
Buzlu kokteylle 
serinliyorlar

Eşi için eşek 
sütü üretiyor

Yavrularını
hazırlıyorlar

Karatay 
Belediyesi 
Hayvanat 
Bahçesi’ndeki 
hayvanların 
sıcaktan etki-
lenmesini en 
aza indirmek 
için çeşitli önlemler alınıyor. Yır-
tıcı hayvanlar buzlu et kokteyli, 
ayılar ise karpuz, elma, portakal, 
kivi, çilek, muz ve üzümden 
oluşan buzlu meyve kokteyli ile 
serinletiliyor.  n SAYFA 5’TE

Seydişehir ilçesinde doğuştan 
engelli 44 yaşındaki Gülay Bilgi-
ner, kanser hastası eşine faydası 
olur düşüncesiyle kurduğu çift-
likte, eşek sütü üretip hem eşinin 
ihtiyacını karşılıyor hem de 
sipariş üzerine başka hastalara 
gönderiyor.  n SAYFA 5’TE

GÖL FESTİVALİ İÇİN 
ÇALIŞMA BAŞLADI

‘ASYA VE AVRUPA, 
TURİZMDE BİRLEŞMELİ’

Beyşehir hazırlıklara başladı

Turizm konferansı tamamlandı 

Her yıl düzenlenen ve 
geleneksel hale getirilen 
Beyşehir Göl Festivali’nin 
bu yılki organizasyonları-
nı belirlemek için kurulan 
organize komitesi Bey-
şehir Göl Festivali için 
hazırlıklara başladı.

5. Uluslararası Avru-
pa-Asya Turizm Çalış-
maları Konferansının 
Konya ayağı tamamlandı. 
Konferansta, turizmdeki 
fırsat şehirlerini iyi de-
ğerlendirmek gerektiği 
ve bu doğrultuda Asya 
ve Avrupa ülkelerinin 
işbirliği yapması gerekti-
ği savunuldu.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 10’DA

Akören kalkınacak
Akören Belediye 

Başkanı İsmail Arslan, 5 
yıllık dönemde yapmayı 

planladığı projelerini 
anlattı. Başkan Arslan 

özellikle ilçenin 
ihtiyacı olan istihdam 

konusuna ağırlık 
vermeyi hedefliyor

İSTİHDAM EN 
BÜYÜK SORUN

Akören Belediye Başkanı İsmail 
Arslan, belediyenin kaynakları-
nın verimli bir şekilde kullanıl-
ması için çalıştıklarını söyledi. 
İlçenin en büyük sorunu olan 
istihdam konusunda çeşitli giri-
şimlerde bulunduklarını belirten 
Arslan, bu konuda Belediye ola-
rak ellerinden geleni yapacakla-
rını dile getirdi.

AKÖREN İÇİN ÖNEMLİ 
PROJELER VAR

Projelerinden bazılarını sırala-
yan Arslan, “Bölgede doğa turiz-
mini canlandıracak girişimlerde 
bulunacağız. Gıda Bankası kura-
cağız. Yatırımcıları bölgeye çek-
meye çalışacağız. Atıl durumda-
ki değirmeni ayağa kaldıracağız. 
Mavi Tünel’den Akören’e içme 
ve sulama suyu getirmek için ça-
lışacağız” dedi.  n SAYFA 3’TE

Konya şiire doydu!
Karatay Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin 
birlikte organize ettiği ve bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen 
Mevlana Şiir Şöleni, Türkiye’nin farklı şehirlerinden şairleri ve 
sanatseverleri bir araya getirdi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen şairler ile çok sayıda 
şiirseverin katıldığı programda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Mevlana Şiir Şöleni’nin en çok 
buraya yakıştığına vurgu yaptı.  n SAYFA 9’DA

Hırsızlar baltayı
taşa vurdu!

Ladikli Ahmet 
Hüdai anıldı

Ankara merkezli Konya ve Antal-
ya’da da eş zamanlı olarak oto 

hırsızlığı şebekesine düzenlenen 
‘balta’ operasyonunda 7 kişi gözal-
tına alındı. Operasyonlarda 4 kişi 
hakkında tutuklama kararı verildi. 

n SAYFA 6’DA

Büyükşehir Belediyesi ve Sarayö-
nü Belediyesi Konya’nın manevi 
mimarlarından Ladikli Ahmet 

Hüdai Hazretlerini anma programı 
düzenledi. Büyükşehir Belediyesi 

Başkan Vekili Fatih Özgökçen, 
“Yeni nesillere manevi büyükleri-
mizin güzelliklerini aktarmalıyız” 

dedi.  n SAYFA 10’DA

04 Öğrencileriyle 47 
yıl sonra buluştu 06 Erozyon önleme 

sahasında yangın 10 Akşehir kirazı 52 
ülkeye ihraç ediliyor

Beyaz kiraz kazandırmıyor! Katledilen kardeşlere son görev
Ereğli ilçesinde üretilen ve coğra-
fi işaret tescilli beyaz kiraz üreti-
cileri, kirazın kilosunun 2 liradan 
satın alınmasına tepki gösterdi. 
Üreticilerden Mehmet Kaymak, 
“Beyaz kiraz, iriliği ve lezzetiyle 
çok tercih ediliyor. Pazarlarda ve 
yurt dışına yüksek fiyata satılıyor 
ama üreticiden 2 liraya alınıyor.  
Üretici para kazanmıyor. Masrafı 
bile karşılamıyor” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya, geçtiğimiz günlerde bir 
caninin kurşunlarına hedef olan ve ha-
yatını kaybeden 2 kız kardeşe ağlıyor. 
Platonik aşk besleyen şahıs tarafın-
dan tabancayla öldürülen kız kar-
deşler son yolculuklarına uğurlandı. 
Öte yandan, Katil zanlısı Muzaffer C, 
polisteki işlemlerinin tamamlanma-
sının ardından Konya Adliyesine sevk 
edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
n HABERİ SAYFA 7’DE
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Yaklaşık 40 
yıldır aynı 
elektrik 
direği üze-
rine yuva 
yapan 
leylekler, 
şimdilerde yavrularını göç için 
uçmaya hazırlıyor.  
n HABERİ SAYFA 5’TE

İsmail Arslan
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Hatice-Osman Tekin çiftinin kızları Saniye ile Fadim-Mehmet 
Apaydın çiftinin oğulları Hasan, dünyaevine girdi

Saniye ve Hasan çifti 
mutluluğa ‘Evet’ dedi

Zeynep-Hüseyin çiftinin kızları Fatıma ile Emine Dudu-Osman Altun 
çiftinin oğulları Mustafa bir ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ dedi

Karakoç ve Altun aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Tekin ve Apaydın aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. Hatice-Osman 
Tekin çiftinin kızları Saniye ile Fa-
dim-Mehmet Apaydın çiftinin oğul-
ları Hasan, dünyaevine girdi. Genç 
çift için Atiker Deluxe Düğün ve 
Kongre Merkezi’nde düğün merasi-
mi gerçekleştirildi. Düğünde davet-
lilere geleneksel Konya düğün pilavı 
ikramında bulunuldu. Düğüne Te-
kin ve Apaydın ailelerinin akrabala-
rı, sevenleri ve dostları katıldı. Tekin 
ve Apaydın aileleri davetlileri kapı-
da karşılarken, davetlilerin hayırlı 
olsun temennilerini kabul etti. Ye-
nigün Gazetesi olarak dünyaevine 

giren genç çifte mutluluklar diliyor, 
Tekin ve Apaydın ailelerine hayırlı 

olsun temennilerimizi iletiyoruz. 
n MEVLÜT EGİN

Karakoç ve Altun aileleri akraba 
oldu. Zeynep-Hüseyin çiftinin kız-
ları Fatıma ile Emine Dudu-Osman 
Altun çiftinin oğulları Mustafa bir 
ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ dedi. 
Genç çift için Hayıroğlu Mahalle-
si’nde düğün gerçekleştirildi. Dü-
ğünde davetlilere geleneksel Konya 
düğün pilavı ikramında bulunuldu. 
Düğüne Karakoç ve Altun ailelerini 
akrabaları, sevenleri ve dostları ka-
tıldı. Davetlilerle tek tek ilgilenen 
Karakoç ve Altun aileleri davetlile-
rin hayırlı olsun temennilerini kabul 
etti. Yenigün Gazetesi olarak genç 
çifte bir ömür boyu mutluluklar di-
ler, Karakoç ve Altun ailelerine ha-
yırlı olsun temennilerimizi iletiriz. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Zehra-Ahmet Günbaş çiftinin kızları Adeviye ile Hatice-Tevfik Dündar çiftinin oğulları Emre 
Yasin, bir ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ dedi. Genç çiftin düğününe çok sayıda davetli katıldı 

Günbaş ve Dündar 
ailelerinin mutlu günü

Konya’nın tanınmış isimlerin, Zirve 
Sürücü Kursu yönetim Kurulu Başkanı 
Tevfik Dündar, oğlunu evlendirdi. Zeh-
ra-Ahmet Günbaş çiftinin kızları Adeviye 
ile Hatice-Tevfik Dündar çiftinin oğulları 
Emre Yasin, bir ömür boyu mutluluğa 
‘Evet’ dedi. Genç çiftin düğünleri Dede-
man Otel’de gerçekleştirildi. Düğüne AK 
Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başka-
nı Murat Çiçek, Çumra Belediye Başkanı 
Halit Oflaz, Konya Sanayi Odası Meclis 
Başkanı ve Helvacızade Gurubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
Türk Kızılayı Konya Şube Başkanı Hüse-
yin Üzülmez, Gıda, Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Mevlüt Mülayim ve çok sayıda davetli ka-
tıldı. Genç çift salona alkışlarla girerken, 
genç çiftin salona girmesinin ardından 
Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından genç 
çiftin nikahları kıyıldı. Nikaha Milletveki-
li Tahir Akyürek, MHP İl Başkanı Murat 
Çiçek, Çumra Belediye Başkanı Halit Of-
laz,KSO Meclis Başkanı Tahir Büyükhel-
vacıgil, Türk Kızılayı Konya Şube Başkanı 
Hüseyin Üzülmez şahitlik etti. AK Parti 
Konya Milletvekili Tahir Akyürek, genç 
çifte mutluluklar dilerken, Günbaş ve 
Dündar ailelerini tebrik etti. Yenigün Ga-
zetesi olarak Adeviye-Emre Yasin çiftine 
mutluluklar diler, Günbaş ve Dündar ai-
lelerine hayırlı olsun dileklerimizi iletiriz. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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31 Mart’ta Belediye Başkanı seçilen Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, 5 yıllık dönemde yapmayı planladığı projelerini anlattı. Özellikle 
istihdama yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirten Başkan Arslan, Akören için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi 

Kalkındıracak projeler yolda
Konya’nın küçük, şirin ilçelerin-

den biri olan Akören, 31 Mart Ma-
halli İdareler Seçimleri’nin ardından 
yeni dönemde önemli hizmetlerin 
sözünü alan ilçelerden biri. Daha çok 
tarım ve hayvancılığın yaygın oldu-
ğu ilçe, son yıllarda yaşanan istih-
dam sıkıntısı nedeniyle göç veriyor. 
15 yıl önce 11 bin 400 olan ilçenin 
nüfusu bugünlerde yaklaşık 6 bin 
civarında. Yaşanan bu kan kaybını 
önlemek için Akören’de daha çok 
istihdama yönelik projeler ön plana 
çıkmış durumda. Yerel seçimlerde 
Belediye Başkanlığını Milliyetçi Ha-
reket Partisi (MHP) ve AK Parti’nin 
yaptığı Cumhur İttifakı’nın MHP 
Adayı İsmail Arslan’ın kazandığı 
Akören, gelecek 5 yıllık dönemde 
önemli projeler bekliyor. İlçede plan-
lanan projelerle ilgili Yenigün Gaze-
tesi’ne değerlendirmelerde bulunan 
Akören Belediye Başkanı İsmail 
Arslan, belediyenin kaynaklarının 
verimli bir şekilde kullanılması için 
çalıştıklarını söyledi. İlçenin en bü-
yük sorunu olan istihdam konusun-
da çeşitli girişimlerde bulunduklarını 
belirten Arslan, bu konuda Belediye 
olarak ellerinden geleni yapacakları-
nı dile getirdi. 

AKÖREN’DE GÜZEL 
BİR BÜTÜNLEŞME VAR  

Akören Belediye Başkanı İsmail 
Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimleri’ni geride bırakarak, hizmete 
başladıklarını söyledi. Akören’de 
MHP ve AK Parti olarak, cumhur 
İttifakı çatısı altında güzel bir bü-
tünleşme sağlandığını dile getiren 
Arslan, Akören’de seçim dönemi-
ne ilişkin süreci şöyle anlattı, “Biz-
ler hem MHP hem AK Parti olarak 
önce bütünleştik. En iyi örneğini 
Akören’de sergiledik. Bunun sonu-
cunu da almış olduk. Yüzde 90 mu-
hafazakâr yapıya sahip olan Akören 
ilçesinde kardeşlerimizle toplantılar 
yaptık. Yapacağımı projeleri anlat-
tık. Afaki hiçbir proje sunmadık. 15 
yıl önce 11 bin 400 olan bir ilçemiz 
şimdi 5 bin 879’a kadar düştü. Akö-
ren kan kaybetmeye devam ediyor. 
Biz ilk önce yapacaklarımızı söyledik. 
Yapamayacağımız hiçbir projeyi öne 
atmadık. Hiç kimsenin duygusu, 
hayalleri ile oynamadık. Yalan be-
yanatta bulunmadık. Biz hakkı bilip 
hakça yöneteceğiz, zengini fakirden 
ayırt etmeyeceğiz. Özümüzle, sözü-
müzle, gönlümüzle yöneten değil 
yönetilen bir belediye başkanı ola-
rak sizlere hizmet vereceğiz dedik 
ve Akören halkı teveccüh gösterdi. 
Akören halkına teşekkür ediyorum, 
onlara minnettarım. İnşallah hayırlı 
hizmetlerde bulunmayı Allah bizlere 
nasip etsin.” 
PROJELERDE İSTİHDAM İLK SIRADA 

Arslan, Akören’de yapılmasını 
planladıkları projeler hakkında da 

bilgiler verdi. Akören’in küçük ama 
şirin bir ilçe olduğuna dikkat çeken 
Arslan, ilçenin en büyük sorunu-
nun istihdam olduğunu vurguladı. 
Bunun için Belediye olarak hem 
üretime yönelik hem de istihdam 
sağlamak adına dışarıdan yatırım 
alacak projeler üzerinde durdukla-
rının bilgini veren Arslan, projeler-
le ilgili şunları aktardı, “Akören’in 
yarısı Toroslara dayalı küçük, şirin 
bir ilçemiz. Bu ilçenin yıllardır iş is-
tihdamı sağlanacak hiçbir yer yok. 
Daha önce Meslek Yüksekokulunda 
bin 569 olan öğrenci sayısı şimdiler-
de 144 öğrenciye kadar düştü. Çok 
yatırım yapan hemşehrilerimizin de 
yatırımları havada kaldı. İnşallah biz 
orayı fakülteye çevirmek için giri-
şimlerde bulunduk, onun sonucunu 
bekliyoruz. Yeni bölümler açılması 
noktasında isteklerimiz oldu. Ora-
ya devlet 250 erkek 250 kız olmak 

üzere KYK’ya bağlı 400 yataklı yurt 
yaptı. O yatırım askıda kalmamalı. 
Yaptığımız yatırımları korumalıyız. 
Akören’de 18’in altında bin 500 ci-
varında genç var. Okuyanları çıkar-
dığımız zaman 300 kişinin işe ihti-
yacı var. Biz istihdam sağlayacağız 
dedik. Belediyeye ait olan ve kapalı 

olan değirmeni tekrar çalıştıracağız. 
Burada 10-15 istihdam sağlaya-
cağız. Belediyemize ait petrol var. 
Petrolü belediye şirketi bünyesine 
kazandırmak için eksikleri gidererek 
o işi de halledeceğiz. Yem fabrikası 
var onun maliyetine bakacağız. Ge-
lirimiz belli, giderimiz fazla. Hizmet 
noktasında üretime dönük işler yap-
mamız lazım. Bizim orası dağlık bir 
alan. Arazi zor. Tarım ve hayvancılık 
geçim kaynağı. Geçimi de zar zor 
karşılıyor vatandaşlarımız. Boğaz 
Yolu dediğimiz, Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından da hayvancılık 
sahası olarak ayrılan yerin, Hayvan-
sal organize sanayi bölgesine dönüş-
türülmesi için söz verdik. Oranın 
parça parça hemşehrilerimize satı-
şını yapmak üzere ifrazını yapıyoruz. 
Bitirdikten sonra hayvancılık yapan 
hemşehrilerimizin hizmetine suna-
cağız. İkinci konu, biz geldiğimizde 

bir aşevi yapacağız dedik. Bunun 
için bazı görüşmelerimiz oldu. Gıda 
bankası kuracağız. Herkesin dola-
bında kullanmadığı giyecekler var. 
İhtiyacı olan insanların bu giyecek-
leri değerlendirmesi için bu Gıda 
Bankası’na koysun. Bazen vatandaş-
larımız zekatlarını vermek için yer 
ararlar, getirsin oraya gıda koysun, 
oradan ihtiyaç sahipleri alsın. Biz 
spor etkinlikleri yapma sözü verdik. 
Her 2 yılda bir şenlik yapalım dedik. 
Bizim 10 futbol sahası büyüklüğün-
de Dağ Sarnıcı bölgemiz var. Orası 
hem ağaçlık hem yüksek. Rafting 
yapılmaya uygun bir yer. Turizme 
kazandırılması gerekiyor.  9.7 ki-
lometre bir uzunluğu var. Bu alanı 
turizme kazandıralım doğa sporları 
yaptıralım dedik. Hem bu yöremizi 
tanıtmış oluruz hem de kaynaşmayı 
sağlamış oluruz. Akören Göleti var. 
Burada balık var. Olta balıkçılığını 

özendirelim diyoruz. Her yıl burada 
bir etkinlik düzenleyelim diyoruz. 
Gerekli görüşmeleri yaptık bu konu-
da da. Mezarlıklarımızın bakımıyla 
ilgili bazı sözler verdik. Yeşil olması 
ve bakımının düzgün olması yönün-
de. Biz onları da yapacağız. Hizmet 
7/24 dedik. Bu sözümüzü de uygula-
mak için elimizden geldiğince gayret 
gösteriyoruz. KOP’la ilgili bazı proje-
ler var, onun girişimini yaptık. Bazı 
işadamlarımızla görüştük onların ya-
tırım yapmalarını istedik. Altyapısını 
biz yapalım, siz yatırım yapın dedik. 
İnşallah bu konuda da çalışma yap-
ma gayretindeyiz. İnsanın karnı doy-
madan beyni çalışmaz. Akören’in en 
büyük sorunu istihdam. Bozkır tara-
fına çıkışımız var o yol çok virajlı ve 
tehlike arz ediyor. O yolunda sözünü 
verdik, inşallah o yolu da yaptırabi-
lirsek ulaşımımız daha çabuk olacak. 
Mavi Tünel Projesi’nden Konya’yı 
sulama projesi var, Büyükşehir Be-
lediyesi de Konya’ya buradan içme 
suyu verdi. Biz de bu projeden fay-
dalanıp, buradan hem içme suyu 
hem de sulama suyu olarak Akören’i 
de faydalandırmak istiyoruz. Bizim 
çöplük bölgesinin kenarı koruma ol-
madığı için rüzgarlı günlerde çöpler 
dışarıya gidiyor. Bu üzücü bir olay. 
Bunun çevresini ölçtürdük, 450 
metre gibi bir alan var. Burayı telle 
çevirip, çöplerin uçmasını engelleye-
ceğiz. Ayrıca başıboş hayvanlar için 
hemşehrilerimize söz verdik. Burada 
bir barınak yaparak, bu başıboş hay-
vanların kullanımına açacağız. Çöp-
lerdeki atıkları da toplayıp buradaki 
hayvanlara vereceğiz. Hayvanların 
bakımını da yapacağız. Bu hemen 
yapılacak bir şey değil, uzun vadeli 
bir iş ama inşallah yapacağız.”

