
Turizme altın
dokunuş

BYEGM Konya İl Müdürlüğü’nün organizasyonuyla basın mensupları 
Seydişehir’i gezdi. Basın mensuplarına ev sahipliği yapan Seydişehir Belediye 

Başkanı Mehmet Tutal, yatırımları anlattı. 
1 milyon 700 bin metrekarelik bir alanda devam eden Kuğulu Projesi’ne 

dikkat çeken Başkan Tutal, turizm potansiyelinin artacağını söyledi, bölgenin 
Konya’nın Abant’ı olacağını vurguladı.  n HABERİ SAYFA 17’DE

03 En güzel gözlü 
eşek seçildi 16 Şekerden ve fazla

kilodan kurtuluyor 07 Hadim kirazını 
dünyaya satıyor

400 MİLYONLUK 
DANE KAYBI!

KAFEYİ SARAN 
ALEVLER KORKUTTU

Biçerdöver ürüne göre ayarlanmalı

Yangını nargile içerek izlediler!

Hububatta yüzde 1’lik dane kaybı 400 milyon lirayı 
buluyor. KTB Başkanı Hüseyin Çevik, biçerdöverle-
rin hasat edeceği ürüne göre ayarlanmasının dane 
kaybını en aza indireceğini söyledi.

Zafer Meydanı’nda bulunan kafede çıkan yangın 
itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. İtfa-
iyenin yangın söndürme çalışmasını nargile içerek 
izleyenler dikkatlerden kaçmadı.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 6’DA

Avrupa’nın en büyük 
tropikal kelebek 
müzesini Konya’ya 
kazandıran Selçuklu 
Belediyesi, yaz 
döneminde 4 farklı 
aktivitenin yer aldığı 
Macera Kulesi ve 
zeplin teleferik 
hattı ile 12 yaş ve 
üzeri adrenalin 
tutkunlarına hizmet 
veriyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Macera Parkı eğlendiriyor Meram’a 500 kişilik cami Haşereye savaş açtılar

Kaliteli hizmet 
için eğitim

‘Herkes borcunu 
sorgulamalı!’

‘Bayazıt bir 
neslin ağabeyidir’

MEDAŞ kurumsallaşma, 
aidiyet duygusunu pekiştirme, 
sektörel anlamda çalışanlarını 
geleceğe hazırlayarak dona-
nımlı bir şekilde gelişmelerine 
katkıda bulunmak amacıyla 
idari, teknik, kişisel gelişim ko-
nularında eğitimler düzenliyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

MÜSİAD Konya Şubesi’nde 
“7143 Sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin Kanun” hakkında bilgi 
veren Konya Vergi Dairesi 
Başkanı Musa Kazım Ünver, 
herkesin borç sorgulaması 
yapması gerektiğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

TYB Konya Şubesi’nde konu-
şan Sakarya İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Hüseyin Yorulmaz, 
“Erdem Bayazıt bir neslin 
ağabeyidir. Uzun bir dönem 
bir nesle ağabeylik yapmıştır” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

OHAL kapsamındaki 
son Kanun Hükmünde 

Kararname ile 
Konya’dan 52 kişi 
görevinden ihraç 

edildi, 1 kişi de 
görevine iade edildi

TOPLAM 18 
BİN 632 İHRAÇ!

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 
632 personel kamudan ihraç edilirken 
148 personel de kamudaki görevlerine 
iade edildi. Kurumlarından daha önce 
ayrılan, TSK’dan 324, Emniyet Genel 
Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 
35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile 
alındı.

KONYA’DAN 52 
KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Son KHK ile Konya’dan 52 kişi görevinden 
ihraç edildi, 1 kişi de görevine iade edildi. 
En fazla ihraç Milli Eğitim’de yaşandı, 19 
kişinin kamu görevine son verildi. Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk 
Üniversitesi’nde de 5 kişi ihraç edildi. Son 
KHK ile Meram’da Kuran Kursu Öğreticisi 
olan Saliha Akoğlan görevine iade edildi.  
n HABERİ SAYFA 12’DE
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52 ihraç, 1 iade

Meram Belediyesi 
tarafından Dede Korkut 
Mahallesi’ndeki 
Şehit Erol Olçok 
Parkı içerisinde, 
vatandaşların talebi 
üzerine inşa edilen 
cami inşaatında 
çalışmalar devam 
ediyor. Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, 
caminin Kasım’da 
açılacağını söyledi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Karatay Belediyesi 
Park Bahçeler Mü-
dürlüğü ile Veteriner 
İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde oluşturu-
lan ilaçlama ekipleri, 
başlattıkları ilaçlama 
çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. 
Ayrıca ekipler ma-
hallelerdeki temizlik 
çalışmalarına da 
devam ediyor.
n HABERİ SAYFA 13’TE 
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Emine-Metin Güleç çiftinin kızı Hande ile Meral-Hilmi Özdem çiftinin oğlu 
Mustafa dünyaevine girdi. Genç çift mutluluklarını yakınları ile paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’un danışma-
nı Ramazan Sorgun’un kızı Emine, Mehmet Kaya ile birlikte mutluluğa adım attı

Bir ömür mutluluk 
için ‘evet’ dediler

Emine ve Mehmet 
hayatlarını birleştirdi 

Özdem ve Güleç aileleri evlatla-
rının mürüvvetini görmenin mutlu-
luğunu yaşadı. Emine-Metin Güleç 
çiftinin kızı Hande ile Meral-Hilmi 
Özdem çiftinin oğlu Mustafa ömür 
boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek 
dünyaevine girdi. Arena Garden 
Düğün Salonu’nda düzenlenen dü-
ğün merasimine Güleç ve Özdem 
ailelerinin yakınları ve dostlarının 
yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Mut-
lulukları gözlerinden okunan Han-
de ve Mustafa çifti salona girdikten 
sonra dans ederek sevinçlerini ya-
kınları ile paylaştı. Güleç ve Özdem 
aileleri ise düğüne katılan davetli-
lerin ‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul 
ederek kendileri ile tek tek ilgilendi. 
Yenigün Gazetesi olarak Hande ve 
Mustafa çiftine ömür boyu mutlu-
luklar diler, beraberliklerinin Güleç 
ve Özdem ailelerine mutluluklar 
getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz 
ederiz. n HÜSEYİN MENEKŞE

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun’un danışmanı Ramazan Sor-
gun’un kızı Emine, Mehmet Kaya 
ile evlendi. Fatma-Ramazan Sorgun 
çiftinin kızı Emine ile Mehtap-Şük-
rü Kaya çiftinin oğlu Mehmet ömür 
boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek 
dünyaevine girdi. Öğretmen Evi’n-
de gerçekleştirilen düğün merasi-
mine AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili 
Abdullah Ağralı, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Konya İl Kültür Turizm Müdü-
rü Abdüssettar Yarar, Güneysınır 
Belediye Başkanı İsmail Özcan  ve 
Hadim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu’nun yanı sıra çok sayıda 
kişi katıldı. Mutlulukları gözlerinden 
okunan genç çiftin nikahını kıyan 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay genç çifte ömür 
boyu mutluluk dileyerek, ailelere de 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Yeni-
gün Gazetesi olarak Emine ve Meh-
met çiftine ömür boyu mutluluk, 
Sorgun ve Kaya ailelerine ise ‘hayırlı 
olsun’ dileklerimizi iletiyoruz.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Toyota Plaza Otojen Satış Müdürü Mehmet Çırak’ın oğlu Samet, Fatma Nur Derinsu ile 
dünyaevine girdi. Genç çifti bu mutlu günlerinde sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı 

Çırak ve Derinsu aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Toyota Plaza Otojen Satış Müdürü Mehmet 
Çırak oğlu Samet’i evlendirdi. Melek- Hasan De-
rinsu çiftinin kızı Fatma Nur ile Hatice-Mehmet 
Çırak çiftinin oğlu Samet ömür boyu mutluluk için 
‘evet’ diyerek dünyaevine girdi. Ladik Mahallesin-
de düzenlenen düğüne Derinsu ve Çırak aileleri-
nin yakınları sevenleri ve dostları katıldı. Derinsu 
ve Çırak aileleriçocuklarının mürüvvetini görme-
nin mutluluğunu yaşayarak düğüne katılan misa-
firlerin ‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul etti. Misafir-
lere geleneksel düğün pilavı ikramında bulunuldu.
Yenigün Gazetesi olarak çıktıkları bu yolda Fatma 
Nur ve Samet çiftine ömür boyu mutluluklar diler, 
beraberliklerinin Derinsu ve Çırak ailelerine mut-
luluklar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.
n HÜSEYİN MENEKŞE
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    Gece Gündüz
Konya                   20 °C   34 °C

Karaman             16 °C 31 °C 

Aksaray               21 °C  34 °C

Ankara                 19 °C 33 °C
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Toydemir ve Acar aileleri evlatlarının mü-
rüvvetini görmenin sevincini yaşadı. Arif-Ka-
mile Toydemir çiftinin kızı Fatma Betül ile Mus-
tafa-Ayşe Acar çiftinin oğlu Erkam, ömür boyu 
mutluluk için ‘evet’ diyerek dünyaevine girdi. 
Zindankale Katlı Otoparkı Nikah Salonu’nda 
düzenlenen nikah merasimine Toydemir ve 
Acar ailelerinin yakınları sevenleri ve dostları 
katıldı. Davetlileri kapıda karşılayan Toydemir 
ve Acar aileleri kendilerinin ‘hayırlı olsun’ di-
leklerini kabul ederek tek tek ilgilendi. Mutlu-
lukları gözlerinden okunan genç çift ise sevinç-
lerini dostları ve yakınları ile birlikte paylaştı. 
Yenigün Gazetesi olarak Fatma Betül ve Erkam 
çiftine ömür boyu mutluluk, Toydemir ve Acar 
ailelerine ise ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi iletiyo-
ruz.  n HÜSEYİN MENEKŞE

Akşehir’de en güzel
gözlü eşek seçildi

Züleyha ve Hayrullah
hayatlarını birleştirdi

Öğütçü ve Ağaç aileleri akraba 
oldu. Ayşe-Recep Öğütçü çiftinin 
kızı Züleyha ile Medine-Mustafa 
Ağaç çiftinin oğlu Hayrullah mut-
luluklarını resmiyete döktü. Çum-
ra’da düzenlenen düğün merasi-
mine Öğütçü ve Ağaç ailelerinin 
sevenleri ve yakınlarının yanı sıra 
çok sayıda kişi katıldı. Misafirle-
rin ‘hayırlı olsun’ dileklerini ka-

bul eden Öğütçü ve Ağaç aileleri 
kendileri ile yakından ilgilenerek 
geleneksel düğün pilavı ikramında 
bulundu. Yenigün Gazetesi olarak 
Züleyha ve Hayrullah çiftine ömür 
boyu mutluluklar diler, beraberlik-
lerinin Öğütçü ve Ağaç ailelerine 
mutluluklar getirmesini Cenab-ı 
Hak’tan niyaz ederiz
n TEVFİK EFE

Örs ve Kulu aileleri düğün mutluluğu yaşadı. Hatice-Rahmi Örs çiftinin kızı Havvanur 
ile, Ayşe Sıddıka- Bahattin Kulu çiftinin oğlu Yusuf Süha mutluluğa ilk adımlarını attı 

Örs ve Kulu aileleri
düğün mutluluğu yaşadı

Havvanur Örs ile Yusuf Süha 
Kulu evlenerek düğün mutluluğu 
yaşadı. Hatice-Rahmi Örs çiftinin kızı 
Havvanurile, Ayşe Sıddıka- Bahattin 
Kulu çiftinin oğlu Yusuf Süha ömür 
boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek 
dünyaevine girdi. İkoniaGarden Dü-
ğün ve Kongre Merkezinde gerçek-
leştirilen düğün merasimine Örs ve 
Kulu ailelerinin yakınları, sevenleri ve 

iş dünyasından önemli isimler katıldı. 
Davetlilerin ‘hayırlı olsun’ dileklerini 
kabul eden Örs ve Kulu aileleri ken-
dileri ile tek tek ilgilendi. Davetlilere 
ise geleneksel düğün pilavı ikramın-
da bulunuldu. Yenigün Gazetesi ola-
rak Havvanur ve Yusuf Süha çiftine 
ömür boyu mutluluk, Örs ve Kulu ai-
lelerine ise ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi 
iletiriz.  n HÜSEYİN MENEKŞE

Akşehir’de 59. Uluslararası Ak-
şehir Nasreddin Hoca Şenliği kap-
samında ‘eşeğe düz binme’, ‘eşeğe 
ters binme’ ve ‘en güzel gözlü eşek’ 
yarışmaları yapıldı.  Akşehir Bele-
diyesi ve Akşehir Nasreddin Hoca 
Av Doğa Spor Kulübünce Nasred-
din Hoca Stadyumu’nda gerçek-
leştirilen yarışmalara vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik öncesi 
protokol üyeleri, temsili Nasred-
din Hoca ve halk oyunları ekipleri 
bir kortej yaptı. Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya, temsili Nas-
reddin Hoca ile ilçe protokolünün 
de izlediği yarışmalarda ilk olarak 
eşeğe düz binme yarışı yapıldı. Ya-
rışlar öncesi yerli ve yabancı halk 
oyunu ekipleri tarafından göste-
riler sunuldu. 12 eşeğin katıldığı 
eşeğe düz binme yarışı iki etapta 
gerçekleştirildi. Her etapta birin-
ci, ikinci ve üçüncü olan eşekler, 
üçüncü ve son etapta bir kez daha 
yarışarak birinci, ikinci, üçüncü be-
lirlendi. Eşeğe düz binme yarışında 
Mevlüt Vanlı’nın 4 numaralı eşeği 
tüm eşekleri geçerek farklı bir şe-

kilde birinci oldu. Eşeğe ters binme 
yarışında ise, biniciler eşeklere ters 
binerek bitiş çizgisine ulaşmaya 
çalıştı. Bu yarışmada da 4 numaralı 
eşekle Mevlüt Vanlı’nın eşeği tüm 
eşekleri geçerek birinci oldu. 

Yarışmada son olarak en gü-
zel gözlü eşek seçildi. Dünyanın 
en güzel gözlü canlısının eşekler 
olmasından esinlenerek yapılan 
yarışmada, jüri üyeleri 12 eşek 
arasından en güzel gözlü eşe-
ği seçmekte oldukça zorlandı. 
Temsili Nasreddin Hoca’nın jüri 
başkanlığında yapılan yarışmada 
Büşra Karakaya’nın 12 numaralı 
eşeği en güzel gözlü eşek seçildi. 
Yarışmalarda dereceye giren eşek 
sahiplerine para ödülü ve plaket-
leri yarışmayı izleyen Akşehir Be-
lediye Başkanı Salih Akkaya, AK 
Parti İlçe Başkanı Abdurrahman 
Çardakoğlu, temsili Nasreddin 
Hoca ve Akşehir Nasreddin Hoca 
Av Doğa Spor Kulübü Başkanı 
Mehmet Küçüktongarlak tarafın-
dan verildi.
n İHA

Arif-Kamile Toydemir çiftinin kızı Fatma Betül ile Mustafa-Ayşe Acar çiftinin 
oğlu Erkam, ömür boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek dünyaevine girdi

Kurdukları yuva bir 
ömür daim olsun
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MEDAŞ’tan hizmet kalitesi için eğitim
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 

(MEDAŞ), eğitime her alanda 
önem ve destek vermeye devam 
ediyor. MEDAŞ kurumsallaşma, ai-
diyet duygusunu pekiştirme, sektö-
rel anlamda çalışanlarını geleceğe 
hazırlayarak donanımlı bir şekilde 
gelişmelerine katkıda bulunmak 
amacıyla idari, teknik, kişisel geli-
şim konularında eğitimler düzen-
liyor. Çalışanlarının profesyonel iş 
dünyasında başarılı bir şekilde var 
olmalarını desteklerken, insana de-
ğer katmayı ilke edinerek çalışma-
larını sürdürüyor. İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 
planlanan eğitimler, her hafta dü-
zenli olarak gerçekleştirilirken, eği-

timler için üniversitelerle iş birlik-
leri sağlanıyor. Çalışanlar, alanında 
uzman üniversite hocalarıyla bir 
araya gelme imkanı buluyor.  2017 
yılında ortalama 126 bin 568 saat 
eğitim verilirken, Eğitimler ME-
DAŞ Genel Müdürlük kampüsünde 
yer alan eğitim salonlarında ve uy-
gulamalı eğitim sahasında uzman 
kişiler tarafından gerçekleştiriliyor. 
Eğitimi her alanda desteklemeye 
devam eden MEDAŞ, 2018 yılında 
da eğitimlerini hız kesmeden sür-
dürüyor. MEDAŞ’ın sosyal sorum-
luluk projelerinin önemli bir çoğun-
luğunda da, eğitimi destekleyici 
projeler yer alıyor.
n İHA

‘Borç sorgulaması
mutlaka yapılmalı’

MÜSİAD Konya Şubesi ta-
rafından düzenlenen konferansa 
Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa 
Kazım Ünver, Grup Müdürleri Em-
rah Yalçın ve Veysel Bostan konuk 
oldu. Konferansta “7143 Sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-
dırılmasına İlişkin Kanun” hakkın-
da bilgiler verildi ve fırsatın en iyi 
şekilde değerlendirilmesi gerektiği 
kaydedildi.  

Konferansın açılış konuşma-
sını yapan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, 24 
Haziran’da gerçekleştirilen seçim-
lere değindi. Seçimlerin Ülkemize 
hayırlara vesile olması temenni-
sinde bulunan Başkan Okka, “Tür-
kiye’nin Haziran ayı ihracatı geçen 
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 ar-
tarak 12 milyar 602 milyon dolara 
yükselmiştir. Konya’mızın Haziran 
ayı ihracatı ise yüzde 13,6 ihracat 
artışıyla 867 milyon 160 bin do-
lar olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk 
yarısında ise yüzde 13,6 ihracat 
artışıyla, yüzde 7,4 olan Türkiye 
ortalamasından çok daha fazla 
bir performans sergilenmiştir. Bu 
rakamlar gösteriyor ki, Konya bu 
yılın sonunda yine rekorlar kıracak 
ve Türkiye ihracatını ileriye taşıyan 
illerin başında yer alacaktır.  İhra-
cattaki artışlar yüzümüzü güldürse 
de, ekonomide yaşanan ve güncel 
olan sorunların çözümü için üreti-
mi, ihracatı, büyümeyi ve istihda-
mı önemseyen yapısal reformların 
gerçekleştirilmeli, yeni teşvik ve 
destekler sürdürülmelidir” dedi. 

Başkan Okka’nın ardından sözü 
alan Konya Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım Ünver de 7143 Sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-
dırılmasına İlişkin Kanun hakkında 
bilgi verdi. Ünver, “Kanun sekiz 
ana başlıktan oluşmakta ve kesin-
leşmiş alacaklara ilişkin hükümler 
içermektedir. Trafik para cezasın-
dan tutun da karayollarından usul-
süz geçişlere kadar birçok başlığı 
içerisinde barındırmaktadır. Vergi 
mükellefi olsun veya olmasın her-
kes bir borç sorgulamasını mutlaka 
yapmalıdır. Sorgulama sonucunda 

kanun kapsamına giren bir husu-
sun tespiti halinde ise kanunun 
getirmiş olduğu avantajlarda fay-
dalanılmalıdır. Yargıya intikal et-
miş olan dosyaların da kanun kap-
samında yapılandırılacaktır. Kanun 
kapsamında varlık barışına ilişkin 
bir hüküm de yer almaktadır. Yurt 
içinde ve yurt dışındaki varlıkların 
milli ekonomiye kazandırılması 
noktasında kanunun getirmiş ol-
duğu büyük bir avantaj sunulmuş-
tur. Yurt dışındaki vatandaşlarımı-
zın getirecekleri değerlerin vergi 
mükellefi olma şartı aranmamakta 
ve Temmuz ayı sonuna kadar bu 
değerlerin getirilmesi durumunda 
vergi alınmayacaktır. Sadece gayri 
resmi olan değerlerin resmileşme-
si amaçlanmaktadır. Bu değerler 
daha sonra vergi incelemesine de 
girmeyecektir.  

 Gelir vergisi, kurumlar vergisi, 
motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV 
gibi tüm vergiler bu kanuna göre 
yapılandırılacaktır. Matrah ve vergi 
artırımı için ise 31 Ağustos 2018 
tarihine kadar bizzat vergi dairesi-
ne gelerek veya posta yoluyla ya da 
Gelir İdaresi Başkanlığının internet 
adresi üzerinden yapılabilmekte-
dir. ” diye konuştu.  

Daha sonra ise Konya Vergi 
Dairesi Başkanlığı Grup Müdürle-
ri Emrah Yalçın ve Veysel Bostan 
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılmasına İlişkin Ka-
nunu bütün detayını ayrıntılı bir 
şekilde katılımcılara anlattı.  
n HABER MERKEZİ 

Ülke genelinde hububat ürünlerinde hasat devam ederken, biçerdöverle 
yapılan hasat sırasında oluşan dane kaybı nedeniyle büyük bir servet yok 

oluyor. Hububatta yüzde 1’lik dane kaybı 400 milyon lirayı buluyor

Danede yüzde 1’lik kayıp; 
400 milyon TL’yi buluyor

Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Başkanı Hüseyin Çevik, buğday ve 
arpa hasadının sürdüğü Türkiye’nin 
tahıl ambarı Konya’da biçerdöverle-
rin hasat edeceği ürüne göre ayar-
lanmasının dane kaybını en aza 
indireceğini söyledi. Türkiye’de 12 
buçuk milyon hektar alanda hasat 
yapılacağını söyleyen KTB Başkanı 
Hüseyin Çevik, “Bu hasadın şu anda 
yüzde 35-40’larındayız. Daha Orta 
Anadolu, Güney Doğu Anadolu böl-
gelerimiz de de hasat olacak. 12,5 
milyon hektar alan içerisinde 15 bin 
adet biçerdöverimiz var. Bu biçerdö-
verlerde devletimizin desteğiyle son 
yıllarda yenilenmeye başlandı. Ama 
ne kadar yenilesek de bazı teknik 
bilgilerimizi biçerdöver sürücüleri-
ne aktarmamız lazım. Biçerdöver 
kullanıcıları eğitilerek sertifikasyon 
belgesini alması gerekli. Eğitimini iyi 
alan biçerdöver sürücüsü hasadı da 
düzgün bir şekilde yapar. Her ürün 
için biçerdöver ayarlarının yeniden 
yapılması gerekiyor. Bu ayarlar ya-
pılırsa dane kaybımız az olur. Dane 
kaybının az olması ülke ve çiftçi geli-
rini artırır” dedi. 

“YÜZDE BİRLİK DANE KAYBI 
400 MİLYON LİRAYI BULUYOR” 
Hasatta yüzde 1’lik dane kay-

bının 350 ila 400 bin ton arasında 
ürüne denk geldiğini, bunun da 400 
milyon lirayı bulan ekonomik kayıp 

olduğunu ifade eden KTB Başkanı 
Çevik, bu kaybın eğitimle önlenebi-
leceğine değindi. Çevik, “Ortalama 
dane kırılması yüzde 2 olduğu za-
man standart ölçülerdir, ama şunu 
da unutmayalım biz bunu niye yüz-

de 1’e düşürmeyelim. Neden yüzde 
1’den aşağı düşürmeyelim. Ülke-
mizde 35-40 milyon ton civarında 
yapılan hububat hasadında oluşan 
yüzde 1 dane kaybı 350-400 bin ton 
ürün demektir. Bu da 400 milyon 
lira ediyor. Biz kendi teknik bilgile-
rimizin eksikliğinden dolayı Allah’ın 
verdiği bu bereketi niye kaybede-
lim?. Biçerdöver sahipleri ve çiftçi-
miz hasat sırasında teknik konulara 
dikkat etmeli. Biçerdöveri teknik bil-
gilerle donatılmış kişiler kullanırsa 
dane kayıplarının önüne geçebiliriz” 
diye konuştu. 

SAP VE SAMANDA DA 
KAYIP YAŞANIYOR 

Öte yandan, danede yaşanan 
kaybın aynı oranda olmasa da sap ve 
samanda da yaşandığı öğrenildi. Ta-
rım uzmanları ülke hayvancılığı için 
en kolay üretilen kaba yem kaynağı-
nı sap ve samanın ekonomik değeri-
nin 10 milyar liraya yakın olduğunu, 
Konya’da bu sezon yaklaşık 2,5 mil-
yon ton saman üretileceği tahmin 
edildiğini, bunun da 1 milyar lirayı 
aşacağı kaydedildi.
n İHA 

Konya Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım Ünver

KTB Başkanı Hüseyin 
Çevik, buğday ve arpa 

hasadının sürdüğü 
Türkiye’nin tahıl 

ambarı Konya’da 
biçerdöverlerin hasat 

edeceği ürüne göre 
ayarlanmasının 

dane kaybını en aza 
indireceğini söyledi.
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İAÜ’den tercihte robotik yöntem Derbent’te gençlik buluşması
İstanbul Aydın Üniversitesin-

den Konya ve İç Anadolu Bölge 
Temsilcisi İsmail Erdem den KO-
NESOB Konya Esnaf ve Sanat-
karlar Odası Başkanı Muharrem 
Karabacak ve Başkan Vekili Emin 
Baranok’a  ziyaret. Türkiye’nin 
tanınmış Üniversitelerinden İstan-
bul Aydın Üniversitesi Konya ve İç 
Anadolu Bölge Temsilcisi İsmail 
Erdem yeni göreve gelen KONE-
SOB Başkanı Muharrem Karaba-
cak ve Başkan Vekili Emin Bara-
nok’a yaptığı ziyarette başkanlara 
hayırlı olsun dileklerini ileterek 
Üniversite hakkında bilgi verdi. 

