya evine gir-
di. Mavera Kır Düğün Bahçesi’nde 
gerçekleştirilen düğün merasimine 
Uslu ve Aka ailelerinin yakınları, 
sevenleri ve dostları katıldı. Davet-
lilerle tek tek ilgilenen Uslu ve Aka 
aileleri kendilerinin ‘hayırlı olsun’ 
dileklerini kabul ederek geleneksel 
düğün pilavı ikramında bulundu. 
Mutlulukları gözlerinden okunan 
Merve ve Muhammed Ali çifti ise 
yakınları ve arkadaşları ile hatıra 
fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. 
Yenigün Gazetesi olarak Merve ve 
Muhammed Ali çiftine ömür boyu 
mutluluk, Uslu ve Aka ailelerine ise 
‘hayırlı olsun’ dileklerimizi iletiriz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Yatağanlı Osmanağa Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Doğan’ın kızı Hatice, İşadamı Mustafa Ergin’in oğlu 
Sinan ile birlikte dünyaevine girdi. Genç çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıydı

Mutluluğa ‘evet’ dediler 
Yatağanlı Osmanağa Yönetim 

Kurulu Başkanı Şükrü Doğan’ın kızı 
Hatice, Sinan Ergin ile birlikte ev-
lendi. Zahide- Şükrü Doğan çiftinin 
kızı Hatice, Rukiye-Mustafa Ergin 
çiftinin oğlu Sinan, ömür boyu mut-
luluk için ‘evet’ diyerek dünyaevine 
girdi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirilen düğün merasimine 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Eski Milletvekili Hü-
seyin Üzülmez, Türkiye Fırıncılar 

Federasyonu Başkanı Halil İbrahim 
Balcı ve Mehir Vakfı Başkanı Mus-
tafa Özdemir’in yanı sıra çok sayı-
da kişi katıldı. Genç çiftin nikahını 
kıyan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, çifti 
tebrik ederek ömür boyu mutluluk-
lar diledi. Doğan ve Ergin aileleri ise 

davetlileri kapıda karşılayarak ken-
dilerinin ‘hayırlı olsun’ dileklerini 
kabul etti. Yenigün Gazetesi olarak 
Hatice ve Sinan çiftine ömür boyu 
mutluluk, Doğan ve Ergin ailelerine 
ise ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi ileti-
riz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE
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Tehlikeli maddeler demiryolu ile taşınacak
TCDD 7. Bölge Müdürlüğü 

Konya Kayacık Lojistik Merke-
zi’nde; petrol türevi akaryakıt 
ürünleri, LPG-LNG-CNG ve ma-
deni yağ depolama tesisi kurul-
ması için 55 bin metrekarelik açık 
alanın kiralanması için TCDD ile 
FTZ Grup Şirketlerinden PETDEP 
Petrol Depolama ve Lojistik Hiz-
metleri A.Ş. arasında 25. Uzun 
Süreli Hizmet Sözleşmesi imza-
landı. 

Kiralanan alana yaklaşık 
13.000.000 Dolar yatırımla ku-
rulacak tesise başlangıçta Mersin 
ATAŞ Rafinesinden demiryolu ile 
taşınacak petrol türevi akaryakıt 
ürünleri, LPG-LNG-CNG ve ma-
deni yağlar depolanacak ve bu-
radan Konya ve çevresinde bulu-
nan petrol istasyonlarına dağıtımı 
sağlanacak. 

Zamanla, depolama tesisi-
ne Kırıkkale, Batman,  İzmir ve 
İzmit rafinerilerindende petrol 

türevi akaryakıt ürünleri, LPG-L-
NG-CNG ve madeni yağların de-
miryolu ile taşınması gerçekleşti-

rilecek. Söz konusu sözleşmeyle 
ilgili şu açıklama yapıldı: “PET-
DEP Petrol Depolama ve Lojistik 

Hizmetleri A.Ş. ile imzalanan 
Sözleşme ve ekleri 28.06.2018 
tarihinde TCDD Genel Müdür-

lüğü Trafik ve İstasyon Yöneti-
mi Dairesi Başkanı Mükerrem 
Aydoğdu tarafından TCDD 7. 
Bölge Müdürü Adem Sivri’ye tes-
lim edilmiştir. Sözleşmeye göre 
işin yürütülmesi TCDD 7.Bölge 
Müdürlüğü tarafından gerçek-
leştirilecektir. Yakın zamanda 
Afyonkarahisar’da da Lojistik 
Merkezlerin tesis edilmesinin 
ardından Akaryakıt Depolama 
Tesislerinin Kurulması, Rafine-
rilerden demiryolu ile taşınan 
akaryakıt ürünlerinin depolan-
ması ve çevre illere dağıtımının 
yapılması düşünülmektedir. Teh-
likeli maddelerin daha güvenli 
çevre dostu olan demiryoluile ta-
şınmasına katkı sağlayacak işbir-
liğinin Ülkemize hayırlı olmasını 
diliyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Helikopterler tatbikat
kapsamında havalanmış

Son günlerde Konya sema-
larında ardı ardına havalanan 
helikopter ve jet uçakları merak 
konusu oldu. Özellikle gece geç 
saatlerde hareketlenen helikop-
terlerin arka arkaya geçmesi va-
tandaşlarda tedirginlik oluştur-
du.  Öğrendiğimiz bilgiye göre 
hareketliliğin Uluslararası Ana-
dolu Ankası-2018 Tatbikatı’ndan 
kaynaklandığı öğrenildi. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin in-
ternet sitesinden yapılan açıkla-
mada “Uluslararası Anadolu An-
kası-2018 Tatbikatı 25 Haziran 
- 6 Temmuz 2018 tarihleri ara-
sında Konya 3’ncü Ana Jet Üs-
sünde gerçekleştirilecek” denildi. 
Öte yandan Anadolu Ankası diye 
adlandırılan personel kurtarma 
tatbikatına Jet uçakları, helikop-
terler ve kurtarma timlerinin ka-
tıldığı öğrenildi. 

TATBİKATLA İLGİLİ TSK’DAN 
YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE; 
Anadolu Ankası Tatbikatları 

2009 yılından itibaren; gerçeğe 
yakın harekât ortamında perso-
nel kurtarma görev kuvveti un-
surlarının eğitimi ile günümüz ve 
gelecekteki muharebe sahasının 
gerekli kıldığı tecrübe seviyesi-
ni arttırmak amacıyla, yılda iki 
dönem halinde Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı koordinatörlüğün-
de Konya’da icra edilmektedir. 
2012 yılından itibaren bir döne-
mi millî, bir dönemi uluslarara-
sı olacak şekilde icra edilmeye 
başlanmıştır. Jet uçakları, heli-
kopterler ve kurtarma timlerinin 
katıldığı tatbikatta, harekât or-
tamında icra edilecek müşterek 
personel kurtarma usulleri de-
nenmekte, geliştirilmekte ve ko-
muta kontrol sürecinin etkinlikle 
işletilmesi hedeflenmekte, müş-
terek ve/veya birleşik harekât 
kapsamındaki görevler tatbikat 
senaryolarına dâhil edilerek icra 
edilmektedir. Uluslararası Ana-
dolu Ankası-2018 Tatbikatı 25 
Haziran-06 Temmuz 2018 tarih-
leri arasında Azerbaycan, KKTC, 
Pakistan, Suudi Arabistan ve 
Türkiye unsurlarının katılımıyla 
3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/
Konya’da icra edilecektir.

KONYA 3’NCÜ ANA JET ÜSSÜ 
KAPILARINDAKİ POLİS ARAÇLARI

Diğer taraftan Konya 3’ncü 
Ana Jet Üssü nizamiye kapıları-
nın önünde duran ve vatandaş-
ların dikkatini çeken polis zırhlı 
araçlarının ise tatbikatta güven-
liği sağlamak için bulunduğu öğ-
renildi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Mayıs ayında Konya’da 570 güneş enerji santralinden Konya’nın elektrik tüketiminin yüzde 17’si 
karşılandı. Biyokütle/ biyogaz sistemlerinden enerji üretmek için ise 11 yatırım yapılacak

Elektriğin yüzde
17’si güneşten!

Yenilenebilir enerji konusunda 
son yıllarda önemli bir atılım gerçek-
leştirilen ülkemizde, güneş ve rüz-
gardan elde edilen elektrik miktarı, 
sürekli yenileri eklenen yatırımlara 
bağlı olarak artış gösteriyor. Türkiye 
genelinde ortaya çıkan bu olumlu 
tablo içerisinde Konya da önem-
li bir yerde duruyor. Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından Kon-
ya’nın Karapınar ilçesinin de coğrafi 
şartlara bağlı olarak güneş enerjisi 
elektrik üretim santrali konusunda 
teşvik bölgesi olarak ilan edilmesi, 
bölgedeki güneş yatırımlarını artır-
mış durumda. Ayrıca rüzgar enerji 
santrali konusunda da Konya’da 
adımlar atılıyor. Yapılan yatırımlarla 
yenilenebilir enerjiden elde edilen 
elektrik üretiminin artış gösterdi-
ği Konya’da, toplam kurulu gücü 
490 Megavat (MW) olan570 güneş 
enerji santralinden Mayıs ayında 85 
binMWh/Ay ihtiyaç fazlası lisanssız 
elektrik üretimi gerçekleştirildi. Ma-
yıs ayı verilerine göre bu miktarla 
Konya’nın yüzde 17’sinin elektriği 
güneş enerjisinden sağlandı. 

570 LİSANSSIZ 
SANTRAL BULUNUYOR

Meram Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’den (MEDAŞ) alınan bilgilere 
göre Konya’da mevcut durumda 
lisanssız güneş enerjisi elektrik üre-
tim santrallerinden devrede olup 
elektrik üreten 570 adet güneş sant-
rali bulunuyor.  Bu santrallerin top-
lam kurulu gücü ise 490 MW.Kon-
ya’da lisanslı santrallerden mevcut 
durumda üretime başlayan bulun-
mamakla birlikte, bazıları tesis kuru-
lum aşamasında iken, bazı santraller 
proje aşaması devam ediyor. Bu an-
lamdaönümüzdeki günlerde lisanslı 
10 MW Sarayönü’nde, 20 MW ise 
Ereğli’de devreye girip üretime baş-
layacak olan Güneş Enerjisi santrali 
olduğu belirtiliyor. 

MAYIS’TA 85 BİN MWH ELEKTRİK
Lisanssız Elektrik üretimi mev-

zuatı kapsamında üretim yapan 
Konya’daki lisanssız elektrik üretim 
santralleri öncelikle kendi ihtiyaçları 
için elektrik üretiyor. Ancak ihtiyaç 
fazlası üretimleri elektrik sistemine 
verebiliyor. Bu kapsamda Konya’da 
Mayıs ayı verilerine göre güncel gü-

neş enerjisinden elde edilen üretim 
miktarı 85 binMWh/Ay ihtiyaç faz-
lası lisanssız elektrik üretimi gerçek-
leştirdi. Enterkonnekte sisteme bağ-
lı olan elektrik üretim santralleribu 
sayede üretilen enerjinin fazlasını,  
santralin bağlı olduğu sistemdeki 
tüketim noktalarına ileterek vatan-
daşların kullanımına sunabiliyor. 

MAYIS’TA ELEKTRİĞİN 
YÜZDE 17’Sİ GÜNEŞTEN

Konya’da elektrik tüketim mik-
tarı ay bazında değişkenlik gös-
teriyor. Özellikle tarımsal sulama 
dönemlerinde tüketim miktarları 
artarken, sulama sezonu bitiminde 
ciddi miktarda elektrik tüketiminde 
düşüler oluyor. Bu nedenle MEDAŞ, 
yenilenebilir enerjiden elde edilen 
elektrik miktarlarını ve bu miktarın 
Konya’nın toplam elektrik tüketimi 

içindeki oranını aylık olarak hesaplı-
yor. Bu doğrultuda Mayıs ayı verile-
rine göre Konya’da tüketilen enerji-
nin yüzde 17 ’si güneş enerjisinden 
sağlandı. Bu oranın kurulum aşama-
sında olan santrallerin devreye gir-
mesi ve tüketimin artması/azalması 
durumunda değişkenlik gösterebile-
ceği belirtildi. 

YENİ YATIRIMLAR GELİYOR
MEDAŞ’tan alınan bilgilere 

göre yenilenebilir enerjiye yönelik 
Konya’daki yatırımlar önümüzdeki 
dönemlerde de sürecek. Buna göre, 
mevcut üretim yapan santrallerin 
dışında 25 MW gücünde 57 adet li-
sanssız güneş enerji santrali ile 1,4 
MW gücünde 2 adet lisanssız rüz-
gar enerji santraline bağlantı gö-
rüşü verildi. Ayrıca 10 adet (1086 
MW) Lisanslı Güneş Enerji Santrali 

(1000 MW Karapınar YEKA olmak 
üzere), 8 adet (340 MW) Lisans-
lı Rüzgâr Enerji Santrali lisansını/
önlisansı alındı. Ayrıca Konya’da 
rüzgar ve güneş enerjisi alanın-
da yatırım yapmak için çalışmalar 
yapan firmaların olduğu biliniyor. 
Konya için rüzgâr ve güneş enerji-
sinin dışında yenilenebilir diğer bir 
kaynak olan biyokütle/ biyogaz sis-
temlerinden enerji üretmek için ise 
11 adet (66MW) santralin ilgili izin-
leri aldığı, proje sürecinde oldukları 
en geç 2020 yılına kadar üretime 
başlamaları bekleniyor. Mevzuat 
kapsamında güneş ve rüzgâr ener-
jisi elektrik üretim santrali kurula-
bilmesine ilişkin kapasite, kapasite 
belirleyici Kurum olan TEAİŞ’ınyet-
kisinde bulunuyor.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Son birkaç gündür Konya semalarında havalanan jet uçakları ve helikopterler,  
vatandaşları tedirgin etti. Hareketliliğin Uluslararası Anadolu Ankası-2018 

Tatbikatından kaynaklandığı öğrenildi.

Konya’da 25 MW gücünde 57 adet lisanssız güneş enerji santrali ile 
1,4 MW gücünde 2 adet lisanssız rüzgar enerji santraline bağlantı görüşü verildi.
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Kamyonet sulama kanalına düştü Caddeler arap sabunu ile yıkanıyor

Su dolu kanala düşen kam-
yonetteki 9 kişi yaralandı. Kaza, 
Çumra ilçesi Abditolu Mahallesi 
Saraçoğlu Caddesi Saz mevkisin-
de meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Konya istikametinden 
Abditolu Mahallesi yönüne giden 
plakası henüz belirlenemeyen tıra 
çarpmamak için manevra yapan 
Mehmet S. idaresindeki 42 CFA 

88 plakalı kamyonet, sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu sulama kanalına düş-
tü. Kazayı gören çevredeki vatan-
daşlar durumu jandarma ve sağlık 
ekiplerine bildirdi. Kazada aracın 
sürücüsü ile birlikte 9 kişi yara-
landı. Su dolu kanaldan çıkan ya-
ralı sürücü ve aynı aileden Hanife 
(47), Yusuf (7), Mehmet S. (50) ile 

Halime I. (40), Musa I. (3), Fatma 
I. (22), Tunahan I. (1) ve İkbal U. 
(60) ambulanslarla çeşitli hastane-
lere kaldırıldı.  Kaza sonrası su içi-
ne dalış yapan itfaiye görevlisi araç 
içinde kimsenin olup olmadığını 
kontrol etti. Suya gömülen araç 
kanaldan çıkartılırken kaza ile ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Ereğli Belediyesi Temizlik İş-
leri Müdürlüğü ekipleri caddeleri 
Arap sabunlu suyla yıkıyor. Pırıl 
pırıl olan caddeler vatandaşların 
takdirini topluyor. Çalışmalar 
hakkında değerlendirme yapan 
Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven, “Belediye olarak şehrimizin 
temizliğine önem veriyor, titiz-
likle çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Caddelerimizi Arap sabunlu 

suyla yıkayarak hemşehrilerimi-
zin sağlığı ve mutluluğunu dü-
şünüyoruz. Ayrıca bizim inanı-
cımızda temizliğin yeri ve önemi 
çok büyüktür. Öyle ki Peygamber 
Efendimiz bir hadisinde “Temiz-
lik imanın yarısıdır” buyurarak 
ne kadar önemli olduğunu bizle-
re bildirmiştir. Biz de bu inançla 
şehrimizin temizliği için canla 
başla çalışıyoruz. Bu anlamda 

vatandaşlarımızdan da duyarlı 
olmalarını ve şehrin temiz kal-
ması noktasında bizlere yardımcı 
olmasını rica ediyoruz. Şehir he-
pimizin ortak kullanım alanıdır 
ve temiz olmasına hep birlikte 
özen göstermeliyiz. Ereğli’mize 
daha iyi hizmet etmek için gece 
gündüz çalışmalarımıza devam 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi iştirak 
şirketi SEBELTAŞ A.Ş.’nin işletme-
ciliğini yaptığı Alaylar 2 Mahallesi 
Lojmanlar girişinde bulunan yüzme 
havuzu 1 Temmuz Pazar günü va-
tandaşların hizmetine açılıyor. Haf-
tanın her günü vatandaşlara hizmet 
verecek olan Seydişehir Belediyesi 
yüzme havuzunda   hijyen ve gü-
venlik konularına da büyük önem 
veriliyor.

Havuzda su sirkülasyonunun 
sürekli devam ettiğini belirten Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal;” sos-
yal belediyecilik adına farklı yaşam 
alanları oluşturarak vatandaşlarımı-
za hizmet etmeye devam ediyoruz. 
Seydişehir Belediyesi bünyesinde 
yer alan yüzme havuzumuzu  vatan-
daşlarımızın sosyal yaşamına katkı 

sağlamak ve yüzme sporunu yaşam 
tarzının bir parçası haline getirerek 
halkımızın yaşam kalitesini artırmak 
amacı ile hizmete sunuyoruz. Çocuk 
ve gençlerimizin  sağlıklı bir şekilde 
yüzme eğitimlerini alabilmeleri için 
yaz spor okulları kapsamında kurs-
larımız başlayacak.Yüzme havuzu-
muzda haftalık rutin temizlikler ile 
hijyenik kontroller  büyük bir titizlik 
içinde devam edecek” dedi. Seydi-
şehir Belediyesi yüzme havuzunun 
haftanın yedi günü hizmet vere-
ceğini kaydeden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal , Sabah  09.00 başla-
yacak olan seansların  Akşam  16.00  
kadar devam edeceğini  Cuma ve 
Cumartesi günleri yüzme havuzu-
nun bayanların hizmetinde olacağını 
kaydetti. n HABER MERKEZİ

‘Güneş ışığının olumsuz
etkilerinden korunun’

Başarılı öğrenciler, 
Ürdün’de dil eğitimi alacak

Türk Kanser Araştırma ve Sa-
vaş Kurumu Derneği Konya Şube-
si Genel Sekreteri Dr.Eyüp Çetin, 
yaz tatilinin başlaması ve yaygın 
olarak tercih edilen deniz, güneş, 
kum tatili nedeniyle tatilcilere bazı 
tavsiyelerde bulundu. Özellikle 
güneşin yoğun olarak hissedildiği 
saatlerde güneş ışığının olumsuz 
etkilerine dikkat çeken açıklama-
da Dr.Eyüp Çetin şu bilgilere yer 
verdi: “Güneşe uzun süre maruz 
kalınması, hücrelerin DNA’sını de-
ğiştirerek kansere yol açmaktadır. 
Ayrıca küresel ısınma ile birlikte, 
güneşin içerdiği ultraviyole ışınla-
rının artık daha zararlı olduğunu ve 
eskiye oranla daha fazla korunmak 
gerektiğini de vurgulamak gerekir. 
Günümüzde, güneşle çok fazla te-
masla bulunan kişilerde, derikan-
serineyakalanma oranının büyük 
ölçüde arttığı görülmektedir.