AKÖREN’E BORCUM VAR
Başkan Arslan, 3 yaşında ba-

basız 10 yaşında annesiz kaldığının 
bilgisini verdi. Bu nedenle kendisi-
ni büyüten Akören’e bir vefa bor-
cu olduğunu belirten Arslan, çok 
çalışmak gerektiğini vurgulayarak 
şunları söyledi, “Yetim ve öksüz bü-
yüdüğüm Akören’e bir borcum var. 
Başka yol yok. Biz hep beraber ola-
cağız biz olacağız. Benlik duygusu-
nu kenara atmalıyız. Ben her Cuma 
eğer ilçedeysem Cuma vakti herkesi 
kucaklıyorum. Bizi dışarıdan ayrış-
tırmaya, bölmeye çalışıyorlar. Biz 
buna müsaade etmeyeceğiz. Birlik, 
bütünlüğü sağlamaya çalışıyorum. 
Belediye imkanlarını daha iyi kullan-
mak için arkadaşlara önerilerde bu-
lundum. Whatsapp gurubu kurdum 
oradan belediye personeli nerede ne 
çalışma varsa yarım saatte bir bilgi 
veriyorlar. Arkadaşlara hep söylü-
yorum; molalarda dinlenin, çayınızı 
için ama diğer zamanlarda işinizi gö-
rün diyorum.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Akören’in doğal güzelliğini değerlendirmek adına, bölgede doğa sporlarını canlandıracak girişimlerde bulunuluyor.

Akören’e yakın olan Mavi Tünel Projesi’nden ilçeye içme ve sulama suyu kazandırılması için girişimlerde bulunulacak.

Başkan İsmail Arslan, Akören’deki Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci sayısını 
artırmak, ilçeye katkı sunmak adına görüşmeler yapmaya başladı.

Tarım ve hayvancılığın ana geçim kaynağı olduğu Akören için 
Hayvansal organize sanayi bölgesi kazandırılması planlanıyor.

İlçede bulunan gölette, olta balıkçılığını geliştirecek, her yıl 
burada çeşitli etkinliklerin yapılacağı bir proje planlanıyor.

İsmail Arslan
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Beyaz kiraz üreticileri, 2 lira alım fiyatına tepkili
Ereğli ilçesinde üretilen ve 

coğrafi işaret tescilli beyaz kiraz 
üreticileri, kirazın kilosunun 2 lira-
dan satın alınmasına tepki göster-
di. Sofraları süslemesinin yanı sıra 
sanayi sektöründe de kullanılan 
kirazın düşük fiyata alındığını ifade 
eden üreticilerden Mehmet Kay-
mak, “Beyaz kiraz, iriliği ve lezze-
tiyle çok tercih ediliyor. Pazarlarda 
ve yurt dışına yüksek fiyata satılıyor 
ama üreticiden 2 liraya alınıyor.  
Üretici para kazanmıyor. Masrafı 
bile karşılamıyor” dedi.

145 bin nüfusa sahip Ereğli’de 
3 bin 500 dekar alanda yıllık yak-
laşık 9 bini beyaz olmak üzere yıllık 
10 bin ton kiraz üretiliyor. Üretilen 
kirazın yaklaşık 8 bin tonu, salamu-
ra, konserve, solüsyon ve şekerle-
me olarak; ABD, İtalya, İspanya, İn-
giltere, Tayland, Hindistan, Fransa, 

Pakistan, Yeni Zelanda, Şili, Uru-
guay, Ürdün, Dubai,  Avustralya 
ve Belarus’a  ihraç ediliyor. Kilosu  
0.75 ila 2 Euro’ya kadar ihraç edi-
len kiraz, firmalar tarafından üre-
ticiden 2 liraya alınmaya başlandı. 
Üreticiler de 2 liranın düşük oldu-

ğunu belirtip tepki gösterdi.
‘MASRAFI KARŞILAMIYOR’

Üreticilerden Mehmet  Kay-
mak,  beyaz kirazın Ereğli’ye özgü 
olduğunu ve coğrafi işaret tescili 
bulunduğunu belirterek, irili ve lez-
zeti nedeniyle çok tercih edildiğini 

belirtti. Kaymak, “Pazarlarda ve 
yurt dışına yüksek fiyata satılıyor 
ama üreticiden 2 liraya alınıyor.  
Üretici para kazanmıyor. Masrafı 
bile karşılamıyor” dedi.

Ürettikleri kirazı hiçbir zaman 
değerinde satamadıklarını ifade 

eden Kaymak, “Ürettiğimiz hiç bir 
malı değerinde satamıyoruz. Be-
nim dönümde 4 ile 5 bin lira ma-
liyetim var. Çünkü bir işçinin gün-
lük yevmiyesi 80 lira. Buna diğer 
masrafları da ekleyin. Açıkladıkları 
fiyatlara güler misin yoksa ağlar 

mısın? Bu işten parayı kazanan ara-
daki tüccarlar. Biz emeğimizin kar-
şılığını alamıyoruz. Böyle giderse 
bir iki yıl içinde burada kiraz ağacı 
diye bir şey kalmaz. Tüm ağaçları 
keseriz. 

Çiftçilik bizim buralarda öldü. 
Devletin kiraz üreticisine acilen 
elektrik, mazot, gübre, sulama ve 
ilaç desteği vermesi lazım. Girdiler 
yüksek olduğu için maliyetlerimizi 
kurtarmıyor” diye konuştu. 

Üreticilerden Gülsüm Dündar 
da, kirazın kilosunun 2 liraya alın-
masının maliyetleri karşılamadığını 
belirterek, “Kocam emekli ve halen 
kamyon şoförlüğü yapıyor. Bütün 
kazancımızı bu kiraz bahçesine 
harcıyoruz. 20 senedir bir evimizi 
yaptıramadık. Umutlarımız bu ha-
sat sezonunda da yarım kaldı” dedi.
n DHA

Ereğli Belediye Başkanı Hü-
seyin Oprukçu, belediyenin des-
teğiyle ortaöğretim öğrencilerini 
ödüllendirmek amacıyla tatile gön-
dereceklerini söyledi. Öğrencilere 
tatil müjdesini veren Başkan Hüse-
yin Oprukçu, “Çocuklarımızı, genç-
lerimizi moral anlamında daha da 
motive etmek ve geleceğe umutla 
bakmalarını sağlamak çok değerli 
ve kıymetlidir. Çünkü hayatların-
da alacakları kararların geleceğe ait 
önemli bir adım olduğu bilinciyle 
hareket etmeleri şarttır. Başarıları-
nı ve emeklerini ödüllendirmek en 
etkili teşviktir. Bu noktada belediye 
olarak ortaöğretim öğrencilerimizi 
tatille ödüllendiriyoruz. Tüm bir yı-
lın stresini atmaları ve doyasıya eğ-
lenerek yorgunluklarını atmalarını 
bu sayede gerçekleştirmiş olacağız. 
Temmuz ve Ağustos aylarında ger-

çekleştireceğimiz organizasyonlara 
başvurular bizzat belediyede oluş-
turacağımız bir büroda alınacaktır. 
Müracaat edecek yavrularımızdan 

sağlık raporu, öğrenci belgesi ve aile 
izin belgesi isteyeceğiz. Tüm ortaöğ-
retim öğrencilerimizi tatil organizas-
yonumuza davet ediyorum” ifadele-

rini kullandı. 
Ortaöğretimin hayatın temeli ol-

duğuna vurgu yapan Başkan Opruk-
çu, “Çocuklarımız, gençlerimiz bi-
zim her zaman aklımızda, fikrimizde 
ve planlarımızdadır. Onların gelişim 
dönemlerinde ihtiyaçları olan her 
şeyde yanlarında olmak ve gelişim-
lerine katkıda bulunabilmek bizlerin 
en büyük mutluluk kaynaklarından-
dır. Onlar geleceğin mimarları, mü-
hendisleri, savcıları, hakimleri, dok-
torları, bürokratları gibi ülkemizin 
mihenk taşı olan mesleklerin sahibi 
olacaklar. Geleceğin temelleri de or-
taöğretimde atılmaktadır. Vatanına, 
milletine, bayrağına bağlı gençlerin 
yetiştirilmesi bizlerin en önemli gö-
revidir. Bu noktada belediye olarak 
yapılması gereken ne varsa yapma-
ya gayret gösteriyoruz” dedi.
n İHA

Nevin öğretmen 47 yıl
sonra öğrencileriyle buluştu

8. Yurtdışı Din Hizmetleri 
Konferansı Konya’da yapılacak 

İlkokul eğitimini Konya’da al-
dıktan sonra ülkenin farklı illerine 
yerleşen 25 öğrencisini 47 yıl son-
ra yine Konya’da karşısında gören 
öğretmen Nevin Babur Kaymaz 
büyük mutluluk yaşadı.

1967-1972 yılları arasında 
Konya’da Meram Alparslan İlkoku-
lunda eğitim gördükten sonra yol-
ları ayrılan sınıf arkadaşları, 1994 
yılında emekli olan ve İzmir’de ya-
şayan sınıf öğretmenleri Kaymaz’ı 
sosyal medyada bularak Konya’ya 
davet etti.

Neredeyse yarım asır önce 
okuttuğu öğrencilerini karşısında 
gören Nevin öğretmen duygusal 
anlar yaşadı. En küçüğü 57 ya-
şında olan öğrencilerini görünce 
heyecanlanan Nevin öğretmen, 
“O kadar mutluyum ki 3 gündür 
yere basamıyorum, sevinçten kalp 
krizi geçirecektim. Öğrencilerimin 
hepsi dede olmuş. Ben o zamanlar 
çok zayıftım, güzel ve şık kıyafetler 
giyinirdim. Öğrencilerim yanıma 
gelir, ojelerime bakar, saçlarıma 

dokunur, ‘Çok güzelsiniz’ deyip 
beni mutlu ederlerdi. Bugün de 
aynı mutluluğu yaşıyorum.” diye 
konuştu.

Öğretmeniyle sosyal medya-
da irtibat kurarak organizasyonu 
hazırlayan Hasan Yarım, şunları 
belirtti: “Ayrılalı 47 yıl oldu ama 
4 yıldır sosyal medya aracılığı ile 
öğretmenimle görüşüyordum. Pla-
nım arkadaşlarımı toplayıp İzmir’e, 
öğretmenimizin yaşadığı yere gö-
türmekti ama imkanlar el vermedi. 
Arkadaşlarımdan bazılarına ulaşa-
madım ama öğretmenimiz bizim 
için geldi. Kendisine çok teşekkür 
ediyorum.” Nevin öğretmenin eşi 
Erol Babur da eşinin mutluluğuy-
la mutlu olduğunu, buluşmayı her 
yıl düzenlemeye karar verdiklerini 
söyledi. Buluşmaya katılanlar ilko-
kul yıllarını hatırladı, anılar taze-
lendi, hatıralar paylaşıldı.

Nevin öğretmen, öğrencileri-
nin torunları tarafından söylenen 
“Öğretmenim” şarkısını dinlerken 
gözyaşlarını tutamadı. n AA

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğünün “İs-
lam’a Karşı Küresel Meydan Oku-
malar Bağlamında Yeni Stratejiler” 
temasıyla düzenlediği 8. Yurtdışı 
Din Hizmetleri Konferansı Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 
katılımıyla Konya’da yapılacak. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğünce dü-
zenlenen 8. Yurtdışı Din Hizmetle-
ri Konferansı 2-5 Temmuz tarihleri 
arasında Konya’da yapılacak. “İs-
lam’a Karşı Küresel Meydan Oku-
malar Bağlamında Yeni Stratejiler” 
temasıyla düzenlenen konferansa, 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş da katılacak. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 
yurtdışı teşkilatında görev yapan 

Din Hizmetleri Müşaviri, Ataşe ve 
Koordinatörlerin katılacağı kon-
feransta, Başkanlığın yurtdışında 
yürüttüğü hizmet ve faaliyetlerin 
değerlendirilmesi, etkinlik ve ve-
rimliliği arttırılması için de istişare-
ler yapılacak. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu’nun “İslamafobi ve Avru-
pa’da Artan Ayrımcılık Politikaları” 
başlığıyla konferans vereceği prog-
rama, Kamu Denetçiliği Kurumu, 
Helal Akreditasyon Kurumu, Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı, Maarif Vakfı, Yunus 
Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Toplulukları Başkanlı-
ğı’ndan yetkililerinden katılması 
bekleniyor.
n İHA

Her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Beyşehir Göl Festivali’nin bu yılki organizasyonla-
rını belirlemek için kurulan organize komitesi Beyşehir Göl Festivali için hazırlıklara başladı

Beyşehir, Göl Festivali
hazırlıklarına başladı
Beyşehir, Ağustos ayının son 

günlerinde yapılması planlanan 
Göl Festivali’ne hazırlanıyor. Fes-
tival organizesini gerçekleştirecek 
olan komite üyelerini belirlemek 
üzere Beyşehir Belediyesi istişare 
ve değerlendirme toplantısı düzen-
ledi. Toplantıda konuşan Beyşehir 
Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu 
yıl 12’ncisini düzenlemeyi hedefle-
dikleri göl festivalinin yoğun bir ilgi 
ve katılımla gerçekleştirilmesi için 
hazırlıklara haftalar öncesinden baş-
ladıklarını söyledi. Yurtdışından ve 
Türkiye’nin değişik bölgelerinden 
de bu yıl Beyşehir Göl Festivali’ne 
yoğun katılım beklediklerini ve bu 
konuda da hedefe ulaşmak için bir 
çalışma içerisinde olacaklarını dile 
getiren Bayındır, “Bu yıl 12’incisini 
yapıyoruz madem tarih olarak da 
Ağustos ayı bizim bölgemizde hem 
ürünümüzün yoğunluğu, hem bağ 
bozumunun olduğu, hem harma-
nın kalktığı, hem de Avrupa’daki 
ve İzmir’deki insanlarımızın buraya 
intikal ettiği gün olarak 20 Ağus-
tos’u daha çok benimsedim. Yani 
Ağustos’un sonu. Burada bir on 
günlük program yapılmış geçmişe 
dayalı bir öngörü olarak. Ben Bey-
şehir’in festivalini çok manalı, çok 
da anlamlı buluyorum. Manası bü-
yük olması bakımından Beyşehir, 
gölüyle bu çok müstesna bir yer. 
Gölü, dünyada sayısı çok az olan 
göllerden biri. Rengi ile doğasıyla, 
ormanıyla, dağıyla, tarihiyle. Zira, bu 
gölün sayesinde tarih yazılmış bura-
larda. 1071’den sonra Anadolu’ya 
girişimizden itibaren biz de burada 
doğmanın gururunu yaşıyoruz. Bey-
şehir’imize layık bir festival yapalım 
derim. Zira, 73 bin 800 kişi değiliz, 
zira biz 1 milyon 300 bine varan bir 
Beyşehir topluluğuyuz. Avrupa’da, 
Norveç’te, Almanya’da, Danimar-
ka’da, Belçika’da, Hollanda’da, İsviç-
re’de her yerde bir Beyşehir toplu-
luğu vardır. Bunları topladığınızda; 
İzmir bunların en büyüğü, en büyük 
nüfusumuzun olduğu yer İzmir’dir, 

İstanbul’dur. Akabinde Antalya’dır. 
Hemen onun arkasından Ankara’da 
bir grup, ama Konya merkezde de 
derken 1 milyon 300 bine varan bir 
Beyşehir topluluğu. Yani Beyşehir’i 
görmüş, tanımış, tanımaya devam 
edecek ve şehrine bağlı, kendine, 
aidiyet duygusunu hisseden zengin-
lerimiz var. İlim adamlarımız, bilim 
adamlarımız, alimler, akademisyen-
ler, bu şehri düşünenler, bu şehri 
ona yazanlar, bu şehir uğruna yatı-
rım yapanlar” dedi.

‘FESTİVALLER 
TURİZME KATKI SAĞLAR’

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Öz-
demir de, dünya ülkelerinin çoğunda 
olduğu gibi festivallerin Türkiye’de 
de turizme katkı açısından önemli 
olduğunu dile getirdi. Beyşehir’de 
de uzun yıllardır devam edegelen 
bir festival geleneği olduğunu bunu 
sürdürmek gerektiğini vurgulayan 
Özdemir, “Başkanımızın da dediği 
gibi, ilçemizin doğal zenginlikleri-
nin, güzelliklerinin tanıtılmasında 

festivali çok güzel bir araç olarak 
görmek lazım. 10 gün boyunca ge-
len giden olacağı gibi, gören, duyan 
da olacak. İşte bir şehrin veya bir 
ilçenin markalaşması adına çok bü-
yük bir faktör. Yani küçümsememek 
lazım. Onu da bir etkinlik olarak de-
ğerlendirmek lazım. Bu tür faaliyet-
leri, etkinlikleri ilçemizin tanıtılması 
anlamında, turizmin gelişmesi an-
lamında çok büyük bir değer olarak 
yaşatmak gerekiyor. Festivalin her-
kes destek verdiği takdirde ilçemiz 
için çok güzel bir çalışma olacağını 
düşünüyorum” şeklinde sözlere yer 
verdi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Bey-
şehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mete Sezgin ise 7 
günlük bir festival süresinin bile 
Beyşehir için yeterli olabileceğini 
düşündüğünü dile getirerek, “Göl 
Festivali artık günümüzde Beyşehir 
için olmazsa olmaz bir organizasyon 
haline geldi. Turizm Fakültesi olarak 
biz de el birliği içerisinde üzerimize 

düşen ne gibi bir katkı ve destek 
varsa vermeye hazırız. Yurtdışında 
bakıyorsunuz festivaller adeta pa-
nayır havasında geçiyor, o bölgenin 
tanıtımına, turizmine önemli kat-
kılar sağlıyor. Beyşehir’de de pana-
yır havası içerisinde bir festivalin 
bölgemize kazandıracağı çok şey-
ler olacaktır. Ama, insanlarımızın, 
misafirlerimizin memnun olduğu, 
olacağı bir festival oluşturmak için 
yapılabilecekler konusunda da iyi 
bir istişare ve değerlendirmeler yap-
mak gerektiğini düşünüyorum. Bu 
hususta da gerekli katkı ve destek-
leri fakülte olarak vermeye hazırız” 
diye konuştu.

Toplantıya, Beyşehir Kaymaka-
mı Yusuf Özdemir, Beyşehir Bele-
diye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir 
Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ak-
bıyık, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Tu-
rizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete 
Sezgin, Kent Konseyi Çalışma Grup-
ları’nın başkan ve temsilcileri katıldı.
n HABER MERKEZİ

Oprukçu’dan öğrencilere tatil müjdesi
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Bozo ile Muzo buzlu kokteylle serinliyor

Konya hayvanat bahçesinde 
ziyaretçilerin ilgi odağı “Bozo” ile 
“Muzo” isimli ayılar, hava sıcaklığı-
nın artması üzerine özel hazırlanmış 
“buzlu kokteyl” ile serinliyor. Kara-
tay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’n-
deki hayvanların sıcaktan etkilen-
mesini en aza indirmek için çeşitli 
önlemler alınıyor. Yırtıcı hayvanlar 

buzlu et kokteyli, ayılar ise karpuz, 
elma, portakal, kivi, çilek, muz ve 
üzümden oluşan buzlu meyve kok-
teyli ile serinletiliyor. Başta lamalar 
ve develer olmak üzere hayvanlar, 
günün belirli saatlerinde hortumla 
ıslatılıyor. Bu sayede serinleyen hay-
vanlar, ziyaretçilerin de ilgisini çeki-
yor. Hayvanat bahçesindeki kaplan, 

aslan ve puma gibi yırtıcı hayvanla-
ra da buzlu et kokteyli veriliyor.

Hayvanat bahçesinin 10 yıllık 
misafirleri, “Bozo” ile “Muzo” isim-
li ayılar da sıcaktan bunaldığından 
kafeslerindeki havuzda serinliyor. 
Havuz keyfi yayan iki ayıya, don-
muş meyve kokteyli veriliyor. Ayıla-
rın suyun içerisindeki meyve keyfi, 

bahçeyi gezmeye gelenlerin ilgisini 
çekiyor.   

‘ONLARI SERİNLETEN 
GIDALAR VERİYORUZ’

Karatay Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi Veteriner Hekimi Fatih 
Altay, kentte hava sıcaklığının 37 
derecenin üzerine çıktığını, kendi-
lerinin de yaza hazırlıklı olduklarını 

söyledi.  Hayvanların kışta ve yaz 
aylarında ayrı şekilde bakıma ihti-
yaç duyduğunu belirten Altay, şöyle 
devam etti: “Serinlemesi gereken, 
sıcaktan etkilenen hayvanlara, on-
ları serinletici gıdalar vermeye baş-
ladık. Gıdaların içerisine C vitamini 
de koyduk. Buna ihtiyaçları var. 
Hem havuza giriyorlar hem de buz-

lu meyve kokteyli ile serinliyorlar. 
Bir nebze de olsa onları sıcaktan bu 
yöntemlerle koruyoruz.”

Verecekleri yiyeceklerin derin 
dondurucuda bekletildiğini anlatan 
Altay, “Yiyeceklerini havuzlara atı-
yoruz. Hem havuza girip serinliyor-
lar hem de soğuk yiyecekler yiyor-
lar.” diye konuştu. n AA

Beyşehir ilçesinde bulunan Ley-
lekler Vadisi, Türkiye’nin en büyükle-
ri arasında yer alan leylek kolonisine 
ev sahipliği yapıyor. Ardıç ağaçlarının 
tepesindeki yuvalarda kuluçkadan 
çıkan yavru leylekler uçmaya hazır-
lanıyor.

