
İHL’den 
Kardelen 
isimli dergi 
n HABERİ SAYFA 2’DE

İmar Barışı’na
179 bin 794 
başvuru
n HABERİ SAYFA 4’TE

Ehliyet 
sınavında
yeni dönem 
n HABERİ SAYFA 13’TE

‘Oğlum 
sebepsiz yere 
öldürüldü’
n HABERİ SAYFA 6’DA

OKULLAR FİZİKİ 
OLARAK YETERSİZ

‘HEDEFİMİZ KONYA’YI
İLK SIRALARA TAŞIMAK’

Okul öncesinde büyük sorun

ASKON Konya Şube Başkanı Yıldırım:

Yaşlarından doğan kayıt hakları olmasına rağmen 
okullardaki kontenjan yetersizliğinden dolayı birçok 
çocuk okul öncesi eğitime kayıt yaptıramıyor. Bu da 
2019’da zorunlu olacak anasınıfı eğitimi için okulların 
fiziki olarak hazır olmadığını akıllara getiriyor.

ASKON Konya Şube-
si, şehir için yaptığı 
projelerle ekonomiye 
katkı sağlıyor. ASKON 
Konya Şube Başka-
nı Yakup Yıldırım, 
“Konya’yı üretim ve 
ihracatta ilk sıralarda 
görmek en büyük he-
deflerimizden” dedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 17’DE
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100 günlük eylem 
planı çerçevesinde 

Konya’da devam 
eden lojistik merkez 

ve yeni gar gibi 
projeler planlanan 
bitim sürelerinden 

önce tamamlanacak

KARARLAR DAHA 
HIZLI ALINACAK

Müjdeler içerisinde yer alan Konya 
Bölge Adliye Mahkemesi’ni değer-
lendiren Konya Baro Başkanı Av. 
Mustafa Aladağ da, “Hakim savcı 
ataması yapıldı. Bugüne kadar Kon-
ya Ankara’ya bağlıydı. Konya halkı 
artık Ankara’da dosyam ne oldu 
diye düşünmeyecek. Kararlar daha 
hızlı alınabilecek” diye konuştu.  
n HABERİ SAYFA 14’TE

‘PROJELERİN 
TAKİPÇİSİYİZ’

“Milletimize verdiğimiz sözleri tama-
mını hedefler koyarak gerçekleştire-
ceğiz” diyen AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun,  “100 günlük hedef içe-
risinde bulunan Konya YHT garının 
açılışı yılsonuna olacaktı ama açılış 
daha öne çekildi. Lojistik Merkez de 
100 günde bitecek. Metro ihalesi ya-
pılacak. Projelerin takipçisiyiz” dedi.

‘100 gün’ ayarı!

Akyürek ve Türk 
ailelerinin mutlu günü

Süleyman ve Sümeyye bir ömür mutluluğa ‘evet’ 
dedi. Genç çifti mutlu günlerinde yakınları ve dostları 
yalnız bırakmadı. Akyürek ve Türk aileleri çocuklarının 

mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadı. n SAYFA 4’TE

Bakanlardan Konya’ya destek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık 

Bakanı Fahrettin Koca Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ve AK Parti İl Baş-

kanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Kurum, Konya için ne 
gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Bakan Koca 
da,  Koca, Şehir Hastanesi ile Konya’nın sağlık 
üssü olacağını ifade etti. n HABERİ SAYFA 7’DE

SOBE anlam katıyor
Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfında düzenlenen 
istişare toplantısında 30 kişiden oluşan vakfın mütevelli heyetinin yanı sıra Konya 
üst düzey protokolü de yapılacak bütün faaliyetlere destek için biraraya 
geldiler. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
SOBE ile büyük bir boşluğun doldurulduğunu 
söyledi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Ahmet Sorgun Av. Mustafa Aladağ

Ahmet Pekyatırmacı
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Havzan Kur’an Kursu’ndan Dekan Bahcıvan’a ziyaret

Geçtiğimiz günlerde görevine 
başlayan Selçuk Üniversitesi İsla-
mi İlimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Seyit Bahcıvan’a hayırlı olsun 
ziyaretleri devam ediyor. Havzan 
Kur’an kursu mütevelli heyeti üye-
si İsmail Ketenci,  Mehmet Akdağ, 

Mehmet Küçükşen, Şerafettin De-
mirkaya, İsmail Kayave Havzan 
Kur’an Kursu eski yöneticilerin-
den şuan hafız yetiştiren Mustafa 
Bahcıvan’dan oluşan heyet Selçuk 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 
Dekanı Seyit Bahcıvan’ı makamın-

da ziyaret etti. Böyle değerli hocala-
rın ziyaretinden memnun kaldığını 
ifade eden Prof. Dr. Seyit Bahcıvan, 
“Hafız yetiştirmek herkese nasip 
olmaz,herkes de hafız olamaz. Bu 
noktada sizler çok önemli görevler 
yürüttünüz. Yıllardır Konyamız’da 

nice ilim talebeleri yetiştirdiniz. 
Ömrünüzü Kur’ana vakfetmiş siz 
değerli hocalarımıza Canab-ı Al-
lah’tan hayırlı uzun ömür ve ko-
laylıklar dilerim” dedi. Seyit Bah-
çıvan’a da görevinde başarılar 
dileyen Havza Kur’an Kursu heyeti 
ise, “Sorumluluk sahibi siz değer-
li hocalarımıza gelecek nesillerin 
yetişmesi adına büyük görevler 
düşmektedir. Temsili olduğunuz 
makamın yükü ağır olsa da layıkıy-
la yapacağınızdan kuşkumuz yok. 
Sizin kaptanlığınızda geleceğin ilim 
adamlarının yetiştirileceği bir fakül-
tenin faaliyet yürütmesi de ülkemiz 
adına önemli. Bugün burada yeti-
şen öğrencilerimiz yarının İslam’a 
hizmet eden hocalar olacaktır. Bu 
kıyamete kadarda böyle devam 
edecektir. Rabbim kolaylıklar ver-
sin” diye konuştu. n HARUN YILMAZ

Buhari Kız İHL’den
Kardelen isimli dergi

Buhari Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, öğretmen ve öğren-
cilerinin çalışmalarının yer aldığı  
Kardelen Dergisi yayınlandı. Yıl 
boyunca okulda yapılan etkinlik-
lerin, elde edilen başarıların, Okul 
tanıtımının  yer aldığı, okulda  öğ-
rencilerin yazılarına yer verilen 
okul tanıtım dergisi  okuyucular-
dan tam not aldı. Derginin içerisin-
de okul müdiresinin yazısı, İmam 
Buhari kimdir? Okulun tanıtımı,-
köşe yazıları, şiirler, 2018’de ne 
okuyalım?, Konya sözlüğü, okulda 
yürüten projeler, etkinlikler, en 
tablosu,gurur tablosu, arpça sözler, 
bilim köşesi yer alıyor. 

ÖĞRETMENLİK 
PEYGAMBERLİK MESLEĞİDİR
Okul Müdiresi Hayrunisa Özer 

okul dergisinde Öğretmenliğe ve 
öğretmenlerime adlı bir yazı aldı. 
Yazıda, “Eğitim ve öğretim etkin-
liğinin asıl unsuru, hatta en önemli 
unsuru öğretmendir. Çünkü öğ-
retmen eğitimin başlatıcısı,gelişti-
ricisi ve uygulayıcısıdır. Bir yerde 
eğitimden bahsediliyorsa orada 
mutlaka öğretmen vardır. Zama-
nın şartlarına göre öğretmenle-
rin görevleri ve öğretmenlerden 
beklentiler farklılık gösterse de 

toplumun öğretmene olan ihtiyacı 
hiç değişmemiştir. Öğretmenler-
den beklentiler elbette farklı arz 
edecektir. Çünkü çağın ihtiyaçları 
değişmektedir. Efendimizin (s.a.v) 
buyurduğu gibi; ‘İki günü eşit olan 
ziyandadır.’ Öğretmenlik peygam-
berlik mesleğidir. Hz. Muhammed 
(s.a.v)’in öğretmenliği olmasaydı, 
Mus’ab bin Umeyr gencecik yaşın-
da Medine’ye öğretmen olmaya-
caktı. Peygamberlerin öğretmen-
liği olmasaydı  felah toplumların 
inşası mümkün olmayacaktı” ifa-
delerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Aydın Üniversitesi’nden 
tercih robotu hizmeti 

İstanbul Aydın Üniversitesi 
İç Anadolu Bölge Koordinatörü 
İsmail Erdem, “Üniversite 4-14  
Ağustos tarihlerini kapsayan ter-
cih dönemi boyunca Tercih Mer-
kezinde vereceği tercih ve kariyer 
danışmanlığı hizmetleriyle hem 
aday öğrencilerin hem de ailelerin 
doğru karar almalarına yardım-
cı olmayı hedefliyor. Akademik 
programlar, eğitim olanakları, burs 
seçenekleri ile kampüs ve yurt 
imkanları hakkında adayları bilgi-
lendirmek amacıyla düzenlenen 
tercih günlerinde öğrenciler ve 
aileleri, Aydın Üniversitesinde cu-
martesi ve pazar günleri de dahil 
olmak üzere her gün danışmanlık 
hizmeti alabilecek.  Aydın Üniver-
sitesi Tercih Merkezlerinde, üni-

versite adayı öğrencilere bölümler 
ve meslekler hakkında detaylı bil-
giler veriliyor. Şehrimizin değişik 
yerlerinde standlarda üniversite 
adayı öğrencilere bilgiler verilerek 
destek sağlanıyor” dedi. 

AYDIN ÜNİVERSİTESİ TERCİH 
ROBOTU HİZMETİ 

 Erdem, görevlendirilen rehber 
öğretmenler ile yaptığı toplantıda 
Tercihler ile ilgili detaylı bilgi verdi.  
İstanbul Aydın Üniversitesi Tercih 
Robotu ile Konya’da bulunan İAÜ 
Tercih Merkezinde, Özel Kurslar-
da ve okullarda uzman kadrosu 
ile rehberlik, meslek danışmanlığı 
noktasında öğrencileri bilgilendire-
ceğiz ve bunların hepsi ücretsizdir 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Yaşlarından doğan kayıt hakları olmasına rağmen okullardaki kontenjan yetersizliğinden dolayı birçok çocuk okul öncesi eğiti-
me kayıt yaptıramıyor. Bu da 2019’da zorunlu olacak anasınıfı eğitimi için okulların fiziki olarak hazır olmadığını akıllara getiriyor

Okul öncesi yetersiz!
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 

daha önce yaptığı düzenlemeye 
göre 2019 yılından itibaren anao-
kulu eğitimi zorunlu olacak. Böyle-
ce her ilkokul bünyesinde anasınıfı 
olmuş olacak. Ancak daha 2019 yılı 
gelmeden bu düzenlemenin aksatıl-
madan uygulanması için okulların 
altyapısının yeterli olup olmadığıyla 
ilgili soru işaretleri oluşmuş durum-
da. Hatta şuanda Konya’da çocuk-
larını okul öncesine kayıt yaptırmak 
isteyen vatandaşların bir kısmı okul-
larda yer bulamıyor. Birçok okul 
kontenjanlarının üstünde başvuru 
olması nedeniyle kura yöntemine 
gidiyor. Bu durum okullardaki altya-
pının henüz yeterli düzeye gelmedi-
ğini ortaya koyuyor. 

MEB YÖNETMELİĞİ NE DİYOR? 
MEB yönetmeliğine göre ana-

okulu ve uygulama sınıflarına, ka-
yıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu 
itibarıyla 36 ayını tamamlayan ve 66 
ayını doldurmayan çocukların kaydı 
yaptırabiliyor. Ana sınıflarına, kayıt-
ların yapıldığı yılın eylül ayı sonu iti-
barıyla 48 ayını dolduran ve 66 ayını 
doldurmayan çocuklar kaydedilebili-
yor. Ancak bir grup oluşturabilecek 
kadar çocuk bulunmayan okullarda 
36-47 ay arası çocuklar da ana sınıfı-
na kaydedilme hakkı bulunuyor. Ka-
yıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu 
itibarıyla 66 ayını dolduran çocuklar 
dailkokulların birinci sınıfına kayıt 
yaptırma hakkı elde etmiş oluyor. 

OKULLAR YETERSİZ KALIYOR
MEB yönetmeliği ile okul önce-

sine kayıt yaptırma hakkı elde eden 
çocukların yaşları bu şekilde belir-
lenmiş durumda. Ancak Konya’da 
birçok okulun kontenjanının, talep-
leri karşılayamadığıyla ilgili bilgiler 
geliyor. Okullar da gelecek yıl 1. sınıf 
yaşına gelecek çocuklara öncelik ve-
rerek, onların okul öncesi eğitimini 
en az 1 yıl almasını sağlamaya çalı-
şıyor. 1. sınıfa kayıt yaptırmaya he-
nüz 2 yıl bulunan çocuklar ise okul 
öncesine gitme hakkı bulunmasına 
rağmen birçok okulda fiziki şartlar 
uygun olmadığı için kayıt yaptıramı-
yor. Bu da 2019’da zorunlu olacak 
olan anaokulu eğitimine okulların 
fiziki olarak henüz hazır değil mi? 
sorusunu akıllara getiriyor.  

‘SINIFLAR YETERSİZ KALIYOR’
Konuyla ilgili değerlendirme-

lerde bulunan Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi, Türk Eğitim-Sen Konya 

2 Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, 4 
yaşından itibaren okul öncesi eğitim 
kayıtlarının alınmaya başlandığını 
hatırlattı. Ancak Konya’da okulların 

fiziki şartlarının yetersiz kaldığını 
belirten Doğrul, “Başvuru sayısı ile 
okulun kapasitesi ihtiyacı karşıla-
mıyor. Haklı olarak okul yönetimi 
de diyor ki; henüz 1. sınıfa başlama 
yaşına 2 yıl olan çocuklar, nasıl olsa 
seneye de okul öncesine gidebilecek 
diyerek, 1. sınıfa gelecek yıl başla-
mak zorunda olan çocuklar okul ön-
cesi eğitiminden mahrum kalmasın 
diyerek bu çocuklara öncelik veri-
yorlar. 

Şuanda altyapı yetersizliği var. 
Vatandaş da benim çocuğum ana-
sınıfına hazırlıklı gitsin diyor, bunun 
için anasınıfına başlamadan okul 
öncesine göndermek istiyor” diye 
konuştu. 

2019’A KADAR 
BU SORUN ÇÖZÜLMELİ 

Doğrul 2019 yılından itiba-

ren anasınıfın zorunlu olacağını, 
bu nedenle her ilkokul bünyesin-
de anasınıfı olacağının söyledi. 
2019’a bu yetersizliklerin sona 
erdirilmesi gerektiğini dile getiren 
Doğrul, “Derslikler yapılıyor ama 
yeterli mi tartışılır. 

Hükümet bir karar alıyor, 
2019’dan sonra Avrupa’daki gibi 
anasınıfı zorunlu hale getireceğim 
diyor ki doğru bir karar. Ama şuan 
için istenilen düzeyde derslik yok. 
Ha önümüzdeki süreç içerisinde 
hükümet ayrı bir bütçe ayırır veya 
bölge bölge bağımsız anaokulları 
yapılıp önümüzdeki dönemde hızlı 
bir şekilde fiziki altyapı düzeltilme-
ye çalışılır mı bilemiyorum. Ama 
şuanda böyle bir yetersizlik söz ko-
nusudur” ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Veli Doğrul

Minik öğrencilerden Başkan Altay’a ziyaret
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Şehir İs-
tişareleri programları kapsamında 
vatandaşlarla biraraya geldi. Büyük-
şehir Belediyesi Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirilen programda Başkan 
Uğur İbrahim Altay’ı Özel Balkan 
Gündüz Bakımevi ve Kreş’i öğrenci-
leri de ziyaret etti. Ziyaretten mem-
nuniyeti dile getiren Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, minik öğrencilere hediyeler 
verdi. Ziyarette kreş öğrencilerden 
Leyla Büyükeken de Başkan Altay’a 
öğrenciler adına çiçek takdim etti. 
Kreş çalışmaları hakkında Başkan 
Uğur İbrahim Altay’a bilgiler veren  
Özel Balkan Gündüz Bakımevi ve 
Kreşi Müdürü Gülcan Turbil, “Bos-
na-Hersek Mahallesi Bakyapı Prestij 

Park Toplu Konutları’nda açtığımız 
kreşimizde öğrencilerimize kaliteli bir 
eğitim verme çabasındayız. Değerler 

eğitimi, resim, müzik, spor eğitimle-
rinin yanı sıra haftada iki gün yüzme 
dersleri de veriyoruz. Kreşimiz Kon-

ya’da faaliyet gösteren yüzme havuz-
lu iki kreşten biridir. Öğrencilerimiz 
küçük yaşlarda yüzmeyi öğreniyor. 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
okul bahçelerinde kurduğu havuz-
larda öğrenciler yaz boyunca yüzme 
öğreniyor. Büyükşehir Belediyemiz 
sosyal belediyecilik anlamında çok 
güzel bir hizmette bulunuyor. Öğren-
cilerimizle birlikte Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay’a yeni görevinde başa-
rılar diliyoruz. Kendisi Selçuklu Bele-
diyesi Başkanlığı görevini yürütürken 
de ilçemizde çok güzel hizmetlerde 
bulundu. Büyükşehir’de de aynı per-
formansı göstereceğine inanıyoruz” 
dedi. Ziyaret Başkan Uğur İbrahim 
Altay’ın öğrencilere hediye takdimi 
ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi. 
n HABER MERKEZİ
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Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı, çalışmaların gözden geçirildiği ve daha etkin sunulacak
hizmetlerin değerlendirildiği istişare toplantısını kent protokolünün katılımlarıyla gerçekleştirdi

‘Otizmde örnek bir tesis’
Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde 

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfın-
da düzenlenen istişare toplantısında 30 
kişiden oluşan vakfın mütevelli heyetinin 
yanı sıra Konya üst düzey protokolü de 
yapılacak bütün faaliyetlere destek için 
biraraya geldiler.   

Dünya genelinde ve ülkemizde her 
yıl giderek hızlı artış gösteren otizmli 
bireyler için farkındalık oluşturma ve 
onların sosyal hayata geçişlerini sağla-
ma noktasında yüzlerce otizmli bireye ve 
ailelerine hizmet veren Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Vakfı, tüm etkinliklerde 
kent protokolünün desteğiyle bilimselli-
ği ve başarıyı ön planda tutmaya devam 
ediyor. 

Yurtiçinde ve yurtdışında örnek mo-
del olarak kabul edilen Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Vakfının,  yüksek mali-
yetlerle yerine getirdiği çalışmaların sür-
dürebilirliğini sağlamak amacıyla yapılan 
istişare toplantısına; Konya Valisi Yakup 
Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Vakfı Başkanı Mustafa Ak, SOBE Genel 
Koordinatörü Fatma Güllüoğlu, Eğitim 
Uzmanları ve otizmli bireylerin aileleri 
katıldı.

BAŞKAN AK: OTİZMLE EN İYİ 
MÜCADELE YOLU YOĞUN EĞİTİM
Programın açılış konuşması için söz 

alan Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı Baş-
kanı Mustafa Ak, Selçuklu Belediyesinin 
sosyal sorumluluk anlayışı ile yapmış 
olduğu bir tesisin çalışmaları konusunda 
bilgi verdi. SOBE’nin Türkiye’nin en kap-
samlı ve en güzel otizm merkezlerinden 
biri olduğunun altını çizen Ak, Otizmli 
çocukların hayatlarını kolaylaştırmak, ai-
lelerine destek vererek  ailelerin çocukları 
ile birlikte sosyal hayata dahil edebilme-
lerini sağlamakamacıyla yola çıktıklarını 
ifade ederek şunları söyledi;  “SOBE’nin 
geçmişi 7 yıl öncesine dayanıyor. Bundan 
2 yıl önce 30 mütevelli heyeti ile birlikte 
Sobe Vakfını oluşturduk. Otizmle en iyi 
mücadele yolu yoğun eğitimdir. Özellikle 
küçük yaşta verilen eğitim çok önemlidir. 
Tesisimizi açtıktan sonra spor salonla-
rımızı, binicilik tesisimizi, havuzumuzu 
ve el becerilerinin geliştirildiği etkinlikle-
rimizi faaliyete geçirdik. Otizmde yoğun 
bir eğitim ve eğitimde süreklilik önemli 
olduğu için konusunda uzman eğitim 
kadrosunu ve idari yapımızı oluşturduk. 
Akademik çalışmalara Necmettin Er-
bakan Üniversitemiz destek verdi. Üni-
versitemiz bizlere destek vermek üzere 
otizm uygulama merkezi kurdular. Tabi 
burada otizmli bireylerimize eğitimler 
birebir verilmekte ve yoğun bir çaba 
harcanmaktadır. Normal bir eğitimden 
kat kat fazla bütçe gerektirmektedir. 
Devletimiz eğitimlerin sadece 2 saatini 
karşılamaktadır. Fakat 25-30 saat eği-
tim verilmesi yönünde programlarımız 

mevcuttur. Şu ana kadar mütevelli heye-
timizin destekleriyle bugünlere ulaştık. 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vak-
fımız, sadece ilimiz için değil, ülkemiz 
için bir örnek. Türkiye’nin her yerinden 
yerel yönetimlerden, sağlık müdürlükle-
rinden, sosyal hizmetlerden yöneticiler 
gelerek tesislerimizi incelediler ve böyle 
bir tesisi kendi şehirlerinde uygulamak 
için çalışmalara başladılar. Yani tesisimiz 
tüm şehirlerimiz için en iyi bir model ola-
rak görülmektedir. Tüm bu faaliyetlerin 
artarak devam edebilmesi için önemli 
desteğe ihtiyacımız var. Sosyal hayatın 
bir parçası olan bu çalışmalara toplumu-
muzun sahip çıkmasını istiyoruz, maddi 
ve manevi desteklerini bekliyoruz” dedi. 

Otizmin görülme sıklığının 1985 
yılında her 2500 çocukta 1 görülürken, 
2001 yılında her 250 çocukta 1 görüldü-
ğünü ifade eden SOBE Genel Koordina-
törü Fatma Güllüoğlu’daotizmin dünya 
genelinde ciddi bir tehdit olduğunu, 2 ay 
öncesine kadar her 68 doğumda 1 görü-
len otizm teşhisinin, şu an her 59 çocukta 
1 görülmekte olduğuna dikkat çekti.Yine 
dünya genelinde 2100 yılına dair büyük 
kaygıların yer aldığını ifade eden Gül-
lüoğlu, otizmin en korkutucu tarafının ise 
kaynağının ve halen çözümü bulunama-
dığını belirtti. 