Güneşli günlerin bol olduğu 
ülkelerde daha fazla görülen cilt 
kanseri, en fazla orta yaşlarda or-
taya çıkar. Diğer kanser türlerinde 
olduğu gibi, deri kanserlerinde de 
erken teşhis çok önemlidir. Ba-
zal hücreli, Squamöz hücreli ve 
Melanoma olmak üzere 3 tür cilt 
kanseri tipi bulunmaktadır. Bunlar 
arasında en tehlikeli olanı Melano-
ma‘dır. Çoğunlukla vücuttaki ben-
lerin neden olduğu bu kanser türü, 
ne yazık ki cildin altında kolayca 
yayılabilmektedir. Çoğunlukla da 
metastaz yaptığı organların neden 
olduğu sistemik şikayetlerle fark 
edilmektedir. Bu nedenle ciltte gö-
rülen en ufak bir olağan dışı deği-
şikliğin, en kısa sürede kontrolden 
geçirilmesi gereklidir.”

Bazı gen ve fiziki özelliklere 
sahip kişilerin daha fazla risk altın-
da olduğunu ifade eden Dr.Çetin, 
“sarı ve kızıl saça sahip olan, çilli, 
açık tenli kimseler güneşten daha 
çok etkilendiği için daha fazla risk 
altındadırlar. Ayrıca vücuttaki be-
lirgin çillenme, ben oluşumları da 

tehlike sinyalleri verir. Ayrıca aile-
de deri kanseri öyküsü olması da, 
dikkatli olunmasını, dönem dönem 
kontrolden geçilmesini gerektirir. 
Güneşin fazla bulunduğu bölge-
lerde yaşayıp, tüm gününü güneş 
altında geçiren kişiler de, kapalı 
ortamlarda çalışan kişilere oranla 
daha fazla risk altındadır. Normal 
benlere göre daha büyük ve daha 
düzensiz benler ile güneş yanığına 
maruz kalmış ciltlerde kalıcı şekil-
de yerleşen cilt lezyonlarına sahip 
kişiler de dikkatli olmalıdırlar” 
dedi. Cilt Kanserinin başlıca belir-
tilerinin tüm türlerde kendini renk 
değişimleri, döküntü veya yaralar-
la gösterdiğini,bu yaraların zaman-
la düzelse de, tekrar etme riskinin 
fazla olduğunu,vücutta görülen 
kırmızı, beyaz, mavi veya mavi- si-
yah lekeler, ayak parmakları veya 
bacakta mor kahverengi nodüller, 
yüz, kulak veya boyunda inci gibi 
şişlikler, göğüs veya sırtta düz, ten 
rengi veya kahverengi yara izine 
benzer lezyonlar; herhangi bir ben 
üzerinde görülen ve uzun süre iyi-
leşmeyen yara, iltihaplı, kanamalı 
oluşumların en önemli belirtile-
rinden olduğunu ifade eden Dr.E-
yüp Çetin, gözlük, şapka ve güneş 
kremi gibi koruyucuların özellikle 
risk gruplarındaki kişiler açısından 
önemine de vurgu yaptı.
n HABER MERKEZİ 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm yurtta olduğu 
gibi Konya’da da yapıldı. Öğrenciler soruları çözmeye çalışırken, velileri de dışarıda heyecanla bekledi

Öğrenciler ter döktü, 
yakınları dua etti

Konya’da Yükseköğretim Ku-
rumları Sınavı (YKS) birinci otu-
rumu yapıldı. Öğrenciler sınav 
salonlarında heyecan yaşarken 
aileleri ise dışarı çocukları için Ya-
sin-i Şerif okuyup dua etti. 

YKS birinci oturumda Temel 
Yeterlilik Testine katılan adaylar 
erken saatlerde sınava girecekleri 
okullara geldi. Ailelerin eşlik etti-
ği adaylar güvenlik kontrollerinin 
ardından sınav salonlarına alındı. 
Sınava ikinci kez katılan Muham-
med Raşit Büyükaslan, heyecan 
yaşamadığını ve daha tecrübeli 

olduğunu söyledi. Büyükaslan, 
“İnşallah hakkıyla kazanmayı 
ümit ediyorum sınavı. Sistem de-
ğişti bende merak ediyorum. Her 
sene sistem değişiyor, her sene 
bir şeyler değişiyor, ilk başta tarih 
yok dediler ondan sonra tarihi ek-
lediler. Değişik bir sistem merakla 
bekliyorum bende. Dershaneye 
gittim, dershane yardımı olmadan 
biraz zor oluyor açıkçası. Dersha-
nedeki hocalarımla kendi çalışma-
larımla sınava hazırlandım” dedi. 

Sınava kendini denemek için 
girdiğini söyleyen Tuncay Oğuz 

ise, “Heyecan yok ben zaten oku-
yorum. Kendimi denemek için bir 
daha geldim. İnşaat mühendisliği 
okuyorum. Hedefim yok kendimi 
ölçmek için geldim. Bakalım bi-
rikimlerden neler eksilmiş neler 
artmış onlara bakalım diye giriyo-
rum” dedi. 

Sınavdaki torununa elindeki 
Yasin-i Şerif okuyarak dua eden 
Huriye Akın, “Çok güzel şeyler 
hissediyorum. İnşallah güzel ge-
çecek, Rabbim bunlara yardımcı 
olacak inşallah. Yardım etmek, 
dua yapmak için yanına geldim. 

Torunumla ve oğlumla geldim. 
Torunumun sınavında ona yardım 
etmek ve dua etmek için geldim. 
Sınava çok güzel çalıştı okulda da 
4. oldu. Dersleri de çok iyi çok gü-
zel. Dualarımızı eksik etmiyoruz 
devamlı dua ediyoruz” diye konuş-
tu. Sınava oğlunu getiren Ali Ünlü 
ise, oğlunun geçen yıl mühendislik 
fakültelerine kayıt yaptırabilecek 
puan elde ettiğini ancak tıp fakül-
tesi hedefi nedeniyle kayıt yaptır-
madığını, bu sınavda başarılı ola-
rak hedefine ulaşmasını temenni 
ettiklerini söyledi. n İHA

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fa-
kültesi’nde başarılı 25 öğrenci, dil 
eğitimi için Ürdün’e gitti. Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, 
fakülte bahçesinde yapılan uğur-
lama töreninde, 2014’ten bu yana 
Arapça hazırlık sınıfında başarılı 
olan öğrencileri Ürdün’e gönder-
diklerini söyledi. Türk Anadolu 
Vakfı ve hayırsever vatandaşların 
katkılarıyla öğrencilerin Ürdün’ün 
başkenti Amman’daki Arapça Dil 
Kursu’nda (İyvan Enstitüsü) eğitim 
alacağını aktaran Altındaş, şunları 
kaydetti: “Bu yıl beşincisi düzenle-
nen program kapsamında Arapça 
dil eğitimi almak üzere 25 kişilik 

öğrenci grubumuzu başlarında fa-
külte hocalarımızdan Dr. Öğretim 
Üyesi Mücahit Küçüksarı olmak 
üzere Amman’a gönderiyoruz. 
Arap Dili ve Edebiyatı alanında uz-
man Arap hocalar tarafından İyvan 
Enstitüsünde bu öğrencilerimize 
özel kurs ve müfredat programı 
uygulanacak. Öğrencilerimiz, fa-
kültede aldıkları nitelikli Arapça 
derslerinin ardından Arapçalarını 
daha üst düzeye çıkaracaklar. Ay-
rıca, İslam tarihinde meşhur olan 
mekanları da görme fırsatı bula-
caklar. Yurt dışında öğrencileri-
mizin katıldığı Arapça kursları, dil 
eğitimlerinin gelişmesi bakımın-
dan büyük yararlar sağladığı görül-
müştür.” n AA

Seydişehir’de yüzme havuzu sezonu

Dr.Eyüp Çetin
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Akören ilçesinde, 4 Nisan 
2016’da evlerinin önünde oynar-
ken kaybolan küçük Yasin Şahin’in 
yeniden aranması için görevlendiri-
len ekip, Konya’ya geldi. İlçeye bağlı 
Belkuyu Mahallesi’nde kaybolan Ya-
sin’in annesi Ümmü (28) ve babası 
Yavuz Şahin (38), kaybolduğunda 
6 yaşında olan evlatlarından haber 
alamamanın acısını ve çaresizliğini 
yaşıyor.  İçişleri Bakanlığınca kayıp 
çocuklara yönelik arama faaliyetle-

rini sürdüren ekiplere takviye olarak 
jandarma ve emniyet birimlerinden 
20 personelin görevlendirildiği bilgi-
sini alan aile, evlatlarının bulunacağı 
yönünde umutlarını artırdı.

Ankara’dan İçişleri Bakanlığınca 
arama faaliyetlerini sürdürmek için 
görevlendirilen 20 kişilik ekip Kon-
ya’ya geldi. Emniyet ve jandarmanın 
arama çalışmalarını inceleyen eki-
bin, önümüzdeki günlerde Akören 
ilçesinde Yasin’in ailesiyle görüşe-

ceği, çevrede araştırma yapacağı 
bildirildi.

Belkuyu Mahallesi Muhtarı Er-
can Özkan, Yasin’in iki yıldır hiçbir 
izine rastlanmadığını belirterek, 
“Mahalleli olarak çocuğun bulunma-
sını istiyoruz. Köylüler ve tek yaşa-
yan çocuklar tedirgin durumda. Bir 
an önce sonuca bağlanmasını isti-
yoruz. Çalışmalar henüz başlamadı. 
Ekibin, Konya’da olduğu bilgisini al-
dık. Büyük ihtimalle Pazartesi günü 

çalışmalar başlayacak” dedi.
Akören ilçesine bağlı Belkuyu 

Mahallesi’nde 4 Nisan 2016’da son 
olarak evinin önünde oynarken gö-
rülen, kaybolduğunda 6 yaşında 
olan Yasin Şahin’den haber alama-
yan ailesi, jandarma ekiplerine kayıp 
başvurusu yapmış, çocuğun bulun-
ması için arama çalışması başlatıl-
mış, günlerce süren çalışmalardan 
sonuç alınamamıştı.
n AA

Hatalı dönüş yapan taksi
kaza yaptı, 5 kişi yaralandı

Müşterilerini aldıktan sonra se-
yir halinde olan ticari taksi sürücü-
sü, iddiaya göre hatalı dönüş yap-
tığı sırada aşırı hızla seyir halinde 
olan otomobille çarpıştı. Kazada 1’i 
ağır 5 kişi yaralanırken, taksi sürü-
cüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri 
tarafından çıkartıldı. 

Kaza, saat 03.30 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Yazır Ma-
hallesi Şafak Caddesi üzerine mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
cadde üzerinden müşteri alarak 
merkez istikametine seyir halin-
de olan Yunus İ. idaresindeki 42 
TT 251 plakalı ticari taksi, cadde 
üzerindeki ara yoldan çıkarak ‘U’ 
dönüşü yapmak istediği sırada 
aşırı suratlı ve alkollü olduğu iddia 
edilen Burak T. idaresindeki 06 HC 
0631 plakalı otomobille çarpıştı. 
Bu sırada cadde üzerinde devriye 
gezen ve kazayı gören polis ekip-

leri, durumu sağlık ve itfaiye ekip-
lerine bildirdi. Olay yerine ulaşan 
sağlık ekipleri, kazada yaralanan 
taksideki Mehmet K., Bora D. ve 
diğer araçtaki sürücü Burak T. ve 
Nur G.’ye ilk müdahaleyi olay ye-
rinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla 
kent merkezindeki çeşitli hastane-
lere kaldırılarak tedavi altına alın-
dı. Savrulan ticari taksi içerisinde 
sıkışan sürücü Yunus İ. ise itfaiye 
ekipleri tarafından sıkıştığı yerden 
güçlükle çıkartıldı. Olay yerindeki 
ambulansa alınan sürücü hasta-
neye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü 
Yunus İ.’nin hayati tehlikesinin ol-
duğu öğrenilirken, diğer yaralıların 
sağlık durumunun ise iyi olduğu 
bildirildi. Öte yandan çarpışan her 
iki araçtan fırlayan akü, jant ve di-
ğer parçalar yaklaşık 30 metre ile-
ride bulundu.
n İHA

Figen Ç. (27), eşinden şikayette bulunmak için dışarı çıkmasına izin verilmeyince, 2’nci kattaki 
evlerinin balkonundan inmek istedi. Dengesini kaybedince 6 metre yükseklikten aşağıya düştü 

6 metre yükseklikten
düştü, ağır yaralandı

Eşi A.Ç.’den (28) şiddet gören 
7 aylık evli Figen Ç. (27), şikayette 
bulunmak için dışarı çıkmasına izin 
verilmeyince, 2’nci kattaki evlerinin 
balkonundan inmek istedi. Bu sıra-
da 6 metre yükseklikten düşüp ya-
ralanan Figen Ç., severek evlendiği 
eşinden boşanmak için dava açma-
ya hazırlandığını söyledi.

Olay, geçen pazartesi günü 
merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu 
Mahallesi Fetih Caddesi’ndeki bir 
apartmanda meydana geldi. A.Ç., 
iddiaya göre annesiyle tartışan ku-
aför eşi Figen Ç.’yi dövdü. İsmi öğ-
renilemeyen kayınvalide, kapıyı ki-
litleyip, şikayette bulunmak isteyen 
Figen Ç.’nin dışarı çıkmasına izin 
vermedi. Bunun üzerine Figen Ç., 
2’nci kattaki evlerinin balkonundan 
inmek isterken, dengesini kaybedip, 
yaklaşık 6 metre yükseklikten beton 
zemine düştü.Yaralanan Figen Ç., 

çağırılan ambulansla Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Belinde kırıklar oluştuğu saptanan 
Figen Ç. ameliyat edildi. Hastanede 
tedavisi süren Figen Ç., eşinden de 
şikayetçi oldu. Gözaltına alınan, suç-
lamaları kabul etmeyen A.Ç. ifadesi-
nin ardından serbest bırakıldı.

SEVEREK EVLENDİ 
Eşiyle severek evlendiğini belir-

ten Figen Ç., evlendikten sonra şid-
det görmeye başladığını ileri sürdü. 
Olay günü kayınvalidesiyle tartışın-
ca eşinin kendisini dövdüğünü iddia 
eden Figen Ç., şöyle konuştu: ‘’Ben, 
7 aylık evliyim. Tanışarak evlendik. 
Kadın kuaföründe çalışıyordum. 3 
ay önce bana işimi zorla bıraktır-
dılar. Daha sonra kendi evimizden 
ayrılıp, kayınvalidemlerle birlikte 
yaşamaya başladık. Bizim devamlı 
tartışmalarımız oluyordu. Eşim her 
kavgada beni dövmeye kalkıyordu. 

Olay günü yine kayınvalidemle çok 
basit bir sebepten dolayı evde tar-
tışma çıktı. Olaya küçük görümcem 
de dahil oldu. Sonra eşime haber 
verdiler. Eşim eve geldi. Önce ko-
nuştu. Ondan sonra hakaret etmeye 
başladı. Ben hakaretlerine sessiz ka-
lamadım. Ondan sonra beni dövdü.  
Evden çıkıp aileme haber vermek, 
darp raporu alıp karakola gitmek 
istedim. Beni evden göndermediler, 
kayınvalidem ağzımı kapatıp, ka-
pıyı kilitledi. Ben bir şekilde evden 
çıkmaya çalıştım. Evden çıkmayı 
kafama koymuştum. Mutfağa girip 
kapıyı kilitledim. Mutfak balkonun-
dan inerim diye düşünüyordum; 
ama inemedim. Dengemi kaybedip 
aşağıya düştüm. Belimde kırık var” 
dedi.

ÇOCUĞUMU OYUNCAK ETMİŞLER
Figen Ç.’nin annesi Fatma Taş-

delen de yaşanan olaylara tepki 

gösterdi. Eşinin daha önce de şid-
det gördüğünü ileri süren Fatma 
Taşdelen, şunları söyledi: ‘’Okul 
arkadaşlarıydılar. Tanışmışlar, gö-
rüşmüşler, 3-4 ay nişanlı durdular 
ve evlendiler. Oğlanın babasının 
zaten evlenmelerini istemiyormuş. 
Kızımla, evcilik oynar gibi oynadılar. 
Kızım kuafördü ve çocuğumu, işiyle 
gücüyle kabul ettiler. Çocuğumun 
işyerinin yanında evlerini tuttular. 
3-4 ay sonra kızım kayınvalidesinin 
yanında yaşamaya başladı. İşini de 
bıraktırdılar. Daha öncede böyle 
darp olayları olmuştu. Kızım yanı-
mıza gelmişti. Sonra çocuğumun 
gönlünü alıp, tekrar birleşmişlerdi.’’ 
Taşdelen, kızının tedavisinin sürdü-
ğünü, sağlık durumunun iyi oldu-
ğunu ancak yaşadıklarından dolayı 
psikolojik olarak kendisini iyi hisset-
mediğini belirtti.
n DHA

Kayıp Yasin’i arayacak özel ekip Konya’da

Ereğli’de, kontrolden çıkan saman balyası 
yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu sürücü Ali 
Yiğit (38) yaralandı. Saman balyalarının 
saçıldığı yol, buğday tarlasına döndü.  Kaza, 
saat 14.30 sıralarında, Konya- Adana yolu 
Bulgurluk mevkisinde meydana geldi. Ali 
Yiğit yönetimindeki 54 NY 398 plakalı 
saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkıp, 
refüjdeki bariyerlere devrildi. Araçta sıkışan 
sürücü Yiğit, ihbarla gelen itfaiye ekiplerin-
ce yaralı çıkarıldı. Öte yandan TIR’ın dev-
rilmesi sonucu saman balyalarının saçıldığı 
yol, buğday tarlasına döndü.  
n DHA

Koyun kırkarken elektrik akımına kapılan 
kişi hayatını kaybetti. Raşit Öztürk (35), 
merkez Karatay ilçesi Katrancı Mahallesi’n-
deki ağılında bulunan koyunlarını elektrikli 
makine ile kırkmaya başladı. Bu sırada 
elektrik akımına kapılan Öztürk, ağır yara-
landı. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, 
yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını 
kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan 
jandarmanın soruşturması sürüyor.
n AA

TIR devrildi, 1
kişi yaralandı

Koyun kırkarken 
elektrik çarptı

Kulu’da elektrik tellerine konarak alev alan kargaların 
neden olduğu iddia edilen yangında 130 dekarlık anız tar-
lası kül oldu. İddiaya göre, Kulu Karacadağ yolu üzerinde 
elektrik direğine konan kargalar tellere temas edince ya-
narak yere düştü. Yerdeki kurumuş otlar tutuşarak alev-
ler anız tarlasına sıçradı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede 
büyüyen yangını itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda 
söndürebildi. Arsa sahibi Korkmaz Kılıç, elektrik direğinden 
gelen sesten sonra direkten aşağıya düşen kuşları gördü-

ğünü bu arada aniden anız tarlanın yanmaya başladığını 
görünce söndürmek için mücadele verdiğini söyledi. Kılınç, 
rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndüremeyince itfaiye 
ekiplerini aradığını dile getirerek, “İtfaiye ekipleri yangı-
nı greyder, traktör ve iş makineleri yardımıyla 50 dakika 
içerisinde söndürerek kontrol altına aldı. 130 dekarlık alan 
tamamen yandı. 100 adet üzüm asması da alevlerden etki-
lendi. Elektrik direklerine kuşkonmaz aleti bağlanması ge-
rekir. Sorumlular hakkında şikayetçi olacağım” dedi. n İHA

Kargalar 130 dekarlık anız tarlasını yaktı!

6 metre yükseklikten 
düşüp yaralanan Figen 

Ç., severek evlendiği 
eşinden boşanmak 

için dava açmaya 
hazırlandığını söyledi.
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Yurt genelinde 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalar kapsamında temmuz ayında 15 ilde sanık sayılarıyla 
öne çıkan 43 dava görülecek. Çoğunluğu İstanbul ve Ankara’daki davalarda 3 bin 886 sanığın yargılanmasına devam edilecek 

FETÖ sanıkları hesap veriyor
Ülke genelinde, 15 Temmuz 

2016’daki darbe girişimi ve Fetullah-
çı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapı-
lanması’na (FETÖ/PDY) yönelik so-
ruşturmalar kapsamında, temmuzda 
15 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 43 
davaya bakılacak.