Erdem; “Öncelikle yeni başkan-
lığınız hayırlı olsun. İstanbul Aydın 
Üniversitesi şu anda Türkiye’nin 
en büyük vakıf üniversitesi duru-
mundadır. 12 fakülte, 4 meslek 
yüksekokulu 40 bin öğrenciyle bu 
yılki eğitimini tamamlamış bulun-
makta. Şimdiki çalışmalarımız me-

zun ve mezun olacak öğrencilerle 
ilgili tercih merkezlerini oluşturma 
çalışmalarımız devam etmektedir. 
Tercih döneminde robotlarla ça-
lışmakta olup öğrencinin puanına 
göre gidebileceği bölümleri bildiri-
yoruz” dedi. Başkan Muharrem Ka-
rabacak’da ziyaretten ve kendisine 
verilen bilgilerden büyük mem-
nuniyet duyduğunu belirterek 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tür 
eğitim kurumlarının geleceğimiz 
gençlerimizin geleceği açısından 
büyük önem taşımaktadır. Bu tür 
çalışmaların diğer üniversitelere de 
örnek olmasını ver artarak devam 
etmesini istiyoruz. Konya’da İstan-
bul Aydın Üniversitesine elimizden 
gelen desteği vermeye hazırız.” 
n HABER MERKEZİ 

Derbent Belediyesi’nin düzen-
lediği Gençlik Buluşmaları başladı. 
İlk programda sevilen sanatçı Er-
sin Baran sahne aldı. Konya’nın 
Derbent İlçesinde düzenlenen 
“Gençlik Buluşmaları” başladı. 
İlçe Belediyesinin organize ettiği 
programda ilk olarak sevilen sa-
natçı Ersin Baran sahne aldı. 15 
Temmuz Milli İrade Meydanın-
daki Amfi Tiyatro’da düzenlenen 
geceye Derbent Belediye Başka-
nı Hamdi Acar, Derbent Gençlik 
Derneği üyeleri ve ilçe halkı ka-
tıldı. Sanatçı Ersin Baran en gü-
zel eserleri Derbentliler için ses-
lendirdi. Yaklaşık bir buçuk saat 
süren konser katılımcılardan tam 
not aldı.  Programın sonunda kısa 
bir konuşma yapan Derbent Bele-
diye Başkanı Hamdi Acar, “Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Eroğan’ın gençlere verdiği öne-
mi bildiğimiz için biz de Derbent 

gençliğini burada buluşturalım 
dedik. Gençlere ne kadar emek 
çeksek ne kadar zaman harcasak 
az.Çünkü Derbent’te, Konya’da, 
Türkiye’de gençlerin omuzlarında 
yükselecek. Biz belediye olarak ne 
kadar fiziki çalışma yaparsak yapa-
lım bu çalışmalar belli bir zaman 

sonra kaybolup gidebiliyor. Ama 
gençlere yaptığımız emek ve çalış-
ma ebediyete kadar devam ediyor 
ve onlarda buülkeye çok büyük 
katkılar sağlıyor” dedi. Gecenin 
sonunda Başkan Hamdi Acar, sa-
natçı Ersin Baran’a hediye takdim 
etti. n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi tarafından 
Dede Korkut Mahallesi’ndeki Şehit 
Erol Olçok Parkı içerisinde, vatandaş-
ların talebi üzerine inşa edilen cami 
inşaatında çalışmalar devam ediyor. 
Çalışmaları yerinde inceleyen Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
“Kasım ayı itibariyle camimizi va-
tandaşlarımızın istifadesine sunmayı 

planlıyoruz” dedi. Meram’da yapılan 
yatırımlar hız kesmeden devam edi-
yor. Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Dede Korkut Mahallesi Sivaslı 
Ali Kemal Caddesi üzerinde yapı-
mına devam edilen cami inşaatını 
incelerken çalışmalar hakkında bil-
gi aldı.  Başkan Toru, Meram’ın her 
köşesinde ihtiyaca yönelik yatırımlar 

gerçekleştirdiklerini ifade ederken 
“Yaklaşık 1 buçuk yıl önce hizmete 
açtığımız Şehit Erol Olçok Parkı’nın 
içerisinde vatandaşlarımızın talebi 
üzerine cami inşaatına başlamıştık. 
Bodrum kat, zemin kat ve mahfil 
katıyla birlikte 500 kişilik kapasiteye 
sahip olan camimiz, 560 metrekare-
lik inşaat alanına sahip. Cami inşa-

atımız hızla ilerliyor ve inşallah Ka-
sım ayı itibariyle vatandaşlarımızın 
istifadesine sunmayı hedefliyoruz. 
Meram Belediyesi olarak, spor tesis-
leriyle, cami alanlarıyla, sosyal tesis-
leriyle, kentsel dönüşümlerle, asfalt 
ve altyapı çalışmalarıyla her daim 
vatandaşımızın yanındayız” dedi.  
n HABER MERKEZİ

‘İş hayatı için mesleki ve 
teknik liseleri tercih edin’

Başkan Özgüven: Tarımsal 
desteklerden yararlanın

İş dünyasında bir an evvel yer 
alabilmek adına mesleki ve teknik 
liselerin tercih edilmesini gerekti-
ğini belirten Girişimci İşadamları 
Vakfı Konya Genç GİV Başkanı 
Fikret Akdiş, “Bireylerin hayal et-
tikleri meslekte çalışmaları için; 
yeniliğe açık, girişimci ve üretken 
olmaları gerekmektedir. Bu bağ-
lamda yetenek ve ilgi alanlarına 
göre mesleki ve teknik liseleri ter-
cih etmeleri, süreci hızlandırmak-
ta, ülke ekonomisine donanımlı 
personel ve donanımlı girişimciler 
kazandırmaktadır” dedi.

Son dönemlerde iş dünyasının 
en zorlandığı konuların başında 
ara eleman sorunu olduğunun al-
tını çizen Akdiş, “Girişimci adayı 
kardeşlerimizin lise çağında iken 
gelecek planı yaptığı alanda çalış-
ması büyük bir avantajdır. Bu sa-
yede hem işin teorik kısmını hem 
de yaygın staj imkânı ile pratik kıs-
mını gözlemlemektedirler. Dolayı-
sıyla liseyi bitirdiği zaman hayalini 
kurduğu girişime ya da çalışmak 
istediği pozisyona bir adım daha 
yaklaşmış demektir. Donanımlı 
bir girişimci sadece kendi haya-
lini gerçekleştirmekle kalmaz. 
Aynı zamanda ülke ekonomisine 
ve istihdamına katkı sağlar. Yurt 
dışında ülkesini temsil eder. Yeni 
Türkiye’nin yurt dışında güçlü bir 
temsile ihtiyacı var. Donanımlı gi-
rişimciler sayesinde yerli üretim 
arttığı gibi ihracat da arzu ettiğimiz 
seviyelere ulaşabilecektir. Ülkemi-
zin geleceği için, gençlerimizin de 
bu hassasiyetle yaklaşması, ülke 
geleceği için kederlenmesi, kendi 
hayallerini ülkesinin hayalleri ile 
bağdaştırması gerekiyor. Bu bağ-
lamda tüm STK’ların ve devlet bü-
yüklerinin de desteği gençlerimizle 
birlikte. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın “Genç-
lerimizden beklentimiz memur 
olmak ile değil girişimci olmak ile 
ilgilenmeleridir.” Sözü, devletin en 
üst biriminin dahi bu işin destek-
çisi olduğunun açık bir ispatıdır. 

Bugün tüm dünyada satış yapan, 
parmakla gösterilen markaların 
zamanında bir gencin hayali ile 
başladığını unutmamak gerekir. 
Bu bağlamda velilere de görev 
düşmektedir. Hem kendi evlatla-
rının hem de ülkemizin geleceği 
adına gençlerin önünü kapatma-
maları, çocuklarının istidadı ve ha-
yalleri doğrultusunda ilerlemeleri 
için yönlendirici olmaları gerekir.

Mesleki ve teknik liseden me-
zun olan öğrenci, diplomaya, iş yeri 
açma belgesine, EUROPASS Serti-
fika eklerine ve teknisyenlik ünva-
nına sahip oluyor. Mezun oldukları 
alanla ilgili ön lisans (2 yıllık) ya da 
lisans(4 yıllık) programlarını tercih 
edebiliyorlar. Üniversiteye geçiş 
sınav sonucuna göre, alanında 
eğitim yapmak isteyen öğrenci-
lerimize meslek yüksekokullarına 
geçişte ek puan veriliyor. Mezun 
öğrenciler yükseköğretime geçer-
ken hiçbir hak kaybına uğramıyor-
lar. Tüm bunlar ışığında iş dünyası 
çok daha donanımlı personel altya-
pısına sahip olacaktır. Daha güçlü 
bir üretim hattı için, hayal gücü ve 
yeniliğin iş dünyasına daha çok ka-
tılabilmesi için, daha güçlü ve yeni-
likçi Türkiye için gençlerimizin ye-
tenek ve becerilerine göre Mesleki 
ve Teknik Lise tercih etmelerini 
tavsiye ediyor, okul hayatı boyunca 
işletmelerde staj imkânı sağlama 
adına elimizden gelen gayreti gös-
tereceğimiz konusunda temin edi-
yoruz” ifadelerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ

TYB Konya Şubesi’nde konuşan Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, 
“Erdem Bayazıt bir neslin ağabeyidir. Uzun bir dönem bir nesle ağabeylik yapmıştır” dedi

‘Bir neslin ağabeyi’
Türkiye Yazarlar Birliği Kon-

ya Şubesi 2017 etkinlikleri bütün 
hızıyla devam ediyor. TYB Konya 
şubesi tarafından vefatının 10. yı-
lında Erdem Bayazıt anma progra-
mı yapıldı. Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesi’nin Konya Büyükşe-
hir Belediyesi ile ortaklaşa düzen-
lediği programa konuşmacı olarak 
katılan Sakarya İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Hüseyin Yorulmaz ve Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Os-
man Sarı, Erdem Bayazıt ile olan 
hatıralarını ve onun çalışmaları ile 
ilgili bilgiler aktardılar.

TYB Konya Şube Sekreteri Ya-
zar Duran Çetin’in koordine ettiği 
programda önce söz alan Hüseyin 
Yorulmaz, konuşmasında Erdem 
Bayazıt’ın edebi yolculuğu ve Kah-
ramanmaraş’ta yaptığı edebi faa-
liyetleri anlattı. Dergilerdeki edebi 
serüvenin yol alış hikâyesiyle bir dö-
neme damga vuran ve halen etki-
sini sürdüren o akımın nasıl neşv-ü 
nema bulduğunu aktardı. Yorul-
maz, erdem Bayazıt’ı anlatırken 
aynı zamanda yedi güzel adamın di-
ğer isimleri arasında yer alan Rasim 
ve AlaaddinÖzdenören, Cahit Zari-
foğlu ve Akif İnan üzerinde de du-
rulması gerektiğini ifade etti. Daha 
sonra şöyle dedi: “Erdem Bayazıt, 
bir şair olduğu kadar aynı zamanda 
bir eğitimci, teşkilatçı ve kültür ada-
mıdır. Hepsinden önemlisi Erdem 
Bayazıt bir neslin ağabeyidir. Uzun 
bir dönem bir nesle ağabeylik yap-
mıştır.  

Osman Sarı, Mevlana’dan şiir 
okuyarak başladığı konuşması-
na Erdem Bayazıt’ın kendi adının 
Mevlana ile birlikte anılmasından 
mutluluk duyacağını ifade ederek 
sürdürdü. Kahramanmaraş kökenli 
o dönem edebiyatçılarının hukuk 
kökenli olmasının temelindeki ger-
çekleri anlatırken, Erdem Bayazıt’ın 
kendisinin de hukukçu olması için 

yol gösterdiğini ifade etti. Erdem 
Bayazıtı’n önemli özelliklerinden 
birinin gençleri yönlendirmesi oldu-
ğunu söyleyen Sarı, onun gençlerle 
birebir ilgilendiğini ifade etti. Ken-
disini Fethi Gemuhluğolu’na onun 
gönderdiğini, iş bulma ve imkân 
sağlama açısından yardımcı oldu-
ğunu anlattı. Gençlerle sohbet eden 
Bayazıt’ın bir nesle ağabeylik yap-
ması önemlidir. Erdem Bayazıt bir 
siyasetçi değil bir gençlik lideridir. 
Gençleri toparlayan, onlara bilinç 

aşılayan insandır.
Konuşmacılara programa katı-

lım belgelerini Konya Büyükşehir 
Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Kö-
seoğlu ve Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı ve TYB Konya Şube Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Çaycı tak-
dim etti. Takdim sırasında konuşan 
Ahmet Köseoğlu, yaz ayında bile 
devam eden TYB Konya Şubesi fa-
aliyetlerinin takdire şayan olduğunu 

ve yaz tatili sebebiyle Konya’ya ge-
lenlerin bunlardan istifade ettiğini 
ifade etti. Köseoğlu, Erdem Bayazıt 
gibi şahsiyetlerin genç kuşaklara 
örnek karakterler ve rol model ol-
duklarını söyledi. Programı düzen-
leyen Duran Çetin bir sonraki hafta, 
14 Temmuz 2018 cumartesi günü, 
‘Çocuk Edebiyatı’ paneline Duran 
Çetin, Bestami Yazgan ve Yusuf 
Dursun’un katılacağını söyleyerek 
programa tüm Konyalıları davet 
etti. n HABER MERKEZİ

Konya İli genelinde çiftçilere 
yönelik kırsal kalkınma ve bitkisel 
üretimi geliştirmek amacıyla, 2019 
yılında desteklenmesi planlanan 
Yarı Bodur Elma, Yarı Bodur Kiraz, 
Asma, Vişne, Ahududu, Böğürt-
len, Çilek ve Malç Naylonu, Yük-
sek Sistem Bağ Aparatı ürünlerine 
başvurular 27.07.2018 tarihi me-
sai bitimine kadar Ereğli Belediyesi 
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne 
yapılacaktır. Konu hakkında açıkla-
ma yapan Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, “Büyükşehir Belediye-
miz Tarımsal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı vasıtasıyla Konya İli 
genelinde desteklenmesi planla-
nan ürünler açıklandı. Buna göre 
Yarı Bodur Elma, Yarı Bodur Kiraz, 
Asma, Vişne, Ahududu, Böğürtlen, 
Çilek ve Malç Naylonu, Yüksek Sis-

tem Bağ Aparatı ürünlerinin 2019 
yılında destekleme kapsamında 
olduğu belirtildi. Bu ürünler ve 
destek miktarları bilgilendirmeleri 
Belediyemizin Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğü tarafından yapılmak-
tadır. Ayrıca bu desteklemeden 
faydalanmak isteyen çiftçilerimiz 
27.07.2018 tarihi mesai bitimine 
kadar Tarımsal Hizmetler Müdür-
lüğümüze başvuruda bulunmaları 
gerekmektedir. Bir tarım şehri ol-
mamız hasebiyle önem arz etmek-
te olan bu destekleme çiftçilerimiz 
tarafından yakından takip ediliyor. 
Bu anlamda belirtilen gün ve saat 
içerisinde çiftçilerimizin gelip bilgi 
almaları ve başvurularını yapmala-
rını rica ederiz. Tarımsal girdi des-
teklerinden yararlanın” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Meram’dan 500 kişilik cami inşaatı

Fikret Akdiş

Konuşmacılara programa katılım belgelerini Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu 
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve TYB Konya Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Çaycı takdim etti.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
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25 yaşındaki kadın hastanın 
darlık oluşan aort kapağı, açık ame-
liyat yapılmadan robotik-minimal 
invaziv cerrahi yöntemiyle değişti-
rildi.  İlk gebeliği düşükle sonuçlan-
dıktan sonra nefes darlığı rahatsız-
lığı ortaya çıkan Esra Tosun Uğurlu, 
Medicana Konya Hastanesine baş-
vurdu. Yapılan tetkikler sonucunda 
aort kapağında darlık olduğu belir-
lenen Uğurlu, Prof. Dr. Ali Sarıgül 
tarafından robotik-minimal invaziv 
cerrahi (karın ön duvarında açılan 
0,5-1 santimetrelik kesilerden yer-
leştirilen kamera ve el aletleriyle 
yapılıyor) yöntemiyle ameliyat edi-
lerek aort kapağı değiştirildi. 

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp 
ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. 
Dr. Ali Sarıgül, “Hastamızın ilk 
gebeliğinde düşük sonrasında ya-
pılan tahliller sonucunda aort ka-
pağında bir darlık tespit ediliyor. 
Buna bağlı olarak da ileri tetkikler 
sonucunda kapağın değişmesine 
karar veriliyor. Hastamız bize mü-
racaat ettiğinde buna bağlı olarak 
aort darlığı, nefes darlığı şikayetleri 
vardı. Yapılan tahliller sonucunda 
da ameliyatına karar verildi. Hasta, 
sağlık sektöründe olan bir hastamız 

olduğu için de özellikle önden kesi 
istemedi, bunun üzerine biz ken-
disine sağ ikinci kosta arasından 
girerek ameliyatını yapabileceği-
mizi ama bunun başarı oranının 
çok yüksek olamayacağı, eğer bunu 
yapamazsak daha sonra önden kesi 
yapacağımızı söyledik. Hastamızın 
da buna karar vermesi üzerine sağ 
ikinci interkostal aralıktan girerek 
aortasına ulaştık ve aort kapağını 

değiştirdik. Hastamız gayet sağlıklı 
vaziyette. Bu ameliyat tabii her has-
taya uygulanacak olan bir ameliyat 
değil, uygunluğu şart. Aortun ya-
pısının bu ameliyata uygun olması 
gerekiyor. Hastamızda bu ameliyatı 
tercih etmemizdeki en büyük etken 
hastanın genç olması, bayan hasta 
olması, bunlar bizi etkiledi. Hasta-
mızın da bu yönde eğilimli olması 
bu şekilde bir ameliyatla minimal 

invaziv dediğimiz teknikle bu ame-
liyatı yapıp, hastamızı taburcu ede-
bilecek seviyeye getirdik” ifadeleri-
ni kullandı. 

Kalp ameliyatı olan Esra Tosun 
Uğurlu, hamilelik sırasında oluşan 
bir sıkıntısı olduğunu ifade ederek, 
“Daha sonra kardiyoloji doktorla-
rına yönlendirildiğimde aort ka-
pağında darlık olduğu söylendi. O 
darlıkla birlikte ameliyatın gerçek-
leşmesi gerektiği söylendi. Benim 
öncesinde herhangi bir sıkıntım 
yoktu, o sıra bir nefes darlığı oluştu, 
o şikayetlerle geldim. Kalp ameli-
yatı için yaptığım araştırmalarda 
ve diğer hastanelerin önerisiyle Ali 
hocama geldim. Onun bizi rahat-
latması ve bize güven vermesiyle 
ameliyat olmaya karar verdim. Ali 
hocamla konuştuğumda sternum, 
yani iman tahtasının kesilmesini 
istemediğimi söyledim. Ali hocam 
da ‘eğer anatomik yapın, uygunsa 
karar verebiliriz ama bakmamız 
gerekiyor, uygun olmazsa açarız’ 
dedi. Daha sonra bakıldı karar ve-
rildi, küçük kesiyle yapılacağı söy-
lendi. Şu anda herhangi bir sıkıntı 
yok, iyileşiyorum, daha iyiyim” diye 
konuştu. n İHA

Yangını nargile 
içerek izlediler

Kafede henüz belirlenemeyen 
bir nedenle çıkan yangın itfaiye 
ekipleri tarafından güçlükle söndü-
rüldü. İtfaiyenin yangın söndürme 
çalışmasını nargile içerek izleyen-
ler dikkatlerden kaçmadı. Yangın, 
merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin 
Bulvarında bulunan bir kafede 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, kafe çalışanları gece yarısı 
iş yerini kapattıktan sonra henüz 
belirlenemeyen bir nedenle yan-
gın çıktı. Alevler kısa sürede bütün 

kafeyi sardı. Olay yerine çok sayıda 
itfaiye ekibi sevk edildi. Alaaddin 
Bulvarında görevli polis ekiple-
ri trafiği kısa süreliğine kapattı. 
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 
1 saatlik müdahalenin ardından 
kontrol altına alınarak söndürüldü. 
Yangın söndürme çalışmalarını 
Alaaddin Tepesinde nargile içerek 
izleyenler dikkat çekti. Yangının 
çıkış nedeni yapılan incelemenin 
ardından netlik kazanacak.
n İHA

Akşehir’de aşçılık yapan 43 yaşındaki şeker hastası olan Tufan Tolunoğlu, yapılan kapalı şeker 
ameliyatı sonrası hem şeker hastalığından hem de kilolarından kurtulmaya başladı

Hem şekerden hem de
kilolardan kurtuluyor!
Akşehir ilçesinde ikamet eden 

ve aşçılık yapan şeker hastası Tu-
fan Tolunoğlu, 5 yıldan beri yüksek 
dozda insülin kullanarak rahatsızlı-
ğını kontrol etmeye çalıştı. Yaşam 
standartlarını iyileştirmek için Konya 
Medicana Hastanesi Genel Cerrah 
Poliklinikliğine başvuran Tufan To-
lunoğlu, yapılan tetkikler sonrası ka-
palı şeker ameliyatı olmasına karar 
verildi. 

Hastanın ameliyat için kendile-
rine başvurduklarını belirten Genel 
Cerrah Yrd. Doç. Dr. Abdülhalim 
Serden Ay, kapalı şeker ameliyatı 
yaparak hastanın şekerini düşürme-
yi amaçladıklarını belirtti. Dr. Öğ-
retim Görevlisi Abdülhalim Serden 
Ay, “Hastamız uzun süredir yüksek 
dozda insülin kullanmasına rağmen 
bir türlü şekeri düzenlenememiş 
şekilde polikliniğimize başvurdu. 
Hastamızda diyabete ek olarak di-
yabet kaynaklı karaciğer yağlanması 
ve hipertansiyon gibi ek rahatsız-
lıkları da mevcuttu. Yapılan tahlil 
ve tetkiklerde laparoskopik (kapalı 
şeker ameliyatı) olmasına engel bir 
durum olmadığını belirledik. Daha 
sonra başarılı bir şekilde laparos-
kopik şeker (diyabet) ameliyatımızı 
gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası 3. 
günde bile hastamızın şekeri insulin 
kullanmadan normal seviyelere geri-
ledi. Şeker, diyabet ameliyatı tama-
men kapalı yöntemle gerçekleştiği 
için de çok kısa sürede hastalarımız 
ayağa kalkıyor ve normal hayatına 
geri dönebiliyor. Biz bu ameliyatlar 
ile diyabetle yaşamanın bir mecbu-
riyet olmadığını ve diyabet cerrahisi 
ile hastalarımızın ilaç ve insüline 
gerek duymadan sağlıklı bir yaşam 
sürebileceğini göstermiş oluyoruz” 

şeklinde konuştu. Hastanın ameliyat 
olabilmesi için vücudundaki insülin 
rezervinin yeterli olmasının gerek-
tiğini vurgulayan Dr. Öğretim Gö-
revlisi Abdülhalim Serden Ay, “Bu 
cerrahi müdahalede 2 aşamadan 
oluşmaktadır. Birinci aşama, mide-
nin küçültülmesi ile erkenden tokluk 
hissinin oluşturulması ve yine mide-
nin küçültülmesi ile gıdaların mideyi 
hızlıca terk etmesini sağlamak. İkinci 
aşamada ise bağırsağın son bölü-
münü bağırsağın baş kısmına alarak 
pankreasın daha hızlı insülin salgıla-
masına sebep oluyoruz. Böylece şe-

keri daha iyi ve daha hızlı bir şekilde 
kontrol altına almayı hedefliyoruz” 
diye konuştu. 

“AMELİYAT KARARI ALMA 
SEBEBİM HAYAT STANDARTLARIMI 

YÜKSELTMEK İSTEMEM” 
Yaşam standartlarını yükselt-

mek için ameliyat olmaya karar 
verdiğini söyleyen Tufan Tolunoğ-
lu, “Bana 5 yıl önce şeker hastalığı 
tanısı konuldu. 4 yıl önce de insülin 
kullanmaya başladım. Son 3-4 aydır 
hayatım sürekli uyuyarak geçti. On-
dan sonra bu ameliyatın yapıldığını 
öğrendim. Daha sonra Abdulhalim 

Bey ile temasa geçtim. Abdulhalim 
Bey bu ameliyatın yapılabileceğini 
ve rahatlatabileceğini söyledi. Daha 
önce benim şekerim 200-250’nin 
altına hiç düşmezdi. Ameliyattan 
sonra şekerim 80-90’lara düştü. 
Ameliyat kararı alma sebebim hayat 
standartlarımı yükseltmek istemem. 
Çünkü ben yaşıyor gibi değildim 
uyuyordum, yiyordum ve vücutta 
ağrılar vardı. Bu nedenle karar al-
dım. Ameliyat olduktan gün sonra 
insanları net görüyorum. Yani 6 gün 
önce ben ameliyat oldum. İnsanların 
yüzlerini görüyorum. İlk defa ayakla-
rım yanmıyor, uzun zamandan beri 
bedenim yanmıyor üzerime bir şey 
örterek yatabildim. Ondan sonra 
ben hemen değil ama biraz zaman 
geçince çok ciddi gelişmelerin olaca-
ğını düşünüyorum. O insülinden bile 
kurtulmak büyük başarı olacaktır” 
dedi. 