SOBE  yıllar önce faaliyette olsaydı-
hayatlarında çok şeyin değişmiş olacağını 
dile getirenbir anne ise duygularını şöyle 
aktardı:  “Çocuğumuza 2 yaşında otizm 
teşhisi kondu. Şu an oğlum 18 yaşında. 
Daha önce SOBE gibi böyle güzel imkan-
lar yoktu. Kreşler çocuğumu kabul etmi-
yordu. Çok uzak bir şehre tedavi için her 
hafta gidip geliyorduk, fakat hiçbir fayda-
sını görmüyorduk. Eğer Sobe de verilen 
bu imkanlar 18 yıl önce olmuş olsaydı, 
benim çocuğum şu an normal çocuklar 
gibi hayata tutunacaktı. Buradaki im-
kanlar keşke ülkemizin her yerinde olsa. 
Gerçekten Sobe nin kıymetini biliyorum. 
Burada bütün aileler umutlarını yeşerte-
biliyor, çocukları ile daha mutlu oluyorlar. 
Ben belediyemize ve otizm vakfında gö-
rev yapan tüm çalışanlara teşekkür edi-
yorum” dedi

BAŞKAN PEKYATIRMACI: ÖNEMLİ BİR 
BOŞLUĞU DOLDURAN ÖRNEK BİR YAPI

SOBE bünyesinde tesisin oluşum 
sürecinde ve fiziki altyapının sağlanma-
sında Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay’ın büyük emek-
lerinin olduğunu ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,  
konuşmasında şunları söyledi;  “Bizle-
re çalışmalarımızda moral kaynağı olan 
ve her zaman desteklerini esirgemeyen 
Sayın Valimiz başta olmak üzere, Bü-
yükşehir Belediye Başkanımıza, değerli 
rektörlerimize, üst düzey yöneticilerimi-
ze çok teşekkür ediyorum. Burada hem 
belediye, hem üniversite, hem de eğitim 
kadrosu ile büyük bir işbirliği var, bü-
yük bir emek var. Otizmli bireyler mer-
kezimizin işleyişi için bir vakıf kuruldu, 
mütevelli heyeti oluşturuldu.  Alanında 
önemli bir boşluğu dolduran örnek bir 
yapı meydana geldi. Şundan eminiz ki 

sobe ileride çok daha iyi yerlere gelecek. 
Biz elimizden gelen desteği vermeye de-
vam edeceğiz. Mütevelli heyetimiz zaten 
hem maddi hem de manevi destek veri-
yorlar. İmkanı olan herkesin destek ver-
mesini arzu ediyoruz. Burası Konya’nın 
en önemli değerlerinden bir tanesidir. Bir 
sefere mahsus değil, sürekli destek veril-

mesi gerekmektedir. Başta sayın Valimi-
ze, mütevelli heyetimize ve emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum” dedi

REKTÖR ŞAHİN: BÜYÜK BİR 
VİZYON VE ÖNEMLİ BİR YATIRIM
“SOBE’nin kuruluş aşamasında yeni 

bir oluşumun içinde bulunmamız teklif 
edildiğinde bizde seve seve katıldık” di-

yerek sözlerine başlayan Selçuk Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfının 
çok iyi düşünülmüş bir proje olduğuna 
dikkat çekere “Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanımızı hassaten tebrik ediyo-
rum.Böyle bir tesisten dolayı bir çok aile-
nin hayır duasına sebep olmuştur. Büyük 
bir vizyon ve önemli bir yatırım. Bir çok 
ülkede böyle bir tesisin bulunmadığını 
biliyoruz. Burası devam ettiği müddetçe 
hayır işleyenlerin elbette amel defter-
lerinin her daim açık kalmasına vesile 
olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi

REKTÖR ŞEKER: OTİZM 
KONUSUNDA YÜKSEK LİSANS 

EĞİTİMİ VEREN BİR KURUM OLDUK
Otizmli bir birey olmanın veya otizm-

li bir bireye sahip olmanın ciddi bir sınav 
olduğunu ifade eden Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’ de konuşmasında şunları söyledi; 
“Otizmli bir bireye sahip olmak ciddi bir 
sınavdır. Bu sınav tek başına kazanılacak 
bir sınavda değildir. Bilimsel verilerde 
otizmli bireylerin giderek büyüyen bir 
artışı görülmektedir. Yarın bu sınavla 
da kimlerin karşılaşacağını bilemiyoruz. 
Allah çok büyük zorluklarla bizleri sınava 
tabi tutmasın. Burada elbirliği ile güzel 
bir çalışma yürütülmektedir. Dünyada 
eşine ender rastlanabilen bir çalışmanın 
ürünü görülmektedir. Daha önce Bele-
diye Başkanımızla birlikte yurtdışında 
birçok incelemelerde bulunduk. Böyle 
bir tesisin kurulması yönünde ortak akıl 
çalışmalarıyla bu noktaya geldik. Otizm 
konusunda yüksek lisans eğitimi veren 
bir kurum olduk. Tabi burada konunun 
sadece aileyi ilgilendiren boyutundan 
ziyade toplumu ilgilendiren bir boyutu 
var. İlahiyat fakültemizle, eğitim fakül-
temizle, tıp fakültemizle, sağlık bilimleri 
fakültemizle, beden eğitim bölümümüz-
le, çocuk ve yetişkin psikiyatrimizle her 
alanıyla destek vermeye gayret ediyoruz. 
Bazı işlerimiz gönüllülük esasına göre 
yürütülüyor. Buradan çıkacak olan bilim-
sel faaliyetler geleceğe ışık tutacak olup 
otizm konusunda iyi bir temel atıldığına 
inanıyorum. Bu konunun milli olması 
yerli olması çok önemlidir. Çünkü aile-
nin değerlerini çocuğun değerlerini yerel 
kaynaklı beslemeniz gerekiyor. Otizm 
bütünüyle görülmesi gereken bir ülke 
sorunudur. Yurtdışından da gelip tesisle-
rimizi inceleyen ülkeler var. İyi bir model 
oluşturduğumuza inanıyorum” dedi.

BAŞKAN ALTAY: BURAYI 
HERKESİN GÖRMESİ GEREKİR 

Otizm konusundaki çalışmaların 7 
yıl öncesine dayandığını ifade eden Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, otizm merkezinin büyük 
bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade et-
tiği konuşmasında SOBE’nin kuruluşu ile 
ilgili bilgi verdi.  İlk planda engelli ailele-
rin çocuklarını bırakabilecekleri bir yer 
inşa etmek üzere yola çıktıklarını ifade 
eden Başkan Altay,küçük bir kıvılcımla 
başlayan projenin bugün devasa boyut-
lara geldiğini kaydetti. Eğitim modeli ve 

yapılacak işlerle ilgili yapılan çalışmaların 
bugün meyvelerini verdiğini ifade eden 
Altay konuşmasına şöyle devam etti: 
“Güzel bir tesisimizde güçlü altyapısıy-
la başarılı hizmetler vermeye başladık. 
Üniversitelerimiz bilimsel anlamda bize 
destek verdi. Necmettin Erbakan Üni-
versitemiz buraya bir bölüm açtı. Yük-
sek lisans derslerimiz SOBE bünyesinde 
devam ediyor. Mütevelli heyetimize çok 
teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi 
desteklerini hiç esirgemiyorlar. Fakat 
Konya olarak el ele vererek zorlukları bir-
likte aşmamız gerekiyor. Kamu yararına 
gerçekleştirilen bu projenin gelecek ku-
şaklara da hizmet vermesi yönünde ciddi 
desteklere ihtiyacı var. Sadece ilimize de-
ğil ülkemize hizmet verebilecek düzeyde 
imkânların sağlanmasını arzu ediyoruz. 
Burada otizmli bireylerimizin ve ailele-
rin yaşadığı dünyayı herkesin görmesi 
gerekir. Günlük telaşla akıp giden günle-
rin içerisinde burada yaşanan hayatların 
görülmesi, onların da bu dünyada var 
olduğunu fark etmemiz ve yanlarında ol-
mamız son derece önemlidir Sayın Vali-
mize ve vakfımızın mütevelli heyetine ve 
tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” dedi.

VALİ CANBOLAT: HER ŞEYİ 
DEVLETTEN BEKLEYEN MANTIĞI DA 

DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR
İstişare toplantısında son olarak söz 

alan Vali Yakup Canpolat da konuşma-
sında dezavantajlı gruplar olarak bilinen 
yaşlıların, hastaların, otizmlilerin ve tüm 
engellilerin yaşadığı sıkıntıların sosyal 
sorumluluk kapsamında devlet millet 
işbirliği ile çözülebileceğinin altını çizdi. 
Vali Canpolat konuşmasına şöyle devam 
etti;  “Kurumlarımız nasıl sosyal sorum-
luluk projeleri yapıyorsa, iş adamlarımı-
zın da hali vakti yerinde olan kişilerin de 
bu sosyal sorumluluk projeleri içinde yer 
almaları gerekmektedir. Artık iletişim ça-
ğındayız. İnsanların birbirinden haberdar 
olmaması mümkün değil. Kent yaşantısı 
maalesef insanları yalnızlaştırdı. Diğer 
insanların yaşantısına daha duyarsız hale 
geldik. Bu şekilde modern çağın getir-
diği yaşantı bizleri daha gerilere getirdi. 
Eskiden daha etkin olan aile, mahalle ve 
köy kavramları gücünü giderek yitirme-
ye başladı. Toplumun her ferdinin mad-
di manevi anlamda sosyal sorumluluk 
projelerinde yer alması gerekmektedir. 
Her şeyi devletten bekleyen mantığı da 
değiştirmemiz gerekiyor. Kurumlar ya-
pılması gereken çalışmalara her zaman 
öncülük ediyorlar. Fakat böyle hayırlı ve 
güzel işlerin sürdürülebilirliği için artık 
toplumumuzun her kesimi katkıda bu-
lunursa yapılan işleri daha ileriye sağlıklı 
bir şekilde taşıyabiliriz. Otizm konusun-
da dünya genelinde ciddi bir tehdit var. 
Toplum olarak hem bilimsel anlamda 
hem de fiziki altyapılarımızla gelecek 
tehditlere karşı hazırlıklı olmamız gereki-
yor. Vakıf bünyesinde görevli personelle-
rimize, gönüllü hizmet veren kurum ku-
ruluş ve hemşehrilerimize çok teşekkür 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yakup Canbolat 

Ahmet Pekyatırmacı 

Prof. Dr. Muzaffer Şeker 

Uğur İbrahim Altay 

Prof. Dr. Mustafa Şahin 

Mustafa AK
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‘Yeni sistem ile hizmet artacak’
Karatay Belediye Başkanı 

Mehmet Hançerli, AK Parti Van 
Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, 
Van Tuşba Belediye Başkanı Doç 
Dr. Fevzi Özgökçe ve beraberin-
deki heyeti makamında ağırladı. 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, gerçekleşen ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek AK Parti’nin büyük bir aile 
olduğunu vurguladı. Başkan Han-
çerli gerçekleştirilen ziyarette yap-
tığı konuşmada göreve geldikleri 
2004 yılından bu yana Karatay’da 
gerçekleştirdikleri yatırımları ve 
hizmetleri dile getirdi. Yerel yöne-
timler olarak birlik ve beraberlik 
içerisinde çalışmalarını sürdür-
düklerini belirten Başkan Han-
çerli, Cumhurbaşkanı Hükümet 
sistemi ile yeni bir döneme giren 
ülkemizde hizmetlerin çok daha 
artacağını ve daha da verimli hale 
geleceğini söyledi. 

Van Tuşba Belediye Başkanı 
Doç Dr. Fevzi Özgökçe Karatay’ın 
gerek tarihi ve manevi değerleri; 
gerekse modern şehircilik yapısı 
ile çok önemli bir merkez oldu-
ğunu dile getirdi. Doç Dr. Fevzi 
Özgökçe, Van Gölü kenarında yer 
alan Tuşba’nın doğal güzellikleri 
ile dikkat çektiğini vurguladı. Doç 
Dr. Özgökçe, Tuşba Belediyesi 
olarak insan odaklı hizmeti kendi-
lerine şiar edindiklerini dile getire-
rek; kendilerine ev sahipliği yapan 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli’ye teşekkür etti.

AK Parti Van Milletvekili Os-
man Nuri Gülaçar, Hazreti Mev-
lana’nın diyarı Karatay’ın manevi 
atmosferinden çok etkilendiğini 

dile getirdi. Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli’ye kendile-
rini ağırladığı için teşekkür eden 
Osman Nuri Gülaçar; AK Partili 

belediyelerin her zaman hizmette 
en ileri de olduğunu görmekten 
dolayı büyük mutluluk yaşadığını 
belirtti.

Konuşmaların ardından çeşitli 
hediyelerin takdimi ile program 
ziyaret devam etti.
n HABER MERKEZİ

İmar Barışı için 179 bin 
794 başvuru yapıldı

İmar mevzuatına veya ruhsata 
aykırı yapılara verilecek yapı kayıt 
belgesiyle imar sorunlarının çözül-
mesi kapsamında hayata geçirilen 
İmar Barışına başvurular devam 
ediyor. Ruhsatsız ya da ruhsata ay-
kırı yapıların kayıt altına alınması 
amacıyla 31 Aralık 2017’den önce 
yapılan konut ya da işyerleri için 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükle-
ri’ne başvurulacak. İmar barışına 
başvuruda bulunmak isteyen va-
tandaşlar için başvuru süreci 31 
Ekim 2018 tarihine kadar da de-

vam edecek. Konya geçtiğimiz ay-
larda yapılan başvurularda İstan-
bul ve Ankara’dan sonra üçüncü 
sırada yer almıştı. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’ndan alınan bilgilere 
göre 02 Ağustos itibariyle, imar 
barışından faydalanan bağımsız bi-
rim sayısı;  173 bin 548 adet konut 
ve 6 bin 246 adet ticari olmak üze-
re, 179 bin 794 olarak gerçekleşti. 
Yine bu tarihe kadar Konya ilinden 
başvuruda bulunan 9 bin 672 kişi 
yapı kayıt belgesi aldı.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Süleyman ve Sümeyye bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi. Genç çifti mutlu günlerinde yakınları ve dostları 
yalnız bırakmadı. Akyürek ve Türk aileleri çocuklarının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadı

Akyürek ve Türk aileleri
düğün mutluluğu yaşadı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştır-
ma ve Turizm Komisyonu Başkanı 
ve Konya Milletvekili Tahir Akyü-
rek’in kızı Sümeyye, Ahmet Türk’ün 
oğlu Süleyman ile dünyaevine girdi. 
Fatma- Tahir Akyürek çiftinin kızı 
Sümeyye ile Sabire-Ahmet Türk 
çiftinin oğlu Süleyman ile hayatını 
birleştirdi. Nikah Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Gerçekleştiren düğün törenine 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sorgun,  Vali Yakup Canbo-
lat, AK Parti Konya Milletvekilleri 
Orhan Erdem, Selman Özboyacı, 
Hacı Ahmet Özdemir, Abdullah 
Ağralı, İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman, belediye başkanları, STK 
temsilcileri ve çok sayıda davetli 
katıldı. Genç çiftin nikahını Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay kıydı. Nikah şahit-

liklerini ise Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Eski 
Çevre ve Şehircilik  Bakanı Mehmet 
Özhaseki,  Vali Yakup Canbolat ve 
AK Parti Konya Milletvekillerinin 
de aralarında bulunduğu protokol 
üyeleri yaptı. Akyürek ve Türk aile-

leri misafirlerini kapıda karşılayarak 
hayırlı olsun dileklerini kabul etti. 
Aileleri de çocuklarının mürüvve-
tini görmenin mutluluğunu yaşadı. 
Yenigün Gazetesi olarak Akyürek 
ve Türk ailelerini tebrik ederken, 
Sümeyye ve Süleyman’a bir ömür 
boyu mutluluklar dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkan Altay’ı ziyaret etti. Bakan Kurum, “Konya’nın kentsel dönü-
şümü, sosyal konut ve Millet Bahçesi noktasında yapılması gereken neyse inşallah kararlarını alıp bunları yapmaya başlayacağız” dedi

‘Konya için ne gerekiyorsa yapacağız’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 

Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret 
etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, “Konya’nın kentsel dönüşü-
mü, sosyal konut ve Millet Bahçesi 
noktasında yapılması gereken neyse 
inşallah kararlarını alıp bunları yap-
maya başlayacağız” dedi. Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca, Konya’nın sağlık 
üssü olmasını vizyon edinerek çalış-
maları sürdüreceklerini dile getirdi. 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, “Hepimizin 
amacı şehrimize hizmet etmek. Hep 
birlikte bu güçlü ekip olarak çok 
önemli hizmetlerde bulunacağız” 
diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı maka-
mında ziyaret etti. 

KONYA İÇİN NE 
GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, Konya’nın hizmet alması 
noktasında ne gerekiyorsa yapacak-
larını belirterek, “Konya’nın kentsel 
dönüşümü, sosyal konut ve Millet 
Bahçesi noktasında yapılması gere-

ken neyse inşallah kararlarını alıp 
bunları yapmaya başlayacağız. Diğer 
taraftan Ulaştırma Bakanlığımızın 
da 100 günlük eylemleri içerisinde 
Konya’nın ulaşımına ilişkin ihalele-
ri var. Konya ziyaretimiz öncesinde 
Ulaştırma Bakanımızla görüştük. İlk 
100 gün içinde ihalemizi yapmayı 
planlıyoruz diye rahatlıkla söyleyebi-
lirsiniz dedi. Biz hizmet etmeye gel-
dik. Konya zaten iyi bir yerde. Ama 
daha iyi bir yere gelmesi noktasında 
ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” şek-
linde konuştu. 

KONYA ŞEHİR HASTANESİ’NİN 
2019’DA HİZMETE 

GİRMESİNİ HEDEFLİYORUZ 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 

Konya’nın sağlık üssü olmasını viz-
yon edinerek Şehir Hastanesi’nin 
2019’da hizmete girmesini hedefle-
diklerini vurgulayarak, “Bu süreçte 
Şehir Hastanesi ile birlikte üniversite 
ve eğitim araştırma dahil olmak üze-
re söz konusu kurumların birbirleriy-
le ilişkisini kurarak, bölgede mükem-
meliyet merkezlerinin oluşumunu 
hızlandırmak istiyoruz. Konya’nın 
özellikle turizmde farklı bir değerinin 
olduğunu biliyoruz. Bu noktada da 
Uluslararası Hasta Hizmeti Anonim 
Şirketi adında kurulan bir şirketimiz 

oldu. Böylece hem özel sektörün 
hem kamunun hem de üniversitele-
rin, yani Türkiye’nin bütün birikimini 
ülkenin gücüyle bütün dünyaya pa-
zarlayabileceği bir şirket. Bu anlam-
da Konya’nın da turizmdeki farklılığı 
gözetilerek sağlık turizminde bu 
farklılığını hissettirmek istiyoruz. Ay-
rıca Konya’nın Millet Bahçesi de 100 
Günlük Eylem Planımızda yer alıyor. 
Orada da farklı bir yaklaşımla sağlıklı 
yaşam, yani sağlıklı Millet Bahçeleri 
kavramını geliştirmeyi hedefliyoruz” 
dedi. 

HEPİMİZİN AMACI 
ŞEHRİMİZE HİZMET ETMEK 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay ise, Konyalı 
bakanları ağırlamaktan büyük mut-
luluk duyduğunu belirterek, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ba-
şarılar diledi. Altay, “Konya, bugüne 
kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza çok 
önemli desteklerde bulundu ve bu-
nun karşılığında da çok önemli yatı-
rımlar aldı. Şehrimizin tabi problem-
leri var ve bunları da bakanlarımızla 
istişare ediyoruz. Özellikle son dö-
nemlerde şehrimiz çok önemli sağlık 
yatırımları aldı. Şehir Hastanesi’nin 
inşaatı devam ediyor. Sağlık Bakanı-

mıza bu vesileyle teşekkür ediyoruz. 
Yine Çevre ve Şehircilik Bakanımız, 
Valiliğimizde şehrimize çok önemli 
bir çözüm vaat etti. Özellikle Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde çalışan va-
tandaşlarımız ve alt gelir grubundaki 
insanımız için bir konut talebi var. Bu 
ziyaret sürerken bakanlığımızın yet-
kilileri bu konuları istişare ediyorlar. 
İnşallah en kısa sürede bu konuda da 
önemli açıklamalarda bulunacağız. 
Hepimizin amacı şehrimize hizmet 
etmek. İnşallah bakanlarımızla, ge-
nel başkan yardımcımızla, valimizle, 
milletvekillerimizle birlikte bu güçlü 
ekip olarak çok önemli hizmetlerde 
bulunacağız” diye konuştu. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya zi-
yaret anısına İslam Düşünce Atlası 
takdim etti. 

Ziyarete AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup 
Canbolat, AK Parti Konya Milletve-
killeri Abdullah Ağralı, Selman Özbo-
yacı ve Orhan Erdem’in yanı sıra AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı da katıldı.
n HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum cami açılışına katıldı. Sağ-
lık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
bakan olduktan sonra memleketleri 
Konya’ya yaptıkları ilk ziyarette Kulu 
ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesinde 
cami açılışına katıldı.

Sağlık Bakanı Koca’nın memleke-
ti olan Ömeranlı Mahallesindeki açılış 
öncesi Bakan Koca, Bakan Kurum ile 

birlikte babası Hasan ve annesi Esma 
Koca’yı evlerinde ziyaret etti. Bakan-
lar ziyaretin ardından açılışı gerçek-
leştirilecek olan Selahattin Eyyübi Ca-
mii’sine geçti. Açılışta konuşan Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Konya ve ilçelerinde ziyaretlerde bu-
lunacaklarını belirterek, “Bize düşen 
yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminde hızlı hareket etmek, hızlı 
karar almak, ülkemizi, şehirlerimizi 
kalkındırmak. Bunu büyük şehirlere 

değil bütün Türkiye’ye yaymak. Kon-
yamız örnek şehirlerimizden biridir. 
İlçeleri keza aynı şekilde. Biz de aldığı-
mız bayrağı en iyi yerlere inşallah ta-
şımak için, milletimize hizmet etmek 
için bu göreve geldik. İnşallah Allah 
mahcup etmesin” dedi.  Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca da, “Doğduğum 
bu topraklarda sizinle karşılaşmayı 
Rabbim bugün nasip etmiş oldu” şek-
linde konuşarak, “Ben bu topraklarda 
doğdum ve sizin duanız için bura-

lardayım. Duanız ve gayretimizle 81 
milyon insanımıza hakkaniyetle, nite-
likli, kaliteli sağlık hizmetini sunmak 
istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan 
Koca, hayırseverlere ve herkese te-
şekkür etti. 

Konuşmaların ardından cami 
yapımında öncü olan Bilal Güzel ve 
Mustafa Aka’ya plaket verildi. Cami-
nin açılışı protokol mensupları tarafın-
dan dualarla gerçekleştirildi.
n İHA

‘Millet Bahçesi’nde birtakım 
farklı yaklaşımlarımız olacak’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
“Sağlıklı yaşam ve alışkanlıkların 
değiştirilmesiyle ilgili Millet Bahçe-
si’ne birtakım farklı yaklaşımlarımız 
olacak. Onun ilk örneğini de inşallah 
100 günlük eylem planında olan mil-
let bahçesinde hayata geçirmiş ola-
cağız.” dedi.

Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum ile çeşitli programlara 
katılmak için geldiği Konya’da, valili-
ği ziyaret etti. Bakan Koca ve Kurum, 
Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan 
sonra, Vali Yakup Canbolat, AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve bazı 
milletvekilleriyle bir süre görüştü. 
Görüşmenin ardından Koca ve Ku-
rum, basın mensuplarına açıklama-
larda bulundu.

Bakan Koca, göreve başladık-
tan sonra ilk ziyaretini memleketi 
Konya’ya gerçekleştirdiğini, kentin 
sorunlarını yerinde tespit edip çö-
züme kavuşturmayı amaçladıklarını 
bildirdi.

Konya’nın değerleriyle ülkenin 
önemli bir şehri olduğunu belirten 
Koca, sağlık kenti vizyonuyla Kon-
ya’ya hizmet etmek istediklerini ak-
tardı.

Üniversite, eğitim-araştırma, 
devlet ve özel sektör işbirliğiyle iş 
gücünü bir araya getirmeyi hedef-
lediklerine değinen Koca, Konya’da 
yapımı devam eden Şehir Hastane-
si’ni 2019 yılında tamamlayacakları-
nı vurguladı.