Afrika’dan Nil Vadisi üzerinden 
bahar aylarında gelen leylekler, Bey-
şehir ilçesi Yeşildağ ve Adaköy böl-
gesinde Anamas Dağı eteklerindeki  
ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıp 
kuluçkaya yattı. Şimdilerde kuluçka-
dan çıkan yavru leylekler ise uçmaya 
hazırlanıyor.  Yavrularla birlikte sayı-
ları artan leylekler havaların soğuma-
sıyla, tekrar Afrika’ya göç edecek.

Bölgedeki leyleklerin iyi bir yaşam 
sürdürebilmeleri için çeşitli projeler 
üreten Ankara Doğal Denge Derneği 
Başkanı Ali Özer, ekibiyle birlikte böl-
geye gelip incelemelerde bulundu.

Yeşildağ ve Adaköy’ün keşfedil-

memiş bir hazine olduğunu belirten 
Özer, şunları söyledi: “Bu bölgede 
ciddi bir kuş varlığı söz konusudur 
Leylekler Vadisi’ne leyleklerimiz ba-
har aylarında geldi ve şu an  yavru-
larını büyütüyorlar. Yavru leylekler 
uçmaya hazırlanıyor,  kendilerince 
kanatlarını çırpıp havalanmaya çalı-
şıyor. Bu bölgede yapay yuvalar yer-
leştirmiştik. Memnuniyette gördük ki 
bu yapay yuvalar artık leylekler tara-
fından da yuva olarak benimsenmiş 
ve kabul edilmiş, onları da kullanıyor-
lar. Elektrik telleriyle  ilgili problem 
vardı. Leylekler elektrik çarpmasın-
dan dolayı telef oluyordu. MEDAŞ iş 
birliğiyle o sorunu da ortadan kaldır-
dık. Dolayısıyla leyleklerimiz bu yıl 
daha mutlular, yavrularını büyütü-
yorlar. Ağustos ayında da bir 10 bin 
kilometre giderek sıcak iklimlerde 
varlıklarını sürdürecekler.”
n DHA

Kanser hastası eşi için
eşek sütü çiftliği kurdu

Seydişehir ilçesinde doğuştan 
engelli 44 yaşındaki Gülay Bilgi-
ner, kanser hastası eşine faydası 
olur düşüncesiyle kurduğu çift-
likte, eşek sütü üretip hem eşinin 
ihtiyacını karşılıyor hem de sipariş 
üzerine başka hastalara gönderi-
yor.

İlçeye bağlı Yenicami Mahal-
lesi’nde kurduğu çiftlikte beslediği 
10 eşekle üretim yapan Bilginer, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
2018 yılında akciğer kanseri olan 
eşi Abdullah Bilginer’in kemotera-
pi almaya başladığını söyledi.

Çevresinden, tedavi sürecin-
de eşek sütü tüketiminin olumlu 
katkısının olduğunu duyduğunu 
anlatan Bilginer, şöyle devam etti: 
“Türkiye genelinde birkaç tane 
eşek çiftliği bulunduğunu öğren-
dim. Sütü tüketen hastalar ile gö-
rüştüm. Eşim için ilk bir ay düzenli 
şekilde süt bulduk. Sonrasında 
bulmakta güçlük çektik. Annemin 
bir bağ yeri vardı, bir tane eşek 
alıp, orada besleyeyim, kendi ihti-
yacımızı karşılarız dedim. Bir tane 

eşek aldık, eşim düzenli olarak süt 
içmeye başladı. Bu sırada tedavi 
süreci de devam etti. Olumlu so-
nuçlar aldık.”

Zamanla tanıdıklarının da talep 
etmesi üzerine eşek sayısını arttır-
dığını belirten Bilginer, “Bir eşekle 
başladık, daha sonra Isparta tara-
fından bulduk. Türkiye geneli bazı 
yerlerde eşek bulabiliyoruz ama 
nakliyesi, gelmesi oldukça maliyet-
li olduğu için kendi imkanlarımızla 
çoğaltmaya çalışıyoruz. Eşek sütü-
nü sosyal medya üzerinden pazar-
lıyoruz. Soğuk zincirle Türkiye’nin 
her tarafına gönderebiliyoruz.” 
diye konuştu. Ailenin tek çocuğu 
Ayten Su Bilginer de ortaokulda 
okuduğunu, boş zamanlarında an-
nesine yardım ettiğini dile getirdi. 
Eşeklerden korkmadığını ifade 
eden Bilginer, “Eşekleri sağarak 
anneme yardım ediyorum. Eşek 
sütünün nadir bulunduğunu, ta-
şırmamam gerektiğini biliyorum. 
Onun için de çok dikkatli davranı-
yorum.” dedi.
n AA

Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir elektrik direğini kendilerine mesken edinen ve yaklaşık 40 yıldır 
aynı elektrik direği üzerine yuva yapan leylekler, şimdilerde yavrularını göç için uçmaya hazırlıyor

Yuvaları 40 yıldır aynı

Karatay ilçesinde yaklaşık 40 
yıldır aynı elektrik direğinde konak-
layan leylekler bu yıl da yavrularını 
aynı yerde büyütüyor. Gaziosman-
paşa Mahallesinin sembolü olan ley-
lekler her yıl aynı yere gelerek yav-
rularını eğitiyor ve yavrular yeterli 
eğitimin ardından uçmayı öğreni-
yor. Annesi tarafından uçuş eğitimi 
alan yavru leylekler yeterli olgunlu-
ğa ulaşınca mevsim sonunda sıcak 
bölgelere gitmek üzere tekrar kanat 
çırpacak. Kış dönemini başka yerde 
geçirecek leylekler, üreme dönemini 
geçirmek üzere tekrar gelecek. 

Atasözlerine ve deyimlere konu 
olan leyleklerin Anadolu toprakla-
rına göçü ise yaz aylarının girme-
siyle başlıyor. Toplu halde hareket 
eden leylekler, istedikleri noktalar-
da ilkbahar ve yaz ayları boyunca 
konaklayarak yavruluyor. Baharın 
gelişinin de sembolü leylekler Gazi-
osmanpaşa Mahallesinde bölge hal-
kı tarafından sevinçle karşılanıyor, 
yavruları uzaktan sevmenin heyeca-
nı yaşanıyor. 

Mahalle sakinlerinden Özkan 
Acıbadem leyleklerin önceki yıllar-
da yuva yaptıkları direk yıkıldıktan 
sonra da mahalleden gitmediğini 
söyledi. Çocukluğundan beri aynı 
mahallede yaşadığını ifade eden 

Acıbadem, “Bu evi yaptığımızda 
5-6 yaşlarındaydık. O zamanları an-
latırlardı, leylekler asırlar önceden 
varmış buralarda. Uzun süredir bu-
radalar. Taş direk vardı burada önce 
yuvaları onun üzerindeydi. Taş di-
rek yıkılınca yuvayı dağıttılar. Sonra 
leylekler buradan gitmedi. Çatılara, 
yere ve yollara konmaya başladı. 
Sonra belediye tarafından elektrik 
direği üzerine yuva yapıldı” dedi. 

‘MAHALLENİN 
MASKOTU HALİNE GELDİ’

Yavruların sonraki senelerde 
tekrar geldiğini öne süren Özkan 
Acıbadem, “Her senenin yavrusu 

buraya sahip oluyor. Anne babala-
rını katmıyorlar çünkü hep görüyo-
ruz. İki veya 3 tane yumurta oluyor. 
Bazen yumurtanın birini aşağı atı-
yorlar, bazen yumurtadan çıktıktan 
sonra aşağı atıyorlar. Bir tanesinde 
fire veriyorlar. Anne baba mı yoksa 
yavrular mı aşağı atıyor bilemeyiz. 
Birkaç tane leylek yavrusunun ölü-
süyle karşılaştığımız oldu” diye ko-
nuştu. 

Gelen leyleklerin akraba ol-
duklarını tahmin ettiklerini anlatan 
Özkan, “Birbirine benziyorlar ama 
tahmin ediyoruz. Zaten eskiler de 
anlatır oradan biliyoruz. Yuvadaki 

yavruları anne baba besleyemezmiş 
birinden fire verirlermiş diğerleri 
sağlıklı gelişsin diye. Bazen de yav-
rular kıskandığı için atarmış. Ley-
leğin altında da benim köpeklerim 
bağlı. Onlara attığım yiyecekleri alıp 
yukarı çıkıyorlar. Kavga ediyorlar 
bizim çok hoşumuza gidiyor, alıştık 
mahallemizin bir değeri maskotu 
haline geldi” şeklinde konuştu. 

21 yaşından beri aynı mahalle-
de yaşadığını aktaran Sami Arıcı da, 
mahallenin sakinlerinden biri oldu-
ğunu ve her yaz gelen leyleklerin 
bahar aylarında yavrularını büyütüp 
gittiğini belirtti. 

Arıcı, “Aynı leylekler mi bilmi-
yoruz ama her sene aynı leyleklerin 
geldiğini tahmin ediyoruz. Leylekler 
mahallemizin bir arması gibi oldu, 
mahallemizin sakinlerinden biri gibi 
güzel bir durum oldu” şeklinde ko-
nuştu. 

Bölge halkı, yıllardır gelen ley-
leklerin aynı kuşlar olmasa da aynı 
soydan geldiklerine inanıyor. Yi-
yecek bulmak için zaman zaman 
havalanan kuşların yuvası çok sayı-
da serçeye de ev sahipliği yapıyor. 
Ayrıca mahalledeki birçok elektrik 
direği göçmen kuşlara eğitim yuvası 
olmaya devam ediyor.
n İHA

Kuluçkadan çıkan leylekler uçmaya hazırlanıyor
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Erozyon önleme 
sahasında yangın

Kulu’da 50 dekar
ekili alan yandı

Karapınar ilçesinde Çölleşme 
ve Erozyon Araştırma Merkezi 
Erozyon Önleme Sahası’nda çı-
kan yangında yaklaşık 25 dekarlık 
mera zarar gördü. Karapınar’daki 
Erozyon Önleme Sahası’nda yan-
gın çıktı. Yangına, Konya Büyük-

şehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 
yanı sıra Karapınar Belediyesi ile 
Çölleşme ve Erozyon Araştırma 
Merkezi işçileri müdahale etti. Or-
manlık alana sıçramadan söndürü-
len yangında yaklaşık 25 dekarlık 
mera zarar gördü. n AA

Kulu ilçesinde çıkan yangında, 
50 dekar ekili alan yandı. Alınan 
bilgiye göre, Bahadırlı Mahallesin-
deki bezelye ekili tarlada, henüz 
belirlenemeyen nedenle yangın 
çıktı. İhbar üzerine olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri yangına mü-

dahale etti. Rüzgarın da etkisiyle 
büyüyen alevler, diğer ekili olan 
tarlalara sıçramadan kısa sürede 
kontrol altına alındı. Polislerin so-
ruşturma başlattığı yangında, 50 
dekar bezelye ekili alan yandı.
n AA

Ankara merkezli Konya ve Antalya’da da eş zamanlı olarak oto hırsızlığı şebekesine düzenlenen ‘balta’ 
operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildi

Oto hırsızlarına
balta operasyonu

Oto hırsızlık çetesine yönelik 
düzenlenen ‘Balta’ isimli operas-
yonda, çete lideri ‘Balta’ lakaplı Ne-
cati D. dahil 7 kişi gözaltına alındı. 
Öte yandan bir başka operasyonda, 
çaldıkları araçları parçalayan 3 şüp-
heli ise suçüstü yakalandı. Şüphe-
lilerden Necati D. ve çete üyesi 3 
kişi tutuklandı.  

Ankara Emniyet Müdürlü-
ğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, Ankara’da mey-
dana gelen oto hırsızlık olayları ile 
ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay-
lık çalışmanın neticesinde, liderliğini 
‘Balta’ lakaplı Necati D’nin yaptığı 
bir çetenin izine ulaştı. Çeteyi takibe 
alan ekipler, Ankara, Konya ve An-
talya’da eş zamanlı olarak düzenle-
nen operasyonda, çete lideri ‘Balta’ 

lakaplı Necati D. dahil 7 kişiyi gözal-
tına aldı.

‘BALTA’ VE 3 ÜYESİ TUTUKLANDI
Derinleştirilen çalışmalar kap-

samında, çete liderinin polis taki-

bini fark ettiği ve aylarca ortalıktan 
kaybolduğu saptandı. Ayrıca, kendi 
üyelerini de dolandırmaya çalıştığı 
belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edildi. Haklarında çok sayıda oto hır-
sızlık kaydı bulunan çete lideri Neca-
ti D, Ferhat K, Atakan A. ve Tayfun 
G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakim-
liğince tutuklandı 3 şüpheli ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARAÇLARI PARÇALARKEN 
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Öte yandan, Altındağ ilçesinde 
meydana gelen 2 oto hırsızlık olayını 
inceleyen ekipler, 3 şüphelilerin izi-
ne ulaştı. Şüphelileri takibe alan 
ekipler, çaldıkları 2 aracı İvedik Hur-
dacılar Sitesi’ndeki depolarında par-
çalayacaklarını tespit etti. Hemen 
harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi 
suçüstü yakaladı. Şüpheliler, çıkarıl-
dıkları nöbetçi mahkeme tarafından 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
n DHA
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Otomobil ile hafif ticari araç
çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Seydişehir ilçesinde, otomo-
bille hafif ticari aracın çarpışma-
sı sonucu meydana gelen kaza-
da 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 
17.00 sıralarında, Seydişe-
hir-Konya yolundaki Otogar 
kavşağında meydana geldi. 
Suriye uyruklu Ahmet Hamdu 
Gassap yönetimindeki 42 MA 
760 plakalı otomobil, Hasan Öz-
men yönetimindeki 42 BRL 47 
plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. 

Kazada, iki araçta hurdaya 
dönerken, sürücü Ahmet Ham-
du Gassab, otomobildeki Ab-
dullah Hamdi Gassab, Abdullah 
Gassab ve hafif ticari araçtaki 
Dursun Özmen yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarıyla olay 
yerine gelen sağlık ekiplerince 
ilk müdahalesi yapılan yaralılar 

daha sonra ambulanslarla Sey-
dişehir Devlet Hastanesi’ne kal-
dırılarak tedaviye alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n DHA

Aksaray’da sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybettiği 
iş makinesi yüklü kamyon şaram-
pole devrildi. Kazada sürücü ya-
ralandı. Kaza, Aksaray - Nevşehir 
Karayolu 38’inci kilometresinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 

göre, Mehmet A. (49) idaresindeki 
09 UJ 414 plakalı kepçeli iş maki-
nesi yüklü kamyon sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu şarampole devrildi. 
İhbar üzerine olay yerine giden 
112 Acil Yardım ekipleri tarafın-

dan yaralı sürücü Aksaray Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldı-
rıldı. Burada tedavi altına alınan 
sürücünün durumunun iyi olduğu 
öğrenilirken kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

İş makinesi yüklü kamyon 
devrildi, sürücüsü yaralandı

Ayağına uyan ayakkabıyı 
çalan hırsız kamerada

Konya’da camiye gelen bir kişi, 
kendi ayakkabısını bırakıp, ayağına 
uyan başka bir ayakkabıyı çaldı. Bu 
anlar caminin güvenlik kameraları-
na yansıdı. Olay, 27 Haziran günü 
saat 20.30 sıralarında merkez Sel-
çuklu ilçesi Akşemsettin Mahalle-
si Genç Osman Caddesi üzerinde 
bulunan Hamza Yılmaz Camii’nde 
meydana geldi. Cemaat akşam na-
mazını kılarken, camiye gelen kişi, 
ayakkabısını çıkartarak rafa koydu. 
Ardında başka birinin ayakkabısı-
nı alıp, denedi.  Uymayınca, başka 

bir ayakkabıyı alıp giydi. Ayağına 
uyunca kendi ayakkabısını da ca-
mide bırakıp hızla uzaklaştı. Şüp-
helinin bu anları caminin güvenlik 
kameraları tarafından saniye saniye 
görüntülendi. Görüntülerde şüp-
helinin ayakkabıları denerken et-
rafık kolaçan etmesi, ayağına olan 
ayakkabıyı giydikten sonra cami-
den uzaklaşması görülüyor. Aynı 
camiden daha öncede ayakkabı ve 
şemsiye çalındığı öğrenildi. Olayla 
ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
n DHA

Bisikletin önce lastiklerini 
kontrol etti, sonra çaldı
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin ‘Güle oynaya camiye gel’ 
kampanyasına katılarak 40 gün bo-
yunca camiye gidip, bisiklet almaya 
hak kazanan 8 yaşındaki Ramazan 
Emir Türkyılmaz’ın bisikleti çalındı. 
Hırsızlık anları güvenlik kameraları 
tarafından saniye saniye görüntüle-
nirken, şüphelinin çalmadan önce 
bisikletin lastiklerini kontrol etmesi 
dikkat çekti. Olay, 9 Haziran saat 
18.00 sıralarında merkez Meram 
ilçesi Havzan Mahallesi bulunan bir 
apartmanda meydana geldi. Kon-
ya Büyükşehir Belediyesinin ‘Güle 

oynaya camiye gel’ kampanyasına 
katılarak 40 gün boyunca Meram 
Kayım Kaya Camisi’ne giderek bi-
siklet almaya hak kazanan Rama-
zan Emir Türkyılmaz’ın bisikleti, 
kimliği henüz tespit edilemeyen bir 
şüpheli tarafından çalındı. Apart-
mana giren şüpheli, Türkyılmaz’ın 
bisikletinin lastiklerini kontrol ettik-
ten sonra bisikleti alarak kayıplara 
karıştı. Bu anlar ise apartmanın gü-
venlik kameraları tarafından saniye 
saniye görüntülendi. Olayla ilgili 
başlatılan soruşturma sürüyor.
n DHA
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Babası ile tartışan genç, hareket
halindeki otomobilden atladı

Kavgayı fırsat bilen 5 mahkum 
tel örgüleri aşarak firar etti

Kulu ilçesinde babası ile tar-
tışan genç, hareket halindeki 
otomobilden atlayarak yaralandı. 

Olay, ilçeye bağlı Dinek Ma-
hallesi yakınlarında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, mev-
simlik tarım işçisi İ.K. (24), tanı-
şıp aşık olduğu bir kızla evlen-
mek istediğini babasına anlattı.

İsteğe karşı çıktığı iddia edi-
len baba, oğlu ile tartışınca İ.K., 
34 ULM 58 plakalı otomobilin 
kapısını açarak dışarıya atladı. 

Yaralanan genç babasının ça-
ğırdığı ambulansla Kulu Devlet 
Hastanesi Acil Servisine kaldırı-
larak tedavi altına alındı. Gencin 
sağlık durumunun iyi olduğu öğ-
renilirken olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

Karaman Açık Ceza İnfaz Ku-
rumu’nda, mahkumlar arasında çı-
kan kavgayı fırsat bilen 5 mahkum 
tel örgüleri aşarak firar etti. Olay, 
saat 17.00 sıralarında Açık Ceza İn-
faz Kurumu’nda meydana geldi. İd-
diaya göre mahkumlar arasında te-

lefon sırası nedeniyle tartışma çıktı. 
Kısa sürede büyüyen tartışmaya 
gardiyanlar müdahale ettiği sıra-
da, fırsattan yararlanan mahkum-
lardan Mustafa S., Ramazan T., 
Hakan K., Abdülaziz B. ve Hasan 
Ali A., tel örgüleri aşarak firar etti. 