Ameliyattan sonra kilo verme-
ye başladığını vurgulayan Tufan 
Tolunoğlu, “Ben her şeyin insanın 
kafasında bittiğine inanırım. Kafan-
da bitireceksin, yardım alacaksın 
tamamen bitireceksin. Böyle bir du-
rum varsa ameliyat olmakta fayda 
var. Bitmeyen bir şey olamaz. Şeker 
bitmeyen bir hastalık. İyileşilebile-
cekse ameliyat olunabilir. Ben şeker 
hastası olmadan önce kilom 80’ler-
deydi. Şeker hastası olduktan sonra 
145 kiloya çıktım ben. Ondan sonra 
bunu da minimum 125 kiloya indi-
rebildim. Ama şu anda daha 5-6 gün 
olmasına rağmen 6-7 kilom gitmiş 
durumda. İlerleyen süreçte 40-45 
kilo vereceğim ve hayat standartla-
rımın yükseleceğini düşünüyorum. 
Şu anda 118-119 kiloyum” şeklinde 
konuştu. n İHA 

Robotik cerrahi ile sağlığına kavuştu

Ereğli ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi’nde 
tarihi olduğu değerlendirilen taş bulun-
du. Edinilen bilgiye göre, tarlasında su 
kanalı açmaya çalışan çiftçi Ömer Bakır’ın 
pulluğuna bir taş takıldı. Durumu fark eden 
çiftçi taş üzerinde çeşitli simgeler görünce 
jandarmaya haber verdi. Bölgeye şerit çe-
kerek koruma altına alan jandarma, Müze 
Müdürlüğüne haber verdi. Vinç ile Ereğli 
Müzesi’nin bahçesine getirilen taş üzerinde 
gerekli incelemeler devam ediyor. Eserin 
hangi döneme ait olduğu, üzerindeki sim-
gelerin neyi anlattığı gerekli incelemelerin 
ardından açıklanacak. n İHA

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye 
göre, Seydişehir-Beyşehir karayolunun 12. 
kilometresinde Ahmet Şen idaresindeki 07 
AAR 066 plakalı otomobille Orhan Akar 
yönetimindeki 42 CBE 59 plakalı otomobil 
çarpıştı. Kazada yaralanan Orhan Akar, 112 
Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet 
Hastanesine kaldırıldı.
n AA

Su kanalı açarken
tarihi taş buldu

Seydişehir’de
kaza: 1 yaralı

Miras anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyini silahla öldüren 
kişi adliyeye sevk edildi. 

Alınan bilgiye göre, Tuzlukçu ilçesi Kundullu Mahal-
lesi Göztepe mevkisinde, mahsulünü hasat eden Mesut 
Gülhan (49) ile tarlaya gelen kardeşi Murat Gülhan (37) 
arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. 
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Murat Gül-
han, yanında getirdiği av tüfeği ile ağabeyi Mesut Gülhan’ı 

başından yaraladı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi-
ne rağmen yaralı Mesut Gülhan olay yerinde hayatını kay-
betti. Jandarma ekipleri, olay yerinden av tüfeği ile kaçan 
Murat Gülhan’ın yakalanması için çalışma başlattı. Akşehir 
İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan Gülhan, ifadesi 
alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cinayette kullanıldığı 
iddia edilen av tüfeği de Akşehir’de otoparka park edilmiş 
aracın içerisinde bulundu. n AA

Miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü

25 yaşındaki kadın hastanın darlık oluşan aort kapağı, açık ameliyat yapılmadan 
robotik-minimal invaziv cerrahi yöntemiyle değiştirildi.

Tufan Tolunoğlu, yapılan kapalı şeker ameliyatı sonrası hem 
şeker hastalığından hem de kilolarından kurtulmaya başladı.
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Hadim’den Çin ve Rusya’ya kiraz ihracatı
Türkiye’de kiraz hasadının en geç 

yapıldığı yerlerden Torosların etekle-
rindeki Konya’nın Hadim ve Taşkent 
ilçelerindeki ürünlerin büyük kısmı, 
Çin, Rusya, Almanya ve İngiltere baş-
ta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edi-
liyor. Yüksek rakımda üretilen, kalitesi 
ve tadıyla yurt dışında “Türk kirazı” 
olarak bilinen Napolyon cinsi Hadim 
kirazının hasadı devam ediyor. Bu yıl 
rekoltenin önceki yıllara göre artarak 
21 bin ton civarında olması bekleniyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, ilçede kiraz üretiminin 
yoğun olarak yapıldığını söyledi. Ha-
dim kirazının dünyada bir marka ha-
line geldiğini belirten Hadimioğlu, 
şöyle konuştu: “İlçemizde yaklaşık 
800-1900 rakım arasında 31 bin de-
kar alanda 2 bin civarında çiftçi kiraz 
üretimi yapıyor. Yıllık ortalama 20-21 
bin ton civarında rekolte gerçekleşiyor. 

Kirazlar buradaki ihracatçı firma tem-
silcileri tarafından alınarak özellikle 
Çin ve Rusya olmak üzere, Ortadoğu 
ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor. 
İlçemizde işleme tesisi olmadığı için 
ihracatçı firmalar kirazları buradan 
alarak işleme tesislerine götürüyor. 
Daha sonra o tesislerde ihracata hazır 
hale getiriliyor.” Hadimioğlu, ihracat-
çı firmaların üreticiden kirazları açık 
artırma yöntemi ile aldığını aktararak, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Kirazlar 
yurt dışında en az 20 liraya satılıyor. 
Burada da en düşük 7 liradan açık 
artırma ile üreticiden alınıyor. Daha 
sonra alıcıların buradaki soğutmalı 
tırlarını doldurmasıyla da ihracat yol-
culuğu başlıyor. Önceden Rusya ve 
Avrupa ülkelerine ihracat daha faz-
laydı. Şimdi ise Çin, ağırlık kazanarak 
ön plana çıkmaya başladı.”
n AA

Hayvanlara eziyetin
nedeni: eğitimsizlik

MEVKA’da 57 proje 
destek almaya hak kazandı

Doğayı ve Hayvanları Koruma 
Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, 
hayvanlara yapılan işkencelerin 
temelinde eğitimsizliğin yattığını 
söyledi. Sürmeli, “Hayvana yapılan 
eziyetlerin küçük yaşta hayvan-
lardan uzak yetişen nesillere ve 
eğitim yetersizliğine bağlıyorum. 
İstediğiniz kadar yasa çıkartın, is-
terseniz idam yasası çıkartın, eğer 
küçük yaşta bu eğitimi almadıysa, 
mutlaka bir suç işleyecektir” dedi. 
22 dernek başkanlığını yürüten 
Konya Doğayı ve Hayvanları Ko-
ruma Derneği Başkanı Ümit Sür-
meli, son zamanlarda hayvanlara 
yönelik yapılan saldırıların teme-
linde eğitimsizliğin yattığını söyle-
di. Sürmeli, “Ben bunu tamamen 
küçük yaşta bu hayvanlardan uzak 
yetişen bir nesle ve eğitim yeter-
sizliğine bağlıyorum. İstediğiniz 
kadar çok büyük yasa çıkartın, 
idam yasası bile çıkartsanız eğer 
küçük yaşta bu eğitimi almadıy-
sa mutlaka ve mutlaka bu suçu 
işleyecektir. Cinayet işleyenlerin, 
çocuklara tecavüz edenlerin hepsi-
nin kökeninde ilk olarak hayvanda 

denedikleri söyleniyor. Karıncayı 
ayağıyla eziyor, kelebeği avucunda 
eziyor, kurbağayı ayağıyla eziyor, 
kaplumbağayı ters çeviriyor, sonra 
büyük hayvanlara doğru gidiyor. 
Alıyor eline tabancayı, havyana 
ateş ediyor. Küçük yaşta bütün 
ailelerinin hepsinin evlerinde mut-
laka bir hayvanın sorumluluğunu 
çocuklarına vermeleri gerekiyor. 
Anne, kedi gördü mü ‘dokunma 
mikrop bulaşır’, ‘köpeğe yaklaşma, 
ısırabilir’ dediği sürece, özellikle 
okullarda öğretmenler, camilerde 
imamlarımız bu merhamet ve sev-
gi duygusunu insanlara vermedik-
çe bu cinayetlerin ve kötülüklerin 
ardı arkası kesilmez. İdam da çı-
kartsanız önce eğitim. Bu eğitim 
de anne ve babalardan başlamalı-
dır” dedi. Hayvanlarla ilgili yasanın 
bir an önce çıkartılması gerektiği-
ni de ifade eden Sürmeli, “Gönül 
isterdi ki milletvekillerimiz tatile 
girmeden önce bu yasayı çıkartsa-
lardı. Tüm Türkiye ağlıyor. Bu yasa 
bir an önce çıksaydı, çok iyi olacak-
tı” diye konuştu.
n DHA

Kelebekler Vadisi, içerisinde heyecan tutkunları için yapılan Macera Parkı ve 
Zeplin Teleferik Hattı ile yenilenen yüzüyle yaz sezonunda misafirlerini ağırlıyor

Macera Parkı’na gelen
doyasıya eğleniyor

Avrupa’nın en büyük tropikal 
kelebek müzesini Konya’ya kazan-
dıran Selçuklu Belediyesi, yaz döne-
minde 4 farklı aktivitenin yer aldığı 
Macera Kulesi ve zeplin teleferik 
hattı ile 12 yaş ve üzeriadrenalin 
tutkunlarına hizmet veriyor.

Konya’nın en büyük parkı olan 
Kelebekler Vadisi Parkı’na vatan-
daşlar yoğun ilgi gösteriyor. İçerisin-
de tropikal kelebek müzesi, Selçuklu 
Çiçek Bahçesi ve Macera Kulesi  ile 
tam teşekküllü hizmet veren Kele-
bekler Vadisi Parkı havaların ısın-
masıyla birlikte günün ve haftanın 
yorgunluğunu atmak isteyen yerli 
ve yabancı binlerce misafirini ağır-
lıyor.Hafta içi ve hafta sonu piknik 
alanlarını ve kamelyaları dolduran 
vatandaşlar, yine aynı bölgede yer 
alan Macera Kulesi ve zeplin telefe-
rik hattında gönüllerince eğleniyor-
lar. 

Kelebekler Vadisi Parkı içinde 
yer alan Macera Kulesi, 2800 m² 
alana sahip yüksek kule üzerinde18 
denge parkuru ile her biri farklı bir 
heyecan taşıyan halat, ahşap ve ip 
üzerinde yürüme gibi denge spor-
larıyla 12 yaş ve üzerindeki macera 
tutkunlarına hitap ediyor. Koruma 
kemerleri ve özel eğitimli personel 
kontrolünde güvenliğin sağlandığı 
alanda halat üzerinde serbest atla-
yış oyunları ve tırmanma duvarı da 
yer alıyor. Macera Kulesi’nin zemini 
tek parça özel kauçuktan oluşuyor.  

Macera Kulesi’nde özel eğitimli 10 
personel görev alıyor.

Konya’da ilk olan Macera Ku-
lesi’nde zeplin ile 15 metre yük-
sekliğindeki kuleden 250 metre 
uzaklıktaki alana yapılan aktivite ile 
macera ve heyecan severler Kele-
bekler Vadisi’nin muhteşem man-
zarasını seyrederken keyifli bir uçuş 
gerçekleştiriyorlar.Golf aracıyla tek-
rar hareket merkezine dönüş yapa-
bilen misafirlere güvenlik açısından 
uzman personel yardımcı oluyor.

Macera parkı ve teleferik hat-
tının yenilenen yüzüyle yaz sezonu 
için hizmet vermeye başladığını ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Konya’da ilk 
olan Macera Kulesi ve zeplin telefe-
rik hattı hemşehrilerimizin beğeni-
sini kazandı. Ailelerin hafta için ve 
hafta sonu huzurlu vakit geçirdikleri 
ve çocuklarımızın doyasıya eğlendiği 
mekanlar kazandırmak, hemşehri-
lerimize hizmet vermek bizlere güç 
veriyor ve daha güzel mekanları il-

çemize kazandırmak için teşvik edi-
yor” dedi.

Ayrıca aynı bölgede 4 yaş ve 
üzerindeki çocuklar için de ip par-
kuru ve macera kompleksi oluş-
turuldu. Kompleks de 13 metre 
yüksekliğindeki oyun alanı, özel gal-
vanizli kaydırak sistemi ve 3 halat 
köprü bulunuyor. 

Macera Parkı Pazartesi günleri 
hariç diğer günler 09:00 - 18:00 sa-
atleri arasında hizmet veriyor.
n HABER MERKEZİ 

Kurulduğu 2009 yılından bu-
güne kadar, TR 52 Konya-Kara-
man Bölgesi’nin rekabet gücünün 
artırılması, bölgeler arası gelişmiş-
lik farklarının azaltılması, bölge-
mizin yurt içinde ve yurt dışında 
yatırımcılara tanıtılması amacıyla 
çalışmalarını sürdüren Mevlana 
Kalkınma Ajansı, 2018 yılı için 
toplam 25 Milyon TL bütçeli Odak 
Sektörler Mali Destek Programı ve 
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Des-
tek Programı kapsamında destek 
almaya hak kazanan projeleri ilan 
etti. Odak Sektörler Mali Destek 
Programı kapsamında Konya’dan 
savunma sanayi, tıbbi alet cihaz 
üretimi ve raylı sistemler, Kara-
man’dan ise tarım makineleri, 
ağaç ve orman ürünleri, kâğıt ve 
ambalaj sektörü ile elmacılık sek-

törüne yönelik yapılan 84 proje 
başvurusunun değerlendirilmesi-
nin ardından 37 proje destek al-
maya hak kazandı.     

Küçük Ölçekli Altyapı Mali 
Destek Programı kapsamında tu-
rizm altyapısı ile iş ve yatırım or-
tamının geliştirilmesine yönelik 
olarak ajansa sunulan 27 projeden 
20’si ajans tarafından başarılı pro-
jeler olarak ilan edildi. Buna göre, 
iki proje teklif çağrısına yapılan 
toplam 111 proje başvurusundan 
destek almaya hak kazanan 57 
projenin ajans tarafından destek-
lenerek, bölgenin ekonomisine, 
istihdamına, ihracatına, turizm, 
makine ekipman ve teçhizat alt-
yapısına önemli katkılar sunması 
hedefleniyor.      
n HABER MERKEZİ

Konya’nın en büyük parkı olan 
Kelebekler Vadisi Parkı’na 

vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

Firmamız bünyesinde çalışmak üzere;

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

TEL : 0332 239 08 78

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır:

• Argon 
Kaynakçıları

• Gazaltı 
Kaynakçıları ve
• Satış tecrübesi olan 

Bay/ Bayan Makine 
Teknikeri 

alınacaktır.
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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76
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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 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

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

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68

Şirketimizde görevlendirilmek üzere
•  Başkent Hast. Aydınlık civarlarında ikamet 

eden Psikoteknik, SRC2-4  ve E sınıfı Sürücü 
Belgeli 

ŞOFÖR
• Engelli kadrosunda çalıştırılmak üzere

VASIFSIZ ELEMANLAR 
• Forklift kullanabilen

FORKLİFT OPERATÖRÜ
Alınacaktır.

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No: 31 
42300 Selçuklu / Konya / Türkiye 

MÜRACAATLARIN ŞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

Tel : 0332 239 14 60 

Motosiklet ve bisiklet imalatı yapan firmamız 
bünyesinde istihdam edilmek üzere;

VASIFLI-VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Büyük Kayacık Mh. Konya
4. Organize Sanayi Böl. 407.Nolu
Sk. No: 7 Selçuklu / KONYA

(+90) 850 303 42 00

ELEMAN
ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE,
-  En az  lise mezunu ( Tercihen Teknik Lise ve Makine Bölümü mezunu)
-  Otomotiv sektöründe deneyimli / deneyimsiz
- Askerliğini tamamlamış

- KALİTE KONTROL BİRİMİNDE
ÇALIŞACAK ELEMAN ALINACAKTIR.

TELEFON: 0 332 239 14 20

3  2’li vardiya sistemi mevcuttur.
3  Cumartesi / Pazar günleri tatildir.
3 Başvurular şahsen yapılacaktır.

Adres: Konya
Organize Sanayi Bölgesi 
   9. Sokak No: 29 42050 

Selçuklu/Konya

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA KOZMETİK LOJİSTİK VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.  
bünyesinde Gıda Temizlik ve Kozmetik Sektöründe bayilik-
leri bulunan firmamızda görevlendirilmek üzere,  

  • Depo içerisinde çalışacak,
  • 21 – 40 yaş arası,
  • Askerliğini yapmış,

BAY DEPO
PERSONELLERİ  

arıyoruz.

Tel : 0332 342 07 25 - 0 533 470 49 20
Adres: F.Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad. Matbaacılar Sitesi No:1   

Karatay / KONYA

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA KOZMETİK LOJİSTİK VE PLASTİK SAN. TİC. 
A.Ş.  PLASTİK GRUBU bünyesinde Gıda Ambalajı üretimi 
yapan firmamızda görevlendirilmek üzere,   

 • Makinalardan çıkan ürünleri kontrol edebilecek,
 • Ürünlerin kulplaması ve ambalajlamasını yapabilecek,
 • Hammadde ihtiyacını aralıklı olarak kontrol edebilecek,
 • Deneyimli,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Vardiyalı çalışmaya uygun,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Konya’da ikamet eden,
 • En az ilköğretim mezunu,

VASIFSIZ BAY İŞÇİLER  

aranıyor.
Adres: Büyükkayacık OSB Mah. 3.OSB 9.Sokak No:9 

Tel : 0533 154 86 10  Selçuklu / KONYA

Konya’dan İstanbul’a pedal çevirecekler
Konya’da görev yapan üç öğretmen, “15 

Temmuz Şehitlerimiz İçin Ahde Vefa Bisiklet  
Turu” kapsamında, İstanbul 15 Temmuz Şe-
hitler Köprüsü’ne kadar 7 gün boyunca pedal 
çevirecek.

Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğünce yürütülen Selçuklu Değerler Eğitimi 
Projesi (SEDEP) kapsamında düzenlenen “15 
Temmuz Şehitlerimiz İçin Ahde Vefa Bisiklet 
Turu” için İstanbul’a gidecek öğretmenlere, 
uğurlama töreni düzenlendi.

Mevlana Meydanı’nda düzenlenen uğurla-
ma töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, karanlık ellerin güdümün-
deki paralel teröristlere karşı, vatanını müda-
faa ederken şehit olan 248 vatan evladının, 
şanlı tarihimiz içerisinde müstesna bir yere 

sahip olduğunu söyledi. Bu uzun ve anlamlı 
yolculuğa çıkan 3 öğretmene kolaylık dileyen 
Gürsoy, şunları kaydetti: “Hain kalkışmadan 
sonra, bu topraklarda eskiden beri söylenege-
len ‘Allah, devlete ve millete zeval vermesin’ 
duasının kalplerimizde ve dillerimizde daha 
büyük bir yer edindi. Devlete ve millete zeval 
vermek isteyen hainler, fırsat bulduklarında 
neler yapabileceklerine hepimizin şahit olduk. 
Yolculuğa çıkacak öğretmenlerimizi yalnız 
bırakmayan herkese teşekkür ediyorum.” Ko-
nuşmanın ardından dua yapılıp, Konya Şehit-
liği ziyaret edildi. Sonra Konya’nın çeşitli okul-
larında görev yapan Alper Can, Hakan Arıkan 
ve Selim Ecevit Şen isimli öğretmenlerin yedi 
gün sürecek bisiklet yolcuğu başladı.

Düzenlenen uğurlama törenine, çok sayı-
da öğretmen katıldı.
n AA
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Adetler vardır dünden kalan 
yarına da kalabilecek. Adetler 
vardır sinden kalan yarın kalsalar 
da alay konusu olacaklar. İnsan-
lar vardır, kendileri değeri mad-
deyle ölçülemediği halde toplu-
mun içinde farkında olunmadan 
yaşayan. İnsanlar vardır anam 
babam tabiriyle beş para etmez-
ken kendini nimetten sayan. Bu 
tür insanlar çıbanbaşıdırlar, ya 
kendileri suyun başında olacak 
dilediklerine su verecekler ya da 
tüm insanları susuz koyacaklar-
dır.

İnsan; toplumun farklı ke-
simlerine, geçirmiş olduğu yaş 
evrelerine, eğitim seyrine bir 
lahza bakma zahmetine katla-
nırsa neyin eğri, neyin doğru 
olduğunu kavrayacaktır. Tabii bu 
söylediğim, doğruyla eğriyi anla-
mak isteyen, gerçek hedefe var-
mak isteyenler içindir. Maksat 
bağcıyı dövmekse hiçbir zaman 
beklenen hedefe varılmayacak-
tır. Bu gerçeği bir misalle anla-
tarak sizlerin hafsalasını meşgul 
etmek istemiyorum ama ülkenin 
bir zamanlar en üst kademesin-

de hukukçu olan bir zatın de-
mokrasi anlayışını açıklarken ağ-
zından kaçırıverdiği bu tihniyette 
olanların ne yapmaya çalıştığını 
apaçık ortaya koymuştur.

Ne demişti güzel ülkenin söz-
de hukukçusu, düşünce adamı 
olan zat: “Demokrasi, demokrasi 
ama bizim anladığımız anlamda 
demokrasi” herkesin istediği ya 
da her kesime ve şahsa eşit hak-
lar sağlayan bir demokrasi değil. 
Gazetecilik yaptığım yıllarda bu 
tarife benzer güzel bir demokrasi 
tarifi de çok sevdiğim yayın yö-
netmeninden gelmişti. O da şöy-
le diyordu: “Ben çok demokrat 
bir adamım, herkes her istediği-
ni söyleyebilir ama sonunda be-
nim söylediğim olur.” Bu söze, 
bu demokratiklik değil faşistliktir 
yorumunu yapmamız üzerine 
verdiği cevap ise: “Faşizmde 
kimse bir şey söyleyemez yalnız 
liderin dediği olur.” yanıtıydı.

Eh ne diyelim, bizde aydın, 
düşünür, mum gibi değildir 
etrafını aydınlatsın, zehirli ok 
gibidir rakibe fırlatılsın. Bunlar 
biberon almış çocuk gibidirler. 

Bunlar zar zor elde 
ettiği oyuncak araba-
sının kırılmasına yas 
tutan mızmız çocuk-
lar gibidirler. Bunlar 
kendilerinde onlarca 
arabanın olmasına 
rağmen hayatında 
bir kez bir oyuncak 
arabaya sahip olan 
çocuğun içten ağla-
ması kadar duyarlı ve 
samimi ağlamasını da bilmezler. 
Bunlar uzaktan göze hitap eden 
bir çiçek, okkalarla boyayla taş 
bebek gibi gösterilmeye çalışılan 
şehir hatunları gibidirler.

Onların her şeyi yapaydır. 
Gülüşleri, üzülüşleri, beceriksiz 
ve basiretsiz oluşlarından kay-
naklanan zor şartlarda sergile-
dikleri masumiyetleri… Onlar 
Yaradan’a inkâr babında görül-
mesin ama yapay insandırlar. 
Yatay insanlardır ve kaypak 
insanlardır. Bunlarla bizim tek 
bağlantımız zorunlu olarak yan 

yana düşmüş iki 
koltuktaki insanların 
seyahate mecbur 
edilmesinden öte bir 
şey değildir. Onlar 
sanırlar ki koltukların 
her ikisi de kendileri-
nin, biz birini ellerin-
den alarak yerlerini 
daraltmışız… Onlar 
sanırlar ki otobüs 
onların, yol onların, 

tüm yolcular onlara hizmet et-
mek için buradalar ama yolcu-
lar bunun bilincinde değillerdir. 
Oysa onlarla bizim aramızdaki, 
anladıklarının tam tersine efendi 
köle meselesi gibidir. Çark zor-
lanarak zorbalar tarafından tersi-
ne çevrilmiş, şimdi o çarkın asıl 
sahiplerinin çarkı normal seyrin-
de döndürmesine mani olarak 
sözüm ona ülkeyi kurtaracaklar-
dır. Sahi kimden kurtaracaklar? 
Kendisine layık olduğundan faz-
la önem vermeyen efendilerin-
den: Sahi kim efendi kim köle!? 