Yerel yönetimlerle ve diğer 
bakanlıklarla iş birliği içerisinde 
çalışacaklarını anlatan Koca, “Sağ-
lıklı yaşam ve alışkanlıkların değişti-
rilmesiyle ilgili millet bahçesine bir-
takım farklı yaklaşımlarımız olacak. 
Onun ilk örneğini de inşallah 100 
günlük eylem planında olan millet 
bahçesinde hayata geçirmiş olaca-
ğız.” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum da Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açıklanan 100 günlük icraat prog-
ramına ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

Planlar arasında Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığına dair 41 madde 
bulunduğunu hatırlatan Kurum, 
“Yeni hükümet sisteminde hızlı ha-
reket etmek, hızlı karar almak, bir 
şirket mantığında inşallah işleri yü-
rütmek istiyoruz. Buna ilişkin tüm 

Türkiye’de birçok projemiz var. Bu 
projelerin içinde Konyamız da var. 
İnşallah yerel yönetimlerimizle, vali-
liklerimizle bunu el birliği içerisinde 
tamamlayacağız.” ifadelerini kullan-
dı. 

Kentsel dönüşüm, millet bahçe-
leri, çevre, ulaşım gibi proje başlıkla-
rına değinen Kurum, “400 eylemi-
miz var. 100 gün içerisinde inşallah 
bunların bir kısmını tamamlayaca-
ğız, bir kısmına da başlayacağız” 
dedi.

Kurum, Konya’ya şehrin prob-
lemleri, sorunları ve yapılması ge-
rekenlerin tespitiyle ilgili çalışmalar 
yapmak üzere geldiklerini belirterek, 
şunları kaydetti:

“Konya şehircilik anlamında 
düzenli bir şehir. Gecekondusu ol-
mayan, düzenli bir şehrimiz. Biz de 
aldığımız bayrağı daha yukarı nasıl 
taşıyabiliriz, bulunduğu yerden yu-
karı nasıl taşıyabiliriz, bunun çabası 
içerisinde olacağız. Konya’da alt ge-
lir gruba yönelik konutla alakalı bir 
yer çalışması olacak. İnşallah yakın 
zamanda burada konut üretimi ya-
pacağız. Alt gelir grubu vatandaşla-
rımıza yönelik, onların alabileceği bir 
konut çalışmamız olacak.” 

Kurum, 100 günlük eylem planı 
dahlinde bazı Millet Bahçeleri’nin ya-
pımına başlayacaklarını, bazılarını da 
tamamlayacaklarını vurgulayarak, 
“Biz milletimize hizmet etmek adı-
na, tevazu göstererek üretmek adına 
yapılması gereken neyse bir teknik 
eleman olarak, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı olarak, bir vatandaş olarak, 
bir hemşehriniz olarak, bunların 
hepsini inşallah el birliği içerisinde 
yapmaya geldik” ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından Koca ve 
Kurum, Valilik çevresindeki tarihi 
Bedesten Çarşısı’nda esnaf ziyareti 
yaptı.  Çarşı esnafıyla sohbet eden 
Bakanlar, vatandaşların yoğun ilgi-
siyle karşılaştı. Vatandaşlardan biri 
Sağlık Bakanı Koca’ya gözyaşlarıyla 
sarıldı. Bakana olan sevgisini göste-
ren yaşlı vatandaş, Koca’ya “Cum-
hurbaşkanımızı bu milletin başına 
Cenab-ı Allah verdi. İyilerin yüzü 
suyu hürmetine verdi. Allah yardım-
cınız olsun.” dedi.

Koca ve Kurum beraberlerindeki 
heyetle, öğle namazını çarşı içindeki 
Kapu Camisi’nde kıldı.

Namazın ardından Koca ve Ku-
rum, Mevlana Müzesi’ni ziyaret ede-
rek, yetkililerden müzeye ilişkin bilgi 
aldı. n AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Konya İl Baş-
kanlığı’nı ziyaret etti.Bakan Koca, Şehir Hastanesi ile Konya’nın sağlık üssü olacağını ifade etti 

‘Konya sağlık üssü olacak’
Bir takım inceleme ve ziyaretler 

için Konya’ya gelen Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, AK Parti Konya İl Baş-
kanlığı’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
teminin ilk kabinesinde yer alan Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir ta-
kım inceleme ve açılışlar için geldikleri 
Konya’da AK Parti Konya İl Başkanlı-
ğı’nı ziyaret ettiler. AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı’nın karşıladığı iki 
bakana AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Sorgun ve milletvekil-
leri eşlik etti.

Konya’nın İç Anadolu’nun çok 
önemli bir şehri olduğunu söyleyen 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum, “Hem Sağlık Bakanlığı hem de 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürok-
ratlarımız Konya’da yapılacak işler ile 
ilgili olarak Büyükşehir Belediyemiz 
ile birlikte çalışıyorlar. Konya’da karar 
alınıp yapılması gereken işleri tartışı-
yoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile birlikte artık işleri daha 
hızlı, daha etkin yapabilmeye yönelik 
kararlar almak zorundayız. Ülkemizi 
gelişmiş ilk 10 ekonomi arasına sok-
mak için hızlı ilerlemek, üretimimizi 
artırmak, istihdamı artırmak zorunda-
yız. Bunun yanında işsizliği azaltmak 
zorundayız. Buna ilişkin yapılması 
gereken ne varsa Sayın Sağlık Bakanı-
mız ile birlikte şehrimiz için memleke-
timiz için gayret göstereceğiz. Konya 
İç Anadolu Bölgesi’nde gelişmiş bir 
şehir. Konya’yı bulunduğu noktadan 
daha yukarı taşıyabilmenin gayreti 
içerisindeyiz. İnşallah bu kararları teş-

kilatımız ile birlikte almaya çalışaca-
ğız” dedi.

“ŞEHİR HASTANESİ İLE 
KONYA SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK”
Konya’yı sağlık turizminde önemli 

noktaya getirmeyi istediklerini ifade 
eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
“Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın 
Murat Kurum ile birlikte ilk ziyareti-
mizi doğduğumuz şehir olan Konya’ya 
yapmış olduk. Sayın Bakanımızın da 
bahsettiği gibi ekiplerimiz gün boyu il-
gili taraflarla görüşerek, sahada birta-
kım çalışmalar yapıp, bu süreçte neler 
yapabileceğimizi görmek için burada 

bulunuyoruz. Konya’nın hem sağlık 
hem de turizm noktasında çok önemli 
bir yeri vardır. Bunu sağlık turizmi ile 
de birleştirerek daha ileri götürebil-
menin çalışmalarını yapıyoruz. Konya 
için çok önemli bir yatırım olan Şehir 
Hastanesi’nin yapımı devam ediyor. 
Konya Şehir Hastanemizi 2019 yılının 
sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Kon-
ya Şehir Hastanesi tamamlandığında 
bölgede çok önemli bir sağlık üssü 
haline gelecektir. Bunun dışında hem 
İl Başkanımız hem de Büyükşehir Be-
lediye Başkanımızla sorunları istişare 
ederek işbirliği ve güç birliği ile birlikte 

yol alalım istiyoruz” şeklinde konuştu.
Konya’nın yetiştirdiği iki önemli 

ismi Bakan olarak Konya’da ağırla-
maktan büyük mutluluk duydukları-
nı belirten AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, “Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Murat Kurum ve Sağlık 
Bakanımız Fahrettin Koca’nın Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
ilk kabinesinde yer almaları başta 
Konyamız ve ülkemiz adına büyük bir 
kazançtır. Kendilerinin büyük başa-
rılara imza atacaklarına inanıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Selahattin Eyyübi Camii dualarla açıldı
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Yalnız yaşayan kadın 
evinde ölü bulundu

Çiftçi 30 kilogramlık
karpuz yetiştirdi

Yalnız yaşayan kadın evinde 
ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, 
Tuğba Sarıdeniz’i (38) telefon-
la arayarak ulaşamayan arkadaşı 
merkez Selçuklu ilçesi Yeni İs-
tanbul Caddesi üzerinde bulunan 
kadının evine gitti. Zile uzun süre 
basılmasına rağmen kapı açılma-
yınca durum polise bildirdi. İhbar 

üzerine adrese giden polis kapıyı 
açarak eve girince kadını yerde ha-
reketsiz yatarken buldu. Sağlık eki-
binin kontrolünün ardından Tuğba 
Sarıdeniz’in hayatını kaybettiğini 
belirlendi. Olay yerinde yapılan in-
celemelerin ardından kadının can-
sız bedeni otopsi yapılmak üzere 
hastane morguna kaldırıldı. n İHA

Seydişehir ilçesinde bir çiftçi 
tarlasında 30 kilogramlık karpuz 
yetiştirdi. İlçeye bağlı Kumluca 
Mahallesinde çiftçi Yıldıray Kulak-
sız’ın ilk kez tarlasına ektiği kar-
puzlar 30 kilograma kadar ulaştı. 
Karpuzları kaldırmakta güçlük 
çeken çiftçi Kulaksız, “30 dekarlık 
arazimize bu yıl ilk kez karpuz ek-
tik. O meşhur Diyarbakır karpuzu 

ile yarışıyoruz, 30 kiloluk karpuzla-
rımız var. Karpuz yetiştiriciliğini ilk 
defa bu yıl yapıyorum, tamamen 
organik, toprak gübresi verdik, ke-
sinlikle hormon yok. Arazimizin şu 
an 30 dekarına karpuz ekerek ace-
miliği attık. Gelecek yıl toplamda 
60 dekar alana karpuz ekeceğim 
ve hedefim 40 kiloluk karpuzlar 
yetiştirmek” dedi. n İHA

Kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden radyoloji teknikeri 23 yaşındaki İsmail Kaya’nın acılı 
babası Durmuş Kaya, oğlunun sebepsiz yere, günahsız yere öldürüldüğünü belirtti

‘Oğlum sebepsiz 
yere öldürüldü’

Beyşehir’de kalbinden bıçaklana-
rak hayatını kaybeden radyoloji tekni-
keri 23 yaşındaki İsmail Kaya’nın acılı 
babası Durmuş Kaya, oğlunun öldü-
rülmeden önce yaşanan dayak olayı 
ile herhangi bir ilgisinin olmadığını 
söyleyerek, oğlunun sebepsiz yere, 
günahsız yere öldürüldüğünü belirtti. 

Kırklareli Devlet Hastanesinde 
radyoloji teknikeri olarak görev yapan 
23 yaşındaki İsmail Kaya, 29 Temmuz 
tarihinde ağabeyinin ikamet ettiği 
Beyşehir ilçesinde Ali N. tarafından 
14 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 
Cinayet zanlısı Ali N., İsmail Kaya’yı 
kendisini darp eden şahıslardan biri 
olduğu için öldürdüğünü iddia etti. 
Olayın ardından cinayet zanlısı Ali N. 
“kasten adam öldürme” suçlamasıyla 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine konurken, hayatını kaybe-
den İsmail Kaya memleketi Derebu-
cak ilçesine bağlı Taşlıpınar Mahalle-
si’nde defnedildi. 

“OĞLUM SEBEPSİZ YERE, 
GÜNAHSIZ YERE ÖLDÜRÜLDÜ” 
Oğlunu genç yaşta toprağa veren 

Durmuş Kaya, cinayete kurban giden 
oğlunun Kırklareli Devlet Hastane-
sinde radyoloji teknikeri olarak görev 
yaptığını, bir süre önce memleketine 
yıllık iznini kullanmak üzere geldiğini 
anlatarak, “İzninin son günlerinde ise 
kardeşi Mustafa’nın Yeni Mahalle’de-
ki evinde kalıyordu. İddia edildiği gibi 
oğlumu bıçakla öldüren şahsı darp 
eden kişi o değildir. O darp, kavga 
olayına karışan kişiler diğer oğlum 
Mustafa ve yeğenim Sadık Şimşek’tir. 
Cinayetten üç gün önce meydana ge-
len bu olayda cinayet zanlısı Ali N.’nin 
aynı apartmanda oturan oğlumun 
kapısının önündeki kızıma ait ayak-
kabının içerisine peçete kağıdına te-
lefon numarasını yazarak aranmasını 
istemesi üzerine olay bu noktalara ka-
dar gelmiştir. Oğlum Mustafa, Vuslat 
Parkı’nda karşılaştığı zanlıdan neden 
böyle bir şey yaptığını anlamak ve 
öğrenmek istediği esnada ‘Eve gelen 
bayanı manitan sandım, ablan oldu-
ğunu bilmiyordum’ deyince aralarında 
yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce 
darp olayı sonucu karakolluk olmuşlar. 
Bu olayın hemen sonrasında radyoloji 
teknikeri olan ve diğer oğlumun Mus-
tafa’nın evinde kalan İsmail, arabası-
nı bulduğu müşteriye bina önünde 
göstermek istedikten hemen sonraki 
dakikalarda işte bu cinayete kurban 

gitmiştir. Cinayeti işleyen kişi, ne zor-
luklarla yetiştirdiğim, hayalleri olan 
gencecik oğlumu 14 yerinden bıçakla-
yarak öldürmüştür. Bu kavga olayında 
üçüncü bir kişi yok. Cinayete kurban 
giden oğlumun da bu olayla yakından 
uzaktan ilgisi yok. Olay günü kendisini 
öldüren katiliyle de herhangi bir tar-
tışması yok. Aynı binada öldüren kişi, 
takip ederek yanına geldiği oğluma 
ani bir şekilde 14 kez bıçak sallayarak 
cinayeti işlemiş. Diğer oğluma benzet-
ti de bu işi yaptı desek birbirine ben-
zemezler. O kavga yapmamış, bir şey 
yapmamış, suçsuz bir insan. Sebepsiz 
yere, günahsız yere planlayarak işle-
nen bir cinayete kurban gitti. Bir insan 
bir insana nasıl böyle 14 yerine bıçak 
sallayarak acımasızca kıyar? Benim 
oğlum okumuş, kültürlü, beyefendi, 
herkesin çok sevip saygı gösterdiği bir 
insandı. Hakkında daha en ufak kötü 
bir şey işitmedim. Bu cinayeti anla-
makta güçlük çekiyoruz. Bunun sebe-
bini öğrenmek istiyoruz. Öbür oğlum 
dövmüş olabilir, darp olmuş olabilir bir 
şey demiyorum ama bu çocuğumun 
olayla hiç ilgisi yok. Sorunu da yok. Se-
bepsiz yere, günahsız iken öldürüldü. 
İnanın bu çok ağrıma gidiyor. Acıları-
mı daha da tarifsiz hale getiriyor. Türk 
adaletinin katile en ağır cezayı verme-
sini bekliyoruz. Benim oğlum yandı, 
ben yandım, başkaları yanmasın. Ca-

nileri en ağır şekilde cezalandıralım” 
diye konuştu. 

“AĞABEYİMİN HİÇBİR GÜNAHI YOK” 
Cinayete kurban giden İsmail Ka-

ya’nın kardeşi Mustafa Kaya ise, olay 
yaşandığı sırada evde olduğunu ifa-
de ederek, “Sesler üzerine indiğimde 
kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Kal-
dırıldığı hastanede ise salladığı bıçağın 
kalbine isabet etmesi sonucu kurtarı-
lamayarak hayatını kaybetti” dedi. 

Cinayete kadar uzanan olaylarla 
ağabeyinin herhangi bir ilgisi olma-
dığını söyleyen Mustafa Kaya, aynı 
apartmanda oturan ve yöneticilik ya-
pan Ali N. ile aralarında bir mesele 
yaşandığını ileri sürerek, “Evde ablam 
ve izine gelen ağabeyimle oturuyoruz. 
Ablamla evden gezmeye çıkmak is-
terken, kapının önünde ablamın ayak-
kabısının içerisinde çiçekli böcekli bir 
peçete kağıdına yazılı bir not gördük. 
Baktığımızda bu ağabeyimi öldüren 
kişinin telefon numarası ile birlikte 
‘beni ara’ yazısı idi. Telefonumdan 
kontrol ettiğimde bu numaranın Ali 
N.’ye ait olduğunu görünce ablama, 
‘Sen içeriye gir, ben niye bu notu koy-
muş bir öğreneyim’ dedim. Önceleri 
bu namus meselesine hiç kafamı yor-
madım, yormak da istemedim daha 
doğrusu. Dedim, ben evde bekar bir 
genç olarak kaldığım için beni yine 
şikayet edecek diye düşündük. İndim, 

dışarıda oturuyormuş, ‘Dayı’ dedim, 
‘Ayakkabı içerisinde bu not da ne olu-
yor’ dedim? ‘Dayım sonra konuşuruz, 
aslan amcam, aslan yeğenim filan’ 
dedi. Bu adamla, Vuslat Parkı’nda 
erik satışı yaparken gezinti yaptığım 
sırada üç gün sonra yine karşılaştım. 
O esnada yanıma kuzenim Sadık Şim-
şek de geldi. Ben kendisini görünce, 
‘Bu kağıt meselesini bir konuşalım’ 
dedim. Bana ilk başta, ‘Senin dostun 
sanıyordum’ dedi. ‘Yapma ağabey ab-
lam olduğunu bilmiyor musun?’ diye 
sordum. ‘Daha önce de aynı kurumda 
beraber çalışmışsınız, evde de gördün’ 
dedim. ‘Şu an buraya evli eşimle veya 
nişanlımla gelsem de mi böyle yapa-
caktın?’ diye sordum. Bunun üzerine, 
‘Yazdım, ne var, ne olacak da, iste-
diğimi yazarım, seni apartmandan 
attıracağım’ gibi sözler söylemeye 
başlayıp, boğazımdan tuttuktan son-
ra ‘Lan şerefsiz sen kim oluyorsun’ 
deyince aramızda başlayan tartışma 
kavgaya dönüştü. Kuzenim de vardı 
yanımda, ben 3 ya da 5 kez vurdum 
kendisine ne yalan söyleyeyim. Sonra 
karakolluk olduk. Birbirimizden şika-
yetçi olduk. O gün karakolda verdiği 
ifadede de, ablamın ayakkabısına ya-
zılı notla ilgili olarak, ‘Ben apartmanın 
aile yuvası olduğunu, apartmanın hu-
zurunu korumak için o notu koydum, 
kardeş olduğunuzu bilmedim’ demiş. 
İfadesinde de zaten benden ve darp 
olayına yardım ettiğini iddia ettiği ku-
zenimden şikayetçi oldu. Dolayısıyla o 
gün aramızda cinayete kurban giden 
ağabeyim yoktu. Onun yanımızda ol-
madığını kendi verdiği ifade de ortaya 
koyuyor. Ağabeyimin hiçbir günahı 
yok, olayla da alakası yok. Neden ben 
değil de ağabeyimi bıçakladı? Tamam 
ben darp ettim, günahım var, haklı 
olsam bile bu yaşananlardan dolayı şu 
an kendimi suçlu hissediyorum. Ne-
den ben değil de ağabeyim, aralarında 
herhangi bir tartışmaları da yok. Ben 
bu sorunun cevabını istiyorum ve ka-
tilin en ağır şekilde cezalandırılmasını 
istiyorum. Bizim canımızı mı yakmak 
istedi de bu caniliği yaptı. Kardeşimi 
evin önünde takip ederek planlı bir 
şekilde 14 yerinden bıçaklamış. Bıçağı 
direk kalbine sallamış, direk öldürmek 
istemiş. Bu kadar insafsız ve vicdan-
sız nasıl olunabiliyor anlayamıyorum. 
Hala bunu çözmüş değilim. Bu neyin 
öfkesi, kini bilemiyorum” şeklinde ko-
nuştu. n İHA

Cinnet getirdiği iddia edilen bir kişi, 
4 çocuğu ile boşandığı eşini darp edip, 
çocuklardan birisini bıçakla yaraladı. 
Çocukları, ihbar üzerine eve gelen polis 
ekipleri cinnet getiren babanın elinden 
kurtardı.  Olay, saat 03.30 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Karakayış Caddesi 
üzerinde bir apartmanın ikinci katında-
ki dairede meydana geldi. İddiaya göre, 
evde olan boşandığı eşi M.E. ile tartışıp 
darp ettikten sonra cinnet getiren ve 
alkollü olduğu belirtilen M.U, evdeki 4 
çocuğunu darp etti. Elinde bıçak oldu-
ğu belirtilen baba M.U. çocuklarından 
birisini de bıçakla hafif şekilde yaraladı. 

Bu sırada evden kaçtığı belirtilen eski eş 
M.E. polise ve yakınlarına durumu bil-
dirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ve 
çocukları kurtarmak isteyen polis ekip-
leri, şahsın yakınlarının da yardımıyla 
kendilerini M.U’ya fark ettirmeden eve 
girdi. Bu sırada elinde bıçak olduğu öğ-
renilen M.U. başka bir odadayken birer 
birer çocuklar aşağıya indirildi. Aşağıda 
hazır bekleyen ambulanslara alınan ço-
cuklardan A.U. (10) ve S.U. (9) hastane-
ye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu 
belirtilen diğer iki çocuğa ambulansta 
müdahale edildi. Konya Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesine kaldırılan çocuklar-
dan A.U’nun yüzündeki şişlik ve morluk-
lar dikkat çekerken, dizinin alt kısmında 
hafif bıçak yarası olduğu öğrenildi. 

Evde polis ekipleri tarafından etkisiz 
hale getirilip kelepçe takılan baba M.U. 
da polis aracına alındı. M.U. sağlık kont-
rolünden geçirilmek üzere Konya Nu-
mune Hastanesine getirildi. M.U. kendi-
sini görüntüleyen gazetecilerin “neden 
yaptınız” sorusunu yanıtsız bıraktı. M.U. 
sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 
ifadesi alınmak üzere polis merkezine 
götürüldü.
n İHA

Çocukları ile boşandığı eşini darp etti

Gurbetçi aile kaza yaptı: 6 kişi yaralandı
Beyşehir’de içerisinde gurbetçi 

ailenin bulunduğu otomobilin takla 
atarak devrilmesi sonucu 6 kişi ya-
ralandı. Kaza, Beyşehir-Seydişehir 
karayolunun 11. kilometresinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Serkan Yener (33) yönetimin-
deki B HH 9695 plakalı gurbetçi 
ailenin bulunduğu otomobil, Gök-
çimen Mahallesi yakınlarında yağ-
mur nedeniyle kayganlaşan yolda 
kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak 
duble yol çalışmalarının devam 
ettiği toprak şeride taklalar atarak 
devrilen ve ters dönen otomobil-
deki sürücü ile Halil İbrahim (65), 
Türkan (63), H.E.Y. (8), Hasan ve 
Onur Güler (19) yaralandı. Kaza 
sonrası yaralılar araçtan çıkartılır-
ken, olay yerine çok sayıda ambu-
lans sevk edildi. Sağlık görevlileri-
nin olay yerindeki müdahalelerinin 

ardından yaralılar Beyşehir Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. 

OĞLUNUN BAŞINDAN AYRILMADI 
Bu sırada sedyede yatan 

H.E.Y.’nin babası oğlunun başın-
dan bir an olsun ayrılmadı. Baba 
oğlunun başında beklerken, vatan-
daşın biri de çocuğunun üzerine 
şemsiye açarak yağmurdan koru-
maya çalıştı. Yaralılar sedye ile acil 
servise alınmak üzere ambulanstan 
indirildiği esnada anne ve babasıyla 
hastaneye yakınlarının durumunu 
görmeye gelen ve yaralı dedesini 
görmek isteyen çocuğun çığlıklar 
atarak gözyaşı dökmesi yürekleri 
burktu. Küçük çocuğu kucağına 
alan anne ve babası, “Durumu iyi, 
kötü bir şey yok” diyerek çocuğu 
sakinleştirmeye çalıştı. 