Darbe girişiminin ardından yurt 
genelinde cumhuriyet başsavcılıkla-
rınca başlatılan soruşturmalar karar-
lılıkla devam ederken, tamamlanan 
soruşturmalar çerçevesinde açılan 
davalarda yargılamalar sürüyor.

Bu kapsamda, temmuz ayında 
15 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 43 
dava görülecek. Davalarda 3 bin 886 
sanık yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sa-
yılarıyla öne çıkan 5 ilde 16, FETÖ/
PDY’ye yönelik 14 ilde 27 dava bulu-
nuyor. Darbe girişimine ilişkin dava-
larda 2 bin 423, FETÖ/PDY’ye yöne-
lik davalarda ise bin 463 sanık hakim 
karşısına çıkacak.

Bu kapsamda, Ankara 4. Ağır 
Ceza Mahkemesinde, darbe girişimi 
sırasında komuta merkezi olarak kul-
lanılan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere 
ilişkin 460 sanığın yargılanmasına 2 
Temmuz’da devam edilecek.

Temmuz ayı içinde, darbe giri-
şimi sırasında Jandarma Genel Ko-
mutanlığının Beştepe karargahındaki 
eylemlere ilişkin 243 kişinin yargılan-
dığı dava, Kara Kuvvetleri Komutan-
lığındaki eylemlerle ilgili 142 sanığın 
yargılandığı dava, Genelkurmay Baş-
kanlığındaki eylemlere ilişkin 224 
sanığın yargılandığı dava ile Kara 
Harp Okulunda yaşanan eylemlerle 
ilgili 307 sanığın yargılandığı davalar 
Ankara, FETÖ/PDY’nin yayın organı 
olduğu gerekçesiyle kayyuma dev-
redildikten sonra kapatılan Zaman 
gazetesinin eski yazarları Mümtazer 
Türköne ve Ali Bulaç’ın da aralarında 
bulunduğu 11 sanığın yargılandığı 
dava, Agos Gazetesi Genel Yayın Yö-
netmeni Hrant Dink’in öldürülmesi-
ne ilişkin 85 kişinin yargılandığı dava, 
aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdul-
lah Tayyip Olçok’un da bulunduğu 
34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’ndeki olaylara iliş-
kin 133’ü tutuklu 143 sanığın yargı-
landığı dava, darbe girişiminde Ata-
türk Havalimanının işgal girişimi ve 
burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit 
edilmesine ilişkin 95’i tutuklu 159 
sanığın yargılandığı davalar da İstan-
bul’daki mahkemelerde görülecek.

Temmuz ayında görülecek bazı 
davalar şunlar:

2 TEMMUZ
Dava adı: Akıncı Üssündeki ey-

lemlere ilişkin dava (460 sanıklı)
Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahke-

mesi
Tarih: 2-13 Temmuz
Saat: 09.30
***
Dava adı: Beştepe karargahında-

ki eylemlere ilişkin dava (243 sanıklı) 
Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mah-

kemesi
Tarih: 2-20 Temmuz
Saat: 09.30 
***
Dava adı: Jandarmanın İstan-

bul’daki darbe faaliyetlerine ilişkin 
dava (92 sanıklı)

Yer: İstanbul 29. Ağır Ceza Mah-
kemesi-Silivri

Tarih: 2-4 Temmuz
Saat: 10.00
***
Dava adı: Borsa İstanbul’un işgali 

davası (46 sanıklı)
Yer: İstanbul 30. Ağır Ceza Mah-

kemesi-Silivri Alibey Spor Salonu
Tarih: 2-3 Temmuz
Saat: 10.00
***
Dava adı: ByLock kullandıkları 

iddiasıyla yargılanan polislerin davası 
(147 sanıklı) 

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mah-
kemesi

Tarih: 2-6 Temmuz
Saat: 10.30
***
Dava adı: Kara Kuvvetleri Komu-

tanlığındaki eylemlere ilişkin dava 
(142 sanıklı) 

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mah-
kemesi 

Tarih: 2-13 Temmuz 
Saat: 09.30
***
Dava adı: Genelkurmay Başkan-

lığındaki eylemlerle ilgili dava (224 

sanıklı)
Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mah-

kemesi 
Tarih: 2-27 Temmuz 
Saat: 09.30 
***
Dava adı: İkinci KPSS davası (50 

sanıklı)
Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahke-

mesi 
Tarih: 2 Temmuz 
Saat: 09.30 
***
Dava adı: Kara Harp Okulunda 

yaşanan eylemlere ilişkin dava (307 
sanıklı)

Yer: Ankara 24. Ağır Ceza Mah-
kemesi 

Tarih: 2-31 Temmuz
Saat: 09.30 
***
Dava adı: FETÖ’nün askeri yargı 

yapılanması davası (136 sanıklı)
Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mah-

kemesi 
Tarih: 2 Temmuz 
Saat: 09.30 
***
Dava adı: FETÖ’nün “TÜBİTAK 

Gebze Yerleşkesi yapılanması” dava-
sı (17 sanıklı) 

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahke-
mesi

Tarih: 2 Temmuz
Saat: 10.00 
***
Dava adı: Turkcell Gebze Veri 

Merkezine giren askerlerin davası 
(15 sanıklı)

Yer: Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahke-
mesi

Tarih: 2 Temmuz
Saat: 10.00 

3 TEMMUZ
Dava adı: Bursa’daki FETÖ/PDY 

davası (60 sanıklı)
Yer: Bursa 8. Ağır Ceza Mahke-

mesi
Tarih: 3 Temmuz
Saat: 10.00
***
Dava adı: FETÖ’nün Donanma 

Komutanlığındaki darbe girişimi da-
vası (90 sanıklı) 

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahke-
mesi 

Tarih: 3 Temmuz 
Saat: 09.30
***
Dava adı: Adana’da FETÖ/

PDY’nin SGK yapılanmasına yönelik 
dava (22 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahke-
mesi

Tarih: 3 Temmuz
Saat: 09.30
***
Dava adı: Sakarya’daki FETÖ’nün 

darbe girişimi davası (222 sanıklı) 
Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mah-

kemesi 
Tarih: 3 Temmuz 
Saat: 10.00
***

4 TEMMUZ
Dava adı: Kırıkkale mütevelli 

heyeti ve iş adamlarının yargılandığı 
dava (20 sanıklı)

Yer: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mah-
kemesi

Tarih: 4 Temmuz
Saat: 09.30 
***

5 TEMMUZ
Dava adı: Zaman gazetesi eski 

yazarlarının FETÖ davası (11 sanıklı)
Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mah-

kemesi-Çağlayan
Tarih: 5-6 Temmuz
Saat : 11.00
***
Dava adı: FETÖ/PDY’nin Bolu İl 

Emniyet Müdürlüğü yapılanması da-
vası (71 sanıklı )

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 5 Temmuz
Saat: 10.00
***

9 TEMMUZ
Dava adı: Polis Akademisi sınav 

sorularının sızdırılmasına ilişkin dava 
(79 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mah-
kemesi 

Tarih: 9-11 Temmuz 
Saat: 09.30 
***
Dava adı: FETÖ/PDY’nin Muğla 

çatı davası (41 sanıklı) 
Yer: Muğla 3. Ağır Ceza Mahke-

mesi 

Tarih: 9 Temmuz 
Saat: 10.00
***
Dava adı: Sivas’ta “il imamı” ve 

yöneticilerinin yargılandığı dava (25 
sanıklı)

Yer: Sivas 2. Ağır Ceza Mahke-
mesi

Tarih: 9 Temmuz
Saat: 10.00
***
Dava adı: Kocaeli’deki FETÖ/PDY 

davası (24 sanıklı)
Yer: Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahke-

mesi
Tarih: 9 Temmuz
Saat: 10.00
***

10 TEMMUZ
Dava adı: Hrant Dink cinayeti da-

vası (85 sanıklı)
Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mah-

kemesi-Çağlayan
Tarih: 10-13 Temmuz
Saat: 11.00
***
Dava adı: FETÖ’den yargılanan 

avukatlar davası (52 sanıklı)
Yer: Ankara 22. Ağır Ceza Mah-

kemesi 
Tarih: 10 Temmuz 
Saat: 09.30 
***
Dava adı: Sakarya’da FETÖ/

PDY’nin emniyet yapılanması davası 
(29 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mah-
kemesi 

Tarih: 10 Temmuz 
Saat: 14.00
***

11 TEMMUZ
Dava adı: Orgeneral Yaşar Gü-

ler’in eski koruma subayının yargı-

landığı dava (5 sanıklı)
Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mah-

kemesi 
Tarih: 11 Temmuz 
Saat: 09.30 
***

12 TEMMUZ
Dava adı: 15 Temmuz Şehitler 

Köprüsü davası (143 sanıklı)
Yer: İstanbul 25. Ağır Ceza Mah-

kemesi-Silivri
Tarih: 12 Temmuz
Saat: 10.00
***
Dava adı: “Kozmik odada kum-

pas” davası (120 sanıklı)
Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mah-

kemesi 
Tarih: 12 Temmuz 
Saat: 09.30
***
Dava adı: Hac ve umre organi-

zasyonlarıyla FETÖ’ye gelir sağlayan-
lara yönelik dava (16 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mah-
kemesi 

Tarih: 12 Temmuz
Saat: 09.30
***
Dava adı: Eski Boydak Holding 

yöneticilerinin yargılandığı dava (9 
sanıklı) 

Yer: Kayseri 2. Ağır Ceza Mahke-
mesi 

Tarih: 12 Temmuz 
Saat: 13.00
***

17 TEMMUZ
Dava Adı: NAKSAN Holding da-

vası (27 sanıklı)
Yer: Gaziantep 9. Ağır Ceza Mah-

kemesi
Tarih: 17 Temmuz
Saat: 10.00
***
Dava adı: Boydakların Bank As-

yaya yardım davası (7 sanıklı) 
Yer: Kayseri 2. Ağır Ceza Mahke-

mesi 
Tarih: 17 Temmuz 
Saat: 09.30 
***

18 TEMMUZ
Dava adı: Can Dündar, Erdem 

Gül ve Enis Berberoğlu’nun FETÖ’ye 
yardım davası (3 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mah-
kemesi-Çağlayan

Tarih: 18 Temmuz
Sata: 11.00
***

19 TEMMUZ
Dava adı: Sivas’ta FETÖ/PDY da-

vası (63 sanıklı) 
Yer: Sivas 3. Ağır Ceza Mahke-

mesi 
Tarih: 19 Temmuz 
Saat: 09.30 
***
23 TEMMUZ
Dava adı: Çengelköy ve Kuleli’de-

ki darbe girişimi davası (117 sanıklı)
Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mah-

kemesi-Silivri
Tarih: 23-31 Temmuz 
Saat: 10.00
***
Dava adı: Harp Akademisindeki 

faaliyetlere ilişkin dava (126 sanıklı)
Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mah-

kemesi-Silivri
Tarih: 23-31 Temmuz
Saat: 11.00
***
Dava adı: Futbolda şike kumpası 

davası (108 sanıklı) 
Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mah-

kemesi-Silivri
Tarih: 23-27 Temmuz
Saat: 10.30
***

24 TEMMUZ
Dava adı: Hakkari Dağ ve Ko-

mando Tugay Komutanlığındaki dar-
be girişimi davası (32 sanıklı)

Yer: Hakkari 2. Ağır Ceza Mah-
kemesi

Tarih: 24 Temmuz
Saat: 09.00
***

25 TEMMUZ
Dava adı: Zonguldak mütevelli 

heyeti davası (84 sanıklı) 
Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza 

Mahkemesi 
Tarih: 25 Temmuz 
Saat: 10.00
***
Dava adı: Düzce’deki FETÖ/PDY 

davası (123 sanıklı)
Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahke-

mesi 
Tarih: 25 Temmuz
Saat: 10.30
***

30 TEMMUZ
Dava adı: Atatürk Havalimanı’nı 

işgal girişimi davası (159 sanıklı)
Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mah-

kemesi-Silivri
Tarih: 30-31 Temmuz
Saat: 10.30
***

31 TEMMUZ 
Dava: FETÖ’nün adliye ve ceza-

evi yapılanmasına ilişkin dava (34 
sanık)

Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mah-
kemesi 

Tarih: 31 Temmuz 
n AA

Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, temmuzda 15 ilde sanık sayılarıyla 
öne çıkan 43 davaya bakılacak. Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar 

kararlılıkla devam ederken, tamamlanan soruşturmalar çerçevesinde açılan davalarda yargılamalar sürüyor.
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

Tel : 332 355 79 89 Pbx

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

Teknik Ressam
 • Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

Kalite Kontrol Teknikeri
 • Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

CNC Operatörü
 • Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen

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

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

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

ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,
* PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK 35 

YAŞINI AŞMAMIŞ
* CNC TORNA VE DİK İŞLEMDE 

ÇALIŞACAK
(GECE VARDİYASINDA

ÇALIŞMA ENGELİ OLMAYAN)

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Fevzi Çakmak Mahallesi 1670 Sokak 
No: 6  Karatay /KONYA

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

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve 
Temizlik işlerine 

bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

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

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

VASIFSIZ
ELEMANLAR

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

p UNİVERSAL TORNA 
PRES USTALARI ve
İyi derecede İngilizce bilen, 

p MAKİNA MÜHENDİSİ 
alınacaktır.

Adres: 3. OSB Kayacık Mah. İhsandede Cad. 9. Sok. D:33, Selçuklu/Konya

Tel: 0 332 345 48 20
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

• GAZALTI KAYNAKÇI
• MONTAJCI
ELEMANLAR ALINACAKTIR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0533 032 05 52

TEL:   0332  503 01 00
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 

KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H 
KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

 

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Yapım İşi  yapım  işi  4734  sayılı  Kamu  İhale  Kanununun  19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/316301
1-İdarenin
a) Adresi  : ŞEYH SADRETTİN MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:14
   MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3323104000 - 3322630666
c) Elektronik Posta Adresi  : khb42.ihale@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Kalem Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Yapım İşi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Sarayönü Devlet Hastanesi
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
    yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Şeyh Sadrettin Mah. Millet Cad. No:14 Meram -KONYA
b) Tarihi ve saati  : 11.07.2018 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri  işlere ait 
listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere  ihale  konusu  iş  veya benzer  işlere  ilişkin  iş deneyimini  gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları 
Tebliğinde yer alan D Elektrik İşleri IV. GRUP: Özdenetimli Bina ve Alan Otomasyon 
Sistemleri 3. Sıra Yangın Uyarı ve Söndürme Sistemleri ve 5. Sıra Yangın İhbar ve Söndürme 
Sistemleri  benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İstekliler, Mühendislik Fakültesi; Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi ve Elektrik Elektronik 
Mühendisi mezunu olan şahısların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve  50 TRY (Türk Lirası) karşılığı  Konya 
Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne doküman satış bedeli yatırılarak Konya İl Sağlık 
Müdürlüğü (Şeyh Sadrettin Mah. Millet Cad. No: 14 Meram/KONYA) İhale Biriminden doküman 
satın alınabilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif  verecek olanların  ihale dokümanını  satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi  sınır  değerin  altında  olduğu  tespit  edilen  isteklilerin  teklifleri,  Kanunun  38  inci  maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 828420 - www.bik.gov.tr

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ YAPIM İŞİ
KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Hem çaldılar hem söylediler 
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakül-

tesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, ka-
dın doğum uzmanı ve bestekar Alaed-
din Yavaşca’nın “Geçmesin Günümüz 
Sevgilim Yasla” eserini hazırladıkları 
“Sağlık İçin Çal” klibinde seslendirdi. 
Dekanlık personeli Murat Özgökmen 
öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma-
da doktorlar ve doktor adayları, hasta-
ne koridorları, ameliyathaneler, hasta 
ve hekim odalarında klip için hem 
enstrüman çaldı hem solistlik yaptı. 

Çevre sorunlarına dikkati çekmek 
için ülkenin dört bir yanından bir araya 
gelen “Doğa İçin Çal” gönüllülerinden 
ilham alan ekiptekiler, seslendirdikleri 
beste ile zor şartlarda hayat kurtaran 
doktorların sanatsal yönüne de dik-
kati çekmek istedi. SÜ Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, üni-
versitede en fazla yayın yapan fakül-
tenin Tıp Fakültesi olduğunu, öğretim 
üyeleri ve doktor adaylarının özveriyle 
çalıştığını söyledi. Doktorların, ülkeyi 
bilimsel camiada en iyi şekilde temsil 
ettiklerini belirten Göktaş, “Hekimler, 

insanların nitelikli ve sağlıklı yaşamı 
için ömürlerini vakfeden kişilerdir. 
Yani sağlığa adanmış bir meslek bu. 
Ancak sadece hasta tedavisi ile ömür-
lerini sürdürmüyorlar. Aynı zamanda 
hekimler, insani yönü, sosyokültürel 
özellikleri olan, toplum lideri olma vas-
fı taşıyan insanlar. Ülkemizde sanat 

dünyasına Alaeddin Yavaşca, Münir 
Nurettin Selçuk gibi çok fazla katkıda 
bulunmuş hekimlerimiz var. Hekim 
arkadaşlarımızın sadece doktorluk 
yapmadığını, sanat faaliyetleri de yü-
rüttüğünü, her şeyleriyle toplumun 
içinde olduklarını göstermek istedik” 
ifadelerini kullandı. n AA
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Bir ilk olan Karaaslan Piknik Bahçesi açıldı
Karaaslan Hobi Bahçelerinin 

yanı başında 97.500 m²’lik alanda 
yer alan Karaaslan Piknik Bahçesi 
hizmete açıldı. 100’er metrekare-
lik 454 adet piknik bahçesinin yer 
aldığı yeni konseptte; mangal yeri, 
kamelya, lavabo ve peyzaj bitki-
leri, ortak alanlarda ise fitness ve 
çocuk oyun alanı mescit gibi sosyal 
donatı alanları ile ailenizle birlikte 
güzel bir gün geçirmeniz için her 
şey düşünüldü.

Piknik anlayışına yeni bir yak-
laşım getiren Karaaslan Piknik 
Bahçesi, Konya’da büyük bir ih-
tiyacı karşıladı. Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli konu ile 
ilgili yaptığı açıklamada yaz ayla-
rında ailelerin sadece kendilerinin 
kullanabileceği bir alanda piknik 
yapma ihtiyacını karşılamak için 
farklı bir konsepti hayata geçirdik-

lerini söyledi.
KARATAY’IN TÜM PARKLARI ÇOK 

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR 
Başkan Hançerli, Şehir, Ada-

let ve Olimpiyat Parkı gibi büyük 
parkların yoğun talep gördüğünü 
hatırlatarak; Konya’da bir ilk olan 
piknik bahçesinde vatandaşların 
aileleriyle birlikte güzel bir gün 
geçirebileceklerini belirterek; pik-
nik alanları boşaldığında yeni bir 
ailenin gelip pikniğini yapabildi-
ğini söyledi. Karatay Şehir Parkını 
açıldığından bu güne 2 Milyondan 
fazla kişinin ziyaret ettiğini dile ge-
tiren Başkan Hançerli, daha fazla 
piknik alanına duyulan ihtiyaç ne-
deniyle Karaaslan Piknik Bahçesini 
yaptıklarını söyledi.  Başkan Han-
çerli, piknik bahçelerinin artan ih-
tiyaca bağlı olarak ileride daha da 
çoğalabileceğini belirtti.

 “Başkan Hançerli, Karatay’ın 
hizmetin en iyisine layık olduğu-
nu söyleyerek; çalışmaların hız 

kesmeden devam edeceğini dile 
getirdi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü bünyesinde 
hizmet veren cami ve ibadethane 
temizleme ekibi, ilçedeki cami ve 
ibadethanelerde periyodik olarak 
temizlik yapıyor. Ayrıca, ihtiyaçları-
nı göremeyecek durumda olan yaşlı 
vatandaşlar belirlenerek evlerinde 
de temizlik işlemi gerçekleştiriliyor.

