
Seydişehir’de şölen

Seydişehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen, 
Seydişehir Kalkınma Şöleni Kuğulu Park’ta başladı. 

Başkan Tutal, “Vaat etmiş olduğunuz temel projelerin 
hepsini bitirmek üzereyiz” dedi. n SAYFA 13’TE

Ekmek 1.10 TL oldu

Yüzde 10 zam yapılan ekmeğin 1 TL olan fiyatı 1.10 
TL’ye çıktı. Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat 

Honça, fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağını 
söyledi. n SAYFA 3’TE

02 Polis Tekçe’ye 
son görev 04 06Büyükşehir’den 

İvriz’e prestij yol 
250 TL için 3 
kişiyi tüfekle vurdu05 Ekonomik saldırıya

Boyun eğmeyeceğiz
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2. Abdülhamid’in Osmanlıca’ya çevirterek okuduğu 30 kitap üzerinde inceleme yapılıyor. Yapılan incelemeler
2. Abdülhamid’in “dünyayı okuyarak” saldırılara karşı nasıl savunma refleksi geliştirdiğini ortaya koyuyor

BATI’YI TANIMAK İÇİN OKUMUŞ
Çalışmayla ilgili bilgi veren Ta-

rihçi Prof. Dr. Caner Arabacı, “İn-
giltere ile işbirliği halindeki bir 

üst düzey darbe ekibi sorgulanır. 
O sorgulamaları incelediğinizde 
2. Abdülhamid’in okuduğu cina-

yet romanlarının izleri görülür. 
Düşman nasıl çalışıyor, hangi 

yöntemleri kullanıyor bilmek için 
Batı eserlerini okumuş” dedi.  

n HABERİ SAYFA 7’DE

DÜNYAYI TAKİP EDEN PADİŞAH
Osmanlı Sultanı 2. Abdülha-
mid’in Batı’nın düşünce yapısını 
çözerek, onlara ve yaşanan ge-
lişmelere karşı savunma refleksi 
ortaya koymak için Osmanlıca’ya 
çevirterek okuduğu yabancı 
kitaplar üzerinde inceleme yapı-
lıyor. Çalışma 2. Abdülhamid’in 
dünyayı takip eden ve anlamaya 
çalışan bir cihan padişahı oldu-
ğunu ortaya koyuyor. 

Sırrı çözülüyor

Fiat markalı ticari 
araçlarda Ağustos 
ayına özel kampanyalar 
uygulandı. Koyuncu 
Fiat Satış Danışmanı 
Mustafa Çalışır, Doblo 
ve Fiorino’lara özel 
40 bin TL’ye 15 ay 
faizsiz kredi avantajının 
olduğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

FİAT, TİCARİ 
FIRSAT SUNUYOR

‘SPEKÜLASYONLARA
MÜSAADE ETMEYİZ’

KOMÜT Genel 
Başkanı Şaban Topal, 
sektöre yönelik 
spekülatif haberlerle 
müteşebbislerin 
moralinin bozulduğunu 
söyledi. Topal, “Buna 
müsaade etmeyeceğiz. 
Sektör normal seyrine 
dönecektir” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Bu günler 
elbet geçecek’

Pandomim
yeni yerinde

Türkiye’nin 
büyük bir 
ekonomik 
manipülas-
yonun içinde 
bulunduğunu 
ifade eden AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Tasarruf anlayışını ve 
yerli tedarikini önemsememiz 
gerekiyor. Bu günler geçecek. 
Tedbirli bir şekilde yolumuzda 
yürüyeceğiz” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

Pandomim 
Aile ve Psiko-
lojik Danışma 
Merkezi, 
yeni yerinde 
hizmet ver-
meye başladı. 
Psikolog Bayram Duysak, 
“Amacımız bize başvuran ki-
şilerin gelecekte oluşabilecek 
sorunları önlemesine yardımcı 
olmaktır” dedi.  n SAYFA 2’DE

95 yeni okul açılacak
Konya genelinde 2 bin 10 okul bulunuyor. 
Önümüzdeki eğitim döneminde Konya’ya 
95 okul daha kazandırılacak. Eğitim 
sendikaları, Konya’da ki okulların yeterli 
olduğunu dile getirerek, eğitim vermeye 
başlayacak olan okullar ile birlikte ihtiyacın 
tam anlamda karşılanacağını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE
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Pandomim Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi, yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Psikolog Bayram Duy-
sak, “Amacımız bize başvuran kişilerin gelecekte oluşabilecek sorunları önlemesine yardımcı olmaktır” dedi

Pandomim, yeni yerinde

Pandomim Aileve Psikolojik 
Danışma Merkezi, yeni yerinde 
hizmete girdi. Feritpaşa Mahallesi 
NisastaşSokak’ta gerçekleştirilen 
açılış törenine Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın 
yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 
Pandomim Aile ve Psikolojik Da-
nışma Merkezi Psikolog Abdullah 
Duysak, Klinik Psikolog Bayram 
Duysak olmak üzere 6 psikolog ile 
Konyalılara yen hizmet ofisinde 
hizmet vermeye başladılar. Konuş-
malarını gerçekleştiren Klinik Pisi-
kolog Bayram Duysak, “Amacımız 
bize başvuran kişilerin sorunlarıyla 
başa çıkmasına ve gelecekte oluşa-
bilecek sorunları önlemesine yar-
dımcı olmaktır” dedi. Protokol ko-
nuşmalarının ardından yapılan dua 
ve kesilen kurdele ile Pandomim 
Aile ve Psikolojik danışma merke-
zinin açılışı gerçekleştirildi.

“AMACIMIZ SORUNLARIN 
ÖNLENMESİNE 

YARDIMCI OLABİLMEK”
Gerçekleştirilen Pandomim Aile 

ve Psikolojik Danışma merkezinin 
yeni hizmet ofisinin açılışında konu-
şan Klinik Pisikolog Bayram Duysak, 
“Yenilikçi, Atılcı ve ilkeli yaklaşı-
mımızla psikolojiye daha fazla ışık 
tutmak ve insanlara daha fazla yar-
dım etmek amaçlı faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Pandomim ailesi her 
biri kendi alanında profesyonel eği-

tim almış deneyimli psikologlardan 
oluşmaktadır.Merkezimizde ergen 
ve yetişkin danışmanlığı, Ebeveyn 
ve Çocuk danışmanlığı, aile Danış-
manlığı ve Cinsel danışmanlık hiz-
metleri vermekteyiz. Amacımız bize 
başvuran kişilerin sorunlarıyla başa 
çıkmasına ve gelecekte oluşabilecek 
sorunları önlemesine yardımcı ol-
maktır. Mutlu çocuk, Mutlu bireyler 
ve Mutlu aile için hayatınızın her dö-
neminde ve alanında yanınızdayız” 
ifadelerini kullandı.

“HEM KONYA’YA HEM DE 
SELÇUKLU’YA KATKILARI OLACAK”

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı ise Danışma Mer-
kezi’nin hem Konya’ya hem de Sel-
çukulu’ya katkılarının olacağını dile 
getirerek sözlerine şu şekilde devam 
etti: “ Bugün Pandomin Aile &Psik-
lolojik Danışma merkezinin açılışı 
gerçekleştiriyoruz. Burada inşallah 
çok güzel hizmetler üretilecek. Hem 
ailelerimiz, hem çocuklarımız sos-
yal,psikolojik gelişimleri için uzman 
bir ekip katkılarda bulunucaklar.Bu 
hizmete açtığımız Pandomim aile & 
psikolojik danışma merkezimiz hem 
Konya’mıza, hem Selçuklumuza 
katkılarda bulunacaktır. Hem kendi 
ekonomileri ,hem Konya ekonomisi 
, hemde ülke ekonomisi için hizmet 
üretecek ve katkıda bulunacaklardır. 
Hayırlı ve uğurlu olsun.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Görevi başında vefat eden 
Polis Tekçe’ye son görev

Görevi başındayken geçirdiği 
kalp krizi sonucu yaşamını yiti-
ren polis memuru Ercan Tekçe 
(51), toprağa verildi. İl Emniyet 
Müdürlüğünde görevli Tekçe, 15 
Temmuz Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi polis nokta-
sında görevini ifa ederken geçirdiği 
kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 
Tekçe için merkez Selçuklu İlçesi 
Yazır Mahallesi’nde bulunan Yıl-
dırım Beyazıt Camisi’nde cenaze 
töreni düzenlendi. Törene, hayatı-
nı kaybeden polis memurunun eşi 
Halime, oğlu Furkan Emir (14), kızı 
Büşra Tekçe (23) ile Konya Valisi 
Yakup Canbolat ve çok sayıda po-
lis memuru katıldı. Meslektaşları, 
Tekçe’nin Türk bayrağına sarılı 
tabutu önünde saygı nöbeti tuttu. 
Bu sırada tabutun başına gelen 

Tekçe’nin yakınları, göz yaşı döktü.
Öğlen namazını müteakiben 

kılınan cenaze namazı sonrası Tek-
çe’nin naaşı, askerlerin omuzunda 
götürülerek Yazır Mezarlı’ğında 
toprağa verildi.
n AA

KOMÜT üyeleri istişare toplantısında biraraya geldi. Toplantıda konuşan KOMÜT Genel Başkanı Şaban Topal, sektöre yönelik spekülatif 
haberlerle müteşebbislerin moralinin bozulduğunu söyledi. Topal, “Buna müsaade etmeyeceğiz. Sektör normal seyrine dönecektir” dedi

‘Sektör normal seyrine dönecek’
Konya Müteahhitler Birliği (KO-

MÜT) tarafından istişare toplantısı 
düzenlendi. KOMÜT binasından 
gerçekleşen toplantıya KOMÜT Ge-
nel Başkanı Şaban Topal, KOMÜT 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müte-
ahhitler katıldı. Gündemi ve ekono-
miyi değerlendiren KOMÜT Genel 
Başkanı Şaban Topal, sektördeki 
firmaların yanlış algılarla zedelen-
mesine izin verilmeyeceğini belir-
terek, “Ekonominin durulması ve 
stabil hale gelmesi ile birlikte sektör 
normal seyrine dönecektir. Bugün 
yüksek kur ve yüksek faiz ile algı 
oluşturularak müteşebbislerimizin 
moral ve motivasyonunun bozulma-
ya çalışıldığını görmekteyiz” dedi. 

“SEKTÖR SPEKÜLATİF 
HABERLERLE KURBAN EDİLİYOR”

KOMÜT Genel Başkanı Şaban 
Topal, müteahhit firmaların kapa-
nacağına yönelik olan söylentilerin 
gerçeği yansıtmadığını söyleyerek 
sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Ülkemiz geneli ekonomisi zor bir 
dönemden geçmekteyiz. Küresel 
ekonomide yaşanan gelişmelerden, 
Türkiye ekonomisinin dinamikleri-
ni oluşturan; üreticiden tüketiciye, 
ihracatçıdan ithalatçıya birçok kesi-
min olumsuz etkilendiği açıktır. Ge-
nelde yaşanan ekonomik daralma, 
döviz kurunun istikrarsızlığı, konut 
üretimindeki arz talep dengesi bo-
zukluğundan; daire satışlarının çok 
ciddi azalması, malzeme fiyatlarının 
öngörülmeyen derecede artış gös-
termesi, maliyet analizi yapılmaması 
sektörü spekülatif haberlerle kurban 
etmektedir. Son dönemde yükselen 
kur ve faizler, bir süredir nakit sıkı-
şıklığı yaşayan özel sektörümüz için 
daha fazla bir yük getirmiştir. İçinde 
bulunduğumuz 2018 yılında faiz ve 
kurlardaki yüksek boyutlu dalgalan-
manın baskısını daha fazla hisseden 
firmalarımızın finansman yükünün 
giderek ağırlaşması, karlılıkların 
sürdürülebilirliği konusunda endişe 
yaratmaktadır. Bu sektöre yıllarını, 
emeklerini, sermayelerini bağlayan 

firmaların yanlış bir algıyla zede-
lenmesine müsaade edilmeyecek-
tir. Firmaların taahhüt ettikleri süre 
içerisinde inşaatları bitirememesi, 
bitiremeyeceği anlamına gelmeye-
cektir. Ekonominin durulması ve 
stabil hale gelmesi ile birlikte sektör 
normal seyrine dönecektir. Bugün 
yüksek kur ve yüksek faiz ile algı 
oluşturularak müteşebbislerimizin 
moral ve motivasyonunun bozulma-
ya çalışıldığını görmekteyiz. Bununla 
birlikte bu süreçte inşaat sektöründe 

müteahhit firmaların kapanacağına 
yönelik artan söylentileri de üzüntü 
ile takip ediyoruz”
“MÜTEŞEBBİSLERİMİZ VEFAKARCA 

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK”
Sektöre yönelik algı operasyon-

larının yapıldığını ifade eden Topal, 
“Özellikle firma ismi telaffuz edi-
lerek seslendirilen bu gerçek dışı 
söylentileri Konya’ya yönelik bir algı 
operasyonu olarak değerlendirmek-
teyiz. Taahhüt süresi gecikmiş veya 
geçecek firmalara ek süre müsaa-
de edilmesi planlama yapılmasının 
önü açılacaktır.  Türkiye’nin yüzde 
25’e yakın iş lokomotifinin inşaat 
sektörü oluşturmaktadır. Bu sektö-
re vurulacak güvensizlik algısı eko-
nomiye ciddi zarar verecektir. Tüm 
milletimizin bu olaylara sağ duyu ile 
yaklaşmasını temenni ederiz. İçinde 
bulunduğumuz sürecin tüm firma-
larımız için zorlu geçeceği aşikardır. 
Türkiye ekonomisinin bu zor süreci 
de atlatacağından şüphemiz yoktur. 
Güçlükle mücadele etme direncini 
bugüne kadar fazlasıyla ortaya ko-
yan Konyalı müteşebbislerimiz bu 
dönemde de ülkesi ve şehri için ve-
fakarca çalışmaya devam edecektir. 

KOMÜT olarak, tüm müteahhitlerin 
öngörüleri bu normalleşme süre-
sinin yerler seçimlerin tamamlan-
masına müteakip olacağını düşün-

mektedir. Halkımızın bu spekülatif 
haberlere fazla itibar göstermemele-
ri, doğrusunu bilmeden, araştırma-
dan hüküm kesenlerin önlenmesini 

arzu ederiz” diye konuştu.
“DOVİZLE DEĞİL, TÜRK 

LİRASI İLE KATKI SAĞLAYIN”
Vatandaşların dövizle değil, 

Türk Lirası üzerinden katkı sağlama-
larını istediklerini de belirten Topal, 
cümlelerini şu şekilde aktardı: “Va-
tandaşlarımızın döviz de değil, TL’de 
kalarak ülkemize katkı sağlamalarını 
istiyoruz. Her geçen gün büyüyen 
ülkemizin halen konut açığının de-
vam etmesi ile, gayrimenkul sek-
törüne yatırım yapmalarının daha 
güvenilir ve istikrarlı olacağını belir-
tiriz. Ülke ekonomimizin hangi şart-
larda olursa olsun hükümetimizin 
yanında olduğunu her türlü maddi 
ve manevi desteklerimizi sürdüre-
ceğimizi 15 Temmuz’da gösterdi-
ğimiz birlik ve beraberliğin daha da 
güçlendiğine inanmaktayız. Bu birlik 
ve gücümüz ile bütün yaptırımın ve 
alçaklığın karşısında her zaman dik 
duracağımızın KOMÜT olarak temi-
natını vermekteyiz.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

KOMÜT Genel Başkanı Şaban Topal



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 2 Zil-Hicce 1439  -  Rûmî: 31 Temmuz 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:25 05:56 13:01 16:46 19:54 21:19
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   16 °C   29 °C

Karaman             14 °C 29 °C 

Aksaray               16 °C  29 °C

Ankara                 14 °C 29 °C
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Konya Merkez İmam Hatip Lisesi 1992 yılı mezunları’nın 3. Geleneksel buluşması 
gerçekleştirildi. Buluşmada anılar tazelenirken, Hakk’a yürüyenler içinde dualar edildi

26 yıl sonra buluştular 
Yüzde 10 zam yapılan ekmeğin 1 TL olan fiyatı 1.10 TL’ye çıktı. Konya Fırıncılar Odası 

Başkanı Vedat Honça, fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağını söyledi

Ekmeğe yüzde 10 zam!

Konya Merkez İmam Hatip Lisesi 
1992 yılı mezunları kahvaltı programı ile 
birlikte bir araya geldi.Geçen yıla oranla 
katılımın hayli fazla olduğu buluşmada 
duygulu anlar yaşandı. Birbirlerini gör-
menin heyecanını yaşayan arkadaşların 
buluşmasında acı tatlı anılar yâd edildi. 
3. Kez bir araya gelen mezunlar, Konya 
Mutfaks Restoran’ın organize ettiği kah-
valtı programı ile birlikte olmanın mutlu-
luğunu yaşadılar. Kur’an-ı Kerim ziyafe-
tiyle başlayan ve kahvaltı ile devam eden 
programda birlik ve beraberlik çağrısın-
da bulunan eski dostlar, devletin ve be-
kası için dua ve niyazda bulundu. Günün 
anlam ve önemine dair hatıra fotoğrafı 
çektirildikten sonra program sona erdi. 
n TEVFİK EFE

Uzun zamandır gündemde olan 
“ekmeğe zam” tartışmaları zammın 
gerçekleşmesiyle sona erdi. Bugün-
den itibaren uygulanmak üzere yüz-
de 10 zam gelen ekmek 1.10 TL’ye 
satılacak. 

Ekmeğe zam yapılacağı konu-
su uzun zamandır tartışma konusu 
olmuştu. Türkiye Fırıncılar Fede-
rasyonu zam beklerken, hükümet 
zammın kendilerinin onayı olmadan 
yapılamayacağını belirtmişti. Ya-
pılan bu açıklamalar ekmeğe zam 
yapılıp yapılmayacağı konusundaki 
belirsizliği de beraberinde getirmiş-
ti. Ancak fırıncıların talepleri dün 
itibari ile karşılık buldu. Yılbaşında 
altı kurum ve kuruluştan oluşan 
komisyon üyeleri fırıncılar lehine 
karar vererek, girdi maliyetlerinin 
artmasından dolayı ekmek fiyatla-
rının artması gerektiğine hükmetti. 
Bu nedenle ekmeğe yüzde 10 zam 
yapıldı. Ancak çeşitli gerekçelerle 
fırıncılar bu zammı uygulamadı. 
7 ay önce ortaya konan ve uygu-
lanmayan zam şimdi hayata geçti. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Konya Fırıncılar Odası Başkanı 
Vedat Honça, “Ekmek girdi Mali-

yetlerine gelen zamlardan dolayı 
ekmekte fiyat ayarlaması yapmak 
amacıyla ekmek fiyat tespiti için altı 
kurum ve kuruluştan oluşan komis-
yon kuruldu. Komisyon üyeleriek-
mek fiyatını Ocak ayında yüzde 10 
artış talebimiz yerinde bulmuş 1 TL 
olan ekmek 1.10 TL’ye satılmasına 
karar vermiştir. Türlü sebeplerden 

dolayı uygulamamızı ertelemiştik. 
Bu uygulayacağımız ekmek fiyatı 
yedi ay önce alınan fiyat tespiti olup 
13/08/2018 Pazartesi günü uygula-
nacaktır. Bugün ekmek fiyat tespiti 
Sağlanmış olsaydı yüzde 30 fiyat 
artışı olması gereklidir” ifadelerini 
kullandı. 
n SAMİ KAYALAR

Fiat markalı ticari araçlarda Ağustos ayına özel kampanyalar uygulandı. Koyuncu Fiat Satış Danışmanı 
Mustafa Çalışır, Doblo ve Fiorino’lara özel 40 bin TL’ye 15 ay faizsiz kredi avantajının olduğunu söyledi 

Fiat’tan ticari fırsatlar
Koyuncu Fiat, Ağustos ayına 

özel ticari araçlara uygulamış olduğu 
kampanyalar ile dikkatleri üzerine 
çekiyor. Hurda teşviki kapsamında 
Fiat Doblo ve Firono’lara özel 10 bin 
TL’lik ek indirim sağlanıyor. Ducato 
modellerinde, vergi levhası indirimi 
kapsamında yüzde 10, pratico mo-
dellerinde ise yüzde 8’lere varan in-
dirimler uygulanıyor. Kampanyalar 
ile ilgili detaylı bilgiler veren Koyun-
cu Fiat Satış Danışmanı Mustafa Ça-
lışır, “Ticari araçlarda Ağustos ayına 
özel kampanyalarımız devam edi-
yor. Doblo ve Fiorino grubunda 40 
bin TL’ye 15 ay faizsiz kredi avan-

tajımız var. Ayrıca okul taşıtları yeni 
standardına uygun 158 bin TL’den 
başlayan fiyatlarla” dedi.