Kazayla ilgili başlatılan soruş-
turma sürüyor. n İHA
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Dünya Erdemli Sanayici İşadamları Derneği 
(DERSİAD) Konya Şube Eski Başkanı, 

Hadim Center İşletme Sahibi

Ali VURAL’ın
 

ağabeyi

Numan VURAL’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Dünya Erdemli Sanayici İşadamları Derneği (DERSİAD) Konya Şube Eski Başkanı, Hadim Center İşletme 
Sahibi Ali Vural’ın ağabeyi Numan Vural geçirdiği kalp krizi sonucu Hakk’ın rahmetine kavuştu

Numan Vural, Hakk’ın
rahmetine kavuştu

Dünya Erdemli Sanayici İşa-
damları Derneği (DERSİAD) Konya 
Şube Eski Başkanı, Hadim Center 
İşletme Sahibi Ali Vural’ın ağabeyi 
Numan Vural vefat etti. Geçirdiği 
kalp krizi sonucu 37 yaşında vefat 
eden Merhum Vural’ın cenazesi 
geçtiğimiz gün öğlen namazına 
müteakip Hacı Fettah Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Hacı Fettah Mezarlığı’na defnedildi. 
Merhum Vural’ın cenazesine AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 

Genç, sevenleri, yakınları ve çok sa-
yıda kişi katıldı. Cenazeye katılan-
ların taziye dileklerini kabul eden 
Vural ailesi vefat eden yakınlarının 
mezarı başında da dualar etti.  Vu-
ral’ın 2’si kız 2’si erkek olmak üzere 
4 evladı vardı. Yenigün Gazetesi 
olarak Merhum Numan Vural’a Al-
lah’tan rahmet, başta Hadim Cen-
ter İşletme Sahibi Ali Vural olmak 
üzere, Vural ailesine baş sağlığı ve 
sabırlar dileriz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

‘4,5 yılda modern ve daha 
değerli bir Ereğli oluşturduk’

Ereğli Belediyesi prestij cadde 
çalışmalarına devam ediyor. Mer-
kez caddelerde yapılan ışıklandır-
ma, kavşak ve peyzaj çalışmaları 
şehre ayrı bir hava katarken va-
tandaşların da takdirini topluyor.   
Daha değerli bir Ereğli için çalışıyo-
ruz diyen Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Yaptığımız hizmetlerle 
şehrimize ayrı bir kimlik kazan-
dırmanın yanı sıra birçok sorunu 
da ortadan kaldırdık. 4,5 yılda alt 
yapısıyla, üst yapısıyla modern ve 
daha değerli bir Ereğli oluşturduk. 
Kanserojen madde barındıran as-
bestli boruları değiştirdik, kana-
lizasyonsuz yer bırakmamak için 
çaba gösteriyoruz, dört bir tarafta 
yaptığımız asfalt çalışmalarımız-
la yollarımızı daha güvenli hale 
dönüştürüyoruz, ışıklandırma ve 
peyzaj çalışmalarımızda caddele-
rimize estetik bir görünüm kazan-

dırıyoruz. Hizmet için çıktığımız 
bu yolda ilkleri gerçekleştirmenin 
yanında yıllardır yenileme yapıl-
mayan yerlerde yaptığımız ye-
nilemelerin, çözüm üretilmeyen 
sorunlara çözüm üretmenin mut-
luluğu içerisindeyiz. Hemşehrile-
rimizin desteğiyle yürüttüğümüz 
bu çalışmalarımızda onların istek 
ve taleplerini değerlendirerek hiz-
metlerimize devam ediyoruz. Uğur 
Mumcu Caddemizde de prestij 
cadde çalışmalarımıza başladık. 
Çalışmamız tamamlandıktan son-
ra bu caddemiz daha da güzel 
olacak. Az laf çok iş üreterek hiz-
metlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 
Bu duygu ve düşüncelerle sevgi, 
samimiyet ile bizleri mutlu eden ve 
her zaman bize destek olan hem-
şehrilerimize teşekkür ederim” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Dinek Mahallesi’ne verilen 
tüm sözler tamamlandı’

Konya’nın Çumra İlçesine bağlı 
Dinek Mahallesinde Çumra Belediye 
Başkanı Dr.Mehmet Oğuz tarafın-
dan verilen tüm sözler tamamlandı. 
Mahalle ziyaretlerine devam eden 
ve ziyaretler sırasında yatırımları in-
celeyen Çumra Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Oğuz’un ilk durağı Yenisu 
Mahallesi oldu. Yenisu mahallesinde 
vatandaşlarla hasbihal eden Oğuz 
ikinci durağı olarak Dinek Mahalle-
sini ziyaret etti. Başkan Oğuz ilk ola-
rak Cuma öncesi mahallede bulunan 
çocuklarla sohbet etti. Cuma namazı 
sonrası ise vatandaşlarla sohbet ede-
rek yatırımları inceledi.  Dinek Mahal-
lesinde yapılan çalışmaları inceleyen 
Başkan Oğuz yapmış olduğu açıkla-
mada, “Dinek mahallemizdeyiz tarihi 
Çumra’dan daha eski olan bir mahal-
lemiz eskiden Cumhuriyet dönemin-
de nahiye olarak geçen Konya’nın 
büyük nahiyelerinden biri büyükşehir 
yasasından önce belde olan ve şimdi 
ise Çumra’nın bir mahallesi haline 
geldi. Son belde belediye başkanı Ra-
fet Avcı aramızda onunda hizmetleri 
var bizlerde üzerine ilaveler yaparak 
vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine 
getirdik. Halı sahamız tamamlandı, 
parkımız tamamlandı, Düğün Salo-
numuz yenilendi, yollarımız tamam-
landı, Güvenlik kameralarımız takıldı. 

Dinek Mahallemiz Hadim yolu üze-
rinde bir mahallemiz yolunuz düşer-
se Ağalar çeşmemizden bir soğuk su 
içmeyi de ihmal etmeyin” dedi ve ya-
pılan hizmetlerin mahallemize hayırlı 
olmasını diledi.  Yapılan yatırımlar ve 

hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı 
Dr.Mehmet Oğuz başta olmak üzere 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a teşekkür eden isim ise Dinek 
Mahalle muhtarı Serdar Çiftçi oldu.
n HABER MERKEZİ 
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

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

www.hcb.com,tr

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

CNC Operatörü
 • Torna, yatay ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen
 • Yetiştirilmek Üzere Vasıfsız Eleman
 •  Krank Taşlamacılar

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

Depo Operatörü
  • Depo proseslerinde görev alabilecek.

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Firmamız bünyesinde Uzun süreli istihdam edilmek üzere;

3 MAKİNE RESSAMI 
•	 SOLİDWORKS	PROĞRAMINI	İYİ	

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

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

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

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

OLACAK

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

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

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

MAAŞ + SSK + YEMEK + SERVİS

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

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

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

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76
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 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup görüşmeler 
işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

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

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

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 

USTALARI
ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* KİMYA TEKNİKERİ VEYA  
   LABORANT
* ŞOFÖR

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 
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ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA KOZMETİK LOJİSTİK VE PLASTİK SAN. TİC. 
A.Ş.  PLASTİK GRUBU bünyesinde Gıda Ambalajı üretimi 
yapan firmamızda görevlendirilmek üzere,   

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

VASIFSIZ BAY İŞÇİLER  

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

Tel : 0533 154 86 10  Selçuklu / KONYA

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

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

BAY ŞOFÖRLER 
arıyoruz.

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

Karatay / KONYA

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

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

DEPO VE SEVKİYAT 
PERSONELİ  

arıyoruz.

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

Karatay / KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

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

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68
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Çumra ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Neolitik Çağ yerleşim yeri 
Çatalhöyük, dünya arkeoloji çevrelerinde merak uyandıran kazı alanlarının başında geliyor

Tarihe ışık tutuyor 
Çumra ilçesinde, UNESCO Dün-

ya Kültür Miras Listesi’nde yer alan 
Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhö-
yük, 9 bin yıllık geçmişiyle insanlık 
tarihine ışık tutuyor.

Neolitik dönemde 8 bin kişinin 
bir arada yaşadığı Çatalhöyük’ün, 
dünyada insanoğlunun ilk yerleşim 
yerlerinden biri olduğu kabul edili-
yor. 1960’lı yıllarda İngiliz arkeolog 
James Mellaart ve ekibi tarafından 
keşfedilen Çatalhöyük’te, 9 bin yıl 
önce; üstten girilen, birbirlerine bi-
tişik kerpiç evlerde yaşayan insanla-
rın sosyal yapısı, beslenme ve giyim 
şekilleri gibi çeşitli konular araştırılı-
yor. Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatal-
höyük, dünya arkeoloji çevrelerinde 
merak uyandıran kazı alanlarının 
başında geliyor. 

İngiliz bilim adamı Prof. Dr. Ian 
Hodder’ın Çatalhöyük’te bugüne 
kadar süren kazı çalışmalarında 9 
bin yıl önce yaşamış insanlara ait 
ayrıntılar, dünyada büyük merak 
uyandırıyor.

Orta Doğu ve Akdeniz çanağın-
da insanoğlunun ilk defa topraktan 
kap yapmaya başladığı yer olan Ça-
talhöyük, insanların buğday yetiş-
tirmeye başlamaları ve evlerde dini 
inançları doğrultusunda çizilen du-
var resimleri ve öküz başlarıyla ön 
plana çıkıyor. 

İnsanoğlunun dünyadaki serü-
venine ışık tutmayı amaçlayan Ça-
talhöyük kazısında ortaya çıkan bul-
gular, insanların beslenme şekilleri, 
kemik yapıları, genetik özelliklerine 
ilişkin her yeni bulgunun, günümüz 

modern insanının bilinmeyenlerine 
kapı aralıyor.

- Günümüz insanına göre daha 
kısa boylulardı

Günümüzden 9 bin yıl önceki 
insanların tarım faaliyetlerine yeni 
başladığı yerleşim olmasıyla önemi 
ortaya çıkan Çatalhöyük’te, insan-
ların 1,70 metreden kısa olduklarını 
ancak, günümüz insanına göre çok 
daha güçlü oldukları ifade ediliyor. 

Bugüne kadarki kazılarda ev-
lerin içinde çok sayıda mezar ve is-
keletin bulunduğu yerleşim yerinde 
insanların evlerine çatıdaki delikten 
girip çıktıkları, ısınmak ve yemek pi-
şirmek için de evin içinde bulunan 
ocaktan istifade ettikleri biliniyor. 

Anadolu’da yaşayan leoparlarla 
ilgili en eski kanıtların ise Çatalhö-
yük’teki evlerin duvarlarını süsleyen 

leopar motifleri olması ilgi uyandırı-
yor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Çatalhöyük’ün 
ilk kez 1960’da James Mellaart tara-
fından kazıldığını belirtti.

Çatalhöyük’ün dünyaya tanıtıl-
mış ve Neolitik dönemin en önemli 
merkezi olduğunu aktaran Yarar, 
“Bunlar bugüne kadar çıkan bulun-
tulardan anlaşılmıştır. Kazı çalışma-
larında çıkan duvar resimleri, boğa 
başları ve tapınak ev bugün Anka-
ra’daki Anadolu Medeniyetleri Mü-
zesinde sergilenmektedir” dedi. 

Yarar, 1993’te Cambridge Üni-
versitesinden Prof. Dr. Ian Hod-
der’in başkanlığında başlanılan kazı 
çalışmalarının 25 yıllık çalışma prog-
ramında önemli bulgulara rastlandı-

ğını bildirdi.
Başlangıçta Cambridge Üni-

versitesi ile başlanılan çalışmaların 
daha sonra Londra ve Stanford üni-
versiteleri ile devam ettiğini hatırla-
tan Yarar, şöyle konuştu:

“Çatalhöyük’te 1960’da başla-
yan kazı çalışmalarına kaldığı yer-
den devam edilmiş, bu süre içinde 
yeni keşifler gün ışığına çıkarılmış-
tır. Çatalhöyük, 2012’de UNESCO 
tarafından tarafından Dünya Kültür 
Miras Listesi’ne alınmıştır. Bölge 
yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı 
hale geldi. Her yıl çok sayıda ziya-
retçi kazı merkezine gelerek burada 
çıkan buluntulara ilişkin bilgi alıyor. 
Çatalhöyük Ören Yeri için bir karşı-
lama merkezi yapılması hususunda 
kamulaştırma ve proje çalışmaları 
devam etmektedir.” n AA

Resmi kurumların 
yapmış olduğu araştır-
malar ne kadar doğru-
dur bilemem.

Yalnız söylemle ey-
lem arasında bir muta-
bakatın olmadığı konu-
sunda hiç şüphem yok.

Hemen hemen her 
konuda kamuoyu yok-
lanması ve çoğunluğun 
görüşüne göre hareket 
edilmesi her zaman doğru yolda gi-
dildiği anlamı taşımamaktadır. Öyle 
olmasına rağmen karar verme konu-
sunda ‘demokrasi’ denilen kurumun 
işletilmesi için başkaca bir yol da yok-
tur.

Demokrasi havarileri bile itiraf 
ederler ki çoğunluk her zaman doğ-
ruyu göremez. Görse de yarında bu 
görüşün serdettiği olayın sonuçlarının 
ne olacağını kestiremez. Zira koyun 
gütmekle koyun olmayı karıştırmamak 
lazım. Sakın ola bu sözüm yöneticileri 
‘çoban’ yönetilenleri ‘koyun’ olarak 
addetmemizden dolayı birilerini alçal-
tırken birilerini yücelttiğimiz anlamına 
yorumlanmasın…

Misaldan maksat; söylemle ey-
lem- enlemle düzlem aralarında fark ol-
duğu hususunu itiraftan maada bir şey 
değildir. Eskilerin tabiriyle malumun 
ilamıdır. Hal böyleyeyken işleyen çarkın 
güzergâhında bulunmadan kendini ilk 
insan Hz. Âdem gibi, hem Peygamber 
hem insan olarak gönderildiği zannıyla 
yolunu çizebileceği gafletine düşmekte 
kabul edilebilir değildir. Bu tür olaylar 
karşısında inanan insanların öteden 
beri söyledikleri ve söylemeye devam 
ettikleri ‘hikmetinden sual olunmaz’ 
sözünden başka bir şey söylemekte 
geceyle gündüz arasında ki ahengi 
bozmaya heveslenme gafletinden baş-
ka bir şey olmasa gerek…

Yunan felsefesinin fikir babası ola-
rak bilen Sokrates’e göre halkı erdemli 
kişiler yönetmeliydi; erdemli kişilerde 
belli ilim birikimine sahip olan Filozof-
lardı. Yani halkı yönetecek insanların 
sosyal yaşamda birçok sorunun ceva-
bını bulabilecek ilim ve meziyet sahibi 
olan insanlar yönetmeliydi… Zaman 
zaman daha uç noktalarda; çobanın 
oyuyla Profesörün oyunun arasında 
ne fark var? Sorusu etrafında dönen 
tartışma ve çatışmaların temelimde bu 
görüş ayrılığı yatmaktadır. Sahi kim bu 
görüşün iki ucundaki insanlar…

Hemen hemen her insan bilir ki; 
tartışmanın iki ucundaki insanlardan 
birisi yangelip yatan diğeri de içinde 
bulunduğu toplumun dertleriyle dert-
lenip yıllarca mektep medrese çiğneyip 
bir şeyler öğrendikten sonra bildikle-
rini bilmeyenlere öğretme hevesinde 
olan fikir işçisidir… Bu kelimenin 
tam manasıyla ‘kerameti kendinden 
menkul’ kendini kutsal farzeden zavallı 
insancıktan başka bir şey değildir. Bu 
sözümü de bazılarını incitmemesi için 
açıklamak durumundayım. Zavallı in-
sancık; yaşama hakkı olmayan insan 
değildir. İdare de yetki sahibi olacak 
bilgilerden yosun insan demektir. Yine 
zavallı insan; muhtaç insan demek de-
ğildir. Onun zavallılığı sadece bilgisizliği 
ile sınırlıdır…

Zavallılık konusunda isteyicilerin 
en azından isterken; söyleme rıza gös-
termelerine rağmen onun dışındaki hal 
ve şeraitte rıza göstereceklerini sanmı-
yorum. Birde maddi gücüyle bulun-
muş olduğu ortamda caka satan bir 
insanın, hala Renault 12 ye binen (kal-
dıysa) üniversite Profesöründen daha 
zavallı olduğunu kabul edebileceğini 
sanmıyorum. Üniversite profesörü-
nün en azından birkaç yıl öncesine ka-
dar, ekonomik açıdan çalarak bir yerle 
gelen insanlara karşı zavallığı kabul 
edeceği kanaatimle birlikte bu güruhun 
zavallılığı kabul edeceğine ihtimal bile 
veremiyorum…

Yalanla yanlış böyle bir birine ka-
rışınca da ortaya parayla satılan insan-
larla satılmak zorunda kalan insanlar 
arasında bir fark kalmayacaktır. Birde 
yıllarca emek verdiği ilmi Yüce

 Kitabımız Kur’an’ın tabiriyle ‘birkaç 
dirheme’ satanlarla büyük rakamlara 
satanlar arasında bir fark olmayacak-
tır. Bu eşitsizlerin zorla eşitlenmesinde 
geceyle gündüzün yerini değiştirme 
havarilerinin artmasıyla, sağlıklı akıl 
sahiplerinin akıllarının yanlış olduğu 
kanaatine doğru zorunlu yolculukların 
başlamasına önayak olacaktır. Buda 
henüz saati gelmedik kıyametin erken-
den kapımızı çalması demektir…

Bu çıkmazda gerçekten çıkar yolu 
bulma sevdalılarının ‘ Allah’ın İlk em-
rinin oku’ olduğunu, cahiliye filozofu 
Aristo’ nun halkı ‘erdemli’ insanların 
yönetmesinin gerektiği söylemini ve 
Müslümanların yaşatılan 4 mezhep 
imamlarından Bağdatlı İmamı Ebu 

Azam’ın ‘kaç âlimle tar-
tışmışsam galip, kaç 
cahille tartışmışsam 
mağlup oldum’ sözünü 
hatırlamalarını, hatırla-
rında yoksa duymalarını 
daha ne kadar bekleme-
miz gerekmektedir…

Paranın insan olma-
yanı insanlaştıramaya-
cağını, zor şartlar altında 
satın alınanların zorun-

luluk halleri bitince bir gün asıllarına 
döneceklerini; aslolan manada istikrar 
kılmak gerektiğini daha ne kadar tekrar 
etmek gerekir bilmem ki?!.. İşte zayıf 
insan olmakla üstün insan olmanın sır-
rı bu gizde yatmaktadır. Tebliğ etmekle 
tebellüğ olunmayı, beklemenin tem-
belliği de burada… Susuzluktan kuru-
maya yok olmaya yüz tutmuş bahçesi-
ni yağmurun yağmasını ve derelerden 
gelen suların sulamasını beklemek 
ne kadar gafillikse, maddeyi elinde 
bulunduranların içinde bulundukları 
toplumu dar boğazdan çıkarabileceği 
söylemi de o derece saflık olacaktır.

Tembellik tembellikle taçlandırılır-
sa yolun sununa gelinmiş demektir. 
Tıp ki tembellik yarışında kendisinin 1. 
Sınıf tembel olduğunu kanıtlamak iste-
yen tiryakinin yangının alevinin elindeki 
sigarayı keyfle içmek için kendisine 
yaklaşmasını beklemesi ve sığarsınız 
yaktıktan sonra içinden taksit taksit 
ölmeyi planlarken bir anda kül olması 
gibi…

Olay bu kadar basit bu kadar 
ehemmiyet kespetmeseydi insanlığın 
yaratıcısı yarattığı ilk insana katından 
bilgiler aktarmaz, onu peygamberlik 
tâcıyla donatmazdı. Öyle olmasa tekâ-
müle ermiş dinin ilk emri ‘oku’ olmaz-
dı. Öyle olmasaydı saçı sakalı ağaran 
insanlar karanlıkları aydınlatamazdı. 
Tabi ki tüm bu söylemlerimiz birçoğu-
nun hoşuna gitmeyecektir.

İstatiki bilgiler bizim toplumumuz 
hakkında sağlıklı bilgi veremez (!)

Bu kanaate nerden vardığımı 
toplumun keşfedilmemiş filozoflarına 
keşfedince herkes anlayacaktır. Güya 
2014 yılı Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
yaptığı araştırmalara göre toplum ola-
rak dünya ülkeleri toplumlarına kıyasla 
kitap okuma oranımız %0 1 (binde bir) 
miş ve bu sıralamayla dünya ülkeleri 
arasına 86. Sırada yer alamıyormuşuz.

Yine TÜİK araştırmalarına göre 
televizyon seyretme oranımız günde 
6 saat ve internette kalma oranımız-
da günde 3 satmış ve geriye de kitap 
okumak için 1 dakikamız kalıyormuş. 
Bu kurum bizim milletimizin birkaç işi 
biranda yapacak kadar üstün meziyet 
sahibi olduğunun farkında değil sanı-
rım. Hem diyelim ki televizyonun kaç 
saat, internetin kaç saat açık olduğunu 
bildiler diyelim, bu esnada toplumun 
bilinçli fertlerinin kitap okumadığını 
nerden bilecekler?!..

Nerden bilecekler televizyonun se-
sine rağmen kitap okuduklarını?!..

Yine nerden bilecekler interneti 
okumuş olduğu kitaptaki aklına takılan 
bazı konuları araştırmak için açık tuttu-
ğunu?!..

Bu tür araştırmalar ancak ve ancak 
bir anda birden fazla işi yapamayan 
milletlere uygun olsa gerek. İsterseler 
bir arada olan kadınımızın aynı anda 
birkaç kişiyle konuştukları, ellerinde iş 
yaptıkları diğer taraftan çaylarını yu-
dumladıkları sahneyi gözlerinde can-
landırsınlar.