Meram Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü bünyesinde 
hizmet veren cami ve ibadethane 
temizleme ekibi, ilçedeki cami ve 

ibadethaneleri düzenli olarak te-
mizliyor. İŞ-KUR’dan istihdam edi-
len personellerden oluşan ekip, ilçe 
genelindeki yaklaşık 500 caminin 
iç ve dış temizliğini yapıyor. Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 
yapılan açıklamada Ramazan Ayı’n-
da camilerin yoğun olarak kullanıldı-
ğını ve ekiplerin periyodik aralıklarla 
temizlik çalışmasını gerçekleştirdiği 
belirtilirken, “İlçemizde bulunan 
yaklaşık 500 caminin genel temiz-
liğini, halı yıkama, duvar temizliği, 

camların silinmesi, bahçe temizliği 
ve avizelerin temizliğine kadar kap-
samlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. 
Gelen yoğun talep nedeniyle Ra-
mazan ayı ve sonrasında da ekipteki 
çalışan personellerimiz yoğun mesai 
harcıyorlar. İlçemizdeki tüm ibadet-
haneleri temizlik çalışmalarımıza 
devam ediyoruz” cümlelerine yer 
verildi.
YAŞLILARIN EVLERİ TEMİZLENİYOR

Yapılan açıklamada ihtiyaçlarını 
göremeyecek durumda olan yaşlı 

vatandaşların evlerinin de temizlen-
diği aktarılırken şu cümleler yer aldı; 
“Meram Belediye Başkanımız Fatma 
Toru’nun isteğiyle ‘Yalnız Değilsiniz’ 
projesi kapsamında ilçemizde ika-
met eden, yaşı ilerlemiş ve kendi 
ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 
vatandaşlarımızın evleri ekiplerimiz 
tarafından temizleniyor. Temizliğin 
yanı sıra yaşlılarımızın ihtiyaçları 
noktasında yardımcı olmaya çalışı-
lıyor”
n HABER MERKEZİ

Başkan Hançerli: Öğrenciler 
geleceğimizin teminatıdır

Altınekinliler Derneği dönem 
sonu burs dağıtım programında 
181 üniversite öğrencisine burs 
vermek için biraraya geldi. 

Altınekinliler Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği üniversi-
te öğrencileriyle bir araya geldi. 
Dernek binasında gerçekleştiri-
len toplantıya, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Altı-
nekinliler Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Veli Tekelioğlu, Dernek 
Yöneticileri ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. İlçedeki başarılı öğrenci-
lere teşvik amacıyla her yıl burs 
verme geleneğini sürdürdükle-
rini söyleyen Tekelioğlu, her ay 
üniversite öğrencileriyle yaptık-
ları toplantıların amacının sadece 
öğrencilere burs vermek olma-
dığını, asıl amacın hemşehrilik 
duygusunu geliştirmek olduğunu 
söyledi.

Dernek olarak eğitime önem 
verdiklerini bildiren Veli Tekeli-
oğlu, Altınekinliler Derneği ola-
rak üniversite öğrencilerine her 
ay burs yardımında bulunduk-
larını belirtti. Üniversitede oku-
yacak ihtiyaç sahibi öğrencilere 
Derneğin bütçesi yettiğince burs 
verdiklerini ifade eden Dernek 
Başkanı Veli Tekelioğlu, kendile-
rine destek veren iş adamlarının 
yanı sıra Dernek Yöneticilerine 
teşekkür etti.

KARATAY’DAN 
EĞİTİME TAM DESTEK

Karatay Belediye Başka-
nı Mehmet Hançerli ise, bu tür 
toplantıların birlik ve beraberli-
ği artırdığını vurguladı. Karatay 

Belediyesi olarak eğitime büyük 
destek verdiklerini ifade eden 
Başkan Hançerli, eğitime olan 
desteğin artarak devam edeceği-
nin altını çizdi. Başkan Mehmet 
Hançerli, “Geleneği bozmayarak 
öğrencilere burs veren Dernek 
Başkanını, Yönetimi, hayırsever 
iş adamlarını tebrik ediyorum” 
dedi.

 YARINLAR GENÇLERE EMANET
Karatay’ın değişen, gelişen ve 

sürekli büyüyen bir ilçe olduğu-
nu vurgulayan Başkan Mehmet 
Hançerli; “Eğitime yaptığımız 
yatırımlarla bu projeleri hayata 
geçirecek olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Öğrencilerimiz gele-
ceğimizin ve ülke geleceğinin 
teminatı. Yarınlarımızı emanet 
edeceğimiz gençlerimiz dünya 
standartlarında bilgi ve donanı-
ma sahip olmalıdır.” ifadelerini 
kullandı. 
EĞİTİMDE KALİTE İVME KAZANDI

Eğitimde kalitenin artması 
için gereken her türlü desteği 
vermeye hazırız diyen Başkan 
Hançerli; “İlçemiz büyüdükçe 
her alanda olduğu gibi eğitim 
alanında da ihtiyaçlar artıyor. 
Belediye olarak eğitim alanında 
dev hizmetler devam ediyor. He-
defimiz gençlerimize de hizmet 
etmek ve onları geleceğe hazırla-
makta pay sahibi olmak. İlçemize 
20 okul kazandırarak Milli Eğitim 
Müdürlüğümüze devrettik. Bu-
nun haklı gururunu yaşıyoruz. 
Göreve geldiğimiz ilk günden 
itibaren eğitim yatırımlarımız yu-
karı doğru ivme kazandı” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karaman Milletvekili, Pankobirlik Başkanı Recep Konuk, Çumra’yı ziyaret etti. Konuk, “Bizler 
burada yapılacak çalışmaları yakından takip ediyoruz etmeye de devam edeceğiz” dedi 

‘Çumra’yı yakından
takip ediyoruz’

Karaman Milletvekili, Panko-
birlik Genel Başkanı Recep Konuk 
24 Haziran seçimlerinden sonra 
Ak Parti Çumra İlçe teşkilatını zi-
yaret etti.  AK Parti Çumra İlçe 
Teşkilat binasında gerçekleşen zi-
yaret sırasında konuşan Konuk, 24 
Haziran seçimlerinin başarıyla ta-
mamlanması ve Çumra’nın Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a verdiğini yüksek destekten 
dolayı teşekkür etti. Konuk ayrıca 
24 Haziran seçimlerinin ne derece 
önemli olduğunu teşkilat mensup-
larıyla paylaştı, vesayet sisteminin 

halk gözünde ne demek olduğunu 
ama asalette ne demek ne anlama 
geldiğine dikkat çekti. Karaman 
Milletvekili ve Pankobirlik Genel 
Başkanı Konuk, geride bıraktığımız 
24 Haziran seçimlerinde Çum-
ra’nın tutumunu ve Çumra’nın ne 
derece önemli bir bölge olduğunu 
söyleyerek, “İlçe Başkanımız, Bele-
diye Başkanımız başta olmak üzere 
tüm ekibe sonsuz teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

Konuk ayrıca Çumra’nın, Kon-
ya’nın hatta Türkiye’nin geleceği-
ne ışık tutan çalışmalarından do-

layı Çumra Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Oğuz’a teşekkür ederek, 
Çumra Organize Sanayi bölgesine 
dikkat çekti. Konuk, “Belediye Baş-
kanımız önemli yatırımlara imza 
atıyor bunlardan biride Çumra 
Organize sanayi bölgesidir keşke 
daha önce orada bir çalışma olsaydı 
ama olmadı. Başkan beyin girişim-
leri ve çalışmasıyla Şu an organize 
sanayi bölgemiz 9 kat daha büyü-
dü ben inanıyorum ki burada daha 
nice Çumra Şekerler kurulacak. 
Bu bölgenin kaderi bundan 100 yıl 
önce tren yoluyla çizilmiş, düşü-

nülmüş ama bugünlere nasip oldu. 
Bizler burada yapılacak çalışmaları 
yakından takip ediyoruz etmeye 
de devam edeceğiz ömrümüz olur 
mu bilmem ama burası çok daha 
iyi hale gelecek Ülkeye ışık tutacak 
ama şunu çok iyi biliyorum burada 
geleceğin çalışması Belediye Baş-
kanımız Dr.Mehmet Oğuz’la başla-
dı inşallah hayırlı olur” dedi. 

Ziyaretlerinden dolayı AK Parti 
Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar 
da ziyaretleri için Recep Konuk’a 
teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

Camiler ve yaşlıların evleri temizleniyor

Karatay 
Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli

Karaman Milletvekili, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk 24 Haziran seçimlerinden sonra Ak Parti Çumra İlçe teşkilatını ziyaret etti. 
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Eğitimcilerden şehit ailelerine ziyaret Sahiplendiği kuzu, çocuğu gibi oldu
Memur-Sen Konfede-

rasyonu’na bağlı Eğitimci-
ler Birliği Sendikası Konya 
2 Nolu Şube Başkanı Şenol 
Metin ve yönetim kurulu 
üyeleri  Konya Şehit Ai-
leleri Derneğine ziyarette 
bulundu. Ziyarette konu-
şan Eğitimciler Birliği Sen-
dikası Konya 2 Nolu Şube 
Başkanı Şenol Metin, “Devletimiz 
Şehid ve Gazi Yakınlarına sahip çık-
maktadır. Biliyoruz hiçbir dünyevi 
karşılık sizin hakkınızı ödeyemez. 
Ancak yine de Devletimiz elinden 
geleni yapmaktadır. Başbakanımız 
Binali Yıldırım imzası ile yayınla-
nan genelgede  ‘Eğitim durumları 
ile itibarı ile Genel İdari Hizmetleri 
Sınıfına atanamayan şehit ve gazi 
yakınlarımızın Büro Hizmetlerinde 
çalıştırılmasını düzenlemektedir.  
Kurumlarımızın büyük bir kısmın-
da genelgenin uygulanmasında 

bir sıkıntı bulunmamaktadır. An-
cak az sayıda kurum yöneticisinin 
kişisel tasarrufunda sorunlar ya-
şamaktayız. Bu yöneticilerde kısa 
zamanda gerekli tedbirleri alarak 
şehit ve gazi yakını statüsünde 
hizmet eden kardeşlerimizi Büro 
hizmetlerinde çalışmalarını sağla-
yacak düzenlemeleri yapacaklardır. 
Hassasiyetle takip ediyoruz. Der-
neğimizden rica ediyoruz Şehid ve 
gazi yakınlarımızın başta bu husus 
olmak üzere her türlü sıkıntılarında 
emirlerindeyiz. Bu da bizim inşal-
lah ahiret azığımız olacaktır”  dedi.  

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Kon-
ya Şehit Aileleri Derneği 
Başkanı Recep Pekdemir 
de, “Devletimizin  şehit ve 
gazi yakınlarına göstermiş 
olduğu ilginin son yıllarda 
ziyadesi ile artığını söyle-
di. Şehit yakını statüsün-
de kamudaki istihdamın 

1’den 2’ye çıkarılmasının, kamuda 
eğitim durumu itibarı ile hizmetli 
olarak atanmış olan şehit ve gazi 
yakınlarının büroda memur olarak 
çalıştırılmasına dair yapılan düzen-
lemenin Konya Şehit Aileleri Der-
neği olarak bizim yalnız olmadığı-
mızı hissettirmektedir. Hele birde 
sizin gibi değerli hocalarımızın 
sendikalarımızın, il yöneticilerimi-
zin Bizleri yalnız bırakmaması her 
daim ziyaret etmesi ayrı bir onur 
kaynağıdır” diye konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Annesi ölünce sahip-
lenilen kuzu, kendisine 
bakan kişinin yanından hiç 
ayrılmıyor. Boncuk isimli 
kuzu sahibiyle çarşı pazar 
geziyor, alışverişe gidiyor. 
Canlı hayvan alım satımı 
yapan Alaattin Çelik bir 
süre önce annesi ölen ku-
zuyu sahiplendi. Boncuk 
ismini verdiği yetim kuzu-
ya evladı gibi bakan Alaat-
tin Çelik, hayvanı yanından 
ayırmıyor. Boncuk’la çarşı 
pazar gezen Çelik, birlikte 
alışverişe gidiyor.  Kuzusuyla ba-
ğının nasıl başladığını anlatan Ala-
attin Çelik, “Bir tane koyunumuz 
vardı, rahatsızlandı ölecekti, ölme-
sin diye kestik. Gebeydi keser kes-
mez boncuğu annesinin karnın-
dan çıkarttık. O gündür bu gündür 
benimle beraber, büyüttük işte. 
Günümüzün çoğunu beraber ge-

çiriyoruz. Takriben 3, 3 buçuk ay 
kendi evimde besledim, benimle 
beraber yatardı, artık biraz büyü-
yünce yaramazlık yapınca, evde 
durduramadık. Kendisine özel bir 
yer yaptık, orada muhafaza ediyo-
ruz. Şuanda geceleri kendi başına 
yatar, gündüzleri benimle beraber 
gezer. Nereye gidersem gideyim 
gelir, peşimi bırakmaz, bırakın-

ca beni bağırmaya başlar. 
Kuzu hemen hemen dört 
buçuk aylık oldu. Kuzuyla 
gönül bağımız var. Mesela 
hastaneye gittim, kardeşi-
me bıraktım. Hastanenin 
kantininde bağırmaya baş-
ladı, kardeşim beni arıyor 
‘Abi gel bu durmuyor’ diye, 
telefonu kulağına daya de-
dim, Boncuk, Boncuk de-
dim sesini kesti. Tabi o an 
için hemen bırakıp gelmek 
zorunda kaldım” ifadelerini 
kullandı.  Çelik, Boncuk’un 

çocuğu gibi olduğunu dile getire-
rek, “2 tane çocuğum var, biri kız 
biri erkek. Kuzunun onlardan farkı 
kalmadı benim için. Ailemin de bu 
konuda düşüncesi aynı, Boncuk’u 
hepimiz seviyoruz. Bazen eşim 
Boncuk’un banyosunu yaptırır, 
çoğu zaman zaten ilgileniyorum 
her şeyiyle” dedi. n İHA

Keçeci çifti, gelişim geriliği sebebiyle konuşamayan ve çevresine tepki vermeyen 2 yaşındaki Emirhan’ın 
koruyucu aileliğini üstlendi. Emirhan, yüzde 70 gelişim kaydederek yeni ailesinin mutluluk kaynağı oldu

Konuşamayan Minik 
Emirhan’a umut oldular

2 çocuk sahibi Hüseyin ve Öz-
nur Keçeci çifti, akrabalarından et-
kilenip, Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğüne başvurarak koruyucu 
ailesi oldukları 2 yaşındaki Emir-
han’ı sevgiyle büyütüyor. Gelişim 
geriliği bulunan Emirhan’ın zorluk-
lar karşısında yol katedebilmesi için 
büyük çaba sarf eden Keçeci ailesi, 
gösterdikleri ilgiyle minik çocuğun 
yüzde 70 gelişim kaydetmesini sağ-
ladı.

Baba Hüseyin Keçeci (41), Sey-
dişehir ilçesindeki akrabalarının ko-
ruyucu aile olduğunu, eşinin aileyi 
ziyaretinde bu durumdan çok etki-
lendiğini söyledi. Eşinin koruyucu 
aile olma teklifi ile geldiğini belirten 
Keçeci, “İlk başta şaşırdım. Biraz dü-
şündükten sonra eşime ‘Küçük bir 
çocuk olursa alabiliriz çünkü çocuk-
larımız büyük.’ diyerek konuya sıcak 
baktığımı söyledim” dedi.

Keçeci, koruyucu aile olmaya ka-
rar verdikten sonra bunun için neler 
yapılması gerektiğini araştırdıktan 
sonra geçen yıl başvuru yaptıklarını 
aktardı.

Başvurularının kabul edilmesi 
üzerine minik Emirhan’ın kendile-
rine verildiğini dile getiren Keçeci, 
şöyle devam etti: “Emirhan’ı aldık-
tan sonra 15 gün misafirlik süreci 
başladı. Almadan önce bazı hasta-
lıkları olduğunu ve bir tanı konula-
madığını biliyorduk. Misafirlik süreci 
bittikten sonra ailecek oturduk ve 
‘Emirhan’ı geri mi verelim, yoksa 
sahip mi çıkalım?’ diye konuştuk 
fakat tüm aile Emirhan’a üç günde 
alışmıştık. Diğer çocuklarımızdan 
bir farkı kalmamıştı. Başka bir çocuk 
değil, evin çocuğuymuş gibi olmuş-
tu.”

Keçeci, çocuklarının da bu duru-

ma çok çabuk alıştığını, hep beraber 
Emirhan’ın gelişimi için çaba sarf et-
tiklerini vurguladı.

Artık küçük Emirhan’ın ailenin 
bir ferdi olduğuna dikkati çeken 
Keçeci, sözlerine şunları söyledi: 
“Sağlıklı çocuğa herkes bakar. ‘Bu 
sevaptır.’ dedik ve Emirhan’ı gön-
dermemeye karar verdik. Zaten 15 
günlük süreçte çocuklarımız olsun, 
biz olalım çok alıştık. Emirhan bize 
geldiği günden itibaren iyileşme sü-
recine girdi. Götürdüğümüz doktor-
lar da çocukta yüzde 70 iyileşme ol-
duğunu söyledi. Sadece kalabalıkta 

biraz huzursuz oluyor. Onun dışında 
birçok şey normalleşme sürecine 
girdi.”

“ŞU ANDA ‘ANNE, BABA, 
ABLA’ DİYEBİLİYOR”

Anne Öznur Keçeci (38) de ko-
ruyucu aile olan akrabasının evin-
deki huzurdan çok etkilendiğini 
anlattı. Eşinin de olumlu yaklaş-
masıyla koruyucu aile olmaya karar 
verdiklerini ifade eden Keçeci, şöyle 
konuştu: “Emirhan eve ilk geldiğin-
de sese tepki vermeyen, ağlayan, 
hırçın bir çocuktu. Doktorlar geli-
şim geriliği olduğunu hatta otizm 

olabileceğini söyledi. İlk başta bu 
durumla baş edebilir miyiz diye bi-
raz endişelendik fakat durumu bir 
ay içinde gözle görülür biçimde de-
ğişmeye başladı. Sürekli ağlayan, 
sese tepki vermeyen Emirhan şu 
anda ‘anne, baba, abla’ diyebiliyor. 
Doktorlar çocuğun otizm olması 
durumunda böylesine hızlı bir geli-
şim süreci gösteremeyeceğini söy-
ledi.”  Keçeci, sevgiyle büyüttükleri 
minik Emirhan’ın gelişim sürecinin 
olumlu ilerlemesi üzerine eğitimle-
re başlandığına değindi.
n AA

Yıldızdoğan ve Korkmaz ailelerinin mutlu günü
Ünlü sanatçı Mustafa Yıldız-

doğan’ı kızı İrem ile Hasan Kork-
maz çifti düzenlenen nikah töreni 
ile dünya evine girdi.

Mustafa Yıldızdoğan’ın kızı 
İrem Yıldızdoğan ile Hasan Kork-
maz’ın nikahı, bir düğün salonun-
da kıyıldı. Düzenlenen nikahta 

genç çifte Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 
Milliyetçi Hareket Partisi Konya 
Milletvekili Esin Kara nikah şa-
hitliği yaptı. Kıyılan nikahın ar-
dından Yıldızdoğan ve Korkmaz 
ailesi fotoğraf çektirdi.
n İHA

Farz edelim;
Çok iyi bir eşiz,
Babayız,
Arkadaşız,
Vatandaşız, 
Çalışanız, 
Yöneticiyiz,
Şoförüz,
Doktoruz,
Hakimiz;
Amma, dedim ya 

farz edelim.   
Bir de öyle olmadığımızı düşü-

nelim.
Ya da biz öyleyiz de , bizden 

başka herkes öyle değil!
Bizden başka herkesin doğru 

olmadığını kabul edelim.
Mesela:
Ailede her iki taraf da bencil. 

Her iki taraf da diğerinin kendine 
benzemesini istiyor.