Cezaevi personelinin ihbarı üzerine 
bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. 
Firari mahkumların kimlik bilgileri 
polislere verilirken, mahkumların 
yakalanması için çalışmaların sür-
düğü belirtildi. 
n DHA

Vergi Dairesi Müdürü 
rüşvet iddiasıyla tutuklandı

Ereğli’de motosiklet 
TIR’a çarptı: 2 yaralı 

Kulu İlçe Vergi Dairesi Müdürü 
rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı. 
İddiaya göre, Kulu Vergi Dairesi 
Müdürü R.K. hakkında rüşvet al-
dığı gerekçesiyle işlem başlatıldı. 
Müdür R.K., rüşvet aldığı iddiasıy-
la suçüstü yapılarak makamında 
Cumhuriyet Savcısı ve Emniyet 

Müdürlüğü ekiplerince gözaltına 
alındı. R.K., evraklarının tamam-
lanmasının ardından Kulu Adli-
yesine sevk edildi. Cumhuriyet 
Savcılığında ifadesi alınan R.K., 
sevk edildiği mahkeme tarafından 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
n İHA

Ereğli ilçesinde, motosikletin 
Tır’a çarpması sonucu 2 kişi yara-
landı. Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi 
Adana Konya karayolu üzeri Türk-
men Kavşağında meydana geldi. 
Eylem Elitok’un kullandığı 42 ARJ 
29 plakalı motosiklet Konya istika-
metine giden Mustafa D. idaresin-

deki 70 DF 832 plakalı Tır’a çarptı. 
Kazada motosiklet sürücüsü ve 
yolcu olarak bulunan bir kişi ya-
ralandı. İhbar üzerine olay yerine 
gelen ambulans ile yaralılar Ereğli 
Devlet Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı.
n İHA

Konya, geçtiğimiz günlerde bir caninin kurşunlarına hedef olan ve hayatını kaybeden 2 kız kardeşe ağlıyor. 
Platonik aşk besleyen şahıs tarafından tabancayla öldürülen kız kardeşler son yolculuklarına uğurlandı

Son yolculuklarına
birlikte uğurlandılar

Konya’da kendisine platonik aşk 
besleyen şahıs tarafından taban-
cayla öldürülen 25 yaşındaki öğret-
men ve kız kardeşi son yolculuğuna 
uğurlandı. Olay, dün saat 18.30 sı-
ralarında merkez Selçuklu ilçesi Bin-
konutlar Mahallesi Revan Caddesi 
üzerinde bulunan bir apartmanda 
meydana geldi. İddiaya göre, apart-
manın ikinci katında oturan Muzaf-
fer C. (53) aynı apartmanda oturan 
öğretmen Şeyma Sarı’ya (25) bir sü-
redir mesaj atarak kendisinden hoş-
landığını söyledi. Bu duruma karşı 
çıkan Şeyma Sarı, kendisini rahatsız 
etmemesini söyledi. Akşam saatle-
rinde konuşmak için Şeyma Sarı’nın 
evine giden şüpheli Muzaffer C., 
Şeyma Sarı’nın annesi Hacer S. (51) 
ile tartışmaya başladı. Hacer S.’nin 
şüpheli Muzaffer C.’ye evlerinden 
gitmesini ve kendilerini bir daha 
rahatsız etmemesini söylemesi üze-
rine Muzaffer C., Hacer S.’yi kafası-
na, odasında yatan Şeyma Sarı ve 
kardeşi Tuğba Sarı’nın (18) göğsüne 
ateş ederek olay yerinden kaçtı. Mu-
zaffer C, daha sonra polis merkezine 

giderek suç aleti tabancayla birlikte 
teslim oldu. Olayda Şeyma Sarı olay 
yerinde hayatını kaybederken, anne-
si ve kız kardeşi ambulanslarla has-
taneye kaldırıldı. Selçuk Üniversitesi 
Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesinde 
tedavi altına alınan yaralılardan 18 
yaşındaki Tuğba Sarı da burada ya-
pılan tüm müdahalelere kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti. Olayda 
hayatını kaybeden iki kız kardeş için 
ikindi namazını müteakip merkez 
Selçuklu ilçesi Yazır Mezarlığında 
cenaze namazı kılındı. Cenaze na-
mazına hayatını kaybeden kardeş-
lerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. 
İki kardeşin cenazeleri omuzlarda 
taşınarak gözyaşlarıyla defnedildi. 

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI 
Öte yandan, Katil zanlısı Muzaf-

fer C, polisteki işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından bugün Konya 
Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıl-
dığı mahkemece tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. Öte yandan, silahlı 
saldırıda yaralanan Hacer S’nin te-
davisinin hastanede devam ettiği 
öğrenildi. n İHA

Yolda bulunan yavru 
ebabil koruma altına alındı

Beyşehir ilçesinde, yolda bulu-
nan uçamayan yavru ebabil kuşu 
koruma altına alındı. Edinilen bilgi-
ye göre, Beyşehir kent merkezinde 
esnaflık yapan Ayhan Bülbül, yolda 
yürürken yerde çırpınan bir yavru 
kuş gördü. Yardım etmek isteyen 
ve uçamayan kuşu evine götüren 
Bülbül, internetten yaptığı araştır-
mada kuşun Fil Suresinin anlattığı 
ve birçok dini hikayeye konu olan, 

günümüzde neslinin kaybolmaya 
yüz tuttuğu belirtilen ebabil kuşu 
olduğunu öğrendi. Bülbül, evinde 
bir süre kutu içerisinde beslediği 
yavru kuşu uçamaması sebebiyle 
daha sonra Milli Parklar Beyşehir 
Şefliğine teslim etti. Kafes içerisin-
de koruma altına alınan yavru eba-
bil kuşunun uçmaya başlamasının 
ardından yeniden doğal yaşam ala-
nına bırakılacağı belirtildi. n İHA

Kuyuya düşen 3 yavru 
kediyi itfaiye kurtardı

Aksaray’da kuyuya düşen 3 
yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalış-
ması sonucu düştükleri kuyudan 
kurtarıldı. Olay, Fatih Mahallesinde 
arazide meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, 3 yavru kedi bilinmeyen 
bir nedenle 1,5 metre derinliğin-
deki kuyuya düştü. Mahalle sakin-
lerinin kedi seslerini duyması üze-
rine fark edilen olayda vatandaşlar 

kedileri bir süre kurtarmaya çalıştı. 
Kedileri kurtaramayan vatandaşlar 
daha sonra durumu itfaiye ekipleri-
ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine 
gelen, Aksaray Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü ekipleri düşen yavru 
kedileri bir bir kuyudan çıkararak 
kurtardı. Yavru kediler vatandaşlar 
tarafından sahiplenildi.
n İHA
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Vali Toprak, Gören Eller Kampı’nı ziyaret etti
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-

rak, eşi Dr. Funda Toprak ile birlikte, 
8. Selçuklu “Gören Eller Kampı”nı zi-
yaret etti. Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, eşi Dr. Funda Toprak ile bir-
likte, Görmeyenleri Koruma Derneği 
Konya Şubesi tarafından, Isparta’nın 
Yenişarbademli İlçesi, Melikler Yayla-
sında kurulan “Gören Eller Kampı”nı 
ziyaret etti. Konya’daki görme engelli 
çocuklara yönelik olarak 22-29 Hazi-
ran tarihlerinde düzenlenen kampta 
birçok etkinlik gerçekleştirildi. Vali 
Toprak, 1755 rakımlı Melikler Yayla-
sındaki kamp alanında kurulan çadır-
da çocuklarla bir araya gelerek sohbet 
etti. Görmeyenleri Koruma Derneği 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başka-
nı Veli Özdağan’dan da bilgi alan Vali 
Toprak’a, Yenişarbademli Kaymaka-
mı Cuma Kılınç eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin birlikte organize ettiği ve bu yıl 9’uncusu 
gerçekleştirilen Mevlana Şiir Şöleni, Türkiye’nin farklı şehirlerinden şairleri ve sanatseverleri bir araya getirdi

Konya, şiire doydu!
Geleneksel hale getirilen ve bu 

yıl 9’uncusu düzenlenen Mevlana 
Şiir Şöleni, şiir aşıklarını ve sanatse-
verleri bir kez daha Konya’da buluş-
turdu. Türkiye’nin dört bir yanından 
katılımın olduğu programın onur ko-
nusu ise Bosna Hersek Milli Şairi Ce-
malettin Latiç oldu. Karatay Beledi-
yesi ve Türkiye Yazarlar Birliği(TYB) 
Konya Şubesi’nin birlikte organize 
ettiği 9. Mevlana Şiir Şöleni, Mev-
lâna Müzesi Gül Bahçesi Açık Sema 
Alanı’nda gerçekleştirildi.

ŞİİR ŞÖLENİ EN 
ÇOK BURAYA YAKIŞIR 

Türkiye’nin farklı şehirlerinden 
gelen şairler ile çok sayıda şiirseve-
rin katıldığı programda konuşan AK 
Parti MKYK Üyesi ve Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun, Mevlana Şiir 
Şöleni’nin en çok buraya yakıştığına 
vurgu yaptı. 

Sorgun, “Bu şölen en çok buraya 
yakışır çünkü Hz. Mevlana’nın hu-
zurundayız ve onun kaleme aldığı 
Mesnevi de manzum bir eser. Bir 
taraftan Konya Valiliğimiz, İl Kültür 
Müdürlüğümüz var bir taraftan Ka-
ratay Belediyemiz var. Bir taraftan 
da sivil toplum kuruluşumuz Tür-
kiye Yazarlar Birliği Konya Şubemiz 
var. İnanıyorum ki bu şölenler 30. 
40. 50. ve ilanihaye inşallah devam 
eder. Bu yılki katılımın geçen yıla 
göre çok daha fazla olduğunu gö-
rüyorum. Bu da bizleri sevindiriyor. 
Emeği geçen Karatay Belediyemize 
ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubemize teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

BU ŞÖLEN, COĞRAFYAMIZDA 
YENİ BİR EDEBİ DİRİLİŞİN 

ZEMİNİNİ HAZIRLIYOR 
Karatay Belediye Başkanvekili 

Erkan Aslan da konuşmasında; de-
rin kültürel geçmişi, insanlık tarihine 
ışık tutan arkeolojik alanları, müze-
leri, her biri mimarlık şaheseri olan 
cami ve türbeleri, etkileyici doğal 
güzellikleri ile Konya’nın dünyanın 
en önemli medeniyetlerin beşiği ko-
numunda olduğunun altını çizdi. 

Erkan Aslan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Üzerinde bulunduğumuz 
şu topraklar yani Konyamız, ticari 
yönden, ilim, ahlak, şiir, sanat, ede-
biyat, ebru, porselen, çini kısacası 
insanı ilgilendiren bütün sözlü ve 
yazılı ürünlerin buluşma noktası çok 
önemli de bir üretim merkezidir. 
Yüzyıllar boyunca bilgelik denizin-

deki gönül erleri, hikmet sırlarını 
eserlerine yansıtmış, insanımızı 
hakikat yıldızının ışığıyla aydınlat-
mıştır. Anadolu’nun gönül erlerinin 
mirasını devralan günümüz şairleri 
de aldıkları ilhamla, gönüllerimizi 
beslemeye devam etmektedirler. 
Türk Kültürü’nün zenginliğini ve 
köklü medeniyetin ihtişamını, edebi 
anlamda bizlere en güzel şekilde ha-
tırlatan ve bu yıl 9’uncusunu gerçek-
leştirdiğimiz Mevlana Şiir Şöleni de 
geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini 
bizlere hatırlatırken; zamanımızın dil 

ve şiir ustalarını bir araya getirerek, 
coğrafyamızda yeni bir edebi dirili-
şin zeminini hazırlamaktadır. Yunus 
Emre, Hz. Mevlana, Hacı Bektaş ve 
daha birçok önemli isimlerin önder-
liğinde inşa edilen, insanı merkeze 
alan ve onu ilahî aşkla eğiten bu 
gönül medeniyetimizin eşsiz temsil-
cileri şairlerimizi, onların emanetleri 
şiirlerini gönüller başkenti Konya-
mızda ağırlamaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz.”

MEVLANA ŞİİR ŞÖLENİ 
KONYAMIZA VE İNSANIMIZA ÖNEMLİ 

DEĞERLER KATIYOR
Şiirin edebiyat türleri içerisinde 

en zarif, duygusal ve en eski türler-
den biri olduğunu kaydeden Karatay 
Belediye Başkanvekili Erkan Aslan, 
bu organizasyonla şiirin ve şairlerin 
başköşeye oturtulduğuna vurgu ya-
parak, “Bu ve bu tür etkinlikler, Kon-
yamıza ve insanımıza çok önemli 
değerler katmaktadır. Şanlı ve derin 
geçmişimizin emanetleri olan kültür 
ve sanat adamlarını, onların eserle-
rini hem korumak hem de gelecek 
nesillere aktarmak adına bu şölenin 

önemi daha da artmaktadır. Mede-
niyetimizin özü olan ve kalpten çı-
kan söz ile kelamın şiire dönüştüğü 
bu güzel günlerde bizleri bir araya 
getiren kültür ve sanat adamları-
mıza, Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi’ne ve elbette şiir deryasına 
dalan bütün hemşehrilerime şük-
ranlarımı sunuyorum” diye konuştu. 

AMACIMIZ, DEĞERLERİMİZİ 
ASIRLAR ÖTESİNE TAŞIYACAK 

ETKİNLİKLER YAPMAK 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya 

Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten 
ise 9. Mevlana Şiir Şöleni vesilesiy-
le ülkenin birbirinden kıymetli şair-
leriyle bir araya geldiğini belirterek 
sözlerini şöyle tamamladı: “Bu et-
kinlikler inşallah önümüzdeki yıllar-
da da devam edecek. Bütün gaye ve 
hedefimiz; toplumumuzun milli, dini 
ve kültürel değerleriyle örtüşen, bu 
değerleri gelecek kuşaklara, asırlar 
ötesine taşıyan nitelikte etkinlikler 
yapmaya etmektir.”
BU HAYATIM BOYUNCA YAŞADIĞIM 

EN GÜZEL ATMOSFER
9. Mevlana Şiir Şöleni’nin bu yıl-

ki onur konuğu olan Bosna Hersek 
Milli Şairi Cemalettin Latiç de prog-
ramın düzenlenmesi ve kendisinin 
bu önemli şölene davet edilmesi 
dolayısıyla Karatay Belediyesi ile 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube-
si’ne teşekkür etti.  Cemalettin Latiç 
şunları aktardı: “Bu, hayatım bo-
yunca yaşadığım en güzel atmosfer. 
Çünkü Hz. Mevlana’nın huzurunda 

ve bahçesindeyiz. Ben bir Osman-
lı evladıyım ve Bosna Hersek’in en 
sonundaki küçücük bir Osmanlı kö-
yünden geliyorum. Hz. Mevlana biz-
lere dünyanın neresinde olursanız 
olun, şiiri, aşkı, sevgiyi, hoşgörüyü 
ve tüm bu duyguları paylaşmayı öğ-
retti. Sizlerden ricam; Bosna Sava-
şı’nda yanımızda oldunuz, dinimizi 
ve değerlerimizi korudunuz. Bugün 
de aynı hassasiyeti ve desteği sizler-
den bekliyoruz.”

Bosna Hersek Milli Şairi Cema-
lettin Latiç, konuşmasının ardından 
kaleme aldığı şiirleri seslendirdi.  

KONYA’DA EŞSİZ ŞİİR ZİYAFETİ 
Şiir şöleninde Cemalettin La-

tiç’in yanı sıra Ahmet Aka, Ahmet 
Efe, Ahmet Kot, Emre Öztürk, Ha-
san Bozdaş, Hasan Hüseyin Çağıran, 
Hatice Toprak Çevik, Hüseyin At-
lansoy Mehmet Ali Köseoğlu, Mus-
tafa Özçelik, Nurullah Genç, Osman 
Özbahçe, Özcan Ünlü ve Şener İşle-
yen, birbirinden kıymetli eserleriyle 
9. Mevlana Şiir Şöleni’ne katılarak 
Konyalılara şiir ziyafeti sundu. 

Türkiye’de alanlarında söz sahibi 
olan şairler, kaleme aldıkları birbi-
rinden güzel şiirleri Konyalılar için 
seslendirdikten sonra ise protokol 
üyeleri, şairlere günün anısına birer 
plaket takdim etti ve etkinliğin so-
nunda şairlerin okudukları şiirlerden 
oluşan kitap, kendilerine, kültür sa-
nat insanlarına ve programa katılan-
lara günün anısı olarak hediye edildi.
n HABER MERKEZİ
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Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri anıldı

5. Uluslararası Avrupa-Asya Turizm Çalışmaları Konferansının Konya ayağı tamamlandı. Konferansta, turizmdeki fırsat 
şehirlerini iyi değerlendirmek gerektiği ve bu doğrultuda Asya ve Avrupa ülkelerinin işbirliği yapması gerektiği savunuldu

‘Asya ve Avrupa, 
turizmde birleşmeli’

Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Sarayönü Belediyesi her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Konya’nın manevi mi-
marlarından Ladikli Ahmet Hüdai 
Hazretlerini anma programı düzen-
ledi. Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Sarayönü Belediyesi’nin gelenek-
sel hale getirdiği, Konya’nın manevi 
mimarlarından Ladikli Ahmet Hüdai 
Hazretleri’ni Anma Programı bu yıl 

da Ladik Çalıbağı mevkiinde gerçek-
leştirildi. Binlerce davetlinin katılı-
mıyla gerçekleştirilen anma progra-
mı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 
Programda Abdurrahman Büyük-
körükçü Hocaefendi, Lâdikli Ahmet 
Hüdai\’nin hayatından örnekler an-
latırken; Ladikli Ahmet Hüdai’nin 
torunu Mehmet Elma, dedesiyle ilgili 
hatıra konuşması yaptı. 

BÜYÜKLERİN GÜZELLİKLERİNİ 
GENÇLERE AKTARMALIYIZ 

Programa katılan Konya Büyük-
şehir Belediyesi Başkan Vekili Fatih 
Özgökçen, “Yeni nesillere manevi 
büyüklerimizin güzelliklerini aktar-
malıyız. Manevi yönden mücehhez 
insanlar yetiştirmek istiyorsak on-
ların hatıralarını herkese, özellikle 
genç nesillere aktarma zaruretini 

kendimizde hissetmeliyiz” dedi. 
Sarayönü Belediye Başkan Vekili 
Hüseyin Tos da, “Yaşantısını Allah 
yolunda, sevgiyle harcamış, Pey-
gamber Efendimizin yolunu ken-
disine yol edinmiş Ahmet Hüdai, 
yaşadığı yıllarda olduğu gibi şimdi 
de yolumuza ışık tutmaya devam 
etmektedir” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) ve EATSA Avrupa-Asya 
Turizm Çalışmaları Derneği işbirliği 
ile düzenlenen 5. Uluslararası Avru-
pa-Asya Turizm Çalışmaları Konfe-
ransının Konya ayağı tamamlandı.  

Konferansın açılış töreninde 
konuşan NEÜ Dr. Öğretim Üyesi 
Kevser Çınar, daha önce Tayvan, 
Portekiz, Japonya ve Fransa’da dü-
zenlenen konferansın 5. ayağına 
Türkiye olarak ev sahipliği yapmak-
tan büyük mutluluk duyduklarını 
belirtti. 

Nevşehir, Konya ve Antalya’da 
gerçekleşen bu konferansın hem 
ülkemizin hem de bu şehirlerin 
uluslararası tanınırlığına katkı sağ-
layacağı için ayrıca önemli olduğunu 
ifade eden Çınar, “Bu tarz uluslara-
rası faaliyetlerin hızla büyüyen ve 
daha geniş alanlara yayılan, turizm 
potansiyeli yüksek olan özellikle 
Konya gibi doğal, tarihi ve kültürel 
çekicilikler yanında, sıcak-samimi 
insanlara sahip turizm bölgeleri 
için birer fırsat olduğunu söyle-
mekte yarar var. Bununla birlikte 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
coğrafyada, turizm araştırmalarına 

ilişkin akademik çalışmaların her 
geçen gün hem nicelik hem de ni-
telik açısından çok daha iyi nokta-
lara taşındığını görüyoruz. Gelinen 
bu noktanın hem akademik hem de 
ziyaretçi sayısı açısından daha ileri 
bir noktaya taşımak için Asya-Av-
rupa bölge ülkelerinin turizm konu-

sunda birlikte hareket etmeleri ve 
işbirliği yapmaları çok önemli.” diye 
konuştu.

Alanında uzman ve deneyimli 
akademisyenlerin, özellikle Asya 
ve Avrupa turizminin gelişimi için 
bilgi, deneyim ve önerilerini katı-
lımcılarla paylaştığı turizmin her 

açıdan incelendiği “Asya ve Avrupa 
Turizminde Sürdürülebilir Rekabet 
Avantajı” başlıklı konferans eş za-
manlı oturumlarla düzenlenen ça-
lıştaylar, eğitimler, bildiri sunum-
ları ve kültürel gezilerle devam 
ederek tamamlandı.
n HABER MERKEZİ

Akşehir kirazı 52 
ülkeye ihraç ediliyor

Akşehir kirazını daha iyi ta-
nıtmak ve üreticileri teşvik etmek 
amacıyla Akşehir Kirazı Kültür ve 
Sanat Festivali düzenlendi. Ak-
şehir Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirilen festivale, Akşehir Kay-
makamı Mehmet Türk, Garnizon 
Komutanı İkmal Binbaşı Hüseyin 
Karamanoğlu, Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe 
Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu 
ve MHP İlçe Başkanı Salih Akça ile 
çok sayıda davetli katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Bahri Karaman, 2018 yılında Ak-
şehir kirazının ihraç edildiği ülke 
sayısının 52 olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin kiraz ihracatının 79 
bin 800 ton olduğunu anımsatan 
Karaman, “Akşehir kirazı saye-
sinde 1960’tan beri yetiştiricilikte 
önemli bir ilerleme kaydedilmek-
tedir. Elde edilen kirazın yaklaşık 
yüzde 80’i ihraç edilmektedir.” 
dedi. Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya da bu yılki festivale 145 
kiraz üreticisinin yarışmacı olarak 
katıldığına değinerek, şunları kay-
detti: “Yöremizde Akşehir kirazı 
önemli bir gelir kaynağıdır. Biz de 
bu önemli gelir kaynağımıza üreti-

cilerimizi daha çok özendirmek ve 
teşvik etmek amacıyla 8 yıldır bu 
festivali düzenliyoruz. Birkaç yıldır 
da sadece ürün ödüllendirmesi de-
ğil, en güzel kiraz bahçesi ödüllen-
dirmesini de girdik. İlk festivalleri-
mize 30-40 üreticimiz katılırken, 
geçen yıl yüzün üzerinde bu yıl ise 
145 üreticimiz bu yarışmamıza ka-
tıldı. Şu an kiraz hasadının en yo-
ğun olduğu dönem. Şu ana kadar-
da rekolte iyi, fiyat iyi. Mevla’mda 
inşallah hasat sonuna kadar afe-
tinden korusun ve bu güzelliklerle 
sezonumuzu tamamlayalım.”