Eğer bu kurum yapmış olduğu 
bu araştırmayı sokak yoklaması şek-
linde değil de okulda okuyanlar ya da 
satılan kitaplar üzerinden yapıyorsa 
yine yanlış yapıyor demektir. Biz; kitap 
basımında fazla ağacımız yok olmasın, 
bir kitabı birkaç kişi alıpta milli servet 
zayi olmasın diye birimiz tarafından 
alınan kitabı beş yüzümüz tarafından 
okuruz…

Sözün özü; eğitim almak için öyle 
resmi okullarda diz çöküp zaman 
harcamaya, dirsek çürütmeye gerek 
yoktur. Görüyoruz ekranlarda isminin 
önünde bir sürü eğitim aldığını gös-
teren harflerin bulunduğunu gösteren 
şahısların konuşmalarıyla daha ana-
sından aldığı şekliyle saflığını bozma-
yan isim sahiplerinin açıklamalarını…

Sen anlaşılmaz kelimelerle bir 
şeyler söylemeye çalışırken, kendi-
sine karşı yöneltilen her soruya karşı 
düşünmeden konuşabilecek kadar 
kadir ve muktedirdir memleketimin 
insanı…

Sen şatafatlı okullardan şatafatlı 
ünvanları alarak bir şeyler söyleme-
ye heveslenirken binası ve eğitimcisi 
meçhul olan bir ilim yuvası kaynağın-
dan beslenmiş ulama da bulursun 
ancak hazır cevabı…

İşte böyle derli toplu bir eğitimi 
veren kurumun adıdır hayat okulu…

HAYAT OKULU 

‘İnsanların dinlenebilecekleri,
mekanlar oluşturacağız’

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Selçuklu Aile Çay 
Bahçesi ve Yeni Oto Sanayi ya-
nında yapım ve peyzaj çalışmaları 
devam eden  Seyidharun Veli park 
alanlarında incelemelerde bulun-
du. İncelemeler sırasında Başkan 
Tutal’a Belediye Meclis Üyesi Ab-
durrahman Acıyan, eşlik etti. Sel-
çuklu Aile Çay Bahçesi çalışmaları-
nın hızla devam ettiğini kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; 
projelerimiz arasında yer alan ye-
şil şehir projemizden bir tanesi 
de burası. Şehrimizin en merkezi 
mekanlarından birisi, 5 Bin met-
rekarelik bir alan.Milli Eğitim Ba-
kanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine 
ve Seydişehir Belediyesi arasında 
yoğun bir çalışmadan sonra takas 
çalışmalarıyla ilçemize kazandır-
dık” dedi. Selçuklu Belediyesi ile 
birlikte çalışmasının yapıldığını 
kaydeden Başkan Tutal, “Selçuklu 
Aile Çay Bahçesi projemizi Selçuk-
lu Belediye Başkanlığımızla birlik-
te çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin 
rahat edebileceği yeşil alanlardan 
birini oluşturacağız. Bundan son-
ra hedefimizde bir kaç noktamız 
daha var. Bunlarında yargı boyu-
tunu tamamladık. İnşallah bundan 
sonraki zaman diliminde buraları 
da yapmak suretiyle Seydişehir’in 
merkezinde insanların ailecek otu-

rup dinlenebilecekleri, mekanlar 
oluşturacağız. İlçemize şimdiden 
hayırlı olsun diyoruz” şeklinde 
konuştu.  Başkan Tutal, Selçuk-
lu Park’tan sonra Yeni Oto Sanayi 
yanında bulunan Seyidharun Veli 
Kent Parkı yapım çalışmalarını in-
celeyerek çalışanlardan bilgi aldı. 
Yaklaşık 23 Bin 235 metrekarelik 
bir alandan oluşan Seyidharun Veli 
Parkının Yeni Oto Sanayi esnafına 
ve Seydişehir halkına hizmet ve-
receğini ifade eden Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal: “Çalışmaları 
Seydişehir Belediyemiz ve Konya 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından 
devam eden parkımız 11 Bin 115 
metrekarelik yapı alanı, 12 Bin 120 
metrekarelik yeşil alan olmak üze-
re toplamda 23 Bin 235 metreka-
relik bir alan. İçerisinde, çim alanı, 
çocuk oyun alanı, basketbol saha-
sı, fitness alanı, piknik alanı, doğal 
süs havuzları ve 300 metrekarelik 
kafeterya yer alacak. Şehrimizi ve 
mahallelerimizi güzelleştirmek için 
dur durak bilmeden çalışıyor ve 
vatandaşlarımızın yeşil  ile iç içe 
olabilecekleri parklarımıza büyük 
bir önem gösteriyoruz” şeklinde 
konuştu. Yeni Oto Sanayi esnafları 
ise  bu parkın yapılmasından dolayı  
Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve 
Konya Büyükşehir Belediyesine te-
şekkür etti. n HABER MERKEZİ

‘Görme engellilerden el
emeği oyuncak bebekler’

Bir grup görme engelli, üyesi 
oldukları derneğin de desteği ile 
oyuncak bebekler yaparak hem 
gelir elde ediyor hem de dernekle-
rine katkı sağlıyor. Altı Nokta Körler 
Derneği Konya Şubesi üyesi 6 gör-
me engelli, bir oyuncak dükkanını 
ziyaretlerinde aldıkları bilgi üzerine 
kendileri de oyuncak bebek yap-
maya karar verdi.Yaşları 30 ile 60 
arasında değişen engelliler, yaptık-
ları araştırma neticesinde, derne-
ğin de desteği ile oyuncak yapımı 
için gerekli elyaf, kumaş ve diğer 
malzemeleri temin etti. El emeği 
ile yaptıkları ilk denemelerde güzel 
sonuçlar alan engelliler, oyuncak 
bebek yapımında seri üretime ge-
çerek daha çok gelir elde etmeyi 
ve derneklerine katkı sağlamayı 
planlıyor. Altı Nokta Körler Derne-
ği Konya Şube Başkanı Mehmet 
Ali Şahin, oyuncak bebek yapı-
mına “engelliler sosyal hayattan, 
üretimden uzak dursun” yargısını 
yıkmak için başladıklarını söyle-
di. Engelli bireylerin sosyal hayata 
katılımlarının hem kendileri hem 
de yakınlarının psikolojik durumu 
açısından çok önemli olduğunu 
belirten Şahin, “Arkadaşlarımızın 
sosyal hayata ve üretime katılımı 
için ne yapabileceğimizi araştırdık. 
Oyuncak bebek yapabileceğimize 
karar verdik. Engelli kardeşlerimize 
gelir kaynağı olması açısından böy-

le bir adım atmayı düşündük.” diye 
konuştu. Şahin, arkadaşlarının tüm 
zorluklara rağmen bir şeyler başar-
dıklarında yüzlerindeki mutluluğun 
kelimelerle tarif edilemez olduğunu 
vurguladı. Arkadaşlarının ekip ça-
lışması içinde hareket ettiğini, biri 
kıyafetleri dikerken diğerinin elyafı 
doldurduğunu dile getiren Şahin, 
şöyle devam etti: “Şu anda oyuncak 
bebek yapan 6 arkadaşımız var. 55-
60 yaşındaki üyelerimiz de oyuncak 
yapıyor. Onları günün stresinden 
uzaklaştırabildiğimiz için biz de 
mutlu oluyoruz. Seri üretime geç-
tiklerinde arkadaşlarımız için daha 
fazla gelir getireceğine inanıyoruz. 
Ayrıca bunun derneğimize de katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz. Küçük 
de olsa bir gelirleri olduğu için mut-
lu oluyorlar. Evlerine küçük de olsa 
bir kazanç götürüyorlar.”
n AA

Mehmet Ali Şahin

Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük, dünya arkeoloji çevrelerinde merak uyandıran kazı alanlarının başında geliyor.

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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İçişleri’nden pasaport şerhi açıklaması Ehliyet sınavında yeni dönem başladı
İçişleri Bakanlığından, yurt 

dışına çıkma tahditleri, tedbir 
maksatlı konulan şerhler, terör 
örgütlerine üyelikleri veya irtibat-
ları nedeniyle kamu görevlerinden 
çıkarılanlar hakkında pasaport 
şerhlerinin devam ettiği bildiril-
di. İçişleri Bakanlığının internet 
sayfasından ve sosyal medya he-
saplarından yapılan açıklamada, 
pasaport şerhlerinin 25 Temmuz 
Çarşamba günü kaldırılmasına 
rağmen bazı basın yayın organ-
larında kaldırılmadığı yönünde 
gerçeğe aykırı haberlerin yapıldığı 
belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’nın talimatlarının icrası 
kapsamında olağanüstü hal uy-
gulamasının bitimine müteakip, 
hakkında bir adli veya idari işlem 
olmadığı halde, eşleri hakkın-
da yürütülen işlemlerden dolayı 
şerh konulduğu tespit edilen 155 

bin 350 kişinin pasaportlarındaki 
şerhlerin kaldırıldığı anımsatılan 
açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ancak bahse konu dışında 
davalarda verilen yurt dışına çık-
ma tahditleri, savcılıklardan so-
ruşturmaların güvenliği açısından 

tedbir maksatlı konulan şerhler, 
terör örgütlerine üyelikleri, iltisak 
veya irtibatları nedeniyle kamu 
görevlerinden çıkarılanlar hakkın-
da 6749 sayılı yasa gereği tesis 
edilen işlemler nedeniyle konulan 
şerhler devam etmektedir.” n AA

Ehliyet sınavlarında kağıt ve 
kalem kullanımı sona erdi. Aday-
lar, sınav sorularını “e-sınav” 
merkezlerindeki bilgisayarlardan 
yanıtlayacak ve sonuçlarını hemen 
öğrenebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
yetkililerinden alınan bilgiye göre, 
MEB Ölçme, Değerlendirme ve 
Sınav Hizmetleri Genel Müdür-
lüğünce gerçekleştirilen motorlu 
taşıt sürücü kursu “e-sınav”ları 
bundan sonra 81 ilde yapılacak. 
Daha önce, 28 ilde bulunan e-sı-
nav merkezlerinin tüm illerde faa-
liyete geçirilmesiyle, motorlu taşıt 
sürücü kursu sınavlarının kağıt ve 
kalemle yapılması sonlandırıldı. 
Kağıt ve kalem kullanılarak dün 
yapılan son sınava 108 bin kişi ka-
tıldı. Adaylar, bundan sonra 81 il-
deki e-sınav merkezlerinde sınava 
girecek. Bu kapsamda yılda yakla-
şık 2 milyon 500 bin adayın sınava 

girmesi öngörülüyor.
Maliyetler düşecek Adaylar, 

e-sınav uygulaması sayesinde sı-
nava randevu sistemiyle en yakın 
tarihte girebilecek ve sonuçlarını 
sınavın hemen ardından öğrene-
bilecek.

Kullanıcı dostu bilgisayar ara-
yüzü ile adaylar, cevap kağıdında 
yanlış işaretleme, işaretlemeyi 
unutma gibi hatalardan da kur-

tulacak, bilgisayar kullanmayı bil-
meyenler bile soruları rahatlıkla 
cevaplayabilecek. E-sınavlarda, 
işitme engelli vatandaşlar için 
görsel, video, animasyon ve işaret 
diliyle sorular yer alacak. Motorlu 
taşıt sürücü kursu “e-sınav”larının 
Türkiye genelinde yapılmasıyla, 
soru ve cevap kağıdı baskısı, işçi-
lik, tasnif, nakliye gibi maliyetler 
de düşecek. n AA

YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek 
olan dosya, üniversite rektörlüğünce görevlendirilecek bir komisyon tarafından hazırlanacak

YÖK’ten üniversitelerdeki 
ihraçlara hukuki düzenleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 
üniversiteler tarafından gönderi-
lecek kamu görevinden çıkarma 
teklifleri ile ilgili usul ve esasları be-
lirledi. YÖK’ten yapılan yazılı açıkla-
mada, 31 Temmuz 2018’de Resmi 
Gazete’de yayımlanan 7145 sayılı 
Kanun çerçevesinde çalışmaların 
yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Kurulun, üniversi-
teler tarafından gönderilecek kamu 
görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili 
usul ve esasları belirlediği bildirilen 
açıklamada, üniversitelere gönderi-
len genelgenin içeriği paylaşıldı.

Buna göre, kamu görevinden 
çıkarma teklifine esas teşkil ede-
cek olan dosya, üniversite rektör-
lüğünce görevlendirilecek bir ko-
misyon tarafından hazırlanacak. Bu 
komisyonun teşkilinde, komisyon 
üyelerinin, hakkında çıkarma tek-
lifinde bulunulan şahısla geçmişte 
herhangi bir husumete konu ilişki-
lerinin olmaması, haklarında daha 
önce herhangi bir disiplin cezası 
verilmemiş olması, idari tecrübesi 
olanlara öncelik verilmesi ve hak-
kında inceleme yapılan akademik 
personelden daha üst veya denk 
unvana sahip olmaları gibi hususlar 
gözetilecek.

Kamu görevinden çıkarma tek-
lifine esas teşkil edecek dosyanın 
hazırlanmasında 2547 sayılı Yükse-
köğretim Kanunu’nun 53/A madde-
sindeki usule ilişkin hükümler esas 
alınacak. 

Çıkarma teklifi, hukuki nitelikte 
somut bilgi, belge ve bulgu ile te-
mellendirilecek. Dosyada yer alan 
bilgi, belge ve bulgu ile ilgili olarak, 
hakkında dosya tanzim edilene ge-
rekli açıklamaları yapması ve ken-
disini savunabilmesi için 7 günden 
az olmamak üzere makul bir süre 
verilecek. Savunma hakkı tam ve 
eksiksiz olarak kullandırılacak.

Hakkında dosya tanzim edile-
nin savunmasının ilgili komisyonca 
kabul görmemesi halinde, bunun 

komisyon raporunda gerekçelen-
dirilmesi ve komisyon görüşünün 
oluşmasına dayanak gösterilen de-
lillerin zikredilmesine özen göste-
rilecek. Çıkarma teklifine esas ko-

misyon raporu, mutlaka üniversite 
yönetim kurulunda görüşülerek ka-
rara bağlanacak. 

Rektörün, ilgili personelin çıka-
rılması yönündeki kanaatinin, teklife 

esas olmak üzere “açıkça” belirtil-
mesi ve teklife esas dosyanın, bir 
dizi pusulasına bağlanarak YÖK’e 
gönderilmesi gerekecek.
n AA

İlk 7 ayda 10 ton eroin ele geçirildi
Emniyet ve jandarmanın bu yı-

lın 7 ayında uyuşturucu satıcılarına 
yönelik düzenlediği operasyonlarda 
yaklaşık 10 ton eroin ele geçirildi, 
gözaltına alınan 117 bin 267 kişiden 
13 bin 773’ü tutuklandı. 

Emniyet ve jandarma ekipleri 
tarafından bu yılın 7 ayında uyuştu-
rucu satıcılarına yönelik düzenlenen 
83 bin 160 operasyon sonucunda, 
yaklaşık 10 ton eroin ele geçirilirken, 
13 bin 773 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı koordinasyonunda, 
narkotik birimlerinin uyuşturucu sa-
tıcılarına yönelik operasyonları ülke 
genelinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu 
satıcılarına yönelik yürüttüğü ope-
rasyonlar çerçevesinde, bu yılın 7 
ayında 83 bin 160 operasyon düzen-
lendi. Operasyonlarda, geçen yılın 

aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 
32’lik artış oldu. 

Operasyonlarda gözaltına alı-
nan 117 bin 267 şüpheliden 13 bin 
773’ü tutuklandı. 

Bu yılın 7 ayında ele geçirilen 
eroin miktarı da geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 38 arttı. Geçen 
yılki operasyonlarda 7 ton 158 ki-
logram eroin ele geçirilirken, bu yıl 
Temmuz itibarıyla 9 ton 884 kilog-
ram eroin ele geçirildi.

Ele geçirilen diğer uyuşturucu 
madde türlerinde de artış görüldü. 
Operasyonlarda, 2018’in 7’nci ayı 
itibarıyla 44 ton 585 kilogram esrar, 
251 kilogram kokain, 148 kilogram 
afyon, 521 kilogram bonzai, 289 
kilogram metamfetamin, 4 milyon 
417 bin 129 adet ectasy, 8 milyon 
584 bin 245 adet captagon, 388 bin 
12 adet sentetik ecza ve 5 milyon 
673 bin 841 adet kök kenevir ele 
geçirildi. n AA

Toplum olarak 
en belirgin özelliğimiz 
pratik çözümlere kolay 
ulaşmamız.

Hiç kimsenin aklı-
na gelmeyen araçlarla  
hiç kimsenin düşün-
mediği anda,  hiç 
kimsenin beklemediği 
mekanda bir problemi 
çözüvermek.

Olayın lafzını ve 
ruhunu hızlı bir şekilde algılayıp çö-
züme girişmek.

O an çözme eylemini başlat-
mak.

İşe girişivermek.
Öncelikle çözeceğine inanmak.
Ertelemeden, üşenmeden çö-

züme koyulmak.
Eldeki  malzemelerle, imkan-

larla ben bu işi nasıl çözerim diye 
kendine sormak ve çözmek için işe 
koyulmak.

Hiç olmazsa denemek.
Samanı torbaya basıp sıcak ve 

esintili havalarda rüzgarın önüne 
onu koyup serinlemek.

Ütü ile elbise kurutmak.
Vantilatör ile mangal yakmak.
Araba Lastiklerini boyayıp, seh-

pa , masa,  koltuk , çiçeklik yapmak.
Nakliye için kullanılan palet-

lerden  Baza yapıp üzerine minder 
koyarak yatak yapmak.

Pet şişelerden   yarıdan kesip 
ağzını diğer yarısına koyarak saksı 
yapıp altını su ile doldurarak uzun 
süreli sulama imkanı sağlamak.

Gibi  kısa vadede çözümlerle 
hayatımızı kolaylaştırdığımız gibi, 

Islıkla haberleşme , 
Bisiklet ile çocuk arabasını bir-

leştirip, ikiz çocukları bile gezdirme-
ye yarayan araç. 

Pıtrak otundan cırt cırtın bulun-
ması,

Banyoda yüzen tastan kaldırma 
kuvvetinin keşfine

Kısa vadeli çözüm, gözlem, 
analizden uzun dönemli teorilere,  
keşiflere  ulaşılmış.

Anlık çözümlerin metodlaşarak, 
bilimsel temellere oturarak insan 
yaşamını kolaylaştıran  kurallar ilke-
lerle işleyen  araçlar haline gelmiş.

Pratik    çözümlerimiz neden 
uzun dönemli hayat kolaylaştıran 
ilkeler ve kurallara dönüşmüyor?

Bir kere her şeye pratik çözüm-
ler bulan bizler bu çözümlerimizi 
kural haline getiremiyoruz.

Metodolojik bir yol izlemiyoruz.
Pratik çözümlerimizi ilkeler üze-

rine inşa edemiyoruz.
Uzun dönemli projelere dönüş-

türemiyoruz.
Anlık bir şekilde gerçekleştirdi-

ğimiz bu çözümler, İstisnai olması 
gerekirken,   önceden hiç planlama, 
projelendirme yapmadığımız için 
alışkanlık haline geliyor.

Yani  yumurta son noktaya ge-
lince düşünme şekline dönüşüyor.

Son dakikada bulunan çözüm-
ler kısa vadede rahatlama sağlar ise 
de uzun dönemde  birçok karma-
şıklığın kapısını aralıyor.

Planlamanın , düzgün çalışma-
nın,  uzun dönemli yapmış oldu-
ğumuz projeleri kesintiye uğratan 
hatta engelleyen çözümler haline 
geliyor.

Eğer organizasyon büyük ise 
; Şirketlerin büyümesi, ya da dev-
letlerde     kuramsal iletişim, işleyiş 
karma karışık hale geliyor.

Belki birileri pratik çözümler do-

layısı ile zeki görünebi-
liyor, birisi başarılı ola-
biliyor,  hatta kurum 
kısa vadeli kazanıyor 
ise de uzun dönem-
de   yama tutmayan 
çözümsüzlüklere yol 
açıyor.

Yani futbolda ol-
duğu gibi, birisi  çok 
koşturuyor, topu aya-
ğında tutuyor, kendi 

gol atmak için olmadık marifet ser-
giliyor. Hatta  bir gol da atıyor.  Ga-
zetelerde manşet oluyor , ama ta-
kımı farklı bir şeklide yeniliyor, gibi.

İşletme içi haberleşme karma 
karışık hale geliyor.

İş süreçleri karma karışık olu-
yor.

Ekip ruhu köreliyor.
Başarıya inanç kayboluyor,
Verimsizlik  gizli gizli birikiyor.
Sorunlar erteleniyor.
Düşünerek adım atma rafa kal-

kıyor.
Her şey acile dönüşüyor.
İnsanlar başarısız hale dönü-

şüyor.
İnsanlar değişiyor.
Ama çözümsüzlük çığ gibi bü-

yüyor.
Kurum içi  yön kayboluyor.  

İnsanlar silikleşiyor, sinmeye baş-
lıyor.

Artık kurum içinde  başarısız 
insanları bulan, çözümü değil ha-
tayı yakalayan insanlar başarılı hale 
geliyor.

İş yavaş yavaş eriyor.
Çözüm;
Önce uzun vadeli planları yap-

mak gerekiyor.
Ve her hal ve şartta yapılan çö-

zümlerin bu planlara uyup uymadı-
ğı kontrol edilmeli.

Kısa vadeli çözümleri istisnai 
bir halde yapmak gerekiyor.

Yeni girişilecek işeler  düşünü-
lüp taşınılıp uygulamaya konmalı, 
Tavşan misali  her görülen havuca 
saldırılırsa Kaplumbağa her zaman 
yarışı kazanır.

Hızlı olmalı, vakit kaybetmemeli 
ama iş aceleye de gelmemeli.

Ben istedim olacak mantığın-
dan çıkılmalı.

Planlarla beraber uygulama 
şartları da sürekli gözden geçiril-
meli. Mükemmel bir plan uygula-
ma şartları iyi düşünülmemiş ise  
başarısız olmaya mahkumdur.

Çözüme kurumun tamamını 
inandırmak lazım. 

Rotası belli olmayan gemide 
mürettebat   gelecekte ümit araya-
maz.

Ortak bir hedefle  kurum,  ça-
lışan herkesin ortak paydası haline 
gelir.

Belki o zaman kurum içi birey-
sel zeka, sosyal zeka, ruhsal zeka 
pratik zeka gibi kurumsal katma 
değeri  harekete geçirecek  kurum 
içinde inşa edilebilir.

İnsanlar, patron, müdür, baş-
kan gibi güçlere değil işe yakın 
insanlar olarak kurumsal ekibin de-
ğerli parçaları haline gelir.

Eğer projeleri dikkate alarak ve 
planlarla uyumlu   pratik çözümler 
geliştirebilirsek, ya da bu tip anlık 
çözümler istisnai olursa o zaman 
uzun dönemli hedeflere doğru yü-
rüyüş başarılı olur.

O zaman pratik çözümler hü-
züne dönüşmeden, başarı ruhuna 
bürünür.

PRATİK HÜZÜNLER

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirledi.
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Tartışma kanlı bitti:
1 kişi yaralandı

Bakan Pakdemirli: 
Kurbanlık sıkıntısı yok

Bir genç, sürekli rahatsızlık 
verdiği ve son olarak tabanca ile 
tehdit ettiği iddia edilen eski kız 
arkadaşının kız arkadaşı tarafın-
dan göğsünden bıçaklandı. Olay, 
saat 14.30 sıralarında merkez 
Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Ma-
hallesi Şerafettin Caddesi Ahmet 
Özdemir Sokak’ta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 18 yaşın-
daki Arzu B., ayrıldığı eski erkek 
arkadaşı Selçuk G. tarafından sü-
rekli rahatsız edilmeye başlandı. 
Arzu B., evine gelerek kendisini 
yine rahatsız eden Selçuk G. ile 
tartıştı. İkili daha sonra dışarıya 
çıkarak tartışmalarına devam etti. 
İkilinin tartışmasını evden izleyen 
Arzu B.’nin arkadaşı S.N. (17), 
Selçuk G.’nin silah çekip tehditler 
savurması üzerine evden aldı-
ğı meyve bıçağıyla dışarıya çıktı. 
Tartışmaya müdahil olan S.N., 
arkadaşını rahatsız eden Selçuk 
B.’yi göğsünden bıçakladı. Aldığı 
bıçak darbesiyle yaralanan Selçuk 

G., çevredeki vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine gelen ambu-
lansla Konya Numune Hastane-
sine kaldırıldı. Sedyeyle acil ser-
vise taşınan Selçuk G., yüzünde 
oksijen maskesi olmasına rağmen 
kendisini görüntüleyen gazete-
ciye tepki gösterdi. Tedavi altına 
alınan Selçuk G.’nin göğsüne aldı-
ğı bıçak darbesi nedeniyle hayati 
tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  
Olayın ardından Arzu B. ve bıçak-
lama olayına karışan S.N. polis 
tarafından gözaltına alındı. Aynı 
hastanede sağlık kontrolünden 
geçirilen 2 genç kız, ifadeleri alın-
mak üzere Asayiş Şube Müdür-
lüğüne götürüldü. Hastane çıkı-
şında genç kızlar, bir gazetecinin 
“Neden bıçakladınız?” sorusunu 
yanıtsız bıraktı. Olay yerinde in-
celeme yapan polis ekipleri, tartış-
manın yaşandığı alanda bulunan 
1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet 
meyve bıçağına incelenmek üzere 
el koydu. n İHA

Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli, Türkiye genelinde 
kurban olarak kesilebilecek toplam 
1,2 milyon büyükbaş ve 3,8 milyon 
küçükbaş hayvan bulunduğunu 
belirterek, “Mevcut hayvan varlığı-
mız, ülkemizin 2018 yılı kurbanlık 
ihtiyacını karşılayacak seviyede-
dir.” dedi.