Baba, anne evlatlarını potan-
siyelinden, onun hayallerinden,  
düşüncelerinden bağımsız sadece 
kendi fikirlerini uygulayan bir var-
lık olarak görüyor.  Sadece onların 
aklına geldiğinde yaşayan diğer za-
manlarda umursanmayan çocuk-
lar düşünelim,

Arkadaşlarımızı seçerken bize  
faydalarına göre tespit edelim. 
Bizim onlara ne katacağımız çok 
önemli olmasın. Dostluk kelimesi 
bile arkadaşın bize fayda derecesi-
ne göre belirlensin.

Vatandaşlığımız, devletten ne 
koparabildiğimizle ölçülsün. Dev-
letin malı deniz yemeyen domuz 
gibi olduğunu var sayalım.

Hatta bal tutan parmağını yala-
sın, becerebiliyorsa balın çoğunu 
götürsün,

Çalışan olarak işi ne kadar 
bildiğimiz önemli olmasın, işimiz 
mesleğimizle ilgili de olmasın. Alın 
teri, çalışma  onlar olmasa da olur, 
olsun.. Nasıl olsa güneşte her ye-
rimiz terliyor diyelim. İşe katkımız  
olmasa da olur diyelim . Bir şekilde 
işimizi yürütelim.

Yöneticilerimiz, işi planlama-
yı bilmesin, bütçe mi kim yapıyor 
da o yapsın. Zaten çoğu yönetici 
biliyor mu ki.   İşin verimliliği, in-
san kaynaklarının motivasyonu,  
iş süreçlerinin düzgün çalışması 
olmasa da olur diyelim.  Zaten her 
kes öyle değil mi onlarınki de o 
hataların arasında kaybolmaz mı?  
Mesela sorumlulukları olmasın. 
Yaptıkları işte hatalar başkasının 
olsun, başarı kendilerinin.

Yatırımcılarımızı düşünün.. 
Sadece para kazansınlar. Her şey 
taklit, her şey kopya olsun. Kazan-
mak için devleti kullanmak yetsin.  
Bir innovatif markası bile olmasın.  

Organize sanayi bölgelerimiz  
karma karışık olsun. Uzmanlaşma-
ya gerek olmasın.  İç çamaşır ile 
mobilya,   hidrolik sistemle, koz-
metik,    gıda iç içe olsun. Önemli 
değil yatırım olsun.

Çevre önemli olmasın. Bir de 
ona yatırım mı yapılır. İnsanlar bir 
şekilde yaşıyor. Bizden sonrası tu-
fan olsun. Kanunlara uydur uydur 
yap. Zaten devlet görüyor mu adı 
var kendi yok, olsa da bir şekilde 
çözeriz.

Teknoparklarımız olsa da iyi 
olur, tanıdık saygın iş adamları-
mıza, Profesörlerimize saygın ma-
kamlar olur.

Markamız olsa da olur olmasa 
da!

 Stratejik markamız?  Onu 

nerden çıkardık şimdi. 
Bu ülkede seksen yıl 
kaymak yemiş önde 
gelen holdinglerimizin 
ülkeye hediye ettiği 
bir stratejik markamız 
var mı da biz yapalım. 
Önemli olan para ka-
zanmak!

Güzel arabalar 
gayrimenkuller , gök-
delenler yatlar olsun.   

Var desinler.. Öyle yeni  işler bul-
mak, dünya çapında lokomotif iş-
lere imza atmak ne ki. O zaman  bu 
yatlara ne gerek var, arabalara ne 
gerek var.  Gökdelenlerde insanları 
nasıl ağırlayacağız!

Üniversite gençliğine  yeni iş-
ler bulmaya ne  gerek var? Mesela 
onları daha okulda iken işlerimizde 
çalıştırsak olur mu!  İşimize burun-
ları sokarlar. Kendimizin bile doğru 
dürüst saklayamadığımız bilgileri-
miz kaybolur! Hem elin yabancısı-
nın işimizde ne işi var!

Hakimin adalete ne ihtiyacı 
var! Tanıdıklar ceza almasın yeter.

Doktorumuza para kazandı-
ralım, bol hastalık olsun. Bol ilaç 
tüketilsin! Maksat  ticaret olsun! 
Sağlık yaşamak ne demek.? İnsan 
sağlıklı yaşarsa o kadar doktora ila-
ca ne gerek var!

Şoför için yayanın ne önemi 
var? Yaya yola çıkınca biraz gaza 
bas yaya korksun. Bir daha yola 
çıkmaya cesaret edemez!

Bu günlerde insanlar çocuklar 
katledilsin sesimiz çıkmıyor ,  hay-
vanlar korumak için neler yapmı-
yoruz? Belki de daha çok televizyo-
na çıkarıyorlar!

Aklımıza geleni konuşalım,  
dinlemeyelim! Aklımızdakini he-
men söyleyelim sonra unuturuz!  
Ne dediğimizin ne önemi var? 
Karşımızdakini susturmak önemli 
bir meziyet! Biraz da konumumuz 
iyi ise karşımızdaki konuşmasa da 
olur.

Demokrasi de bizim için değil 
mi?

Hak, bizim hakkımız yenmediği 
sürece haktır. Bu aynı zamanda bir 
kurnazlık meziyetidir.

Güzel yaşamlar isteyelim, ha-
yal edelim projeler yapalım, ama 
bunu birisi yapsın.  Biz  demiştik 
deriz. Hatta başkaları kendileri için 
yaparsa, bak ben önceden düşün-
düydüm benim projelerimi çalmış-
lar diye kızma hakkımız olur.

Hatta aklımıza gelen her şeyi 
doğru yanlış ne olursa söyleyelim.  
Hangisi doğru olursa,bak ben de-
miştim deriz.

İnsanları bolca suçlayalım, ha-
talar icat edelim.  Bir gün kullanırız. 
Gerçekleşirse  onu yönetmede, 
sindirmede  kullanırız.  Gerçekle-
şirse işimize yarar. Gerçekleşmez-
se söylemiş oluruz. Sorumluluğu-
muz mu? Herkes böyle yapıyor.

Böyle bir toplum nasıl olur? Bu 
toplum nasıl bir medeniyet !üretir. 
Yaşam üretir!

Farz edelim ki böyle bir top-
lumuz. Biz düzgünüz! Öyle varsa-
yalım. Zaten kendimizi en doğru 
yere koyuyoruz. Bizden başkaları 
böyle..

Bizler  doğru, iyi haklı birisi 
olarak böyle bir toplumun neresin-
deyiz?

Bir öz eleştiri yapabilir miyiz?

BİR DE BU AÇIDAN BAKALIM!

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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‘Ana arterler ring haline getiriliyor’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, An-
talya Çevreyolu ile şehir merke-
zini birbirine bağlayacak ve Me-
ram’ın en geniş caddesi olacak 
Gazze Caddesi’nde incelemelerde 
bulundu. Altay, yıl sonuna kadar 
tamamlanacak caddenin Meram 
Yeni Yol ile Antalya Çevre Yolu 
arasında yeni bir bağlantı olacağı-
nı söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, An-
talya Çevre Yolu ile şehir merke-
zini birbirine bağlayacak ve Me-
ram’ın en geniş caddesi olacak 
Gazze Caddesi’nde incelemelerde 
bulundu.  Meram bölgesinde yapı-
laşmanın önünü açacak ve Meram 
ile Selçukluyu birbirine bağlayacak 
önemli bir caddenin yapım ça-
lışmalarının devam ettiğini ifade 
eden Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, caddenin ilk 
etabında 2 bin 300 metrelik kısım-
da altyapı çalışmalarının tamam-
landığını, asfalta hazırlık yapıldığı-

nı söyledi. 
Meram bölgesine 40 met-

re genişliğinde önemli bir cadde 
kazandırıldığını kaydeden Altay, 
“Caddeyle bölgede bir ana arter 
oluşturuyoruz ve mevcut ana ar-
terlerimizi ring haline getiriyoruz. 
İkinci etapta kalan bir kilometrelik 

kısımla da Meram Belediyesinden 
Ağır Bakıma kadar kamulaştırma 
faaliyetleri yürütülüyor. Böylece 
yaklaşık 3 buçuk kilometrelik cad-
demiz tamamlandığında Meram 
Yeni Yol ile Antalya Çevre Yolu 
arasında yeni bir bağlantı, etrafın-
da imar yapılaşmasını hareketlen-

direcek yeni bir ana cadde açılıyor. 
İnşallah yılsonuna kadar Gazze 
Caddesi’ndeki tüm çalışmaları ta-
mamlamak istiyoruz” diye konuş-
tu. Gazze Caddesi, kamulaştırma-
larla birlikte 20 milyon liraya mal 
olacak.
n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin birlikte organize ettiği Mevlana Şiir Şöleni, Türkiye’nin 
farklı şehirlerinden şairleri ve sanatseverleri biraraya getirdi. Mevlana Müzesi Gül Bahçesindeki programda şiirseverler şiire doydu

Şiir şöleni şiire doyurdu

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi’nin birlikte organize ettiği 
8. Mevlana Şiir Şöleni, Mevlâna 
Müzesi Gül Bahçesi Açık Sema 
Alanı’nda gerçekleştirildi. 

ÜLKELER ASKERLE ALINIR AMA 
O ÜLKEDE SANAT EDEBİYAT VE 

MEDENİYETLE KALINIR 
Türkiye’nin farklı şehirlerinden 

gelen şairler ile çok sayıda şiirse-
verin katıldığı programda konuşan 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun, sanatın, edebiyatın ve mima-
rinin medeniyetlerin devamı üze-
rindeki etkisinden söz etti. Sorgun, 
“Ülkeler askerlerle alınır ama ülke-
lerde askerlerle kalınmaz. Sanat, 
edebiyat, mimari ve medeniyet ile 
kalınır. Her şey siyasetten ibaret 
değildir. Siyaset bir iklim oluşturur 
ve eğer güzel bir iklim oluşturur-
sa hiçbir şey ekmeseniz de hüdayi 
nabitler yani âşıklar, şairler yetişir” 
diye konuştu. 

HEP GÜZEL İNSANLARIN GÜZEL 
ŞEHİRLERİ OLMUŞTUR 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Mahmut Sami Şahin, 
bu tür etkinliklerin Konya’ya değer 
kattığının altını çizdiği konuşma-
sında, “Hep güzel insanların hep 
güzel şehirleri olmuştur. Konya, 
medeniyetimizin bir yansıması ola-
rak içinde yaşayan güzel insanlar 
kadar çevrelerine de güzellik saç-
mışlardır. Hz. Mevlana, Hz, Şems-i 
Tebrizi, Sadreddin Konevi şehrin 

manevi kimliğini inşa etmişlerdir. 
İslam medeniyetin beşiklik etmiş 
Konya’da ilim fikir ve siyaset bu 
şehrin iklimine tesir etmiştir.” 
ŞİİR EN ZARİF EDEBİYAT TÜRÜDÜR 

Türkiye Yazarlar Birliği Kon-
ya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri 
Erten ise konuşmasında şiiri ve 
şiirin insan hayatındaki önemin-
den bahsetti. Erten, “Hz. Mevlana, 
Mesnevi’deki fikirlerini edebiyatın 
en etkili alanlarından biri olan şi-
irle insanların ruhlarına, gönülle-

rine ve zihinlerine anlaşılır kalıcı 
bir şekilde anlatmayı başarmıştır. 
Zira şiir, edebiyat türleri içerisin-
de belki de en zarif, en duygusal 
ve en eski türlerdendir” şeklinde 
konuştu. 

Konuşmaların ardından Türki-
ye’de alanlarında söz sahibi olan 
şairler, kaleme aldıkları birbirin-
den güzel şiirleri Konyalılar için 
seslendirdiler. Protokol üyelerinin 
şairlere günün anısına birer plaket 
takdim ettiği etkinliğin sonunda 

şairlerin okudukları şiirlerden olu-
şan kitap, kendilerine ve kültür 
sanat insanlarına günün anısına 
hediye edildi. 

Mevlana Şiir Şöleni’ne Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, 
Büyükşehir Belediyesi Basın Ya-
yın ve Halkla İlişkiler Dairesi Baş-
kanı Ahmet Köseoğlu, Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanı Mücahit Sami Kü-
çüktığlı ve çok sayıda davetli katıl-
dı. Programa eserleriyle ise Adem 
Turan, Ahmet Efe, Ayşe Sevim 
Günay, Bestami Yazgan, Bülent 
Sönmez, Ercan Ata, Hüseyin Akın, 
Kamil Uğurlu, Mehmet Ali Köseoğ-
lu, Mehmet Atilla Maraş, Mehtap 
Altan, Mustafa Uçurum, Nilüfer 
Zontul Aktaş, Özcan Ünlü, Rukiye 
Aydın, Şakir Kurtulmuş ve Şener 
İşleyen katıldı. n HABER MERKEZİ

Hayri Erten Ahmet Sorgun Mahmut Sami Şahin
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O, birdir, birliktir, eşi ve benzeri 
yoktur, ölüden diriyi diriden ölüyü 
çıkarandır…

 Uçmak kuşlara verilen bir has-
lettir. İnsan yapsa yapsa onlardan 
kopya çekerek uçakları ve modern 
hava ulaşım araçlarını yapabilirler. 
Yalnız o araçlar ne şekilde gelişirse 
gelişsin insani özellileri taşıyamaz-
lar. İnsan sanatkârdır. Kendisine 
bahşedilen akıl melekesiyle dünün 
insanın düşünmekte bile zorlandığı 
birçok şeyi başarmış, yalnız ruhu-
nu verememiş ve veremeyecektir. 
İcat etmek ‘halk’ etmek değildir. 
Mevcut olanları toplamak, bir araya 
getirmek, ayrı eşyaları bir araya ge-
tirerek yeni bir ürün, bileşke ortaya 
koymaktır.

Hammadde ezelde var edilmiş-
tir. Güneşin, o’nun varlığını şavkıyla 
ortaya çıkaracak, yeni bir eser ortaya 
çıkarmak isteyene ‘ben buradayım’ 
diyecektir. Maddeyi yaratan O, gü-
neşi yaratan O’dur. Bu yoktan var 
edişte ikircilik yoktur. Yarış olma-
mış, olamayacaktır. Bu ne ırklarara-
sı, ne renklerarası ne kıtalararası bir 
maratondur. Yarış, yaratılmışa ya-
rarlı icatlar, verimler ortaya koyarak, 
yoktan vâredenin direktifleri doğrul-
tusunda doğru rotayı bulmaktır.

Renkler ve zevkler varoluş gaye-
si anlaşılınca önem ve ehemmiyetini 
ortaya koyacaktır. Kuytu köşeler, dar 
sokaklar, kimsesiz sanılan ıssız vadi-
ler, görünüşte kimsesiz gibi olsalar 
da kimsiz değillerdir. Simsiyah bir 
gecede simsiyah bir taşın üstünde 
yolunu bulan karıncanın telaşının 
bir gayesi vardır elbette. İzbelerde 
yaşayan, bakmaya, seyretmeye bile 
tahammül edemediğimiz, küçüklü 
büyüklü varlıkların yaradılışını an-
lamaktan aciz olsak ta, sayısız hik-
metlerinin olduğu inkâr edilemez bir 
gerçektir.

Yarış, yoktan vâredicinin in-
san motoruna yerleştirdiği atom 
çekirdeğinin hacmi ve etkisi kadar 
olmalıdır. Karıncanın içine onca ha-
yat fonksiyonlarını yerleştiren, koca 
bir çınarı küçücük bir çekirdeğin 
içinde saklayanın gücüne ve yoktan 
vâredişine karşı olunca, asıl, mana 
ve ehemmiyetini kaybedecektir. 
Ata semer vurmakla eşek, eşeğe 
de eğer vurmakla at olamayacağını 
kavrayabilecek kadar zekâ pırıltısına 
sahip olan insan hünerini, bu doğ-
rultuda ortaya koymalıdır.  Sanal 
merceklerle ve sınırlı gözlerimizle 
görebildiğimiz en küçük zerrecikle-
rin devlere karşı pehlivanlığı neyse, 
bizlerinde pehlivanlığı öyledir akıl 
erdiremediklerimize. Pehlivanlığın 
dizginlerimi tutmamızla şahlanacak, 
salıvermemizle yaşam sırçası param 
parça olacaktır.

Eskilerin yapmış olduğu sanat 
eserleri vardır. Mükemmel yaratılış-
larından esinlenerek kendilerinden 
mükemmel yaratana atiye olsun, 
hediye olsun, şükür olsun, ibadet 
olsun diye, ortaya koydukları… Bu 
şaheserler bu günde o haşmet ve 
cehaletini koruyorlar ayakta durabi-
liyorlar bir şeyler söyleyebiliyorlarsa, 
yapılış gayesinden aldıkları ilhamla 
söylüyorlardır. Siz, inansı andıran 
bir heykelin başka bir sanat eserin-
deki sıcaklığı verdiğini gördünüz mü 
hiç?!.. Belki unutulmaması için, anı 
olsun diye sevdiklerimizin suretlerini 
saklarız bir yerlerde. Onlara baktı-
ğınız zaman içiniz ısındı, özleminiz 
hasretiniz biraz olsu dindi mi? yoksa 
boğazınızı bir boz armut gibi tıkanıp, 
nefes almanızı zorlaştırarak hayat 
mücadelenizi elinden alma girişi-
minde mi bulundu!?..

“Sanat sanat içindir” sözü, asıl 
sanatçının sanatına teşekkür mahi-
yeti taşıdığı ve vermiş olduğu akıl 
melekesini nasıl kullandığını göster-
mek için yapıldığı zaman mana ve 
ehemmiyetini gösterecektir. Birde 
enbasidinden de olsa maket aslın 
yerini hiç tutmayacağını ve esinti-
nin asıl rüzgârın sadece habercisi 
olduğunu fısıldamaktan başka bir 
şey olmadığının sergilenmesi olma-
lıdır asıl gayemiz. Biz toplayıcıyız, 
o, dağıtıcı. Biz dilenciyiz, o, verici. 
İstemesini bilene… Sanatkâr olmak 
yüce bir duygudur. Hele ne anlama 
geldiğini bilmek, duygudan da öte 
bir vurgudur. Duygu vurgulandığı, 
vurgu da duyguyla kucaklaştığı za-
man, o eseri ortaya koyanda koydu-
randa ve o esri seyredende ondan 
haz alacak zikrini artıracaktır.

Zikir, gecenin kimsesiz zamanla-
rında post üzerinde sabahlara kadar 
tesbih çekmekten ibaret değildir. 
Asıl zikir, çekilen tesbih sonunda 
topyekûn bir kitleye hep bir ağızdan 
Yaradan’ın sırrına mazhar olmak 
için haykırma bilincinin aşılanma-

sıdır. Aşı tabii olunca sonuçta tabii 
olacaktır. Sünni aşı, dünü kurta-
rırken yarını mahvetmekten başka 
hiçbir işe yaramayacaktır. Mesele 
ne post kavgası nede dost kavga-
sıdır. Dost dostla olsa olsa postun 
üzerine kimin önce oturtulması için 
verilen mücadeledir. Kim hünerli, 
kim becerikli, kimin aklının ışığı bir 
an önce etrafını aydınlatacaksa, pos-
tun üzerine önce o oturtulmalı, daha 
henüz zamanı gelmemiş olanda ol-
gunlaşmasını beklemelidir. Hırçın-
laşmadan hinlik, hainlik sevdasına 
kapılmadan…

Memleketler beldeler, renler, ırk-
lar, zevkler, ayrıcalıklar değil tanışık-
lıklar olsun diye yaratılmıştır. Ulaşım 
araçları, havada, karada ve denizde 
nasıl ki ahşaptan madenden vs. fark-
lı maddelerden elde ediliyorsa, insan 
da tornadan çıkmış bir vaziyette ol-
mayacaktır. Bunun hikmeti ve sırrı 
bu taşıtları icat edenler tarafından 
biraz anlaşılmaya çalışılsa da yaşan-
tısını sadece midesini doyurmaya 
endeksleyenler tarafından bi hayli 
zor olacaktır. Gerçi onların da öyle 
bir telaşları olmayacaktır. Düşün-
mek isteyenlerle düşünmek lazım, 
sorumsuz ve sorgusuz yaşamak, 
hiçbir merci ve makam tarafından ne 
yaptığı konusunda sorguya çekilme-
yeceği garantisine sahip olmak, bir 
üstünlük müdür…

İnsanların yemesi ve yaşamlarını 
devam ettirmesi için hizmetine veri-
len varlıklar,  ne zaman ve ne şekilde 
bir insan tarafından telef edileceğini 
bilmeden ve hangi hakla canına kıyı-
lıp midesine indirileceğini düşünme-
den yaşamaları onlara bir üstünlük 
sağlar mı!?.. İstediğim şekilde haya-
tımı yaşarım demek için şehir hayatı 
emin ve güvenli bir yer midir?..  İn-
sanlar doğal yaşamdan şehir yaşa-
mına, dağınık yaşamdan toplu ya-
şama geçmekle kendilerine nasıl bir 
düşmanlık yaptıklarının farkındalar 
mı!?.. Bir dağ kulübesinde yaşayan 
insanın pencereye,  perdeye, döşe-
meye ne kadar ihtiyacı olabilir!?.. 
Hele bitmek ve tükenmek bilmeyen 
envai çeşit faturaların ödenmesi gibi 
bir kaygısız olabilir mi!?.. Sahi sade-
ce bankasız yaşamak bile hürriyetin 
ta kendisi değil mi?..