Akşehir Kaymakamı Mehmet 
Türk ise festivalin çok yararlı ola-
cağını ve iyi sonuçlar elde edile-
ceğine inandığını bildirdi. Konuş-
maların ardından 145 üreticinin 
katıldığı yarışmalara geçildi. “En 
Güzel Kiraz” yarışmasında birin-
ciliği Mevlüt Topal, ikinciliği Nec-
mettin Kılınç, üçüncülüğü ise İb-
rahim Gündüz kazandı. “En güzel 
Kiraz Bahçesi” yarışmasında ise bi-
rinciliği Ekrem Sav, ikinciliği Şemsi 
Ubuz, üçüncülüğü ise Tansel Do-
ğan kazandı. Dereceye girenlere 
protokol üyeler, tarafından ödülleri 
verildi. n AA

Aksaray’da bulunan ve Peri Bacaları bölgesinin başlangıç noktası olarak kabul edilen Ihlara Vadisi bugünlerde turist akınına uğruyor. 
Özellikle güneşin doğuşunu seyretmek ve Ihlara’nın kuşbakışı görüntüsünü gözlemek isteyenler balonlara büyük ilgi gösteriyor

Vadide balonla yolculuk

Peri Bacaları bölgesinin başlan-
gıç noktası olan Aksaray’da yerli ve 
yabancı turistler, özellikle güneşin 
doğuş saatinde balonla yolculuk 
yapıyor. Ihlara Vadisi ve Selime Ka-
tedrali ile bölgedeki tarihi ve doğal 
güzellikleri kuşbakışı seyreden tu-
ristler, bölgeye hayran kalıyor.

Kaya oyma mekanları, kiliseler 
ve bitki örtüsüyle her mevsim ziya-
retçileri kendisine hayran bırakan, 
394 merdivenle inilen 14 kilomet-
re uzunluğundaki Ihlara Vadisi’nde 
balonla yolculuk yapılmaya başlan-
dı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun 

ilgisini çeken balon uçuşları, iyi bir 
seyir için özellikle güneşin doğuş sa-
atinde tercih ediliyor. 

Aksaray İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Mustafa Doğan, Ihlara 
Vadisi’nin 2019 yılı itibariyle balon 
uçuş sahasına içine alındığını belir-
terek, “Ihlara Vadisi 14 kilometrelik 
hatta  Ihlara Beldesi, Belisırma, Yap-
rak Hisar, Selime hattı ile Güzelyurt 
ilçesinde balon uçuşları devam edi-
yor. Bu hafta 6 gün boyunca uçuşla-
rımız sürdü. Kapadokya bölgesinde 
ikinci sıcak hava uçuş sahası Aksa-
ray Ihlara vadisi olduğunu söyleye-

biliriz’’ diye konuştu.
Ihlara Vadisi’ni her yıl yaklaşık 

500 bin insanın ziyaret ettiğini ifa-
de eden Doğan, “Ihlara Vadisi, ül-
kemizin en çok ziyaret edilen ören 
yerlerinden bir tanesidir. Şu an da 
balon turlarıyla birlikte ilimize gelen 
turistlerin, vadiyi  havadan da gör-
mek için bu turların başlamış olması 
bizim için çok sevindiricidir’’ dedi.

Balon uçuşlarını gerçekleştiren 
Muhammed Kaplan, ‘’Rezervasyon-
larımız çok iyi gidiyor. Yeni olmamı-
za rağmen doluluk oranımız şu anda 
yüzde 80’ni buldu’’ dedi. n DHA
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Geçen hafta içerisinde Japonya’da 
gerçekleştirilen G-20 zirvesi, ticaret sa-
vaşlarının tartışıldığı, S-400 kapsamın-
da ABD ve Türkiye gerginliğinin olduğu 
bir dönemde ayrı bir önem taşımaktay-
dı. Tüm bu konulara geçmeden önce 
G-20 nedir? Amacı ve etki alanları hak-
kında kısaca bahsetmek isterim. 

G-20 ÜLKELERİNİN DÜNYA 
EKONOMİSİNDEKİ KONUMLARI  
20’ler Grubu (G-20), ülkemizin de 

bulunduğu 19 devlet ve Avrupa Birli-
ği’nden oluşur. Genellikle ekonomik 
konuların görüşüldüğü zirve toplantı-
ları yılda bir kez yapılıyor.  G -20 ülke-
lerinin dünya üzerindeki etki alanlarını 
anlamak için aşağıdaki bilgileri bilme-
mizde fayda var.  

• G- 20 ülkeleri, Dünya nüfusunun 
yaklaşık üçte ikisini oluşturur.

 • G-20 ülkeleri, dünyada üretilen 
bütün mal ve hizmetlerin parasal değe-
rinin (GSYİH) yüzde 85 ìne ve

 • Küresel ticaretin ise, yüzde 
75`ne sahiplerdir. 

G-20’NİN KISA TARİHÇESİ 
1997 yılındaki Asya finans krizinin 

ortaya çıkmasıyla, 1999 yılındaki G-7 
zirvesinde, Almanya’da Köln’de alınan 
kararla birlikte G-20 oluşturuldu. G-20 
zirveleri, 2008 Küresel finansal krizine 
kadar ilgili ülkelerin, Merkez Bankaları 
ve Maliye Bakanları nezdinde toplanır-
ken, bu tarihten sonra ise devlet baş-
kanları nezdinde toplantılara katılım 
sağlanmaktadır. 

G-20 ORGANİZASYON 
ŞEMASI NASIL?  

Standart bir başkan, başkan yar-
dımcıları veya Genel Sekreter gibi 
organizasyon modellerine sahip olma-
yan G-20 ‘de istihdam edilen bir per-
sonel veya yönetici yoktur. Başkanlık 
rotasyon usulü ile yapılıyor. Bir önceki, 
bir sonraki ve hali hazırdaki başkanlık, 
zirve toplantısının konularına, konuş-

macılarına karar veriyor.
G-20 KARAR 

MEKANİZMASI 
Öncelikle bilmemiz 

gereken en önemli un-
sur, G-20 toplantılarında 
Resmi bir karar alma 
mekanizması yok. Diğer 
bir ifadeyle, her üye ken-
di görüşlerini dile getirir 
ve uzlaşma ilkesine göre 
hareket edilir. Her sene 
rutin olarak yapılan zirvelerin sonun-
da, ülkelerin fikirleri ve çekinceleri göz 
önüne alınarak bir bildiri yayınlanır. 
Böylece ülkeler, bildirideki hedeflere 
ulaşmak için tırnak içerisinde söz ver-
miş olurlar. 

G-20,TRUMP VE YAKIN 
GEÇMİŞ ZAMAN

Trump, Amerika’da 
başa gelmesiyle bir ta-
kım farklı yöntemleri be-
nimsedi. Bu yöntemlerin 
başında  “Önce Amerika 
Kazanacak “ diyen Trump, 
geçmişteki Merkantilist 
döneme ait olan “Sıfır 
Toplamlı Oyun” olarak 
ifade edilen, bir ülkenin 
kazanırken, (Bu ülke ABD 
olmakta) diğer ülkelerin 

kaybetmesini benimseyen ve optimal 
noktadan uzaklaşan bir yol izlemeye 
başladı. Bu yolda neler oldu kısaca 
anımsayalım; 

 • ABD, öncesinde Çin sonrasında 
ise Avrupa Birliği ve Türkiye’ye DTÖ 
kurallarını ve G-20 vizyonunu hiçe 
sayarak ek gümrük vergileri koydu ve 

böylelikle Ticaret Savaşlarını başlatmış 
oldu 

 • Trump,  2017 yılında Ham-
burg’da düzenlenen G20 zirvesinde 
başlıca konularda mutabakat sağlana-
madığını kapanış bildirisine aldırdı.

 • İlk kez bir kapanış bildirisinde ti-
caret, gümrükler ve uluslararası iklimi 
koruma sorumluluğu hakkında uzlaşı 
sağlanamadığı ve iklim politikasında 
görüşlerin ayrıldığı belirtildi.

S-400 /F-35 MESELESİ VE ABD 
ABD Başkanı bu zirvede her ne 

kadar ülkemize ve başkanımıza S-400 
meselesinde hak vermiş olsa bile, Tür-
kiye aleyhine olan ABD senatosunun 
varlığı aşikâr. Dolayısıyla ABD baş-
kanından beklenen, ülkemiz aleyhine 
senatodan çıkacak farklı yaptırımlar 
karşısında, inisiyatif alıp almayacağı. 
Böylelikle bize mavi boncuk mu dağıt-
tı?  yoksa düşünce ve söylemlerinde 
samimi miydi anlamış olacağız. 

JAPONYA ve G-20 ZİRVESİ 
Japonya’nın dönem başkanlığında 

Osaka’da gerçekleştirilen G-20 Liderler 
zirvesi,  İki günlük süren toplantıların 
ardından tüm G-20 üyeleri tarafından 
imzalanması ve 43 maddelik bir sonuç 
bildirisinin yayımlanmasıyla sona erdi. 

Sona erdi ermesine ama günümü-
zün en önemli Küresel Ticaret prob-
lemi olan, Ticaret Savaşları ya da Ko-
rumacılık Politikaları net olarak sonuç 
bildirgesinde ifade edilmedi. Kavram-
ların etrafından dolanıp,  yumuşatılarak 
sonuç bildirgesinde yerleştirildiği anla-
şılıyor. Bu bile Trump’ın G-20 içerisin-
deki gücünün ne kadar etkili olduğunu 
gösteriyor. 

SONUÇ: Eğer ki;  Ekonomik-Po-
litik-Askeri güç sizde ise, ne G-20’yi 
dinlersin ne otuzu ne de kırkı, Eğer ki, 
bu güçler sende değilse( en azında bir 
kısmı)  biri de dinlersin, 20’yi’de, otuzu 
hem de kırkı.

G-20 ZİRVESİ 

Kanserden ölen
polis toprağa verildi

Ağaçta mahsur kaldı,
itfaiye ekipleri kurtardı

Aksaray İl Emniyet Müdürlü-
ğünde görevli Polis Memuru Meh-
met Ali Aydenk (36), tedavi gör-
düğü hastanede hayatını kaybetti. 
Yaklaşık 2 yıldır pankreas kanseri 
tedavisi gören Polis Memuru Ay-
denk, dün İzmir’de tedavi gördüğü 
hastanede yaşamını yitirdi. Ay-
denk’in cenazesi öğle saatlerinde 
Karaman Yeşil Camisine getirildi. 

Öğleyin kılınan cenaze namazı 
sonrası iki çocuk babası Aydenk’in 
cenazesi Şehir Mezarlığında top-
rağa verildi. Cenaze törenine, Ka-
raman İl Emniyet Müdürü Fikret 
Bayraktar, Aksaray İl Emniyet Mü-
dürü Ali Karabağ, daire müdürleri, 
mesai arkadaşları, Aydenk ailesi-
nin yakınları ile vatandaşlar katıldı.
n AA

Karaman’da bir caminin bah-
çesinde yaklaşık 7 metre uzun-
luğundaki çam ağacının tepe-
sinde mahsur kalan yavru kedi, 
itfaiye ekipleri tarafından kurtarıl-
dı. Karaman’da evinden dışarıya 
çöp dökmek için çıkan lise öğren-
cisi Rabia Tıraşçı, Bilali Habeşi Ca-
mii’nin bahçesindeki çam ağacının 
tepesinde yavru bir kedinin mah-
sur kaldığını fark etti. Tıraşçı’nın 
ihbarı üzerine adrese itfaiye eki-
bi sevk edildi. Gelen itfaiye eki-
bi elektrik hattı kabloları arasında 
kalan ağaçtaki kediyi kurtarmanın 
tehlikeli olduğunu tespit ederek, 
elektrik dağıtım şirketinden yar-
dım istedi. Elektrik dağıtım şirketi 

çalışanları, mahallenin elektriğini 
kısa süreliğine kapattı.

İtfaiye ekipleri merdivenle yak-
laşık 7 metre uzunluğundaki ağa-
cın tepesinde bulunan yavru kediyi 
kurtardı. Yavru kedinin kurtarılma 
çalışmasını izleyen lise öğrencisi 
Rabia Tıraşçı ise bakkaldan aldığı 
sütü bir plastik bardağa boşaltarak 
kediye içirdi. Ardından kedi sokak 
arasında gözlerden uzaklaştı.

Rabia Tıraşçı, ‘’Bugün sabah 
çöp atmak için evden çıkmıştım. 
Bir kedi sesi fark ettim. Komşula-
rımız dün geceden itibaren kedi 
sesini duyuyorlarmış; ama göre-
memişler. İtfaiyeye haber verdik. 
Gelip kurtardılar’’ dedi.  n DHA

Türkiye’nin yeni hükümet sistemi ile sağlam bir şekilde yol yürüyemeyeceğini söyleyen Saadet Partisi Genel 
Sekreteri Tacettin Çetinkaya, “Ya parlamenter sisteme dönülmelidir ya da meclisin gücü artırılmalıdır” dedi

Ya parlamenter sistem, 
ya da güçlü bir meclis!

Saadet Partisi Konya İl Başkan-
lığı Haziran Ayı İl Divan Toplantısı, 
parti il binasında yüksek katılımla 
gerçekleştirildi. Toplantıya; Saadet 
Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çe-
tinkaya’nın yanı sıra; Saadet Partisi 
Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan 
Hüseyin Öz, Saadet Partisi Konya İl 
Başkanı Hüseyin Saydam, başkan 
yardımcıları, İl Müfettişi Ali Mücev-
her, Saadet Partisi Konya İl Teşkila-
tı Eski Başkanı Av. Hasan Hüseyin 
Uyar, eski belediye başkanları, 31 
Mart 2019 Mahalli İdareler seçimi 
Konya ilçe belediye başkan adayla-
rı ve partililer katıldı. Saadet Partisi 
Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, 
ülke gündemine dair değerlendir-
melerde bulunurken, İl Başkanı Hü-
seyin Saydam da Konya gündemine 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘BUNDAN ÖNCEKİ 
SEÇİMLERDE NASIL KAZANDIYSA, 

BU SEÇİMDE KAYBETTİ’
İstanbul seçimlerinin yenilen-

mesi ile iki aday arasındaki oy far-
kının 13 binden 800 bine çıktığını 
hatırlatan Saadet Partisi Genel Sek-
reteri Tacettin Çetinkaya, milletin 
AK Parti’ye mesajını verdiğini söy-
ledi. Yaklaşık 700 bin AK Partilinin 
CHP adayına oy verdiğini ifade eden 
Çetinkaya, milletin AK Partiye tepki-
li olduğunu kaydetti. İstanbul seçim-
lerinin bitmesi ile gerçek gündemin 
açığa çıktığını dile getiren Çetinka-
ya, Türkiye’nin kucağında onlarca 
problemin bulunduğunu da aktardı. 
Tacettin Çetinkaya, daha sonra şun-
ları kaydetti: “Artık, yeni bir Türkiye 
var. 17 yıldır iktidarda olan AK Parti-
nin genel başkanı ve Cumhurbaşka-
nımız seçimlerin kaybedeni olmuş-
tur. Bundan önce seçimleri kazanan 
nasıl ki sayın Erdoğan ise bugün de 
seçimi kaybeden Erdoğan’dır. Bu se-
çimde milletimiz Cumhurbaşkanına 
hayır demiştir. Bu seçimde milleti-
miz yeni sisteme, tek kişilik yönetim 
anlayışına hayır demiştir. Meseleye 
bu yönden bakmak gerekir. İstanbul 
seçimlerinin sonucunu herkes çok 
iyi değerlendirmelidir.”

YENİ SİSTEM TARTIŞMAYA AÇILDI
“Sonuçlar ile birlikte sistemin 

artık yürümeyeceği mesajı ve tek 
kişinin yönetim anlayışının kabul 
görmeyeceği tescil edilmiştir” diyen 
Çetinkaya, “Yeni yönetim sistemi 
bugün Türkiye’de tartışılıyor. Ya 
parlamenter sisteme geçilmesi ya 
da meclisin daha da güçlendirilmesi 
isteniyor. Millet buna inanıyor. AK 
Parti teşkilatları ve yöneticileri de 
bunu oturup, düşünüyor. Kanunu 
bir kişi yapacak, uygulayacak, mec-
lis ve hukuk devre dışı bırakılacak... 
Bunlar, millette rahatsızlık veriyor. 
Millet, buna seyirci kalmadı. İstan-
bul sonuçları, bir sonun başlangıcı 
olmuştur. Bundan sonra Türkiye’de 
siyaset de farklı işleyecek. Siyaset, 
artık ittifakların ve koalisyonların 
başladığı döneme girdi. AK Parti 
MHP ile birlikte hareket etmezse, 
meclisteki çoğunluğunu bile kay-
betmiş durumda. AK Parti, tek ba-
şına kanun bile çıkaramaz. İttifak-
lar, bundan sonra daha fazla önem 
kazanacak. Gerilim ve kutuplaşma 
siyasetinin kimseye bir şey kazan-
dırmayacağı anlaşılmıştır. Toplum, 
adaletsizlikten bıkmıştır. İşsizlik re-

kor kırmıştır. Türkiye’nin borcu art-
mıştır. Tarım sektörü başta olmak 
üzere çoğu sektör çıkmaza girmiş-
tir. Dış politikada iktidar, büyük bir 
çıkmazın içine girmiştir. Seçimler 
sürecinde başarılı olan parti Saadet 
Partisi’dir. Türkiye’de siyasetin mer-
kezine Milli Görüş harekatı oturdu. 
Her kesime kucak açabilmeyi ba-
şardık. Şuan Milli Görüş ve diğerleri 
var. Saadet Partisi, işin kilit nokta-
sında. Saadet Partisi, seçimlerde 
denge unsuru oldu. Vatandaş ayrıca 
bu seçimlerle AK Partiye ‘Ben size 
itibar etmiyorum’ dedi” şeklinde ko-
nuştu.

‘BELEDİYEDEN İNDİRİM 
BEKLENTİMİZ YOK’

Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam ise Konya gün-
demine dair değerlendirmelerde 
bulundu. AK Partiye yüzde 70’den 

fazla oy çıkmış Konya’da AK Partili 
Büyükşehir Belediyesi’nin yanlış uy-
gulamalara imza atmaya çalıştığını 
vurgulayan Saydam, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Konya’da gündemi 
meşgul eden bazı konular var. Eski 
ve Karatay Sanayisinin taşınması ile 
ilgili yanlışlıklar var. Aldığımız du-
yumlara göre bu proje askıya alın-
mış. Esnaf zaten zor durumda. Biz, 
bu taşınma meselesini bugün için 
doğru bulmuyoruz. Ayrıca bizim 
iktidarımız döneminde suyun ve 
ulaşımın en ucuz olduğu şehirlerin 
başını çeken Konya’da su ve ula-
şımın pahalı olduğunu görüyoruz. 
Gerek Konyalılar’ın büyük kesimi-
nin, gerekse muhalefet partilerin ve 
gazetecilerin bu konuda Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’ne önerileri var. 
Ben bu anlamda duyarlı olan herke-
se teşekkür ediyorum. İstanbul ve 

Ankara gibi iller başta olmak üzere 
çoğu ilde su ve ulaşıma indirim yapı-
lırken, Konya Büyükşehir Belediyesi 
su konusunda aylık artış yapıyor. Bu 
arkadaşlar, bu işleri beceremezler. 
Biz, işin doğrusu bu yönetim anla-
yışının Konya’da indirim falan ya-
pabileceğine de inanmıyoruz. Bizce 
Konya Büyükşehir Belediyesi, indi-
rim bir tarafa fiyat artışına gitmesin 
yeter.” 