“40 BİN TL’YE 15 AY SIFIR FAİZ”
Ağustos ayına özel ticari araç-

larda ki kampanyalardan bahseden 
Koyuncu Fiat Satış Danışmanı Mus-
tafa Çalışır, cümlelerini şu şekilde 
aktardı: “Ağustos ayında da hurda 
teşvikine yönelik kampanyamız de-
vam ediyor. Fiat Doblo ve Fiorino 
grubunda hurda teşviki kampanya-
sı kapsamında 10 bin TL ek indirim 
uygulanıyor. Bu uygulama hem pa-
nelvanda hem de combi grupların-
da geçerli. Bunun haricinde Ducato 

grubu özellikle 2017 modellerinde 
yüzde 10’a varan vergi levhası in-
dirimi kampanyası var. Aynı şekil-
de praticoda vergi levhası indirimi 
kapsamında yüzde 8’e varan indirim 
mevcut. Yine Doblo ve Fiorino gru-
bunda 40 bin TL’ye 15 ay faizsiz kre-
di kampanyamız sürüyor. Çiftçilere 
de yılda 1 ödemeli kampanyamız 
var. Okula taşıtlarında da yeni stan-
dartlara uygun araçlarımız mevcut 
ve 16+1 şeklinde. Şuanda zaten 
yeni yönetmeliğe uygun piyasada 
çok fazla araç yok. 2017 model okul 
taşıtlarımız 158 bin TL”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça

Mustafa Çalışır
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Bahattin Öztürk’ün kızı Nimet, Mehmet Şakir Zorlu’nun oğlu Huzeyfe ile hayatını birleştirdi. 
Öztürk ve Zorlu aileleri de çocuklarının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadı 

Öztürk ve Zorlu aileleri
düğün mutluluğu yaşadı

Öztürk ve Zorlu aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. Bahattin Öz-
türk’ün kızı Nimet ile Mehmet Şakir 
Zorlu’nun oğlu Huzeyfe dünyaevine 
girdi. Köyceğiz Düğün Bahçesi’n-
de düzenlenen düğün merasimine 
Öztürk ve Zorlu ailelerinin yakınları, 
sevenleri ve dostlarının yanı sıra çok 
sayıda kişi katıldı. Aileler “Evlatları-
mız, Nimet ve Huzeyfe’nin düğün 
törenlerinde siz değerli dostlarımı-
zı da dualarınızla birlikte aramız-

da görmekten mutluluk duyarız” 
davetiyesiyle, yakınlarına seslendi. 
Düğüne katılan davetlilerin “hayırlı 
olsun” dileklerini kabul eden Öz-
türk ve Zorlu aileleri davetlilere ge-
leneksel düğün pilavı ikramında da 
bulundu. Yenigün Gazetesi olarak 
Nimet ve Huzeyfe çiftine ömür boyu 
mutluluk, Öztürk ve Zorlu ailelerine 
ise “hayırlı olsun” dileklerimizi ileti-
yoruz
n HÜSEYİN MENEKŞE

Büyükşehir’den İvriz’e 
15 kilometrelik prestij yol  

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Ereğli İlçesi ile doğal güzellikleriy-
le büyük ilgi gören İvriz Mahallesi 
arasındaki 15 kilometrelik yolu ta-
mamlayarak hizmete açtı.  Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni 
Büyükşehir Yasası sonrası hizmet 
ağını 31 ilçe ve bin 200 yerleşim 
birimine çıkarması ile birlikte Kon-
ya’nın dört bir yanı 4,5 yılda çok 
önemli yatırımlar aldı.  Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir 
Yasası sonrası yapılan yatırımlarla 
ilçelerin standardının merkez kali-
tesine yükselmesi için çalıştıklarını 
belirterek, bu kapsamda özellikle 
prestij cadde ve mahalle yolu ya-
tırımlarına önem verdiklerini dile 
getirdi.  Ereğli İlçesi ile doğal ve ta-
rihi güzellikleriyle büyük ilgi gören 
İvriz Mahallesi arasındaki yolun 
tamamlanarak hizmete girdiğini 
kaydeden Altay, 15 kilometrelik 
yolun 8 metre genişliğinde oldu-
ğunu ve yapımında toplam 35 bin 

ton asfalt kullandıklarını ifade etti. 
İvriz Yolu ile Yıldızlı Mahallesi ara-
sındaki bin 200 metrelik yolu da 
bitirerek hizmete açtıklarını belir-
ten Başkan Altay, “7 metre genişli-
ğindeki bu yol için de 2 bin 200 ton 
asfalt kullandık. 31 ilçede mahalle 
yollarında standardı yükseltmek 
için çalışmalarımız devam ediyor” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Sanayi Odası Genel Sekreteri Sedat Taşkazan’ın oğlu Serkan Taşkazan, Duygu Ergün ile 
dünyaevine girdi. Genç çiftin nikahını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kıydı

Ömür boyu mutluluk 
için ‘evet’ dediler

Konya Sanayi Odası Genel Sek-
reteri Sedat Taşkazan’ın oğlu, Ser-
kan Taşkazandünyaevine girdi. Yıl-
dız-Asaf Ergün çiftinin kızı Duygu ile 
Berrin-Sedat Taşkazan çiftinin oğlu 
Serkan, ömür boyu mutluluk için 
‘evet’ diyerek evlendi. İkoniaGar-
den Düğün ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen düğün merasimine Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, Sanayi Odası Üyeleri ve iş 
dünyasından çok sayıda kişi katıldı. 
Mutlulukları gözlerinden okunan 
genç çiftin nikahını Selçuklu Bele-

diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
kıydı. Genç çifte Allah’tan saadet 
dileyen Pekyatırmacı, ailelere de 
‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Dü-
ğüne iş dünyasından çok sayıda isim 
katıldı. Misafirleri kapıda karşılayan 
Ergün ve Taşkazan aileleri ise ken-
dilerinin güzel temennilerini kabul 
ederek çeşitli ikramlarda bulundu. 
Yenigün Gazetesi olarak Duygu ve 
Serkan çiftine ömür boyu mutluluk, 
Ergün ve Taşkazan ailelerine ise ‘ha-
yırlı olsun’ dileklerimizi iletiyoruz
n HÜSEYİN MENEKŞE

Uğur İbrahim Altay
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AK Parti Seydişehir Kadın Kolları’nın kong-
resi, parti teşkilatı salonunda yapıldı.  Tek 
adayla gidilen kongrede başkanlığa mevcut 
başkan Meryem Semerci seçildi. AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa Konurer, yeni seçilen 
kadın kolları yönetimine başarılar dilerken, 
2019’daki seçimlerde kadınlara çok iş düşe-
ceğini dile getirdi.
n AA

Kulu’da Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
8. Bölge Müdürlüğü ile Kulu Avcılar ve 
Atıcılar Derneği işbirliği ile Karacadağ 
eteklerinde 200 keklik doğaya bırakıldı. 
Keklik salım töreninde konuşan Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı 8 Bölge Müdürü Mustafa 
Tuğrul Şahin derneklerle işbirliği içerisin-
de çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 
Belediye Başkanı Ahmet Yıldız’da, herkesin 
bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade 
ederek doğal dengenin korunması için 
yapılan bu çalışmanın çok faydalı olduğunu 
belirtti. n AA

‘Kadınlara çok 
iş düşecek’

200 keklik 
tabiata salındı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkın-
manın sağlanması amacıyla Seydişehir’e sulama sistemi 
kuruluyor. Tepecik Mahallesi Muhtarı Rafet Dindar, ta-
rım ve hayvancılığın canlanması için Gülder yaylası ağıllar 
mevkisindeki 200 dönüm araziye sulama sistemi kurma 
çalışmalarının başladığını söyledi. Damla sulama sistemi-
nin kurulmasıyla olacak gelir artışının çevredeki diğer üre-

ticilere de örnek olacağını dile getiren muhtar Dindar, şun-
ları kaydetti: “ Bu bölgemizdeki araziyi sulama imkanımız 
yoktu. Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduk. Geçen yıl gölet 
inşaatını tamamladı. Şimdi de damla sulama sistemini kur-
ma çalışmalarına başladı. Kısa zamanda proje tamamlana-
cak. Hububat, meyvecilik ve hayvancılık gelişecek.” 
n AA

Büyükşehir’den Tepecik’te su çalışması

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Ülkemizin gelişmesini ve büyümesini engel-
lemek isteyen emperyalist güçler, ekonomik terör yöntemiyle saldırılar başlattı” dedi 

‘Ekonomik saldırılara
boyun eğmeyeceğiz’

Ekonomide yaşanan gelişme-
lerle ilgili açıklama yapan AK Parti 
Konya Milletvekili Halil Etyemez, 
“Ülkemizin gelişmesini ve büyüme-
sini engellemek isteyen emperyalist 
güçler, ekonomik terör yöntemiyle 
saldırılar başlattı. Dolar üzerinden 
ülkemize yapılan ekonomik saldırı-
ları milletimizle birlikte durduraca-
ğız. Tanklara kafa tutmuş bir millet 
olarak küresel ekonomik post mo-
dern darbelere, ekonomik suikastla-
ra, tehditlere, şantajlara asla boyun 
eğmeyeceğiz.” dedi.

 AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, ekonomide yaşanan ge-
lişmelerle ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Milletvekili Halil Etyemez, 
24 Haziran seçimlerinde bekledik-
leri sonucu elde edemeyen emper-
yalist güçlerin, Türkiye’yi küresel 
süper lige çıkaracak Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’ni sabote 
etmek ve başarısızlığa sürüklemek 
için ekonomik terör yöntemiyle sal-
dırdığını söyledi. Ekonomik saldı-
rıların Türkiye’deki büyük değişim 
ve dönüşüm sürecini durdurama-
yacağını belirten Milletvekili Halil 
Etyemez, Türkiye’nin büyümeye ve 
güçlenmeye devam edeceğini vur-
guladı. 

 HİÇBİR GÜÇ MİLLETİMİZE 
DİZ ÇÖKTÜREMEYECEK

Ekonomik ambargolarla Türki-
ye’nin ilerleyişini durduracaklarını 
sananların kaybedeceğinin altını 
çizen Halil Etyemez, “Bin yıldır bu 
toprakları vatan edindik. Bağım-
sızlığımıza kast eden çok sayıda 
saldırı oldu. Hepsini def ettik. En 
son 15 Temmuz işgal girişiminde 
milletimizle birlikte büyük bir dire-
niş zaferi yazdık. İnşallah dolar üze-
rinden ülkemize yapılan ekonomik 
saldırıları da milletimizle birlikte 

durduracağız. Tanklara kafa tutmuş 
bir millet olarak küresel ekonomik 
post modern darbelere, ekonomik 
suikastlara, tehditlere, şantajlara 
asla boyun eğmeyeceğiz. Hiçbir güç, 
ekonomik manipülasyonlarla ülke-
mize ve milletimize diz çöktüreme-
yecek. 81 milyon olarak bu oyunları 
bozacak güce ve özgüvene sahibiz. 
Küresel emperyalizme meydan oku-
yan Cumhurbaşkanımızı, bu milli 
mücadelesinde yalnız bırakmayaca-
ğız. Zaman, ekonomik savaşta milli 
mücadele ruhuyla, Çanakkale ru-

huyla ülkemizin ve hükümetimizin 
yanında durma zamanıdır. Allah’ın 
izni, Cumhurbaşkanımızın dik du-
ruşu, hükümetimizin kararlılığı, mil-
letimizin birlik ve beraberliğiyle yine 
biz kazanacağız. Emperyalist güçler 
ise kaybedecek.” dedi.

KRİZ YOK, TEHDİT VE ŞANTAJ VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın 100 günlük eylem pla-
nını açıklamasıyla ekonomik terör 
saldırılarına ilk cevabın verildiğine 
dikkat çeken Etyemez, “Üretimin 
çarklarını çalıştırmaya, büyümeye 

ve istihdam üretmeye devam edi-
yoruz. İhracattaki artışımız sürüyor. 
163 milyar dolar ihracatla rekor 
kırdık.  İşsizlik rakamlarındaki dü-
şüş sürüyor. Genç işsizlikte 4 puan 
düşüş birden yaşadık. Bu yılı da re-
kor seviyede büyüme ile tamamla-
yacağız. Yatırımlarımız katlanarak 
artıyor, artmaya devam edecek. 100 
günlük eylem planı kapsamında 46 
milyarlık 400 yeni yatırım yapılacak. 
Ekonomik kriz yaşayan bir ülke 100 
gün içinde 46 milyarlık bir yatırım 
yapabilir mi? Türkiye’de yaşanan 
ekonomik kriz değildir, reel sektör 
krizi hiç değildir. ABD merkezli teh-
dit var, şantaj var.” diye konuştu.

 REFAH DÖNEMİ BAŞLAYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 46 

milyar liralık yatırım açıklamasının 
ardından Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak’ın da hükümetin 
ekonomide yeni yaklaşımlar planını 
duyurduğunu hatırlatan Etyemez, 
yeni ekonomik yaklaşım planıyla, 
orta vadeli ekonomik programda 
yapısal değişikliğe gidileceğini ak-
tardı. Etyemez, “Yeni ekonomik 
modelle, enflasyon ve cari açıkla 
mücadele sürecek. İş ve yatırım or-
tamının cazibesi artacak. Kamuda-
ki israf önlenerek 35 milyar liralık 
tasarruf sağlanacak ve gelir artırıcı 
uygulamalar getirilecek. Bütçenin 
faiz dışı 5 milyar fazla vermesini 
bekliyoruz. İlk etapta, 2018-2019 
ekonomide dengeleme sistemi 
oluşturulacak. İkinci dönem olan 
2020 ve 2021 yıllarında sağlıklı 
büyümeye geçilecek. Üçüncü dö-
nemde ise 2022 ve 2023’de nite-
likli insan gücü ve güçlü topluma 
ulaşılacak. Adil paylaşım sürecine 
girilecek. Yani refah dönemi başla-
yacak.” şeklinde konuştu. 
n HABER MERKEZİ  

‘15 Temmuz bitmedi, devam ediyor’
Birlik Vakfı Konya Şube Baş-

kanı Abdi Parlak, 15 Temmuz 
2016’da yapılan darbe girişi-
minin ekonomik alanda devam 
ettiğini belirterek, ekonomimiz 
üzerinde oynanan oyunlarla bir-
liğimize yapılan saldırıların Türk 
milletinin birliğini pekiştirdiğini 
söyledi

Birlik Vakfı Konya Şube Baş-
kanı Abdi Parlak, ekonomide son 
günlerde yaşanan süreci değer-
lendirerek, “15 Temmuz bitme-
di, yeni cephelerde devam edi-
yor” dedi.  

Ülkemiz üzerinde oynanan 
oyunların ekonomik alanda de-
vam ettiğini, ancak Türk toplu-
munun birlik olarak bu zor gün-
leri de yara almadan atlatacağını 
dile getiren Parlak, “15 Temmuz 
2016’da canımızla kanımızla kar-
şı koyup püskürttüğümüz hain ve 
alçak saldırıların gerçek saikleri, 
yeni cepheler açarak üzerimize 
gelmeye devam ediyor. İçimizde-
ki hainlerin de desteğiyle başarılı 

olacaklarını sanıyorlar. 
Halbuki milletimiz, için-
deki habis urları büyük 
oranda temizlediği için 
14 Temmuz 2016’ya kı-
yasla çok daha güçlü, çok 
daha mukavemetlidir. 
Canımızla ve kanımızla 
verdiğimiz mücadeleyi 
kazandık.Şimdi sıra ma-
lımızla vereceğimiz mü-
cadelede. Allah’ın yar-
dımı ve inayetiyle bunu 
da kazanacağımızdan 
şüphemiz yoktur. Yastık 
altındaki döviz ve altın-
larımızı Türk Lirasına 
çevirelim. Yapılan yıkıcı 
propagandaları elimizin 
tersiyle itelim. Bu dav-
ranış, şehitlerimizin ve 
gazilerimizin fedakarlığı 
yanında hiçbir şeydir. 
Unutmayalım, yaşadı-
ğımız bu sıkıntılar, mil-
letimizi tekrar aslına 
döndüren ve tekrar dünyaya yön 

veren millet ve devlet haline ge-
tiren doğum sancılarıdır. Sıkıntılı 

günlerimizde düşman 
ağzıyla konuşan ve yan-
gına benzin taşıyanları 
da unutmayıp kaydet-
memiz gerekiyor” diye 
konuştu. 

Birlikte hareket etti-
ğimiz sürece kimsenin 
Türk milletine diz çök-
türemeyeceğini vurgu-
layan Parlak, bu saldı-
rıların milli birliğimizi 
en üst düzeyde tahkim 
ettiğini söyledi. “Tanka, 
topa, bombaya, mermi-
ye göğsünü siper edip, 
canını hiçe sayan bu 
millete bu tür saldırılar 
vız gelir” diyen Birlik 
Vakfı Konya Şube Baş-
kanı Parlak, Ortadoğu’ya 
çöken, Anadolu ya diz 
çöktürmek isteyen zalim 
ve katillere Konya’dan 
“Ne yapsanız boş, biz 
kazanacağız!” mesajı 

verdi. n HABER MERKEZİ

İkinci dünya sava-
şından sonra  komünizm 
ve ona karşı güçlerin ör-
gütlenmesi ile iki kutuplu 
bir düzende dengede 
tutulmaya çalışılan dün-
ya düzeninden  hızla bo-
zulan bir dünyaya doğru 
yol alıyoruz.

NATO ve VARŞOVA 
paktlarının   yönetimin-
deki   bu düzen SSCB 
‘nin dağılıp Rusya’nın ortaya çıkması 
ile  büyük bir dengesizlikle NATO’yu da 
anlamsız hale getirdi.   Daha doğrusu 
bütün çabalara rağmen yeni bir anlam 
kazanamadı.

O kadar şaşırdılar  ki, az kalsın Rus-
ya’yı bile  NATO’ya alacaklardı!

Elbette biz o zamanlarda NATO’nun 
doğudaki jandarmasıydık. Güçlü  müt-
tefikiydik.  Hala da öyle gözüküyor ama 
sadece diplomatik bir dilde.

Hiç  bir zaman ülkemize yapılan 
tehdit  NATO’ya yapılmış sayılmadı.

Yaptık yapacağız , geldik geleceğiz 
söylemleriyle avutulduk durduk.

Ülkemizi yönetenler de dilenci mi-
sali,bari kredi verin, ya da hibe kredi 
verirken Yunanistan’dan biraz daha 
değer veriyormuş gibi yapın da biz de 
Kamuoyuna güçlü görünelim mantığı 
ile   avutulduk durduk.

İMF’li günlerimizde     dayatmacı 
şartlı kredilerle   sözüm ona ülke yöne-
timimiz onların çizdiği sınırların içinde  
yönetiliyordu. Biz de yönetiyormuş gibi 
yapıyorduk.

Ricalarla maden ruhsatlarımız  
paylaşılıyor,   onların sevdiği insanlar 
askeri sivil yönetimlere geliyordu.

Zaten onlar bir yere gelmesini iste-
diklerini   seçiyorlar başarı biriktirmesini 
sağlıyorlardı.

Onların tezgahında   başarıyı tatmış 
zihinler   onların bakış açısı ile projelere 
imza atıyorlardı. Yakın zamana kadar 
kelli felli bilim adamalarımız  Amerika 
Avrupa böyle düşünmez diyerek  ken-
dini ifşa ediyordu. Kendi düşüncesin  ve 
fikrini  ifade edemeden.

İkinci dünya Savaşıyla başlıyan 
modern sömürge düzeni  , Parasal 
manipülasyonlar,  teknolojik  bağımlılık,  
gensel ve mikro biyolojik operasyonlar-
la   yeni bir düzene evirilmişti.

Artık  bu ara  düzenin de sonu geldi.   
Dünyadaki gelişmeler  aynı zamanda  
insanlığın da uyanmasına vesile oldu.

Artık yeni bir kontrol düzenine evi-
riliyoruz.

Başta enerji kaynakları, yeraltı ve 
yer üstü hatta uzay kaynaklarını daha 
etkin yönetecek ,kendilerini daha gü-
vende hissedebilecekleri bir düzen.

Onun için bir zamanlar diktatörlere 
teslim ettikleri bölgeleri parçalayarak 
daha küçük birimlere emanet edebi-
lecekleri yönetim birimleri kurmaya 
çalışıyorlar.  

Bunun için artık devletlerle değil, 
terör örgütleri ile işbirliği yapıyorlar. 
Çünkü bu örgütleri çok daha kolay ber-
taraf edebilir, çok daha kolay dönüştü-
rebilirler.

İşte böyle bir ortamda  ben de va-
rım diyen ülkemizin, sen nerden çıktın  
bakış açısı ile kabullenilmemesini önce 
bizler anlamalıyız.

Ne güzel şimdiye kadar bir şekilde 
biz yönetimleri   oluşturuyorduk. Şimdi 
sen nerden çıktın diye şaşırıyorlar.

Belki başlangıçta şimdiki  yönetime 
çok ümit bağlamışlardı. Ama köprü ge-
çildi artık.  Dayı deme zamanı geçti.

Şimdi kendine dönmüş bir milletle 
karşı karşıyayız. 

Hala onların sağladığı mutlulukla 
şimdiki duruma kızanlar var ama.. Her 

oluşumun bir bedeli var.
Çanakkale  geçilmez 

diyerek uyanmaya baş-
layan bu millet,  Kurtuluş 
savaşı ile kendine  giden 
yolu yeniden açtı.

Atatürk inkılapları ile 
kurumsallaşan bu dev-
let,   Menderes ile millete 
büründü.

Deniz gezmişle tam 
bağımsızlık   sesleri yük-

selirken dar ağıcında bağımsızlığın sesi 
ertelendi .

Özal ile  ekonomiyi tanıyan bu 
millet 15 temmuzla son oyunu bozdu. 
Şimdi yeni bir dünya düzeninde hak 
ettiği yeri alacak.

Şimdi tam bağımsızlık için tekrar 
kendi  rotamıza giriyoruz.

Yolumuz çetin.
Bir kere karşımızda binlerce yıllık 

deneyim biriktirmiş, gizli gizli büyümüş 
bir eski dünya gücü var.

Tıpkı kurtçuklar gibi devletlerin 
yapılarına sızarak, devleti içten içe çürü-
ten, yetkili olanlar üzerinde etkili olmuş 
bir düzenin sahipleri.

Şimdi ifşa oluyorlar. İfşa oldukça 
çıldırıyorlar. 

Ve dünyayı yeni bir kaosa sürükle-
meye çalışıyorlar.

Ve binlerce yıllık devletler kurmuş 
milletimiz bu yeni dünya düzenin nü-
vesi olarak  insanlığı harekete geçiriyor.

Burada yapmamız gereken ;
Hızla her konuda milli ürünlerimiz, 

teknolojimizi  meydan çıkarmak.   Öyle 
onları kopya ederek parasal olarak zen-
ginleşsek bile  bir yere gelemeyeceği-
mizi artık öğrenmiş olmalıyız.