Parayı bulan Lidyalılar, insan-
lığa ne kadar kötülük yaptıklarının 
farkına varmış mıdırlar?.. Elektriği 
icat eden Edison taşlanmalı mıdır 
taçlanmalı mı!?.. Olay, tamamen 
nereden baktığına bağlıdır. Elektrikle 
yapılan hizmetler, insanlık uğruna 
daha güzel şeyler icat edilmesine 
vesile olursa iyi aksi halede kötüdür. 
Peki, karanlıkları istirahat, gündüzle-
ri de çalışmak için yaratılanın vâre-
dilişine karşı bir başkaldırışımıdır bu 
yazıyı tersinden okumak, oda olaya 
bakış açısının içinde gizlidir. İslami 
kesimde darbi mesel haline gelen 
şu Edison’un cennetlik cehennemlik 
olduğu yönündeki tartışma da bu di-
lemma’nın iki ucunda saklıdır…

Ben uçaktan bakınca yer kürenin 
çok fazla büyük olmadığı kanısı-
na vardım. Ondurt veya on beşinci 
katlardan bakınca da kocaman in-
sanların cüce, dev gökdelenlerinde 
heceden başka bir şey olmadıkları 
kanısına vardım. Bakış ve görüş 
ayrıcalığı da bu olsa gerek. Açlıkla 
imtihan olan insanlar için şekerden 
bahsetmek nasıl abesle iştigalse, ba-
şıboş oldukları vahametine kapılan 
insanlarında başıboş olmadıklarını 
kabullenmeleri o kadar zor olacaktır. 
Oysa bedenleri için kullandıkları aklın 
küçük bir bölümünü bile olsa ruhla-
rı için kullansalar, kendi kendilerine 
“madem istediğim gibi yaşayacağım 
öyleyse topluluğun içinde işim ne” 
diyecek, kendi doğal yaşamına geri 
dönüverecektir ki o da hiçbir zaman 
arzu etmediği bir şeydir.

Biz kavgayı mı severiz yoksa 
kavga bizi mi?..  Kavgasız bir ha-
yat mümkün olmadığına göre bu 
soruyu her aklıselim sahibinin dü-
şünmesi lazım?!.. Zira her ne kadar 
yeni urbalar giydiğimiz zaman-hele 
iskeletimiz fazla kilometre yapmış-
sa- kendimizi ne kadar yakışıklı, eşi 
ve benzeri olmayan insan olarak gö-
rürken, üryanken kendimizin diğer 
yaratıklara göre hiç de o kadar güzel 
olmadığını anlayacak, asıl özelliği-
mizin akıl denilen kara kutumuzdan 
kaynaklandığını kavrayacağız. O kara 
kutu ki tüm şifrelerimiz onda saklan-
mış onda gizlenmiştir. Kara kutunun 
bozulması ya da bozuk kara kutuy’la 
piyasaya sürülmemiz, tüm haşme-
timizi yerle yeksan edilecektir. Kara 
kutun yoksa rahatsın… Sorgusuz 
sualsiz yaşayabilirsin. Tercih edebi-
lir miyiz acaba ya da onların yerinde 
kaçımız olmak ister ki!?..

Savaşımız önce 
kendimizle sonra ken-
dimizi hedefimizden 
caydırmak isteyen öte-
kisiyle olmalıdır. İçimizi 
temizlemeden çev-
remizi temizlememiz 
fayda vermeyecektir. 
İçimizdeki mikrobun 
zararı yakın tehlike 
iken, dışımızdaki mik-
rop uzaktır. Kolsuz kah-
ramanın düşmana olan hıncı ve üs-
tünlüğü neyse, içimizdeki azgınlığı 
bastırmadan dışa karşı saldırmama-
mızın neticesi ve kahramanlığı da o 
olacaktır. Asıl savaşımız içimizdedir. 
Nitekim ilk savaşan Habil’le Kabil 
kardeştiler. Tüm elçiler gönderdik-
leri kavimler tarafından dışlanmış, 
türlü badirelere maruz kalmışlardır. 
Düşman içtedir dost içte… Aynı be-
dende yaşayan ikizlerdir onlar. Aynı 
cana takılmış iki ayrı heves, aynı 
ayağa hizmet etmeye çalışırken fark-
lı düşündükleri için farklı istikamete 
çeken iki ayrı hizmetçidirler...

Ayrılık ve ayrımcılık hedefe var-
ma ve hedef gözetmeksizin hayatın 
farklı ve şaşırtıcı nimetleri arasında 
yok olma, gark olma ayrıcalıklarında 
gizlidir. Toprak, içine aldığı tohu-
mu kendinden ilave ettiği motiflerle 
alımlı bir kadın edasıyla sunarken 
efendisine, çorak, öyle bir sunum 
zahmetine katlanma zahmetine bile 
katılma eğiliminde gözükmemek-
tedir. Toprak anaç, çırak kıraçtır. 
Aslında her ikisi de emrolundukları 
doğrultusunda hareket etmektedir-

ler bilerek yâda bilmeyerek. Oysa 
kıraç, çorak olmadan elde ettiği gök-
yüzü sularıyla tutabilseydi kendinde 
tutunmaya çalışan üç beş çalıyı, 
çorak olmayacak, sahibini gözünde 
değerini kaybetmeyecekti. Sahibi 
onun niye atmış olduğu tohumları 
zinetleyerek birkaç misliyle kendisi-
ne iade etmediğine kızmamaktadır. 
Onun kızgınlığı gökyüzü damlalarını 
iyi hesap edip çalılarını kurutmadan 
tutma ve böylece hem yeşilliğini 
hem de yeni yağmur damlalarının 
gelmesini beceremeyişindendir. 
sarmak ayrı bir erdemdir. Elde olanla 
ayakta kalma, kendi yağınla kavrula-
bilme becerisi, öyle yabana atılacak 
hasletlerden değildir. Ölüyü dirilten 
toprak, dün insanı kendinden harç 
yapıp salarken arzın endamına, bu 
gün onun hayatta kalabilmesi için 
türlü nimetler vermekte, kendinden 
olan insana izzeti ikramda bulun-
maktadır. Toprak evladını unutma-
mıştır, onunla olan bağlılığı ilelebet 
devam edecektir. Çorağın bir anlık 
gafleti ve dalgınlığı onu öz evladının 
gözünden düşüren, terk edilen ana 
konumundadır. Evlat atasını bir an-
dık gafletinden dolayı tanımamakta-
dır. Kıraç sahip olabilseydi kendinde 
vârolana, bu uzlete bu yalnızlığa dur 
diyebilir miydi acaba?!.. Onun ço-
rak olmasında tek suçlu kendisi mi 
yoksa hayatın kanunu mu suçludur 
buda bir başka sorudur?  Çorağı 
görmeden kıraç’ın, kıracı görme-
den de sulağın kıymetini anlamamız 
mümkün değildir.

Biz neyi doğru düzgün anlayabil-
dik ki. İçinde bulunduğumuz hayat 
sarayına lodoslamasına dalarken, 
buranın bir sahibi olabileceğini aklı-
ma getirme zahmetine katlanabildik 

mi ki? Düşünmek bizim 
işimizde, işimizi yapıyor 
muyuz acaba? O işimiz-
den başka daha ne çok 
işimiz var bir bilebilsek!.. 
Midemizi patlatacak şe-
kilde yememiz, geceyi 
gündüze karıştırarak 
uyumamız, şehevi arzu-
larımızın gemini kırarak 
bir korsan gibi gördü-
ğümüz her gemiye sal-

dırmamızdan fırsatımız oldu mu ki 
asıl işimize dönebilelim?!.. Herkesin 
akıllı olmamızı istemesinden aklımızı 
başımıza almamıza zaman kaldı mı 
dersiniz. —Akıllı olmak, cebi doldur-
mak, güzünün alabildiğine saldır-
maktır.- Öyle nerden geldim nereye 
gidiyorum, diye oturup düşünmek, 
ancak mısırgalara yakışır. Yakışanı 
değil yakışmayanı yapmalıyız. Dü-
şünmek, taşınmak başkalarına, yap-
mak bize düşer…

İşimiz aksiyon, yolumuz kısa 
hedefimiz büyüktür. Dala kuşun 
konmasını beklemek zaman alacak-
tır. Önce dalı, sonra ağacı kökünden 
kesmeli, konmak için gelen kuşları 
havada avlanmalıyız. Ya başkaları 
gelir saltanatımıza göz diklerse… 
Yenimiz dar elimiz uzundur. Uzun 
eli, kısa yenin içinde tutmalıyız… 
Nefes alıp vermelerimiz, soluklan-
malarımız hep bir saltanat uğruna 
olmalı, yaşam gailesi her tarafımızı 
sarıp sarmalıdır. Hamasi nutuklar 
bizi bildiğimiz yoldan şaşırtıp asıl 
benliğimize döndürmesin. Zira o 
yol meşakkat yolu, o yol dağ bayır, 

o yol kimsesizleri yoludur. Bu yolun 
sonundaki gülistanlıkta bir hayal 
mahsulüdür. Sen dağ bayır aşma 
zahmetine katlanmamalısın. Doğru 
söylediğine inansan dahi, kalbinin 
seni götürdüğü yere aldanmama-
lısın. Madem o yolun nurunu peşi-
nen göremiyor paslı gözlerin, onları 
fazla yormamalısın. Gözünün pasına 
sakın dokunma, o, onların şiarıdır, 
görüntüsü, kudret sürmesidir. Silme 
sürmelerini, zorlama göz kapakları-
nı, gerçeği görmek için sakın açma 
daha fazla gözlerini!... Gördüğünle 
yetin. Birkaç tepe ilerdeki ırmaklar, 
huriler, güller gülistanlıklardan sana 
ne... Sen hemen şuracıkta gördüğün 
dünya nimetine, o mübarek gözlerini 
sakın kapama!..

Uyumak sana yakışıyor, uyut-
mak ona, o senin içindeki sen, seni 
sana bir bırakırsa, sakın aldanma. 
Zor onlar… Kolay dediklerine bak-
ma… Bulunca alacaksın, görmez-
lerse çalacaksın, daha olmadı da-
lacaksın, işte yaşam bu. Yol uzun, 
hayat kısa, nefesini iyi ayarlayacak 
olaya son noktayı koyacaksın. Pa-
tika yollar, sana değil başkalarına, 
rahmet damlaları sana değil kurak 
çölleredir. Sen suyun başındasın 
susuzda olsan içeceksin suluda. Eli-
nin uzandığı seninde olsa alacaksın 
olmasa da. Dilinin döndüğü uysa da 
söyleyeceksin uymasa da. Dert orda 
derman burada… Aşk ordaysa fer-
man burada. Sen fermanı dinleye-
ceksin… Aşkın yolu uzun. Sen kar-
gayı dinleyeceksin bülbülün lisanı 
hüzün. Tan tan tan, nerden çıkarsa 
çıksın vatan. Nerden gelirse gelsin, 
sana veren, seni doyurandır atan. 
Ona kulak asıp, ona güveneceksin, 
ondan medet umum, ona dilenecek-

sin…
Efendi olmak sana değil ona ya-

raşır... Sen bir koşu su getir beyine, 
ateşini söndür, bekle başucunda, 
artandan sende istifade edersin. Boz 
bulanık dağlardan yeraltından sular 
çıkarıp kıraçlara ağaç dikmek neyi-
ne. Senin vatan millet diye tan tan 
edenler neyine. Efendinden kalan su 
senin, ekmek senin. Sen eski, sanki 
var mıdır bedenin… Yolu uzatma, 
bulduğun kapıyı da kapatma… 
Bulmuşsun bir kapı, sakın elinden 
bırakma sapı, nasılsa sap sende 
olduğuna göre tuttuğuna değer ve-
rilecek kazandan artan kırıntılardan 
sana da verilecektir. Ayrılıkçı olma, 
iki ayağının olması koşmanı, düşü-
nen bir vatlık olman da düşünmeni 
sağlamasın sana…

Niye niçin düşüneceksin, senin 
yerine düşünen, kafa yoran birileri 
varken. Hazır ekmek kapısı bulmuş-
ken tepmek niye, bir lokma ekmek 
bulma garantisi varken fazlasını bul-
mak ihtimaline heveslenmek niye… 
Yol uzun ömür kısa, dayanmak için 
nefes lazım yokuşa, önün düzlük ar-
kan düzlük ne fark eder sanki ha yaz-
lık ha güzlük. Ölümlü dünyada ölüm, 
yalancı dünyada yalan mı bitecek?.. 
Ayrılırsan bulunduğun mevziden, 
bakarsın oda yitecek… Kuşlar uçup 
ta dağ bayır ne yaptılar. Büyük 

Becermek, lokma umanlar küçü-
ğüne taptılar. Tapılacaksa madem, 
badem varken niye âdem!.. Düşün-
mek hem zahmettir hem de züldür. 
Azın bileşkesi küldür…

Hz. Musa Mısır’ın bir olana eş 
koşanlarını doğru yola çağırmak, 
karanlıktan aydınlığa çıkarmak için 
gönderilmişti.  Dedesi Hz. Yakup’un 

oğlu Hz. Yusuf’un, çalmış olduğu 
maya tutmuş, İsrail oğulları gün-
den güne çoğalmaya başlamıştı. 
Mısır’ın yerli halkı olan Kıptiler ve 
hükümdarı Firavun bu durumdan 
şikâyetçiydiler. Bir gün kâhinlerden 
birisi Firavun’a, İsrail oğullarından 
dünyaya gelecek bir erkek çocuğun 
saltanatını yerle bir edeceğini söy-
ledi. Kendinden başka ilah tanıma-
yan Firavun o günden sonra İsrail 
oğullarından dünyaya gelecek olan 
tüm erkek çocukların öldürülmesi 
fermanını imzalayarak uygulamaya 
geçirdi. Her zaman olduğu gibi yok-
tan var edici sunni tedbirleri bertaraf 
edecek, hayatın akısının önündeki 
engellemeleri basit bir şekilde orta-
dan kaldıracaktı.

Musa, annesi tarafından ilahi 
ferman gereği Nil nehrine bırakılmış 
ordanda bizzat ezeli düşmanın an-
nesi tarafından sarayda koruma al-
tına alınmış annesinin de sütannesi 
olarak saraya alınmasıyla hayat akı-
sını tamamlayarak aşama kaydedil-
mekteydi. Firavun’un tek olana şirk 
koşmasının zamanı çoktan gelmiş, 
yok tan var edecinin “ol” deme saati 
başlamıştı. Firavun, harici düşman-
larıyla uğraşırken yanı başında ge-
leceğini hazırladığının farkında bile 
değildi. Çünkü öyle buyuruyordu 
yaratan “Onlar kördürler göremez-
ler, sağırdırlar duyamazlar, tat dırlar 
konuşamazlar.” Musa, diğer elçiler-
de olduğu gibi gün gelip bu azgın-
lığa “dur” demeye başlayınca, tarih 
tekrar edecek, Saltanat babalarının 
isyan çığlıkları baş gösterecekti. Tek 
çare, onu dinleyecek kulak, görecek 
göz, takip edebilecek yüreğin oldu-
ğu yerlere girmek, böylesi insanlarla 
yaradılış maksadına uygun eylemler 

içinde olmaktı.
Musa yaratıcısıyla TUR dağında 

başladığı halvet seansları sonrası 
onca azgınlığa rağmen kendini din-
leyecek bazı seçkin insanlara haki-
katleri anlatmaya ve onları doğru 
yola çağırmaya başladı. Hakikat ve 
onun uygulayıcıları her zaman az 
olacaktı ve öylede oldu. Hz Musa, 
yine günlerden bir gün İsrail oğulla-
rına ilahi buyrukları anlatırken kendi-
sine ondan daha iyi ilim ve hikmet 
sahibinin olup olmadığı sorulunca 
oda;  “hayır, yoktur”  cevabını ver-
di. Hz. Musa’nın bu cevabına kar-
şı yaratıcı kendisinden daha fazla 
ilim ve hikmet sahibi bir kulunun 
olduğunu Hz. Musa’ya bildirdi. Ya-
ratıcı, Musa’ya iki denizin birleştiği 
yerde kendinden daha fazla ilim ve 
hikmet sahibi Salih bir kulunun ol-
duğunu söyledi. —Kızıldeniz’deki 
Akabe Körfezi ile Süveyş Kanalı’nın 
birleştiği bölgedir.-  Bunun üzerine 
HZ. Musa yanına genç hizmetçisi-
ni de alarak bu Salih kulu aramaya 
koyuldu. Salih kulla Salih elcinin 
buluşmasından sonra geçen mace-
ralı yolculuk eskilerin “hikmetinden 
sual olunmaz” ifadesiyle taşı dediğe 
koydukları, yenilerin ise, bilinçsizce 
“şu gariban’ın ne günahı var ki Allah 
ona bu durumu reva gördü” sualinin 
apaçık bir yanıtıdır.

İlk önce yaratıcı elçisini cilveli 
bir başlangıçla Salih kulla buluştura-
caktı ve bu cilve Musa’ya salih ku-
lun ilim ve hikmet sahibi olduğunu 
gösterdi. Olay, elçi ve hizmetçinin 
yanlarına yemek için aldıkları balı-
ğın iki denizin birleştiği yerde kay-
bolmasıyla gerçekleşti. Musa, genç 
hizmetçisiyle Salih kulu bulmak için 
yola revan olmuştu. İki denizin bir-
leştiği yeri geçince yanlarına aldıkları 
azıkta bulunan bağlın gemideki bir 
delikten canlandıktan sonra denize 
kaybolduğunu anladı.  Ve aradıkları 
Salih kulun geride kaldığını kavraya-
rak döndü ve onunla buluştu.

Hızır bir yolcuydu. Hz. Musa, 
kendinden ilmen ve hikmeten ilerde 
olan salih kula yolculuk esnasında 
refakat etmek istediğini bildirdi. Sa-
lih kul, Hz. Musa’nın beraber yolcu-
luk yapma teklifini, şartlı olarak ka-
bul etti... Hz. Musa’da şartta uyacağı 
konusunda söz vermesi neticesinde 
yolculuk başlamıştı. Salih kulların 
yolculukları bu esas üzere seyre-
derken Hızır, ilk icraatını yaparak Hz. 
Musa’nın şartlara uyup uymadığını 
kontrol etti. Hz. Musa Hızır’ın yap-
tıkları karşısında şartı çoktan unut-
muştu, çünkü Hızır aleyhisselam 
seyahat ettikleri gemiyi dilerek onun 
yoluna devam etmesine mani oldu... 
Ve kaptan gemiyi tamir ettirmek için 
geri döndü. Hz Musa Hızır Aleyhis-
selama “ gemiyi içindeki insanların 
batmaları için mi deldin” dedi…

Hızır Aleyhisselam’ın İkinci ic-
raatı ise sokakta oynayan küçük bir 
çocuğu öldürmesiydi. Hz. Musa’nın, 
Hızır Aleyhisselam’ın bu fiiline karşı 
tepkisi ise “kısas olmadan suçsuz 
bir çocuğu nasıl öldürdün, doğrusu 
çok kötü bir iş yaptın” sekindeydi.