Konuşmaların ardından 31 Mart 
Mahalli İdareler seçiminde Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
aday olan Av. Hasan Hüseyin Uyar, 
Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ke-
nan Özcan, Karatay Belediye Başkan 
Adayı Sinan Toprak ve Meram Bele-
diye Başkan Adayı Hüseyin Saydam 
başta olmak üzere, diğer ilçelerin 
belediye başkan adaylarına plaket 
takdim edildi. n HABER MERKEZİ

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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Bir canlı doğmayabilir ancak, her 
doğan canlı mutlaka ölecek.

Yaşamda öğrendiğimiz en büyük 
gerçek bu olsa gerek.

İnsanoğlu olarak  bir gün çevresi-
ne sevinçler yaşatarak, insanlara anne 
baba kardeş hala dayı gibi sıfatlar yük-
leyerek yaşamın derinliklerine doğru 
yerleşiyoruz.

Yaşarken  yaşadığımız her şey  
ağır  ağır,  ince  ince  bizlerin  yaşam 
gayesini oluştururken aynı zamanda 
gayemize ulaşmak için, potansiyeli-
mizden kaynaklanan yeteneklerimizi, 
becerilerimizi, sınırlarımızı da ortaya 
çıkarıyoruz.

Elbette bu keşif bizim yaşam içinde 
yakalayabildiğimiz gelişme kabiliyeti-
mize, isteğimize, yaşam ile kurduğu-
muz ilişkiye de bağlı.

Hiçbir şey fark etmeden bir ömür 
tamamlanabildiği gibi,yaşamın her 
anında başka bir farkındalığın içinde de 
kendimizi bulabiliriz.

Çoğu zaman yaşadıklarımız,yaptık-
larımız  o an bize önemsiz gibi gelebilir.

Çok yakında bir zamanda unut-
muş bile olabiliriz.

Çoğu zaman  kıyamete kadar de-
vam edecek yaşamın içinde   geçici bir 
varlık olduğumuzu fark etmeyiz bile.

Bazı insanlar yaşarken  hani derler 
ya kalbinin sesini dinle, işte onun  kalbi, 
onu yaşamın içine yerleştirivermiştir. 

Kendisi planlamamıştır ama kalbi 
onu hep yaşamın merkezine yerleştir-
miştir.

Nasreddin Hoca’nın  “Benim bu-
lunduğum yer dünyanın merkezi’’ der-
ken biraz da her insan kendince çevre-
sinde yaşamın merkezi oluverir.

Bu yaşarken dile getirilmez.
Yaratılmış her şeye karşı bir ilgisi 

sempatisi vardır mesela.
Toprakla daha çocukluğunda çok 

kuvvetli iletişim kurmuştur. Karşılıklı 
bir ömür ona ve onun bağrından çıkan 
her türlü bitkiye karşı muhteşem bir 
dostluk.

Tavuk, kedi, keçi, koyun köpek 
yaşamın farklı dönemlerinde dostluk 
kurduğu canlılar olmuş.

Bulabildiği her top-
rak parçasına bir ağaç ya 
da bitki ekerek arkadaşlık 
başlatmış.

Onları aşılayarak hep 
daha değerliyi aramış, 
onlarla  yaşamın her 
sayfasında farklılığı yaşa-
mayı arzu etmiş.

Eriğe kayısı, armuta 
başka cins bir armut, 
beyaz duta ekin dutu ya 
da mor Malatya dutu aşılayarak on-
ların meyvesinde kendini bulmayı ve 
paylaşmayı bir yaşam biçim olarak 
seçmiş.

Dantelden yaptığı perdesinden,  
televizyonda gördüğü spikerin kaza-
ğından örnek olarak ördüğü kazağına 
hep kendini bir ürünle paylaşmayı 
önemli bir meziyet olarak yaşamının 
canlı tutulmasında araç alarak kullan-
mış.

Evlatlarına,torunlarına komşula-

rına fark etmez hep örüp 
hediye edeceği bir beceri 
ürünü muhakkak olmuş.

Komşunun uzun yıllar 
hamile kalamamış eşine 
hamile kalınca çocukların 
patiği benden diyerek ço-
cuktan evvel ruhunda bir 
canın varlığına eşlik ede-
cek kadar yaşamın dostu 
olabilmiş bir insan.

Elektrik,çamaşır ma-
kinesi, bulaşık makinesinin olmadığı 
zamanlarda ailenin kalabalık misafirle-
rine tek başına en ağır yemekleri tatlı-
ları el emeği ile hazırlayıp ikram edecek 
kadar cömert bir o kadar kalben bir 
insanın yaşamdaki bir parça olabilmek 
sanırım, bir insana nasip olabilecek en 
büyük nimetlerden biri.

Toprağın, mutfağın, salonun, sec-
cadenin  insanların arasında bir insan 
olmak önce almayı değil de vermeyi 
yaşam tarzı olarak benimsemek, hep 

hayatı ve iletişimi başlatan insan ol-
mak elbette çevresinin kalbinde taht 
kurabilmemin önemli bir özelliği olsa 
gerek.

Birkaç ay önce düşünmüştüm; 
annem sadece bu yaşamda kalmak 
istemiyor. Geleceğe kalmak insanla-
rın kalbinden hoş bir seda bırakmak 
gelecekte hatırlanabilecek anlara imza 
atmak istiyor galiba demiştim.

Ölümü ve taziye süresince bizzat 
gelerek ve telefon açarak ve mesajlar-
la hakkında dile getirilen güzel sözler, 
paylaşılan anlar, damakta bırakılan 
tatlar yaşamın ölmeyecek bakiyeleri 
olarak uğurlama  muhabbetlerinin baş 
konusu olmuştu.

Benim annem vefat etmişti ama 
bu cenazede fark ettiğim çok önemli 
bir gerçek benim kendime gelmemi 
sağladı.  Genç evlatlarını kaybetmiş  
anneler ve babaları, ya da kendi hiç 
anne ve babasını göremeyen insanla-
rında benim acımı paylaşırken onların 
gözünden hayata bakmam  gerektiği 
idrakine varınca annem cenazesinde 

bile beni eğitiyor dedim.
O andan musalla taşına varıncaya 

kadar onlara empati yaptım. Hatta ce-
naze namazı kılınırken bir an cenazenin 
yerine kendimi koydum ve bu cemaat 
seni nasıl uğurlasın diye tefekkür eder-
ken çok daha anlamlı bir gayeye ulaş-
tım.

Annem bu gayeyi en kötü ihtimalle 
hissediyormuş meğerse ne kadar gü-
zel söz, yaşanmışlıklar bir bir ortaya 
çıktı, meğerse  insan toprağa ne ekerse 
onun çıktığı gibi kalbe ne ekerse de o 
muhakkak meyve veriyormuş.

Her ömür muhakkak tamamlanı-
yor. Her insan kendine bir gaye seçiyor 
esasında.

Kimi kalplere hoş seda bırakırken 
kimi hiç ölmeyecek  gibi dünya yaşa-
mında kalpleri kırmakla meşgul.

Aslında her insan ömrünün nasıl 
tamamlanacağını az çok hissediyor. 
Ama gaye insanı ya geleceğe taşıyor ya 
da toprağa gömüldüğünle kalıyorsun.

Ruh sonraki yaşamında yeni yerini 
ararken.

BİR ÖMRÜ TAMAMLAMAK

Dünyada sadece Karaman’da 
yetişen endemik bir bitki türünün 
tespit edildiği bildirildi. Karaman 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube 
Müdürlüğünden bitki türüyle ilgili 
yapılan açıklamada, Karaman Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Şube Mü-
dürlüğü koordinasyonunda uzman-
lar tarafından araştırması yapılan 
Kızıl Kaplan otunun, tür eylem planı 
çalışmalarının halen devam etmekte 
olduğu belirtildi. Açıklamanın deva-
mında, Karaman’a özgü bir tür olan 
ve Bucakkışla, Çukur, Aşağı Akın, 
Yukarı Akın ve Kurucabel köylerin-
de yetişen Kızıl Kaplan otu için Tür 
Koruma Eylem Planı yapılması ça-
lışmalarına başlandığı kaydedilerek, 
“Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında 
tehlike kategorisi Duyarlı (VU) ola-
rak belirlenen bu bitki dünya üzerin-
de başka bir yerde bulunmamakta, 
Karaman iline ait endemik bir bitki 
olma özelliği taşıyor. Eylem Plan-
larında bilim adamları tarafından 
çalışılan türlerin mevcut durumu, 

tehditler ve azalma sebepleri ortaya 
koyulmakta, bunlar belirlendikten 
sonra bütün ilgili grupların katılımı 
ile türün varlığını sürdürebilmesi 
için yapılması gerekenler belirlene-
rek 5 yıllık faaliyet planları oluşturul-
maktadır. Tarım ve Orman Bakan-
lığı tarafından bu faaliyet planları 
çerçevesinde eğitim, bilgilendirme, 
alan koruma gibi gerekli adımlar atı-

larak türün ve yaşama ortamlarının 
korumasının sağlanması amaçlan-
maktadır. Tarım ve Orman Bakan-
lığı 8.Bölge Müdürlüğü Karaman 
Şube Müdürlüğümüz önderliğinde, 
Şube Müdürlüğü Personeli ve Uz-
manlar Dr. Fatoş Şekerciler ile Dr. 
Ümit Subaşı tarafından ‘Karaman 
Kızıl Kaplan otu Tür Koruma Ey-
lem Planı’ projesi kapsamında Ka-

raman’da arazi çalışmaları devam 
etmektedir” denildi. 

‘KIZIL KAPLAN OTU 
1983 YILINDA TESPİT EDİLDİ’
Yapılan açıklamada, Kızıl Kaplan 

otu bitkisinin ilk kez 1983 yılında 
Prof. Dr. Mecit Vural tarafından bu-
lunup, tespiti yapılarak, yayımlan-
dığı belirtilerek şöyle denildi: “Bitki, 
Mayıs-Temmuz ayları arasında çi-
çeklenip meyveye geçmekte, 350-
900 metre yükseklikler arasında kı-
zılçam orman açıklıklarında kalkerli 
yüzeylerde görülmektedir. Yapıla-
cak olan Tür Eylem Planı çalışmaları 
sonucunda, türün mevcut durumu 
ile gelecekte olması gereken yer ara-
sındaki yolu tarif ederek yapılması 
gerekenleri açıklayan bir yol harita-
sı çıkarılması sağlanacak olup, türü 
korumaya yönelik olarak yapılan ça-
lışmalarla da biyolojik çeşitliliğimizi 
korumak ve türlerin geleceğe inti-
kali sağlamak adına büyük bir önem 
taşıyacaktır.”
n İHA

Kaçakçılık operasyonunda 
430 kilo altın elegeçirildi 

İstanbul polisi, gümrük kapı-
larında kaçakçılık yapan şahıslara 
yönelik aralarında Konya’nın da 
bulunduğu 5 ilde düzenlediği eş 
zamanlı operasyonda kaçak yollar-
la yurda sokulan 430 kilo altın ele 
geçirdi. Operasyonda 35 kişi gözal-
tına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dı-
şından hava ve deniz limanları ile 
hudut kapılarını kullanarak kaçak-
çılık yapan 49 kişinin yakalanma-
sına yönelik operasyon düzenle-
di. Yaklaşık 5 aydır süren takibin 
ardından harekete geçen ekipler, 
İstanbul merkezli Mersin, Konya, 
Adana ve Yozgat illerinde eş za-
manlı düzenlenen operasyonda 
2’si gümrük memuru olmak üzere 
35 şüpheliyi gözaltına aldı. Ope-
rasyonda 356 kilo 300 gram altın 

zincir, 58 kilo 36 gram altın kolye, 
13 kilo 623 gram altın yüzük, 110 
gram altın, 50 adet çeyrek altın, 
30 adet yarım altın, 20 adet tam 
altın, çok sayıda ziynet eşyasının 
yanı sıra 81 bin 46 adet sigara ve 6 
bin 800 adet makaron ele geçirildi. 
Yakalanan şahıslardan 20’si işlem-
lerinin ardından serbest bırakılır-
ken, adli makamlara sevk edilen 
15 şahıstan 5’i adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 2 gümrük memu-
runun da aralarında bulunduğu 10 
şahıs ise tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. 

Öte yandan, polis ekiplerinin 5 
ilde eş zamanlı olarak düzenlediği 
operasyon anı kameralara yansı-
dı. Kameralara şüpheli şahısların 
havalimanlarındaki hareketleri de 
yansırken, olaya ilişkin 14 şüpheli-
nin ise arandığı kaydedildi.
n İHA

Adana merkezli aralarında Konya’nın da bulunduğu 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 32 şüpheli adliyeye getirildi

17 ilde FETÖ/PDY
operasyonu: 32 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekiplerinin, 26 
Haziran’da FETÖ/PDY soruştur-
ması kapsamında düzenlediği ve 
aralarında Konya’nın da bulundu-
ğu 17 ilde düzenlenen FETÖ/PDY 
operasyonunda 6 zanlının daha 
yakalanmasıyla gözaltı sayısı 32’ye 
yükseldi.

Aralarında görevde bulanan ve 
ihraç olan asker, polis, öğretmen ile 
askeri okul ve polis okulu öğrenci-
lerinin de bulunduğun 32 şüpheli, 
emniyetteki işlemlerinin ardından 
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık 
kontrolünden geçirilerek adliyeye 
sevk edildi. Polis, firari 5 zanlının 
yakalanması için çalışmalarını sür-
dürüyor.

17 İLDE 26 ZANLI 
GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 
37 şüphelinin yakalanması için Ada-
na, Van, Niğde, Erzurum, Kocaeli, İs-
tanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, 
Elazığ, Gaziantep, Çanakkale, Aksa-
ray, Konya, Mersin, Muş, Eskişehir 
ve Artvin’de düzenlenen operas-
yonlarda 26 zanlı gözaltına alınmıştı. 
Şüphelilerden bazılarının FETÖ’nün 
“KPSS çalışma evleri”nde kaldığı, 
örgütün gizli haberleşme programı 
“ByLock” kullandığı, Bank Asya’ya 
para yatırdığı, polis okulu öğrenci-
lerinden sorumlu “mahrem imam” 
olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise 
ankesörlü ve kontörlü sabit hatlar-
dan örgüt mensuplarıyla haberleşme 
sağladıkları ileri sürülmüştü. n AA

Kızıl Kaplan otu koruma altına alındı

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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G20 Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayınlandı
Japonya’nın Osaka kentinde 

gerçekleşen ve dünyanın en bü-
yük ekonomileri arasında yer alan 
ülkelerin liderlerinin katıldığı G20 
Zirvesi’nin sona ermesinin ardın-
dan Zirve’de alınan kararlara ait 
sonuç bildirgesi yayınlandı.

Bildirgede liderlerin zirvede 
liderler adına, “Biz G20 liderleri 
küresel ekonomik problemlere 
işaret etmek amacı ile ortak bir 
çaba oluşturmak üzere 28-29 
Haziran 2019 tarihlerinde Japon-
ya’nı Osaka kentinde bir araya 
geldik” denildi.

Yayınlanan bildiride yapılacak 
çalışmaların önceki yönetimlerin 
çalışmaları üzerine inşa edileceği 
vurgulanarak, “Önceki yönetim-
lerin çalışmaları üzerine, eşitsiz-
likleri işaret ederek erdemli bir 
büyüme döngüsü oluşturmak ve 

bireylerin tüm potansiyellerini 
kullanabileceği bir toplumu ger-
çekleştirmek amacı için çabalaya-
cağız” ifadelerine yer verildi.

Bildiride , “Demografik de-

ğişimler de dahil olmak üzere 
bugünün ve yarının ekonomik 
sosyal ve çevresel sorunları ile 
mücadele edebilecek ve aynı za-
manda sunulan fırsatları yaka-

layabilecek yeterliliğe sahip bir 
toplum oluşturmakta kararlıyız. 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
vizyonu kapsamında kalkınmayı 
ilerletmek, kapsayıcı ve sürdü-

rülebilir bir dünyaya giden yolun 
inşasını yapmak amacı ile diğer 
küresel zorlukları ele almak ko-
nusundaki çabalarımıza devam 
edeceğiz” ifadelerine yer verildi” 

denildi. Açıklamanın devamında 
ise bahsi geçen zorluklar ile nasıl 
mücadele edileceği detaylı bir şe-
kilde aktarıldı.
n İHA

Taliban bombalı
araçlarla saldırdı: 11 ölü

İsrail güçleri Kudüs’te 
15 Filistinli’yi yaraladı

Taliban militanlarının, Afga-
nistan’ın güneyindeki Kandahar 
vilayetinin Maruf ilçe merkezine 
bomba yüklü 4 araçla düzenlediği 
saldırılarda 11 kişinin öldüğü bil-
dirildi. Kandahar Emniyet Müdürü 
Tadin Han, Taliban militanların-
ca Maruf ilçe merkezini kontrole 
almak için bomba yüklü 4 araçla 
kaymakamlık binası yakınında eş 
zamanlı saldırılar gerçekleştirildi. 
Bombalı saldırıda 11 kişinin yaşa-
mını yitirdiğini ifade eden Han, 27 

güvenlik görevlisinin de yaralandı-
ğını söyledi. Han, bombalı saldırı-
nın ardından çıkan çatışmada 21 
militanın öldürüldüğünü kaydetti. 
Öte yandan, Afganistan Bağım-
sız Seçim Komisyonu Kandahar İl 
Başkanı Haşim Durani, saldırılarda 
hayatını kaybedenlerden 8’inin se-
çim komisyonu çalışanları olduğu-
nu vurguladı. Taliban’dan yapılan 
açıklamada ise saldırılarda 57 as-
kerin öldüğü iddia edildi.
n AA

İsrail güçlerinin işgal altındaki 
Doğu Kudüs’ün İseviyye Mahal-
lesi’nde dün akşam düzenlenen 
gösterilere müdahalesinde 15 
Filistinli yaralandı. İseviyye Ma-
hallesi’nde Muhammed Semir 
Ubeyd (20) isimli Filistinli gencin 
perşembe gecesi İsrail güçlerince 
şehit edilmesi ve mahalleye ya-
pılan baskınlardaki artışlara tepki 
göstermek amacıyla düzenlenen 
gösteriler dün gece de devam etti. 
Yerel kaynaklardan alınan bilgi-
ye göre, İsrail güçleri göstericilere 
plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve 
ses bombalarıyla müdahale eder-
ken, Filistinliler ise havai fişek ve 
taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçleri-
nin müdahalesinde 15 Filistinlinin 

hafif şekilde yaralandığını, yara-
lananların tamamının tedavisinin 
bölgede ayakta yapıldığını belirtti. 
Ubeyd’in öldürülmesinin ardından 
İseviyye gerginlik tırmanmış, İsrail 
polisi cuma gecesi de yine mahal-
leye baskın düzenlemişti. Filistin 
Kızılayı, İsrail polisinin cuma ge-
cesi baskınında 37 kişinin plastik 
mermiyle yaralandığını, 7 kişinin 
atılan gaz nedeniyle boğulma teh-
likesi geçirdiğini, 6 kişinin de darp 
edildiğini bildirmişti.

Yapılan açıklamada ayrıca, İs-
rail polisine ilk yardım çalışmala-
rını önleme ve ambulansların böl-
geye girişini engelleme suçlaması 
yöneltilmişti. İsrail güçleri, şehit 
ettiği Filistinli gencin cenazesini 
uzun süre alıkoydu. n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Japonya’da FETÖ’ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini 
sürdürüyor. PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur” dedi

‘PKK, DHKP-C neyse
FETÖ de odur!’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Nagoya Bunri Üniver-
sitesi Kültür Forumu’nda “Türk 
Toplumuyla Buluşma Progra-
mı”na katıldı. Erdoğan, burada 
yaptığı konuşmada, “Siz değerli 
kardeşlerimle böyle bir anlam-
lı buluşmayı gerçekleştirdiğimiz 
için ne kadar mutlu olduğumu 
ifade etmekte acze düşüyorum. 
İstikbalimizin umudu sevgili 
gençleri karşımda görüyorum, 
hanımefendiler, beyefendilerle 
birlikte sizin böyle bir arada olu-
şunuz ayrı bir mutluluk vesilesi.” 
diye konuştu. 

Buluşmaya gelemeyen Japon-
ya’daki Türk vatandaşlarına da 
selamlarını gönderen Erdoğan, 
“Sizlere 82 milyon Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşının muhabbeti-
ni getirdim. Sizlere ailelerinizin, 
yakınlarınızın, hemşehrilerinizin 
kucak dolusu selamını, muhabbe-
tini getirdim.” ifadesini kullandı. 