Tabi bu çağda ne efendisi 
ne kölesi diyeceksiniz…

Kölelik ve efendilik 
döneminin bittiğini sa-
nanlar yanılıyorlar. Şim-
diki köleliğin yanında 
eski kölelik hürriyetin ta 
kendisidir. Biraz insanlık 
onuru olan her insan köle 
de olsa yaşama hakkının 
alınamayacağını bilirdi 
en azından… Şimdiki 
sahte efendiler dünkü-
lerin elindeki fırsatları 
yakalasalar Allah’ın tüm 
canlılara bahşettiği oksi-
jen ve karbondioksit gazı 
dolaşımını dahi tekel altı-
na alırlar ve istemedikleri 
canlının bundan istifade 
etmesine mani olurlardı. 
Ah köle ruhlu efendiler 
ah! Yine eskilerin tabir-
lerini zikretmeden dura-
mayacağım: “Eşeğe eyer 
vurunca at olur mu?” ya 
da “Katranı kaynatsan 
olur mu şeker?” Ben 
asaletin soydan, soptan, 
kandan, tenden geldiği-
ne inananlardan değilim. 
Benim inancıma göre 
asalet, doğuştan Allah’ın 
istediği kuluna bahşettiği 
bir meziyettir. Ondandır 
ki büyükler: “Âlimden za-
lim, zalimden âlim dün-
yaya gelir.” demişlerdir. 
Bir başka veciz söz de: 
“Atalarıyla övünenler, 
babaları ve dedelerinin 
yedikleriyle karınlarının 
doyacaklarını, giydikle-

riyle elbiselerinin olacaklarını 
sanırlar.”

Toplumda meydana gelen 
huzursuzluğun tek nedeni ken-
di yerinin nerde olduğunu bil-
meyen insanların yanlış yerde 
olmalarını devam ettirme ça-
balarından kaynaklanmaktadır. 
Başka bir tabirle asalakların çı-
karlarının ellerinden gitmesin-
den duyduğu endişenin sancıla-
rıdır. Oysa insana insani değer, 
toplumun kahır çoğunluğunun 
hizmetine amade olmakla verilir. 
Bir avuç insan, şunu anlamalılar 
artık: “Allah inkârcılara yaşama 
hakkı vermiş, zalimlere verme-
miştir.“ Oyuncular meslekleri 
gereği bazen bir ulu lider bazen 
de toplumun en tanınmaz kişili-
ğini temsil ederler. O, bu temsil-
de ne her zaman toplumun lideri 
olma evhamına kapılmalı ne de 
toplumda dürüst ve saygı de-
ğer bir insan olmasına rağmen 
tanınmayan kahraman olma 
kompleksine girmelidir. İnsanı 
insan yapan, saygın yapan tek 
değer insanlığa yaptığı hizmetle 
bağlantılıdır. Çünkü halka hizmet 
hakka hizmettir. Çünkü, yara-
dandan ötürü yaradılanı sevme 
zorunluluğu vardır. Her insan 
kendince bir dünya, her insan 
kendince bir uhradır. Kalıcı ol-
mak hizmetle, geçici olmak ta 
zulmetle orantılıdır.

Yıllarca insanlığı ellerinde 
bir oyuncak sananlar, oyuncak 
olmadıklarını anlayınca telaşa 
kapıldılar. Mal sahibinin mülkü-
ne sahip çıkmasıyla telaşa ka-
pılanlar, emanetçi, ne hikmetse 
emanetçi olduğunu unutmuş 
mal sahibinin müzmin hastalı-
ğından bir türlü iyileşemeyeceği 
yanılgısına kapılmışlardır. Esas 
mülkün sahibi, ona o mülkü 
kullanması için veren yegâne 
haliktir. O emanetçilerini elbette 
bir gün değiştirecektir. Yeter ki 
emanete sahip çıkacak şahsiyet-
ler asıl vazifesinin ne olduğu bi-
lincine ulaşsınlar… Gece eninde 
sonunda bitecek, şafak sökecek, 
gaflet uykusunda olan emanetçi 
emanetine sahip çıkacaktır.

Günlerdir ülkenin farklı ke-
simlerinde sudan bahanelerle 
olaylar çıkaranların asıl mak-
sadı, dost kavgası değil post 
kavgasıdır. Ha bir de memleketi 
yıllarca çarçur ettiklerini, insan-
ları nasıl varlık içinde yokluğa 
sürüklediklerinin bilinmesinden 
rahatsızlardır. Kölelerin efendi, 
efendilerin köle olması gerektiği 
gerçeğini bir türlü kabul edeme-
yen sahte kahramanlar, şapkala-
rının düşüp kellerinin görünme-
sinden korkuyorlar. Bilinçsizce 
yüzlerce hektar alanı yakan, ta-
lan eden sahte kahramanlar dört 

ağaç için cansiperhane verdikleri 
mücadele ile sözüm ona insan-
lığa hizmet yaptıklarını sanıyor-
lar. Oysa o ağaçlar için yapılan 
eylemle canların yok olduğunun, 
evlerin, ocakların söndüğünün 
farkında bile değiller. Onlar şunu 
bilmiyorlar tabi: kâinatta ne var-
sa insanlığa hizmet etmek için 
yaratılmıştır. İnsan yoksa hiçbir 
şeyin ehemmiyeti yoktur.

Yıllar önce İstanbul Kadıköy 
kaldırımında yürürken, sırtüs-
tü boylu boyunca uzanmış ağ-
zından köpükler gelen kırk elli 
yaşlarında bir adam yatıyordu. 
Oradan geçenler bir iki dakika 
yatan adamın yanında durduktan 
sonra yollarına devam ediyorlar-
dı. Şimdi sormak lazım, sahi o 
adamdan haberi olan var mı? 
Köşe başında yaralı bir köpeği 
bulduğu ve onu tedavi ettirdiği 
için televizyon ekranlarında Ça-
nakkale savaşını kazanmış kah-
raman edasıyla boy gösterenler 
hangi insanı kurtardıkları için 
ekrana çıkıp boy gösterdiler!?..

Süslenmek için insanlığın ilk 
günden beri çeşitli otlar bulun-
muş, onlardan renkler, desenler 
elde etmiştir. Özellikle fıtratı icabı 
kadınlarımızın ilgisini çeken süs 
ve boya farklı zamanlarda, farklı 
bölgelerde kullanılmıştır. Hatta, 
şatafat, gösteriş insanların esas 
yaratılış gayesinden adım adım 
uzaklaşmasıyla o kadar ileri git-
miş ki karşı hemcinsleri de etkisi 
altına almış, onlar da bu gösteri-
şe ucundan bucağından katılma-
ya başlamışlardır.

Kapitalist toplumda insanın 
toplum içindeki değeri günden 
güne görüntüsüne endekslen-
miştir. Onun içindir ki: “dost 
başa bakar düşman ayağa.“ 
atasözü ortaya çıkmıştır. Sevinç 
ve kederlerimizi, giyim kuşam-
larımızla belli etme alışkanlıkları 
farkında olmadan toplumun bel-
leğine yerleşmiştir. İşte tüm bu 
ahval ve şerait içinde Arap çöl-
lerinden günümüze kadar gelen 
süslenme alışkanlıkları arasında 
biri var ki, zamana ve zemine 
göre hem iyi hem de kötü olarak 
kullanılmaya başlanılmıştır.

 Gelinlerimiz ve kadınlarımı-
zın mutlu günlerinde olmazsa 
olmazları arasına giren görüntü, 
erkeklerimizi de arasına almıştır. 
Bu süs göstermek için en bariz 
yerimiz olan ellerimizde kendine 
yer bulurken farklı zamanlarda 
farklı yerlerde de kullanıldığı ef-
sanesi söylene gelmiştir. Bizim 
mutlu günümüz, biz ellerimize 
yakacağız... Hüzünlü olanlar ise 
muhayyerdir. İşte aramızda, 
yakmak isteyenler için bir pataz 
KINA…

KINA 

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

 

Meram ve Karatay Aykome Asfalt Yama Çalışmaları 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 : 2018/331484
1-İdarenin
a) Adresi : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 4 kalem asfalt yama tamiratı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Meram ve Karatay ilçeleri başta olmak üzere Konya Büyükşehir
   Belediyesi sınırları, KONYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
   yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale
   Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64
   Selçuklu/KONYA)
b) Tarihi ve saati : 24.07.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/V Grubu işler ile yapılacak işe benzer 
nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü diplomaları
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. 
Yeni İstanbul Cad. No:64) Selçuklu / KONYA 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 Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat 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) : 1,2
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 834278

 ‘Memur maaşları yüzde 5,17 eridi!’
“Haziran ayına ilişkin enflas-

yon rakamları TÜİK tarafından 
açıklandı. Haziran ayında TÜFE 
yüzde 2,61 oranında yükseldi. Sa-
dece yılın ilk yarısında enflasyon 
yüzde 9,17 oldu” diyen Kamu-Sen 
Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul, 
“Memur ve Emeklilerin maaşların-
daki erime sürdürülebilir olmaktan 
çıkmıştır” dedi.

Doğrul, “Buna göre memur 
maaşları 2018 yılının ilk altı ayın-
da yüzde 5,17 eridi.Memur maaş-
larına ocak ayında yapılan yüzde 
4’lük zam ile yüzde 9,17 oranın-
daki altı aylık enflasyon arasındaki 
yüzde 5,17’lik erime, Temmuz’da 
enflasyon farkı olarak memur ma-
aşlarına yansıtılacak. Buna göre 
memurlar ortalama 162,4 TL 
enflasyon farkı alacak.15. Derece-
nin 1. kademesindeki bir hizmetli 
122,1 TL enflasyon farkı ödemesi 
alırken, bu rakam 16 yıllık hizmet-
lide 123,8 TL olacak. Hemşire, 
ebe, sağlık memuru, 152,4 TL enf-
lasyon farkı ödemesi alırken, lise 
mezunu bir memura 137,1 TL, 
üniversite mezunu memura ise 
147,9 TL enflasyon farkı verilecek. 
Temmuz ayı ile birlikte müezzin, 
kayyım, imam hatipler yaklaşık 
165,5 TL, öğretmen 167,2 TL, 
mühendis 252,4 TL, avukat 234,9 
TL, doktor ise 259,1 TL enflasyon 
farkı alacak.Enflasyon farklarının 
üzerine 2018 yılının ikinci altı aylık 
zam oranı olan yüzde 3,5’lik maaş 
artışı da ayrıca eklenecek. Böylece 
memur maaşları temmuz ayında 

enflasyon farkı ile birlikte yüzde 
8,7 oranında artacak” dedi. 

Doğrul, “Uzun zamandır enf-
lasyona ezilen tek kesim memur 
ve memur emeklileri oldu. Bu 
gidişata dur demek lazım. Her 
ne kadar kamu görevlilerine enf-
lasyon farkı ödenmesi sevindirici 
bir durummuş gibi gösterilse de 
memurlara enflasyon farkı veril-
mesi aslında resmi olarak maaşla-
rın eridiğinin ve dönem sonunda 
yapılan bu ödeme ile ancak maaş 
zamlarının reel olarak yüzde 0’a 
getirildiğinin tescili anlamına ge-
liyor. Dolayısıyla 2018 yılı ilk ya-
rısı itibarı ile memur ve emekliler 
reel olarak hiç zam alamadıkları 
gibi bu süre içinde eriyen maaşları 
nedeniyle de zarara uğradı. Şim-
di ise memur ve emeklilere 2018 
yılının ikinci yarısı için yalnızca 
yüzde 3,5’lik bir zam yapılacak. 
Ekonomideki gidişata bakıldığında 
önümüzdeki altı aylık dönemin çok 
daha zorlu geçeceği ve maaşlarda-

ki erimenin artarak süreceği gö-
rülüyor. Bu durum elbette ekono-
mik gerçeklerden uzak bir şekilde 
imzalanan toplu sözleşmenin bir 
sonucu olarak karşımıza çıkıyor. 
Yıllardan beri enflasyon karşısın-
da maaşları eriyen tek kesim me-
mur ve memur emeklileri oldu. 
Bunun yegâne sebebi iş bilmez 
sendikacıların büyük bir başarı gibi 
göstererek imzaladıkları toplu söz-
leşmedir. 2018 yılının ilk yarısı için 
ortaya çıkan yüzde 9,16’lık enflas-
yonla birlikte yılın ilk çeyreği için 
açıklanan yüzde 7,4’lük büyüme 
göz önüne alındığında memur ve 
memur emeklilerinin sadece 2018 
yılında gelir pastasından aldıkları 
payın yüzde 12,6 oranında küçül-
düğü görülüyor. Gelir seviyesinde 
böyle bir erime, toplumun gelir da-
ğılımında böylesine bir kötüleşme 
sürdürülebilir bir durum olmaktan 
çıkmıştır. Geçtiğimiz yıl imzalanan 
toplu sözleşmenin uygulandığı ilk 
altı ayda hiçbir yürürlüğü ve anla-
mı kalmamıştır. Bu toplu sözleşme 
hükümleri ile 2019 yılının nasıl 
bir ekonomik zulme dönüşeceği 
açıktır. Yol yakınken memur ve 
emekliler için yeni ekonomik des-
tek paketleri açıklanmalı, enflasyo-
na dayalı ücret artışlarına artık bir 
son verilmelidir. Gelir dağılımında 
adaletin sağlanması için büyüme 
ve refah payı uygulamasına geçil-
melidir. Kamu çalışanlarının daya-
nacak bir günü dahi kalmamıştır” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

Veli Doğrul 
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Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel ka-
mudan ihraç edilirken 148 personel de kamudaki görevlerine iade edildi. Son KHK ile Konya’dan 52 kişi görevinden ihraç edildi, 1 kişi de görevine iade edildi

52 atıldı, 1 iade edildi
701 sayılı Kanun Hükmün-

de Kararname ile çeşitli ku-
rumlarda görev yapan 18 bin 
632 personel kamudan ihraç 
edilirken 148 personel de ka-
mudaki görevlerine iade edil-
di.

Kurumlarından daha önce 
ayrılan, TSK’dan 324, Emniyet 
Genel Müdürlüğünden 1167 
ve jandarmadan 35 persone-
lin rütbeleri 701 sayılı KHK ile 
alındı.

OHAL kapsamında ve Ba-
kanlar Kurulu tarafından ya-
yınlanan 701 sayılı KHK ile: 

- Kara Kuvvetlerinden 3 
bin 77, Deniz Kuvvetlerinden 
bin 126, Hava Kuvvetlerinden 
bin 949 subay ve astsubay ih-
raç edildi.

- Adalet Bakanlığından ara-
larında hakim adayı, infaz ve 
koruma memurlarının da bu-
lunduğu 1052 kişi ihraç edildi. 

- 4 Vali Yardımcısı ve 4 
Kaymakam meslekten ihraç 
edildi.

- Emniyet Genel Müdür-
lüğünden 8 bin 998 personel 
ihraç edildi.

- Jandarma Genel Komu-
tanlığından 649 subay, ast-
subay ile uzman çavuş ihraç 
edildi.

Olağanüstü Hal kapsamın-
da KHK ile Furkan İlim ve 
Hizmetleri Derneğinin de ara-
larında olduğu 12 dernek ile 3 
gazete ve 1 televizyon kanalı 
kapatıldı.

Buna göre, terör örgüt-
lerine veya Milli Güvenlik 
Kurulunca, devletin milli gü-
venliğine karşı faaliyette bu-
lunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara aidiyeti, 
iltisakı veya bunlarla irtibatı 
olduğu tespit edilen Adıyaman 
Fem Dershanesi Mezunları ve 
Mensupları Derneği (Adıya-
man), Furkan İlim ve Hizmet-
leri Derneği (Ankara), Suffem 
Eğitim ve Yardımlaşma Der-
neği (Ankara), Anadolu İlim 
Kültür Eğitim Yardımlaşma 
Derneği (Ankara), Furkan Eği-
tim ve Hizmet Derneği (Gazi-
antep), Özer Hukuk ve Düşün-
ce Derneği (Kahramanmaraş), 
Kahramanmaraş Uluslararası 
Öğrenciler Derneği (Kahra-
manmaraş), Kilis İmam Hatip 
Lisesi Mensupları ve Hafızları 
Derneği (Kilis), Beyaz Laleler 
Eğitim ve Sosyal Yardımlaş-
ma Derneği (Kocaeli), Furkan 
Eğitim ve Dayanışma Derneği 
(Malatya), Samsun Özgürlük-
çü Gençlik Derneği (Samsun) 
ile Viranşehir Sanayici ve İşa-
damları Derneği (Şanlıurfa) 
kapatıldı.

Aynı sebeplerden ötürü, İs-
tanbul’da yayım yapan Halkın 
Nabzı ve Özgürlükçü Demok-
rasi ile Diyarbakır’da çıkan 
Welat gazetelerinin yanı sıra 
Avantaj TV’nin (Avantaj Te-
levizyon Yayın Hizmetleri AŞ) 
yayım hayatı sona erdirildi.

Kapatılan söz konusu der-
nek, gazete ve televizyonlara 
ait taşınırlar ile her türlü mal 
varlığı, alacak ve haklar, bel-
ge ve evraklar Hazineye be-
delsiz olarak devredilmiş sa-
yıldı. Bunlara ait taşınmazlar 
tapuda resen Hazine adına, 
her türlü kısıtlama ve taşın-
maz yükünden ari olarak tescil 
edildi. Bunların her türlü borç-

larından dolayı hiçbir şekilde 
Hazineden hak ve talepte bu-
lunulamayacak. Devre ilişkin 
işlemler, ilgili tüm kurum-
lardan gerekli yardımı almak 
suretiyle Maliye Bakanlığınca 
yerine getirilecek.

KONYA’DA GÖREVLİ 
52 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

1 KİŞİ İADE EDİLDİ 
Son KHK ile Konya’dan 52 

kişi görevinden iade edildi, 1 
kişi de görevine ihraç edildi. 
En fazla ihraç Milli Eğitim’de 
yaşandı, 19 kişinin kamu gö-
revine son verildi. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ve Sel-
çuk Üniversitesi’nde de 5 kişi 
ihraç edildi. Son KHK ile Me-
ram’da Kuran Kursu Öğreticisi 
olan Saliha Akoğlan görevine 

iade edildi. 
YURT DIŞINDA 

ÖĞRENİM GÖREN
BİR KİŞİNİN 

İLİŞİĞİ KESİLDİ
“Ecnebi Memleketlere 

Gönderilecek Talebe Hakkın-
da Kanun”a tabi öğrenciler-
den, terör örgütlerine veya 
Milli Güvenlik Kurulunca dev-
letin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna ka-
rar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara aidiyeti, iltisakı veya 
bunlarla irtibatı olan bir kişinin 
öğrencilikle ilişiği kesildi. Bu 
kişi hakkında 18 Ekim 2016 
tarihli ve 6749 sayılı “Olağa-
nüstü Hal Kapsamında Alınan 
Tedbirlere İlişkin Kanun Hük-
münde Kararnamenin Değişti-
rilerek Kabul Edilmesine Dair 
Kanun”un 4’üncü maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkraları hü-
kümleri uygulanacak.

Söz konusu kişinin bu kap-
samda gördüğü eğitimlere 
ilişkin olarak denklik işlemleri 
yapılmayacak. Bu kişi, söz ko-
nusu eğitimleri kapsamındaki 
akademik unvan ve derecele-

rine bağlı haklardan yararla-
namayacak.

KAMU GÖREVİNDEN 
İHRAÇ EDİLENLER:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
1- Abdurrezzak Çakmak- 

İmam Hatip- Kulu
2- Mehmet Nuri Turan- 

İmam Hatip- Kulu
3- Fevzi Kaya- İmam Ha-

tip- Kulu

ADALET BAKANLIĞI VE 
BAĞLI KURULUŞLAR

1- Ali Kahraman- İcra Mü-
dür Yardımcısı- Çumra Adli-
yesi

2- Ufuk Şahin- İnfaz ve Ko-
ruma Memuru- Ereğli

3- Hüsnü Aktaş- Psikolog- 
Konya Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğü

4- Ceyhun Süle- Zabıt Kati-
bi- Kadınhanı Adliyesi

5- Muammer Karagül- Za-
bıt Katibi- Akşehir Adliyesi

6- Muhammet Avcı- Zabıt 
Katibi- Seydişehir Adliyesi

7- Serpil Kaya (Kurt-
boz)-Zabıt Katibi- Akşehir Ad-
liyesi

8- Hacı Fatih Tayfur- Ceza 
İnfaz Kurumu Kâtibi- Ereğli

İLLER BANKASI A.Ş
1- Haydar Alkaç- Uzman 

Yardımcısı- Konya
JANDARMA GENEL 

KOMUTANLIĞI
1- Jandarma Bakım Kı-

demli Üsteğmen- Şevket Va-
tansever- Konya

2- Jandarma Astsubay Kı-
demli Çavuş- Sadem Kahra-
man- Konya

3- Jandarma Astsubay Kı-
demli Çavuş- Enes Navruz- 
Konya

4- Jandarma Astsubay Ça-
vuş- Kemal Yılmaz- Konya

5- Jandarma Astsubay Ça-
vuş- Oğuzhan Bayındır- Konya

6- Jandarma Astsubay Ça-
vuş- Ali Uğur- Konya

7- Jandarma Astsubay Ça-
vuş- Abdurrahman Koç- Kon-
ya

8- Jandarma Astsubay Ça-
vuş- Çapan Düzgün- Konya

9- Uzman Jandarma Ça-
vuş- Hüseyin Aydın- Konya

10- Uzman Jandarma Ça-
vuş- Bayram Ölmez- Konya

11- Uzman Jandarma Ça-
vuş- Sait Berber- Konya

12- Jandarma Uzman Ça-
vuş- Ünal Kıstı- Konya
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

1- Halil Demirörs- Uzman- 
Konya

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
1- İsa İnan- Öğretmen- 

Ahırlı
2- Merve Akyüz- Öğret-

men- Akşehir
3- Ayşe Şenkal- Öğretmen- 

Cihanbeyli
4- Nagihan Karaca- Öğret-

men- Cihanbeyli
5- Burhan Özdilek- Öğret-

men- Çumra
6- Mehmet Lütfü Şengül-

lendi- Öğretmen- Ereğli
7- Serpil Pektaş- Öğret-

men- Ereğli
8- Fatma Ekici- Öğretmen- 

Karatay
9- Perihan Altuntaş- Öğ-

retmen- Karatay
10- Cavit Sevimli- Öğret-

men- Meram
11- İsmail Yıldırım- Öğret-

men- Meram
12- Sevgi Olkun- Öğret-

men- Meram
13- Zarife Tuğba Darende-

li- Öğretmen- Meram
14- Fadime Çilova- Öğret-

men- Sarayönü
15- Hasan Çelikten- Öğret-

men- Selçuklu
16- Naime Akalın- Öğret-

men- Selçuklu
17- Raife Kocaman- Öğret-

men- Selçuklu
18- Zübeyde Cerit- Öğret-

men- Selçuklu
19- Ayşe Tatlıcı- Öğret-

men- Yunak
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME BAKANLIĞI
1- Ahmet Tezcan- Tekni-

ker- Karayolları 3. Bölge Mü-
dürlüğü

2- Mustafa Keskin- Tekni-
ker- Karayolları 3. Bölge Mü-
dürlüğü

3- Mahmut Uzgur- Gişe 
Büro Görevlisi- Karatay

NECMETTİN ERBAKAN 
ÜNİVERSİTESİ

1- Savaş Yılmaz- Doçent- 
Meram Tıp Fakültesi

2- Kazım Çelik- Sağlık Tek-
nisyeni- Meram Tıp Fakültesi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
1- Mustafa Aksoy- Araştır-

ma Görevlisi- İletişim Fakülte-
si

2- Sırma Başak Yanardağ- 
Araştırma Görevlisi- Tıp Fa-
kültesi

3- Ümran İzmirli- Bilgisa-
yar İşletmeni- Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı

GÖREVE İADE EDİLEN
1- Saliha Akoğlan- Kuran 

Kursu Öğreticisi- Meram
KAPATILAN GAZETELER

1- Halkın Nabzı- Ahis Rek-
lam Org. Prodüksiyon- İstan-
bul

2- Özgürlükçü Demokrasi- 
Engin Basım Yayın Sanayi- İs-
tanbul

3- Welat Nesrin Basım Ya-
yın İletişim- Diyarbakır

KAPATILAN TELEVİZYON
1- Avantaj Televizyon Ya-

yın Hizmetleri- Avantaj TV
n HÜSEYİN MENEKŞE

Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 18 bin 632 kişi, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden ihraç edildi.

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 
personel kamudan ihraç edilirken 148 personel de kamudaki görevlerine iade edildi.

Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK’dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı.
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Yine yaşamın merkezinden bir 
konu, Yönetilmek ve Yönetmek.

Çoğunluğun yönetilip, azınlığın 
yönetici olduğu bir toplum yapısı ol-
duğunu hepimiz kolayca söyleyebiliriz.

Kim yönetici, kim yönetilen?
Bazen insanlar ben yöneticiyim, 

hatta lider ruhluyum diyebilir.
Hatta herkese yönetilen gözü ile 

bakabilir.
Bazen de herkes yönetilenmiş gibi 

düşünebiliriz.
İkisinin de aynı anda doğruluk payı 

var.
Bir baba evde yönetici, iş yerinde 

yönetilen olabilir. İş yerinde hem yöne-
tilen hem yönetici olabilir.

Hatta en üst düzey yönetici olabilir 
ama onun üzerinde yönetim kurulu 
veya başkanı vardır.

Böyle bakınca herkes yönetilendir 
diyebiliriz.