Hızır Aleyhisselam’ın 3. eylemi 
ise kendilerine yiyecek vermeyen 
ve misafir olarak kabul etmeyen 
bir köyden geçerken yıkılmak üzere 
olan bir duvarı doğrultmasıydı Hz. 
Musa’nın Hızır Aleyhisselam’ın bu 3. 
eylemine karşı tepkisi ise; “İstesey-
din buna karşılık bir ücret alırdın” de-
mesi üzerine Salih kul; Hz Musa’dan 
neden hikmet ve ilmen daha ilerde 
olduğunu yaptığı eylemlerin sırlarını 
bir bir açıklayarak ortaya koydu. Ve 
dedi ki; gemiyi delmemin sebebi: 
sahiplerinin gariban olması ve ilerde 
ki korsanların sağlam gemileri alma-
sına engel olmak içindi. Gemiyi çü-
rüğe çıkarttım. Çocuğu öldürmenin 
sebebi ise; anne ve babasının Salih 
insanlar olması, çocuğun ise, büyü-
yünce kötü bir insan olup onları kötü 
yola götürmek için eziyet etmesine 
engel olmak isteyişimden kaynak-
landı. Eğik duvarı doğrultmamın ge-
rekçesi ise: altında bulunan hazineyi 
iki küçük yetimin büyünce almaları 
için kendilerine zaman kazandırtma 
isteğimden kaynaklanmaktadır...

Tüm bunlardan sonra Salih kul 
Hz Musa’dan şu gerekçeyle yolları-
nın ayrıldığını bildirecekti: “Yapmış 
olduğum eylemlerin arkasında yatan 
gerçekleri görmediğin den dolayı 
bana verdiğin söze sadık kalmadı-
ğında yollarımız burada ayrıldı.”  O, 
her şeyi yoktan var eden, tüm yara-
tılmışların dünü ve yarını tayin eden, 
çekişmesiz, ihtilafsız tek, yeyağane 
halikken, tek hecelik, ikicilik, iki he-
celiktir SABIR…

SABIR 

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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Metale şekil veren teknolojisiyle adeta metali sanata dönüştüren Sumak Metal, Almanya, İngiltere, Fransa, Letonya, Hindistan ve 
Pakistan olmak üzere birçok ülkeye metal ürünleri ve Değirmen Makinaları ihraç ederek milli ekonomimize büyük katkılar sağlıyor

Metal sanata dönüşüyor

Firma girişinde yer alan dev Ey-
fel Kulesi, masalarda bulunan minik 
kuzu figürleri ve birbirinden ilginç 
objeler. Metalin hayatımızın her 
alanında yer aldığını kanıtlarcasına 
estetik, sağlam ve bir o kadar da sa-
natsal duruşu.  Bu duruşu ve metale 
şekil veren teknolojisiyle ülke ekono-
misine önemli katkı sağlayan Sumak 
Metal’i Yönetim Kurulu Başkanı 
Tevfik Sumak ile konuştuk…

Tevfik Bey, Sumak Metal 
ne zaman kuruldu?

Sumak Metal Değirmen Mak. 
Pet. Otom. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
2008 yılında kurularak faaliyetlerine 
başladı. Konya Büsan Özel Organize 
Sanayi’ndeki toplam 4 000m² kapalı 
alanda CNC Lazer Kesim ve Büküm 
üretimini sürdürmekteyiz. Sumak 
Metal’in kuruluşu her ne kadar 2008 
yılında olsa da sanayi sektöründe ki 
faaliyetimiz çeyrek asra yaklaşıyor. 
Bu süre içerisinde sağladığımız bi-
rikim ve deneyimi Sumak Metal’de 
ortaya koyduk ve başta Almanya, 
İngiltere, Fransa, Letonya, Hindis-
tan ve Pakistan olmak üzere birçok 
ülkeye metal ürünleri ve Değirmen 
Makinaları ihraç ederek milli ekono-
mimize büyük bir katkı sağlamaya 
çalışıyoruz.

Yarım asırlık bir tecrübeden 
söz ediyorsunuz. Bu süre 

size ne kazandırdı?
Bu süre müşterimizle aramız-

daki sarsılmaz bir ilişki, ticaretin püf 
noktalarını ve prensiplerimizin oluş-
masını kazandırdı. Bu sayede yılda 3 
bin- 4 bin tonluk üretim, CE ve ISO 
9001 sertifikalarıyla hizmetlerimizin 
çapını genişleterek sektörün önde 
gelen kuruluşlarından biri olmak 
için durmaksızın çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Metallerin kesimi ve 
şekillendirilmesi uygulamalarında 
da büyüyen teknolojiyi yakından 
takip ederek tecrübeli kadromuzla 
‘’ kusursuz üretim, iş devamlılığı ‘’ 
prensiplerini uyguluyoruz.

Metal sektörü faaliyet 
anlamında zor bir alan mı?

Zor bir alan çünkü Metalin Si-
yah sac, Krom, Alüminyum, HRP,ve 
DKP gibi birçok çeşidi var. Bunların 
özelliklerini, çeşitlerini çok iyi ana-

liz etmek gerekiyor. Kullanacağınız 
malzemeyi iyi tanırsanız ürün kali-
teniz de o denli yüksek olur. Sumak 
Metal, müşterilerinin acil ihtiyacı 
için yeterli stoka ve hızlı dağıtım ağı-
na sahip, güçlü bir firmadır. Sağlam, 
güvenilir, uygun fiyatlı lazer kesim 
ve büküm olarak teknolojik ve lojis-
tik olarak son gelişimlere ulaşmış, 
geniş ürün yelpazesine sahip, çözüm 
odaklı bir şirketiz.

Burasının bir aile şirketi olmasını 
nasıl gerçekleştirdiniz?

Büyük oğlum Mehmet, eğitimi-
ni Kanada’da tamamladıktan sonra 
dış ticaret departmanında göreve 
başladı. Onun yurt dışındaki kaza-
nımları şirketimize çok şey kattı. 
Özellikle kurumsallaşma, dış ticaret 
potansiyelimizin gelişmesi anlamın-
da önemli mesafe katlettik. Sumak 
Metal adı altında Sumak Milling 
Değirmen Makinaları alım ve Satımı 
yapmaktadır. Ortanca oğlum Abdul-
lah da atölye işlerini organize ediyor. 
Birimler arasındaki koordinasyonun 
sağlanması ve buradaki işletme ve 
kalite sistemini yönetiyor. En küçük 
oğlum da yükseköğretimini yeni ta-
mamladı ve iş hayatına hazırlanıyor. 
Biz omuz omuza vererek güç birli-
ği içerisinde daha çok, daha kaliteli 
üretimle, istihdamla Sumak Metal’i 
yükseklere taşıyıp ülke ekonomisine 
katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Konya ve sizin firmanız bu 
sektörde nasıl bir yerde?

Sumak metal olarak Konya’da 
iyi bir yerdeyiz. Müşterimize kaliteli 
ürünler sunuyoruz. Sacın kalitelisini 
kullanıyoruz. İthal olan saclar var ve 
biz bunları kesinlikle almıyoruz. Tek 
bir amacımız var; müşteriye kaliteli 
ürün sunmak. Yurt dışı için yavaş 
yavaş siparişlerimiz geliyor. Baş-
ta Almanya olmak üzere İngiltere, 
Letonya’ya yönelik çalışmalarımız 
başladı. Konya da bu sektörde iyi bir 
yerde diyebiliriz. Bu alanda faaliyet 
gösteren çok iyi markalar mevcut.

Yaptığınız işle hangi sektöre 
hizmet veriyorsunuz?

Sacla uğraşan herkese Lazer-Ke-
sim- Büküm hizmeti verebiliyoruz. 
Örneğin Tarım Makineleri, Değir-
men Makineleri, Asansör, Otomo-

tiv, Gıda Makineleri, Raf sistemleri, 
Kalıp, Hediyelik Eşyalar ve yüzlerce 
sektöre Lazer Kesim ve Büküm ola-
rak hizmet veriyoruz.

Teknolojiyi nasıl takip ediyorsunuz? 
Başlangıçta nasıldı şimdi 
nasıl bir aşamaya gelindi?

Eski sistem çok farklıydı. Bu 
ayarı verebilmek için sacı elimizde 
oksijenle kesip, fleksle, eğeyle düzel-
tirdik. İşçilik üzerine işçilik yapılırdı. 
Şimdi teknoloji öyle bir yere geldi ki 
en ufak parçaları bile yapar olduk. 
Ciddi anlamda zaman ve işgücü ka-

zancı elde edildi. Zaman bugün her 
şey demek. Teknolojiyi yakından 
takip etmek de zaman kazanmanın 
en önemli yolu oldu. Müşterimizin 
talebi doğrultusunda programcı ar-
kadaşlar devreye giriyor. Ardından 
lazer bölümü. Buradaki çalışma da 
bitirildikten sonra büküm bölümüne 
geçilip işlem tamamlanıyor. Paletin 
üzerine güzelce koyup paketlemesi 
yapıldıktan sonra müşterinin tesli-
mini yapıyoruz. Her bölümümüzün 
iş alanı farklı. Bu alanda yetiştiriliyor-
lar. Çeşitli programlarla da kurum 
kültürünü aşılıyoruz. Teknolojiyle 
birlikte üretim de sistematik olarak 
gelişiyor.

Bu sektör gelişmeye 
açık bir sektör mü?

Her an gelişmeye ve yeni çö-
zümler üretmeye müsait bir sektör. 
Hizmet alanı ve sunumu çok geniş. 
Biz de bu doğrultuda sektördeki isim 
ve güvenilirliğimize yakışır kalitede 
üretim yaparak, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını zamanında karşılamayı 
önceliğimiz kabul ediyoruz. Şirketi-
miz; çalışanlarımızın iş güvenliğini 
sağlayarak, kamu sağlığına ve çev-
reye duyarlı bir şekilde ve modern 
teknoloji kullanımıyla geliştirip ta-
mamladığı ürünlerle daha da büyü-
meyi ilke olarak kabul ediyor.

Hep kaliteden bahsettiniz. Sumak 

Metal’in kalite politikasında 
ön plana çıkanlar neler?

Dürüstlük, kalite ve disiplin 
olmazsa olmazımız. Kalite politi-
kamızda da tüm süreçlerde müş-
terinin ihtiyaç ve beklentilerini tam 
olarak karşılayan bir anlayış içinde 
güvenilir ve aranan firma olmayı ön 
planda tutuyoruz. Bunun yanı sıra, 
sektöre ait teknolojik gelişmeleri 
yakından takip etmeyi ve uygulama-
yı, ekip çalışmasına önem vererek 
kalite düzeyini sürekli yükseltme-
yi, tüm çalışanlarda kalite, çerçeve 
ve iş güveliği bilincini tesis etmeyi, 
tedarikçilerle güvene dayalı bir iş 
birliği içinde olmayı, firmamızın ve 
Türkiye’nin adını dünyaya daha çok 
duyurmak amacına hizmet etmek 
üzere, mevcut teknik, idari ve mali 
birikimlerimizi yurtdışına taşımayı 
olmazsa olmazımız kabul ediyoruz.

Sektörler için önemli bir 
çözüm ortağısınız. Burada neye 

önem veriyorsunuz?
En uygun, en doğru ve en ekono-

mik çözümleri en hızlı biçimde üre-
terek daha sonra ortaya çıkabilecek 
uygunsuzlukların önüne geçmek 
bizim için çok önemli. Bununla be-
raber, başlanan her projenin zama-
nında, en üst düzey tekniklerle pro-
jesine tam uyumlu, istenen kalitede 
ve bütçe sınırları içinde eksiksiz ta-

mamlamak, içinde bulunduğumuz 
topluma ve çevreye saygılı örnek 
bir kuruluş olmak, iş hacmini sürekli 
geliştirerek ülke ekonomisine katkı-
da bulunmak da kalite politikamız 
çerçevesinde yerini almış durumda.
Sumak Metal olarak önümüzdeki 5 yıl 

için koyduğunuz bir hedef var mı?
Makine ekipmanlarımızı artır-

mak ve daha iyi hizmet verebilmek 
en büyük hedefimiz. İhracata ağırlık 
vermek istiyoruz. Yurtdışı fuarları 
yakından takip ediyoruz. Ama hep-
sinden önemlisi müşterilerimize iyi 
bir hizmet verebilmek, ülkemiz eko-
nomisine gerek üretim, gerekse is-
tihdamla en güzel katkıyı sağlamayı 
hedefliyoruz.

İşçinin ruh hali ürüne yansıyor mu?
Aynen yansıyor. Hatta Avru-

pa’daki bazı firmalar “Benim üretim 
yerlerim Hindistan’ da Pakistan’ da 
diyorlar. Aslında Avrupa’da gördü-
ğümüz pek çok şey işçiliğin ucuz 
olduğu ülkelerde yaptırılıyor. Hep 
dışarıdan toplanıp geliyor. Bir şekil-
de hazırlanıyor. Burada işçiliğin öne-
mi ortaya çıkıyor. İşçinin ruh halinin 
yansıması üründe göze çarpıyor. O 
ürüne ruh veriyor.
Yurt dışında yapılan ürünlerle burada 

yapılan ürünler arasında bir kalite farkı 
var mı? Bunun dışında Sumak Metal 

dendiği zaman zihinlerde nasıl bir algı 
oluşmasını istersiniz?

Türkiye iyi bir yere geldi, kendi-
ni ispatladı. Yurt dışında yapılan bir 
ürünü artık Türkiye’de de yapabili-
yoruz. Kaliteli üretim yapan, müşte-
ri memnuniyetini ön planda tutan, 
sözünde duran, sözü senet olan bir 
firma olarak anılmak isteriz.

Son olarak ne söylemek istersiniz?
Müşterilerimize daha iyi bir hiz-

met verebilmek için elimizden gele-
ni yapmaya çalışıyoruz. Metal sek-
töründe daha yapacağımız çok şey 
var. Bunların hayata geçmesi adına 
yeni projeler hazırlıyoruz. Bu sektör 
faaliyet alanı geniş ve her geçen gün 
kendini yenileyen bir sektör. Biz de 
hiç durmadan yenilikleri takip edi-
yor, bir şeyler katmaya çalışıyoruz. 
Bu alanda Avrupa ile yarışacak ko-
numa geldik.
n SAMİ KAYALAR

Sumak Metal, metallerin kesimi ve şekillendirilmesi uygulamalarında da büyüyen teknolojiyi yakından takip ederek tecrübeli kadrosuyla ‘’ kusursuz üretim, iş devamlılığı ‘’ prensiplerini uyguluyor.

Yarım asırlık tecrübeyle 2008’de kurulan Sumak Metal, aile şirketi olarak
 başarılı bir şekilde ortaya konulan görev paylaşımı ile yükselmeyi sürdürüyor.

Tevfik Sumak
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19 yaş altı milli takım Finlandiya’ya gitti
2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası’n-

da mücadele edecek Türk Milli Takımı, Finlandiya’ya gitti. 
Ay-yıldızlılar, Finlandiya’da 16-29 Temmuz’da düzenlene-
cek finallerde B Grubu’nda Fransa, İngiltere ve Ukrayna ile 
mücadele edecek.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki genç milli-
ler, bu sabah Atatürk Havalimanı’ndan Finlandiya’ya hare-
ket etti. Şampiyona öncesinde hazırlıklarına burada devam 
edecek milli takım, 5 Temmuz Perşembe günü ev sahibi 
Finlandiya ile Seinajoki kentinde hazırlık maçı yapacak.

Turnuvadaki grup maçları boyunca Finlandiya’nın ba-
tısında yer alan Vaasa şehrinde kamp yapacak 19 Yaş Altı 
Milli Takımı; Fransa ile Vaasa Stadı’nda, İngiltere ve Uk-
rayna ile Seinajoki Stadı’nda karşılaşacak. Organizasyonda 
A Grubu’nda ise ev sahibi Finlandiya’nın yanı sıra Norveç, 
Portekiz ve İtalya bulunuyor.

Sekiz takımın dörderli olarak iki gruba ayrıldığı finaller-
de, gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar yarı finale kala-
cak.

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, 26 
Temmuz’da, 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda UE-

FA’yı temsil edecek beşinci ve son takımı belirleyecek ele-
me maçı oynayacak.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki 19 Yaş Altı 
Milli Takımı’nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor), 
Berke Özer (Altınordu), Batuhan Ahmet Şen (Galatasaray)

Defans: Ali Eren İyican (Osmanlıspor), Alpay Çelebi (Be-
şiktaş), Burak Kapacak (Bursaspor), Furkan Korkut, Gökay 
Güney (Galatasaray), Mert Müldür (Rapid Wien), Mert Yıl-
maz (Leipzig), Tayyib Talha Sanuç (Kardemir Karabükspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Aksel Ak-
taş (Sochaux), Doğukan İnci (Karşıyaka), Doğukan Sinik 
(Antalyaspor), Güven Yalçın (Beşiktaş), Muhammed Enes 
Kiprit (Hertha Berlin), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf), 
Mustafa Yılmaz (Adana Demirspor), Oğuz Kağan Güçtekin 
(Fenerbahçe), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Umut 
Güneş (Stuttgart)

Forvet: Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), 
İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Metehan Güçlü (Paris Sa-
int-Germain)
n AA

Fenerbahçe 
hazırlıklarını 
sürdürüyor

Fenerbahçe, yeni 
sezon hazırlıklarını 
yaptığı antrenmanla 
sürdürdü. Sarı-lacivertli 
kulüpten yapılan açıkla-
mada, Fenerbahçe Can 
Bartu Tesisleri’nde, tek-
nik direktör Phillip Cocu 
yönetiminde basına 
kapalı gerçekleştirilen 
antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle 
başladığı belirtildi. Futbolcuların dar alanda pas organizas-
yonları yaptığı idmanın, yine dar alanda gerçekleştirilen 
çift kale maçlarla tamamlandığı bildirildi. Fenerbahçe, 
hazırlıklarına yarın devam edecek. n AA

Bursaspor’dan Eren 
Derdiyok hamlesi

Transfer çalışmalarına hız veren Bursaspor’da, Eren 
Derdiyok ismi ön plana çıktı. 

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren 
Bursaspor’da, sürpriz bir isim gündeme geldi. İlk etapta 
bir orta saha, iki forvet transferi yapmayı planlayan ye-
şil-beyazlılarda, Galatasaray forması giyen golcü oyuncu 
Eren Derdiyok’un da listede olduğu öne sürüldü. Bur-
sasporlu idarecilerin, geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 
ligde çıktığı 19 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergi-
leyen ve Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 
30 yaşındaki oyuncunun transferi için nabız yokladığı 
bildirildi. 

Stephane Badji transferinde son aşamaya gelen ye-
şil-beyazlıların, Beşiktaş’tan Vagner Love, Hull City ile 
sözleşmesi sona eren Uruguaylı golcü Abel Hernandez 
ve Portekiz’in Sporting Lizbon kulübü ile sözleşmesi sona 
eren Kosta Rika Milli Takımı’nın kaptanı Bryan Ruiz ile de 
temas halinde olduğu belirtildi.  n İHA

Çaykur Rizespor’dan 
2 yeni transfer 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Ri-
zespor, Tunuslu defans oyuncusu Montassar Talbi ve 
Ankara Demirspor’dan Çınar Tarhan’ı transfer etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklama-
da, Montassar Talbi ile 3, Çınar Tarhan ile de 4 yıllık an-
laşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 20 yaşındaki Talbi’nin geçen sezon Tu-
nus 1. Ligi’nde şampiyon olan Esperance Tunis takımın-
da 14 maçta bir gol attığı, 21 yaşındaki orta saha oyuncu-
su Çınar Tarhan’ın ise Ankara Demirspor’da 30 maçta 3 
kez fileleri havalandırdığı kaydedildi. n AA

Şampiyon 
Karakartallar’dan 

Ömer Ersöz’e ziyaret
U15 Futbol Türkiye Şampiyonasında Konya’ya 42 yıl 

sonra Türkiye Şampiyonluğunu getiren Konya Karakar-
tallarspor kulübü, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürümüz Ömer Ersöz’ü ziyaret ettiler.