Pakdemirli, yaklaşan Kurban 
Bayramı öncesi yürüttükleri hazır-
lıkları anlattı. 

Kurbanlık hayvanların hayvan 
pazarı, canlı hayvan borsası, hay-
van parkı ve panayırlarının yanı 
sıra kurban hizmetleri komisyon-
larınca alınan kararlar doğrultu-
sunda belirlenen geçici kurbanlık 
hayvan satış yerlerinde alınıp satı-
labildiğine işaret eden Pakdemirli, 
hafta başı itibarıyla komisyonlarca 
belirlenen yerlerde satışların başla-
yacağını bildirdi. 

Pakdemirli, “Bilindiği üzere 
Kurban Bayramı nedeniyle hayvan 
hareketlerinde önemli bir artış ya-
şanıyor. Bu süreçte bakanlığımızca 
hem hayvan sevk ve nakillerinde 
hem de kurban satış ve kesim yer-
lerinde her tür tedbiri almış bulun-
maktayız.” diye konuştu. 

Veteriner hekimler aracılığıyla 
illerdeki kurum ve kuruluşlarla iş 
birliği içinde bu çalışmaları yürüt-
tüklerini vurgulayan Pakdemirli, 
bu doğrultuda menşelerinde sal-
gın veya bulaşıcı hastalık bulunan, 
kayıt altına alınmamış, kulağı kü-
pesiz, büyükbaş hayvanlar için pa-
saportu, küçükbaş hayvanlar için 
nakil belgesi bulunmayan hayvan-
ların sevklerine, alınıp satılmaları-
na ve kesilmelerine izin verilmedi-
ğini dile getirdi.

Pakdemirli, önleyici çalışma-
lardaki temel amaçlarının, vatan-
daşların dini vecibelerini yerine 
getirirken sağlıklı hayvanlardan 
elde edilen etlerin tüketimini sağ-
lamak olduğuna dikkati çekerek, 
“Sürdürülebilir bir hayvancılık 

için damızlık dişi hayvan varlığı-
nın artırılması büyük önem arz 
etmektedir. Bu amaçla gebe veya 
damızlık değeri olan dişi hayvan-
ların kurban satış yerlerine giriş-
lerine ve kurbanlık olarak kesil-
mesine müsaade etmeyeceğiz.” 
ifadesini kullandı. Türkiye’de ha-
len 16 milyon 105 bin büyükbaş 
ve 44 milyon 329 bin küçükbaş 
bulunduğunu belirten Pakdemir-
li, geçen yılki Kurban Bayramı’n-
da Türkiye genelinde toplam 817 
bin 805 büyükbaş ve 2 milyon 
720 bin 271 küçükbaş hayvanın 
kesildiğini aktardı.

Pakdemirli, bu yıl ise ülke ge-
nelinde kurban olarak kesilebile-
cek toplam 1,2 milyon büyükbaş 
ve 3,8 milyon küçükbaş hayvan 
bulunduğunun altını çizerek, “Do-
layısıyla mevcut hayvan varlığımız, 
ülkemizin 2018 yılı kurban ihtiya-
cını karşılayacak seviyededir. Et 
ve Süt Kurumu (ESK) ayrıca kur-
ban dönemi için tedbiren bu yıl da 
vakıf ve dernek gibi sivil toplum 
kuruluşlarının kurbanlık ihtiyacını 
karşılamak amacıyla hayvan teda-
riki çalışmalarını yürütmektedir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Vatandaşların da bu hassa-
siyetle davranmaları ve damızlık 
niteliği taşıyan dişi hayvanları ter-
cih etmemelerini isteyen Pakde-
mirli, kurbanlık hayvan alacakların 
“https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr” 
internet adresinden ya da “Hay-
Sag” adlı mobil uygulamayla cep 
telefonlarından küpe numarasını 
girerek hayvanların yaşını, ırkını, 
cinsiyetini ve aşı bilgilerini sorgu-
layabileceklerini bildirdi. 

Bekir Pakdemirli, bakanlık-
ça hazırlanan “Kurban Rehberi” 
ile vatandaşların bilgilenmelerini 
sağladıklarını belirterek, rehberde 
kurbanlık konusunda dikkat edil-
mesi gereken noktaların detaylı bir 
şekilde yer aldığını kaydetti.
n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı çerçevesinde Konya müjdelerini 
değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, yeni gar, 

lojistik merkezi gibi yatırımların hedef doğrultusunda daha önce biteceğini söyledi

‘Çalışmalar hızlanacak!’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlenen toplantıda “100 günlük 
eylem planı” kapsamında Türki-
ye’nin çeşitli bölgelerini kapsayacak 
şekilde 400 projeyi kamuoyuna du-
yurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
100 günlük eylem planı çerçevesin-
de Konya’ya da çeşitli müjdeler ver-
mişti. Özellikle Konya’nın yıllardır 
beklediği ve yatırım programına alı-
narak ihale aşamasına getirilen Kon-
ya Metro Projesi’nin Cumhurbaşka-
nı Erdoğan tarafından 100 günlük 
eylem planına alınması, Konya’da 
heyecan uyandırdı. Bunun dışında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımları 
devam eden yeni gar binası, lojistik 
merkez, Meram Millet Bahçesi’ni 
de 100 günlük eylem planına aldı.  
Böylece yeni gar binasının ve lojistik 
merkezin hizmete sunulma süresi 
de kısaltılmış oldu. Ayrıca eylem pla-
nı çerçevesinde Konya Bölge Adliye 
Mahkemesi (BAM)’nin de açılacağı 
duyuruldu. Konya hukuk camiası 
bu kararın oldukça yerinde oldu-
ğunu değerlendiriyor.  100 günlük 
eylem planı çerçevesinde Konya’ya 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 
verilen müjdelerle ilgili konuşan AK 
Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Ahmet Sorgun, yatırımların 
takipçisi olacaklarını söyledi. 

‘HEDEFLERİMİZE İLERLİYORUZ’ 
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun 100 günlük icraat programı 
kapsamında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından Konyalı-
lara verilen müjdelerle ilgili önemli 
bilgiler paylaştı. Sorgun, AK Parti 
Konya milletvekilleri olarak proje-
lerin her zaman takipçisi oldukları-
nı söyledi. 100 günlük eylem planı 
çerçevesinde Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın Konya’ya önemli müjde-
ler verdiğine dikkat çeken Sorgun 
açıklamasını şöyle sürdürdü, “İnşal-
lah Konya’da üç tane millet bahçesi 
olacak. Bunlar eski stadyum alanı, 
havzan ağır bakım arazisinin olduğu 
yer ve Dutlukırı. Stadyum alanında 
yıkım çalışmaları başladı. Hatta bir 
kısım alan Pazar alanı olarak kulla-
nılıyor. Onun da proje çalışmaları 
devam ediyor. Meram’daki Havzan 
Ağır Bakım alanında 650 bin met-
rekarelik geniş bir park alanı oluş-
turulacak.  Bu alandaki çalışmalar 
da devam ediyor.100 günlük icraat 
programı kapsamında tamamlana-
cak olan millet bahçesi Dutrıkırı’nda 
bulunan alan.Cumartesi günü şehri-

mize gelen Çevre ve Şehircilik Ba-
kanımız, Sağlık Bakanımız ile birçok 
Konya projesini görüştük. Konyalı 
bakan olmalarından dolayı şehrimi-
ze aidiyetlik konusunda ilk ziyaretle-
rini şehrimize yaptılar. Birçok konu-
yu da Belediyelerimiz ile toplantılar 
yaptık. Bakanlıklarımıza bağlı genel 
müdürlükler, başkanlıklar, bakan 
yardımcıları birlikteydi. Bizler bir 
kısım ziyaretler yaparken o ekip-
ler çalıştılar. Sonradan o çalışmalar 
üzerine bakanlarımız, milletvekille-
rimiz, il başkanımız ve Büyükşehir 
Belediye Başkanımız bu çalışmaları 
birlikte değerlendirdik.  Çok hayırlı 
ve bereketli çalışmalar oldu. Mille-
timize verdiğimiz sözleri tamamını 
hedefler koyarak gerçekleştireceğiz. 

100 günlük hedef içerisinde Konya 
YHT gar açılışı var. Normalde YHT 
garının açılışı yılsonuna olacaktı ama 
100 günlük hedef içerisinde daha 
öne çekilmesi demek. Hızlı Tren ga-
rında çalışmalar daha da hızlanacak.  
Yine 100 günlük hedef içerisinde 
yer alan Konya Lojistik Merkezi’n-
de çalışmalar devam ediyor. Bütün 
bunlar halkımıza taahhüdümüz. 
İnşallah bu çalışmalarımızı yerel 
yönetimlerimiz ile teşkilatımız ile 
bizler milletvekilleri olarak hep be-
raber bakanlarımız ile birlikte takip 
edeceğiz.  Yine Konyalı’ların merak-
la beklediği Konya metro ihalesi de 
Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi 
birkaç şehrimiz ile birlikte yapılacak.  
Projelerin takipçisiyiz.” 

KARARLAR HIZLI ALINACAK
100 günlük eylem planı çerçeve-

sinde Konya’da kurulacak olan Konya 
Bölge Adliye Mahkemesi’ni değer-
lendiren Konya Baro Başkanı Av. 
Mustafa Aladağ da, bunun Konya için 
elzem bir ihtiyaç olduğunu bu neden-
le alınan kararın oldukça isabetli bir 
karar olduğunu söyledi. “Bugün için 
Yargıtay’da bekleyen milyona aşkın 
dosya var” diyen Aladağ, sözlerine 
şöyle devam etti, “Yargıtay’dan dos-
yanın dönüş süreci çok ciddi zaman 
kaybına sebep oluyor. Geciken adalet 
adalet değil diyor vatandaşımız ve 
sonuca hızla ulaşmak istiyor. 2005 
yılında bölge Adliye Mahkemeleri 
kararlaştırıldı. Ancak bu mahkemeler 
gecikti. 2 yıl önce çalışmaya başladı. 
15 bölgede kurulması kararlaştırıldı 
ama 7 bölgede açılmıştı. Son olarak 
Konya ve Sakarya’da da açılmasına 
karar verildi. 8 ceza 8 hukuk şeklinde 
daireden oluşan, toplam 64 hakim, 
7 savcı ve bir de Bölge Adliye Mah-
kemesi Başkanından oluşan dairenin 
kurulması kararlaştırıldı. Hakim savcı 
ataması yapıldı. Bugüne kadar Konya 
Ankara’ya bağlıydı. Ancak artan dos-
ya nedeniyle sonuçlar gecikmeli ger-
çekleşiyordu. Niğde, Akşehir ve Ka-
raman da Konya’ya bağlandı. Konya 
halkı artık Ankara’da dosyam ne oldu 
diye düşünmeyecek. Kararlar daha 
hızlı alınabilecek.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ahmet Sorgun Av. Mustafa Aladağ
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Kılavuz: Gençliğimizi yarınlara İslam 
ahlakı ile hazırlamak zorundayız

Ülkü Ocakları Genel Baş-
kanı ve MHP Mersin Millet-
vekili Olcay Kılavuz, Ülkü 
Ocakları Mersin İl Başkanlı 
Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen “Alparslan Türkeş 
Yaz Kampı” mezuniyet tö-
reninde yaptığı konuşmada, 
Ülkü Ocakları’nın çok kutsal 
bir yuva olduğunu belirterek, 
“Biz gençliğimizi yarınlara 
Türklük gurur ve şuuruyla, 
İslam ahlak ve faziletiyle ha-
zırlamak zorundayız. Gençli-
ğimizi nitelikli ve donanımlı 
bir şekilde yarınlara hazırlaya-
mazsak her şeyimizden olu-
ruz. Bugün maalesef ki bakıldı-
ğında gençlerimize yönelik birçok 
tuzak var” ifadesini kullandı. Kıla-
vuz, son günlerde yaşanan çocuk 
istismarına tepki göstererek, “Bu 

Türk milleti adına çok büyük bir 
üzüntüdür. Hepimizi derinden ya-
ralayan bir meseledir. Diğer taraf-
ta çok küçük yaşlara düşmüş olan 
uyuşturucu ve keyif veren madde-
lerin kullanımı artmıştır. Bu çok bü-

yük bir felakettir, terörden 
daha tehlikeli bir beladır. 
Türk gençliğinin ilimde, 
teknikte, sporda, sanatta, 
resimde, müzikte etkili 
bir şekilde yetişmesi için 
mücadele ediyoruz. Her 
türlü yanlış işlerden, kötü 
alışkanlıklardan gençleri 
uzak tutmaya çalışıyo-
ruz.” diye konuştu. Ülkü 
Ocakları Mersin İl Başka-
nı Gökhan Demir de yaz 
kampında yüzme, trafik 
eğitimi ve spor faaliyetle-
ri başta olmak üzere, çok 
sayıda etkinlik yapıldığını, 

bunlara 12-17 yaş arasında bulu-
nan 40 kişinin katıldığını aktardı. 
Konuşmaların ardından çocuklara 
sertifikaları verildi.
n AA

Türkiye’nin kendi savaş uçağını 
üretmeyi hedeflediği Milli Muharip 
Uçak (MMU) Projesi’ne yönelik güç-
lü teşvik mekanizmaları hayata ge-
çirilirken, Cumhurbaşkanlığı Kabi-
nesinin 100 günlük icraat programı 
kapsamında “ön tasarım” aşamasıy-
la birlikte proje takvimi başlayacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı 
tarafından yürütülen projeyle Türk 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı en-
vanterinde bulunan ve 2030’lu yıl-
lardan itibaren kademeli devreden 
çıkartılması düşünülen F-16 uçakla-
rının yerini alabilecek yurt içi imkan 
ve kabiliyetlerle tasarlanan modern 
uçakların üretilmesi amaçlıyor. 
F-16’ların yerini alacak savaş uçakla-
rının üretilmesi amaçlanan Milli Mu-
harip Uçak Projesi’nin “ön tasarım 
süreci” ve “üretim tesisi” yatırımları 
için TUSAŞ bir dizi yatırım yapacak. 
Projede, yeni nesil bir uçakta olma-
sı gereken düşük görünürlük, dahili 
silah yuvası, yüksek manevra ka-
biliyeti, artırılmış durumsal farkın-
dalık ve sensör füzyonu ve benzeri 
teknoloji alanlarındaki çalışmaların 
sonucunda, Türkiye’nin 5. nesil bir 
muharip uçağı üretebilecek alt yapı 
ve teknolojiye sahip ülkeler arasında 

yer alması hedefleniyor.
Başkanlık proje için Türk Hava-

cılık ve Uzay Sanayii ile ana yükle-
nici sözleşmesi imzaladı. Şirket ise 
İngiliz BAE Systems ile MMU geliş-
tirmesine yönelik iş birliğine gitti. İki 
şirket, uçağın geliştirme ve üretim 
sürecinin bir parçası olan “ön tasa-
rım” aşamasında birlikte çalışacak. 
Ön tasarım aşamasında hava aracı-
nın yanı sıra mühendislik, teknoloji, 
test altyapılarının ve sertifikasyon 
süreçlerinin geliştirilmesi, muharip 
uçak tasarımına yönelik kabiliyet ka-
zanılması amaçlanıyor.

Ön tasarım aşaması sonunda 

ise projenin takip eden dönem ve 
aşamaları için kesintisiz bir geçiş 
öngörülüyor. Projede, geçen süre 
içinde uçağın konsept tasarımı ta-
mamlanırken, iki motorlu seçenekle 
yola devam etme kararı alındı. BAE 
Systems ile imzalanan anlaşma doğ-
rultusunda Ankara’ya yerleşen 30 
İngiliz mühendis çalışmalara dahil 
oldu.

Radar, elekto-optik ve bütün-
leşik işlemci alanlarında ASELSAN 
ve TÜBİTAK çalışmalara başladı. Bu 
çalışmalarla uçağın kritik bileşenle-
rinin yerli geliştirilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 

100 günlük icraat programı kapsa-
mında “tasarım ve prototip kalifikas-
yonunu” kapsayan birinci dönemin 
ilk aşaması olan “ön tasarımına” 
geçilerek proje takvimi başlayacak. 
Söz konusu dönemin 4 yıl sürmesi 
öngörülürken TUSAŞ, insan kayna-
ğı ve altyapı yatırımlarıyla bu süreyi 
3 yıla çekmek için çaba gösteriyor. 
TUSAŞ, ayrıca MMU’nun “ön tasa-
rım süreci” ve “üretim tesisine” yö-
nelik olarak bir dizi yatırım yapacak. 
Proje takvimi başlamadan MMU’ya 
yönelik yatırımların teşvikle güçlü 
şekilde desteklenmesine karar ve-
rildi. Projenin stratejik önemi, ülke 
sanayisi ve insan kaynağı gelişimine 
yapacağı katkı, sağlayacağı istihdam 
olanakları gibi faktörler dolayısıyla 
yapılacak yatırımlar “süper teşvik” 
olarak nitelendirilen Proje Bazlı 
Teşvik Sistemi kapsamında devlet 
yardımlarından yararlandırılacak.  
Resmi Gazete’de yayımlanan karara 
göre, Ankara’da kurulacak üretim 
tesisine 5,7 milyar liralık yatırım ya-
pılacak. Proje Bazlı Teşvik Sistemi 
lansmanında ise “ön tasarım” faali-
yetleri için 4,8 milyar liralık kaynak 
kullanılacağı belirtilmişti.
n AA

Saadet Partisi’nde 
kongre ertelendi

CHP’de imza teslim 
sürecinde sona gelindi

CHP’de 24 Haziran seçimle-
rinin ardından başlayan “başarı” 
tartışmaları sonrası bazı kurultay 
delegelerinin olağanüstü kurultay 
talebiyle toplayıp perşembe günü 
genel merkeze teslim ettiği im-
zalarla ilgili yeni bir aşamaya ge-
çiliyor.  Yazı işleri birimine teslim 
edilen imzalar, avukatlar eşliğinde 
incelenmeye devam ederken, tü-
zük gereği delegelerin belgelerini 
ulaştırması için tanınan bir hafta-
lık süre 6 Ağustos Pazartesi günü 
saat 17.00’de dolacak.  Bu süreye 
kadar yeni imza verilmesi veya im-
zanın çekilmesi söz konusu değil. 
Bu süre noter kanalıyla imza veren 
ancak belgesini ulaştırmayan için 
önemli. Ancak alınan bilgiye göre, 
genel merkezin açıkladığı rakamı 
değiştirecek bir belge sayısının 
ulaştırılmadığı belirtiliyor. 

Öte yandan, olağanüstü kurul-
tay için imza toplayan delegeler, 
süre bitimi sonrası Genel Mer-
kez’in yapacağı açıklamaya göre 
hareket edecek. Delege sözcüleri, 
Genel Merkez’den öncekinden 

farklı bir açıklama beklemedikleri-
ni söyleseler de “Sonucu görme-
den bir değerlendirme doğru ol-
maz” ifadesini kullanıyor. İmzaları 
değerlendirme sürecindeki Genel 
Merkez yetkililerinin ise sürenin 
dolacağı saat 17.00’de ya da salı 
günü bir açıklama yapması bekle-
niyor.  CHP’nin toplam 1242 ku-
rultay delegesi bulunuyor. Seçimli 
olağanüstü kurultay toplanabilme-
si için salt çoğunluk olan 622 dele-
ge imzası gerekiyor. 

“Değişim ve Umut Kurultayı” 
adı altında imza toplayan delege-
ler, kurultay için gerekli olan 622 
sayısına ulaştıklarını açıklasalar da 
Genel Merkez yöneticileri ise ilk 
incelemelere göre yeterli sayının 
olmadığını duyurdu. Genel Başkan 
Yardımcısı Muharrem Erkek’in, 
verdiği imzaları geri çeken delege 
sayısı düşülmeden bile rakamın 
605 olduğunu duyurması partide-
ki tartışmaların dozunu yükseltti. 
CHP’de, kurultay toplanmasa dahi 
bu tartışmaların dinmesi beklen-
miyor. n AA

BBP Genel Başkanı Destici, idam cezasının geri getirilmesini istediklerini belirterek, “BBP olarak 
inşallah ekim ayında teklifimizi Meclise sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz” dedi

BBP, idam teklifini 
Meclis’e sunuyor

BBP Genel Başkanı Mustafa 
Destici, partisinin Bursa teşkilatının 
bir otelde düzenlediği istişare top-
lantısında yaptığı konuşmada, Hak-
kari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK’lı 
teröristlerin yola tuzakladığı patla-
yıcının infilak etmesi sonucu şehit 
olan asker eşi Nurcan Karakaya (25) 
ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan 
Karakaya ile dün yine aynı yerde şe-
hit düşen Özel Harekat Polisi Recep 
Emre Yılmaz ve bütün şehitleri rah-
metle andığını söyledi.

Türkiye’nin tüm terör örgütleri-
ne karşı hem içeride hem de dışa-
rıda topyekün mücadele verdiğini 
vurgulayan Destici, “Bu mücadele, 
terör örgütlerinin bu şekilde kahpe 
eylemleriyle karşılık buluyor ya da 
dışarıda ABD başta olmak üzere ba-
tılı güçlerin Türkiye’yi köşeye sıkış-
tırma ve birtakım yaptırımlar uygu-
lama yönüne itiyor.” diye konuştu.

Hain ve katiller için idam ceza-
sının geri getirilmesi gerektiğine 
dikkati çeken Destici, “Sayın Cum-
hurbaşkanımız ‘Önüme gelirse im-
zalarım.’ dedi. BBP olarak inşallah 
ekim ayında teklifimizi Meclise su-
nacağız ve oradaki grupların tavrını 
da göreceğiz. BBP olarak milletimize 
verdiğimiz sözü de tutacağız, inan-
cımızın gereğini de yerine getirece-
ğiz.” ifadesini kullandı.

Destici, iki grup için idam iste-
diklerine değinerek, şöyle devam 
etti: “Nurcan Karakaya ve 11 bebe-
ğinin hadisesinde olduğu gibi bizzat 
bombayı patlatıp onların canına kast 
eden, onları şehit eden ya da dünkü 
özel harekat polisimizde olduğu gibi 
bizzat kurşunu sıkıp benim, askeri-

mi, polisimi, öğretmenimi, kundak-
taki bebeğimi şehit eden teröristler 
için idamı istiyoruz. İkincisi de kü-
çük yaşta çocuklarımızı, kızlarımızı, 
kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettik-
ten sonra öldüren sapıklar için idam 
cezasının geri getirilmesini istiyoruz. 
Anayasayı değiştirecek sayımız yok 
diyebilirler. Referanduma götürelim 

millet ne derse onu yapalım. Bizim 
teklifimiz bu.” 