Çünkü bir organizasyonun yö-
netim kurulu, o ülkenin kanunlarına 
tabidir. Onun yönetme biçimini ve 
kurallarını devlet kurumları tespit eder.

O ülkenin de bağlı olduğu orga-
nizasyonlar vardır. Birleşmiş milletler 
gibi. Üye ülkeler birlikte yönetme ku-

rallarını koymuşlar ve imzalamışlardır.
Sonra bir bakarsın, beş ülke bütün 

kuralları yıkar ve olmaz deyince hiç bir 
şey olmaz.

Deriz ki o beş ülke her şeyi yöne-
tiyor.

Sonra bir bakarsın o beş ülkenin 
de olur dedikleri bir yerden engelleni-
yor. Ya da olmaz dedikleri oluyor.

Ve anlarız ki en kuvvetli yönetici 
enarkada herkesigören, her kesin bile-
meyeceği güçlerdir.

Elbette tanımlarımız insanlar ara-
sındaki ilişkilerle ilgili.

Yoksa yaratıcı Allah’ın varlığı ve 
birliğinin üstünlüğü ve tekliği tartışıla-
maz.

Dedim ya amacım insanlar arasın-
daki yönetme ve yönetilme şekillerini 
bir nebze irdelemek.

Göründüğü üzere herkes belli bir 
seviyeden sonra başkalarının koyduğu 
kurallara göre davranmak zorunda. 
Başkalarının takdir ettiği yaşamın sı-
nırları içerisinde varlığını göstermekte.

Herkes yönetilen derken, aslın-
da  herkesin yönettiği bir alan da var. 
Tersinden bakarsak herkes yöneten 
pozisyonunda da diyebiliriz.

O zaman burada yö-
neten ve yönetilen olmak; 
yönümüzü, amacımızı ne 
tarafa çevirdiğimizle ala-
kalı.

Bulunduğumuz yeri 
yeterli görmeye başladığı-
mız andan itibaren yöneti-
lenler arasındaki yerimizi 
her geçen aşağıya doğru 
yönelerek almış oluyoruz.

Eğer yönümüzü daha 
yukarıya çeviriyorsak her gün daha üst 
bir noktadan yönetiyoruz. Bakış açımız 
daha da gelişiyor.

İşte burada nasıl ve neyle yönetti-
ğimiz, hangi ruh hali ile hareket ettiği-
miz önem kazanıyor.

Her gün yönettiğimiz konu ile ilgili 
kazandığımız bilgi beceri,  deneyim 
ve değişik olumlu; serin kanlı, analitik 
düşünme, empati kurma,  iletişim,  
ruhsal olgunluk,  sabır, sakinlik gibi 
sıfatlarla yönetici pozisyonumuzu bes-
leriz, geliştiririz. 

İçinde bulunduğumuz organi-

zasyonun sorunlarını 
çözme gayretini her 
türlü ruhsal bedensel, 
kültürel, zihni katkılarla 
besleyerek gelişmenin 
önemli bir parçası ha-
line gelerek o organi-
zasyonun önünün açıl-
masında görev alan bir 
yönetici oluruz.

İnisiyatif almışızdır, 
kendimizi bulunduğu-

muz yerde sorumluluk bilinci ile ha-
reket etme ihtiyacı duymuşuzdur. Bu 
yönetim eylemine ruhen hazır olduğu-
muzu, yönetmeyi kalben istediğimizi 
gösterir.

Bir kesim var ki, o hazır kurallarla 
yaşamaya razıdır. Kural koymayı, kat-
kıyapmayı zahmet olarak görür. Hatta 
hiçbir sorumluluk almadan yaşamını 
devam ettirebiliyorsa mutludur da.  
Her ne kadar insanlarla ve toplumun 
diğer kesimi ile kendini zaman zaman 
karşılaştırdığında kendini mutsuz his-
sediyorsa da o geçici bir durumdur.  

Belki sadece şikâyet edebilir, söy-
lenebilir ama genel olarak bu hayatı 
kabullenmiştir.

İçinde bulunduğu şartları sürekli 
sorgulayan bağımsız ruhlu olan insan,  
yönetirken yönetildiğini sorgular.

Öyle olur ki en son noktaya kadar 
sorgulamasını devam ettirir.

Kendinin ve toplumunun bağım-
sızlığı için neler yapması gerektiğini,  
nasıl katkı yapabileceğini sürekli analiz 
eder.  Arayış halindedir.

Yönetenler hangi varlıklarla güç 
sahibi olmuş, kural sahibi olmuşsa 
ondan daha iyi ve etkili güce sahip ol-
mak ister. 

Bilir ki insanların yaşadığı kuralları 
koyan, doğruyu yanlışı takdir edebilen-
ler her zaman yönetenlerdir.

Takdir edilmeyi, beğenilmeyi,  
başkalarının sevgisine muhtaç olanlar,  
onların bakış açısında varlığını arayan-
lar,  bulunduğu konumu başkasına 
göre belirleyenler, kendini ve gücünü 
sahip oldukları maddi malzemeler ve 
varlıklarla ölçenler, yönetici olsalar da 
yönetilenlerdir.

Yönetenlerin kurguladığı bir ya-
şamda bir figürandır.

Çok dar alanda ve geçici etkileri 
vardır. Sürekli ve tutarlı rotaları yoktur.

Yaşamın içerisinde etkili değiller-
dir. Ama etkili görünüyorlardır.

Yaşamın genelini yönlendirebile-
cek etkili projeleri yoktur.

Büyüklük peşindedirler, gelişmeyi 
her zaman ihmal ederler.

Bu tip yaşamlar ise gerçek yönetici 
güçlerin kurguladıkları sistemin yaşam 
kaynağıdır.  Bu tip insanlar çoğaldıkça 
gerçek yöneticiler kendi köşelerinde, 
kendi koydukları binlerce yıldır süzüle-
rek gelen kuralları geliştirerek yaşama 
yön verirler.

Gayet mütevazıdırlar. Serinkanlı-
dırlar. Engin bilgi dağarcığı,  yüzyıllar-
dır demlenen deneyimler,  gelişmiş 
ruh hallerinin berraklaşmış bakış açısı 
ile yüksek bilinç düzeyinden hayata 
rota çizerler.

Yönetici ruha sahip olmak, biri-
sinin yönetici ataması, ya da yönetici 
benim demekle olmuyor.

Öyle oldum derken bir bakmışsın;  
çınar ağacının altında gölgelenip göl-
geyi kendi gölgen sanıyorsun.

YÖNETMEK VE YÖNETİLMEK

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Okul servis araçları 
yönetmeliğinde değişiklik

Jeotermal yüzme
havuzu sezonu açıldı

Seydişehir’de öğretmenlere 
robotik kodlama eğitimi 

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma 
Yoluyla Eğitime Erişim Yönetme-
liği’nde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin 
dünkü sayısında yayımlandı.

11 Eylül 2014 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim 
Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğiti-
me Erişim Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda yürütülen öğrenci 
taşıma uygulaması kapsamında 
hizmet verecek araçların özellikle-
ri, taşıt sürücülerinin yükümlülük-
leri ve diğer hususlar Okul Servis 
Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne 
göre düzenlenmekteydi. 

25 Eylül 2017 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Okul Ser-
vis Araçları Yönetmeliği’nin 16’ncı 

maddesiyle Okul Servis Araçları 
Hizmet Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırıldığından, Milli Eğitim Ba-
kanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime 
Erişim Yönetmeliği’ndeki mülga 
Okul Servis Araçları Hizmet Yö-
netmeliğine atıfta bulunulan mad-
deler güncel hale getirildi. 

Ayrıca 2017-2018 eğitim öğ-
retim yılından sonra hükümsüz 
kalacak Geçici Madde 1, 2020-
2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna 
kadar uzatıldı.  Böylece büyükşehir 
statüsündeki illerde düzenli toplu 
taşıma hizmeti verilmeyen yerle-
şim birimlerinde ikamet eden öğ-
rencilerin taşınmalarına da imkan 
sağlandı.
n AA

Seydişehir Belediyesine ait je-
otermal yüzme havuzu ve sosyal 
tesisleri sezonu açtı.

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, haftanın her 
günü hizmet verecek tesislerde 
yüzme sporları dahil birçok etkinli-
ğin yapılabileceğini, haftanın belir-
lenen günlerinde engelli çocukla-
rın fizyoterapiden yararlanacağını 
söyledi.

Havuzda 3 cankurtaranın bu-
lunduğunu belirten Tutal, “Havuz-

da bu sene de çeşitli yarışmalar ve 
eğlence programları düzenlene-
cek. Havuz kesinlikle ticari amaçla 
kullanılmayacak. Toplumun bütün 
kesimlerinin yararlanması için ilgili 
birimlere talimat verdim. Yaşamı 
boyunca yüzme havuzuna girme 
imkanı olmayan çocuklarımız var. 
Özellikle kırsal alandaki çocukların 
yararlanmaları sağlanacak. Cuma 
ve cumartesi günleri de bayanların 
hizmetine sunulacak.” ifadelerini 
kullandı.
n AA

 Seydişehir’de, Mevlana Kal-
kınma Ajansının desteğiyle finanse 
edilen proje çerçevesinde, öğret-
menlere robotik kodlama eğitimi 
verilmeye başlandı. 

Ilıca Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesinde öğretmenlere yönelik 
robotik kodlama eğitimi düzen-
lendi.  Seydişehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Tahir Kibar, yaptığı açık-
lamada, 30 bilişim teknoloji öğret-
meninin katılımıyla düzenlenen 
eğitimde, öğretmenleri bir haftalık 
eğitim süresince bu alanda beceri 
sahibi yapmayı hedeflediklerini ifa-

de etti.  
Eğitim alan öğretmenlerin bu 

çalışmaları daha sonra öğretici ola-
rak yaygınlaştıracaklarını belirten 
Kibar, “Öğretmenlerimiz sayesin-
de teknolojiyi yakından takip eden 
çocuklarımıza kodlamayı, yenilik-
çiliği ve girişimciliği öğreterek, sa-
dece bilişim uygulamaları kullanan 
değil, yeni uygulamalar üretebilen 
ve pazarlayabilen bir nesil yetiş-
tirmeyi planlıyoruz. Eğitimlerimiz 
tüm öğretmenlerimizi kapsaya-
cak.” ifadesini kullandı.
n AA

Karatay Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesin-
de oluşturulan ilaçlama ekipleri, başlattıkları ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor 

Karatay, haşereye 
karşı ilaçlanıyor

Karatay Belediyesi 2018 yılı 
ilaçlama çalışmalarını hız kesme-
den sürdürüyor. Veteriner İşleri 
Müdürlüğü kontrolünde yürütülen 
ilaçlama çalışması, insan ve çevre 
sağlığı göz önünde bulundurularak 
gerçekleştirilen ilaçlama çalışma-
sıyla karasinek, sivrisineğe karşı; 
hava şartlarına bağlı olarak Kasım 
ayına kadar Karatay’ın tamamında 
mücadele devam edecek. Karatay 
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlü-
ğü yetkilileri, ilçe sınırları içerisinde 
bulunan 82 mahallenin tamamın-
da uzman kişiler tarafından haftalık 
olarak ULV cihazlı 3 araç ile ilaçlan-
dığı belirtti. Kullanılan ilaçların Sağ-
lık Bakanlığından onaylı olup belli 
kontrollerden geçtikten sonra kul-
lanıldığı belirten yetkililer; uluslara-
rası standartlara uygun Cyfluthrine 
(Sayfutrin) etken maddeli ilacın, Sa-
bah 06.00 – 10.00 ve akşam 18.00 
– 22.00 saatleri arasında uygulan-
dığını söyledi. Yetkililer, zararlılarla 
mücadele ederken doğal dengenin 
korunması konusunda son derece 
hassas ve modern bilimin yöntem-
leri çerçevesinde hareket ettiklerini 
vurguladı.

Karatay Belediyesi yeşil alanlar-
da ise ilaçlama çalışmaları yaparak 
yabancı ot temizliğini sürdürüyor. 
343.300 m² alana sahip Konya’nın 
en büyük parkı olan Şehir Parkı, 
161.900 m² toplam alanıyla Kara-

tay’ın ikinci büyük parkı olan Olim-
piyat Parkı ve 102.000 m² büyük-
lüğündeki Adalet Parkı, 2.470.000 
m²’lik (İki Milyon Dört Yüz Yetmiş 
Bin m²) Aslım Ormanı başta olmak 
üzere toplam 3 Milyon 573 Bin 
m²’lik yeşil alanı ile modern yapı-
laşmayı doğa ile iç içe yükselten Ka-

ratay Belediyesi; ilçeye kazandırılan 
yeşil alanlarda, hobi bahçelerinde 
ve parklarda yabancı ot temizliği ve 
ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
YEŞİL ALANLARIN BAKIMI DÜZENLİ 

OLARAK YAPILIYOR
Karatay Belediyesi Park ve Bah-

çeler Müdürlüğü yetkilileri ağaç-

larda yaprak biti, haşere, mantar 
ve böcek olmaması için doğanın 
dengesine uygun ve insan sağlı-
ğına zararlı olmayan kimyasallarla 
ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü 
dile getirdi. Yetkililer yabancı ot te-
mizleme çalışmalarının yoğun bir 
şekilde devam ettiğini belirtti. Yet-
kililer yabancı otların bazı bölgelerde 
kesilerek, bazı bölgelerde ise seçici 
herbisitlerle (seçici olarak yabancı 
otları yok eden tarım ilaçları) müca-
dele çalışmaların yapıldığını belirtti. 
Yetkililer yapılan çalışmaların yeşil 
alanların hem peyzaj estetiğinin 
hem de yetiştirilen değerli bitkilerin 
sağlığının korunması için çok önemli 
olduğunu belirttiler.

MAHALLELERDE TEMİZLİK 
SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Öte yandan; Karatay Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü ekipleri gece-gündüz çalışarak 
daha temiz bir Karatay ve daha sağ-
lıklı bir yaşam alanı oluşturabilmek 
için özverili bir şekilde çalışmala-
rını sürdürüyor. Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekipleri yılın her 
günü ve günün her saati, Karatay’ın 
en işlek meydanlarından ara so-
kaklarına kadar uzanan bir çalışma 
programı çerçevesinde 95 km uzak-
lıktaki mahalleler de dahil olmak 
üzere 82 Mahallede çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi 2018 yılı ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
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İsrail’in 7 Temmuz 2014’te baş-
lattığı “Koruyucu Hat Operasyonu” 
adı altındaki saldırılarında 551’i ço-
cuk olmak üzere 2 bin 158 Filistin-
li şehit oldu. Dünyanın “en büyük 
açık cezaevi” olarak nitelendirilen 
Gazze Şeridi, uzun yıllardır İsrail’in 
hem ablukasına hem de saldırıları-
na direnmeye çalışıyor.  Filistin’de 
2006’da yapılan seçimleri Hamas’ın 
kazanmasının ardından Tel Aviv 
yönetiminin gayrimeşru ablukası 
altında ezilen Gazze, son 12 yılda 
3 büyük İsrail saldırısının hedefi 
oldu. İsrail’in “Koruyucu Hat Ope-
rasyonu” adını verdiği, 7 Temmuz 
2014’te başlayıp 51 gün süren sal-
dırılar bunların başında geliyor. Ha-
mas’ı İsrail kentlerine roket saldırısı 
düzenlemekle suçlayan İsrail ordu-
su, yaklaşık 2 milyon nüfusuyla 360 
kilometrekarelik dar bir alana sıkış-
mış Gazze Şeridi’ni ilk olarak savaş 
uçaklarıyla vurdu. 

Daha sonra 8 bin askerle kara 
operasyonu başlatan İsrail ordusu 
ile Filistinli gruplar arasında şiddetli 
çatışmalar yaşandı.

Birleşmiş Milletler (BM) raporu-
na göre, İsrail ordusu 51 gün boyun-
ca 6 bin hava saldırısının yanı sıra 14 
bin 500 tank atışı ve 35 binden fazla 
top atışıyla Gazze’yi vurdu.

Filistinli gruplar ise İsrail’in hava 
saldırılarına roket ve füzelerle karşı-
lık verdi. 

İsrail’in saldırılarında 551’i ço-
cuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli 
şehit oldu, 11 binden fazla kişi de 
yaralandı. Gazze’de beklemediği bir 
direnişle karşılaşan İsrail ordusu ağır 
kayıplar verdi.  Yaşanan çatışmalar 
ve atılan roketler nedeniyle 67’si as-
ker, 73 İsrailli öldü. 

Filistin makamları, özellikle hava 
saldırıları nedeniyle harabeye dönen 
şehirde 28 bin 366 evin zarar gör-
düğünü, bunlardan 3 bin 329’unun 
tamamen, 23 bin 445’inin kısmen 
yıkıldığını kaydetti.  Saldırılar nede-
niyle alt yapısı ağır hasar alan Gaz-
ze’de 65 bin Filistinli evsiz kaldı.

FİLİSTİNLİ GAZETECİLER 
İÇİN EN KANLI YIL

İsrail ordusunun Gazze’ye yöne-
lik “Koruyucu Hat” adı altındaki sal-
dırıları nedeniyle 2014 yılı Filistinli 
gazeteciler için en kanlı yıl oldu.  Bu 
işgal girişimi sırasında İsrail ordusu-

nun gerçekleştirdiği saldırılarda 11’i 
Filistinli olmak üzere 12 gazeteci ha-
yatını kaybetti.

İsrail’in 2014’teki hava saldırı-
larında Gazze’den yayın yapan “Al 
Aksa” adlı televizyon binası da hedef 
alındı. Olayın ardından İsrailli yetki-
lilerin Al Aksa’yı “Hamas’a yakın 
olmak” ile suçlaması, bu saldırının 
bilinçli olarak yapıldığı yorumlarına 
neden oldu. 

BM raporuna göre, İsrail’in söz 
konusu operasyonları sırasındaki 
hava saldırılarında 16 Filistinli gaze-
teci evini kaybetti, 8 medya kurulu-

şuna ait merkez de yıkıldı.
Gazze’yi derinden etkileyen sal-

dırılar Mısır’ın ara buluculuğunda 
taraflar arasında 27 Ağustos 2014’te 
varılan ateşkes ile son buldu. 

Hem İsrail saldırıları hem de 
2006’dan bu yana kara, deniz ve 
havadan ablukaya maruz kalan Gaz-
ze’de yaşam koşulları gün geçtikçe 
daha da zorlaşıyor. 

Abluka nedeniyle yakıt sıkıntısı 
yaşanan şehirde günün yarısından 
fazlasında ev ve iş yerlerine elektrik 
verilemiyor. Bu da Gazze’deki ima-
lathanelerin ya kapanmasına ya da 
üretimin azalmasına neden oluyor. 

Zorlu hayat şartları altında İsra-
il’in ablukasına direnmeye çalışan 
Gazze’de yoksulluk giderek artıyor. 
Filistin Merkezi İstatistik Bürosu’nun 
2017 raporuna göre 2 milyona yakın 
kişinin yaşadığı Gazze Şeridi’nde 
yoksulluk oranı yüzde 53’ü buluyor.

Dünya Bankası’nın mart ayında 
yayınladığı rapora göre de Gazze’de-
ki işsizlik oranı yüzde 44. Bu oran, 
üniversite mezunu gençler arasında 
yüzde 60’a kadar yükseliyor. Gaz-
ze’deki işsizlik oranı 2015’te yüzde 
38 olarak açıklanmıştı. 

Son 10 yılda nüfusu yüzde 38 
artan Gazze’nin ekonomisi bu sü-
reçte sadece yüzde 1,44 büyüdü. 
Verilere göre, Gazzeliler 1993 yılına 
oranla bugün yüzde 25 daha fakir.

İsrail’in yanı sıra Mısır’ın da 
Temmuz 2013’te gerçekleşen as-
keri darbenin ardından, Gazze’nin 
dünyaya açılan tek bağlantı noktası 
konumundaki Refah Sınır Kapısı’nı 
sık sık kapatması şehrin ekonomi-
sindeki olumsuz tabloyu daha da 
derinleştiriyor.
n AA

‘Kötülükleri ortadan 
kaldırmalıyız’

GİB’den yapılandırma
tanıtım kampanyası

Diyanet İşleri Başkanlığından 
yapılan yazılı açıklamaya göre, 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 
Yalova Üniversitesi 15 Temmuz 
Konferans Salonu’nda din görevli-
leriyle bir araya geldi. Diyanet İşle-
ri Başkanlığının mensubu olmanın 
bir ayrıcalık olduğunu belirterek, 
çocuklara yönelik işlenen cinayet-
lere işaret eden Erbaş, şunları kay-
detti:

‘’Cahiliye döneminde kız ço-
cuklarını diri diri toprağa gömü-
lüyordu. Şimdi ne yapılıyor? Kız 
çocuklarına daha az mı zulüm 
yapılıyor? O gün diri diri toprağa 
gömülüyordu. Bugün görüyorsu-
nuz haberlere yansıyan olayları. 
Daha az mı kötülük bu? Bunu kim 
düzeltecek? Kim uyaracak? O za-
man önce kendi nefsimize kalk ve 
aydınlat, kalk ve insanları uyar di-
yeceğiz. Sonra da kardeşlerimize, 
sonra başkalarına diyeceğiz. Bir-
birimizi telkin edeceğiz, uyarıcılık 
vazifemiz yapacağız.’’

Erbaş, ‘’Peygamber Efendimiz, 
hakkın batıla hakim ve galip oldu-
ğuna şahit oldu. Eliyle, diliyle, kal-
biyle buna şahitlik yaptı. Bizim de 

şahit olmamız gerekiyor. Elimizle, 
dilimizle, kalbimizle, her şeyimizle 
iyiliklerin yayılmasına, kötülüklerin 
ortadan kalkmasına şahit olmalı-
yız. Bizim niyetimiz insanları kötü-
lüklerden uzaklaştırmak, onun için 
çalışacağız. Peygamberler böyle 
yaptı ve bu emaneti bizim üzeri-
mizde bıraktı. Emanete riayet et-
meliyiz. Bu bizim omuzlarımızda, 
bunu başkasına bırakamayız.’’ ifa-
delerini kullandı.

Din istismarıyla mücadele 
seferberliği başlattıklarına deği-
nen Erbaş, ‘’Amacımız Kur’an ve 
sünnet çizgisinden sapan bir din 
algısıyla insanlarımızın yanlış yön-
lendirilmemesi. Bu konuda sizler 
esas vazifeyi yerine getireceksiniz. 
Bizim illerimizdeki, ilçelerimizdeki, 
köylerimizdeki, temsilcimizsiniz. 
Her biriniz kendisini Diyanet İşle-
ri Başkanlığının temsilcisi olarak 
görecek, yetkiniz son derece mu-
azzam. Siz bu konuda ülkemizin 
merkezden mezraya kadar her ye-
rinde olan tek ilaçsınız. Rabbimiz 
bize böyle bir imkan bahsetmiş’’ 
değerlendirmesini yaptı.
n AA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 
devlete borcu olanların yapılandır-
ma kanununun getirdiği imkanlar-
dan yararlanabilmesi için yoğun 
bir tanıtım kampanyası yürütüyor. 
Bu kapsamda, borçlu şirket ve ki-
şilere 3 milyon mektup, 2 milyon 
SMS gönderildi.

GİB’den alınan bilgilere göre, 
devlete borcu olan herkese ulaşa-
bilmek için yoğun bir tanıtım kam-
panyası yürütülüyor. 

Bu kapsamda, GİB’in merkez 
ve taşra teşkilatında görev yapan 
tüm bürokratlar da 81 ilde bilgilen-
dirici toplantılar düzenliyor. 

Yazılı ve görsel iletişim kanal-
larını da kullanan Gelir İdaresi, 
hazırladığı 2,2 milyon broşür, 120 
bin rehber ve kent meydanlarında-
ki billboardlar ve outdoor TV’lerle 
vatandaşa kanunun getirdiği im-
kanları anlatıyor. 

Bu kapsamda, borçlu şirket ve 
kişilere 3 milyon mektup, 2 milyon 
SMS gönderildi. 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun kapsamında borcu olan-
ların 31 Temmuz 2018 tarihine 
kadar başvurularını yapmaları ge-
rekiyor. Vergi dairelerine ödemeler 
ise eylül ayında yapılacak. 

Kamuya borçların yeniden ya-

pılandırılmasına ilişkin başvurular 
devam ederken, vatandaşların, ha-
berlerinin olmadığı borçlarına da 
dikkat etmeleri gerekiyor. 

Gelir İdaresi Başkanlığı yetki-
lileri, kanun kapsamında borcunu 
yapılandırarak ödeyebilecek tüm 
vatandaşlara ulaşmaya çalıştıkla-
rını belirterek, vatandaşların trafik, 
askerlik, nüfus, seçim para cezala-
rı, yargı harcı gibi borçlarının olup 
olmadığını, www.gib.gov.tr’den 
ya da GİB mobil uygulamasından 
sorgulayabileceklerini ve bilmedik-
leri borçları varsa, bunları öğrenip 
kanunun getirdiği imkanlarla yapı-
landırabileceklerini ifade etti.

Bugüne kadar 2 milyon 400 
bin kişinin başvurduğu yapılan-
dırma yasası kapsamında motorlu 
taşıtlar vergisi borcunu 426 bin, 
trafik para cezası borcunu ise 490 
bin kişi yapılandırdı. 