Buluşma için vatandaşlara te-
şekkürlerini ileten Erdoğan, Necip 
Fazıl Kısakürek’in “Dağda dolaşır-
ken yakma kandili / Fersiz gözleri-
mi dağlama gurbet / Ne söylemez, 
akan suların dili / Sessizlik içinde 
çağlama gurbet / Gül büyütenlere 
mahsus hevesle / Renk renk dert-
lerimi gözümde besle / Yalnız, 
annem gibi, o ılık sesle / İçimde 
dövünüp ağlama gurbet” dizele-
rini aktararak sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Ana vatandan binlerce kilo-
metre uzakta gurbeti sılaya çe-
viren tüm kardeşlerime buradan 
selamlarımı iletiyorum. Öncelikle 
şu hususu bir kez daha sizlere ha-
tırlatmak istiyorum; yurt dışında 
yaşayan kardeşlerimiz artık gur-
betçi değil Türk milletinin yurt dı-
şındaki gücüdür, elçileridir, tem-
silcileridir. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti her zaman ve her yerde 
sizlerin yanındadır, yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın ve soydaşları-
mızın çıkarlarını korumak daima 
önceliklerimizin başında yer al-
mıştır.” 

Kendisinden önce yerel yö-
neticilerin yaptığı konuşmalarda 
“Bütün dertlerinizde yanınızda-
yız” denildiğini anımsatan Er-

doğan, “Dertlerinizde size ortak 
olan belediye başkanınız da oldu-
ğuna göre durmak yok yola de-
vam.” dedi.

Vatandaşlara her alanda ihti-
yaç duydukları hizmetleri en ka-
liteli ve en hızlı şekilde sunmaya 
çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, 
“Evlatlarımızın ve gençlerimizin 
inancımıza, kültürümüze, örf ve 
adetlerimize uygun şekilde yetiş-
meleri yanında Japon toplumuna 
uyum sağlamalarını da özellikle 
tavsiye ediyorum. Bir defa Türk-
çe’nin yanında Japonca’yı da çok 
iyi ama çok iyi öğreneceksiniz ki 
buradaki başarınız ona bağlıdır.” 
şeklinde konuştu. 

Çocukların Türkiye’nin ve 
milletin değerlerine yabancı kal-
mamaları için devlet olarak üstle-
rine düşen her şeyi yapacaklarını 
belirten Erdoğan, şunları söyledi: 
“Büyükelçiliğimiz, Tokyo Diya-
net Vakfı ve Yunus Emre Kültür 
Merkezi tarafından çeşitli kültü-
rel faaliyetler yürütüyoruz. Na-
goya’daki çocuklarımızın dilimizi 
ve değerlerimizi daha iyi öğren-
meleri için Maarif Vakfımız bura-
ya öğretmen gönderdi. Dışişleri 
Bakanım geçen yıl kasım ayında 
sizlerle bir araya gelerek talepleri-
nizi, isteklerinizi dinledi. Bu kap-
samda Tokyo Büyükelçiliğimiz ta-
rafından Nagoya’da şimdilik ayda 
bir kez gezici konsolosluk hizmeti 
verilmeye başlandı.”

Ertuğrul Fırkateyni Şehitli-

ği’ndeki Türk kültür merkezi ve 
mescidinin yapımı için vatandaş-
ların verdikleri katkıdan duyduğu 
memnuniyeti aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, şu ifadeleri kul-
landı: “Dünyanın dört bir yanında 
yaşayan vatandaşlarımız bulun-
dukları ülkelerin ekonomilerine 
katma değer sağlayarak bizleri 
gururlandırıyor. Burada yasala-
ra saygılı ve Japon toplumuyla 
uyumlu eşit haklara sahip birey-
ler olarak rahat bir hayat sürebil-
mek için sizlere her türlü desteği 
vermeye hazırız. Bu amaçla Japon 
makamlarıyla iş birliği halindeyiz. 
Her birinizin ülkemizin imajına 
olumlu katkı sağlayacak faaliyet-
lerinizle Türk insanını ve Türki-
ye’yi burada en iyi şekilde temsil 
edeceğinize inanıyorum.”

‘FETÖ YOĞUN BİR KARALAMA 
KAMPANYASI YÜRÜTÜYOR’
FETÖ’nün Japonya’daki faali-

yetlerine ilişkin değerlendirmede 
bulunan Erdoğan, “Japonya’da 
FETÖ’ye bağlı okullar, dernekler 
ve şahıslar hala faaliyetlerini sür-
dürüyor. 15 Temmuz gecesi 251 
insanımızı kalleşçe şehit eden bu 
örgüt yurt dışında ülkemize yöne-
lik yoğun bir karalama kampan-
yası yürütüyor.” diye konuştu. 

Erdoğan, bu örgütün 40 yıl 
boyunca “himmet, hizmet” diye 
milletten topladıklarını yüzleri 
kızarmadan, zerre kadar utanma-
dan son 4 yıldır milletin aleyhine 
kullandığını belirterek “Gözünü 

hırs, kin ve nefret bürümüş FE-
TÖ’cülerin ülkemizin itibarına 
kara çalmasına izin vermemeliyiz. 
Eli kanlı bu terör örgütü ile müca-
delemizde sizlerden destek bekli-
yoruz. PKK neyse DHKP-C neyse 
FETÖ de odur, bunların birbirin-
den hiçbir farkı yoktur.” ifadesini 
kullandı.

‘NAGOYA’DA BİR 
BAŞKONSOLOSLUK AÇABİLİRİZ’

Birlik ve beraberliğin her tür-
lü başarının anahtarı olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, şunları söy-
ledi: “Şu anda içinizde ve içinde 
bulunduğunuz bu tabloyu dağıt-
mayın. Onun için biz ‘tek millet, 
tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ 
diyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, 
diri olacağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız. Bundan 
taviz vermeyeceğiz. Dayanışma 
içinde hareket ettiğimiz sürece 
üstesinden gelemeyeceğimiz hiç-
bir zorluk yoktur. Sizler de birlik 
ve beraberlik içinde hareket ede-
rek bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da her türlü güçlü-
ğü yenebilirsiniz. 

Gerektiğinde Japon makamla-
rına sesinizi duyurabilmeniz için 
mutlaka dayanışma içinde olma-
lısınız. Bu konuda inşallah Nago-
ya’da bir başkonsolosluk açabili-
riz. Bir oylama yapalım, açılması 
için ‘evet’ diyenleri görelim. Dı-
şişleri Bakanımız da burada, oy 
birliğiyle kabul edildi. Japon ma-
kamlarının da böyle bir talebe 
zaten ‘hayır’ diyeceklerini inan-
mıyorum. Bizler, inşallah onların 
da ‘evet’ diyeceği her türlü adımı 
atar ve başkonsolosluğumuzu da 
açarız. Sayın Vali ve Belediye Baş-
kanı burada. Onların da yer arayı-
şımıza verecekleri destekle bir an 
önce hemen buradaki mekanımızı 
da belirler ve başkonsolosluk fa-
aliyetlerini orada sürdürürüz.” 
Erdoğan, “Japonya’daki vatan-
daşlarımızın çalışma sürelerini 
Türkiye’de emeklilikleri için say-
dırabilmeleri amacıyla Japonya ile 
Sosyal Güvenlik Anlaşması mü-
zakeresi yürütüyoruz. İnşallah, 
bu müzakereyi de yakında sonuç-
landırmayı hedefliyoruz.” bilgisini 
verdi.  n AA



14 HABER 1 TEMMUZ 2019

Yurt dışında yaşayan vatandaşların hasret yolculuğu
Yıllık izinlerini memleketlerin-

de geçirmek üzere çalıştıkları ülke-
lerden yola çıkan Türk vatandaşları 
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda 
giriş yapıyor.

Yurt dışında yaşayan Türk va-
tandaşları, yıllık izinlerini kullan-
mak üzere ana vatanları Türkiye’ye 
gelmeye başladı. Yıllık izinlerini 
memleketlerinde geçirmek üzere 
çalıştıkları ülkelerden yola çıkan 
Türk vatandaşları genellikle Kapı-
kule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş 
yapıyor.

İzinleri 6 ile 8 hafta arasında 
değişen yurt dışında yaşayan Türk-
lerden uçak dışında kara yolunu 
tercih edenler, yüzlerce kilometreyi 
aşarak kimi 3 kimi 4 günde Türki-
ye’ye ayak basıyor.

‘VATAN HASRETİ
ENGEL TANIMIYOR’

Almanya’dan eşiyle gelen Ze-

kiye Akkoç, yaz tatilini Ankara ve 
Trabzon’da geçireceğini söyledi. 
Yollarda çok yorulduklarını fakat 
Türkiye’ye giriş yapmanın mutlu-
luğunun her şeye değer olduğunu 
ifade eden Akkoç, “Vatan özlemi 
bitmiyor, Ankara’ya gideceğiz, ora-
dan Trabzon. Büyüklerimizle bu-
luşacağız, hasret gidereceğiz. Yol-

lar ne kadar yorucu olsa da vatan 
hasreti engel tanımıyor.” dedi. Yaz 
tatilini Denizli’de geçirecek olan 
Burak Ünlü de her sene bu yol çi-
lesini çektiklerini fakat vatana dön-
menin her şeye değer olduğunu 
dile getirdi. Bir süre kuyrukta bek-
leyen Almanya’da yaşayan Türk 
vatandaşları, işlemlerinin ardından 

Kapıkule’den giriş yaparak tatille-
rini geçirecekleri memleketlerine 
hareket etti.

EKSTRA KAMERALI
 ÖNLEMLER ALINDI

Edirne Valisi Ekrem Canalp’in 
talimatıyla Kapıkule Sınır Kapı-
sı’nın bulunduğu yola Edirne Valili-
ği Çevre Koruma Vakfınca kontrolü 

jandarma tarafından sağlanacak 6 
gece görüşlü 1 tam tur dönen 7 ka-
mera yerleştirildi.

Edirne Valiliği Çevre Koruma 
Vakfı Müdürü Ali Eraslan, Kapıku-
le Sınır Kapısı’nın dış güvenliğinin 
takip edilebilmesi amacıyla kamera 
sisteminin geliştirildiğini söyledi. 
Yüz ve plaka tanıma sistemli kame-

raların kurulumunun tamamlandı-
ğını anlatan Eraslan, “Amacımız, 
Kapıkule Sınır Kapısı’nın dış fiziki 
kontrolünün dışında, ülkemizi ziya-
ret eden gurbetçi vatandaşlarımı-
zın girişinde onların iyi niyetlerini 
suistimal ettirmemek adına yapıl-
mış bir emniyet sistemidir.” dedi.

Eraslan, Kapıkule Sınır Kapısı 
jandarma kontrol noktasına en-
tegre edilen kapalı devre kamera 
sisteminin etkin şekilde çalışma-
ya başladığını belirterek, şunları 
kaydetti: “Jandarma birimlerimize 
de kamera sistemini kullanmaları 
ile ilgili eğitim verilmiştir. 24 saat 
esasına göre burada da fedakarca 
çalışan jandarma birimlerimiz ta-
rafından kontrollerimiz yapılmaya 
devam edilecektir. Bu konuyla ilgili 
de güvenlik sistem bilgisi uzmanı-
mız aktarımda bulunmuştur.”
n AA

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin 
İran hava sahasını casus uçağı ile 
ihlal etmesine ilişkin şikayetini Bir-
leşmiş Milletler’e sunulduğunu du-
yurdu. İran Dışişleri Bakanı Hukuk 
ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu 
Yardımcısı Golam Hüseyin Deh-
gani, ABD’nin casus uçağı ile İran 
hava sahasını ihlal etmesine karşılık 
İran’ın ABD’yi Birleşmiş Milletler’e 
(BM) şikayet ettiğini söyledi. BM’ye 
gönderilen mektupta, İran hava sa-
hasının tekrar ihlal edilmesi halinde, 
İran’ın kendi sınırlarını savunmak 

amacıyla her türlü karşılığı verebi-
leceği belirtildi. ABD’nin düşürülen 
casus uçağının İran hava sahasını 
ihlal etmediği yönündeki açıklama-
larını kanıtlayamayacağını söyle-
yen Dehgani, casus uçağının İran 
topraklarında düştüğünü hatırlattı. 
İran’ın Uluslararası Adalet Divanı’na 
ABD yaptırımlarına ilişkin şikayetini 
de değerlendiren Dehgani, ABD’nin 
İran’a yönelik ilaç ve yiyecek yaptı-
rımlarından dolayı kınandığını söy-
ledi.
n İHA

FETÖ’nün sanıklarından
tek tek hesap soruluyor

23 kişinin katili 7 
terörist tutuklandı

FETÖ’nün 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişiminin ar-
dından yurt genelinde cumhuriyet 
başsavcılıklarınca başlatılan soruş-
turmalar ve açılan davalardaki yar-
gılamalar sürüyor.

Temmuz ayında 7 ilde gerek 
sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse 
örgütün bazı kilit isimlerinin yar-
gılandığı 25 dava görülecek. Bu 
davalarda bin 504 sanık yargıla-
nacak.

FETÖ’nün darbe girişimine 
ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 6 
dava, örgütün yapılanmasına yö-
nelik de 19 dava görülecek. Darbe 
teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 
193, FETÖ/PDY’ye yönelik dava-
larda da 311 sanık hakim karşısına 
çıkacak.

FETÖ’nün 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişiminde ko-
muta merkezi olarak kullandığı 
Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 
475 kişinin yargılandığı davaya 1 
Temmuz’da devam edilecek.

Aynı gün, FETÖ’nün darbe gi-
rişimi sırasında Jandarma Genel 
Komutanlığının Beştepe Kararga-
hı’ndaki eylemlerle ilgili 245 sa-
nığın yargılandığı davaya Ankara 
23. Ağır Ceza Mahkemesinde ba-
kılacak.

Ankara’da FETÖ’nün 15 Tem-
muz 2016’daki darbe girişimi sıra-
sında Kara Kuvvetleri Komutanlı-
ğındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 
kişinin yargılandığı davaya, Anka-
ra 19. Ağır Ceza Mahkemesinde 
aynı gün devam edilecek. n AA

Suriye’nin Halep kentine bağlı 
Azez ilçesinde Ramazan Bayramını 
kana bulayarak 23 kişinin ölümü, 
70 kişinin yaralanmasına neden 
olan 7 YPG/PKK’lı terörist tutuk-
landı. Kilis’in karşısında bulunan 
Azez ilçesinde 2 Haziran’da Azez 
Çarşı merkezinde teravih namazı 
esnasında çocuk ve kadınların da 
bulunduğu 23 kişinin ölümü ve 70 
kişinin ağır yaralanmasına ayrıca 
onlarca araç ve çok sayıda iş yerinin 

kullanılamaz hale gelmesine sebep 
olan bombalı intihar saldırısını ger-
çekleştiren 7 YPG/PKK’lı terörist, 
Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet 
Müdürlüğünde görevli Türk danış-
man polislerinin de aktif katkısıyla 
Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube ekiplerince yapılan 
operasyonla yakalandı. Azez Adli-
yesine çıkarılan teröristler, mahke-
mece tutuklandı.
n İHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, 
“S-400 tedariğine ilişkin Rusya ile sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Kısacası bu bitmiş bir alımdır” dedi

Bakan Akar: S-400
alınmış, bitmiştir!
NATO Savunma Bakanları 

Toplantısı için Brüksel’de bulu-
nan ve bir dizi görüşmeler ger-
çekleştiren Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, toplantının ilk günü 
ABD Savunma Bakan Vekili Mark 
Esper ile de görüştü. Esper ile 
görüşmesi, S-400 ve F-35’lerin 
tedariğine ilişkin açıklamalarda 
bulunan Bakan Akar, “S-400 te-
dariğine ilişkin Rusya ile sözleş-
meye bağlı yükümlülüklerimiz 
bulunmaktadır. 

Kısacası bu bitmiş bir alımdır. 
F-35 projesindeki iş birliğimizin 
engellenmesi ne Türkiye’nin, ne 
ABD’nin ne de NATO’nun çıkarları-
na hizmet edecektir. Türkiye sadece 
bir müşteri değil, F-35 programının 
yatırımcılarından ve üretim ortak-
larından biridir. F-35 programına 
ilişkin tüm yükümlülüklerimizi bu-
güne kadar yerine getirdik. Bu bir 
ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her 
ortamda tüm haklarımızın sonuna 
kadar savunucusu olacağız” ifade-
lerini kullandı. 

Türkiye ve ABD ilişkilerini de-
ğerlendiren Bakan Akar, “Karşılıklı 
saygı ve dostluğa dayalı bir ilişki 
bekliyoruz. Bu konuda yapıcı bir 
yolda ilerlemek için çalışmaya de-
vam edebileceğimizi ve uygun bir 
çözüm bulacağımızı umuyorum. 
F-35 uçağından Türkiye’yi mahrum 

bırakmaya çalışmak NATO’nun da 
savunmasını ve caydırıcılığını ciddi 
ölçüde azaltır” şeklinde konuştu. 

F-35’lerin ABD için olduğu ka-
dar Türkiye için de çok büyük önem 

taşıdığını anlatan Bakan Akar, “F-35 
uçağı ve programının güvenliği stra-
tejik ortağımız ABD için olduğu ka-
dar Türkiye için de çok büyük önem 
taşımaktadır. S-400 konusundaki 

ABD endişelerini ele almak üzere 
NATO’nun da katılımı ile bir çalışma 
grubu kurulması önerimiz de hala 
geçerlidir” ifadelerini kullandı.  
n İHA

İran ABD’yi BM’ye şikayet etti



Gölyazı Belediye’de 
parola şampiyonluk

Geçtiğimiz sezon Konya Süper Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren ancak ligi 2.sırada 
tamamlayarak Play – Out oynayan Gölyazı Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselememişti. 

Yeşil kırmızılı takım, yeni sezonda bu hedefini gerçekleştirmek için kolları sıvadı ve çalışmalar başladı

Konya Süper Amatör Küme ekiplerin-
den Gölyazı Belediyespor, yeni sezona 
hızlı bir başlangıç yapmaya hazırlanı-
yor. Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör 
Ligi’nin kapısından dönen yeşil kırmızlı 
takımda yeni yönetim kurulu belirlendi. 
Yusuf Buhurcu başkanlığındaki yönetim 
kurulu antrenör Bekir Mehtap ile anlaş-
masının ardından transfer çalışmalarına 
başladı. Geçtiğimiz sezon Sarayönü Be-
lediyespor ile Play – Out maçı oynayan 
ve bu kaybeden Gölyazı Belediyespor, 
yeni sezondan hedefini şampiyonluk ola-
rak belirledi.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Cihanbeyli ekibi Gölyazı Beledi-
yespor’da sezonun bitmesinin ardından 
genel kurul heyecanı yaşandı. Genel 
kurulda tek aday olan Yusuf Buhurcu, 
başkanlık görevine getirilirken, yeni se-
zon çalışmalarına ara vermeden başladı. 
Yapılan görev dağılımında Muhittin Bu-
hurcu başkan yardımcısı olurken, futbol 
şubesinin başına Osman Apaydın getiril-
di. Hedefini şampiyonluk olarak belirle-
yen yeşil kırmızılı takım, kolları sıvayarak 
çalışmalarına başladı.

ANTRENÖR BEKİR MEHTAP OLDU
Gölyazı Belediyespor Kulübü yöne-

timi yeni sezonun ilk transferini Bekir 

Mehtap ile yaptı. Yeşil kırmızılı takım, 
tecrübeli antrenör ile anlaşma sağladı ve 
resmi imzalar atıldı. Yapılan açıklama-
da, Bekir Mehtap ile imzalanan sözleş-
menin iki taraf için de hayırlı olması ve 
Gölyazı Belediyespor yönetiminin kendi-
sine güveninin tam olduğunu ifade edil-
di. Cihanbeyli ekibi, geçtiğimiz sezonu 
genç antrenör Ömer Yaşar ile tamamla-
mıştı. Ömer Yaşar, geçen sezon takımın 
sezonu ikinci sırada bitirerek Play -Out 
oynamasında etkili olarak kamuoyunun 
takdirini kazanmıştı.