Ülke yöneticilerimiz, kentlerimizin 
atanmış ve seçilmiş yöneticileri sanayi 
odalar, esnaf odaları ,ticaret odaları her 
zamankinden daha bilinçli ve gayretli 
devletimizle uyumlu politikalar  geliş-
tirmek yeni projeleri üretmek için kolları 
sıvamalılar. 

Hatta hükümetlere uzun dönemli 
bakış açısı için ilham olacak programlar 
yapmalılar.

Kalifiye insan kaynakları ile şaha 
kalkacak birçok organize sanayi böl-
gemiz    gelişme ivmesini başlatacak  
lokomotifi bekliyor.

Üniversiteleri hızla sanayi ile uyum-
lu hale getirmeliler

Bizler vatandaş olarak böyle bir dö-
nemde ihtiyacımıza göre yaşamalıyız. 
İsteklerimizi ihtiyaç gibi yorumlayan 
nefsimizi iyi tanımalıyız.

Belki bu dönemde hala  siyasal 
kinleri ile  iktidara nefretlerini besleyen 
insanlarımız kendilerini yeniden tanım-
lamalılar.  

İktidarı devirecem derken,ülkeyi 
batıranların değirmenine su taşımayı 
bırakmalılar.

Elbette yanlışlar ortaya konacak. 
Eleştiri yapılacak. 

Mesela benim eleştirim ;  Maliye 
ve Hazine Bakanlığına ne olursa olsun 
damat gelmemeliydi.

Bu milletin içinde çok daha bece-
rikli insanlar mutlaka vardır.

Yeni dünya düzeninde alacağı-
mız pozisyonda milli duruş için ülkeyi 
yönetenlerimiz de kucaklayıcı bir ruha 
bürünmeliler.

Milli duruşu bir arada tutmanın 
yolu budur. Dışlamak ötekileştirmek 
cahil toplumların  sürüyü dağıtmama 
taktiğidir.

Şimdi  milletin yükselen birlik bi-
lincini, dik ve canlı tutmak hükümetin 
görevidir.

DÜNYA YENİDEN KURULUYOR

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Abdi Parlak 

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez
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Emekli öğretmen S.I., kendisini 
telefonla arayıp, kimlik bilgilerinin 
çetenin eline geçtiğini iddia eden do-
landırıcılara 21 bin 400 lirasını kap-
tırdı. Dolandırıcılara kuryelik yaptığı 
iddiasıyla gözaltına alınan Ali Onuş 
(40), tutuklandı.  Olay, 9 Ağustos 
günü merkez Karatay ilçesi Kara-
kayış Caddesi’nde meydana geldi. 
S.I.’yı  telefonla arayan bir kişi, ken-

disini komiser olarak tanıtıp, kimlik 
bilgilerinin soyguncu bir çetenin eli-
ne geçtiği, mal varlığının tehlikede 
olduğunu söyleyerek, evde bulunan 
paralarını teslim etmesini söyledi. 
S.I. da bunun üzerine evde bulunan 
21 bin 400 lirasını Karakayış Cadde-
si üzerinde buluştuğu kuryeye teslim 
etti. Bir süre sonra aradığı numara-
nın yanıt vermediğini fark eden S.I., 

dolandırıldığını anlayınca polise baş-
vurdu. İhbar üzerine harekete geçen 
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekip-
leri, inceledikleri güvenlik kamerala-
rı doğrultusunda kuryenin Ali Onuş 
olduğunu belirledi. Polis, Ali Onuş’u, 
saklandığı evde gözaltına aldı. Şüp-
helinin üzerinde ve çantasında yapı-
lan aramada S.I.’dan aldığı paranın 7 

bin lirası ele geçirildi. Paranın kalan 
kısmını ise şebekeye teslim ettiği be-
lirtildi.  Sorgusunun ardından adliye-
ye sevk edilen Onuş, sağlık kontro-
lünden geçirildikten sonra kendisini 
görüntüleyen gazeteciler için polise, 
“Beni neden çekiyorlar ağabey, ben 
bir şey yapmadım ki” dedi. Ali Onuş, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
n DHA

Otomobil ticari araçla 
çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Seydişehir ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında 3 kişi yara-
landı. Kazada, ağır yaralanan oto-
mobil sürücüsü hava ambulansı 
ile Konya’ya sevk edildi.  Kaza, 
yol yapım çalışması devam eden 
Seydişehir-Bozkır karayolunun 
6. kilometresinde meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, Ercan K. 
(48) idaresindeki 42 ZB 700 plakalı 
otomobil ile karşı yönden gelen 
Emre E. (22) yönetimindeki 42 ZP 
019 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. 
Kazada, her iki aracın sürücüleri ile 

42 ZP 019 plakalı araçta bulunan 
B.S. (14) yaralandı. Kazayı gören-
lerin haber vermesi üzerine olay 
yerine ambulans ve kaza kırım 
ekibi sevk edilirken, araç içerisin-
de sıkışan Ercan K. itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıldı. Yaralılar am-
bulanslarla Seydişehir Devlet Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Yaralılardan durumu ağır 
olan Ercan K. yapılan ilk müdaha-
lenin ardından hava ambulansı ile 
Konya’ya sevk edildi.
n İHA

Seydişehir’deki kan 
bağışı yoğun ilgi gördü 

Türk Kızılay’ı Konya Şubesi, 
Seydişehir’de kan bağışı kampan-
yası düzenledi. 

Milli İrade Meydanı’nda dü-
zenlenen ve 3 gün sürecek kam-
panyaya vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. Bağışçıların kan verdiği 
etkinlik kapsamında ilk günde 60 
ünite bağış toplandı.

Türk Kızılayı Konya Kan Mer-
kezi doktoru Adem Özdemir, Sey-
dişehir halkının her kampanyada 
yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. 
Özdemir, “ Ülkesini ve insanını 
seven, sorumluluk sahibi herkesi 
gönüllü kan bağışçısı olmak için 
Türk Kızılayı’na kan vermeye çağı-
rıyoruz” diye konuştu. n AA

Borçlu olduğu kişiyle konuşmaya giden Muhammed Batuhan Y. (19), sözlü tartışma-
nın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında getirdiği tüfekle 3 kişiyi ağır yaraladı 

250 TL için 3 kişiyi 
tüfekle ağır yaraladı

Borçlu olduğu kişilerle konuş-
maya giden bir şahıs, borcu olduğu 
kişi ve 2 arkadaşını tüfekle vurarak 
ağır yaraladı. Şüpheli, polis ekipleri 
tarafından cami inşaatında saklanır-
ken yakalandı. 

Olay, gece saatlerinde merkez 
Meram ilçesi Gödene Mahallesi Şe-
hit Erdoğan Balcı Caddesi üzerinde 
meydana geldi. İddiaya göre, geçti-
ğimiz aylarda Muhammed Batuhan 
Y. (19), Mustafa K.’dan (18) 250 lira 
borç aldı. 

Bir süre sonra alacağı parayı is-
teyen Mustafa K. parasını alamayın-
ca arkadaşları Muhammed Arslan 
K. (19) Muammer O.’yu (19) yanına 
çağırarak alacaklı olduğu Muham-
med Batuhan Y. ile buluştu. İki grup 
arasındaki sözlü tartışma kavgaya 
dönüşmesi sonucu Muhammed Ba-
tuhan Y. yanında bulunan tüfekle 
ateş ederek Mustafa K., Muham-
med Arslan K., ile Muammer O.’yu 
yaraladı. Olayda yaralanan 3 genci 
fark eden yakınları, kendi araçlarıyla 
yaralıları Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine götürdü. Burada tedavi 
altına alınan 3 gencin de hayati teh-
likesinin bulunduğu öğrenildi. 

ŞÜPHELİ CAMİ 
İNŞAATINDA YAKALANDI 

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Araştırma ekipleri, olay yerindeki 
detaylı çalışmasının ardından görgü 
tanıkları ve yaralıların yakınlarının 
ifadeleri doğrultusunda şüphelinin 
Muhammed Batuhan Y. olduğu tes-
pit etti. Muhammed Batuhan Y.’nin 
Gödene Mahallesi’ndeki evine ya-
pılan baskında evde bulunmaması 
üzerine şüphelinin gidebileceği ad-
resler incelendi. 

Bu sırada Muhammed Batuhan 

Y., bir cami inşaatında polis ekipleri 
tarafından fark edildi. Gözaltına alı-
nan şüpheli, Konya Numune Hasta-
nesinde sağlık kontrolünden geçiril-
dikten sonra ifadesi alınmak üzere 
emniyete götürüldü. 

“ALACAKLARINI 
İSTEDİKLERİ İÇİN DEĞİL KÜFÜR 

ETTİKLERİ İÇİN VURDUM” 
Sağlık kontrolünün ardından 

ilk ifadesi alınan şüpheli, “250 lira 
borcum vardı. Beni sürekli sıkıştırıp 

arıyorlardı. Ben de param olmadığı 
için veremiyordum. Konuşmak için 
çağırdılar kavga ettik. O sırada olay 
gerçekleşti. Alacaklarını istedikleri 
için değil küfür ettikleri için vur-
dum” dediği öğrenildi. n İHA

Telefon dolandırıcılarına 21 bin 400 lira kaptırdı 

Beyşehir’de, otomobilin kamyona arkadan 
çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi 
yaralandı. Kaza, Ali Akkanat Bulvarı Feride 
Akkanat Erkek Yurdu önünde meydana 
geldi. Burak O. (23) idaresindeki 42 H 6651 
plakalı otomobil, önündeki Hasan K.’nın 
(52) kullandığı 42 BDH 65 plakalı kamyona 
arkadan çarptı. Kazayı otomobil sürücüsü 
yara almadan atlatırken, araçtaki yaralılar 
Hüseyin D. (18) ve Barış D.’ye (19) olay 
yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi 
yaptı. Yaralılar, kaldırıldıkları Beyşehir Dev-
let Hastanesinde tedavi altına alındı.
n İHA

Kulu ilçesi yakınlarında köpeklerin saldırısına 
uğrayan çocukları korumak isteyen köpeğin 
sahibi kadın yaralanarak hastanelik oldu. 
Olay, Kulu ilçesi sınırları yakınında bulunan 
Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Tepe-
köy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, evde beslenen ve bağlı olmayan 
çoban köpeği bahçe dışında oynayan çocuk-
lara saldırdı. Köpeğin saldırdığını gören evin 
hanımı N.Y. (39) çocukları köpeğin saldırı-
sından korumak istediği sırada sahibi olduğu 
köpek tarafından ellerinden ve kollarından 
ısırılarak yaralandı. Aynı köpeğin, N.Y.’nin 
tedavisinin sürdüğü sırada F.Y.’nin de (21) 
elinden ısırdığı öğrenildi. Köpek tarafından 
ısırılan F.Y.’nin de Kulu Devlet Hastanesinde 
tedavisi yapıldı. n İHA

Kamyona çarptı: 
2 kişi yaralandı

Beslediği köpek
hastanelik etti

İnşaatta oluşan göçük sırasında toprak altında kalarak 
yaralanan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.  Olay, 
saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Eski Buğday 
Pazarı tren garı inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, inşaat şantiyesinde göçük olduğu ve en-
kaz altında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine AFAD arama 

kurtarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. 
Kısmen toprak altında kalan işçi, yapılan çalışmalarla itfaiye 
tarafından toprak altından yaralı çıkarılarak hazır bekleyen 
sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi, ambulansla Konya 
Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
n İHA

Toprak altında kalan işçi kurtarıldı
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2. Abdülhamid’in Osmanlıca’ya çevirterek okuduğu 30 kitap üzerinde inceleme yapılıyor. 
Yapılan incelemeler 2. Abdülhamid’in Batı’nın düşünce yapısını kavrayarak Osmanlı Devleti 

üzerinde oynana oyunlara karşı savunma refleksi geliştirdiğini ortaya koyuyor  

Dünyayı okuyan sultan
Osmanlı Sultanı 2. Abdülha-

mid’in Batı’nın düşünce yapısını 
çözerek, onlara ve yaşanan gelişme-
lere karşı savunma refleksi ortaya 
koymak için Osmanlıca’ya çevirterek 
okuduğu yabancı kitaplar üzerinde 
inceleme yapılıyor. Çalışma 2. Ab-
dülhamid’in dünyayı takip eden ve 
anlamaya çalışan bir cihan padişahı 
olduğunu ortaya koyuyor. 

Türkiye’nin bugün maruz kaldığı 
çeşitli saldırıların başlangıcı hiç kuş-
kusuz yıllar önceye dayanıyor. Özel-
likle Osmanlı Devleti’nin yıkılma sü-
recinin hızlanması Haçlı zihniyetinin 
saldırılarının bir sonucu olduğu gibi 
aynı zamanda saldırıların daha da 
şiddetlenmesine zemin oluşturdu. 2. 
Abdülhamid döneminde etkili bir şe-
kilde görülen bu saldırılar, 2. Abdül-
hamid’in büyük bir savaş vermesine 
neden oldu. İç savaşta olduğu yıllar-
da Osmanlı Devleti’ne haraç vermek 
zorunda kalarak başlayan Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) ile olan iliş-
kiler bile, 2. Abdülhamid döneminde 
tersine dönen bir boyuta ulaştı. ABD 
1900’lü yılların başında Osmanlı 
Devleti üzerinde artırdığı misyonerlik 
faaliyeti ile farklı bir yolla Osmanlı’yı 
işgal etmeye çalışıyordu. Avrupalı 
devletlerin de aynı tür politikalar izle-
yerek Osmanlı’yı “parçalama” politi-
kası gütmesi, 2. Abdülhamid’in karşı 
stratejiler üretmesini kaçınılmaz hale 
getirdi. Bu nedenle 2. Abdülhamid, 
düşmanın düşünce yapısını ve taktik-
lerini anlayabilmek, ona göre tedbir-
ler ve çözümler üretmek için birçok 
yabancı kitabı Osmanlıca’ya çevirte-
rek okudu. Seyahatnameler, polisiye 
romanları, tahkikat romanları, farklı 
ülkelerin arasındaki savaşlar ve dış 
politikalarla ilgili yaklaşık 523 ya-
bancı kitabı Osmanlıca’ya çevirttiğini 
ortaya çıkaran tarihçiler, şimdi bu 
kitaplardan bugüne kadar kalanları 
üzerinde araştırma yapıyor. Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sos-
yal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Caner Arabacı’nın 
koordinatörlüğünde oluşturulan 
ekipler, bu kitaplar üzerinde incele-
melere başladı. Konya Yazma Eserler 
Bölge Müdürlüğü’nde bugüne kadar 
muhafaza edilen Abdülhamid’in Os-
manlıca’ya çevirterek okuduğu 30 
farklı kitap üzerinde yapılan incele-
melerle, 2. Abdülhamid’in strateji 
üretmek amacıyla ortaya koyduğu 
derinlik gözler önüne serilecek. 

2. ABDÜLHAMİD’İN 
AYAĞI TÜM DÜNYADA!

Konuyla ilgili Yenigün Gazete-
si’ne önemli bilgiler veren Prof. Dr. 
Caner Arabacı, 2. Abdülhamid’in 
çevirttiği yabancı eserlerin ellerinde 
tam bir listesinin olmadığını söyle-
di. Yıldız Sarayı Kitaplığı’nın 1909 
darbesinde yağmalanması sonucu 
çok sayıda belge ve yazılı arşivin de 
yok olduğuna dikkat çeken Arabacı, 
yapılan araştırmalar sonucu 2. Ab-
dülhamid’in 523 civarında yabancı 
eseri Osmanlıca’ya çevirttiğini tah-
min ettiklerinin bilgisini verdi. Bu 
523 kitabın 30’unun Konya Yazma 
Eserler Bölge Müdürlüğü’nde mu-
hafaza edildiğini, bir kısmının ise İs-
tanbul Üniversitesi’nin Nadir Eserler 
kısmında ve Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’nde olduğunu belirten Araba-
cı, 2. Abdülhamid’in dünya görüşünü 
ortaya koyan bu durumla ilgili olarak 
şunları söyledi, “Bu çok enteresan bir 
ilgi bu. İstanbul’da durup bütün dün-
yayı adeta kolaçan eden bir anlayış. 
Hz. Mevlana’nın ilginç bir metaforu 
var; pergelin ayağının biri İslam’da 
olacak diğeri ile dünyanın dört bir ta-
rafını dolaşacaksınız diye. İstanbul’da 
durup dünyadaki bütün gelişmeleri 

pergelin öbür ayağıyla takip eden 
farklı bir zihniyetin ürünü. Onun için 
kitaplar çok farklı konuları içeriyor. 
Polisiye, cinayet, tahkikat roman-
ları; seyahat eserleri, dış savaşlarla 
ilgili çok enteresan konuları içeriyor. 
Grönland Adası Seyahatnamesi var. 
1800’lü yıllarda Türkiye’nin devlet 

başkanı Grönland Adası’ndaki seya-
hati takip ediyor.”

BATI’NIN KAFA YAPISINI 
ÇÖZMEYE ÇALIŞTI

Arabacı, 2. Abdülhamid’in dün-
yanın farklı bölgelerindeki bu kitap-
ları neden takip ettiğiyle ilgili önemli 
bulguları paylaştı. 2. Abdülhamid’in 
darbelere şahit olan ve kendisinin de 
birçok darbeye maruz kalan bir padi-
şah olduğunu hatırlatan Arabacı, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü, “Amcası 
darbeyle indirilir ve şehit edilir. Çok 
feci bir şehit edilme usulüdür. Ağa-
beyi tahttan indirilir ve kendisi tah-

ta çıkar ama darbecilerle görüşerek 
tahta çıkar. 1876’dan sonra da Ab-
dülhamid’e peş peşe suikast ve darbe 
girişimleri olur. Bu söylediklerim 31 
Mart’tan 33 yıl önce. Konya’dan bile 
2 defa Abdülhamid’i öldürmek üzere 
teşebbüs var. Öyle bir propaganda 
yapılmış öyle bir atmosfer oluştu-

rulmuş ki Abdülhamid düşmanlığı 
aydın olmanın gereği gibi ortaya çık-
mış. Batı’nın kafası nasıl çalışıyor? 
Batı bu tür işleri nasıl tezgahlıyor so-
rusuna cevap alabilmek için Batı’dan 
eserleri okumak lazım. Abdülhamid 
tahta geçişinin üzerinden 5 yıl geç-
tikten sonra Yıldız Mahkemeleri’ni 
kurar. Yıldız Mahkemeleri’nde dev-
let başkanı öldüren, suikastla darbe 
yapan, İngiltere ile işbirliği halindeki 
bir üst düzey darbe ekibi sorgulanır 
ve mahkum edilir. O sorgulamaları 
incelediğinizde Abdülhamid’in oku-
duğu cinayet romanları ve cinayetleri 

tespit etmek üzere Batı’da geliştirilen 
polisiye yöntemlerin izleri görülür. 
Bu tür kitapları okumasının ardında 
kuşatılmış bir insan olmasının rolü 
var. Düşman nasıl çalışıyor, hangi 
yöntemleri kullanıyor bilmeniz lazım. 
Onun için Batı eserlerini bu nedenle 
incelediğini söyleyebiliriz.” ABD’nin 
1860’lı yıllarda Osmanlı’ya haraç ve-
ren bir devlet olarak başlayan ilişkile-
rin, 1900’lü yıllarda farklı bir hal aldı-
ğını ve ABD’nin de Osmanlı üzerinde 
misyonerlik faaliyetleri yürüttüğünü 
anlatan Arabacı, bu yaklaşımlara kar-
şı 2. Abdülhamid’in kitapları okuya-
rak savunma refleksi oluşturduğunu 
söyledi. 

CAN ALICI YERLERİ ÇEVİRTTİ 
Şuana kadar 4 kitap üzerinde 

inceleme yaptıklarını ve yaptıkları in-
celemeler sonucu 2. Abdülhamid’in 
kitapları baştan sona çevirtmediğinin 
anlaşıldığını belirten Arabacı, “Polis 
müfettişi Morgan’ın eseri çevirtili-
yor eser 600 sayfa civarında fakat 
Abdülhamid’in okuduğu kısım 150 
civarında. En can alıcı yerleri çevirti-
yor. Batılı düşünce nasıl çalışıyor, na-
sıl düşünüyor bunu anlamak için en 
can alıcı yerleri okuyor. Bir de devlet 
adamısınız, saatleriniz sınırlı, kendisi 
dil bilse bile kendisinin çevirmeye za-
manı yoktu. Bu nedenle belli bir çe-
virme gurubu oluşturdu. En vurucu 
en önemli yerlerini çevirtip okuyordu 
veya bir paravan arkasından başka-
sına okutup dinliyordu” ifadelerini 
kullandı. 
YILDIZ TEŞKİLATI GÖZÜ, KULAĞIYDI

Dünyadaki gelişmeleri nasıl takip 
ettiği ve yeni çıkan bu tür kitaplardan 
nasıl haberdar olduğuyla ilgili bulgu-
lara da değinen Arabacı, “Osmanlı 
arşivinde çevrilen kitaplara ödenen 
parayla ilgili çevirmenlerle ilgili 2-3 
Yıldız Arşivi’ne ait belgeler var. Onun 
dışında Avrupa’da yayımlanan bu ki-
tapları nasıl tespit ediyordu sorusuna 
şu cevabı vermek uygun olur; Ab-
dülhamid’in dünyanın nabzını tutan 
müthiş bir istihbarat teşkilatı vardı. 
Bugün ayrıntısını çok fazla bilmedi-
ğimiz Yıldız Teşkilatı denen bir ekibi 
vardı. Maalesef Abdülhamid’e darbe 
yapıldıktan sonra bu teşkilat orta-
dan kaldırıldı yerine Enver Paşa’ya 
bağlı Teşkilat-ı Mahsusa kuruldu. O 
dünya çapındaki örgüt lav edildi. O 
hafiye teşkilatının bir kısmı deşifre 
edildi, bazılarının intihar ettiği belir-
tilir. Herhalde bu teşkilat vasıtasıyla 
Paris’teki, Londra’daki, Amerika’daki 
gelişmeleri takip ediyordu o gelişme-
leri takibinin bir ürünü bu” değerlen-
dirmesinde bulundu. 
n HASAN AYHAN-ABDULLAH AKİF SOLAK

İstatistiklere göre 
Türkiye’de eğitim sis-
temi hala belini doğ-
rulmuş değil… Kitap 
okuma alışkanlığı ba-
kımından ise dünyanın 
birçok ülkesinin çok 
gerilerindeyiz. Eğitimci-
lere göre, sadece eğitim 
seviyemizin de dünya 
eğitim seviyesinden 
düşüklüğünden bah-
setmek, bazı şeylerin 
farkında olmadığımızın göstergesidir. 
Bilerek ya da bilmeyerek eğitim sevi-
yesini kendi ölçeklerine, kendi değer-
lerine göre yargılayarak bir sonuca 
varanlarda bazı gerçekleri göremiyor 
ya da görmezlikten geliyorlar sanırım. 
Ondandır kibir çok veli 3 yaşından iti-
baren çocuklarını yarış atı gibi eğitim 
yarışına hazırlamaya çalışıyor.