157 bin kişi de yükseköğrenim 
kredi borcu için yapılandırma baş-
vurusunda bulundu.

Yapılandırma kanunu kap-
samında borcunu yapılandıran 
araç sahipleri fenni muayenelerini 
yaptırabiliyor. Vergi borcu bulun-
madığına ilişkin yazı ihtiyacı olan 
mükellefler de borçlarını yapılan-
dırdıkları zaman bu yazıları alabi-
liyor. n AA

Güvenlik güçlerinin son dönemlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz 
hale getirilmesi bölücü terör örgütü PKK’da panik havası yaşanmasına neden oldu

Artık teröristlerin tek 
hedefi hayatta kalmak

Ülke genelinde terörle müca-
deleyi aralıksız sürdüren güvenlik 
güçleri, PKK’lı teröristlere nefes al-
dırmıyor. Özellikle son dönemlerde 
gerçekleştirilen başarılı operasyon-
lar sonucunda çaresiz kalan bölücü 
terör örgütü (BTÖ) mensuplarının 
tek amaçlarının hayatta kalmak ol-
duğu, bu maksatla her yol ve yönte-
mi denedikleri belirlendi.

TERÖRİSTLER ETKİSİZ 
HALE GETİRİLİYOR

Güvenlik güçlerinin operasyon 
uzmanlıklarını teknolojik kapasitey-
le uyumlu şekilde bütünleştirmesi, 

teröristleri istenilen yer ve zamanda 
bulmaya ve etkisiz hale getirebil-
meye imkan sağlarken, bu sayede 
etkisiz hale getirilen terörist sayısı 
geçmiş yıllara göre katbekat arttı. 
Başarılı operasyonlar karşısında ça-
resizliğe düşen sözde örgüt yöne-
ticilerinin kendi aralarındaki tartış-
maları ve verdikleri kayıplara dair alt 
kademeyi beceriksizlikle suçlamaları 
telsiz konuşmalarına da yansıdı.

ÇARESİZLİKTEN NE
 YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR
Güvenlik güçlerine karşı ko-

runmanın yollarını bulmaya çalışan 

teröristler, samanlardan oluşturduk-
ları kalkanlardan bile medet umar 
hale geldi. Bu durum teröristlerin 
çaresizliğini ortaya koydu.

Operasyonlarda kullanılan tek-
nolojiyle uyumlu, yaratıcı, karmaşık 
yöntem ve teknikler, sürecin yöne-
timinin de devletin kontrolüne geç-
mesini sağladı.

Özellikle farklı düzeylerdeki ör-
güt sorumlularının nokta operas-
yonlarıyla etkisiz hale getirilmeleri, 
her kademedeki teröristin süreci 
başa çıkılamaz ve yönetilemez ola-
rak görmesine neden oldu.

Bu durum ise en alt kademede-
ki teröristin dahi üst yönetime olan 
güven ve inancını zayıflatırken bu 
durum ifadelere “yalnız bırakıldık”, 
“ilgilenilmedik” şeklinde yansıdı.

PKK’NIN KAN KAYBI SÜRÜYOR 
Örgütün sözde üst düzey yöne-

timinin artan baskısı, günden güne 
eriyen mahalli destek, halkın kendi-
ni örgütten ve iltisaklılarından uzak-
laştırması, azalan lojistik imkanlar, 
daralan hareket sahası gibi geliş-
meler, örgüt genelinde en öncelikli 
hedefi hayatta kalmak olan bir psi-
kolojik sürece yol açtı. n AA

İsrail’e direnen şehir: Gazze

Ülke genelinde terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, PKK’lı teröristlere nefes aldırmıyor.
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15 Temmuz Şehitler Müzesi açılıyor
15 Temmuz Şehitler Köprü-

sü’nün Anadolu Yakası tarafında 
“15 Temmuz Şehitler Müzesi ve 
Trafik Denetleme Şube Müdür-
lüğü Projesi” adıyla hayata geçen 
projenin inşaatı, 12 Mart’ta başladı. 
Projede çalışmalar, 24 saat esasına 
göre devam ediyor.

Tamamı 15 bin metrekarelik 
alanı kapsayan projede, Şehitler 
Makamı’nın mütemmim cüzü ola-
rak ifade edilen müzenin alanı bin 
500 metrekare, Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ise yaklaşık 3 bin 
metrekarelik alana sahip olacak. 
Projede, 200 metrekare civarında 
mescit alanı bulunuyor.  15 Tem-
muz’da kısmen açılması planlanan 
müzenin alt katında dünya darbeler 
tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve 
kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilen-

dirme alanları bulunacak. Projenin 
tamamlanmasıyla Trafik Denetle-
me Şube Müdürlüğü binasından 
İstanbul trafiği akıllı sistemlerle iz-
lenecek. Binaların etrafında 11 bin 
metrekarelik yeşil alan yer alacak.  
Proje Müdürü İsmail Aslan, “15 
Temmuz Şehitler Müzesi ve Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğü” pro-
jesinin, 15 Temmuz Şehitler Köp-
rüsü’nün Anadolu Yakası çıkışında 
15 Temmuz Şehitler Makamı’nın 
hemen altında inşa edildiğini dile 
getirdi.

Şehitler Makamı’nın da mima-
rı olan Muharrem Hilmi Şenalp 
tarafından tasarlanan projeye 12 
Mart’ta başlandığını belirten Aslan, 
şu bilgileri paylaştı:

“Proje, bölgede daha önce ba-
rakalarda İstanbul trafiğinin de-

netlenmesi hizmetini veren şube 
müdürlüğünün binalarını yekpare 
bir alana kavuşturmayı ve Şehitler 
Makamı’nın bir mütemmim cüzü 
olarak ifade ettiğimiz 15 Temmuz 
Şehitler Müzesi’ni, küçük bir mes-
cit ihtiva ediyor. Müzenin alanı bin 
500 metrekareyi kapsıyor. 200 

metrekare civarında mescit alanı 
bulunuyor. Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü inşaatı ise yaklaşık 3 
bin metrekarelik alana sahip. Pro-
jenin tamamı 15 bin metrekarelik 
alana oturuyor.”

Aslan, Avrupa Yakası’ndan ve 
Anadolu Yakası’ndan gelen ziyaret-

çiler için açık otoparklar tasarlandı-
ğına değinerek, gelenlerin buraya 
rahat şekilde ulaşıp, araçlarını park 
edebileceğini söyledi. 15 Temmuz 
Şehitler Müzesi’nde, 15 Temmuz 
darbe girişiminde şehit olan kişile-
rin ve gazilerin hatıralarının yaşatı-
lacağının altını çizen Aslan, “Dünya 
darbeler tarihi, sömürgecilik tarihi 
bilgilendirmelerinin yer aldığı me-
kanlar tasarlanıyor. İçerik çalışma-
ları bir başka grup tarafından de-
vam ediyor. Halkımızın olağanüstü 
direnişiyle darbe girişimi bastırıldı. 
Darbe girişimi sırasında şehit olan, 
araçlarına veya mülklerine zarar 
verilen insanlar oldu. Onların bazı 
hatıraları da burada objeler, eşyalar 
olarak yansıtılacak. 15 Temmuz’da 
da müze, Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın nezaretinde 

kısmen açılacak.” diye konuştu.
“24 SAAT ESASINA 

GÖRE ÇALIŞIYORUZ”
Aslan, çalışmaların yoğun şe-

kilde devam ettiğini belirterek, “24 
saat esasına göre çalışıyoruz. Bina-
nın iç kısmında ince işler devam 
ediyor. Dış kısmını da toparlamaya 
çalışıyoruz. 15 Temmuz tarihin-
de kısmen açılışını yapacağız. 2 ay 
içerisinde de tamamen açacağız.” 
dedi.

Müzenin kısmen açılışının ya-
pılmasının ardından Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü inşaatının 
devam edeceğini dile getiren As-
lan, müdürlük binasının tamam-
lanmasının ardından emniyet per-
sonelinin İstanbul trafiğini, akıllı 
sistemlerle buradaki tek merkez-
den izleyeceğini anlattı. n AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Meh-
met Özhaseki, İmar Barışı düzenle-
mesi kapsamında 54 bin yapı için 
yapı kayıt belgesi verildiğini bildir-
di.  Özhaseki, İmar Barışı düzenle-
mesiyle yapılardaki imar ve iskan 
sıkıntısının çözülerek bu yapıların 
tamamının kayıt altına alınmasının 
amaçlandığını hatırlattı. Başvurula-
rın 8 Haziran’dan itibaren e-devlet 
üzerinden alınmaya başlandığını 
anımsatan Özhaseki, “İmar Barışı 
başvurularında bir ayı geride bırak-
tık. Bu süreçte vatandaşlarımızın 
yoğun ilgisiyle karşılaştık. Başvuru 
sayısı bir ay gibi kısa bir sürede 2 
milyonu aştı” dedi.

Yapı kayıt belgesinin alınması-
na ilişkin sürece işaret eden Özha-
seki, başvurunun yapılıp bedelinin 
ödenmesinin ardından yapı sahip-
lerine SMS ile bilgilendirme mesajı 
gönderildiğini, daha sonra vatan-
daşların e-devlet üzerinden belge-
lerini alabildiğini anlattı. 

Özhaseki, “Vatandaşlarımız 
devletiyle helalleşmek ve yapıların-
da sorunsuzca oturmak amacıyla 
zaman kaybetmeden belgesini al-
mak için bize başvurdu. İmar Barışı 

kapsamında vatandaşlarımızı bir 
ayda 54 bin yapı için yapı kayıt bel-
gesine kavuşturduk.” diye konuştu. 

“BAŞVURULARIN YARISI 
1-2 KATLI BİNALARDAN”

İmar Barışı’nın herkesin der-
dine derman olacağına, ihtilaf ve 
sıkıntıları bitireceğine işaret eden 
Özhaseki, özellikle bir ve iki katlı 
yapılarda çok fazla iskan sorunuy-

la karşı karşıya kalındığını vurgu-
ladı. İmar Barışı düzenlemesinin 
özellikle bu yapılardaki sorunların 
giderilmesi amacıyla uygulamaya 
konduğunu vurgulayan Özhase-
ki, “Başvuruların yüzde 49’u, yani 
yarısı bir-iki katlı yapı sahiplerince, 
yüzde 39’u ise üç-yedi katlı yapı 
sahipleri tarafından yapıldı. Bu so-
runun giderilmesi noktasında bu 

başvurular memnuniyet vericidir. 
Bu ilgi böyle oldukça iskan sorunu 
olan vatandaşımız kalmayacaktır.” 
değerlendirmesini yaptı.

Özhaseki, bir-iki katlı yapılar-
da en çok başvurunun İstanbul ve 
İzmir’den geldiğini belirterek, bu 
illeri sırasıyla Bursa, Konya ve Ko-
caeli’nin takip ettiğini kaydetti. 
n AA

CHP’de yeni dönem 
Grup Yönetimi belirlendi

Bekçi alımı sınav başvuru
merkezleri açıklandı

CHP Grup başkanvekilliklerine 
Engin Altay, Özgür Özel ve Engin 
Özkoç yeniden seçildi.

Meclis Başkanlık Divanı’nda 
CHP’ye düşen TBMM Başkanve-
killiği için Ankara Milletvekili Le-
vent Gök’ün ismi belirlendi, Grup 
başkanvekilliklerine İstanbul Mil-
letvekili Engin Altay, Manisa Mil-
letvekili Özgür Özel ve Sakarya 
Milletvekili Engin Özkoç seçildi.

TBMM Genel Kurulunda dün 
gerçekleştirilen yemin töreninin 
ardından CHP TBMM Grubu, 27. 
Yasama Dönemi’nin ilk toplantısı-
nı basına kapalı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu başkanlığında yapılan 
toplantıda, grup ve Meclis yöneti-
mi seçimi gerçekleştirildi.

TBMM Başkanlık Divanı’nda 
CHP’ye düşen TBMM Başkanve-
killiği için yapılan seçime, Ankara 
Milletvekili Levent Gök tek aday 
olarak girdi. Gök, kullanılan oyların 
119’unu alarak CHP’nin TBMM 
Başkanvekili adayı oldu. 

Geçen dönemki grup başkan-
vekilleri Engin Altay, Özgür Özel 
ve Engin Özkoç kullanılan 136 
oyun 131’ini alarak, yeniden bu 
göreve getirildi.

Katip üyelik için 8 ve idare 

amirliği için 5 adayın yarıştığı se-
çimlerin ilk turunda hiçbir aday 
salt çoğunluğu sağlayamadığı için 
seçimlerin ikinci turuna geçildi.

Bu arada toplantı öncesinde 
bazı milletvekillerine parti içindeki 
kurultay talepleri soruldu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan 
Sarıbal, “barış” dediklerini, Tür-
kiye’nin gerginliğe ihtiyacının bu-
lunmadığını belirterek, iktidarın, 
CHP üzerinde bir oyun oynadığını, 
bunun aracısı olmayacaklarını sa-
vundu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali 
Şeker de partinin yapısal sorun-
ları bulunduğunu, kişiyle ilgili de-
ğişebilecek bir sorun olmadığını 
kaydetti. Şeker, bunları kendi iç 
mekanizmalarında tartışıp, çözüm 
üretmek üzerine görüşmeler yap-
maları gerektiğini belirtti.

Gazetecilerin, “İmza toplanı-
yormuş” sözlerine Şeker, “Onunla 
ilgili bir iddia var, o iddia ne nok-
taya gelir hep beraber göreceğiz. 
Ama mesele Ahmet gitsin, Meh-
met gelsin meselesinin ötesinde. 
Çözmemiz gereken bazı sorunları-
mız var. Bunları parti içinde konu-
şup tartışıp, yapısal sorunlarımızı 
çözmek durumundayız.” karşılığını 
verdi. n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle yeniden göreve gelmesinin ardından 
“NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı”na katılarak yeni döneme başlayacak

Erdoğan, mesaisine
NATO ile başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri 
sonucunda yeniden göreve gelme-
sinin ardından, katılacağı ilk yurt 
dışı uluslararası zirve “NATO Devlet 
ve Hükümet Başkanları Toplantısı” 
olacak. 

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, 
11-12 Temmuz tarihlerinde “NATO 
Devlet ve Hükümet Başkanları Top-
lantısı” yapılacak ve zirve ilk kez 
NATO’nun yeni karargah binasında 
gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 
Haziran seçimleriyle yeniden göreve 
gelmesinin ardından, “NATO Devlet 
ve Hükümet Başkanları Toplantısı”-
na katılarak ilk yurt dışı temasına 
başlayacak.

Söz konusu zirve kapsamın-
da Erdoğan, ABD Başkanı Donald 
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Em-
manuel Macron ve İngiltere Başba-
kanı Theresa May başta olmak üzere 
birçok NATO ülkesinin liderleriyle 
bir araya gelecek ve ikili görüşmeler 
yapacak.

Görüşmelerde, bazı NATO ülke-
lerinin bölücü terör örgütü PKK’nın 
Suriye kolu YPG’ye verdiği destek 
ve Türkiye’nin Rusya’dan satın aldı-
ğı S-400 savunma füzeleri konuları-
nın ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın, Avrupa Birliği Konseyi 
Başkanı Donald Tusk, AB Komisyo-
nu Başkanı Jean-Claude Juncker ve 
Avrupa Parlamentosu Başkanı An-
tonio Tajani ile de tek tek görüşmesi 
bekleniyor.
YENİ KABİNEYLE İLK YURT DIŞI ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
NATO’daki liderler zirvesine Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 

yeni kabinesinden bazı isimlerle ka-
tılması bekleniyor.

Bu kapsamda Erdoğan’a zirvede 
eşlik edecek yeni kabinedeki dışişle-
ri, milli savunma ile enerji ve tabii 
kaynaklar bakanlarının bulunması 
planlanıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı 
Yardımcılarının da Erdoğan’a eşlik 
etmesi öngörülüyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan’ın da Brüksel’deki 

NATO zirvesine katılan lider eşleri 
için düzenlenen programlara iştirak 
etmesi planlanıyor.

Geçen yılki zirvede “terörün her 
türüyle ortak mücadele” görüşül-
müştü

Erdoğan geçen yıl katıldığı 
“NATO Devlet ve Hükümet Baş-
kanları Toplantısı” çerçevesinde ikili 
görüşmeler gerçekleştirmişti.

Bu kapsamda Fransa Cumhur-
başkanı Emmanuel Macron, Alman-

ya Şansölyesi Angela Merkel ve Bir-
leşik Krallık Başbakanı Theresa May 
ile görüşmeler yapılmıştı.

Olumlu bir atmosferde geçen 
Erdoğan-Macron görüşmesinde, 
Suriye, Irak ve diğer bölgesel konu-
lar ele alınmış, PKK ve DEAŞ dahil 
terörün her türüyle ortak mücade-
lenin önemine işaret edilmişti. İki 
lider, savunma sanayinde iş birliği 
ve karşılıklı ticaret hacmine ilişkin 
konuları da ele almıştı.  n AA

1. Dönem Çarşı ve Mahalle 
Bekçiliği Giriş Sınavı’na katılacak 
adayların müracaatlarının alınaca-
ğı ve ön sağlık kontrolünden geçi-
rilecekleri tarihlerle başvuru mer-
kezleri açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre, sınav 
kapsamında internet üzerinden 
ön müracaatta bulunan adaylar, 
şahsen başvuru ve evrak teslimi 
işlemlerini gerçekleştirecekleri ve 
ön sağlık kontrolünden geçirile-
cekleri başvuru merkezlerini, T.C. 
kimlik numaraları ve e-Devlet ka-

pısı şifreleri ile “www.pa.edu.tr 
“ internet adresinden öğrenebile-
cek. Adaylar, ilan edilen başvuru 
merkezlerine belirlenen tarihlerde 
şahsen müracaat edecek ve ön 
sağlık kontrolünden geçecek.  Bu 
aşamalarda başarılı olan adayların 
yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi 
ilerleyen süreçte açıklanacak. Ayrı-
ca adaylara posta yolu veya değişik 
iletişim araçlarıyla sınav giriş bel-
gesi gönderilmeyecek. İnternetten 
yapılan sınav giriş duyurusunun, 
tebliğ niteliği taşıdığı vurgulandı.
n AA

İmar Barışı’nda 54 bin yapı kayıt belgesi verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri sonucunda yeniden göreve gelmesinin ardından,
katılacağı ilk yurt dışı uluslararası zirve “NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı” olacak.
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Tunus resmi televizyonunun haberine 
göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal 
Muhafız Birimlerinde görevli güvenlik 
güçleri, Cendube vilayetinin Gar ed-Dima 
bölgesinde terör saldırısının hedefi oldu. 
Güvenlik güçlerini taşıyan iki araca, Cezayir 
sınırı yakınlarındaki dağlık bölgede seyir 
halindeyken önce bombalı saldırı düzen-
lendi. Ardından silahlı bir grubun araçtaki 
güvenlik güçlerine ateş açtığı belirtildi. 
Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 güvenlik 
görevlisi hayatını kaybetti. Tunus, 2015-
2016 yıllarında yabancı turistlerin ve gü-
venlik güçlerinin hayatını kaybettiği birçok 
terör saldırısına sahne olmuştu. n AA

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Hare-
kat alanı ile Münbiç arasındaki hatta 11’inci 
koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra 
etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD 
Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı 
Harekat alanı ile Münbiç arasındaki hatta 
11’inci koordineli, bağımsız devriye faaliyeti 
yapıldığı bildirildi. Genelkurmay Başkan-
lığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve 
ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat 
Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasındaki 
hatta 11’inci koordineli, bağımsız devriye 
faaliyeti yapıldı. n AA

Tunus’ta terör 
saldırısı: 9 ölü

TSK’dan Münbiç’te 
11’inci devriye

Karadeniz’de Ukrayna’nın ev sahipliğinde yapılacak 
Sea Breeze-18 Tatbikatı, 17 ülkenin deniz kuvvetlerini bu-
luşturacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet site-
sinden yapılan açıklamaya göre, Sea Breeze-18 Tatbikatı, 
Ukrayna’nın ev sahipliğinde yarın başlayacak.

Odessa Limanı’na istinaden Karadeniz’de yapılacak 
tatbikat 17 Temmuz’a kadar sürecek. Barışı destekleme 
harekatı ve deniz güvenliği konularında tatbikata katılan 
ülkelerin deniz unsurları arasında iş birliğini ve birlikte ça-

lışabilirliğini geliştirmeyi amaçlayan tatbikata Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığından TCG Yavuz fırkateyni, TCG Yıldı-
ray denizaltısı, Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet 
Merkezi (MARSEC COE) Mobil Eğitim Timi ve 3 karargah 
subayı katılacak.Tatbikata Türkiye’nin yanı sıra ABD, Bul-
garistan, Kanada, Gürcistan, Litvanya, Moldova, Norveç, 
Polonya, Romanya, İngiltere, İsveç, İtalya, Danimarka, Es-
tonya, Ukrayna ve Yunanistan katılacak.
n AA

17 ülkenin deniz kuvvetleri 
Karadeniz’de buluşacak

Geçen yıl çok sayıda konferans, 
panel, sergi, anma programına ev 
sahipliği yapan Bosna Hersek’te, 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
hain darbe girişiminin ikinci yıl dö-
nümünde de farklı şehirlerde et-
kinlikler yapılacak. Saraybosna’dan 
Gorazde’ye, Bihaç’tan Mostar’a, Bu-
zim’den Kakanj’a kadar ülkenin dört 
bir tarafında düzenlenecek etkinlik-
ler hakkında bilgi veren Türkiye’nin 
Saraybosna Büyükelçisi Haldun 
Koç, FETÖ hakkında Bosnalılara da 
uyarılarda bulundu. Koç, 13-14-15 
Temmuz’da yapılacak etkinliklerde, 
yerel yönetimlerle hareket ederek 
dayanışma ve iş birliğini göster-
mek istediklerini belirterek, bu yıl 
da programların organizasyonunda 
Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) 
Gaziler Bakanlığı ile hareket etme 
kararı aldıklarını söyledi. Bakanlığın, 
Bosnalı gazilerin katılımıyla her yıl 
farklı bir kantonda düzenlediği, bu 
yıl da 14 Temmuz’da Gorazde’de 
yapılacak törenlere katılacaklarını 
aktaran Koç, “Birlikte şehitliği ziya-
ret edeceğiz. Ardından spor faaliyet-
lerinin açılışı yapılacak. 15 Temmuz 
Sergisi, 15 Temmuz Paneli ve gü-
nün anısına Gorazde’de etkinlikler 
gerçekleştirilecek. O gün birlikte 
kılınacak öğle namazının ardından 
da Gorazde Merkez Camisi’nde şe-
hitlerimiz için dua okunacak.” dedi.

Koç, 14 Temmuz akşamı da TRT 
ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş 
birliğinde, büyükelçiliğin desteğiyle 

düzenlenecek programda, TRT sa-
natçılarının başkent Saraybosna’da-
ki Vijecnica Kütüphanesi’nde kah-
ramanlık türküleri seslendireceğini 
dile getirdi. Bosna Hersek’teki en 
önemli 15 Temmuz programların-
dan biri de Saraybosna Büyükelçi-
liği tarafından bu yıl ikincisi düzen-
lenecek “15 Temmuz Demokrasi 
Koşusu” olacak. Koç, geçen yıl da 
düzenlenen ve geniş katılım sağ-
lanan koşunun 15 Temmuz günü 
yerel saatle 10.00’da büyükelçiliğin 
de bulunduğu “Vilsonovo” yürüyüş 
yolunda yapılacağını ifade ederek, 
“Bu spor etkinliğiyle hem o günü 
anıyoruz hem de bir sosyal dokunuş 
sağlamış oluyoruz” dedi. Aynı gün 
öğle namazının ardından da Saray-

bosna’daki tarihi Gazi Hüsrev Bey 
Camisi’nde 15 Temmuz şehitleri 
için mevlit okutulacağını söyleyen 
Koç, aynı akşam Kovaçi Şehitliği’ni 
ziyaret edeceklerini ve akşam na-
mazının ardından demokrasi nöbeti 
düzenleyeceklerini kaydetti. Koç, 
ülkenin farklı şehirlerinde de benzer 
etkinlikler düzenleneceğini belirte-
rek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA) tarafından da Kakanj, 
Bihaç ve Buzim şehirlerinde prog-
ramlar düzenleneceği anlattı.

Mostar Başkonsolosluğunca da 
Cemal Bijedic Üniversitesi ve Yu-
nus Emre Enstitüsü iş birliğinde bir 
ağaçlandırma faaliyeti yapılacağını 
dile getiren Koç, 15 Temmuz’da ilk 
kez gerçekleştirilecek bu faaliye-

tin, yıl içinde de devam edeceğini, 
okulların bahçelerine, kardeş bele-
diyelerin uygun göreceği yerlere yıl 
boyunca ağaçlandırma yapılacağını 
ifade etti.