AMERİKA’NIN YAPTIRIMLARI 
ABD’nin son dönemde Türki-

ye’ye karşı takınmış olduğu saldır-
gan ve çirkin tavırları kınadığını 
ifade eden Mustafa Destici, iki de-
ğerli bakana yönelik almış yaptırım 
kararlarını reddettiklerini vurguladı.  
Destici, Türkiye Cumhuriyetinin ve 
milletin güvendiği bu bakanların 
milletin geleceği için mücadele etti-
ğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu yaptırım kararı sadece o iki 
bakanın şahsına değildir. Bu yap-
tırım sadece hükümete yönelik de 
değildir. Sayın Cumhurbaşkanının 
kurmuş olduğu kabineye yönelik 
de değildir. Bu yaptırım kararı Tür-
kiye Cumhuriyeti devletine ve Türk 
milletine yöneliktir. Onun için böyle 
algılanması ve böyle karar verilip 
buna göre değerlendirilmesi gerekir. 
Mecliste grubu bulunan HDP harici 
dört siyasi partinin bu konuya yöne-
lik ortak tavrını desteklediğimizi ve 

bu kararın yanında olduğumuzu ifa-
de ediyorum. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın dün iki bakanımıza yaptırım 
kararına yönelik ABD’nin iki bakanı-
na aynı şekilde mütekabiliyet esas-
ları çerçevesinde muamele edileceği 
sözlerini de doğru atılmış bir adım 
olarak görüyoruz. Bizim teklifimiz iki 
bakan değil bu kararın altında im-
zası olan, bu kararın mimarları olan 
ve Türkiye’ye yönelik tehdit açık-
lamalarını yapan Trump ve onun 
yardımcısı Mike Pence’e yönelik 
olmasını istiyoruz. Adalet Bakanı-
mıza ve İçişleri Bakanımıza yönelik 
yaptırım kararına misilleme olarak 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Trump 
ve Mike Pence’ye yönelik yaptırım 
kararı almalıdır. Bildiğimiz kadarıyla 
Donald Trump’ın Türkiye’de epeyce 
mal varlığı var. Trump Towers başta 
olmak üzere. Bu yaptırım kararının 
ona yönelik olarak alınması lazım 
ve Türkiye’nin bu konuda asla geri 
adım atmaması lazım.”
n AA

Saadet Partisi’nde, bu yılın 
Ekim ayında yapılması planlanan 
olağan kongre, yerel seçimlere 
odaklanmak için seçim sonrası-
na ertelendi.  Partinin Genel İda-
re Kurulu ve Başkanlık Divanı 
toplantılarında yoğun istişarenin 
ardından ekim ayında yapılması 
planlanan olağan kongrenin seçi-
min ardından yapılmasına karar 
verildi. Parti yetkililerinde “alela-
cele yapılacak bir kongreyle, Mart 
ayında gerçekleştirilecek olan yerel 
seçime gitmenin faydalı olmayaca-

ğı” kanaati oluştu. Bu çerçevede 
kongrenin yerel seçimin ardından 
veya 2019’un sonbahar aylarında 
yapılmasına karar verildi. Bu ara-
da Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu, teşkilatlara, 
seçimlere hazırlık ile aday belirle-
me çalışması yapmaları talimatını 
verdi. Karamollaoğlu, partililerden 
ayrıca teşkilatlarda üye sayısını ar-
tırmalarını, bu kapsamda gençlere 
ağırlık vermelerini ve teşkilatları 
canlandırmalarını istedi.
n HABER MERKEZİ 

Milli savaş uçağında ‘süper’ başlangıç

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz
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‘Almanya’daki ırkçılık inkar edilemez’ ABD’nin İran ambargosu bugün başlıyor
Almanya’da Aşağı Saksonya 

Eyaleti Başbakanı Stephan Weil, 
Almanya’nın inkar edilemez bir 
ırkçılık sorunu olduğunu söyle-
di. Weil, Tagesspiegel gazetesine 
yaptığı açıklamada, eskiden Güney 
Afrika’nın ve Nazi Almanyasının 
ırkçı devletler olduğunu belirterek, 
Federal Almanya’nın ırkçı bir dev-
let olmadığını ifade etti. Herkesin 
yasalar karşısında eşit görüldüğü 
Almanya’nın bir hukuk devleti 
olduğuna işaret eden Weil, “An-
cak Almanya’da inkar edilemez 
bir ırkçılık sorunu var.” dedi. Göç-
menlere karşı artan güvensizliğin 
ve toplumun bazı yerlerinde kabul 
görmemelerinin kendisini üzdü-
ğünü belirten Weil, göçmenlere 
komşularının selam vermediği-
ni, markette şüpheyle bakıldığını 
kaydetti. Göçmen sorunlarının 
tartışılması gerektiğini vurgulayan 
Weil, “Alman çoğulcu toplum artık 

ırkçılık sorununu görmezden gele-
mez veya küçümseyemez. Alman-
ya’daki insanların çoğunluğu top-
lumda adil ve dostane bir havanın 
olmasını istiyor. Ben buna inanıyo-
rum. Bunun için aktif şekilde bir 
şeyler yapmak gerekir.” ifadelerini 

kullandı. Siyasetçilerin de üzerleri-
ne düşen sorumlulukları olduğuna 
değinen Weil, “Siyasetin güveni ve 
emniyeti sağlaması lazım. Bu, An-
gela Merkel’in sığınmacı politika-
sında başlangıçta yoktu. Maalesef 
Merkel plansızdı.” dedi. n AA

ABD, İran’a karşı aldığı iki aşa-
malı yeni ambargo kararının birin-
ci bölümünü bugün uygulamaya 
koyacak.  Ambargo kapsamında, 
İran’ın ABD doları ile ticaret yap-
masının önüne geçilerek, ülkenin 
en büyük gelir kaynağı olan pet-
rol ticaretine darbe vurulmakla 
kalmayıp İran’ın, otomotiv yedek 
parça ticareti de sınırlandırılacak. 
Söz konusu ambargolardan üçün-
cü ülkeler de etkilenecek. Nitekim 
ABD, İran ile imzalanan nükleer 
anlaşmadan çekilerek bu ülkeye 
yaptırım uygulayacağını ve yap-
tırım kararına uymayarak İran ile 
ticaretini sürdüren diğer ülkeleri 
kapsayacak şekilde ambargo kar-
tını devreye sokacağını söylemişti.  
ABD Başkanı Donald Trump, 14 
Temmuz 2015’te Avusturya’nın 
başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, 
Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve 
Almanya) ile İran arasında imza-

lanan ve 16 Ocak 2016’da yürür-
lüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem 
Planı (KOEP) olarak adlandırılan 
nükleer anlaşmadan çekildiklerini 
ve İran’a yönelik yaptırımların yü-
rürlüğe sokulacağını duyurmuş-

tu. Trump’ın kararının ardından 
ABD Hazine Bakanlığından, İran’a 
yönelik ilk yaptırım paketinin 6 
Ağustos’ta, ikinci yaptırım paketi-
nin ise 4 Kasım’da devreye girece-
ği bildirilmişti. n AA

Venezuela Devlet Başkanı Ni-
colas Maduro’ya törende konuşma 
yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile 
saldırı düzenlendiği, saldırıda Ma-
duro’nun yaralanmadığı bildirildi. 
Fotoğrafta, Devlet Başkanı Maduro 
gerçekleştirilen saldırı öncesi ko-
nuşmasını yaparken görülüyor.

BBC’de yer alan habere göre, 
Venezuela Devlet Başkanı Nico-
las Maduro, başkent Caracas’taki 
törende konuşma yaptığı esnada 
patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı 
düzenlendi. 

Yetkililer, saldırıda Maduro’nun 
yara almadığını belirtti. Saldırıda 
İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, 
saldırının Maduro’yu hedef aldığını 
ve 7 askerin yaralandığını açıkladı.  
Rodriguez, Maduro’nun mayıs ayın-
da yapılan seçimleri kazandığına 
işaret ederek, “Seçimi kaybettikten 
sonra bir kez daha başarısız oldu-
lar.” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN BANA BİR SUİKAST
GİRİŞİMİ DÜZENLEDİLER”

Maduro, saldırının ardından 
yaptığı ulusa sesleniş konuşmasın-
da, “Bu, beni öldürme girişimiydi. 
Bugün bana bir suikast girişimi 
düzenlediler.” dedi. Şu ana kadar 

toplanan delillerin, saldırının “aşı-
rı sağcı”lar tarafından yapıldığını 
gösterdiğini belirten Maduro, sal-
dırganların Bogota ve Miami ile 
bağlantılı olduklarını söyledi.  “Ca-
nıma kasteden saldırının sorumlu-
larından bazıları yakalandı.” diyen 

Maduro, daha fazla detay vermedi. 
TÜRKİYE’DEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela 
Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya 
yönelik saldırıyı şiddetle kınadı. Ba-
kanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 
“Venezuela Ulusal Muhafız Birlik-

lerinin kuruluşunun 81. yıl dönü-
mü vesilesiyle başkent Karakas’ta 
düzenlenen, Cumhurbaşkanı Nico-
las Maduro Moros, eşi ve oğlu, hü-
kümet üyeleri ve askeri yetkililerin 
katıldığı törende meydana gelen ve 
Cumhurbaşkanı’nın şahsına yönelik 
olduğu anlaşılan saldırı büyük bir 
üzüntü ile karşılanmıştır. Söz konu-
su menfur saldırıyı şiddetle kınıyo-
ruz.” ifadesi kullanıldı.

Olay sırasında Maduro ve yakın-
larının yara almadan kurtulmasının 
en büyük teselli olduğu vurgulanan 
açıklamada, patlamalar sonucu ya-
ralandığı bildirilen 7 askere acil şifa 
temennisinde bulunuldu. Açıklama 
şunlar kaydedildi: “Türkiye bu zor 
zamanda, kardeş ve dost Venezu-
ela halkı ve Cumhurbaşkanı Ma-
duro, ailesi ve tüm hükümet yet-
kililerinin yanında yer almaktadır. 
Venezuela’da istikrar, refah, huzur 
ve güvenliğin sürmesi en büyük te-
mennimizdir. Bu, bölgesel istikrar 
ve dünya barışı için de önem taşı-
maktadır. Cumhurbaşkanı Maduro, 
değerli ailesi, hükümet üyeleri ve 
tüm Venezuela halkına geçmiş ol-
sun dileklerimizi sunuyoruz.”
n AA

Batı Balkanlar’da Hac 
heyecanı yaşanıyor

İsrail Gazze’ye hava 
saldırısı: 2 yaralı

Batı Balkan ülkeleri arasında, 
en fazla kişinin hac vazifesini yeri-
ne getireceği ülkeler, bu yıl bin 680 
hacı adayı ile Bosna Hersek ve bin 
80 hacı adayı ile Kosova oldu. Batı 
Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sır-
bistan, Karadağ, Kosova, Arnavut-
luk, Makedonya ve Hırvatistan’dan 
yaklaşık 4 bin 212 hacı adayı, İs-
lam’ın beş şartından biri olan Hac 
vazifesini yerine getirmek üzere 
Suudi Arabistan’a gidecek. Bu yıl 
da en fazla hacı adayının olduğu 
ülke Bosna Hersek olurken, bölge 
ülkelerde hac fiyatlarının artması 
hacı adayı sayısının geçen yıllara 
nazaran azalmasına neden oldu. 
Bosna Hersek İslam Birliğinden 
alınan bilgiye göre, bu yıl kutsal 
hac vazifesini yerine getirmek üze-

re Bosnalı bin 680 hacı adayı Suudi 
Arabistan’a gidecek. İslam Birli-
ğinden yapılan açıklamada, Bosna-
lı hacı adaylarının, 8-10 Ağustos 
arasında başkent Saraybosna’dan 
kalkacak uçaklarla kutsal toprak-
lara hareket edeceği bildirildi. Batı 
Balkanlar’dan bu yıl en fazla hacı 
adayını kutsal topraklara gönde-
recek ikinci ülke ise Kosova oldu. 
Kosova İslam Birliğinden edinilen 
bilgiye göre, başkent Priştine’den 
kutsal topraklara hareket edecek 
Kosovalı hacı adaylarının sayısı bin 
80. Makedonya’dan bu yıl 672, 
Arnavutluk’tan 470, Sırbistan’dan 
235, Karadağ’dan 60, Hırvatis-
tan’dan ise 15 hacı adayı hac vazi-
fesini yerine getirecek.
n AA

İsrail savaş uçağı, Gazze Şe-
ridi’ndeki Beyt Lahiya beldesin-
de yanan uçurtma ve balon attığı 
iddia edilen kişilerin bulunduğu 
bölgenin yakınına hava saldırısı 
düzenledi. Saldırıda ilk belirleme-
lere göre 2 kişi yaralandı. İsrail 
ordusundan saldırıya dair yapılan 
yazılı açıklamada, saldırıda “yanan 
uçurtma ve balon atan kişileri ta-
şıyan aracın hedef alındığı” kayde-
dildi.

MISIR’DAN GAZZE’YE 
TÜP GAZ GİRİŞİNE İZİN

Gazze’deki Maliye Bakanlığına 
bağlı Petrol Kurumu Müdürü Ha-
lil Şukfe, yaptığı açıklama, “Mısır, 
Gazze Şeridi’ne 250 ton gazın giri-
şine resmen izin verdi.” dedi.

Şukfe, 250 ton gazın girişi-
ne verilen bu iznin “Mısır gazının 
günlük olarak Gazze’ye girmesi 

için gerekli prosedürlerin tamam-
lanmasına kadar olan deneme 
süresi” kapsamında gerçekleştiği-
ni söyledi. Temmuz ayında Kerm 
Ebu Salim Sınır Kapısı’nı kapatan 
İsrail makamları, geçen hafta da 
evlerde kullanılan gaz ve yakıtın 
Gazze’ye girişini yasaklamıştı.

İSRAİL TEK TİCARİ 
SINIR KAPISINI DA KAPATTI
İsrail Başbakanı Binyamin Ne-

tanyahu, 9 Temmuz’da, İsrail ta-
rafından abluka altındaki Gazze’ye 
ticari malların girişi için kullanılan 
tek sınır kapısı Kerm Ebu Salim’in 
kapatılacağını duyurmuştu. İsrail, 
17 Temmuz’da Kerm Ebu Salim 
Sınır Kapısı’nı gıda ve ilaç girişi 
hariç tamamen kapatmış, Gazze 
denizi açıklarındaki avlanma me-
safesini de 9 milden 3 mile düşür-
müştü. n AA

Dünyanın farklı coğrafyalarından eğitim için Türkiye’yi tercih eden yabancı 
uyruklu öğrenciler, ülkeleri ve Türkiye arasında köprü görevi üstleniyor

Köprü kuruyorlar
Uluslararası Öğrenci Dernekler 

Federasyonundan (UDEF)’den alı-
nan bilgiye göre, dünyanın dört bir 
yanından ortaöğretim ve üniversite 
eğitimi için Türkiye’yi tercih eden 
öğrenciler çok çeşitli eğitim ve burs 
olanaklarına sahip.  Kendilerine su-
nulan eğitim ve burs olanaklarıyla 
ortaöğretim veya üniversite eğitimi 
için Türkiye’yi tercih eden ulusla-
rarası öğrencilerin sayısı her geçen 
gün artıyor. Ortaöğretimine Türki-
ye’de devam etmek isteyen ulusla-
rarası öğrenciler, Türkiye Diyanet 
Vakfının (TDV) sağladığı burs veya 
kendi imkanlarıyla Türkiye’de eği-
tim görebiliyor. TDV bursu, vakfın 
ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü-
nün anlaşmalı olarak yurt dışından 
Türkiye’ye öğrenci getirerek ulusla-
rarası imam hatip liselerinde eğitim 
verme projesini kapsıyor. Bu progra-
ma sadece ortaokuldan mezun olup, 
lise dönemini tamamlamamış ve 
yaşı da lise dönemini geçmemiş öğ-
renciler başvuru yapabiliyor. Başvu-
rular, Türkiye burslarının sitesinden 
yapılıyor ve istenilen evraklar siste-
me internet üzerinden yükleniyor. 
Başvurular, ilgili kurumun uzman-
ları tarafından incelendikten sonra 
mülakata katılma hakkının doğup 
doğmadığı öğrencinin başvuruda 
belirtmiş olduğu mail adresine gön-
deriliyor. Mülakata katılma hakkı 
kazanan öğrenciler, TDV’nin belirle-
diği tarih ve mekanda uzmanlar ta-
rafından yüz yüze yapılan mülakat-
lara katılabiliyor. Mülakattan olumlu 
yanıt alan öğrenciler, Türkiye’nin 
farklı illerinde bulunan uluslararası 
imam hatip liselerinin birinde eği-
tim alma hakkı kazanıyor. Başvuru 
aşamalarının sonuçlarının tamamı 
öğrencilere mail yoluyla duyurulu-
yor. TDV bursu almaya hak kazanan 

öğrencilerin, her sene ülkelerine gi-
diş-dönüş uçak bileti, barınma, okul 
masrafları ve aylık bursları vakıf ta-
rafından karşılanıyor. Uluslararası 
öğrenciler, TDV bursunun yanı sıra 
kendi imkanlarıyla da Türkiye’de 
ortaöğretim eğitimi alabiliyor. Tür-
kiye’de bulunan ya da burada yaşa-
makta olan ailelerin çocukları, resmi 
oturma izniyle herhangi bir liseye 
kayıt yaptırabiliyor. Geçici Türki-
ye Cumhuriyeti kimlik numarası 
99 ile başlayan öğrenciler başvuru 
esnasında herhangi bir sorun ya-
şamazken, kimlik numarası 99 ile 
başlamayan öğrenciler de öncelikle 
turistik oturma iznine başvuru ya-
pabiliyor ve akabinde liseye kaydını 
yaptırabiliyor.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN 
ÜNİVERSİTELERE BAŞVURU SÜRECİ

Türkiye’de üniversite eğitimi al-
mak isteyen uluslararası öğrenciler, 
Türkiye Bursları, YÖS (Yabancı Öğ-
renci Sınavı), üniversitelerin ulusla-

rarası kontenjanı ile bazı kurumların 
anlaşma yaptığı üniversitelerin yanı 
sıra özel üniversitelere başvuru ya-
pabiliyor. Yurtdışı Türkler ve Akra-
ba Topluluklar Başkanlığının (YTB) 
sağladığı Türkiye Burslarıyla eğitim 
almak isteyen uluslararası öğren-
ciler, başvurularını ülke, lisans ve 
lisansüstü tarihlerine göre 3 farklı 
dönemde yapabiliyor. Bu takvim, 
genellikle kasım ayında açıklanı-
yor. Türkiye Burslarından yararlan-
mak isteyen öğrencilerin başvuru 
dönemlerini dikkatle takip etmesi 
önem taşıyor. Başvurular, https://
turkiyeburslari.gov.tr/ sitesinden 
farklı dillerde yapılabiliyor. Not or-
talaması 70 olmayan öğrencilerin 
başvuruları değerlendirmeye alın-
mıyor. İnternetten başvuru yapan 
öğrencilerin, belgelerini istenilen 
şartlara uygun şekilde yüklemesi 
gerekiyor. Aksi takdirde sistem baş-
vuruyu otomatik olarak reddediyor. 
Evrakları istenildiği şekilde yükleyen 

öğrenciler gerekli şartları taşıması 
durumunda birinci aşamayı geçip 
mülakata katılma hakkı kazanıyor. 
Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ile 
Türkiye’de eğitim almak isteyen 
uluslararası öğrenciler de her üni-
versitenin kendi hazırladığı YÖS 
sınavına başvuru yapabiliyor. YÖS 
sınavı yapmayan üniversiteler, çe-
şitli üniversitelerin YÖS sınavını da 
kabul edebiliyor. Her üniversitenin 
YÖS sınavı farklı tarihlerde gerçek-
leştiği için öğrenciler, farklı üniver-
sitelerin YÖS sınavına girme imka-
nına sahip. Genelde IQ, Matematik 
ve Geometri alanlarından soruların 
yöneltildiği sınavda bazı üniversi-
teler bu derslerin yanı sıra Biyoloji, 
Fizik ve Kimya gibi alanlardan da 
öğrencilere soru yöneltebiliyor. Bu 
sınavın sonucuyla üniversiteye baş-
vuru yapan öğrenciler, üniversiteyi 
kazandığı takdirde eğitim masrafla-
rının tamamını kendisi karşılıyor.
n AA

Maduro’ya bomba yüklü İHA ile saldırı

Dünyanın dört bir yanından ortaöğretim ve üniversite eğitimi için Türkiye’yi tercih eden öğrenciler çok çeşitli eğitim ve burs olanaklarına sahip.



6 AĞUSTOS 2018 17HABER

Yaptığı faaliyetler ile adından sıkça söz ettiren ASKON Konya Şubesi, şehir için yaptığı projelerle ekonomiye katkı sağlıyor. ASKON Konya Şube 
Başkanı Yakup Yıldırım, “ Konya gelişirse Türkiye gelişir. Konya’yı üretim ve ihracatta ilk sıralarda görmek en büyük hedeflerimizden” dedi 

‘Projeleriyle şehre katkı sağlıyor’

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği(ASKON) Konya Şubesi, şe-
hir için yaptığı çalışmalarla iş dün-
yasının takdirini topluyor. ASKON 
Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, 
derneğin amaçlarını, hedeflerini 
ve Konya için yapacaklarını konuş-
tuk.  Konya’nın kalkınmasında rol 
almaktan gurur duyduklarını ifade 
eden ASKON Konya Şube Başkanı 
Yakup Yıldırım, “Şubemiz kuruldu-
ğu günden bu yana çok güzel ça-
lışmalara imza attı. İş gezileri, alım 
heyetlerinin Konya’ya getirilmesi, 
yurt-içi yurt dışı ihracat çalışmaları, 
paneller-konferanslar, sosyal sorum-
luluk projeleri ve en önemlisi Çumra 
Organize Sanayi’nin faaliyete geçi-
rilmesi bu şehir için yapılan çalışma-
lar. 500’e yakın üyemiz ile bu şehir 
için faydalı olmaya devam edeceğiz. 

Özelde Konya, genelde Türkiye için 
faydalı işler yapmaya gayret göstere-
ceğiz” ifadelerini kullandı. 

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
İsmim Yakup Yıldırım. Konya-

lıyım. Sanayicilik baba mesleğimiz. 
Şu Konya’da otomotiv yedek parça 
üretimi üzerine faaliyet gösteriyo-
ruz. Uzun yıllardır siyasi çalışmalar 
ve STK camiasının içerisinde yer 
aldım. Arkadaşlar takdir ettiler ve 
2009 yılında ASKON Konya Şube 
Başkanı seçildim. 9 yıldır bu görevi 
yürütmekteyim.

ASKON Konya Şubesi’nin 
faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?

ASKON ‘Haklı Zenginlik’ sloga-
nıyla çıktığı yolda duruşundan asla 
taviz vermemiştir. Milli ve manevi 
değerlerine sahip çıkan, ülke ve şe-
hir ekonomilerine katkı sağlayan bu 

milletin bir kuruluşudur. Biz de Kon-
ya Şubesi olarak genel merkezimizle 
kombin olarak çalışmalar yapıyoruz. 
İş gezileri, alım heyetlerinin Kon-

ya’ya getirilmesi, yurt-içi yurt dışı 
ihracat çalışmaları, paneller-konfe-
ranslar, sosyal sorumluluk projele-
ri ve en önemlisi Çumra Organize 
Sanayi’nin faaliyete geçirilmesi bu 
şehir için yapılan çalışmalar.

Çumra OSB demişken şu an ne 
aşamada?

Bütün resmi prosedürler ta-
mamlandı. Şu an ciddi fabrikalar 
yapıldı. Yakında yeni kamulaştırılan 
alanda arsa tahsislerimiz başladı. 
Üreticiye ücretsiz arsa sahibi yapıyo-
ruz. Tabi bu arsaları verilirken birinci 
şart üretim yapması.

Kaç üyeniz var?
Şu an 500’e yakın üyemiz var. 

Ve bu sayı her geçen gün artıyor.
Hedefleriniz neler?

Öncelikli hedefimiz ülkemizin 
ekonomide söz sahibi olmasına kat-

kı sağlamaktır. Konya’da yaptığımız 
çalışmalar bu noktada çok önemli. 
Konya gelişirse Türkiye gelişir. Ana-
dolu’nun göz bebeği Konyamız, oto-
motiv yedek parça, makine, döküm, 
ayakkabı, gıda ürünleri üretiminde 
söz sahibi bir il. BU üretimin artırıl-
masına yönelik çalışmalar yapıyo-
ruz. Konya’yı üretim ve ihracatta ilk 
sıralarda görmek en büyük hedefle-
rimizden. 