İçinde bulunduğumuz eğitim 
karmaşasında heder olan gelecek 
neslimizle birlikte onları kendileri için 
yaşanabilir bir gelecek hazırlayacak 
liyakate eriştirmek için çaba harcayan 
ebeveynlerde neredeyse Nasrettin 
hocanın leyleği kuşa çevirme armoni-
sine dönüşmüştür. Ne ebeveynler bir 
noktada karar kılıp işte bu yol, işte bu 
sistem gelecek neslimizi yaşanabilir 
bir dünya kurmaları yönünde yetiş-
mesi için yeterlidir diye bilmekte, ne 
eğitimciler nede o eğitimi alan gele-
ceklerimiz.

Bir başka anlatımla ev sahibi 
eve gelen hırsızı tutmamış, hırsıza 
tutulmuştur. Onun içindir ki ne hır-
sız çekince gelmekte nede bırakınca 
gitmektedir. Bu karmaşanın çözümü 
de bir başka karmaşadır. Eğitimcilere 
göre farklı, eğitimsizlere göre farklı, 
soluksuz eğitimden, çocuklukları-
nı, gençliklerini göremeden olgun 
yaşlara ulaşan arkamızda bırakmak 
istediğimiz eğitim alan çocuklarımız 
açısında da farklı farklıdır.

İnsan at iziyle it izini ayırt edemez 
hale gelip, leyleğin vakvaklarını taklit 
etmeye çalışırken kendi bülbül teren-
nümünü unutunca ortaya böyle bir 
manzara çıkması da kaçınılmaz olur. 
Varsın istatistikler 2014 sonları itibarı 
işle okuma yazma bilmeyenlerin ora-
nının 2–3 milyon civarına gerilediği 
ve artık dünya teknolojileriyle boy öl-
çüşecek yeni teknoloji çalışmalarının 
yeni kuşak nesiller tarafından arza 
piyasaya sürmeye çalışmaları aşama-
sına gelindiğinde dem vurulsun.

2015 e gelindiğinde bu gelişmeler 
Rahmetli Erbakan’ın, bundan yaklaşık 
60 yıl önce Alman Leopar tanklarının 
yapımındaki katkısıyla rahmetli Adnan 
Menderes’in yaklaşık günümüzden 
50 yıl önce ilk yerli otomobil olan Ana-
dolu marka otomobilin icadına olan 
katkısını görmezden mi gelmeliyiz.

Ya bu gün peşlerinden elli yıldır 
koştuğumuz Avrupa’nın barbar Türk-
ler, medeniyetsiz millet olarak lansa 
ettiği atalarımız olan Uygur Türklerinin 
Milattan 500 yıl önce Tanrı dağların-
dan TURFAN bölgesine uzanan 5.000 
Km uzunluğundaki KARIZ kanallarına 
ne demeli… Bu gün Çinlilerin bu ka-
nalları ülkelerinde deki 3.harika olarak 
kabul ettiği 45 derece çöl sıcaklığının 
altından akıp gelen su kanallarının ya-
pıldıkları çağ dikkati nazara alınırsa 20. 
Yüzyıl’daki gelişmeleri hangi kefeye 
koyacağız.

Bu Karızlar çölün 60 km altın-
dan geçmekte farklı aralıklarda açılan 
kuyulardan çölü ihya etmeye devam 
etmektedir. Kanallar yeraltına kazılan 
dikey kuyulardan karşılıklı olarak ka-
zılarak yapılmıştır. Allah’ın elçisinin 
(Müminin ferasetinden sakının) hadi-
si şerifinin tecelli etmesi için daha ne 

kadar beklememiz ve 
inançsız bir bilim ada-
mının onca uğraştan 
sonra elde ettiği bir icadı 
beleşe konarak “bak bu 
bizim dinimizde, pey-
gamberin hadisinde, 
Allah’ın Ayetinde var” 
diyerek sahiplenecek 
ve beleşten böbürlene-
ceğiz…

Bu mudur? Son 
seklini almış bir dinin 

mensupları olmak.
Bu mudur? Yüce kitabın ilk emri-

nin “ oku” olduğunu söyleyerek kuru 
kuruya böbürlenmek.

Tembellik avuntuyla taçlandırılın-
ca gerçekten uzaklaşıp gitmektedir. 
Oysa cebinde güneşi taşıyan insan, 
yıldızların peşine düşmemeli, önce-
likle cebindekinin kıymetini bilmelidir. 
Ortaya bir şeyler koyduğunu ileri sü-
rerek öne atılanlarda, atmış oldukları 
eserin geçmişte yapılıp yapılmadığı, 
yapıldıysa da yapılış çağındaki durum 
ve ahvalin ne düğüne dikkat edilme-
lidirler.

Dün ecdadın eteğini öpenlerin 
bu gün peşinde soluyorsak öncelik-
le oturup derim derin nefes aldıktan 
sonra düşünmeli, kastettiğimiz me-
safenin ne olduğunu yeniden gözden 
geçirmeliyiz. Durumumuz öylesine 
yürekler acıtası hal almıştır ki beleş 
mezar aramak beceri olarak gösteril-
mektedir.

Kazancın her türlüsünü mübah 
sayan kapitalist sistemin bu halkın 
benliğine, töresine, inancına aykırı 
olduğu gerçeği artık kimsenin aklına 
bile gelmemeye başlamıştır.  Şatafatlı 
hayat herkesin arzuladığı, erişmek için 
yırtındığı, uğrunda kutsiyeti adına neyi 
varsa vermeden çekinmeyeceği bir 
hal almıştır. Durum böyle iken eğitimi 
eğitimcilerin değil de parası olanın ko-
nuşması tabii bir gerçek olarak görül-
meye başlanmıştır.

Ne kadar paran varsa o kadar 
insansın mantığının hâkim olduğu 
günümüzde, insanların parayla alınıp 
satıldığı yontma taş devri horlamış-
ta farkında bile değiliz… İnsanların 
parası olanları akıllı olmayanları ise 
ahmak olarak görmeye başladığı 
yirminci asırda hırsızlığı, dolayısıyla 
arsızlığı cezalandırmak abesle iştigal-
den başka bir şey değildir.  Bir başka 
tabirle ise, bataklığı kurutmak yerine 
bataklıkta sinek avlamak ancak para-
sıyla her şeyi yapabileceğini sınanan 
kapitalist mantığın ürünüdür.

Bunun çok canlı bir örneğini yak-
laşık 30 yıl öce bir öğretmen arkadaşın 
şahsen gördüğünü nakletmesinden 
duymuştum. Küçük bir yerde yine 
her şeyi parayla satın alacağını sanan 
bir zavallının, cami hocasına hiç teklif 
bile etmeden cebine bir tomar para 
koyarak “hoca bu sene tuttuğun oruç 
benimdir” diyerek geçip gitmiştir…

Meğer kızmam boşunaymış o 
mektepli bir şeyden anlamaz deme-
lerine. Tıpkı bu sözün altında yatan 
mananın ne olduğunu kavramayan 
sokak aydınlarının ağlanacak halleri-
ne gülmeleri gibi.  Sivil hayatta okul 
nedir hoca nedir görmeyen Anadolu 
çocuğunun asker ocağında yükselişi-
ne gıpta edilmesi hiçte boşuna değil-
miş…

Meğer tahsilli cahiller yanında 
eskilerin ‘rıhle-i tedrisat’ dedikleri bire 
bir eğitimlerin daha iyi olduğunu vur-
gulamak için söylenirmiş o anlamlı 
söz… Meğer parayla okul bitiren, pa-
rayla iş aş kuran yarı cahillere nispet 
olsun diye söylenirmiş; yolunu yor-
damını bilen asil, aydın, eğitimli insan 
demekmiş Alaylı…

ALAYLI

Yalıhüyük ilçesinde Hollan-
da-Konya Kültür ve Dayanışma 
Vakfı tarafından engellilere 17 
akülü araç dağıtıldı. Yalıhüyük 
Cumhuriyet Meydanı’nda düzen-
lenen törende konuşan Belediye 
Başkanı Hasan Koçer, akülü araç-
ların ilçeye getirilmesinde emeği 
geçenlere teşekkür etti. Vakıf Baş-
kanı İsmail Aktaş da engellilerin 
yaşamlarını kolaylaştırmak için her 
yıl engellilere yönelik akülü araç 
dağıtımı yaptıklarını söyledi. 

Konya ve çevresindeki engelli-
lere bu yıl 160 akülü araç, 33 de 

tekerlekli sandalye dağıtıldığını 
belirten Aktaş, “Burada 17 akülü 
araç dağıttık ve bunun mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Bu organizasyonun 
bütün sivil toplum kuruluşlarına 
örnek olmasını diliyorum. Sağol-
sun Belediye Başkanımız ihtiyaç 
sahiplerinin belirlenmesinde, pro-
sedürlerin hazırlanmasında ve il-
çeye naklinde büyük destek verdi.” 
dedi.

Konuşmaların ardından proto-
kol üyeleri, akülü araçları engellile-
re teslim etti.
n AA

Yalıhüyük’te 17 engelliye
akülü araç dağıtıldı

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

“Onun için kitaplar çok farklı konuları içeriyor. 
Polisiye, cinayet, tahkikat romanları; seyahat 

eserleri, dış savaşlarla ilgili çok enteresan konuları 
içeriyor. Grönland Adası Seyahatnamesi var. 

1800’lü yıllarda Türkiye’nin devlet başkanı Grönland 
Adası’ndaki seyahati takip ediyor”

2. Abdülhamid’in Batı’nın düşünce yapısını kavramak amacıyla Osmanlıca’ya çevirterek okuduğu yabancı 
kitaplar, Tarihçi Prof. Dr. Caner Arabacı koordinatörlüğünde oluşturulan ekiplerle inceleniyor.
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

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

www.hcb.com,tr

Firmamız bünyesinde Uzun süreli istihdam edilmek üzere;

3 MAKİNE RESSAMI 
•	 SOLİDWORKS	PROĞRAMINI	İYİ	

KULLANABİLEN
•	 ÜNİVERSİTE	MEZUNU
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 ARGON ( TİG ) KAYNAKCISI
•	 TEKNİK	RESİM	OKUYABİLEN
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 VASIFSIZ
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SANAYİ	TECRÜBESİ	OLAN	
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN	
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
•	 15	-	19	YAŞ	ARALIĞINDA
•	 ÇIRAKLIK	EĞİTİM	MERKEZİNE	KAYIT	

OLACAK

3 GAZALTI ( MİG ) KAYNAKCISI
•	 TEKNİK	RESİM	OKUYABİLEN
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

Tel:	0332 345 0728 - 0332 999 10 11 
www.sahinpaslanmaz.com.tr
ik@sahinpaslanmaz.com.tr

ZEKİ ŞAHİN PASLANMAZ
GIDA MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş

MAAŞ + SSK + YEMEK + SERVİS

ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

Teknik Ressam
• Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu mezunu 
(Tercihen)
• İyi derecede Auto-cad ve/veya Pro Engineer kullanabilen,
• Tercihen talaşlı imalat konusunda deneyimli,
• Analitik düşünme ve raporlama bilgi/becerisi gelişmiş,
• Takım çalışmasına uyumlu,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

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

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

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

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

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76
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 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup 
görüşmeler işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

Adres: Konya OSB B. Kayacık Mh. T. Ziyaeddin Cd. No:31 KONYA

Tel: 0332 239 15 14  Fax: 0.332 342 25 70 
Web: www.omeroglumetalurji.com

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.

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 

USTALARI
ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* KİMYA TEKNİKERİ VEYA  
   LABORANT
* ŞOFÖR

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. Esenler Cad. 10670. Sok. 
6 Büsan 4. San. Sit. Karatay/Konya

Tel :  0 332 345 28 59 

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

•  DÖKÜM OCAKÇISI
• DÖKÜMDE, TAŞLAMADA, 
MATKAPTA ÇALIŞACAK
VASIFSIZ ELEMANLAR  

alınacaktır.

PAT-SAN GÖDENELİ LTD. ŞTİ.
Tel : 0332 355 04 56

Hacı Yusuf Mescit Mah. Necip Sk. No: 7
Adana Çevre Yolu üzeri (Enka Süt arkası) Karatay/KONYA
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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

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA & KOZMETİK bünyesinde Depo ve Lo-
jistik Bölümünde görevlendirilmek üzere, 

 • Ürünlerin sevk ve teslimatını gerçekleştirecek
 • C / D / E Ehliyetli ve tercihen SRC belgeli
 • 24 - 40 yaş arası
 • Askerliğini yapmış

BAY ŞOFÖRLER 
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 bünyesinde Depo ve Lo-
jistik Bölümünde görevlendirilmek üzere, 

 • Gelen Ürünleri Uygun Şekilde Depoya Alacak
 • Müşteri Siparişlerine Göre Ürünleri Hazırlayacak
 • Sevkiyatla İlgili Tüm Süreçlerde Yer Alacak
 • 20 – 40 yaş arası,

DEPO VE SEVKİYAT 
PERSONELİ  

arıyoruz.

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

Karatay / KONYA

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
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Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 
Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Bilgisayar Prog-
ramlarında Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır. 
DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEME 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

ADRES: B. Kayacık Mah. Konya Organize 
Sanayi Böl. İhsandede Cad. 20 Nolu Sk. No:11  

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 TORNACI,
3 METAL BOYACI,
3 YETİŞTİRİLECEK LAZER KESİMCİ
3 DEĞİRMEN TEMİZLEME USTASI  
PERSONELİNE İHTİYAÇ VARDIR.

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Tercihen Otogar-Bosna güzergahında 
ikamet edilmesine dikkat edilecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın: 851744

İLAN
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi 40352 ada 1 nolu parsel; 26365 ada 3, 4, 5, 6, 7 nolu 
parseller; 26367 ada 3 nolu parsel; 26368 ada 1, 2 nolu parsellerin bulunduğu bölgede (M591 No’lu 
Düzenleme Sahası), 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi 
Meram Belediye Encümeni’nin 11/07/2018 tarih ve 2018/504 sayılı kararı, Büyükşehir Belediye 
Encümeninin 31/07/2018 tarih ve 2018/446 sayılı kararı ile onanmış olup, Belediye binasının 2. Kat 
ilan panosunda 10/08/2018 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.
İlan olunur.

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

Personel sıkıntınıza 
çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan 
eleman 
talebinizi
gerekli tüm 
bölgelere 
ulaştırıyoruz.

Büyükbaş kurbanlık 7 bin liradan başlıyor 
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez 

Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, 
yaptığı açıklamada, kurbanlık hayvan 
varlığıyla ilgili bir sorun olmadığını söyle-
di. Kurbanlık alırken tüyü düzgün, gözleri 
parlak ve iki yaşını doldurmuş hayvan-
ların tercih edilmesi gerektiğini anlatan 
Tunç, kurbanlıkların bütün uzuvlarının 
yerinde olması gerektiğini belirtti.

Bu sene üreticilerin, kurbanlık satış-
larından kazanç elde etmediğini savu-
nan Tunç, “Büyükbaş kurbanlık fiyatları 
geçen seneki fiyatlarla aşağı yukarı aynı. 

Üretici bu sene girdi maliyetlerinin altın-
da ezilmiş durumda.” değerlendirmesin-
de bulundu.

Kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bilgi veren 
Tunç, “Büyükbaş kurbanlık hayvan fiyat-
ları 7 bin liradan başlıyor, 15 bin liraya 
kadar ulaşıyor.” diye konuştu.

Hayvancılık sektörünün içinde bu-
lunduğu duruma değinen Tunç, şunları 
kaydetti:

“Ciddi anlamda bir karkas ithalatı var. 
Ayrıca bizim üretimimiz de artıyor. Do-
ğu’da terörün bitmesiyle meraları çok iyi 

kullanmaya başladık ve üretimimiz arttı. 
Bu da fiyatları etkiliyor. Üretici şu an sıkın-
tıda. Satan bir daha yerine hayvan koya-
mıyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) piyasanın 
dengesini iyi kurmalı. Planlamayı doğru 
yapar ve doğru yönlendirirse üretimimiz 
katlanarak artar ama bunu yaparken üre-
ticinin yarınlarını da görmesi lazım.”

Tunç, ESK’nın elde kalan kurbanlık-
ları alırken düşük fiyat açıkladığını ileri 
sürerek, üreticilerin düşük fiyatlarla hay-
vanlarını satmayacağını söyledi.
n AA
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İsveç’teki seçimler için Kulu’da sandık kurulacak
İsveç’te 9 Eylül’de yapılacak 

genel ve yerel seçimler için Kon-
ya’nın Kulu ilçesinde de sandık 
kurulacak. Sağ Liberal Merkez 
Partisi Östergötland Bölgesi ikin-
ci sıra milletvekili adayı Muhar-
rem Demirok, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, memleketi 
Konya’nın Kulu ilçesinde yoğun 
talep üzerine seçimler için 6 gün 
sandık kurulacağını belirtti. Dört 
kişinin 1964’te İsveç’e göç et-
mesiyle başlayan serüvenin so-
nunda 50 bine yakın Kululu’nun 
İsveç’te yaşadığını aktaran De-
mirok, bunlardan 40 bine yakı-
nın İsveç vatandaşı olduğunu ve 
seçimlerde oy kullanabileceğini 
bildirdi. Bu yüzden Kulu’ya dört 
yıl önceki seçimlerde olduğu gibi 
sandık kurulacağını vurgulayan 
Demirok, “İsveç Seçim Kuru-
lu’nun açıklamasına göre, 16, 

17, 18, 19, 27 ve 28 Ağustos’ta 
İsveç Kulu Fahri Konsolosluğu 
binasında altı gün sandık kurula-

cak. Bu tarihler arasında tatilini 
Kulu’da geçiren 10 binden fazla 
İsveç vatandaşı Kululu’nun ol-

duğu tahmin edilmekte.” diye 
konuştu. 

Öte yandan, eylüldeki seçim-

lerde Muharrem Demirok dışın-
da Kulu kökenli iki milletvekili 
adayı daha bulunuyor. Sağ Libe-

ral Merkez Partisi Göteborg kenti 
birinci sıra Mikail Yüksel ile Sos-
yal Demokrat Partisi’nin 10. sıra 
Stockholm adayı Sultan Kayhan 
seçimlerde yarışacak.

Konya’nın Kulu ilçesi İsveç’e 
verdiği göçler nedeniyle bu ülke 
siyasetinde önemli yer tutuyor. 
2014’deki seçimler sırasında 
da Kulu’da sandık kurulmuş ve 
partiler aktif çalışma yapmış-
tı. 2009’da ise dönemin İsveç 
Başbakanı Fresrik Reinfeld, Ku-
lu’yu ziyaret ederek seçim ça-
lışmalarını ilçede başlatmıştı. 
Yine 2014’deki dönemim En-
tegrasyon Bakanı Erik Ullenhag, 
Kulu’ya İsveç Fahri Konsoloslu-
ğu’nu açılışına katılırken, aynı 
tarihte Şehircilik ve İskan Bakanı 
Mehmet Kaplan, ilk yurt dışı ge-
zisini Kulu’ya yapmıştı.
n AA

Bilkent Üniversitesi’nde mevcut 
roketatar sistemlerindeki çeşitli kı-
sıtlılıkları kaldıran Dikey Atış Siste-
mi geliştirildi. Makine Mühendisliği 
Bölümü öğrencileri Ahmet Can Şu-
yun, Petek Ellialtıoğlu, Arda Kara-
bey, Tutku Güzelcan, İlyas Kocaer, 
Damla Leblebicioğlu ve Berk İzgi 
Danış, Sanayi Odaklı Bitirme Proje-
si etkinliği kapsamında ROKETSAN 
için Dikey Atış Sistemi üzerinde ça-
lıştı. Savunma alanında Dikey Atış 
Sistemi gibi ürünlerin yurt içinde 
geliştirilmesi hem maliyet hem de 
ülkenin kendi taktik ihtiyaçlarına 
uygun çözümler üretilmesi açısın-
dan önem taşıyor. Bilkent Üniver-
sitesi bünyesinde bu ihtiyaçlardan 
yola çıkılarak, Dikey Atış Sistemi’nin 
prototipinin tasarlanması, gelişti-
rilmesi ve üretilmesine çalışıldı. Bu 
konuda kapsamlı literatür çalışması 
gerçekleştirildi. Proje ekibi, mevcut 
ürünlerdeki sınırlılıkları ortadan kal-

dırmaya ve ROKETSAN’ın belirttiği 
gereksinimler doğrultusunda tasarı-
mı şekillendirdi.