20-21 Haziran’da Bolu’da yapılan 2017-2018 yılı U15 
Futbol Türkiye Şampiyonasında birinci olan Konya Kara-
kartallarspor takımı oyuncuları, antrenörü Faysal Bayra-
moğlu ve Kulüp Başkanı Mustafa Metin Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Ömer Ersöz’ü ziyaret 
ettiler.

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz 
Ömer Ersöz, U15 Futbol Türkiye Şampiyonasında büyük 
bir başarıya imza atan Konya Karakartallarspor’u tebrik 
ederek, çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. n SPOR SERVİSİ

Galatasaray sosyal medyanın da şampiyonu
Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig’de şampiyon 

olarak kapatan Galatasaray, sosyal medyada da Türki-
ye’deki spor kulüpleri içerisinde zirvede yer aldı. 

Spor Toto Süper Lig’in 2017-2018 sezonunu şampiyon 
kapayan Galatasaray, diğer alanlarda da zirveyi rakiplerine 
bırakmıyor. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada da Türk ku-
lüpleri arasında ilk sırada yer alıyor. Twitter’da 8.4 milyon, 
Instagram’da 4.7 milyon ve Facebook’taki 12.8 milyon ta-
kipçisi ile bu alanda zirvede yer alan Galatasaray, Avrupa 
genelinde yapılan ölçümlerde de başı çekmeyi sürdürüyor. 

DeporFinanzas’ın Mayıs 2018 incelemesine göre Av-
rupa’da spor kulüpleri arasında sosyal medyada en çok 
etkileşim alan kulüpler arasında Galatasaray, 4. sırada yer 
aldı. 

Listenin başında 132 milyon ile Real Madrid yer alır-
ken, onu 102 milyon ile Barcelona, 46 milyon ile de Manc-
hester United takip etti. 

Dünya devlerinin ardından Galatasaray, 37 milyon et-
kileşim ile Mayıs ayı genelinde sosyal medya etkileşimle-
rinin 4. basamağında bulunuyor. 
n AA

Beşiktaş transferi 
Vida’ya endeksledi

Transfer için geri sayıma geçen Beşiktaş Yönetimi, Dünya Kupası’yla 
birlikte gelen teklifleri masasında tutuyor. Siyah-beyazlıların en büyük kozu 

Vida. Bu futbolcunun satılması durumunda önemli bir bütçe oluşacak

Dünya Kupası’ndaki performansıyla 
Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken 
Vida, Beşiktaş’ın da en büyük kozu du-
rumunda. 

Leicester City’nin teklifini değer-
lendiren yönetim, bonservis bedeli ola-
rak minimum 18 milyon Euro’luk teklif 
bekliyor. Ancak Everton’ın yaptığı teklif 
Kartal’a daha cazip geldi. Yönetimin 
listesinde olan Klaassen’i bonservisiy-
le vermeyi öneren Everton, bunun yanı 
sıra 10 milyon Euro da ödeme teklif etti. 
Hırvatistan’ın takım olarak iyi bir perfor-
mans göstermesiyle Vida’nın değerinin 
yükselmesi, yönetimin beklemesine ne-
den oldu. Siyah-beyazlılar, Hırvatistan’ın 
1 tur daha geçmesiyle birlikte 20 milyon 
Euro’luk tekliflerin gelmesini umuyor. 

Buradan gelecek parayla eli rahatlaya-
cak olan Beşiktaş, transferde harekete 
geçecek. Listede birçok isim var. 

PEPE VE QUARESMA’YA 
TEKLİFLER VAR 

Dünya Kupası’ndan elenen Porte-
kiz’de Pepe ve Quaresma oynadığı maç-
larda attıkları gollerle dikkat çeken isim-
ler olurken Çin kulüpleri bu futbolcular 
için teklifte bulunuyor. Ancak Teknik Di-
rektör Şenol Güneş, 2 yıldızın da gitmesi-
ni istemiyor. Güneş’in yanı sıra Pepe ve 
Quaresma da takımda kalmaktan yana. 
Ancak gelebilecek astronomik teklifleri 
yönetim değerlendirecek. 

EMRE AKBABA BEKLENİYOR 
Transfer için bütçe oluşturmaya 

çalışan Beşiktaş, Everton’la anlaşması 

haline Klassen’i de kadroya katacak. 
Siyah-beyazlıların ilk hedefi ise Emre Ak-
baba. Alanyaspor Yönetimi’yle görüşen 
Beşiktaş, bu futbolcunun transferi için 
Dünya Kupası’nın bitimine kadar kim-
seyle anlaşılmaması için Antalya eki-
bine ricada bulundu. Vida’nın satılması 
halinde gelecek parayla ilk olarak Emre 
Akbaba transfer edilecek. 

YENİ TRANSFER GÖKHAN TÖRE
Beşiktaş’ın sakatlıktan dönen yıldız 

oyuncusu 2 günlük iznin ardından bugün 
Slovakya kampına katıldı. Lens’i kadro-
da düşünmeyen Şenol Güneş, Gökhan 
Töre’ye yeni transfer gözüyle bakıyor. 

West Ham United’a kiralandıktan 
sonra yaşadığı sakatlık sonrasında tekrar 
takıma dönen ve uzun süre sahalardan 

uzak kalan Gökhan Töre, tam anlamıyla 
iyileşmiş ve geçen sezonun son maçında 
forma giymişti. Tatil döneminde kendisi-
ne verilen özel programı aksatmayan yıl-
dız futbolcu, sezon açılışına hazır şekilde 
geldi. Quaresma’ya alternatif olan ancak 
bekleneni veremeyen Lens’i kadroda dü-
şünmeyen Teknik Direktör Şenol Güneş, 
Gökhan Töre’ye yeni transfer gözüyle ba-
kıyor. Sezon açılışında takımla beraber 
Ümraniye’de hazır bulunan ve kardeşinin 
düğünü için özel izin isteyen Töre, 1 gün 
rötarlı şekilde Slovakya kampına katıldı. 
Antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle 
dikkat çeken yıldız futbolcu, Teknik Di-
rektör Şenol Güneş’in gözünde takımın 
yeni transferi konumunda. 
n İHA
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Konyaspor’da öncelik Ali Yaşar’ın!
Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor’un İsmail Köy-

başı, Tiago Pinto isimlerin peşinde olduğu ve bir sol bek transferi ger-
çekleştireceği iddia edilmişti. Ancak Konyaspor yönetimi gündemdeki 
isimleri yalanlarken, sol bek transferi için de henüz net bir karar olma-
dığını belirtti. Yeşil beyazlıların önceliği Anadolu Selçukspor’dan kad-
roya katılan genç oyuncu Ali Yaşar. Sol bek transferine soğuk bakan 
Konyaspor yönetimi kampa kadar sol bek transferi yapmayacak ve Ali 
Yaşar ile ilgili teknik heyetten gelecek yeterlilik raporunu bekleyecek. 

Teknik Direktör Rıza Çalımbay Ali Yaşar’ı yeterli bulursa takıma sol 
bek takviyesi yapılmayacak. Tersi ihtimalde ise Konyaspor yönetimi 
Ferhat’a alternatif olarak yeni bir oyuncu için girişimlere başlayacak.

ALİ YAŞAR KİMDİR?
Atiker Konyaspor’un Anadolu Selçukspor’dan transfer ettiği ve 

Ferhat’ın yedeği olarak kadroda tutmayı düşündüğü Ali Yaşar futbola 
Belçika’nın Standart Liege takımının alt yapısında başladı. Belçika’nın 
bütün yaş katagorilerinde milli formayı giyen genç oyuncu geçen se-
zon başında Anadolu Selçukspor’a transfer edildi. 23 yaşındaki Ali Ya-
şar Anadolu Selçukspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine 
çekti. 
n SPOR SERVİSİ

Filipovic’in yerine 
yeni stoper!

Atiker Konyaspor’da yeni sezonun kadrosu şekillenme-
ye başladı. İlk olarak Uğur Demirok’u kadrosuna katan yeşil 
beyazlılar Filipovic’in durumuna göre savunmaya bir takviye 
daha yapabilir. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında 
ağır bir sakatlık geçiren Petar Filipovic sezonu kapatmıştı. 
Oyuncu ile ilgili sağlık ekibinden bir rapor isteyen Konyaspor 
yönetimi gelen rapordan memnun olmadı. İddiaya göre 
Petar Filipovic’in sahalara dönüşü Ekim ayını bulabilir. Bu 
durumda savunmada zafiyet yaşamak istemeyen Anadolu 
Kartalı yeni bir yabancı transferi için kolları sıvadı. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor gençlere 
büyük önem veriyor!

Anadolu Selçukspor’da gösterdikleri performansla 
Atiker Konyaspor’a yükselen oyuncular Konyaspor yöne-
timinin gözdesi oldu. Kaleci Mücahit, Ali Yaşar, Sertan, 
Savaş Polat ve Mücahit Can Akçay’a büyük önem veren 
Konyaspor yönetimi teknik heyetle yapılan bütün görüş-
melerde bu oyunculara verdiği değeri Rıza Çalımbay ve 
ekibine hissettiriyor. 

Ali Yaşar’ın Ferhat’a alternatif, Savaş Polat’ın da 
Skubic’e alternatif olmasını isteyen Konyaspor yönetimi, 
Mücahit Can Akçay’dan da büyük patlama bekliyor. Genç 
oyuncunun süre almasını isteyen yönetim, bir hayli güç-
lü görünün forvet hattında beklenmedik bir ayrılık olursa 
bile yeni golcü transferi yapmayacak ve Mücahit Can’ın 
önünü açacak.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor yeni sezon 
hazırlıklarına başladı

Çalkantılı bir sezonun ardından ligde kalmayı ba-
şaran temsilcimiz Atiker Konyaspor yeni sezon hazır-
lıklarına dün başladı. Yeşil beyazlılar Bolu ve Hollanda 
kampları ile çalışmalarını sürdürecek. İlk etabı Bolu’da 
yapılacak olan kampın ikinci etabı ise Hollanda’da ger-
çekleştirilecek.  Kurumsal İletişimden Sorumlu Asbaşkan 
Recep Çınar, “İlk olarak teknik heyetimiz ve futbolcula-
rımız sağlık kontrolünden geçecek. Takımımız çalış-
malarına 3 Temmuz’a kadar Konya’da devam edecek. 
3-16 Temmuz tarihleri arasında Bolu Gerede’de 1. etap 
hazırlıklarımızı gerçekleştireceğiz. İlk etap sonrası ise fut-
bolcularımıza kısa süreli izin verilecek. İznin ardından ta-
kımımız hazırlıklarına Hollanda’da devam edecek” dedi.  
2. etap hazırlık kampı çalışmalarının 20 Temmuz-1 Ağus-
tos tarihleri arasında Hollanda Arnheim’da başlayacağını 
ifade eden Asbaşkan Recep Çınar, “Takımımızın verimli 
bir sezon başı kampı geçirebilmesi için bütün hazırlıkla-
rımızı tamamladık. İnşallah kazasız, belasız, sakatlık so-
runu yaşamadan kampımızı bitirip lige hazır hale gelmek 
istiyoruz” şeklinde konuştu.  
n SPOR SERVİSİ

Eze ve Manyama 
son aşamada! 

Atiker Konyaspor’un gelecek sezon kadroda düşün-
mediği Patric Friday Eze ve Manyama için sözleşme 
feshi  görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Oyuncuları 
bir an önce göndermeye çalışan Konyaspor yönetimi ku-
lübü zarara uğratmadan verim alamadıkları isimlerden 
kurtulmak istiyor. Birkaç gün içinde iki isimle de yolların 
ayrılması bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da Traore’nin
durum can sıkıyor

Atiker Konyaspor’un geçen sezon 
büyük umutlarla transfer ettiği ve ligin 
ilk maçında ayağı kırılan Abdou Raza-
ck Traore’nin durumu can sıkıyor. Se-
zon içerisinde İstanbul’da yaşadığı bir 
sokak kavgasında ayağı aynı yerden 
yeniden kırılan tecrübeli oyuncu sezon 
boyunca forma giyememişti. Sakat 
oyuncular ile ilgili sağlık ekibinden 
rapor alan Konyaspor yönetimi Abdou 
Razack Traore hakkında gelen olumsuz 
rapordan sonra harekete geçti. Oyun-

cu çözüm için görüşmelere başlayan 
yönetim ilk etapta istediğini alamadı. 
Sözleşme feshine yanaşmayan tecrü-
beli oyuncunun durumunun ne olacağı 
merak konusu oldu. 

Konyaspor yönetimi takımda en 
yüksek ücreti alan oyunculardan biri 
olan Traore için çözüm arıyor. Eğer çö-
züm bulunamazsa sezonun ikinci yarı-
sında olduğu gibi tecrübeli oyuncunun 
ismi federasyona bildirilmeyecek.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu’da Selçuk’ta
Gürses Kılıç dönemi
Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı’nın Altay ile anlaşmasının ardından yeni 

teknik direktör arayışlarına başlayan Anadolu Selçukspor Konyalı teknik adam 
Gürses Kılıç ile anlaşma sağladı. Yavru Kartal gelecek sezon Kılıç’a emanet

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anado-
lu Selçukspor’da yeni teknik direktör belli 
oldu. Yeşil beyazlılar Konyalı teknik adam 
Gürses Kılıç’a emanet.Konya Anadolu Sel-
çukspor, Konyalı teknik direktör Gürses Kı-
lıç ile anlaşma sağladı. Alper Avcı’nın Al-
tay ile anlaşmanın ardından teknik direktör 
arayışına giren yeşil beyazlı ekip, Konyalı 
teknik direktör Gürses Kılıç ile anlaşma 
sağladı.

 Başkan Mehmet Güney, son olarak 
Tuzlaspor’da çalışan Kılıç ile yaptığı görüş-
melerde anlaşma sağladı. Yavru Kartal’ı 
önünüzde sezon deneyimli teknik adam 
çalıştıracak.

MEHMET GÜNEY  YENİDEN ADAY
Geride kalan sezonu 55 puanla ve 8. 

sırada tamamlayarak tarihinin en iyi sezon-
larından bir tanesini geride bırakan Konya 
Anadolu Selçukspor’da Mehmet Güney 
başkanlığındaki yönetim kurulu, 3 Temmuz 
2018 tarihinde yapılacak Genel Kurul da yi-
neden göreve talip olma kararı aldı.

 
15 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağ-

lubiyet alarak ligi iyi bir noktada tamamla-
dıklarını kaydeden Kulüp Başkanı Mehmet 
Güney: “ İyi bir sezon geçirmenin yanı sıra 
asıl amacımız olan A takımımıza futbolcu 
yetiştirmek için çok çaba harcadık. Bunun 
meyvesini Atiker Konyaspor’umuzun kamp 
döneminde A takım kadrosunda oyuncula-
rımızın yer alması ile göreceğimizi bilmek 
bizi mutlu ediyor. Geçtiğimiz sezon alınan 

başarılı sonuçlarda bizimle mücadele eden 
5 oyuncumuzun Konyaspor kamp kadro-
sunda bulunacak olması yaptığımız çalış-
maların doğruluğunu göstermektedir. Bu 
amaç doğrultusunda yeni hedeflere doğru 
mücadele edebilmek adına yapılacak ola-
ğanüstü genel kurul ile birlikte güçlenerek 
devam etmek amacındayız.  Üreten, geli-
şen ve Türk sporuna hizmet etmek için bilgi 
birikimini değerlendiren bir ekip anlaşıyı ile 
aramazı yeni katılacak arkadaşlarla daha 
da güçleneceğiz. Bizlerle birlikte yorucu 
sezonda yer alan ve bayrak yarışında göre-
vini diğer arkadaşlarına bırakacak Yönetim 
Kurulu üyesi arkadaşlarımıza da teşekkür 
ediyoruz” dedi
n SPOR SERVİSİ



RPS
Kartal’ın
hedefi
Aatıf!

İlk transferini Uğur 
Demirok’u kadrosuna 
katarak yapan Atiker 

Konyaspor’da yeni hedef 
Aatıf Chahechouhe. 

Aatıf’ı kadrolarına katmak 
istediklerini belirten Atiker 

Konyaspor 2. Başkanı 
Selçuk Aksoy, hem oyuncu 

ile hem de kulübü ile 
masada görüşme halinde 

olduklarını ve transferi kısa 
süre içinde netleştirmek 

istediklerini söyledi
Spor Toto Süper Lig temsilci-

miz Atiker Konyaspor’da transfer 
çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz 
günlerde Trabzonspor’dan Uğur 
Demirok’u kadrosuna katan yeşil 
beyazlılar, tecrübeli savunmacı ile 
kısa süre içinde resmi sözleşme 
imzalayacak. Anadolu Kartalı’nın 
transferdeki yeni hedefi ise Aatıf 
Chahechouhe. Fenerbahçeli tec-
rübeli oyuncu için kolları sıvayan 
yeşil beyazlılar, transferi sonuçlan-
dırmak için yoğun çaba sarfediyor.

AKSOY: AATIF ÇOK 
İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCU

Aatıf Chahechouhe iddiasını 
doğrulayan Atiker Konyaspor 2. 
Başkanı Selçuk Aksoy oyuncu için 
görüşmelerin devam ettiğini ve kısa 
süre içinde netleştirmek istedikle-
rini belirtti. Aatıf Chahechouhe’nun 
Konyaspor’un ihtiyacı olan bir 
oyuncu olduğunu ifade eden Aksoy, 
“Aatıf’ı istiyoruz. Farklı bölgeler-
de yüksek performans göstermesi 
ve bizim takım yapımıza uygun bir 
oyuncu olması nedeniyle transfer-
de ısrarcıyız. Hem oyuncu ile hem 
de kulübü ile görüştük. Kısa süre 
içinde sonuç almayı umut ediyoruz” 
dedi.

“RIZA ÇALIMBAY DA İSTİYOR”
Teknik ekibin de Aatıf Chahe-

chouhe’yu çok istediğini belirten 
Selçuk Aksoy, “Transferi yönetimin 
planlamalı ve teknik ekibin raporla-
rı doğrultusunda yapmaya çalışıyo-
ruz. Aatıf Chahechouhe transferini 
teknik direktörümüz Rıza Çalımbay 
da çok istiyor. Oyuncunun Fener-
bahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bu-
lunuyor. Uygun şartlarda kadromu-
za katmak istiyoruz” diye konuştu.

EN AZ 4 TRANSFER
Savunmaya ve hücuma yöne-

lik olmak üzere 2 orta saha, kanat 
oyuncusu ve stoper alacaklarını 
belirten Selçuk Aksoy, “ilk transfe-
rimiz Uğur Demirok oldu. Oyuncu-
nun kalitesi, tecrübesi ve maliyeti 
itibariyle iyi bir transfer olduğunu 
düşünüyoruz. İçerdeki oyuncuların 
durumuna göre bir stoper daha ala-
biliriz. 2 orta saha bir kanat oyuncu-
su düşüncemiz var. Sol bek kararını 
da son aşamada vereceğiz” diye 
konuştu.
n YUNUS ALTINBEYAZ

AATİF CHAHECHOUHE 
KİMDİR!

Atiker Konyaspor’un transfer lis-
tesinde bulunan Aatif Chahechouhe 
alt yapı eğitimini Fransa’da aldı. 
Çeşitli takımlarda forma giydikten 
sonra 2012 yılında Sivasspor’a 
transfer olan Faslı oyuncu gösterdiği 
performansla ligin en iyi oyuncuları 
arasında gösterildi. 2016 yılında Fe-
nerbahçe’ye transfer olan Aatif Cha-
hechouhe Fenerbahçe forması ile 
66 maça çıktı ve 14 gol 7 asistlik 
performans sergiledi. Geride bırak-
tığımız sezonda Aykut Kocaman’ın 
değişilmezleri arasında yer alan 
Aatıf, Valbuena tartışmaları nede-
niyle en çok eleştirilen oyuncuların 
başında geldi. Oyuncunun Fener-
bahçe’den ayrılmasına kesin gözü 
ile bakılıyor.