Bosna Hersek’in uygun görülen 
her yerinde 15 Temmuz faaliyetleri 
gerçekleştireceklerini vurgulayan 
Koç, 13 Temmuz’da da Saraybos-
na’daki Uluslararası Amerikan Üni-
versitesinin mezuniyet töreninde 
“15 Temmuz ve FETÖ mücadelesi” 
üzerine konuşma yapacağını söyledi.
Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki 
bağların beşeri ilişkilerle güçlendi-
ğine işaret eden Koç, “15 Temmuz 
gecesi, FETÖ’nün hain darbe giri-
şiminde de Bosna Hersek bizimle 
beraber uyumadan, ayakta duran, 
dua eden ve bizimle beraber olan 
dayanışma gösteren bir ülke. Her yıl 
bizimle bu etkinlikleri yaşamaları, o 
anı hatırlamaları, o ana tanıklık et-
meleri, ikili ilişkilerimizdeki yakınlığı 
gösteriyor” dedi.

FETÖ’nün sadece Türkiye’nin 
değil, Bosna Hersek’in ve diğer 
Balkan ülkelerinin de sorunu oldu-
ğunu belirten Koç, Bosnalı ailelere 
FETÖ’nün buradaki okullarına, yapı-
larına rağbet etmemeleri çağrısında 
bulundu. Koç, FETÖ ile mücadele 
konusunda Bosna Hersek’ten somut 
adımlar beklediklerini ifade ederek, 
“Atılacak somut adımlar iş birliğinin 
daha da pekişmesine ve ilerlemesi-
ne mutlaka bir ilave destek sağlaya-
caktır.” dedi. n AA

Ürdün’deki Suriyelilerin 
çoğu evlerine döndü

Çin’den ‘Filistin’e
destek’ açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Ürdün 
sınırındaki Suriyeli sığınmacıların 
çoğunun evlerine döndüğünü du-
yurdu.  BM Ürdün Yerleşik Koordi-
natörü ve İnsani İşler Koordinatörü 
Anders Pedersen, Ürdün’ün baş-
kenti Amman’da Birleşmiş Millet-
ler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(BMMYK) Ürdün Temsilcisi Ste-
fano Severe ile düzenlediği basın 
toplantısında, Ürdün sınırındaki 
binlerce Suriyeli sığınmacıdan ço-
ğunun evlerine ve köylerine dön-
düğünü belirtti. 

Sınırda yalnızca 150-200 sı-
ğınmacının kaldığını ifade eden 
Pedersen, Suriye’nin güneyinde-

ki sığınmacı sayısını ise bileme-
diklerini aktardı. Pedersen ayrıca 
Suriye’deki sığınmacılara yardım 
ulaştırılması konusunda kendileri-
ne kolaylık sağlanmasını talep etti.  
Suriye’de rejim güçleri ve destek-
çileri, ülkenin güneybatısındaki 
Dera’da 10 Haziran’dan itibaren 
muhaliflerin elindeki bazı noktala-
rı ele geçirmiş, 20 Haziran’da da 
Rusya’nın hava saldırıları başla-
mıştı. 

Bölgedeki sivil savunma ekip-
leri, saldırılarda yerlerinden edilen 
sivil sayısının 350 bini aştığını bil-
dirmişti.
n AA

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişle-
ri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Filis-
tin halkının meşru haklarına güçlü 
desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Arap Birliğinden yapılan yazılı 
açıklama göre, Arap-Çin İşbirliği 
Forumu 8. Bakanlar Toplantısı’na 
katılmak üzere Çin’de bulunan 
Arap Birliği Genel Sekreteri Ah-
med Ebu Gayt, Devlet Müşaviri 
ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir 
araya geldi. 

Görüşmede, Çin ile Arap ülke-
leri arasındaki siyasi, ekonomik ve 
kültürel işbirliğini geliştirme yolla-
rının yanı sıra Filistin, Suriye, Libya 
ve Yemen’de yaşanan son geliş-
meler ele alındı. 

Vang, Çin’in Filistin meselesi-
ne ve Filistin halkının meşru hak-
larına güçlü bir şekilde desteğini 
sürdürdüğünü belirtti. 

Çinli Bakan ayrıca, ülkesinin 
genel olarak bütün Ortadoğu’nun 
güvenlik ve istikrara kavuşmasına 
büyük önem verdiğini ifade etti. 

Arap Birliği Genel Sekreteri 
Ebu Gayt da Çin’in başta Filistin 
davası olmak üzere Arap ülkeleri-
nin öncelikli meselelerine, ulusla-
rarası mahfillerde verdiği olumlu 
desteği takdir ettiğini dile getirdi.

Arap-Çin İşbirliği Forumu 
8. Bakanlar Toplantısı, salı günü 
Çin’in başkenti Pekin’de başlaya-
cak. n AA

Srebrenitsa Soykırımı’ndan kaçmak isteyen Boşnakların orman yolundan güvenli bölge Tuzla’ya 
ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen “Barış Yürüyüşü” başladı

Srebrenitsa’ya ‘Barış 
Yürüyüşü’ başladı

Avrupa’da İkinci Dünya Sava-
şı’ndan sonra yaşanan en büyük in-
sanlık trajedisi olarak nitelendirilen 
Srebrenitsa Soykırımı’ndan kaçmak 
isteyen Boşnakların orman yolun-
dan güvenli bölge Tuzla’ya ulaşmak 
için kullandığı güzergahta gelenek-
sel olarak düzenlenen “Barış Yürü-
yüşü” binlerce kişinin katılımıyla 
başladı.

Soykırımdan kaçmak isteyen-
lerin takip ettiği ve halk arasında 
“ölüm yolu” olarak da bilinen yü-
rüyüşe katılan 6 binden fazla kişi 
sabah saatlerinde Bosna Hersek’in 
orta kesimlerindeki Nezuk kasaba-
sında toplanarak Srebrenitsa’ya ha-
reket etti.

“Ölüm yolu”nda hayatını kay-
beden binlerce Boşnak arkadaşının 
anısını yaşatmak için yürüyüşe ka-
tılan ve Sırp birliklerin zulmünden 
kaçarak hayatta kalmayı başaran 
Munir Habibovic, “Barış Yürüyüşü” 
organizatörlerinden olduğunu belir-
terek “Hava şartları oldukça iyi. Yol 
boyunca nöbetçi ekiplerimiz katılım-
cıların ihtiyaçlarını karşılamak için 
hazır bulunacak.” dedi.

Geçen günlerde yağmur nede-
niyle patika yolun kaygan olabileceği 
uyarısında bulunan Habibovic, “Bu 
yılki güzergah soykırımın yaşandığı 
1995 yılında kullanılanla aynı. Ka-
menica tepesinde bulunan 13 kilo-

metrelik alan mayınlardan temizle-
nerek bu yılki yürüyüşe dahil edildi. 
Söz konusu yol üzerinde binden faz-
la Boşnak öldürüldü.” diye konuştu.

“YÜRÜYÜŞÜN 
VARLIĞINDAN HABERSİZDİK”
Belçika’dan yürüyüşe katılan 

Mario Dolquier de Srebrenista’daki 
Potoçari Anıt Mezarlığı’nı ziyaretleri 
sırasında yürüyüş hakkında bilgi al-
dıklarını belirterek “İlk defa katılıyo-
rum. Barış Yürüyüşü’nün varlığın-
dan habersizdik. Çok şey öğrendik.” 
ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek’in Gradacac şeh-
rinden gelen 16 yaşındaki Kadir Sul-
jic, ilk kez katıldığı yürüyüşe soykı-
rım kurbanlarını anmak için çıktığını 
söyleyerek yaşananların asla tekrar-
lanmaması temennisinde bulundu.

Yürüyüşe Türkiye’den katılan 

Ahmet Çelik, Barış Yürüyüşü kap-
samında, 23 yıl önce insanlığın yok 
edildiği güzergah üzerinde hayatını 
kaybedenlerin anısını yaşatmak iste-
diklerini kaydetti. 

KATILIMCILAR ÜÇ 
GÜNÜ YOLDA GEÇİRECEK 

Hareket noktası Nezuk’ta soy-
kırım kurbanları için dua ederek ve 
saygı duruşunda bulunarak barış 
yürüyüşüne başlayan katılımcılar, 
1995’te Boşnak sivillerin kullandığı 
orman yolunda yaklaşık 100 kilo-
metre yol katedecek.

Katılımcıların 10 Temmuz’da bu 
yıl kimliği tespit edilen 35 kurbanın 
toprağa verileceği Potoçari Anıt Me-
zarlığı’na ulaşması planlanıyor. 

Bu yıl 14’üncü kez düzenlenen 
“Barış Yürüyüşü” kapsamında, Po-
toçari’ye ulaşmak için her gün yak-

laşık 35 kilometre yol yürüyecek ka-
tılımcılar, üç günü yolda geçirecek. 

Geceleri, daha önce belirlenen 
ormanlık alanlardaki konaklama 
noktalarında kalacak katılımcılara, 
soykırımla ilgili bilgiler verilecek ve 
“ölüm yolu”nu kullanarak hayatta 
kalmayı başaranlar anılarını anlata-
cak.

Srebrenitsa kurbanlarının her 
11 Temmuz’da anıldığı Potoçari 
Anıt Mezarlığı’nda 6 bin 575 kurba-
nın mezarı bulunuyor.

Sırp askerlerinin 11 Temmuz 
1995’te şehri ele geçirmesinin ar-
dından yapılan soykırımda, 8 binden 
fazla Boşnak sivil katledilmiş ve top-
lu mezarlara gömülmüştü. Aradan 
23 yıl geçmesine rağmen binin üze-
rinde kurbanın cesedine hala ulaşı-
lamadı. n AA

‘15 Temmuz’ Bosna Hersek’te anlatılacak
Haldun Koç
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1 milyon 700 bin metrekarelik bir alanda devam eden Kuğulu Projesi’ne dikkat çeken Seydişehir Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal, yapılacak çalışmalarla bölgenin Konya’nın Abant’ı olacağını vurguladı

Konya’nın Abant’ı!

Basın Yayın Enformasyon 
(BYEGM) Konya İl Müdürlüğü’nün 
Konya basınına yönelik olarak dü-
zenlemiş olduğu “Kültür Turları”nın 
5.’si Seydişehir’e gerçekleştirildi. Çok 
sayıda basın mensubunun katıldığı 
kültür gezisine Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal ev sahipliği 
yaptı. Seydişehir’i gezen basın men-
supları, Seydişehir Belediyesi’nce 
yapımı devam eden jeotermal tesis-
lerini, Kuğulu Parkı, tescilli binaların 
restorasyon çalışmalarını, Seydişehir 
Belediyesi’nin şehir merkezinde ger-
çekleştirmiş olduğu kamulaştırmala-
rı, Seydişehir’in kültür turizmi açısın-
dan önemli bir bölgesi olan Tınaztepe 
Mağarası’nı yerinde inceledi. 

TERMAL YATIRIM YÜKSELİYOR 
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal’ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Kültür Turu’nda 
Başkan Tutal, basın mensuplarına 
Seydişehir’de yapılan çalışmalar 
hakkında bir sunum gerçekleştir-
di. Seydişehir’in Seyyid Harun Veli 
Hazretleri’nin diyarı olması nede-
niyle önemli bir belde olduğuna 
dikkat çeken Tutal, aynı zamanda 
Seydişehir’in doğal güzellikleri ile 
de adından söz ettiren bir ilçe oldu-
ğunun altını çizdi. Bunlara ek olarak 
Seydişehir Belediyesi’nin ilçede bir-
çok yatırım yaptığını ve bu yatırım-
lar sayesinde ilçenin önemli bir po-
tansiyele ulaştığını söyleyen Tutal, 
bu yatırımlardan en önemlilerinden 
birinin jeotermal tesisleri olduğunu 
dile getirdi. Tesislerle ilgili yatırımla-
rı anlatan Tutal şunları söyledi, “2-3 
tane kuyumuz var. Saniyede 100 
Litre su var. Suyu buraya getirdik. 
365 bin metrekarelik bir alan. Bura-
sı mera olarak geçerdi. Burayı farklı 
metotlarla Seydişehir Belediyesi’nin 
mülkiyetine geçirdik. İmarını, parse-
lasyonunu yaptık. Buraya bir sosyal 
tesis başlattık. 2 bin 700 metrekare-
lik bir alan. Termal havuzlar olacak. 
Güzellik salonları gibi salonları ola-
cak. suyumuz 43 derece. Tahlillerde 
suyumuz hem sodalı su hem mine-
ralli su. Uzmanlarca suyun birçok 
hastalığa fayda sağladığı belirtiliyor. 
Yıllardır boşa akan bu suyumuz şim-
di değerlendirilecek. Biz buraya yatı-
rım yapmaya başlayınca özel sektör 
de buraya yatırıma geliyor. Özel sek-
törden bir arkadaşımız buraya otel 
yapacak. Birkaç arkadaşımızın da 
proje çalışmaları devam ediyor. Özel 
sektör yatırımları da devreye girdi-
ğinde, bu bölge termal bir bölge ola-
rak Seydişehir’e ve Konya’ya hizmet 
edecek bir alan olacak.  Termal fizik 

tedavi merkezinin yapılmasına mü-
sait olan bir suyumuz var. Bu anlam-
da Konya bölgesine böyle bir proje 
güzel olacak diye düşünüyorum. Bu 
konuda çeşitli sağlık kuruluşları ile 
görüşme halindeyiz.”

İKİ ÖNEMLİ PROJE YÜKSELİYOR
Seydişehir’de standartların üze-

rinde yatırımlar yaptıklarını dile 
getiren Başkan Tutal,  Kuğulu Park 
bölgesinde yürütülen çalışmalara ve 
ilçe merkezindeki kamulaştırmalara 
dikkat çekti. Her iki projeyle de il-
çenin önemli bir potansiyelinin gün 
yüzüne çıkarıldığını belirten Tutal 
sözlerine şöyle devam etti, “Seyyid 
Harun Veli Camii ve Türbesi’nin et-
rafını açma projemiz vardı. Burada 
kamulaştırma yaptık. Tarihi Aras-
ta Çarşısı’nın cephe giydirmelerini 
yaptık. Büyükşehir Belediyemizin de 
desteğiyle inşallah bu bölgeyi Seyyid 
Harun Veli’ye yakışır bir bölge ha-
line getiriyoruz. Seydişehir’in değil 
sadece Konya bölgesine de hizmet 
edecek olan Kuğulu Projesi şuan-
da devam ediyor. 1 milyon 700 bin 
metrekarelik bir alanda başlayan 
bir çalışma. Sadece gölet kısmı 600 
bin metrekare.  Göleti şuanda DSİ 
yapıyor. 3’te 2’si tamamlandı. Şu-
anda orayı tabiat parkına çevirdik. 
Çok büyük bir proje. Bu proje Kon-
ya’nın mesire alanı, dinlenme alanı. 
Aynı zamanda çevre yolundan yıl-
lık 5 milyon araç geçiyor. O araçları 
çevirebileceğimiz sosyal tesislerin, 
donatıların, ekopazarların, organik 
ürünlerin satılabileceği çok çeşitli ve 
büyük bir proje oluşturuyoruz.  Spor 
tesisleri, macera parkı gibi aklınıza 
gelecek her şeyin olacağı bir proje. 
Bu proje hızlı bir şekilde tamamla-
nırsa, bölgemizin tamamına hizmet 
edecek bir çalışma. Kuğulu Mesire 

alanı Tabiat Parkı olarak ilan edildi. 
Buranın alt kısmında büyük bir ça-
lışma başlattık. Konya’nın Abant’ı 
olarak söylediğimiz bir proje. Pro-
jenin başlaması ve fiili çalışmalarda 
yüzde 50’ye geldik. Seydişehir’i hem 
doğal turizm hem de inanç turizmi 
noktasında iyi bir konuma getire-
ceğiz.  Seydişehir’de bir eski garaj 
vardı merkezde. 27 yıl önce yeni 
garaj yapılınca burası boş bir şekilde 
duruyordu. Mezbelelik hale gelmiş 
bir bölgeydi. Özel sektörün iş yerleri 
filan da vardı burada. Ciddi bir çalış-
ma ile o alanı Seydişehir’in siluetini 
değiştirecek bir çalışmaya imza atı-
yoruz. Meydanıyla, yer altı otopar-
kı ile güzel bir alan haline gelecek. 
İhalesi yapıldı, inşaat şuanda yüzde 
50 civarlarına kadar getirdik.  Sey-
dişehir arıtma tesisi de yılsonuna ta-
mamlanmış olacak. Hububat Ticaret 
Borsası yaptık şuanda kullanılıyor. 
Seydişehir’de eski ne varsa kaldır-
dık. Eski cezaevini kaldırdık, otopark 
yaptık. Eski meteorolojiyi kaldırdık. 
Eski Sağlık Meslek Lisesi, eski ilçe 
tarım, eski halk eğitim bölgesini de 
kaldıracağız. Bunlar şehir merkezin-
de olan yerler.”

ASFALTI 4’E KATLADIK
Önemli yatırımların dışında Sey-

dişehir’de belediyecilik anlamında 
her mahalleye hizmet götürdükleri-
ni belirten Başkan Tutal, “Seydişe-
hir’de 45 civarında park oluşturduk. 
Seydişehir’in kalkınması noktasında 
ciddi arsa tahsisleri oldu. Ciddi ma-
nada asfalt çalışması yaptık. Daha 
önceki yapılan asfalt çalışmamızı 
bizim dönemimizde 4’e katladık. 
Kırsal mahallelerimizin tamamının 
kilitli taşla döşeyeceğiz. Bu yılsonu-
na kadar bu hedefe ulaşacağız. İmar 
revizyonlarını taşra ilçeleri içerisin-

de ilk tamamlayan ilçeyiz. Temizlik 
noktasında da biz oldukça iddialı bir 
ilçeyiz.  Şehir merkezinin tamamının 
doğalgazını bitirdik” dedi. 

‘ÖNEMLİ ORGANİZASYONLAR 
YAPIYORUZ’ 

Seydişehir Belediyesi’nin sosyal 
belediyecilik anlamında da önem-
li işlere imza attığına dikkat çeken 
Başkan Tutal, büyük organizas-
yonlara ev sahipliği yaptıklarını dile 
getirdi. Sosyal belediyecilik çalışma-
larına kısaca değinen Tutal şunları 
söyledi, “Sosyal belediyecilik yö-
nünde kimsesi olmayan yaşlılarımı-
zın evini temizliyoruz. Camilerimizi 
temizliyoruz. Hasta nakil aracımız 
var, hastalarımızı Konya’ya hastane-
ye götürüyoruz. Aşevimiz var, 500 
kişiye öğlen ve akşam sıcak yemek 
dağıtıyoruz. Mobil taziye evimiz ve 
çadırlarımız var. Çay setini, ısınma-
sını koyuyoruz, eğer garip bir cenaze 
ise başına personel de koyuyoruz. 
Seydişehir’de sosyal belediyecilik 
yönüyle ilkleri yaptık. Kitap Fuarı 
Seydişehir’de ilk yapılan bir işti. Ra-
mazan etkinlikleri yaptık. 130 bin 
civarında gençlerimizin milli ve ma-
nevi değerlere kavuşması noktasın-
da onlara kitaplar bastırıp dağıttık. 
Askerlerimizi hediyelerle dualarla 
yolcu ediliyoruz. Şehit ve Gazi Ailele-
ri Derneği var burada, oraya bir park 
yaptık ve onlara ait bir lokal yaptık. 
Her şehidimizin isminin yazılı oldu-
ğu bir düzenleme gerçekleştirdik. 
Seydişehir Kuğulu Yağlı Güreşleri 
yapıyoruz. Son olarak 480 pehlivan-
la yaptık. İnşallah bu organizasyonu 
geleneksel hale getirdik ve ses geti-
ren bir organizasyon olarak devam 
edecek. 1550 lisanslı sporcumuz 
var. Farklı mahallelere 12 sentetik 
çim saha yaptık. Yapmaya da devam 
ediyoruz. Şehir Konağı 1 yıldır hiz-
met veriyor. 15 Temmuz’la ilgili ça-
lışma yapan, dergi çıkaran ilk ilçeyiz 
desek mübalağa yapmamış oluruz.”
BU TÜR GEZİLERİMİZ DEVAM EDECEK

Gezide kısa bir değerlendirme 
yapan BYEGM Konya İl Müdürü Ab-
durrahman Fidancı da, basın men-
suplarına yönelik olarak başlattıkları 
“Kültür Gezileri”nin 5.’sini Seydişe-
hir’e yaptıklarını hatırlattı. “Bugün 
Seyyid Harun Veli’nin diyarındayız” 
diyen Fidancı, “Biz basınımıza yö-
nelik kültür gezilerine Beyşehir’de 
başladık. Akabinde Akşehir, Ereğli, 
Bozkır’a geziler düzenledik. Şimdi 
de Seydişehir’deyiz. İnşallah bu tür 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK-HASAN AYHAN

Mehmet Tutal

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, jeotermal ve Kuğulu 
Projesi’nin ilçenin turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

BYEGM Konya İl Müdürlüğü’nün organizasyonuyla basın mensupları Seydişehir’i gezdi.

Seydişehir Belediyesi’nce devam eden yatırımlar incelendi. Belediyenin ilçe 
merkezindeki kamulaştırma alanlarında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alındı.
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Yeni Malatyaspor’da 
Adem Büyük sevinci

Evkur Yeni Malatyaspor’da Bolu kampında sakat-
lanan takım kaptanı Adem Büyük’ün tahmin edilenden 
daha kısa sürede sahalara döneceği belirtildi. Yeni sezon 
hazırlıklarını Bolu Termal Tesisleri’nde sürdüren Evkur 
Yeni Malatyaspor’da antrenmanda bir pozisyonda kaleci 
Farnolle ile çarpışarak kaburgasını kıran Adem Büyük’ün 
sakatlık sürecinin daha kısa sürebileceği belirtildi. Tecrü-
beli oyuncunun kamptan ayrılmadığı, birkaç günlük isti-
rahatin ardından düz koşulara başlayacağı bildirildi. Bu-
nun yanında kampta günde çift antrenman yapan Malatya 
temsilcisinde hazırlıkların yoğun tempoda sürdüğü ifade 
edildi. İzinli olan Arturo Mina ve Sadio Diallo’nun da 
katıldığı Bolu kampında sarı-kırmızılıların, 10 Temmuz 
Salı günü bir hazırlık müsabakası daha oynayacağı bil-
dirildi. Hazırlık maçının ardından 11 Temmuz Çarşamba 
günü çalışmalarını tamamlayarak 1 günlük izne ayrılacak 
olan Malatyaspor, 1 günlük iznin ardından ikinci etap 
kampı için 13 Temmuz’da Topuk Yaylası Tesisleri’nde 
yeniden bir araya gelecek.  n İHA

Patrik Carlgren 
Danimarka’ya gitti
Geçtiğimiz sezon Konyaspor kadrosunda bulunan an-

cak çok fazla forma şansı bulmayan İsveçli kaleci Patrik 
Carlgren Danimarka ekibi Randers ile anlaşma sağladı. 
Sezon sonunda sözleşmesi biten ve yeni sözleşme im-
zalanmayan Patrik, sürekli oynayabileceği bir takıma 
transfer olmak istemişti. Oyuncu Randers ile anlaşma 
sağlayarak resmi sözleşmeyi imzaladı. İsveçli kaleci 
geçtiğimiz sezon Konyaspor forması ile 4 resmi maçta oy-
namıştı. Carlgren 4 Türkiye Kupası, 1 Süper Lig maçında 
Konyaspor forması ile sahada yer aldı. n SPOR SERVİSİ

Antalyaspor, yeni sezona
Erzurum’da hazırlanıyor
Antalyaspor, sezon öncesi birinci etap kamp çalış-

malarını Erzurum’da sürdürüyor. Palandöken Dağı’ndaki 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde, teknik direktör Bülent 
Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yakla-
şık 2 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda 
futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı. Takıma bir süre 
önce transfer olan Serdar Özkan, yardımcı antrenör eşli-
ğinde ayrı çalıştı. n AA

Mehmet Sepil: Kredi çekip transfer yapmayız
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 

Göztepe’nin kulüp başkanı Mehmet 
Sepil, “10 milyon avro kredi çekip, bir 
sürü pahalı oyuncu alıp popüler gö-
zükebilirim ama bunu tercih etmiyo-
ruz.” dedi. Sepil, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, transfer açısından geçen 
sezona göre işlerinin daha kolay oldu-
ğunu, yapacakları transfer sayısının 
daha az olacağını kaydetti. Geçen 
sezon kadrolarına dahil ettikleri Ka-
du’nun dizinde bir sorun olduğunu 
bildiklerini kaydeden Sepil, bu ne-
denle ona göre bir kontrat yaptıklarını 
söyledi.

Kadu’nun geçen sezonun son 10 
maçında takımla olmadığını hatır-
latan Sepil, şöyle konuştu: “Kendisi 
Brezilya’da ameliyat oldu, maç sayı-
sından dolayı kontratı otomatik olarak 
uzamadı. İyileşeceğini umut ediyoruz 
ancak risk de alamayız, o nedenle 
Kadu’ya yeni kontrat teklif ettik. Ka-
du’yu 5. stoper olarak düşünüyoruz. 
Şu anda iki stoperimiz var, Reis ve 

Hakan. Arjantinli Grillo da yolda. Bir 
tane daha almaya çalışacağız. Hü-
cum hattına da biri kanat olmak üzere 
iki takviye daha yapacağız. Grillo’dan 
sonra 3 net transfer daha yapaca-
ğız. Türkiye’de borcu olmayan az sa-
yıdaki kulüpten birisiyiz. Bu avantajı 
koruyup Göztepe’yi yapılandırmaya 
devam edeceğiz. Zor bir lig olacak, 
gerekli takviyeleri yapıp sezona gire-
ceğiz. Transfer döneminin bitmesine 
neredeyse daha iki ay var.”