Proje kapsamında doğru ve hız-
lı konumlandırma ve ateşlemeyle 
hedefin vurulmasını sağlayacak bir 
sistemin ortaya konulmasına çalı-
şıldı. Öğrencilerden İlyas Kocaer’in 
verdiği bilgilere göre, ekip, en az 3 

farklı mühimmatı, toplamda ise 6 
mühimmatı atabilecek roketatar 
prototipi geliştirdi. Sistem, yatay ek-
sende 360 derece hareket edebiliyor 
ve çok sayıda tur atabiliyor. Tüm 
hareketler ateşlemeye gereksinim 
olmaksızın mekanik olarak gerçek-
leştiriliyor. Roketatarın 6 namlusu 
da bağımsız olarak dikey eksende 

90 derece görev yapabiliyor. Komut-
lar sisteme, araç bilgisayarından bir 
arayüz üzerinden gönderiliyor.

Mevcut ürünlerde hareket kısıt-
lılığı, farklı tipte mühimmatları ata-
mama ya da sistemin korunmasına 
yönelik kısıtlılıklar bulunuyor. Geliş-
tirilen Dikey Atış Sistemi, yatay ve 
dikey eksendeki geniş hareket alanı, 
farklı tipte mühimmatlar atabilmesi 
ve korumaya yönelik mekanizma-
larıyla benzer ürünlerden üstünlük-
ler taşıyor. Sistem sayesinde aynı 
operasyonda farklı tipteki hedeflere 
farklı mühimmatlar kullanılması 
mümkün olabilecek. Ağırlığı 60 ki-
logram olan sistem, yatay ve dikey 
eksende saniyede 20 derece hareket 
edebiliyor. Sistem, yüksek hareket 
olanaklarıyla geniş bir alanda hedef-
lemeye olanak veriyor. Dikey Atış 
Sistemi, hem kara hem de deniz 
platformlarında kullanılabilecek.
n AA

Otomobil TIR’a arkadan
çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Lüks bir otomobilin tıra arka-
dan çarpması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında baba ve oğlu 
hayatını kaybederken aynı aileden 
2 kişi de ağır yaralandı. 

Kaza, saat 11.45 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Aslım Cad-
desi üzerinde meydana geldi. Aşı-
rı hızlı olduğu iddia edilen Ömer 
Deniz (48) idaresindeki 33 SL 864 
plakalı otomobil, kavşaktan dönüş 
yapmak isteyen Hüseyin B. (22) 
yönetimindeki 63 TK 793 plakalı 
tıra arkadan çarptı. Çarpmanın et-
kisiyle tırın altına giren otomobilin 
sürücüsü Ömer Deniz, eşi Gülhan 
(42), çocukları Mehmet Fırat (9) ve 
Yağmur İdil (7) yaralandı. Çevre-
dekilerin ihbarı üzerine olay yerine 
polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk 

edildi. Vatandaşlar ve itfaiye ekip-
lerince araçtan çıkarılan yaralılar 
ambulanslarla şehir merkezindeki 
çeşitli hastanelere kaldırılarak te-
davi altına alındı. 

Sürücü Ömer Deniz, Beyhe-
kim Devlet Hastanesinde; oğlu 
Mehmet Fırat ise Selçuk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 
hayatını kaybetti. Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde teda-
vi gören Yağmur İdil ile Numune 
Hastanesinde tedavi gören Gülhan 
Deniz’in hayati tehlikesinin sürdü-
ğü öğrenildi. Kaza sonrası tır sü-
rücüsü Hüseyin B. ifadesi alınmak 
üzere polis merkezine götürüldü. 
Olay yerinde yapılan incelemede 
otomobilin 33 metre fren izinden 
sonra tıra çarptığı belirlendi.

Seydişehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen, Seydişehir Kalkınma Şöleni Kuğulu Park’ta 
başladı. Başkan Tutal, “Vaat etmiş olduğunuz temel projelerin hepsini bitirmek üzereyiz” dedi

Bir hafta sürecek 
Kalkınma Şöleni
Seydişehir’de bir hafta sürecek 

Kalkınma Şöleni başladı. Seydişehir 
Belediyesi tarafından ikincisi düzen-
lenen, Seydişehir Kalkınma Şöleni 
Kuğulu Park’ta onbinlerce vatanda-
şın katılımı ile konser start aldı.

Şölene, AK Parti Konya Milletve-
kili Orhan  Erdem, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı,Kaymakam 
Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Yalıhüyük Beledi-
ye Başkanı Hasan Koçer, Konya İl 
Kültür Turizm Müdürü  Abdulsettar 
Yarar, Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade , Siyasi Par-
ti İlçe Başkanları ,Belediye Meclis 
Üyeleri, Muhtarlar, STK Başkanları, 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Da-
ire Amirleri ve Onbinlerce vatandaş 
katıldı.

Kaymakam Aydın Erdoğan’ın 
selamlama konuşması ile birlikte 
kurdela kesilerek şölen alanına ge-
çildi.

TRT Sanatçısı Hakan Yılmaz su-
numu ile devam eden şölen havai 
fişek gösterisi ,protokol konuşmala-
rı ve  Koray Avcı Konseri ile devam 
etti.

Etibank Alüminyum Tesisleri-
nin temel atma günleri olan ve daha 
sonra kutlamaları yapılamayan ve 
geçen yıl ilki başlatılan şölenin 

Yeniden yapılmaya başladığı-
nı kaydeden Başkan Tutal; sizlerin 
yoğun ilgisi karşısında bizler sizlere 

ne kadar hizmet etsek azdır. Sizlere 
layık olabilmek için 4,5 yıldır çalışı-
yoruz. Sizlere vaat etmiş olduğu-
nuz temel projelerin hemen hemen 
hepsini ya tamamladık, ya da çalış-
maları devam ediyor veya bitirmek 
üzereyiz. 40 adet vaat ettiğimiz pro-
je vardı ve bunlara eklediğimiz 27 
projeyi de sizlere hizmet olarak dön-
dürmeye çalışıyoruz. Bir toplumun 
gelişmişliğinin en güzel göstergesi 
belediyecilik noktasında sadece fiziki 
çalışmalar yapmak değildir, kültürel 
ve sportif  hizmetleri de beraberinde 
yürütmesi gerekir. Bu nedenle bu 
tür kültürel etkinlikler gerçekleştiri-
yoruz” dedi.

Şölen alanının dolduran gençle-
re seslenen Başkan Tutal, “Sevgili 
gençler, bizler bir tarihin misyonu-
nu devam ettiriyoruz. Bu misyon 
Malazgirt’ten, Sultan Alparslan’dan 

ve Fatih Sultan Mehmet’ten gelen 
bir misyon. Bu misyonun gereğini 
siz bu ülke, bu millet zora düştüğü 
zaman yerine getirmekten hiç te-
reddüt etmediniz. Bunun en güzel  
örneği 15 Temmuz direniş hareketi. 
Bizim milli ve manevi duygularımızı 
ne zaman yok etmeye çalışsalar hep 
başarısızlığına uğradılar. Bundan 
sonrada uğrayacaklar. Bu noktada 
sizlere güvenimiz tamdır. Vatanımız 
için bu değerlerimize sahip çıkmalı-
yız. Ülkemiz bu günlerde ekonomik 
bir kuşatma içerisinde Allah’ın izni 
ile bunun da üstesinden geleceğiz. 
Bu duygu ve düşünceler ile katı-
lımızdan dolayı hepinize teşekkür 
ediyorum” dedi.

Ak Parti İl Başkanı Hasan  Angı 
da, “İlçelerin kalkınması, şehirle-
rin, ülkelerin kalkınması üretimle 
güçlüdür. Türkiye bu gün ekono-

mi mücadelesinde yerlileşmeyi ve 
millileşmeyi önemsediği için birçok 
operasyona karşı mücadelesini de-
vam ettiriyor. Bunlarda geçecek in-
şallah. Türkiye ekonomisi güçlenen, 
geleceğe umutla bakan ülke olmak 
yolunda. Cumhurbaşkanımızın li-
derliğindeki bu kutlu yürüyüş de-
vam edecek. Böyle organizasyonlar 
bizleri birbirimize daha da yakın-
laştırır, kaynaştırır. Seydişehir Bele-
diyemiz bunu layıkı ile yapıyor. Bu 
yoğun katılım, bu yoğun çalışma ya-
pılan işin ne kadar doğru olduğunu 
gösteriyor. İlçemize şölenimiz hayırlı 
olsun” dedi.

Kuğulu Park’ta kurulan yüzlerce  
dükkanın bulunduğu yöresel ürün-
ler, el sanatları ve çeşitli hediyelik 
eşyaların satışlarının  yapıldığı es-
nafları protokol üyeleri ziyaret ede-
rek hayırlı, bereketli ve  bol kazanç-
lar dilediler. 

Kendine has tarzı ve yenilikçi 
yorumlarıyla son yıllarda gözde olan 
sevilen sanatçı Koray Avcı, şarkıları-
nı festival alanını hınca hınç doldu-
ran Seydişehir halkıyla birlikte ses-
lendirirken, dinleyiciler  ve seyirciler 
şarkılarda sanatçı Avcı’ya eşlik etti. 

Gecenin sonunda Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve 
Kaymakam Aydın Erdoğan  tarafın-
dan Koray Avcı’ya  günün anısına  
plaket  takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Bin 451 adet hap ve 13 kilo 
esrar maddesi ele geçirildi

İki farklı adreste yapılan ara-
mada, bin 451 adet uyuşturucu 
hap ve 13 kilogram esrar maddesi 
elegeçirildi.  Edinilen bilgiye göre, 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri merkez Karatay ilçesi 
Şems Mahallesinde bir evde ara-
ma yaptı. Yapılan aramada bin 451 

adet Captagon uyuşturucu hap ele 
geçirilirken N.Ü. ve M.Ç gözaltına 
alındı. 

Merkez Karatay ilçesi Hacı Yu-
suf Mescit Mahallesinde bir evde 
ve bodrum katında yapılan ara-
mada 13 kilogram esrar maddesi 
ele geçirildi. Şüpheli S.A. gözaltına 
alındı.  n İHA 

ROKETSAN’a 3 farklı mühimmatlı roketatar
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Ribat Yaz Okulları dualarla başladı Ribat’tan kurban ve öşür çalışması

Ribat Eğitim Vakfı bünyesinde 
faaliyet gösteren yaz okulları dua-
larla başladı. 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yı-
lının sona ermesiyle birlikte Ribat 
Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet 
gösteren yaz okulları Özel Lale Ko-
leji’ndeki programla başladı. Prog-
rama Ribat Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyeleri, öğrenci ve aileler 
katıldı.

Yurtiçi ve yurtdışında eğitimden 
yardım faaliyetlerine kadar birçok 
alanda kendini ispat etmiş olan Ri-
bat Eğitim Vakfı, yaz okullarında 
da bu yüzlerce öğrenciye eğitim 
verecek. Yaz okulları Özel Lale Ko-
leji’nde yapılan programla başladı. 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
programa yaz tatili boyunca eğitim 
alacak öğrencilerin yanısıra aileler 
de katıldı. 

Yaz okullarının gençlerin vakti-
ni doğru değerlendirebilmek adına 
önemli olduğunu hatırlatan  Ribat 
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Küçüktoka, “Geleneksel 
olarak düzenlediğimiz yaz okulları-
mız Ribat Eğitim Vakfımızın yıllarca 
oluşturduğu deneyimler sayesinde 
öğrencilerimizi geleceğe hazırlama 
noktasında çok önemli bir işlev üst-
lenmektedir. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın gençliğe verdiği değeri çok 
iyi biliyor ve bu ülkenin övündüğü 
en önemli alanın da genç nüfusu 
olduğunun farkındayız. Ama elimiz-
deki bu gücü doğru eğitmemiz ge-
rektiğini de biliyoruz. Gençlerimizin 

milli ve manevi değerler eğitimiyle 
süslenmesi için var gücümüzle ça-
lışıyoruz.’ şeklinde konuştu. ‘Çocuk-
ların zamanını daha iyi değerlen-
dirmesi, güvenli ortamlarda eğitim 
alması, gelecekte kendisine faydalı 
olacak yakınlıklar kurması açısından 
önemli olduğunu’ vurgulayan Meh-

met Küçüktoka, “çocuk psikolojisi-
ne, değerlerimize uygun bir eğitim 
programı başlattık. Bunun yanında 
öğrencilerin Kur’an-ı Kerim ve dini 
bilgilerini takviye edecekleri, değer-
ler eğitimi, yabancı dil, şehir kültürü 
ve spor gibi dolu dolu bir yaz yaşa-
yacaklarını” da sözlerine ekledi.

Ribat Eğitim Vakfı Yaz Okul-
larında eğitim görecek öğrenci-
ler, yaz tatili boyunca öğrencilerin 
spor, gezi, kamp gibi aktiviteler ile 
Kuran’ı Kerim, Siyer, Ahlak, İba-
detler gibi konuların işleneceği Yaz 
Okullarına bu yıl da ilgi çok fazla. 
1000’in üzerinde öğrenci Lale Eği-
tim Kurumları, Ribat Gençlik Mer-
kezi, Gökkuşağı Hatıp Kuran Kursu, 
Aymanas, Durunday, Suffe, Kevser 
Kuran Kursları ile ANADER’in hiz-
met binalarında eğitim görüyorlar.
n HABER MERKEZİ

Her yıl dünyanın dört bir yanın-
daki mazlumlara hayırseverlerin 
Kurban yardımlarını ulaştıran Ribat 
Eğitim Vakfı, bu yıl da “Kurbanla 
Yaklaş Gönülleri Fethet” sloganı 
ile yardım çalışmalarını başlattı. 
Her yıl dünyanın dört bir yanındaki 
mazlumlara hayırseverlerin Kurban 
yardımlarını ulaştıran Ribat Eğitim 
Vakfı, bu yıl da “Kurbanla Yaklaş 
Gönülleri Fethet” sloganı ile yardım 
çalışmalarını başlattı. Ribat Eği-
tim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Küçüktoka, bu Kurban 
Bayramında Türkiye, Sudan, Kırgı-
zistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, 
Uganda, Moro, Kosova, Makedon-
ya, Suriye, Afganistan ve Gazze’de 
kurban yardımlarının dağıtılacağını 
belirtti. Bölge dağılımları ve fiyatlar 
konusunda bilgilendirme yapılan 
Mehmet Küçüktoka, Afrika Kurban 
fiyatının 500 lira, Balkanlar ve Asya 
ülkeleri 600 lira Türkiye Kurban be-
delinin ise 1000 lira olarak belirlen-
diğini ifade etti. Ribat Eğitim Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Küçüktoka, şöyle devam etti: “Allah 
bizi insanlara yardım ile vazifelen-
dirmiş ise buna şükretmeli ve ne 
kadar önemli bir vazifeye talip oldu-
ğumuzun farkında olmalıyız. Allah 
kendi rızası için yapılan ve yapılacak 
tüm hayırları kabul etsin. Kurban 
insan ilişkileri ve İslam’ın birliktelik 
ruhunu yansıtan en güzel ibadettir.” 

Öte yandan Ribat Eğitim Vakfı, yurt 
içi çalışmalar Ribat Aşevi, yurt dışı 
çalışmalar ise Ribat İnsani Yardım 

Derneği ile yürütüyor.
Öte yandan Ribat Eğitim Vak-

fı müslümanlar arasında unutulan 
zekat olan ‘Öşür’ çalışması başlat-
tı. Türkiye’de hasat döneminin de 
başlamasıyla böyle bir çalışma için 
yola koyulduklarını hatırlatan Meh-
met Küçüktoka, ‘Unutulan Bir Farz 
Ziraat Ürünlerinin Zekâtı: Öşür’ baş-
lığıyla bir kampanya başlattık. Hem 
dinimizde böyle bir zekatın olduğu-
nu hatırlatmak hem de paylaşmayı 
daha fazla kesime yayabilmek için 
hayırseverlerimizin de katkısıyla bu 
çalışmayı yapıyoruz. Hamdolsun ki, 
iyi bir aşama kaydettik’ diye konuş-
tu.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin büyük bir ekonomik manipülasyonun içinde bulunduğunu ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Tasarruf 
anlayışını ve yerli tedarikini önemsememiz gerekiyor. Bu günler geçecek. Tedbirli bir şekilde yolumuzda yürüyeceğiz” diye konuştu 

‘Yolumuzda yürüyeceğiz’
24 Haziran seçimlerinin ardın-

dan AK Parti Konya İl Başkanlığı ilk 
İl Danışma Meclisini gerçekleştirdi. 
Türkiye’nin büyük bir ekonomik 
manipülasyonun içinde bulundu-
ğunu ifade eden AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, “Türkiye 2001 
Türkiye’si değil. Ülkemizin başında 
işini bilen bir kaptan var. Başta Bele-
diye Başkanlarımız olmak üzere he-
pimiz azami tasarrufa riayet etmek 
zorundayız” dedi. AK Parti Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı da 
Türkiye’nin ümmetin son kalesi ol-
duğunu ifade ederek 24 Haziran’ın 
ümmetin zaferi olduğunu söyledi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı 
71. İl Danışma Meclisi Konya Mil-
letvekilleri, Belediye Başkanları ve 
teşkilat mensuplarının katılımı ile 
gerçekleştirildi.Programda ilk olarak 
söz alan AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, 24 Haziran seçimleri-
nin sonuçlarına değinerek, “Geçtiği-
miz hafta 31 ilçemizin İlçe Danışma 
Meclisini gerçekleştirdik. 24 Haziran 
seçimleri sonrası ilk Danışma Mec-
lisimiz tüm teşkilatlarımıza hayırlı 
olsun. 16 yıldır iktidarda bulunan 
partimize olan destek 2002’den bu 
ya her seçimde artmıştı. 24 Haziran 
seçimlerinde ise Cumhurbaşkanımı-
za verilen destek korunurken, mil-
letvekili seçimlerinde beklentimizin 

altında kaldık. 24 Haziran seçimle-
rinde aldığımız neticenin sebep ve 
sonuçları tüm detaylarıyla önümüze 
geldi. Bir taraftan da Genel Merkezi-
miz bu değerlendirmeleri yapmaya 
devam ediyor. Kısmet olursa önü-
müzdeki hafta büyük kongremizi 
gerçekleştireceğiz. Arkasından da 
yavaş yavaş yerel seçimlere doğru 
yol alacağız” dedi.

“TÜRKİYE 2001 
YILINDAKİ TÜRKİYE DEĞİL!”

Son günlerde Türkiye’nin bü-
yük bir ekonomik manipülasyon ile 
mücadele ettiğinin altını çizen Angı, 
“Türkiye 2001 Türkiye’si değil. Pek 
çok alanda büyük aşamalar kaydet-
tik. Bir taraftan mali disiplinin getir-
diği finans alanındaki yapılanmalar, 
diğer taraftan da yeni Cumhurbaş-
kanlığı hükümet sistemi bulunuyor. 
Bu günler geride kaldığı zaman geç-
miş krizlerle bu yaşanan krizin nere-
lerde örtüşüp nerelerde örtüşmediği 
ve sonucun ne kadar hızlı bir şekilde 
düzeltildiğini hep birlikte göreceğiz. 
Bunun yolu da hepimizin gayretle-
rine bağlı. Bugün teşkilatlar olarak 
bizler, çok değerli belediye başkan-
larımız, tüm kamu kuruluşlarımız, 
dalga dalga topluma yayılan ve 
devletin en üst düzeyinde de uygu-
lanan bir tasarruf anlayışını millileş-
tirmek gerekiyor. Hazine ve Maliye 

Bakanlığımızın geçtiğimiz günlerde 
açıkladığı yeni ekonomik modelle 
vergiden teşviğe, kamu açıklarının 
azaltılmasından yerli üretime kadar 
pek çok alanda yeni bir anlayışla yol 
alınacak” şeklinde konuştu.

ÜLKEMİZİN BAŞINDA 
İŞİNİ BİLEN BİR KAPTAN VAR”
Ülkemizin geçmişte yaşadı-

ğı krizlere de atıfta bulunan Angı, 
“Geçmişte bu ülkede pek çok kriz 
yaşadık. Yaşı müsait olanlar bilir. 
1980 yılında 24 Ocak kararları ile 
başlamış, daha sonra 5 Nisan karar-
larıyla bu ülkede nelerin yaşandığını, 

son olarak da 2001 Şubat’ında yaşa-
nan krizin ülkeyi nasıl mahvettiğini 
hep birlikte gördük. Bunların hepsi 
atlatıldı. Şu anda ülkemizin başında 
işini bilen bir kaptan var. 2001 kri-
zi döneminde Konya Sanayi Odası 
Başkanı olarak gerçekleştirdiğimiz 
toplantılarda, vergileri arttıralım bu 
geminin yakıta ihtiyacı var denildi-
ğinde, bu kaptanla bu geminin sade-
ce yakıt tanklarını değil tüm gemiyi 
yakıtla doldursanız da bu fırtınadan 
çıkmak mümkün değil demiştim. 
Nitekim bunları yaşadık. Bugün 
hamdolsun kaptan olaya hakim. Ül-

kenin ihtiyaçları belli, bize düşen bu 
hassasiyetle bu yolda yürümektir” 
ifadelerini kullandı. 