TRANSFER HAREKATI BAŞLADI
Şampiyonluk kadrosu kurmak iste-

yen Gölyazı Belediyespor, Antrenör Bekir 
Mehtap’ın verdiği liste doğrultusunda 
çalışmalarına başladı. Yeşil kırmızılı ta-
kım ilk olarak Konyaspor altyapısından 
yetişen Mustafa Güven’e imza attırırken, 
yine Konyaspor altyapısından yetişen 
Onur Öztürk ile de anlaşma sağladı. 
Bununla da yetinmeyen Gölyazı Beledi-
yespor, Konya Süper Amatör Küme’nin 
tecrübeli oyuncularından Gökhan Özenç 
ve Bölgesel Amatör Ligi’nde forma giyen 
Nuri Arıkan’ı kadrosuna dahil etti. Cihan-
beyli ekibinde eksik bölgeler için çalış-
malar devam ediyor. 
 n SPOR SERVİSİ

Ereğlispor’da transfer 
çalışmaları sürüyor 

Bir yıl aranın ardından Bölgesel Amatör Ligi’ne yük-
selen Ereğlispor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. 
İç transferi büyük ölçüde tamamlayan yeşil beyazlı takım, 
dış transferde de kadrosunu güçlendiriyor. Konya ekibi, 
transferde son olarak Bölgesel Amatör Ligi’nin tecrübeli 
ismi Hüseyin Yükünç ile sözleşme imzaladı. Temsilcimiz, 
son olarak Mut İdman Yurdu’nda forma giyen Osman Nuri 
Çulfa’yı da kadrosuna dahil etti. Önceki senelerde Bölge-
sel Amatör Ligi’nde ligde kalma mücadelesi veren Ereğ-
lispor, yeni sezonda ilk olarak Konya takımları arasında li-
der olma hesapları yaparken, sezon sonunda şampiyonluk 
hedefliyor. n SPOR SERVİSİ

Hilal Öztürk Avrupa’da 
bronz madalya kazandı

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda ferdi karşı-
laşmaların son gününde kadınlar +70 kiloda Hilal Öztürk 
bronz madalya ile Avrupa üçüncüsü oldu. Varşova’da ya-
pılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonasının ferdi karşılaş-
malarında son gün tatamiye çıkan judokalardan kadınlar 
+80 kiloda Hilal Öztürk, bronz madalya ile kapanışı ya-
parken sıkletinde Avrupa üçüncüsü oldu. Öztürk madalya 
yolunda ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Yunan 
rakibini ipponla yendi. Çeyrek final müsabakasında Fran-
sız rakibine yenilen Öztürk, repesaj maçlarına kaldı. Bu 
turlarda önce Güney Kıbrıslı, daha sonra Macar rakiplerini 
yenen judokacı bronz madalya maçında Rus Aleksandra 
Zagirova ile eşleşti. Rakibine (3 shido) ippon üstünlüğü 
kuran Hilal Öztürk üçüncülük kürsüsünde yer alırken, şam-
piyonanın kapanışına bronz madalya ile damgasını vurdu. 
n İHA

2019 Avrupa Oyunları 
tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları’nın dokuzuncu günün-
de dört madalya kazandı. Türkiye Milli Olimpiyat Komi-
tesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Belarus’un 
başkenti Minsk’te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları’nın 
dokuzuncu gününde milli sporcular, karate, güreş ve cim-
nastik dallarında mücadele etti. Erkekler katada tatamiye 
çıkan Ali Sofuoğlu, finalde İspanyol Damian Quintero ile 
karşılaştı. Dünya üçüncüsü milli sporcu, 25.60 puanla 
gümüş madalyaya uzandı. Olimpik sıralamada ilk basa-
makta yer alan Uğur Aktaş, Hırvat Ivan Kvesic’e hakem 
kararıyla mağlup oldu ve kürsünün ikinci basamağına çık-
tı. Bakü 2015’te üçüncülüğe ulaşan Uğur, üst üste ikinci 
Avrupa Oyunları’nda madalya kazanma başarısı göster-
di. Erkekler 97 kiloda mücadele eden milli güreşçi Cenk 
İldem, bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle 
karşılaşacak. n AA

Milli güreşçiler, Avrupa’dan 2 madalyayla döndü
Polonya’da düzenlenen U15 Mi-

nikler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 
1 altın ve 1 bronz madalya elde milli 
güreşçiler yurda döndü. Polonya’nın 
Krakow kentinde 27-30 Haziran tarihleri 
arasında gerçekleştirilen U15 Minikler 
Avrupa Güreş Şampiyonası’nın tamam-
lanmasının ardından milli güreşçiler 
yurda döndü. Müsabakalarda 1 altın 
ve 1 bronz madalya kazanan milliler, 
saat 13.30’da İstanbul Havalimanı’na 
indi. Şampiyonada mücadele eden 
Esenyurt Belediyesi İbrahim Özaydın 
Spor Kulübü bünyesindeki milli güreşçi 
Tuğba Demir 50 kg kategorisinde altın 
madalya elde ederken, Afyonkarahisar 
Taşoluk Belediye Spor Kulübü’nün milli 
sporcusu Edanur Ersoy ise 33 kg kate-
gorisini üçüncü tamamlamayarak bronz 
madalya kazandı. 

TUĞBA DEMİR: BU BANA 
GELECEĞE İLİŞKİN CESARET VERDİ
50 kg kategorisinde rakibi yenerek 

Avrupa şampiyonu olan Tuğba De-
mir, kazandığı başarıya ilişkin havali-
manında basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, “İlk katıldığım Avrupa 
Şampiyonası’nda şampiyon oldum çok 

mutluyum. Bu bana geleceğe ilişkin 
cesaret verdi. U15’te madalya aldım. 
Önümüzdeki yıl da yıldızlar kategori-
sinde madalya almak istiyorum. Bunun 
için çalışacağım” diye konuştu. 

‘ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA ŞAMPİYON 
OLMAYI HEDEFLİYORUM’ 

33 kg kategorisinde Avrupa üçün-
cüsü olarak bronz madalya elde eden 
Edanur Ersoy, “Geçen sene de katılıp 
5’inci olmuştum. Bu sene şampiyon 
olma dileğiyle gitmiştim üçüncü ol-
dum. Önümüzdeki yıl da şampiyon 
olmayı hedefliyorum” ifadelerine yer 
verdi. Avrupa Şampiyonası’nda milli 
güreşçilerin performansını değerlen-
diren U15 Minik Bayanlar Milli Takım 
Antrenörü Yakup Yağcı ise, “Katılım 
geçen seneye oranla çok daha yoğun-
du. Şampiyonaya 10 siklette tek takım 
olarak katıldık. 50 kg’da Tuğba Demir 
Avrupa şampiyonu, 33 kg’da Edanur Er-
soy Avrupa üçüncüsü oldu. Tabi ki yarı 
finallerde, çeyrek finallerde 3-4 tane 
müsabaka kaybettik. Önümüzdeki yıl-
larda daha çok çalışıp daha iyi başarı-
lar elde edeceğimize milli takım olarak 
inanıyoruz” dedi.  n AA

Ahmet Örken, Konya’da iki şampiyonluk kazandı
Konya’nın ev sahipliğindeki 2019 Türkiye Yol Şampiyonası’nda 

Konyalı milli bisikletçi Ahmet Örken, çifte şampiyonluk yaşadı.
Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 

büyük erkekler yol yarışında Ahmet Örken birinciliği elde etti.  Anıt 
Meydanı’ndan başlayıp Kozaağaç Parkı’nda sona eren 121,3 kilo-
metrelik parkurda düzenlenen yarışı Ahmet Örken, 2 saat 59 dakika 
39 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Ahmet, yol yarışında 
ilk kez ulusal şampiyonluk elde ederken, Onur Balkan ikinci, Feritcan 
Şamlı üçüncü sırayı aldı. Bu kategoride takım klasmanında Salcano 
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü zirveye çıkarken, Peloton 
İstanbul Spor Kulübü ikinci, Pamukkale Spor Kulübü ise üçüncü 
oldu. Ahmet Örken, zamana karşı büyük erkekler kategorisinde üst 
üste 6. kez zirvede yer aldı. Bu kategoride Onur Balkan ikinciliği, 
Mustafa Sayar ise üçüncülüğü elde etti. Büyük erkekler ile aynı yarış 
içerisinde koşulan 23 yaş altı kategorisinde ise şampiyonluğa Halil 
İbrahim Doğan ulaştı. Halil İbrahim’i, Onur Turgut ve Ahmet Örencik 
izledi. Kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi zamana karşı şampiyo-
nu değişmedi. Başkent Üniversitesi Bisiklet Takımı sporcusu Esin 
Yılmaz, 2018’in ardından bu yıl da Türkiye şampiyonu olurken, Ke-
ziban Koyun ikincilik, Kübra Bektaş ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.  
n AA
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Kayserispor’da Başkan Erol Bedir güven tazeledi
İstikbal Mobilya Kayserispor’da tek 

liste ile gidilen Seçimli Olağan Genel 
Kurul’da mevcut başkan Erol Bedir gü-
ven tazeledi. İM Kayserispor’da Seçimli 
Olağan Genel Kurul düzenlendi. Kadir 
Has Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 
kurula, Kayseri Valisi Şehmus Günay-
dın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 
AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner 
Yıldız, İsmail Tamer, MHP Kayseri Mil-
letvekili Baki Ersoy, Kayserispor Kulüp 
Başkanı Erol Bedir, ilçe belediye baş-
kanları ve çok sayıda taraftar katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından bir konuşma ya-
pan İM Kayserispor Kulüp Başkanı Erol 
Bedir, Türkiye’de sadece Kayserispor’un 
değil, tüm kulüplerin maddi sarmal içe-
risinde olduğunu söyleyerek, “Buradan 
nasıl çıkarız ve kulübümüzü daha iyi 
yerlere nasıl getiririz onun çabası içeri-
sindeyiz. Şu anda 140-150 milyon ara-
sında üzerimizde bir yük var. Bu yükü 
omuzlamamız lazım, bu yükü taşımamız 

lazım. Kayserispor’u daha iyi yerlere 
getirmek için bu yükten bir şekilde kur-
tulmamız lazım. Öneriler gelecektir ama 
bunun olması lazım. Yönetim de şimdi-
ye kadar olduğu gibi elinden geleni ya-
pacak ve çevirmeye çalışacak. Kendi 
şirketimden bankalar aracılığı ile 2 sene 

içerisinde 88 milyon TL para gitmiş, 72 
milyon TL aralıklı dönemler içerisinde 
iade edilmiş. Hali hazırda 16 milyon TL 
bu yönetimin diğer arkadaşlarla birlikte 
bir alacağı var. Dekontlar da buradadır. 
Borç vermeyi çok fazla sindiremeyenler 
bundan sonrası için de seçilecek olan 

yönetime gerçekten çok zor bir görev 
düşüyor. Bu paraların mutlaka altından 
kalkılması lazım. Aksi takdirde Bur-
saspor 4 sene önce şampiyon oldu, şim-
di küme düştü. Kayserispor’un bunları 
asla yaşamayacağını, Kayseri’de yaşa-
yan insanların ve yöneticilerimizin buna 
müsaade etmeyeceğini düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı. 

BÜYÜKKILIÇ: KAYSERİSPOR 
OLMAZSA OLMAZIMIZDIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başka-
nı Memduh Büyükkılıç da şunları söyle-
di: “Bundan sonra inanıyorum ki daha 
da olumlu, daha birliği, beraberliği ve 
dayanışmayı sağlayıcı yaklaşım içeri-
sinde destek göstereceklerine inanıyo-
rum. Kayserispor bizim için bir değerdir. 
Olmazsa olmazımızdır. Elbette buna kat-
kı sağlamak ve buna sahip çıkmak, bu 
konuda gayret göstermek hepimizin asli 
görevidir. Ben öyle görüyorum. İmkan-
larımızı zorlamak ve spora destek verme 
yönünde Kayseri’nin imkanlarından ka-
zanım elde ettirmek de bizim görevleri-
miz arasındadır” dedi.  n AA

Alper Uludağ
resmi imzayı attı

Konyaspor, önceki günlerde anlaşma sağladığı sol bek oyuncusu Alper Uludağ ile resmi sözleşmeyi 
imzaladı. 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Alper Uludağ, Konyaspor’da 25 numaralı formayı giyecek

2019 – 2020 sezonu öncesinde Kon-
yaspor’da transfer çalışmaları devam edi-
yor. İlk olarak eski oyuncularından Riad 
Bajic’i Udinese’den kiralayan yeşil beyazlı 
takım, sol beke bir takviye yaptı. Anadolu 
Kartalı, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği 
forması giyen ve başarılı bir sezon geçiren 
Alper Uludağ ile 2+1 yıllık resmi sözleşme 
imzaladı. Konyaspor’un sol beke takviye 
yapmasıyla geçtiğimiz sezon devre arasın-
da kadroya dahil edilen Leonard Zuta ile 
yolların ayrılması bekleniyor.

ALPER İÇİN İMZA TÖRENİ YAPILDI
Konyaspor Kulübü yeni transferi Al-

per Uludağ için bir imza töreni düzenledi. 
Törene Başkan Yardımcılarından Osman 
Koçak katıldı. Konyaspor’dan yapılan açık-
lamada, “Konyaspor’umuzun ikinci trans-
feri Alper Uludağ oldu. Büyükşehir Bele-
diye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşen imza törenine Başkan Yar-
dımcımız Osman Koçak ve Alper Uludağ 
katıldı. Savunmanın solunda görev yapan 
Alper Uludağ kulübümüzle 2+1 yıllık söz-
leşme imzaladı. Alper Konyaspor’umuzda 
25 numaralı formayı giyecek” ifadelerine 
yer verildi.

GEÇEN SEZON 31 MAÇ OYNADI
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirli-

ği’nden transfer edilen 1990 doğumlu Al-
per Uludağ, geçen sezon 31 maçta forma 
giydi. Ankara ekibinin Süper Lig’e çıkma-
sında önemli bir rol oynayan başarılı oyun-
cu forma giydiği maçlarda 4 gole imza attı. 
2013-2014 sezonunda Almanya’nın Ale-
mannia Aachen takımından Kayserispor’a 
transfer olarak Türkiye kariyerini başlatan 
Uludağ, Kayserispor, Trabzonspor, Akhi-
sar Belediyespor ve Gençlerbirliği forma-

ları giydi. Alper, 2014-2015 sezonunda 
Kayserispor’un Süper Lig’e çıktığı kadroda 
da yer aldı.

ZUTA İLE YOLLAR AYRILACAK
Konyaspor’da sol beke Alper Uludağ’ın 

transfer edilmesi ile bu bölgede forma gi-
yen istenilen verim alınamayan Leonard 
Zuta ile yollar ayrılacak. Geçtiğimiz sezon 
devre arasında kadroya dahil edilen Make-
don oyuncu yeşil beyazlı forma ile 12 maça 
çıktı. Zuta’nın takım bulması durumunda 
bonservisi verilerek yollar ayrılacak. Aksi 
bir durumda ise kiralama yöntemine gidi-
lecek.  n SPOR SERVİSİ

Antalyaspor’un Başkanı 
Fikret Öztürk oldu 

Antalyaspor Kulübü Olağan Genel Kurulu’nda, Antal-
yaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk oldu. Antal-
yaspor Kulübü Olağan Genel Kurulu, Atilla Vehbi Konuk 
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Genel kurul, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Başkanlığını Dö-
şemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in yaptığı Divan 
Kurulu, Nafiz Tanır, Devrim Kök ve Mehmet Çelik’ten oluş-
tu. Yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider 
hesapları ile denetim kurulu raporlarının okunup ayrı ayrı 
ibra edilmesi ile devam eden genel kurulda, daha sonra 
seçimlere geçildi. Divan başkanlığına verilen, ‘seçimin 
açık oylama ile yapılması’ önergesi kabul edildi. Tek liste 
ile gerçekleştirilen seçimde Fikret Öztürk’ün başkanlığın-
daki liste, oy birliği ile göreve getirildi. n İHA

Gazişehir’in kamp 
programı açıklandı 

Spor Toto Süper Lig’e yükselen Gazişehir Gaziantep’te 
hazırlık programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya 
göre, kırmızı-siyahlı ekip 4 Temmuz Perşembe günü kulüp 
tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde 
toplanacak. Hazırlıklarını 12 Temmuz Cuma gününe ka-
dar kentte sürdürecek Gaziantep temsilcisi, 14 Temmuz 
Pazar günü Düzce’deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesis-
leri’nde ikinci etap kamp çalışmalara başlayacak. Süper 
Lig’in yeni temsilcisi, 28 Temmuz’a kadar hazırlıklarını 
burada sürdürdükten sonra 30 Temmuz’da 3. etap kamp 
çalışmaları için Afyonkarahisar’a geçecek. Buradaki son 
antrenmanını 6 Ağustos’ta gerçekleştirecek Güneydoğu 
ekibi, kalan sürede lig hazırlıkları için Gaziantep’te bulu-
nacak. Gazişehir Gaziantep, 17 Temmuz Çarşamba günü 
Romanya ekibi Rapid Bükreş, 26 Temmuz Cuma günü ise 
Alanyaspor ile hazırlık maçı yapmayı planlıyor. n AA

Denizlispor’da yardımcı 
hoca Feyyaz Uçar oldu 
Denizlispor, Feyyaz Uçar’ı Teknik Direktör Yücel İl-

diz’in isteği üzerine teknik ekipte göreve getirdi. 
Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, 

Trabzonspor’dan Rodallega, Sivasspor’dan kaleci Tol-
gahan, Kayserispor’dan sağ bek Lopes ile stoper Sapu-
naru’nun ardından bir transfer de teknik ekibe yaptı. Ege 
ekibi, Teknik Direktör Yücel İldiz’in raporu doğrultusunda 
teknik ekibe Feyyaz Uçar’ı dahil etti. Uçar’ın, İldiz’in birinci 
yardımcısı olacağı öğrenildi. Feyyaz Uçar’ın yanı sıra eki-
be atletik performans antrenörü Kortan Aktürk de getiril-
di. Daha önce Malatyaspor, Bandırmaspor, Mardinspor, 
Altay ve Karşıyaka’yı çalıştıran Uçar’ın önümüzdeki gün-
lerde imza atıp ilk idmana katılacağı bildirildi. n İHA

Süper Lig takımları Bolu’da kamp yapacak
Bolu, yeni sezona hazırlanacak 

olan yerli ve yabancı futbol kulüple-
rinin kamp dönemlerinde gözdesi 
olmaya devam ediyor. Bol oksijeni ve 
doğasıyla tercih edilen Bolu’ya, tem-
muz ayı itibariyle 100’e yakın kulübün 
gelmesi bekleniyor. Bolu, son yıllarda 
spor turizmi alanında yapılan yatırım-
larla birlikte özellikle futbol kulüpleri-
nin yeni sezon hazırlık dönemlerinde 
tercih ettiği illerin başında geliyor. 
Yüzde 65’i ormanlarla kaplı olan, se-
rin ve temiz havası ile son yıllarda ta-
kımların gözde kamp merkezi haline 
gelen Bolu, yerli ve yabancı kulüpleri 
Gerede, Bolu Dağı, Abant, Karacasu 
ve merkezde bulunan tesislerinde 
ağırlamak için gün sayıyor. Futbol ku-
lüplerine kamp dönemi boyunca hiz-
met verecek olan tesislerin bakım ve 
onarım işlerini tamamladığı Bolu’da, 
temmuz ayının ilk haftasından itibaren 
takımlar çalışmalarına başlayacak. 

“HER SENE EN AZ 

20 TAKIM AĞIRLIYORUZ” 
Bolu Dağı’nda bulunan Koru Otel 

Genel Müdür Yardımcısı Selahattin 
Yılmaz, bu sene 20’nin üzerinde takı-
mı ağırlamayı hedeflediklerini belirte-
rek, “Şu an için 12 takımla anlaştık. 
Bunların için de Süper Lig takımları da 
var. Konyaspor’la başlayacağız. An-
talyaspor ve Çaykur Rizespor burayı 
tercih etti. Alt liglerden Osmanlıspor, 
Samsunspor ve yabancı kulüpler de 
gelecekler. İki tane normal ölçülerde 
futbol sahamız var. Her sene en az 
20 tane takım ağırlıyoruz. Bu sene de 
20’nin üzerine çıkacağız. Futbol sezo-
nunda Bolu’yu çok farklı bir şekilde 
temsil etmeye çalışıyoruz. Bu sezonu 
da çok iyi geçireceğiz. Kış döneminde 
Antalya, Akdeniz tarafı ne kadar fazla 
tercih ediliyorsa futbol turizminde yaz 
döneminde de Bolu o kadar fazla ter-
cih ediliyor. Çünkü oksijen değerimiz 
ve buradaki hava başka hiçbiryerde 
bulamadıkları bir özellik” dedi. 

YENİ MALATYASPOR, UEFA’YA 
BOLU’DA HAZIRLANACAK 

Kamp dönemine erken başlayan 
Evkur Yeni Malatyaspor, ligin yanı 
sıra oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 
hazırlıklarını da Bolu’da yürütecek. 
Kampın ilk dönemini Malatya’da ge-
çirecek olan takım, Bolu’da iki kamp 
dönemi yapacak. 

FENERBAHÇE, TOPUK 
YAYLASI’NDA KAMPA GİRECEK 
Fenerbahçe, 3 Temmuz’da Topuk 

Yaylası Tesisleri’nde ilk kamp etabı-
na başlayacak. Sarı lacivertli ekip 13 
Temmuz’a kadar çalışmalarını bura-
da sürdürecek. Ayrıca, Belçika takımı 
KVC Westerlo, Ukrayna takımı Vorsk-
la, Romanya takımı Csmsraşı, Ma-
kedonya FC, Kıbrıs Mogada, Adana 
Demirspor, Sivasspor, Gençlerbirliği, 
Ankara Yaşamspor, Selimiyespor, 
Keçiörengücü, N.K. Çelikspor, Esen-
ler Erok takımları temmuz ayı içerisin-
de Bolu’da kamp yapacak.  n İHA
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