Takımda gençleştirme kararı 
aldıklarını ifade eden Sepil, kadro 
kurarken aynı pozisyonda iki yabancı 
olmamasına çalıştıklarını bildirdi.

Sepil, genç oyunculara, özellikle 
Türklere şans vereceklerini belirte-
rek, “Birinci kalecimiz Beto, ikinci ka-
lecimiz Göktuğ, üçüncü kalecimiz de 
Eren olacak. Dünyada 17-18 yaşında 
kaleciler, büyük takımlarda kadroya 
girebiliyorsa bu imkan Göztepe’de de 
sağlanmalıdır.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

YAŞ ORTALAMASI
Geçen sezon yaş ortalaması 

yüksek takımların başarılı olduğunun 
hatırlatılması üzerine Mehmet Se-
pil, şöyle konuştu: “Dünya futboluna 

bakıldığında bunun böyle olmadığını 
görüyoruz. Oyuncuların en başarılı 
yaşlarının 24-27 arasında olduğunu 
görüyoruz. Biz de bunu denge içinde 
yapmak istiyoruz. Bu sene 30 yaş 

ortalamasıyla oynadığınızda gelecek 
sezon ortalamanız otomatikman 31’e 
çıkıyor. Süper Lig, yaş ortalamasının 
yüksek olduğu bir lig. Burada kurgu 
yanlış. Göktuğ’u ikinci kaleci yapmak 

risk mi? Bize göre değil.” 
Torbalı’da yapılacak altyapı te-

sisleri için iş makinelerinin gelecek 
haftadan itibaren çalışmaya başlaya-
cağını kaydeden Sepil, ağustos ayı 
içinde de orada bir temel atma töreni 
gerçekleştireceklerini söyledi.
TRANSFERDE ADI GEÇEN İSİMLER

Mehmet Sepil, basında yer alan 
Bursasporlu Titi, Trabzonsporlu Hugo 
Rodallega gibi isimlerle ilgilendikle-
ri iddialarının doğru olmadığını dile 
getirerek, “Bursaspor’dan Onur’la 
ilgilenmiştik ancak Bursaspor, Aziz 
Eraltay’ın transfer durumu olduğu için 
izin vermedi.” diye konuştu.

Ligde kalıcı olmayı hedefledikle-
rine işaret eden Sepil, “Stadımızın ta-
mamlanmasıyla daha farklı hedeflere 
ilerleyeceğiz. Bu sene başkanlıkta 5. 
yılım olacak. Artık çaylak başkanlık-
tan çıkıp, tecrübeli başkan oldum. 
Umarım bu tecrübe ile hata yapma-
yız.” diyerek sözlerini tamamladı.
n AA

Ünal Karaman’dan ‘drone’lu takip
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 

Karaman, antrenmanlarda son teknoloji 
metotları kullanıyor. Oyuncularını drone 
ile havadan takip eden deneyimli teknik 
adam GPRS sistemiyle de, takımdaki bü-
tün oyuncuların hangi seviyede olduğunu 
öğreniyor. 

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nın 
Lylbuyana şehri Kranj kasabasında sürdü-
ren Trabzonspor’da, Teknik Direktör Ünal 
Karaman, yeni sezona mücadeleci, fizik 
yapısı güçlü ve taktik anlamda birbiriyle 
uyumlu bir takım olgusu oluşturmaya 
amaçlıyor. Bu nedenle tecrübeli teknik 
adam, sık sık son teknolojik metotlara 
başvuruyor. Son zamanların en heyecan 
verici teknolojik gelişmelerin başında 
kuşkusuz droneler geliyor. Uzaktan kont-
rol edilen insansız hava araçları veya 
daha popüler isimleriyle dronelar, uzun 
süre sadece askeri amaçlarla kullanılsa 
da son yıllarda giderek yaygınlaştı ve fark-
lı kullanım amaçları da ortaya çıktı Artık 
takımlar antrenman yaparken bile bu tek-
nolojiden yararlanıyor. 

KARAMAN, TAKIMI 
HAVADAN TAKİP EDİYOR 

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 
Karaman da, antrenmanlarda oyuncula-
rını drone ile havadan da takımını takibe 
aldı. Karaman, özellikle oyuncuların 

sahadaki dağılımı ve aldıkları pozisyon-
larla ilgili olarak analizler yapıyor. Eldeki 
görüntüler yardımıyla futbolcuların eksik-
lerini görüp ve oyuncuların sahanın hangi 
bölümünde daha etkili olacağı tespitinde 
bulunuyor. Çizgi teknolojisi sayesinde de 
hangi oyuncunun nerede ve ne zaman 
olması gerektiği konusunda da raporlama 
yapan Karaman, elde ettiği verileri oyun-
cularıyla paylaşarak bu yönde eksik kalan 
çalışmalar üzerinde duruyor. 

DEĞİŞİK TEKNOLOJİLERDEN 
YARARLANILIYOR 

Ünal Karaman, antrenmanları hem 
havadan hem de karadan takip ettiriyor. 
Görüntüleri kayıt altına aldıran tecrübeli 
teknik adam, elde edilen görüntüleri daha 
sonra bilgiye dönüştürüyor. Ortaya çıkan 
veriler raporlanıyor ve teknik, taktik ve fi-
ziksel bilgi olarak kullanılıyor. 

Karaman, GPRS sistemiyle de oyun-
cularının nabzına kadar hangi seviyede 
olduğunu takip ediyor. Bir oyuncunun 
hangi bölgesi zayıf, hangi bölgesi güçlü 
olduğuna kadar ve ne yönde yükleme ya-
pılması gerektiği noktasında verilen elde 
eden Karaman, daha sonra teknik ekiple 
birlikte ortaya çıkan verilerle savunma ve 
hücum bilgisi varyasyonları konusunda 
değerlendirme yapıyor. 
n İHA

Bütçeye göre transfer!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bütçeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda transfer yapmaya devam 

edeceklerini söyledi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre’nin Zürih kentinde kamp yapan sarı-kırmızılı 
takımın tecrübeli teknik direktörü, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu

İstanbul’daki antrenmanlarda sadece fiziksel çalışmalar 
yaptıklarını anlatan Terim, 21 Temmuz’a dek sürecek İsviçre 
kampında teknik ve taktik çalışmalar da gerçekleştireceklerini 
dile getirdi.

Fatih Terim, kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal’ın oyna-
yabileceği bir takıma transfer olmasını isteriklerini belirterek, 
“Tarık ile konuştum. Ona ve Eray İşcan’a oynamaları gerektiği-
ni söyledim. Oynamak birçok şeyden iyidir. Kazancınız ne kadar 
fazla olursa olsun oynama hazzı vermez. Oynarsanız madden 
de manen de daha fazla kazanırsınız. Tarık’a gidip oynanması 
gerektiğini söyledik. Eray için de aynı şey geçerli. Gidip oyna-
maları, kendilerini ispat edip, göstermeleri gerekir. İnanıyorum 
ki yeni kulüplerini bulup oynayacaklardır.” diye konuştu.

Terim, İsviçre kampına getirilmeyen Tolga Ciğerci ile ilgili 
soruya, “Tolga zaten sakat, tedavi oluyor. İstanbul’da daha ra-
hat tedavi olacağını düşündük. Bizim oyuncularımıza kızma gibi 
bir lüksümüz yok ama kararlarıyla ilgili tasarruf hakkımız var. 
Ümit ederim bir an evvel iyileşir ve döner. Ancak geçen sene en 
kritik 5 hafta oynamadığı bir gerçek. Umarım sağlığına kavuşur 
ve biz de ondan sonra karar veririz.” şeklinde cevap verdi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI
Fatih Terim, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, 

şunları kaydetti: “Mevcut kadromuzu korumak istedik. Burada 
kritik olan Nagatomo ve Denayer’di. Donk ile zaten sözleşme 
yeniledik. Donk ve Nagatomo’dan sonra Denayer de inşallah 
hallolur. Gücümüzün yettiği kadar, takımımızın ihtiyacı kadar 
transfere devam edeceğiz. Bazı yerlere ihtiyacımız var. Bunda 
ısrarlıyım. 31 Ağustos’a kadar olan bölüm her kulüp için olduğu 
kadar Galatasaray için de önemli bir zaman dilimi. Burada her 
şey olur. Yaklaşık bir buçuk ay var. Her takımda ne olabilecekse 
bizim takımda da olabilir. Gelmeler, gitmeler...”

Bu arada antrenmana güvenlik gerekçesiyle taraftarlar 
alınmadı. Fatih Terim, antrenman sahası dışında çıkıp taraftar-
larla sohbet etti ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

TERİM’DEN 44. YIL PAYLAŞIMI
Teknik direktör Fatih Terim, futbolculuğu döneminde Gala-

tasaray’a transfer olmasının 44. yılı dolayısıyla sosyal medya 
hesabından paylaşım yaptı. Terim, fotoğraf paylaşım platformu 
Instagram’daki kişisel hesabından 1974’te sarı-kırmızılı kulübe 
transfer haberinin yer aldığı gazete kupürünü paylaştı.Tecrübeli 
teknik adam, paylaşımına, “Biz imzayı 74’te gönlümüze attık. 
Aradan geçen 44 yılda bu fotoğrafta gözüme yansıyan heyecan 
ve gurur hiç değişmedi.” ifadelerini yazdı. n AA
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‘Konya’da yüzmeyen çocuk kalmasın projesi’ hayata geçti
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

çocukların yaz tatilinde hem yüzme 
öğrenebilecekleri hem eğlenebile-
cekleri “Konya’da Yüzmeyen Çocuk 
Kalmasın” projesini hayata geçirdi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 
“Konya’da Yüzmeyen Çocuk Kalma-
sın” projesi hayata geçirildi. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, çocukların yaz tatillerin-
de hem eğlenebildiği hem de yüzme 
öğrendiği proje kapsamında Selçuklu 
Anadolu Lisesinde kurulan portatif 
havuzdaki çocuklarla bir araya geldi. 

“HAVUZLARIMIZDAKİ ALTYAPI 
VE SU TEMİZLİĞİ AVRUPA 

STANDARTLARINDA” 
Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalma-

sın Projesi kapsamında toplam 55 

havuz ve aquaparkın öğrenciler tara-
fından kullanıldığını kaydeden Altay, 
“Bu havuzlar her türlü teknik altya-
pıya sahip. Bir gün içerisindeki su-
yun sterilize edilmesi ve devir daim 
olabilmesi için alt kısmında filtre sis-
temlerimiz mevcut. Ayrıca kontrolleri 
de Halk Sağlığı ve Büyükşehir Bele-
diyemizin ekipleri tarafından sürekli 
yapılarak su temizliği konusundaki 
uluslararası standartları da yakala-
maya çalışıyoruz” diye konuştu. 
“ÇOCUKLARIMIZ HEM EĞLENİYOR 

HEM YÜZME ÖĞRENİYOR” 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, projenin ço-
cuklar için büyük bir eğlence vesilesi 
olduğunu belirterek, “Projemiz ço-
cuklar için çok eğlenceli bir aktivite. 
Ama çocuklarımız burada sadece eğ-

lenmiyor. Aynı zamanda profesyonel 
hocalarımız tarafından yüzme eğitimi 
alıyorlar. Konya için yeni bir soluk 
oluştu. Konya merkez ve ilçelerde 
bu hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. 
İnşallah Konya bu yaz, çocukların çok 
daha mutlu olduğu bir döneme şahit-
lik edecek” şeklinde konuştu. 

HAVUZLARA KAYITLAR 
İNTERNETTEN YAPILIYOR 

Başkan Altay, Yüzme Bilmeyen 
Çocuk Kalmasın Projesi’ne kayıtların 
henüz bitmediğin, eğitim süresince 
kayıt olunabileceğini hatırlatarak 
6-14 yaş arasındaki tüm kız ve erkek 
çocuklarını Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin internet sayfası olan www.
konya.bel.tr ile www.komek.org.tr 
adresinden kayıt olmaya davet etti. 
n SPOR SERVİSİ

Samuel Eto’o 
kampa katıldı

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, 
yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdürüyor. Yeşil be-
yazlı takımda daha önce izinli olduğu açıklanan Samuel 
Eto’o da kampa katıldı. Konyaspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay, yıldız oyuncunun 4 Temmuz’a kadar izinli ol-
duğunu açıklamıştı. Kamerunlu oyuncu Konya’da yapılan 
sağlık kontrollerinden sonra 7 Temmuz’da Konyaspor 
kampına katılarak çalışmalarına başladı. Samuel Eto’o 
takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı’nda 
Bolu kampı sürüyor

2 Temmuzda start verdiği yeni sezon hazırlıklarına 
4 Temmuz’dan beri Bolu Gerede’de yaptığı birinci etap 
kampı ile devam eden Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor, dün öğle saatlerinde yaklaşık 1 saat süren bir 
çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay 
ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antren-
man koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, el topu ile 
devam etti. Antrenman üç grupta oynanan 5’e 2 ve aç-
ma-germe hareketleri ile sona erdi. Yeşil beyazlı takımın 
idmanında neşeli görüntüler ortaya çıktı.
n SPOR SERVİSİ

Konyalı sporcu 
Balkan üçüncüsü oldu

Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası Karadağ’ın Nik-
şiç kentinde düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden 
Selçuklu Belediyesporlu sporcu Yücel Göker, 50 kiloda 
üçüncü olarak Türkiye’ye ve Konya’ya büyük gurur yaşat-
tı. Selçuklu Belediyespor yaptığı açıklama ile sporcuyu 
tebrik ederek, “Karadağ’ın Nikşiç kentinde yapılan Yıldız-
lar Balkan Judo Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden 
sporcumuz Yücel Göker 50 kiloda Balkan üçüncüsü oldu. 
Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” 
ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Sultan Alaaddin’i anmak için bisikletle Konya’ya geldi
Antalya’nın Alanya ilçesinde görev 

yapan öğretmen Yasin Karadavut, Ana-
dolu Selçuklu Devleti Sultanlarından 
Alaaddin Keykubat’ı anmak için bisikletle 
Alanya’dan Konya’ya geldi. 

Alanya’da Din Kültürü ve Ahlak Bil-
gisi Öğretmeni olan Yasin Karadavut, 
Alanya’yı 800 yıl önce fethederek Alaiye 
(Alanya) ismini veren Anadolu Selçuklu 
Devleti Sultanlarından Alaaddin Keyku-
bat’ı anma, onun ismini genç nesillere 
aktarma adına böyle bir tur düzenlediğini 
ifade etti. Sultan Alaaddin Keykubat’ın 
Konya’da Alaaddin Tepesi’nde kendi yap-
tırdığı ve kabrinin de bulunduğu Alaaddin 
Camii’ni ziyaret eden ve burada dua eden 
Karadavut, projenin adının ‘Alaiye’den 
(Alanya) Sultan Alaaddin’e bisikletle vefa 
turu’ olduğunu belirtti. Karadavut, yolcu-
luğunu ve projenin amacını anlatarak, 
“Toplamda 300 kilometrelik bir parkur-
du. İlk gün 120 kilometre Alanya-Akseki 
arası, ikinci gün yaklaşık 90 kilometre 
Akseki-Seydişehir arası, üçüncü gün yine 
95 kilometre Seydişehir-Konya arası. 

Meram’da beni karşıladılar. Meram’dan 
Alaaddin Tepesi’ne kadar sporcu genç-
lerimizle birlikte pedalladık. Parkurun en 
güzel kısmı bence bu gençlerimizle pe-

dallamaktı. Çünkü zaten projemin amacı 
tarihimizi, milli ve manevi değerlerimizi 
gençlerimize sevdirmek, gündemde ve 
canlı tutmaktı. Bu şekilde biraz daha ama-

cımıza yaklaşmış olduk. Bu milletin, bu 
aziz milletin bir evladı olarak bu şerefli 
padişahlarımızın, hanlarımızın, hakanla-
rımızın torunları olmak bizim için büyük 
şeref, büyük mutluluk. Sevgili gençleri-
mize, genç kuşaklarımıza bunu aktarma 
amacını bunu hep yaşıyoruz. İlk olarak 
geçen yıl Bursa’dan Niğde’ye gitmiştim, 
15 Temmuz şehitleri anısına Ömer Ha-
lisdemir’in kabrine. Bu yıl da Alanya’ya 
tayin oldum. Sultan Alaaddin’in adını 
yaşatmada, çünkü Alanya’yı 1221 yılında 
Sultan Alaaddin fetih etmiş ve kendisi biz-
zat ismini vermiş, sevdiği bir yer Alanya. 
Alanya’dan işte bir vefa turu olarak Alan-
ya’nın Sultan Alaaddin’i unutmadığı ve 
unutmayacağı, Alanyalı gençlerin sultan 
Alaaddin’i yücelterek anacağı ve yüce 
tarihimizi yaşatacaklarını temenni ediyo-
rum. Ve bu projemin de bu anlamda çok 
büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” 
diye konuştu.  Öğretmen Karadavut, bisik-
letiyle Mevlana Meydanı’nda gezdikten 
sonra Alanya’ya gitmek üzere Konya’dan 
ayrıldı.  n İHA

4 imza daha atıldı!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, yeni sezon öncesi kadrosuna genç oyuncuları 
dahil etmeye devam ediyor. İlk olarak 3 futbolcu ile sözleşme imzalayan yeşil beyazlılar, Emre 
Gürcüoğlu, Furkan Muharrem Kurban, Samet Bulut ve Kürşat Alparslan Çil’i de kadrosuna kattı

Konya Anadolu Selçukspor Karatay 
Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde Kulüp 
Başkanı Mehmet Güney, Futbol Şube 
Sorumlusu Mehmet Ay, Başkan Yar-
dımcısı ve Basın Sözcümüz Ömer Zeren 
ile Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bölük-
başı’nın katıldığı imza töreninde Emre 
Gürcüoğlu, Furkan Muharrem Kurban, 
Samet Bulut ve Kürşat Alparslan Çil ile 
sözleşme imzaladı.

4 GURBETÇİ OYUNCU
Hollanda ligi takımlarından FC 

Dordrecht ‘ten transfer edilen 1998 
doğumlu savunma oyuncusu Emre 
Gürcüoğlu, Hollanda ligi takımlarından 
AZ Alkmar’dan transfer edilen 1997 
doğumlu sol bek oyuncusu Furkan Mu-
harrem Kurban, Hollanda ligi takımla-
rından Almere City’den transfer edilen 
1996 doğumlu santrafor Samet Bulut ve 
Hollanda ligi takımlarından ADO Den 
Haag takımından transfer edilen 1998 
doğumlu orta saha oyuncusu Kürşat Al-
parslan Çil kendilerini 2 yıllığına Konya 
Anadolu Selçukspor’a bağlayan sözleş-
meyi imzaladı.

‘BAŞARILI OLACAKLARINA 
İNANIYORUZ’

İmza töreninde Konya Anadolu Sel-
çukspor Kulüp Başkanı Mehmet Güney 
açıklamalarda bulundu. Türk futboluna 
oyuncu kazandırabilmek adına çalış-
malarının devam ettiğini kaydeden 
kulüp başkanı Mehmet Güney, “Geçti-
ğimiz sezon Avrupa’nın birçok ülkesin-
de taramalar yaptık. Gerek hocalarımız 
gerekse Futbol Şube sorumlumuz Meh-
met Ay, bizzat giderek birçok oyuncuyu 
izledi. Değerlendirmelerde bulundu. 
Bu çalışmaların neticesinde bazı oyun-
cuları kadromuza katıyoruz. Ülkemizde 
ilk kez forma giyecek bu genç kardeş-
lerimizin başarılı olacaklarına inanıyo-
ruz. Burada başarılı olarak hem şehri-
mizi ve takımımızı temsil noktasında 
hem de kendilerinin gelişimi anlamın-
da önlerinde büyük bir fırsat olacak. 
Dileriz bu fırsatı iyi değerlendirirler. Bu 
transferlerin gerçekleşmesinde emeği 
geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. 
İyi bir sezon geçirebilmek ve amacımı-
za uygun bir takım oluşturabilmek adı-
na çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

‘KULÜP YAPIMIZA UYUYORLAR’
Yeşil beyazlı takımda transfer ça-

lışmaları hakkında da bilgi veren futbol 
şube sorumlusu Mehmet Ay ise, “Ge-
çen sezon yurt içi ve yurt dışında takip 
ettiğimiz isimler vardı. 

Lig bittikten sonra yurt dışına se-

yahatimiz oldu bu oyuncular üzerine. 
Hem maçlarını izledik ve görüşmeler 
yaptık. Bazı isimlerle anlaştık ve şimdi 
sözleşme imzaladık. Kulüp yapımıza 
uyuyorlar. Maliyetleri ve hedefleri doğ-

rultusunda Konyaspor’a kazandırabile-
ceğimiz isimler. 

6-7 tane yeni gurbetçi oyuncumuz 
olacak kadroda” dedi.
n SPOR SERVİSİ
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Aatıf için Cocu’nun 
kararı bekleniyor

Atiker Konyaspor’da transferin bir numaralı gündemi 
Aatıf Chahechouhe. Oyuncunun transferinde önemli bir 
aşama kaydeden Anadolu Kartalı resmi imza için Fener-
bahçe teknik direktörü Cocu’nun nihai kararını bekliyor. 
İlk hazırlık kampında oldukça iyi bir görüntü sergileyen 
ve hazırlık maçında gol atan Aatıf hakkında Fenerbah-
çe yönetimine rapor sunacak olan Cocu, eğer takımda 
kalmasını isterse Konyaspor’un transfer harekatı iptal 
olacak. Ancak gönderilebilir raporu gelmesi durumunda 
deneyimli oyuncu Konyaspor’un yolunu tutacak. 
n SPOR SERVİSİ

Çalımbay’dan 
Mücahit Can övgüsü

Atiker Konyaspor’un Gençlerbirliği’nden transfer etti-
ği ve geçen sezonu Anadolu Selçukspor’da geçiren Mü-
cahit Can Akçay, Konyaspor’un sezon başı kamp kadro-
sunda yer almıştı. Geçen sezon 2. Lig’de 17 gol atan genç 
oyuncuyu kampta yakından gözlemleyen teknik direktör 
Rıza Çalımbay, Mücahit Can’a hayran kaldı. Genç isimle 
özel ilgilenen Çalımbay’ın Mücahit’i kadroda tutması ve 
ligde de süre vermesi bekleniyor. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’a Traore sürprizi!
Atiker Konyaspor yönetimi, geçen sezon başında ayağı kırılan devre arasında sakatlığı yeniden nükseden ve bütün sezonu 
kaçıran Traore’den umudu kesmişti. Yeniden sahalara dönüş için teknik ekibin de olumsuz rapor verdiği Abdou Razzack 
Traore’nin kamp performansı doktorları bile şaşırttı. Güçlü bir dönüş yapan tecrübeli oyuncu sezonun transferi olabilir

Atiker Konyaspor’da Abdou Razzack 
Traore sevinci yaşanıyor. Geçen sezon 
başında ayağı kırılan ve 1 yıldır sahalardan 
uzak kalan Abdou Razzack Traore’nin saha-
lara dönüşünün zor olacağı, hiçbir zaman 
eski günlerine dönemeyeceği konuşuluyor-
du. Kamp öncesi sağlık heyetinin de olum-
suz rapor verdiği deneyimli oyuncu kamp 
performansı ile herkesi şaşırttı. Verim 
alınamayacak olması durumunda yolların 
ayrılması gündeme gelen Traore sahalara 

beklenenden çok daha iyi durumda ve bu 
durum teknik heyetin yüzünü güldürdü.

1 YILDIR OYNAMIYOR
Atiker Konyaspor’da Traore geçen se-

zonun en önemli transferlerinden biriydi. 
Süper Kupa’da attığı gol ile sezona damga 
vuracağının sinyallerini veren golcü futbol-
cu ligin ilk maçındaki Trabzonspor maçın-
da ayağı kırıldı. Devre arasında sakatlığı 
yeniden nükseden Traore 1 yıldır sahalar-
dan uzak kalıyor. 

DÖNÜŞÜ ZOR OLACAK
Konyaspor yönetimi transfer çalışma-

larına başlamadan önce sakat oyuncuların 
son durumu için sağlık ekibinden rapor 
aldı. Gelen raporda Traore’nin durumu ile 
ilgili çok do olumlu noktalar yoktu. Dene-
yimli oyuncunun yaşadığı ağır sakatlıktan 
(Parçalı kırık) sonra adaptasyon sürecinin 
uzun sürebileceği, fiziksel olarak hazır hale 
gelse bile psikolojik olarak tam hazır hale 
gelmesinin zor olduğu düşünülüyordu. An-

cak beklendiği gibi olmadı.
DOKTORLARI ŞAŞIRTTI

Burkina Fasolu oyuncu Bolu kampına 
damgasını vurdu. Fizik olarak beklenenden 
iyi durumda olan Traore, psikolojik olarak 
da sakatlık sürecini en az zararla atlattığı-
nı gösterdi. Bu gelişme teknik heyetin de 
yüzünü güldürdü. Teknik direktör Rıza Ça-
lımbay, Traore’nin durumundan duyduğu 
memnuniyeti yönetime iletti.
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