“TASARRUF VE YERLİ 
TEDARİĞE ÖNEM VERMELİYİZ”
İçinde bulunduğumuz süreçte 

tasarrufunun ve yerli tedarikin çok 
önemli olduğunu ifade eden Angı,  
“Başta Belediye Başkanlarımız ol-
mak üzere hepimiz azami tasarrufa 
riayet etmek zorundayız. Çalıştırdı-
ğımız insandan aldığımız malzeme-
ye kadar… Bir toplu iğne dahi olsa 
yerli olmalı, yere düşmüşse de alma-
lıyız. Kendi varlığıyla ayakta duran, 
milli bir duruş gösterebilen ve ken-
dine yeter bir ülke görüntüsünü tüm 
dünyaya vermeliyiz. Milli ve yerli 
liderinden en uçtaki insanına kadar 
bu duruşu gösteren toplumların kar-
şısında kimse duramaz. Bu dikkatle 
tabandan en tepeye kadar tasarruf 
anlayışını ve yerli tedarikini önem-
sememiz gerekiyor. Bu günler geçe-
cek. Tedbirli bir şekilde yolumuzda 
yürüyeceğiz. Seçim dönemine en iyi 
şekilde hazırlanacağız. İnşallah ba-
şarı ile de bu seçimlerden çıkacağız” 
diye konuştu.
“TÜRKİYEÜMMETİN SON KALESİDİR”

Dünyada mazlumların son 
kalesi ve tek umudunun Türkiye 
olduğunu söyleyen AK Parti Kon-
ya Milletvekili Selman Özboyacı, 

“Elhamdülillah ülkemiz hala Müs-
lümanların kalesi ve emin olmaya 
devam ediyor. Rabbimize hamd 
ediyoruz.  Dünyanın dört bir ya-
nındaki mazlum coğrafyanın tek 
umudu Türkiye, Türkiye’nin umu-
du ise hiç şüphesiz Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanımızın 
gururu bizler AK Parti Teşkilatları 
hep birlikteyiz. Birde başımıza ge-
len her musibetle sanki kendi başı-
na gelmiş gibi bütün ümmet bütün 
mazlum coğrafyalar bizim derdi-
mizle dertlendiler.  İşte 15 Temmuz 
Gecesi sanki kendileri aynı sıkıntıyı 
yaşıyormuşçasına bütün bir ümmet 
bu toprakların evlatlarının galip 
gelmesi adına dua ettiler. Hiç şüp-
hemiz yok 24 Haziran seçimleri de 
aslında bütün bir ümmetin zaferiy-
di. Biz böyle inanıyoruz. Bu sebeple 
AK Parti ne diye soracak olursak 
işte AK Parti bütün mazlum coğraf-
yanın duası umudu ve izzetidir. Bu 
belde emin belde adeta ümmetin 
son kalesidir” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımları ile ilgili bir sunum ger-
çekleştirdi. Konuşmaların ardından 
71. İl Danışma Meclisi basına kapalı 
olarak devam etti.
n HABER MERKEZİ

Mehmet Küçüktoka

Mehmet Küçüktoka

AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı
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Özel okul teşvikleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine 

ve Maliye Bakanlığı tarafından eği-
tim destekleriyle ilgili iki ayrı tebliğ 
Resmi Gazete’de yayımlandı. 30507 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
tebliğler ile Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB) içinde ve dışındaki Özel Mes-
leki ve Teknik Anadolu Liselerinde 
öğrenim gören öğrenciler ve özel 
okullarda öğrenim gören veya gö-
recek öğrenciler için eğitim destek 
miktarları belli oldu. 

“2018-2019 Eğitim ve Öğretim 
Yılında Organize Sanayi Bölgeleri 
İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak 
Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
selerinde Öğrenim Gören/Görecek 
Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim 
Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ” 
kapsamında 5580 sayılı Özel Öğre-
tim Kurumları Kanunu kapsamın-
da, örgün eğitim yapan özel ilkokul, 
ortaokul ve liselerde öğrenim gören 
öğrenciler için resmi okullarda öğre-
nim gören bir öğrencinin okul türü-
ne göre, her kademede okulun öğre-
nim süresini aşmamak üzere eğitim 
ve öğretim desteği verilebilecek.

Söz konusu eğitim öğretim hiz-
metini sunan veya yararlananların, 
gerçek dışı beyanda bulunmak su-
retiyle fazladan ödemeye sebebiyet 
vermeleri durumunda bu tutarların, 
ödemenin yapıldığı tarihten itiba-
ren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 51 inci mad-
desine göre hesaplanacak gecikme 
zammı ile birlikte bir ay içinde öden-
mesi istenecek. Bu süre içinde öden-
memesi halinde bu tutarlar, anılan 
Kanun hükümlerine göre Maliye 
Bakanlığına bağlı vergi daireleri ta-
rafından takip ve tahsil edilecek. 

5580 sayılı Kanun hükümleri 
doğrultusunda eğitim desteği veri-
lebilmesi için; 

5580 sayılı Özel Öğretim Ku-
rumları Kanunu kapsamında, oku-
lun OSB içerisinde veya ilgili Ba-
kanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe 
konulan OSB dışında açılan özel 
mesleki ve teknik eğitim okullarında 
öğrenim gören öğrencilere, eğitim 
öğretim desteği verilmesine ilişkin 
karar kapsamında, 2016-2017 öğ-
retim yılından itibaren uygulanmak 
üzere organize sanayi bölgesi dı-
şında açılmış olması şartı aranacak. 
Her bir öğrenci için verilecek eğitim 

ve öğretim desteği süresi okulun 
öğretim süresini aşmayacak, nakil 
yoluyla gelen öğrenciler için ise oku-
lun kalan öğretim süresinden fazla 
olmayacak. Öğrencinin, o eğitim ve 
öğretim yılının başlamasından en 
geç 30 gün içerisinde okula kaydı-
nın veya eğitim ve öğretim desteği 
yapılan okullar dışındaki okullardan 
naklinin yapılmış olması gerecek. 
Organize sanayi bölgesi dışında açı-
lacak özel meslekî ve teknik Anado-
lu liselerinde okulun açıldığı il veya 
ilçe nüfusunun 20 bin ve üzerinde 
olacak. Ayrıca, OSB dışında açılan 
özel mesleki ve teknik Anadolu li-
selerinde, takviye kursları, yemek, 
servis, pansiyon hizmetleri hariç 
olmak üzere, eğitim ve öğretim des-
teği kapsamındaki öğrencilerden 
tebliğde desteklenecek alan veya 
dallarda belirlenen eğitim öğretim 
desteği tutarı kadar eğitim öğretim 
ücreti alınabilecek olması şartıyla 
eğitim ve öğretim desteği yapılabi-
lecek.

ÖZEL OKULLARA 
VERİLECEK EĞİTİM DESTEĞİ 
2018-2019 Eğitim ve Öğretim 

Yılında Özel Okullarda Öğrenim 
Gören veya Görecek Öğrenciler İçin 
Eğitim ve Öğretim Desteği Veril-
mesine İlişkin Tebliğ Resmi Gaze-
te’de yayımlandı. Eğitim ve öğretim 
desteği, Bakanlıkça eğitim kade-
melerine göre her bir derslik için 
belirlenen asgari öğrenci sayısının 
üzerinde ve her hâlükârda derslik 
başına belirlenen azami öğrenci 
sayısını geçmeyecek. Destek ise yö-
renin kalkınmada öncelik derecesi 
ve gelişmişlik durumu, öğrencinin 
ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölge-
sinin öğrenci sayısı, desteklenen öğ-
renci ve öğrencinin gideceği okulun 
başarı seviyeleri ile öncelikli öğren-
ciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya bir-

likte dikkate alınarak verilecek. Söz 
konusu eğitim öğretim hizmetini 
sunan veya yararlananların, gerçek 
dışı beyanda bulunmak suretiyle 
fazladan ödemeye sebebiyet ver-
meleri durumunda bu tutarların, 
ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 
ilgili kanuna göre hesaplanacak ge-
cikme zammı ile birlikte bir ay için-
de ödenmesi istenecek. 

2018-2019 eğitim ve öğretim 
yılında, özel okul öncesi, ilkokul, or-
taokul, lise ve temel lise türlerinde 
öğrenim görecek her bir öğrenciye 
verilecek eğitim ve öğretim desteği 
tutarları ile ilk defa destek verilecek 
öğrenci sayıları da belirlendi. 

Buna göre; Bu kapsamda, okul 
öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin 
öğrenciye 3 bin 290’ar lira, ilko-
kullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 
960’ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 
15 biner öğrenciye 4 bin 610’ar lira 
ile temel liselerdeki 24 bin öğren-
ciye 3 bin 960’ar lira olmak üzere, 
toplam 75 bin öğrenciye ilk kez des-
tek verilecek.

İllere okul türlerine göre ayrılan 
öğrenci kontenjanından az talep gel-
mesi durumunda Millî Eğitim Ba-
kanlığı boş kalan kontenjanları aynı 
okul türünden talebin fazla olduğu 
illerde kullanabilecek. Eğitim öğre-
tim desteği, Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesine bu amaçla konulan öde-
nekten karşılanacak. Ödemeye iliş-
kin usulleri belirlemede Millî Eğitim 
Bakanlığı yetkili olacak. 

OSB’LER DIŞINDA AÇILAN 
LİSELERDEKİ DESTEK ORANLARI 

OSB dışında açılan özel mesleki 
ve teknik liselerinde öğrenim gören 
10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine 
verilecek eğitim ve öğretim desteği 
tutarları, belirlenen alan veya dalla-
ra göre değişecek, 9’uncu sınıf öğ-
rencileri için ise aynı olacak. 

Buna göre, Ayakkabı ve Saraciye 
Teknolojisi 4 bin 950 lira, Biyome-
dikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 920 
lira, Denizcilik Alanı ile Endüstriyel 
Otomasyon Teknolojileri 6 bin 460 
lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi, 
Makine Teknolojisi, Motorlu Araç-
lar Teknolojisi, Tarım Teknolojileri 6 
bin 990 lira, Gemi Yapımı 7 bin 420 
lira, Gıda Teknolojisi 6 bin 240 lira, 
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 5 bin 
380 lira, İnşaat Teknolojisi 5 bin 920 
lira, Kimya Teknolojisi 6 bin 350 
lira, Kuyumculuk Teknolojisi 4 bin 
730 lira, Matbaa Teknolojisi 6 bin 
890 lira, Metal Teknolojisi 6 bin 350 
lira, Metalürji Teknolojisi 5 bin 380 
lira, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 
5 bin 600 lira, Tekstil Teknolojisi 6 
bin 130 lira, Tesisat Teknolojisi ve 
İklimlendirme 5 bin 700 lira, Plas-
tik Teknolojisi 6 bin 350 lira, Raylı 
Sistemler Teknolojisi 5 bin 380 lira, 
Seramik Cam Teknolojisi, Tasarım 
Teknolojisi 4 bin 730 lira, Uçak Ba-
kım Alanı 5 bin 920 lira, Yenilenebi-
lir Enerji Teknolojileri 7 bin 210 lira, 
9. sınıf öğrencilerine 4 bin 590 lira 
olmak üzere 10, 11 ve 12’nci sınıf 
öğrencilerine eğitim ve öğretim des-
teği verilecek.

OSB’LERDE AÇILAN 
LİSELERDEKİ DESTEK ORANLARI 
OSB’lerde açılan özel mesleki 

ve teknik Anadolu liselerinde öğ-
renim gören öğrenciler için eğitim 
ve öğretim desteği verilen alanlar 
ve tutarları ise şöyle: “Ayakkabı ve 
Saraciye Teknolojisi 5 bin 60 lira, 
Bilişim Teknolojisi 4 bin 630 lira, Bi-
yomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 
920 lira, Elektrik Elektronik Tekno-
lojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu 
Araçlar Teknolojisi ve Yenilenebilir 
Enerji Teknolojileri 7 bin 420 lira, 
Endüstriyel Otomasyon Teknoloji-
leri 6 bin 890 lira, Gıda Teknolojisi 
ile Tekstil Teknolojisi 6 bin 460 lira, 
Kimya Teknolojisi ile Metal Teknolo-
jisi 6 bin 780 lira, Matbaa Teknolojisi 
6 bin 990 lira, Metalürji Teknolojisi 
5 bin 920 lira, Mobilya ve İç Me-
kan Tasarımı 6 bin 130 lira, Plastik 
Teknolojisi 6 bin 780 lira, Tarım 
Teknolojileri 7 bin 320 lira, Tasarım 
Teknolojisi 5 bin 380 lira, Tesisat 
Teknolojisi ve İklimlendirme 6 bin 
30 lira, Seramik Cam Teknolojisi 5 
bin 380 lira, 9. sınıf öğrencilerine ise 
4 bin 590 lira.” n EMİNE ÖZDEMİR

Akşehirli Yörükler
şölende biraraya geldi

Akşehir ve Yöresi Yörükleri 
Yardımlaşma ve Dayanışma Kül-
tür Derneği (AKYÖRDER) tarafın-
dan düzenlenen 22. Yörük Türk-
men Kültür Şöleni yapıldı.

Cankurtaran Mahallesi Deve 
Boynu Yaylası’nda düzenlenen şö-
len renkli görüntülere sahne oldu. 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, şölenin açılışında yaptığı 
konuşmada, 22 yıldır devam eden 
şenliklerin, bölgenin kültürünün 
yaşatılmasında önemli olduğunu 
söyledi.

 Mustafa Kemal Atatürk’ün, 

“Gidin Toroslar’a bakın, hala bir 
Yörük çadırı varsa ve o çadırın du-
manı tütüyorsa bu ülke yıkılmaz.” 
sözünü hatırlatan Akkaya, emeği 
geçen herkese teşekkür etti.  Yö-
rük gelenek ve göreneklerinin ya-
şatıldığı şölende, En Güzel Yörük 
Çadırı Yarışması da yapıldı.   Şöle-
ne AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem, Akşehir Kaymakamı 
Mehmet Türk, Garnizon Komutanı 
Yarbay Tolga Yuvalı, İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Sadık Köseoğlu ve AK 
Parti İlçe Başkanı Abdurrahman 
Çardakoğlu da katıldı.  n AA

Konya genelinde 2 bin 10 okul bulunuyor. Önümüzdeki eğitim döneminde Konya’ya 95 okul daha kazandırılacak. Eğitim sendikaları, Konya’da ki 
okulların yeterli olduğunu dile getirerek, eğitim vermeye başlayacak olan okullar ile birlikte ihtiyacın tam anlamda karşılanacağını söyledi

‘Yeni okullar, ihtiyacı karşılar’
2018-2019 eği-

tim-öğretim yılının baş-
lamasına kısa bir süre 
kala okulların fiziki ba-
kımdan yeterliliği de 
merak konusu oldu. İl 
Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nden alınan bilgilere 
göre, Konya’da 1747 
tanesi resmi 263 tanesi 
özel olmak üzere toplam 
2 bin 10 okul bulunuyor. 
Önümüzdeki dönemde Konya’ya 95 
okul daha kazandıracak ve il gene-
lindeki 94 okulun da onarım çalış-
malarının tamamlanma aşamasında 
olduğu kaydedildi. Okulların fiziki ya-
pısını değerlendiren uzmanlar, yapıl-
ma aşamasından olan okullar ile bir-
likte eğitim ihtiyacının tam anlamda 
karşılanacağını dile getirdi. Soru-
larımızı yanıtlayan Eğitim-Bir-Sen 
Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer, 
“Donanım açısından da okullarda 
dersliklerimiz yeterli sayıdadır. Yapıl-
ma aşamasında olan okullarımızda 
devreye girdiği zaman ihtiyacımızın 
karşılanacağını düşünüyorum” dedi. 
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube 
Başkanı Tanfer Ata ise, “Konya, 

okulların fiziki yapısı ba-
kımından bazı illere göre 
şanslı illerden birisi” ifa-
delerini kullandı. 

KONYA’DA 2 BİN 10 
OKUL BULUNUYOR
Konya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nden alınan 
bilgilere göre, Konya’da 
1747 tanesi resmi, 263 
tanesi özel olmak üze-
re toplam 2 bin 10 okul 

bulunuyor. Derslik sayısı ise 17 bin 
935’i resmi, 2 bin 239’u özel olmak 
üzere 20 bin 174 olarak belirlendi. 
Şu anda yapımı devam eden yatı-
rımlarda Temel Eğitim ve Ortaöğ-
retimde 41 okul, İhale aşamasında 
Temel Eğitim ve Ortaöğretimde 54 
okul olmak üzere toplam 95 okul 
önümüzdeki dönemde Konya’ya ka-
zandırılacak. İl genelinde şu anda 94 
okul onarım kapsamına alındı ve ça-
lışmalar tamamlanma aşamasında.

“YAPILMA AŞAMASINDAKİ 
OKULLAR BİTERSE, İHTİYAÇ 

TAM ANLAMIYLA KARŞILANIR”
Eğitim-Bir-Sen Konya Şube Baş-

kanı Nazif Karlıer, yapılma aşama-
sındaki okulların tamamlanması ile 

birlikte, ihtiyacın tam olarak karşıla-
nacağını söylerek, “Konya’nın fiziki 
açıdan okul binasına çok ihtiyacı yok. 
Okullar talebi yüzde 90 oranında 
karşılamaktadır. Donanım açısından 
da okullarda dersliklerimiz yeterli 
sayıdadır. Yapılma aşamasında olan 
okullarımızda var. Bunlarda devreye 
girdiği zaman ihtiyacımızın karşı-
lanacağını düşünüyorum. Öğrenci 
sayısının artmasına bağlı olarak yeni 
binalar yapılabilir. İlçelere gittim ve 
şunu gördüm ki; Taşralarda şehre 
göçüş var. Bundan dolayı okullar fi-
ziki açıdan yeterli hale gelmiş. İlçe-
lerde tam gün eğitime geçildi ama 
Konya’da geçilemedi. Eğer derslik 
sayıları artarsa Konya’da tam gün 
eğitime geçmiş olacak. Okulları gez-
diğimiz zaman akıllı tahtalardan, 
teknoloji sınıfları ve laboratuvarla-
ra kadar her şeyi görüyoruz. Birçok 
okulda çocuklara tabletler dağıtıldı. 
Yani teknolojik açıdan okullar dona-
nım diyebiliriz. Konya’da yüzde 98 
oranında öğretmen doluluğumuz 
var. Yeni atamalardan da öğretmen-
ler gelecek. Aradaki boşluğun böy-
lelikle kapanacağını düşünüyorum” 
diye konuştu. 

“MERKEZDEKİ 
OKULLARDA SIKINTI 

YOK, TAŞRALARDA VAR”
Türk Eğitim-Sen 

Konya 1 Nolu Şube Baş-
kanı Tanfer Ata, Kon-
ya’nın, okulların fiziki 
bakımından, diğer illere 
göre şanslı olduğunu be-
lirtti. Ancak, taşra okul-
larda halen eksikliklerin 
olduğunu da söyleyen 
Ata, sözlerine şu şekilde yer verdi: 
“Okullara zaman zaman uğradığı-
mızda tadilatların devam ettiğini gö-
rüyoruz. Konya, okulların fiziki yapısı 
bakımından bazı illere göre şanslı 
illerden birisi. Merkezde bulunan ka-
labalık mahallerde ki bazı okullarda, 
fiziki yapılarının yetersiz olduğunu, 
dersliklerinin yetmediğini söyleye-
biliriz. Bunu daha önceki yıllarda 
da gördük, bu yılda böyle olacağını 
düşünüyoruz. Konya’yı İmam Hatip 
açısından şanslı görüyorum. İmam 
Hatip açısından hızlı bir gelişme var. 
Ama diğer okullar için bu gelişmenin 
olduğunu söyleyemeyiz. Yani mer-
kezdeki çok talep gören okullarda 
sıkıntı devam eder ama onun dışın-

da aşırı derecede sıkıntı 
olacağını sanmıyoruz. 
Taşralara baktığımız za-
man teknolojik imkânla-
rın kullanılamadığını gö-
rüyoruz. Bilgisayarlarla 
ilgili ‘Fatih’ projesi tüm 
Türkiye çapında uygu-
landı ama taşrada bu-
nun yeterince uygulana-
madığını ve alt yapısının 
kurulamadığını gözlem-

liyoruz. Konya Büyükşehir sınırları 
içindeki okullar akıllı tahta kullanır-
ken, taşralarda ki okullar bu imkânı 
kullanamıyor. Birde okullardaki bilgi-
sayar laboratuvarları tam tekmil di-
yeceğimiz pozisyonda değil. Tabi fen 
ve teknoloji laboratuvarlarımız ne 
kadar yeterli? Elimizde bir veri yok. 
Ancak öğretmenler, laboratuvarların 
yeterli olmadığını ve çok fazla deney 
yapamadıklarını söylüyorlar” 

“KONYA’DA HALEN 
BOŞ KADROLAR VAR”

Eğitimle ilgili değerlendirmeler-
de de bulunan Ata, “Türkiye gene-
lindeki öğretmen ve yönetici atama 
sistemi sıkıntıları devam ediyor. Or-
taöğretim geçiş sınavları ile ilgili de 

problemler var. Bakanlık bunlarla 
ilgili ne kadar rahatlatıcı açıklama-
lar yapsa da sorunlar halen devam 
etmekte. Okulların açılmasına ya-
kın günlerde, bütün veliler feryat 
edecek çünkü çocuklarının istediği 
okullara gidemediğini görecekler. 
Öğretmen Atama Sistemi ile ilgili 
olarak da Konya’da halen boş kad-
rolar var. Öğretmen açıkları tamam-
lanmaya çalışılsa da sadece merkezi 
düşünmemek lazım. Özellikle kü-
çük ilçelerimizin öğretmen açığı var. 
Türk Eğitim-Sen olarak hep şunu 
söyledik; Aynı işi yapan insanlar 
farklı unvanlarla ifade edilmemeli. 
Yani öğretmen kadrolu istihdam 
edilir. Yönetici Atama Sistemimizde 
sürekli değişen bir sistem. Konya’da 
şuanda 1. Atamalar ve 2. Duyuru 
yapıldı. Öğrencisi, öğretmeni ve 
yöneticisi oturmayan bir sistem-
de biz başarıyı bekleyemiyoruz. Bu 
üçü birlikte hareket ederse verim 
öyle sağlanıyor. Bunların çözümünü 
birden bire kimse söyleyemez ama 
önemli olan niyettir. Yönetici olacak 
olan insan öğretmenlikten gelmeli-
dir” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Nazif Karlıer Tanfer Ata
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Çin’de cami yıkımı durduruldu İsrail, 2018’de 37 çocuğu öldürdü
Çin’in Ningşia Hui Özerk Böl-

gesi’nde bir caminin yıkımı, Müs-
lüman nüfusun protestolarının 
ardından durduruldu. Channel 
News Asia televizyonunun habe-
rine göre, Veycou yerel hükümeti 
Çin Kültür Devrimi sırasında yı-
kılan ve geçen yıl restore edilerek 
yeniden ibadete açılan 600 yıllık 
Veycou Ulu Camisi için yıkım ka-
rarını askıya aldı.

Özerk bölgede nüfusun ço-
ğunluğunu oluşturan etnik Çinli 
Hui Müslümanlar dün cami çev-
resinde toplanarak yıkım kararını 
protesto etmişti.

Ningşia eyaletinde bugüne 
kadar yapılan en büyük gösteri ol-
duğu ifade edilen gösterinin ardın-
dan polis cami çevresinde yoğun 
güvenlik önlemleri almıştı.

Veycou yerel hükümetinin al-
dığı yıkım kararının, Çin Devlet 
Başkanı Şi Cinping’in ülkedeki din-

lerin Çin kültürüyle uyumlu hale 
getirilmesi çağrısına yanıt olarak 
alındığı tahmin ediliyor.

Çin’de halen yaklaşık 23 mil-
yon Müslüman yaşıyor. Ülkedeki 
56 etnik gruptan 10’u İslam dini-
ne mensup topluluklar. Hui (Çinli 
Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, 
Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, 

Baoan ve Dongşiang etnik azınlık-
ları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve 
kuzeybatısında yaşıyor. 

Huiler ile Uygurların, Ningşia 
Hui Özerk ve Sincan Uygur Özerk 
adlı iki otonom bölgesi bulunuyor. 
Ayrıca bazı eyaletlerde Müslü-
manlara ait küçük otonom idareler 
de yer alıyor. n AA 

Dünya Çocukları Koruma Ha-
reketi Filistin Şubesi’nden yapılan 
yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 
kasten öldürmek ya da kalıcı za-
rarlar vermek amacıyla Filistinli 
çocukları doğrudan hedef aldı-
ğı belirtildi. Filistinli çocukların 
yaşanan olaylar sırasında İsrail 
güçlerine karşı hiçbir şekilde teh-
dit unsuru oluşturmadığının altı 
çizilen açıklamada, İsrail savaş 
uçaklarının dört gün önce Gazze 
Şeridi’ne düzenlediği bombardı-
manda şehit edilen 1,5 yaşındaki 
kız çocuğu Beyan Ebu Hamaş ile 
hamile annesinin masumiyetine 
dikkat çekildi.

İsrail’in 2018’in başından bu 
yana işgal altındaki Filistin toprak-
larında 37 çocuğu öldürdüğü akta-
rılan açıklamada, İsrail güçlerinin 
aynı zamanda Filistinli çocukların 
bedenlerinde kalıcı engellere yol 
açan birtakım yöntemler kullandı-

ğı vurgulandı. 
İsrailli keskin nişancıların he-

defi olan 13 çocuktan bazılarının 
görme yetilerini tamamen kay-
bettiği, bazılarının ise ayaklarını 
kaybederek engelli bir hayata 
mahkum edildiği kaydedildi. Açık-
lamada ayrıca evrensel hukuka ya 

da İsrail kanunlarına aykırı olarak 
ateş açan askerlerle ilgili profesyo-
nel, şeffaf ve tarafsız soruşturma 
açılması istenirken başta çocuklar 
olmak üzere öldürme veya sakat 
bırakma kastıyla ateş açan asker-
lerin de mahkum edilmesi çağrısı 
yapıldı. n AA

Rusya’nın başkenti Moskova’da 
düzenlenen “Türkiye Festivali” bü-
yük ilgi görüyor.

Kültür, sanat, turizm ve spor gibi 
alanlarda çeşitli etkinliklerin yapıldı-
ğı festival, güzel havanın da etkisiy-
le ikinci günde de onbinlerce kişiyi 
ağırladı.

Krasnaya Presnaya’da düzen-
lenen festivalde, geleneksel sanat 
atölyelerinden gastronomiye kadar 
birçok alanda başta Rus turistlerin 
yaz aylarında sıkça tercih ettiği An-
talya olmak üzere pek çok kentin 
tanıtımı yapıldı. Türk turizm şirket-
leri de kampanyalarıyla büyük ilgi 
topladı.

Ünlü Rus ve Türk sanatçıların 
da çeşitli gösterilerle sahne aldığı 
festivalde, özellikle Türk sanatçıların 
sahne şovları binlerce Rus tarafın-
dan ilgiyle izlendi.

Bugün sona erecek olan festival, 
akşam saatlerine kadar Moskovalıla-
rı ağırlamaya devam edecek. Türki-
ye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin 
Diriöz, yaptığı açıklamada, söz konu-
su festivalin Rusya’da düzenlenen 
en kapsamlı ve yüksek katılımlı et-
kinlik olduğunu belirterek, “Geçen 
yıl festivale beklentilerin de üzerinde 
150 binden fazla kişi katıldı, bu sene 
daha fazla katılım bekliyoruz.” ifade-
sini kullanmıştı. n AA

Rusya’dan Türkiye
için vize açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığından 
yapılan yazılı açıklamada, Rusya 
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 
10. Büyükelçiler Konferansı kap-
samında 13-14 Ağustos’ta Tür-
kiye’ye gerçekleştireceği ziyarete 
ilişkin değerlendirmelere yer ve-
rildi.

Türk ve Rus liderler başta ol-
mak üzere, iki ülke arasında tüm 
seviyelerde düzenli ve karşılıklı 
güven içerisinde bir ilişki yürütül-
düğüne işaret edilen açıklamada, 
“İki ülke istihbaratının ve savunma 
bakanlıklılarının yanı sıra Lavrov 
ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu arasındaki temaslar, 
Suriye’de ateşkesin korunması ve 
ülkedeki krizin çözümüne yönelik 
süreçte önemli bir rol oynamakta-
dır.” değerlendirmesi yer aldı.

Çavuşoğlu ile Lavrov arasında 
Türkiye’de yapılacak görüşmede, 
Suriye krizinin çözümüne ilişkin 
konuların ana gündem maddele-

rinden biri olacağının vurgulandığı 
açıklamada, “Görüşmede, Ortado-
ğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, 
Ukrayna ve Karadeniz bölgesi baş-
ta olmak üzere bölgesel konular da 
geniş bir şekilde istişare edilecek.” 
ifadesi yer aldı.

Türkiye ve Rusya arasındaki 
ekonomik ilişkilerin de Lavrov’un 
ziyaretinde ele alınacağının belir-
tildiği açıklamada, şu ifadelere yer 
verildi:

“Ülkelerimiz arasındaki ticaret 
hacminde yaşanan yükselişi büyük 
bir memnuniyetle karşılıyoruz. Gö-
rüşmede Akkuyu Nükleer Santrali 
ve TürkAkım gibi stratejik öneme 
sahip projeler de değerlendirilecek. 
Ziyarette, iki ülke vatandaşlarının 
seyahatlerinin kolaylaştırılması da 
istişare edilecek konular arasında 
olacak. Moskova, Türk vatandaş-
larına yönelik bazı kategorilerde 
vizelerin kaldırılmasına hazır oldu-
ğunu teyit etmektedir.” n AA

YPG/PKK gençleri 
zorla silah altına alıyor

Terör örgütü YPG/PKK, ABD 
ile Türkiye’nin örgütün Münbiç’ten 
çıkarılmasını öngören mutabakatı-
na rağmen, ilçede yaşları 18 ile 30 
yaş arasındaki erkekleri zorla silah 
altına almaya devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK’nın 
Münbiç ilçesindeki sözde askeri 
meclisi, ABD ve Türkiye’nin örgü-
tün ilçeden çıkarılması konusunda 
4 Haziran’da vardığı mutabakata 
rağmen Münbiçli gençleri tehdit 
ederek zorla silah altına alıyor.

YPG/PKK’nın Münbiç’teki söz-
de askeri meclisinin sosyal medya 
hesaplarınca dün yeniden payla-
şılan 18 Haziran tarihli belgede, 
yaşları 18 ile 30 yaş arasındaki 
Münbiçli erkekleri bu ayın 20’sine 
kadar teslim olup örgüte katılma-
ları konusunda uyarıda bulunuldu.

Örgüt, tanınan süre içerisinde 
teslim olmayanları alıkoymak ve 
cezalandırmakla tehdit etti.

Suriye topraklarının yaklaşık 
yüzde 27,7’sinde varlık gösteren 
YPG/PKK, işgal ettiği bölgelerde 
gençleri zorla silah altına alıyor. 
Öte yandan ilçede esnaf, örgütün 
Münbiçli erkekleri nisan ayında 
zorla silah altına almasına tepki 

göstererek kepenk indirmişti. YPG/
PKK, Halep’in Fırat Nehri’nin batı-
sında kalan Münbiç ilçesini, Ağus-
tos 2016’ta ABD’nin desteğiyle 
ele geçirmişti. Münbiç nüfusunun 
yüzde 90’ından fazlasını Araplar 
oluşturuyor.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK’nın 
Suriye’nin kuzeyinde Fırat Neh-
ri’nin batısında işgal ettiği Mün-
biç’ten çekilmesi için mutabakat 
sağlamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı 
Mike Pompeo, 4 Haziran’daki gö-
rüşmelerinde, ilçede güvenlik ve 
istikrarın sağlanmasını da içerecek 
bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının 
askeri ve istihbari unsurlarla ilçede 
ortak denetime başlamasını öngö-
rüyor. Mutabakat ayrıca Münbiç’te 
teröristlerin çıkmasından sonra 
ilçenin yerel unsurlarından bir yö-
netim kurulmasını içeriyor. İş bir-
liğinin Fırat Nehri’nin doğusuna 
ilerletilmesi de planlanıyor.

Bu çerçevede ilk devriye faali-
yeti 18 Haziran’da yapılmış, Türki-
ye ve ABD Münbiç’te şimdiye ka-
dar 28 koordineli/bağımsız devriye 
görevi icra etti. n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin siyasi ve sinsi bir oyunla karşı karşıya 
olduğunu belirterek, “Allah’ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz” diye konuştu 

‘Oyununuzu gördük
ve meydan okuyoruz’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlı-
ğı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi 
Toplantısı’na katıldı.

“TESLİM OLMAYACAĞIZ”
Erdoğan, burada yaptığı ko-

nuşmada, dövizdeki hareketliliğe 
ilişkin, şunları kaydetti:

“Trabzon’dan ilan ediyorum, 
oyununuzu gördük ve meydan 
okuyoruz. Provokasyonla, darbeyle 
yapamadıklarını şimdi para ile ger-
çekleştirmeye çalışıyorlar. Buna 
açık ifadeyle ekonomik savaş der-
ler. Teslim olmayacağız. Siz dolar-
la üzerimize gelirseniz, biz de baş-
ka yollarla işlerimizi yürütmenin 
çarelerini arayacağız. 81 milyon-
luk bir ülkeyle stratejik ortaklığını, 
müttefikliğini, terör örgütleriyle 
ilişkileri uğruna feda edene ‘Hadi 
güle güle’ deriz.”

“CEVABIMIZI YENİ İTTİFAKLARA 
YÖNELEREK VERİRİZ”

“Terör örgütleriyle ilişkisi olan 
bir papaz için 81 milyonluk Tür-

kiye’yi feda etmeye kalkışıyorsun. 
Kusura bakma, hukuk devleti ola-
rak gereği neyse biz onu yaparız.” 

diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Operasyonun amacı, Türki-

ye’yi finanstan başlayıp siyasete 
kadar varan tüm alanlarda teslim 
almaktır. Meselenin döviz kuru 
olduğunu, yargılanan papaz ol-
duğunu, demir ve alüminyum 
vergisi olduğunu sanacak kadar 
basit düşünenler varsa, bir an 
önce silkinip kendilerine gelsinler. 
Tüm dünyaya ticaret savaşı açan 
ve buna ülkemizi de dahil edene 
cevabımızı yeni pazarlara, yeni iş 
birliklerine, yeni ittifaklara yönele-
rek veririz. Namusumuz bildiğimiz 
vatanımızı, ezanımızı, bayrağımı-
zı, içimizdeki hainleri alçakları ve 
teröristleri maşa olarak kullanan 
emperyalistlere teslim etmedik.” 

“BUNUN DA ÜSTESİNDEN 
GELECEĞİZ”

Türkiye’nin bir kez daha siya-
si ve sinsi bir oyunla karşı karşıya 
olduğuna işaret eden Erdoğan, 
“Allah’ın izniyle bunun da üstesin-
den geleceğiz. Onlar şu anda bizim 
sakalımızı tıraş ediyorlar, bilmiyor-
lar ki yarın çok daha gür çıkacak” 
dedi. n AA

Ruslardan ‘Türkiye Festivali’ne büyük ilgi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi 
Ramazan Yaşar’ın oğulları Muham-
med ve Mustafa erkekliğe adım attı. 
Azime-Zeki Tırpan ve Zeynep-Mus-
tafa Yaşar çiftinin torunları, Hani-
fe-Ramazan Yaşar çiftinin evlatları 
Muhammed ve Mustafa sünnet dü-
ğünü mutluluğu yaşadı.

Öncü Düğün Salonu’ndan dü-
zenlenen düğün merasimine Yaşar 
ailelerinin sevenleri, dostları ve çok 
sayıda kişi katıldı. Davetlilerin ‘ha-

yırlı olsun’ dileklerini kabul eden 
Yaşar ailesi kendileri ile tek tek ilgi-
lenerek yemek ikramında bulundu. 
Muhammed ve Mustafa kardeşler 
ise sünnet olmanın sevincini ya-
şayarak doyasıya eylendi. Yenigün 
Gazetesi olarak Muhammed ve 
Mustafa kardeşleri atmış oldukları 
bu büyük adım için tebrik eder, Ya-
şar ailelerine ise ‘hayırlı olsun’ dilek-
lerimizi iletiriz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Miraç Otomotiv İşletme Sahibi Adnan Asan’ın oğulları, Halil Ege ve Eymen Efe 
sünnet olarak, düğün mutluluğu yaşadı. Düğüne çok sayıda davetli katıldı

Halil Ege ve Eymen
Efe, sünnet oldu

Miraç Otomotiv İşletme Sahibi 
Adnan Asan’ın oğulları, Halil Ege ve 
Eymen Efe sünnet düğünü heyecanı 
yaşadı. Çiğdem-Adnan Asan çiftinin 
evlatları, Ali Osman Asan ve Nuret-
tin Akın’ın torunları erkekliğe adım 
attı. Fevzi Çakmak Mahallesi Galeri-
ciler Sitesi içerisinde düzenlenen dü-
ğün merasimine Asan ve Akın aile-
lerinin yakınları, sevenleri ve dostları 
katıldı. Davetlileri kapıda karşılayan 
Asan ailesi, kendilerinin güzel te-

mennilerini kabul ederek geleneksel 
düğün pilavı ikramında bulundu. 
Halil Ege ve Eymen Efe kardeşler 
ise arkadaşları ile birlikte doyasıya 
eğlenerek, sünnet olmanın heyeca-
nı yaşadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Yenigün Gazetesi olarak Halil Ege ve 
Eymen Efe kardeşleri atmış oldukları 
bu büyük adım için tebrik eder, Asan 
ve Akın ailelerine ise “hayırlı olsun” 
dileklerimizi iletiriz.
n MEVLÜT EGİN

Karatay Belediyesi, bayram 
temizliğine İsmil’den başladı

Karatay’da Kurban Bayramı 
öncesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü ile Park Bahçeler Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından kap-
samlı temizlik ve çevre düzenleme 
çalışmaları yapılıyor

Karatay Belediyesi ekipleri 
Kurban Bayramı öncesi bayram 
temizliğine İsmil’den başladı. Bay-
ramın yaklaşması nedeniyle cadde 
ve sokaklardaki temizlik çalışma-
larının hız kazandığını dile getiren 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli; “Amacımız hemşeh-
rilerimizi temiz, bakımlı, huzur-
lu ve güvenli bir şekilde Kurban 
Bayramını geçirmesini sağlamak. 
Allah birliğimizi beraberliğimizi 
daim etsin” dedi. Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli; yürütülen çalış-
malar ile ilgili yaptığı açıklamasın-
da, bayram temizliğine İsmil’den 
başladıklarını belirterek, cadde, 
sokak, İsmil Kapalı Pazar Market 
ve cami önünde yapılan  temizlik 
çalışmalarının yanı sıra yabancı ot 
temizliği çalışmalarının da yapıldı-
ğını belirtti. Başkan Hançerli; ‘bu 
kapsamda İsmil Mahallemiz’de 
bayram seferliği başlattık’ diyerek 
şunları söyledi: “İsmil’de kaldırım 
ve bahçe duvarları diplerinde olu-
şan yabani otların temizliğinin yanı 

sıra ekiplerimiz, sokak temizleme 
ve yıkama çalışmalarını hızlı bir 
şekilde yürütüyor. Temizlik çalış-
maları kapsamında önce süpürge 
aracı ile süpürülen cadde ve sokak-
lar ardından dezenfekte su ile yı-
kanıyor. Vatandaşlarımızın huzuru 
için çalışmalarımız bayramın son 
gününe kadar sürecek.”  

İlçenin yeşil hassasiyetini gün 
yüzüne çıkartılarak İsmil’e, este-
tik bir görünüm kazandırılmasını 
amaçladıklarını dile getiren Başkan 
Mehmet Hançerli, bu kapsamda 
İsmil’e 247 bin m²’lik alanda top-
lamda 6 bin ağaç dikildiğini dile 
getirdi. n HABER MERKEZİ

Uzman odyologlar 
KTO Karatay’da yetişiyor

Odyoloji alanında ulusal ve 
uluslararası kabul edilmiş dona-
nımlı eğitimle ve nitelikli akademik 
kadrosuyla KTO Karatay Üniversi-
tesi uzman odyologları hayata ha-
zırlıyor. 

Aynı zamanda üniversitede 
bulunan laboratuvarlar, geleceğin 
odyologlarına teori ile pratiği bir 
arada deneyimleme fırsatı veriyor. 
“İşitme bozukluğu uzmanı” olarak 
tanımlanan odyologlar, işitme kay-
bı ya da denge bozukluğu tanısını 
koyuyor ve hastaya kulak burun 
boğaz (KBB) hekimiyle birlikte te-
davi ve rehabilitasyon konusunda 
danışmanlık yapıyor. 

Odyolog adaylarının KTO Ka-
ratay Üniversitesinde aldıkları eği-
timin niteliğini artıran en büyük 
unsurlardan biri de üniversitenin 
sahip olduğu laboratuvarları. Al-
dıkları teorik bilgiyi, henüz mezun 
olmadan laboratuvar ortamında 
pratikle buluşturmaları ve çeşitli 
cihazları sadece ders kitaplarından 

tanıyarak değil aynı zamanda labo-
ratuvarlarda da görmeleri öğren-
cilere meslek hayatlarında avantaj 
sağlıyor. KTO Karataylılar Odyoloji 
Bölümünde kendilerine sunulan 
Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Prog-
ramı ile mesleklerinde lisansüstü 
bir ilerleme de kaydedebiliyor. 

Odyologlar nerelerde görev 
alabiliyor? 

Odyologlar; devlet, özel veya 
üniversite hastanelerinin odyoloji 
kliniklerinde çalışabiliyor. Bunun 
yanı sıra işitme engellilere yönelik 
hizmet veren özel eğitim ve reha-
biliyasyon merkezlerinde, özel sek-
tördeki işitme cihazı firmalarında 
da sorumlu müdür olarak görev 
alabiliyor. Hastanelere dışarıdan 
hizmet veren koklear implant fir-
malarında çalışabilecekleri gibi, 
kendilerine ait işitme cihazı veya 
koklear implant firması veya işitme 
veya denge bozuklukları üzerine 
özelleşen merkezleri de açabiliyor.
n AA

Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Yaşar’ın oğulları Muhammed ve Mustafa 
erkekliğe adım attı. Gerçekleştirilen düğün merasimine çok sayıda davetli katıldı

Yaşar ailesi, sünnet
mutluluğu yaşadı

Mehmet Hançerli
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Konyaspor yönetimi 
62 günde neler yaptı?

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk ve 2. Başkan Selçuk Aksoy, göreve gelmelerinden sonra 
ortaya koyulan icraatları anlattı. Kulluk, 62 günlük süreçte sürüncemede olan birçok konuya çözüm getirdiklerini ifade etti

Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi 
Kulluk göreve başladıkları andan 
itibaren geçen 62 gün içinde birçok 
sorunu kulübün gündeminden çıkar-
dıklarını hatırlatarak bu süreçte neler 
yapıldığını tek tek sıraladı. Başkan 
Kulluk konu hakkında şunları söyledi: 
“Biz göreve geleli 62 gün oldu bu sü-
rede ne yaptık? Kulübe geldiğimizde 
kulübümüzün iki tane davası vardı. Bir 
tanesi eski çıkan bir personelimiz, bir 
tanesi de bir hocamızla ilgili. Şu anda 
Konyaspor’un adli bir davası bulun-
muyor. Karşılıklı olarak anlaşıldı ve 
ödenmesi gereken paralar ödendi. 
Stadın bakımını ele aldık, localardaki 
yaklaşık 900 koltuğu yeniledik. Bu-
rada Sayın Spor Genel Müdürümüz 
Mehmet Baykan’ın valimiz ve emniyet 
müdürümüzün ikazlarıyla riyaset lo-
cası yaptık. Devlet büyüklerini, A pro-
tokolü bundan sonra riyaset locasında 
ağırlayacağız. Buraya harcanan bedel 
kulübümüzden çıkmamıştır. Tüm har-
camalar yönetimdeki arkadaşlar ve 
benim tarafımdan karşılanmıştır. A 
Takım otobüsümüzün kurumsal kim-
likle giydirilmesi bu maçın ardından 
yenilenecek. 

‘KONYASPOR A.Ş’Yİ 
DEĞERLİ BİR ŞİRKET HALİNE 

GETİRMEK İSTİYORUZ’
Öte yandan 2005 yılında Kon-

yaspor A.Ş. kurulmuş ama 13 yıldır 
in aktif olarak duruyormuş. A.Ş.’nin 
üstünde eski bir otobüs vardı ve 
yaklaşık 20 bin tl’nin üzeride borcu 
bulunuyordu. Bu araç 30 yıllıktı bunu 
hurdaya ayırarak borçtan kurtulduk 
dolayısıyla A.Ş.’nin borçlarını kapattık 
ve bu kuruluşu aktif hale geçirdik. Şu 
anda A.Ş. iki tane store mağazamızı 
işletiyor. Bu gelirler A.Ş.’ye kalacak. 
Ve bundan sonra Konyaspor’un tüm 
satın almaları A.Ş. üzerinden olacak. 
Bizim hedefimiz A.Ş.’yi lig bitinceye 
kadar 15-18 trilyon arası ciro yaptırıp 
bunu değerli bir şirket haline getirmek 
istiyoruz. İlerde bu şirket üzerinden 
reklamlar, loca satışları ve bazı kulüp-
lerde olduğu gibi belki futbol tarafını 
da bağlayabiliriz. Ama bunu zamanla 
tartışarak yapıyoruz. Ben bilirim yapa-
rım değil, doğrusu ne artısı eksisi ne 
bütün bunları detaylı olarak düşünü-
yoruz.

‘TARAFTARLARIMIZI
 DESTEĞE BEKLİYORUZ’

Hummel ile anlaşmamız bit-
mişti. Biz de  uluslararası bir marka 
olan Nike ile anlaştık. Konya’ya daha 
uygun olduğunu düşündük. Yanı sıra 
bu dönemde kombine ve bilet fiyatları 
ayarlandı. Bunların üstünde çok kafa 
yorduk. 10 bin kombineyi şu anda 
geçtik. 

‘ATİKER AİLESİNİN 
DESTEĞİ ÇOK BÜYÜKTÜR’

Sponsorluk anlamında Kon-
yaspor’un ana en büyük sponsoru 
Atiker Ailesidir. Atiker Ailesinin ver-
diği destek çok büyüktür bu kulübe. 
Ömer Bey eksik olmasın bu yıl da 
devam ettiriyor sözleşmemiz gereği 
sponsorluklarla hiçbir sıkıntımız yok. 
Tahir Bey ile de anlaştık onunla bir 
sıkıntımız yok. Bir diğer sponsorumuz 
Medaş-Mepaş onlarla dün görüştük, 
anlaşmayı herhalde bu hafta veya 
gelecek hafta imzalarız. Türk Hava 
Yollarına gelince Sayın Ahmet Sorgun 
ve Ziya Altunyaldız vekillerimiz ile gö-
rüştük onlar da yardımcı oldular ken-
dilerine teşekkür ediyoruz. Büyük bir 
ihtimalle haftaya onlarla da imzalarız. 
Bu arada iki tane belediyeden hibe 
şekliyle gelen otobüsler vardı. Onla-
rın giydirilmesi ve bakımı  yapıldı ve 
altyapımıza kazandırıldı. Bir tane uzun 
yol aracını Çiçek Turizm’den tahsis et-
tik giydirmesi Okay Tınkır bey tarafın-
dan yaptırıldı. Spor akademilerimizin 
yeri değişti, oradaki personelimize 
takviyeler yapıldı. Geçen sene 400 
öğrencimiz vardı şu anda yaklaşık 700 
öğrencimiz var.”

Yeni sezon ve yeşil beyazlı takım 
ile ilgili görüşlerini açıklayan Atiker 
Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Ak-
soy ise, “Yeni sezonun Konyaspor’u-
muza hayırlı olmasını dileyerek ko-
nuşmama başlıyorum. İki gün sonra 
sezonun ilk maçına çıkacağız. 8 Ha-

ziran’da yeni yönetim olarak göreve 
geldik. O günden beri kulüple ilgili 
birçok konuda ciddi çalışmalar yaptık 
hali hazırda da bu çalışmalar devam 
ediyor. Sağ olsun başkanımızın ön-
cülüğünde birçok konuyu halletmekle 
beraber biz de üzerimize düşen takım 
tarafında transfer ve hoca konusunda 
Rıza Çalımbay ile anlaştıktan sonra 
transfer politikamıza göre bildiğiniz 
üzere belli noktalara transferlerimiz 
oldu. Takımımız Bolu kampından son-
ra Hollanda’da çalışmalarına devam 
etti. Kamplar ciddi ölçüde verimli 
geçti. Transferlerin yanı sıra geçen 
sene sakatlığı olan Traore sakatlığı 
geçmiş bir şekilde takıma dönmesi, 
Filipovic’in bir ay içerisinde takıma 
kazandırılacak olması bizim için en 
sevindirici gelişmelerden. Umarım 
yeni transferlerimizde kısa sürede 
takıma uyum ve katkı sağlarlar. İnşal-
lah yeni sezonda da umduğumuz gibi 
güzel bir sezon geçiririz. Allah yardım-
cımız olsun diyorum.

‘İHTİYAÇ OLURSA 
TRANSFER YAPACAĞIZ’

Transfer şu anda belki bir orta sa-
hada hocamızın da dediği gibi ihtiya-
cımız var gibi gözüküyor ama şu anda 
ciddi bir yoğunluğumuz da var. Çok 
acele etmiyoruz biraz sürece bakaca-
ğız. Görüşmüş olduğumuz futbolcular 

da var. Onlardan da cevap bekliyoruz. 
Erzurum maçından sonra gerekli olan 
bölgelere transfer yapmayı düşünüyo-
ruz ama bu kesin değil şartlar uygun 
olursa, takımın tamamen ihtiyacının 
olduğunu düşünürsek bir transfer 
daha belki yapabiliriz. 

Kombine satışında 10 bine yak-
laşılmış. Umuyorum ki önümüzdeki 
sezon geçtiğimiz sezondan daha iyi 
bir şekilde taraftarlarımızın destek-
leyeceğine inanıyorum. Bu takımın 
sportif başarısıyla da alakalı. Takımı-
mız fikstür avantajı ile başlayacak ilk 
beş maçta belli bir puan seviyesine 
ulaşırsak taraftarlarımızın da destek-
leyeceğini umuyorum. 

MALİ YAPIDAN KOPMAMAK 
İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Tabi ülkenin şartlarını biliyorsu-
nuz kulüplerin borç yükü ciddi dere-
cede artıyor. O yüzden transferde en 
çok dikkat ettiğimiz şey bütçeyi fazla 
aşmamak. Şu ana kadar transfer ko-
mitesiyle dengeli götürdük olayı. Gön-
derdiğimiz futbolcuların maliyetleri 
kadar transfer yaptık. Sözleşmelerin 
çoğu Euro bazında olduğu için önü-
müzdeki yıllara daha büyük borçlarla 
girmemek için biz ek gelirleri sağla-
mak ve bu mali yapıdan kopmamak 
için mücadele ediyoruz.  Bununla be-
raber başarıyı sağlamak zorundayız, 

önceliğimiz bu.
MEHDİ’DEN GELEN PARAYI 

ETO’O’YA VERMEDİK
Eto’o konusunda Mehdi’den gelen 

para Eto’o’nun parasına bir kere hiç 
yaklaşmıyor. Biz geldiğimizde hem 
takım dengesi açısından hem mali 
açıdan göndermeyi aslında düşünü-
yorduk. Bunun bir süreç alacağı bel-
liydi. Sonuçta bunu da iyi yönetmek 
gerekiyor mali açıdan. Onun için biz 
Eto’o ile konuştuğumuzda da kendisi-
ne vermiş olduğumuz rakam aslında 
onun hak ettiği rakam sözleşmesine 
göre. Şimdi o da profesyonel olarak 
düşündü ve bu tarihe kadar bekledi. 
Ben de zaten Eto’nun gitmeyeceğini 
söylemiştim. Mehdi’den gelen paray-
la Eto’o’nun parasının kesinlikle bir 
kıyası yok” dedi.

FORMALAR STORE’DA SATIŞTA
Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk 

basın toplantısının sonunda Store ve 
stadyum sponsorluğuyla ilgili sorula-
ra da cevap verdi. Hilmi Kulluk şöyle 
konuştu: “Forma meselesinde şöyle 
bir sıkıntımız var. Bu formaların hepsi 
ithal geldiği için teslim süresi 4-8 haf-
ta arasında. Ama biz siparişlerimizi 
önce çektiğimizden dolayı maça belli 
bir kısmı yetiştirdik. Belki çubuklu for-
mada biraz sıkıntı olabilir ama diğer-
leri storelarımıza geldi. Biz devraldık, 
mal dediğimizde de tedarikçi ile yaşa-
nan bir sıkıntı var onlar da haklı ola-
rak ithal ürün gecikir dediler. Verilen 
siparişin yüzde 60’a yakını gelir ama 

zaman içerisinde kesinlikle hepsi 
tamamlanır bir sıkıntı çıkacağını zan-
netmiyorum. Düzgün sipariş verme-
miz lazım çünkü siparişle uğraşanlar 
bilir stok maliyetine gireriz. Şimdi biz 
formayı sipariş verdik. İki ay sonra ge-
lirse Konya mevsimsel olarak kışa gir-
miş olacak o zaman satma imkanımız 
kalmayacak. Hepsinin adetlerini buna 
göre tek tek hesap ederek veriyoruz. 

STADYUM İSMİ 
SPONSORLUĞU İÇİN RAKAMLAR 
BEKLENTİMİZİN ALTINDA KALDI

Stat ismine gelince çalışmamızı 
ulusal bir firmayla yaptık ama bana 
göre eder bir fiyatı yakalayamadık. 
Eğer sizin de bir öngörünün varsa 
hiç gocunmayız gider görüşürüz ama 
eder fiyatı ne bunun tespitinde bize 
gelen rakamlar beklentimizin altında 
kaldı. Statta zaten en büyük destek-
çimiz Konya Büyükşehir Belediye-
si. Neden derseniz? Birçok konuda 
önemli hizmetler alıyoruz. Böylelikle 
büyükşehir belediyemiz bize en büyük 
yatırımı yapıyor zaten. Büyükşehir’e 
de gittiğimizde şu rakamı elde edebi-
liriz bu projeyi yaparsak diyebilmemiz 
lazım. Onu da şu ana kadar bize veren 
bir firma olmadı. Allah hepimizin yar-
dımcısı olsun. İnşallah kazasız belasız 
sakatlık olmadan bir sezon geçiririz. 
Hedefimiz Erzurum maçında üç puan 
inşallah, bir seri yakalarız ve hepimiz 
rahat ederiz.”
n SPOR SERVİSİ
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Sahanın tek yenisi 
golle başladı!

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 
teknik direktör Rıza Çalımbay, Erzurumspor karşısında 
yeni transferlere görev vermedi. Geçen sezonki kadro-
dan farklı olarak sadece Uğur Demirok savunmada görev 
aldı. Sahanın tek yeni ismi olan Uğur Demirok Konyaspor 
adına sezonun ilk golünü atan isim oldu. 22. dakikada du-
ran topta ileri çıkan Uğur yaptığı kafa vuruşu ile takımının 
ilk golünü atan isim oldu.
n SPOR SERVİSİ

Tribünler 
ilgi gösterdi!

Atiker Konyaspor’un igin yeni ekibi Erzurumspor’u 
mağlup ettiği maçta taraftarı yalnız bırakmadı. Sezonun 
ilk haftası olmasına rağmen maça önemli ölçüde ilgi 
gösteren yeşil beyazlı taraftarlar, coşkulu galibiyette pay 
sahibi oldu.

20 bin civarında Konyaspor taraftarı stadyumda güzel 
görüntüler oluşturdu. Pahalı bulunan kombine bilet fiyat-
larına rağmen taraftarın bu ilgisi taraftarı memnun etti. 
n SPOR SERVİSİ

Skubic kaçırdı 
Hakan yine çıkardı
Atiker Konyaspor’un Erzurumspor’u mağlup ettiği 

maça yine kaleci Hakan Canbazoğlu damgasını vurdu. 
Geçen sezon play-off finelinde 4 penaltı kurtararak, Er-
zurumspor’un Süper Lig’e çıkmasında büyük pay sahibi 
olan tecrübeli kaleci, kaldığı yerden devam etti. 

Karşılaşma golsüz devam ederken Ömer Ali’nin pa-
sında ceza sahasına hareketlenen Yatabare yerde kaldı 
ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Skubic kul-
lanırken, Hakan Canbazoğlu penaltıyı kurtararak kaldığı 
yerden devam etti.
n SPOR SERVİSİ

Traore 1 yıl sonra sahada!
Atiker Konyaspor’un 

yıldız oyuncusu Abdou Ra-
zack Traore, Erzurumspor 
maçında oyuna sonradan 
dahil olarak 1 yıl sonra 
sahalara döndü. Geçen 
sezonun ilk haftasında, 13 
Ağustos 2017’de oynanan 
Trabzonspor maçında ağır 
bir sakatlık geçiren tecrü-
beli oyuncu, ameliyat ol-
muş ve sezonu kapatmıştı. 
Erzurumspor maçında 81. 
dakikada oyuna dahil olan 
Traore, tam 1 yıl sonra 
yeniden yeşil zemine ayak 
bastı. 

Traore hazır bir görün-
tü sergilemese de ilerleyen 
haftalar için umut verdi. 
n SPOR SERVİSİ

Taraftarlar 
arasında 

dostluk rüzgarı
Atiker Konyaspor ile Erzurumspor arasın-

da oynanan karşılaşma iki takımın taraftarları 
arasında dostluk görünütlerine sahne oldu. 
Erzurumspor taraftarının stadyuma gelmesi ile 
birlikte, yeşil beyazlı renklere gönülverenler 
misafirlerine ilgi gösterdi. Atkı ve forma alış-
verişinde bulunan taraftarlarlar maç içinde de 
karşılılı tezahüratlarla birbirine destek oldu. 
Uzun süre sonra Süper Lig’de ilk maçına çıkan 
Erzurumspor taraftarı lige renk katacağının sin-
yallerini şimdiden verdi.
n SPOR SERVİSİ

Rıza Çalımbay’dan Volkan sürprizi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 
ligin ilk haftasında Erzurumspor karşısına sürpriz bir 11 
ile çıktı. Tecrübeli teknik adam yeni trasnferlerin büyük 
bölümünü oynatmazken sadece Uğur Demirok’a şans 
verdi. Savunma hattını bozmayan Çalımbay, Serkan, 
Skubic, Ali Turan, ve Ferhat ile gole engel olmaya ça-
lıştı.

En büyük sürpriz ise orta sahada geldi. Rıza Çalım-
bay, Vokan Fındıklı’ya ilk 11’de görev vererek, taraftarı 

şaşırttı. Çalımbay’ın bir diğer rafikal kararı da Yataba-
re-Jahovic ikilisin aynı anda sahada olmasıydı.

Anadolu Kartalı, Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur 
Demirok, Ferhat, Jonsson, Volkan, Yatabare, Ömer Ali, 
Fofana, Jahovic 11’i ile mücadele etti. 

Büyük umutlarla transfer edilen Jevtovic, Hurtado 
gibi isimlerin henüz hazır olmadıkları için forma şansı 
bulamadıkları öğrenildi.
n SPOR SERVİSİ

Rıza Çalımbay: İstediğimizi aldık
Atiker Konyaspor Teknik Rirektörü Rıza Çalım-

bay maç sonrası yaptığı açıklamada galibiyetle 
başlamak istediklerini ve bunu başardıkları için 
mutlu olduklarını söyledi. Çalımbay açıklamasın-
da,  “Bugün bizim için çok önemliydi. Kazanmamız 
gerekiyordu. Karşılaşmaya iyi başladık. İstediğimiz 
pozisyonları yakaladık ve 2-0 öne geçtik. Sonra hiç 
beklemediğimiz şekilde ölü toplardan gol yedik. 
Oysa hafta içinde buna çok iyi çalışmıştık. Ne olursa 
olsun kazanmamız gerekiyordu kazandığımız için 
mutluyuz. Ama bazı şeyler gösterdi ki çalışmamız 
gereken noktalar var. Özellikle ölü toplar. Bazı po-
zisyonlarda daha iyi şekilde değerlendirmemiz ge-
rekiyor. Her zaman böyle pozisyonlar ya kalamayız. 
Yakaladığımız pozisyonları da iyi şekilde neticelen-
dirmeliyiz. Eksiklerimiz var tabii ki Mehdi’nin yerine 
bir oyuncu almamız gerekiyor. İnşallah onun boş-
luğunu da doldurursak zaman daha iyi oluruz. Milli 
takım arasına kadar iyi gidersek sonrasında daha 
iyi olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Kurtarıcı Yatabare
2018-2019 sezonunun ilk haftasında evinde Erzurumspor’u ağırlayan Atiker Konyaspor, rakibini 3-2 mağlup etti. 

Maça etkili başlayan Anadolu Kartalı 2-0 öne geçti. Duran toplardan yediği gollerle bir anda maçı zora sokan yeşil 
beyazlıları kurtaran Yatabare oldu. 85. dakikada ağları sarsan deneyimli golcü, takımını adeta ipten aldı

Spoer Toto Süper Lig’in ilk haftasın-
da evinde Erzurumspor’u ağırlayan Atiker 
Konyaspor, ligin yeni ekibini 3-2 mağlup 
etmeyi başardı. Skubic ile bir penaltı vu-
ruşundan yararlanamayan Konyaspor, 
Uğur ve Yatabare’nin golleri ile 2-0 öne 
geömeyi başardı. Erzurumspor Schwe-
chlen ve Lokman ile karşılık verdi. Maçın 
son bölümünü tedirgin geçiren yeşil be-
yazlılar, taraftarını  da desteği ile aradığı 
golü Yatabare ile buldu. Kartal lige 3 pu-
anla başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Ömer Ali Şahiner’in 

ara pasına hareketlenen Yatabare, ceza 
sahası içerisinde Schwechlen’in mü-
dahalesiyle yerde kaldı ve hakem Suat 
Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. 
18. dakikada Skubic’in kullandığı penaltı 
atışında kaleci Hakan Canbazoğlu yata-
rak topu kontrol etti ve gole izin vermedi. 

22. dakikada ev sahibi ekip öne geç-
ti. Ömer Ali Şahiner’in kullandığı serbest 
vuruşta ceza sahasında Uğur Demirok, 
kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluştur-
du: 1-0

26. dakikada Ömer Ali Şahiner’in 
gönderdiği hava topuna ceza alanın-
da Konyaspor’dan Jahovic ile Erzu-
rumspor’dan Tolga Ünlü yükseldi. Tolga 
topu ceza alanından uzaklaştırırken elle 
temas nedeniyle kısa bir süre sonra Vi-
deo Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden 
gelen uyarı üzerine hakem Suat Arslan-
boğa pozisyonu kenardaki ekrandan izle-
di. Hakem Arslanboğa kararını değiştir-
medi ve maç devam etti.   

30. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye 
çıkardı. Ömer Ali Şahiner’in ara pasına 
hareketlenen Yatabare, ceza alanında 
sağ çaprazda kaleci Hakan Canbazoğ-
lu’nu da geçerek topu ağlara gönderdi: 
2-0

34. dakikada Taylan Antalyalı’nın 
ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Ser-
kan Kırıntılı topu kornere çeldi. 

36. dakikada Ömer Ali Şahiner’in 
ara pasına hareketlenen Yatabare’nin 
bekletmeden vuruşunda kaleci Hakan 
Canbazoğlu topa müdahale etti. Kale di-
reği önünde boşta kalan meşin yuvarlak, 

Jahovic’in müdahalesiyle auta gitti. 
39. dakikada konuk ekip farkı 1’e 

düşürdü. Taylan Antalyalı’nın kullandığı 
köşe atışında, altıpas içerisinde Schwe-
chlen topu ağlara gönderdi: 2-1

Yeşil-beyazlı ekip karşılaşmanın ilk 
yarısını 2-1 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI
71. dakikada konuk ekip beraberliği 

sağladı. Emrah Başsan’ın sağ kanattan 
kullandığı serbest vuruşta altıpas içeri-
sinde topa iyi yükselen Lokman Gör, me-
şin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

82. dakikada Özer Hurmacı’nın ceza 
sahasının dışından sert şutunda topu de-
fans uzaklaştırdı. 

85. dakikada ev sahibi ekip tekrar 

üstünlüğü sağladı. Ömer Ali Şahiner’in 
sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta 
ceza sahası içerisinde topla buluşan Ya-
tabare’nin sert şutunda, meşin yuvarlak 

ağlara gitti: 3-2
Karşılaşma Atiker Konyaspor’un 3-2 

üstünlüğüyle sona erdi. 
n AA/SPOR SERVİSİ

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, 
Ömer Ali Şahiner, Jonsson, Volkan Fındıklı (Dk. 81 Traore), Fofana (Dk. 71 Milosevic), 
Yatabare, Jahovic (Dk. 89 Jevtovic)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Lokman Gör, 
Schwechlen, Hakan Arslan, Scuk, Taylan Antalyalı, Sunu, Özer Hurmacı (Dk. 83 Ege-
men Korkmaz), Erhan Çelenk (Dk. 46 Emrah Başsan), Thy (Dk. 69 Khubulov)
Goller: Dk. 22 Uğur Demirok, Dk. 30 ve Dk. 85 Yatabare (Atiker Konyaspor), Dk. 39 
Schwechlen, Dk. 71 Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Özer Hurmacı, Dk. 52 Schwechlen (Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor), Dk. 79 Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor)



RPS
Kartal’ın

uçuşu
başladı 

Geçen sezon kabusu yaşayan Anadolu Kartalı, büyük umutla 
hazırlandığı sezonun ilk haftasında evinde ligin yeni ekibi 

Erzurumspor’u ağırladı. Uğur ve Yatabare’nin golleri ile 2-0 öne 
geçen yeşil beyazlılar, duran toplardan yediği gollerle maçı zora 

soktu. Son sözü ise yine Yatabare söyledi. Deneyimli golcünün attığı 
golle Konyaspor, Erzurumspor’u 3-2 mağlup etti. Sezona galibiyet 
ile başlayan Anadolu Kartalı, gelecek haftalar adına umut verdi

n AYRINTILAR SPOR 2’DE
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