Türkiye Cumhuriyeti yeni bir 
döneme girdi. Başkanlık sistemi 
ile yönetileceği, bu sistemden 

öngörüleriniz ve beklentileriniz neler?
Cumhurbaşkanımız sayın Recep 

Tayyip Erdoğan 16 yılda ülkemiz 
için büyük işler başardı. Sistemin 
tıkandığı yerde sistem değişikliğine 
gidildi ve halkımız onayladı. Bu nok-
tada ülkemizi dünyanın en büyük 10 

ekonomisinden biri olma yolunda 
hızla ilerleyecek. Enflasyonun, faiz-
lerin dövizlerin dipte olduğu bir ülke 
olacağımıza inanıyoruz. Erdoğan 
önderliğinde biz üreticiler de el ele 
verip güzel günleri göreceğiz. 
Son olarak neler söylemek istersiniz?

ASKON Konya Şubesi olarak ül-
kemiz için atılan her adımı önemsi-
yoruz. Üreten, ihraç eden bir Türki-
ye olma yolunda ilerlerken bizim de 
misyon üstlenmemiz büyük gurur. 
Ülke kalkınmasında rol alan ASKON, 
her zaman daha fazla çalışmaktan 
kaçınmayacaktır. Gayemiz, gelecek 
nesillere, gelişmiş, üreten ve güçlü 
bir Türkiye bırakmaktır. Siz değerli 
basın mensuplarına da bu güzel ça-
lışmalarda bizlere verdiği destekten 
dolayı teşekkür ediyoruz.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

ASKON Konya Şube Başkanı
Yakup Yıldırım

Miyase Nur ile Fatih
mutluluğa ‘Evet’ dedi

Yasemin-Bayram Yekşun çifti-
nin kızı Miyase Nur ile Filiz-Doğan 
Uyar çiftinin oğlu Fatih düzenlenen 
düğün töreni ile dünyaevine girdi. 
Atiker De Luxe Karatay Toplantı Ve 
Düğün Merkezinde gerçekleştiren 
düğün törenine Yekşun ve Uyar ai-
lelerin yakınları, sevenleri ile çok sa-
yıda davetli katıldı. Düğüne katılan 
misafirlere geleneksel Konya pilavı 

ikram edildi. Yekşun ve Uyar aile-
leri misafirlerini kapıda karşılayarak 
hayırlı olsun dileklerini kabul etti. 
Düğüne katılan misafirler genç çift-
le bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi 
ihmal etmedi. Yenigün Gazetesi ola-
rak Yekşun ve Uyar ailelerini tebrik 
ederken, Miyase Nur ve Fatih’e bir 
ömür boyu mutluluklar dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yasemin-Bayram Yekşun 
çiftinin kızı Miyase Nur ile 

Filiz-Doğan Uyar çiftinin oğlu 
Fatih düzenlenen düğün 

töreni ile dünyaevine girdi. 
Gerçekleştiren düğün töreni-

ne çok sayıda davetli katıldı 
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Süper Lig’in en tecrübeli hakemi Cüneyt Çakır
Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda 

düdük çalacak hakemler arasında en tecrübelisi Cü-
neyt Çakır. Süper Lig’deki 18. sezonuna başlayacak 
Çakır, 298 müsabakada görev yaparak, üst seviye-
deki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan 
isim oldu. Cüneyt Çakır’ı 15’er sezonda 289 karşı-
laşmayı yöneten Fırat Aydınus ile 237 mücadelede 
düdük çalan Bülent Yıldırım izledi.

SAYI 25’E ÇIKARILDI
Süper Lig’de geride kalan sezon 22 olan hakem 

sayısı, yeni sezon için 25’e çıkarıldı. Geçen sezonki 
22 kişilik hakem kadrosunda değişiklik yapılmazken, 
Zorbay Küçük, Tugay Kaan Numanoğlu ve Abdülka-
dir Bitigen mevcut listeye ilave edildi. Bu hakem-
lerden Tugay Kaan Numanoğlu, kariyerinde ilk kez 
Süper Lig’de maç yönetme imkanı bulacak.

EN ÇOK HAKEM İSTANBUL’DAN
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem 

Kurulu tarafından belirlenen 25 kişilik 2018-2019 
futbol sezonu Süper Lig hakemleri listesinde en çok 
İstanbul bölgesinden hakem yer aldı. Toplam 14 böl-

geden hakemlerin bulunduğu listeye, İstanbul’dan 7, 
başkent Ankara’dan 4, İzmir’den ise 3 isim girdi. Sü-
per Lig’de Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, 
Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Manisa ve Trab-
zon bölgelerinden ise birer hakem görev yapacak. 

FIFA KOKARTLI HAKEMLER
Süper Lig’de yeni sezonda görev yapacak ha-

kemlerden 7’sinin FIFA kokartı bulunuyor. Türki-
ye’nin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır’ın yanı sıra, 
Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali 
Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler, FIFA 
kokartlı hakemler olarak ligde maç yönetecek.

EN GENÇ VE EN YAŞLI HAKEMLER
Süper Lig’de bu sezon görev yapacak hakemler 

içinde en genci Zorbay Küçük olacak. Bu sezon Süper 
Lig hakemleri klasmanına yükselen 26 yaşındaki Kü-
çük, daha önce ligde sadece bir maç yönetti. Süper 
Lig hakemliğinde 16. sezonuna girecek 46 yaşındaki 
Bülent Yıldırım ise düdük çalacak hakemler arasında 
en yaşlısı olarak ön plana çıkıyor.
n AA

Göztepe, Titi ile 
2 yıllık anlaşma yaptı

Bursaspor’un Brezilyalı stoperi Titi, 2 yıllığına Gözte-
pe ile anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı kulüpte maddi ko-
nularda yaşanan sıkıntılar sebebiyle yönetime daha önce 
mutsuz olduğunu ileten Brezilyalı defans oyuncusu Titi, 
bir süredir Göztepe ile görüşme halindeydi. Bursaspor 
ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan Titi, İzmir eki-
bine 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer 
oldu. Brezilyalı oyuncunun sarı-kırmızılı ekip ile 2 yıllık 
sözleşme imzaladığı bildirildi. Deneyimli oyuncu, dün 
Bursaspor’un Ankaragücü ile oynadığı hazırlık maçını tri-
bünden takip ettikten sonra takıma veda etmişti. 
n İHA

Başkan Ali Ay’dan
transfer müjdesi

Bursaspor Başkanı Ali Ay, “Taraftarlarımız merak 
etmesin biz hocamız, ekibimiz ve yönetimimizle yeni 
transferleri yapacağız” dedi. Taraftarlara “Kombinenizi 
alın başarıda sizin de katkınız olsun” diye seslenen Baş-
kan Ay, “Sezon başlıyor inşallah bu sene çok daha güzel 
başarılar elde edeceğiz. Taraftarlarımız merak etmesin 
biz hocamız, ekibimiz ve yönetimimizle yeni transferleri 
yapacağız. Ancak biraz daha sabırlı olmak durumunda 
kalıyoruz. Çünkü herkes biliyor bütün kulüplerin durum-
larını, malum yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Nokta atışları 
yapmak istiyoruz. Şu ana kadar yaptığımız transferlerden 
herkes memnun. Bundan sonra da yaptığımız transferler-
den memnun kalacaklar. Allah Bursaspor’a güzel günler 
göstersin inşallah. Hepinizi seviyor sayıyor ve stada bek-
liyoruz. Kombinelerinizi alın başarıda sizin de katkınız 
olsun” dedi. 
n İHA

Antalyaspor’un zorlu 
fikstür korkusu

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 
transfer yapmaları gerektiğini, bunun için uğraştıklarını 
belirtti. Sezona zorlu bir fikstürle başlayacaklarını, ilk ya-
rıda 8 iç, 9 dış saha maçlarının olduğunu anlatan Bülent 
Korkmaz, dış saha maçlarının üçünü şampiyon olmuş ta-
kımlarla oynayacaklarını söyledi. İkinci yarı ise Beşiktaş 
hariç diğer şampiyonluk adayı takımlarla sahalarında 
karşılaşacaklarını vurgulayan Korkmaz, “Özellikle se-
zonun ilk yarısı bizim için çok zor geçecek. Bu süreci iyi 
atlatırsak, sezonun ikinci yarısı hem fikstür hem de saha 
avantajıyla çok daha farklı bir Antalyaspor görebiliriz.” 
diye konuştu. Korkmaz, kırmızı-beyazlı takımın, geçen 
sene yaşadığı küme düşme korkusunu bu sene yaşama-
ması için istikrarlı, sabırlı ve doğru şekilde süreci atlat-
maları gerektiğini bildirdi.
n AA

Kayserispor, sezon açılış programı düzenledi
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 

yeni sezon öncesinde düzenlediği etkinlik 
ile taraftarının karşısına çıktı. Sezon açılı-
şında popçu Bengü ve Kenan Doğulu sah-
ne aldı. Kadir Has Stadı’nda düzenlenen 
açılış, saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
başladı. Açılışa, Kayseri Valisi Süleyman 
Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral 
Ercan Teke, MHP Kayseri Milletvekili Baki 
Ersoy, Kayserispor Kulüp Başkanı Erol 
Bedir, geçtiğimiz günlerde Hakkari’nin 
Yüksekova ilçesinde PKK’nın saldırısın-
da eşi Nurcan ve 11 aylık oğlu Mustafa 
Bedirhan’ı şehit veren Astsubay Serkan 
Karakaya ve çok sayıda taraftar katıldı. 
Taraftarlar sık sık ‘Şehitler ölmez vatan 
bölünmez’ diye slogan atarken, Nurcan 
ve Mustafa Bedirhan Karakaya’nın fotoğ-
rafının bulunduğu ‘İntikamınız alınacak’ 
yazılık pankart açtı. 

BENGÜ SAHNE ALDI
Açılışta ilk olarak popçu Bengü sahne 

aldı. Seslendirdiği birbirinden güzel eser-

ler ile taraftarlara unutulmaz bir gece ya-
şatan Bengü, yeni sezonda Kayserispor’a 
başarılar diledi. 

Bengü’nün konserinin ardından sah-
neye Kayserispor çalışanları, alt yapı 
antrenörleri, yönetim kurulu üyeleri ve 
Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir 

çıktı. Burada bir konuşma yapan Bedir, ta-
raftarlara teşekkür ederek, “Kayserispor’u 
desteklerken terörü de lanetleyen hemşe-
rilerime ne kadar teşekkür etsem azdır. 
Yapacak başka bir şey yok” dedi. 

EN ÖNEMLİ MARKA KAYSERİSPOR
Kayserispor’un şaha kalktığını söyle-

yen Başkan Bedir, “Bildiğiniz gibi Kayse-
ri’mizin en önemli markası olan Kayse-
rispor, son birkaç yıldır bir takım sıkıntılar 
yaşadı. Bunları tekraren burada ifade et-
mek istemiyorum. Ancak aslan kükredi, 
ayağa kalktı, şahlandı, yoluna dolu dizgin 
devam ediyor. İnşallah daha da yukarılara 
çıkacak. Biz bu yolda giderken önümüzde 
ufak tefek engeller olsa da, laflar olsa da 
inşallah siz taraftarlarımızın destekleri ve 
bize omuz vermeleri sayesinde bunların 
hepsini aşacak ve her türlü zorluğu ye-
necek güçteyiz. Geçtiğimiz yıl 44 puanla 
tehlike sınırından uzak ama 2’inci yarıda 
yüreğimizde bir uhde kaldı. Herkes Av-
rupa’ya gitmeyi düşünürken ikinci yarıda 
maalesef istediğimiz performansı yaka-
layamadık. İnşallah bu yıl teknik direktö-
rümüz Ertuğrul Sağlam olmak üzere yap-
tığımız takviyeler ve diğer oyuncularımız 
ile birlikte birlik ve beraberlik sağlayarak 
puan, skor ve sıralama açısından da en 
üstlerde olacağız” ifadelerini kullandı. 
n İHA

Fener, 16 kez turladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında yarın Portekiz’in Benfica takımıyla karşılaşacak 

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 25 ön eleme turunun 16’sında rakiplerini saf dışı bıraktı. Avrupa kupaları tarihinde 
bugüne dek 25 ön eleme mücadelesine çıkan sarı-lacivertliler, 9 kez de rakiplerine elenmekten kurtulamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılabil-
mek için 15 kez ön eleme oynayan sa-
rı-lacivertliler 8 kez turu geçti, 7 eleme-
de ise tur atlayamadı. Sarı-lacivertliler, 
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi için 
mücadele ettiği 10 ön eleme turunda ise 
sadece iki kez kupa dışında kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ele-
me turlarında 2002-2003 sezonunda 
Hollanda’nın Feyenoord, 2006-2007 
sezonunda Ukrayna’nın Dinamo Kiev, 
2010-2011 sezonunda İsviçre’nin Young 
Boys, 2012-2013 sezonunda Rusya’nın 
Spartak Moskova, 2013-2014’te İngil-
tere’nin Arsenal, 2015-2016’da Ukray-
na’nın Shakhtar Donetsk, 2016-2017’de 
de Fransa Birinci Lig ekibi Monaco ta-
kımları karşısında turu geçemeyen Fe-
nerbahçe, UEFA cephesinde ise 2010-
2011 sezonunda Yunanistan’ın PAOK ile 
2017-2018’de Makedonya’nın Vardar 
takımı karşısında play-off’ta elenmişti.

 ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE
 30 ELEME MAÇI OYNADI

Fenerbahçe, Avrupa kupaları ta-
rihinde UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 
katılabilmek için 30 eleme maçına çık-
tı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yap-
tığı 30 maçta 12 galibiyet elde eden Fe-
nerbahçe, 9 beraberlik yaşadı, 9 yenilgi 
aldı. Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar 
Ligi’ndeki elemelerde 46 gol atarken, 
kalesinde 35 gol gördü.

SON 3 TURU GEÇEMEDİ
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Li-

gi’nde son 3 eleme turunu da geçeme-
di. Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu 
play-off turunda Arsenal’e 3-0 ve 2-0 
yenildi. Sarı-lacivertliler, 2015-2016’da 
ise Shakhtar Donetsk ile sahasında 0-0 
berabere kalıp deplasmanda rakibine 
3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmış-
tı. Sarı-lacivertliler, 2016-2017’de de 
Monaco’yu sahasında 2-1 yenmesine 
rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA 
Şampiyonlar Ligi’ne katılma hayalini 
gerçekleştirememişti. Fenerbahçe, bu 
aşamada en son 2013-2014 sezonunda 
tur geçti. Söz konusu sezonda 3. ön ele-
me turunda Avusturya’nın Salzburg takı-
mın karşısında Fenerbahçe turu geçen 
taraf olmuştu.

FENER PORTEKİZ YOLCUSU
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 

3. ön eleme turunda yarın Portekiz’in 
Benfica takımıyla yapacağı ilk maç için 
bugün Lizbon’a gidecek. Sarı-lacivertli-
ler, İstanbul’daki son hazırlıklarını dün 

yaptığı çift idmanla tamamladı. Atatürk 
Havalimanı’ndan bugün saat 09.00’da 
Lizbon’a hareket edecek Fenerbah-
çe kafilesinde, teknik direktör Phillip 
Cocu ile futbolculardan Giuliano, TSİ 
20.30’da basın toplantısı düzenleye-

cek. Fenerbahçe, karşılaşma öncesi 
son antrenmanını ise TSİ 21.00’de ma-
çın oynanacağı Luz Stadı’nda yapacak. 
Sarı-lacivertliler, 8 Ağustos Çarşamba 
günü İstanbul’a dönecek.
n AA
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Türk sporcuların gözü 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda
Türkiye’ye son yıllarda elde et-

tikleri zaferlerle cimnastik tarihindeki 
ilkleri yaşatan Artistik Cimnastik Erkek 
Milli Takımı sporcuları, 2020 Tokyo 
Olimpiyat Oyunları’nda madalyalar 
alarak bir ilki daha başarmak isti-
yor. İlk kez takım olarak katıldıkları, 
İspanya’nın Tarragona kentinde ger-
çekleşen 2018 Akdeniz Oyunları’nda 
toplamda 8 madalya kazanarak tarihi 
bir başarı gösteren Artistik Cimnastik 
Erkek Milli Takımı hedef büyüttü.

Ulaştıkları zaferlerle, Türkiye’nin 
yükselen yıldızları olarak görülen milli 
sporcular, bir ilki daha başarmak için 
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 
takım halinde gitmek için çaba göste-
riyor. Avrupa Artistik Cimnastik Şam-
piyonası, Avrupa Oyunları ve Artistik 
Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda 
dereceler elde edip, takımlar sırala-
masına üste çıkmayı isteyen milliler, 
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na ta-
kım olarak katılmayı hedefliyor.

“TÜM SPORCULARIN 
KENETLENDİĞİ TEK YER TOKYO”

Cimnastik Erkek Milli Takımı’nın 
kaptanı Ümit Şamiloğlu, AA muha-
birine, Akdeniz Oyunları’nda takım 
olarak Türk cimnastik tarihinde ilk kez 
madalya aldıklarını anımsatarak, ta-
kım olarak önlerine büyükle hedefler 
koyduklarını, bunları başarmak adına 
da çok çalıştıklarını söyledi. Olimpiyat 
öncesindeki organizasyonlarla diğer 
ülkelere Türk cimnastikçilerin gücünü 
göstermek istediklerini anlatan Şami-
loğlu, “Olimpiyatlara gidecek ülkeler 
arasında yer almayı çok istiyoruz. 
Bireysel olarak elbette madalyalar 
kazanmak için ter dökeceğiz ama biz-
ler takım olarak öne çıkmak istiyoruz. 
Olimpiyatlara öyle bir kenetlendik ki 
bütün hazırlığımızı oraya yapıyoruz. 
Avrupa’da takım olarak elde edece-
ğimiz bir başarı Tokyo’nun ilk adımı 
olacak. Tüm sporcuların kenetlendiği 
tek yer Tokyo.”  diye konuştu. 

“TAKIM OLARAK OLİMPİYATLARA 
GİTMEK İSTİYORUZ”

Türkiye’yi 2016 Rio Olimpiyatla-
rı’nda temsil eden Ferhat Arıcan da 
olimpiyatlara bu defa Türkiye’ye 
madalya alarak dönmek istediğini 
dile getirdi. Tarihte daha önce takım 
olarak hiç olimpiyatlara gidemedikle-
rini hatırlatan Arıcan, şunları kaydetti:  
“Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Ta-
kım olarak çok kuvvetliyiz, iyi bir ekip 
olduk. Takım ruhunu sağladığımıza 
inanıyorum. Bu ruhu devam ettirip, 
takım olarak olimpiyatlara gitmek is-
tiyoruz. Arkadaşlarımla aramızda öyle 
bir heyecan var ki, cimnastikte daha 
olimpiyat lafı geçmezken bir anda hızlı 
bir gelişim gösterdik. ‘Olimpiyat’ sözü 
bile şu anda tüylerimizi diken diken 
ediyor. Biz gidebileceğimize çok inan-
dık, her gün aklımızda Tokyo var. Bu 
da bizim motivasyonumuzu artırıyor.” 

“GÖZLERİMİZİ 
TOKYO’YA ÇEVİRDİK” 

İbrahim Çolak da olimpiyat ha-
yallerini gerçekleştirmek adına takım 
olarak büyük çaba sarf ettiklerini dile 
getirdi. Sporcular arasında 2020 Tok-
yo Olimpiyat Oyunları’nı beklemenin 
heyecanlı olduğunu anlatan Çolak, 
“Olimpiyat gidecek takımlar arasın-
da yer almayı çok istiyoruz. İlk olmak 
güzel bir duygu. Bizler de bunu başa-
rarak tarihe geçmek istiyoruz. Cim-
nastik tarihine adımızı yazdırmak için 
gözlerimizi Tokyo’ya çevirdik. Takım 
olarak gidip, madalyaları toplama 
hedefindeyiz.” dedi. Ahmet Önder 
ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunla-
rı’nın Türk cimnastik tarihi açısından 
önem gösterdiğine işaret ederek, 
“Olimpiyat oyunlarına takım olarak 
katılma hakkını kazanarak, tarihte 
bir ilki başarmak istiyoruz. Bu yolda 
adımlarımızı sağlam atıyoruz. . He-
pimiz Tokya’da ülkemizi temsil etmek 
istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
n AA

Selçuklu’da ‘belediye’ 
ibaresi kaldırıldı

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsil-
cimiz Selçuklu Belediyespor’un adı değişti. Belediye 
ibaresi kaldırılan basketbol takımının yeni adı Selçuklu 
Basketbol oldu. Selçuklu Basket, yine belediye destekleri 
ile yoluna devam edecek. Selçuklu Basket, geçtiğimiz 
sezon ilk kez katıldığı Türkiye Basketbol Ligi’ne Play – Off 
oynama başarısı göstererek önemli bir çıkış yakalamıştı. 
Konya temsilcisi yeni sezonda Selçuklu Basketbol Takımı 
olarak anılacak. n SPOR SERVİSİ

Beyşehir’de halk 
bisiklet turu yapıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen halk bisik-
let turu bisiklet severlerden ilgi gördü. 

Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzen-
lenen Uluslararası Göl Festivali kapsamında halk bisiklet 
turu düzenlendi. Beyşehir Belediyesi-Beyşehir Bisiklet 
Topluluğu işbirliği ile düzenlenen ve festival alanında 
başlayan halk bisiklet turunda değişik yaşlardan çok sa-
yıda katılımcı Beyşehir-Akseki yolu üzerindeki yaklaşık 
24 kilometrelik etapta pedal çevirdi. Turun 12 kilometre-
lik ilk etabı Üstünler bölgesinde sona ererken, buradaki 
dinlenme molasında katılımcılara sucuk ekmek ikram 
edildi. Dönüş turunun tamamlanmasının ardından etkin-
lik başladığı festival alanında sona erdi.  Beyşehir Bisiklet 
Topluluğu Yöneticisi Yücel Uysal, yaptığı açıklamada, bi-
siklet topluluğu olarak 6 yıldır ilçede ulusal bazda çeşitli 
etkinlik ve turlar düzenlediklerini hatırlatarak, “Göl festi-
valimiz kapsamında da halkımızı bisikletle tanıştırmak ve 
sevdirmek amacıyla bu turu düzenledik. Beyşehir Beledi-
yemize bu organizasyona sağladığı katkı ve desteklerden 
ötürü de teşekkür ediyoruz” dedi.  n İHA

Konyalı sporcular 
madalya ile döndü
Ordu’da düzenlenen Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı 

Ferdi Halter Şampiyonası sona erdi. Türkiye Halter Fe-
derasyonunca, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’n-
da gerçekleştirilen şampiyonaya 37 ilden 223’ü erkek, 
100’ü kadın olmak üzere 323 sporcu katıldı. Yarışmada 
Konyalı sporculardan Senanur Coşkun bronz madalya 
kazanırken, Mehmet Mert Topal gümüş madalya ile dön-
dü. Türkiye Halter Federasyonu Merkez Hakem Komitesi 
Başkanı Ayhan Bayhan, gazetecilere yaptığı açıklama-
da, şampiyonanın Ordu’da ilk kez düzenlendiğini söyle-
di. Şampiyona kapsamında milli takım seçmelerinin de 
yapıldığını belirten Bayhan, turnuvada Türkiye rekoru 
kıran sporcuların da olduğunu kaydetti.  n AA

Yavru Kartal’da Erzurum kampı yeniden başlıyor
Bugün Erzurum kampına yeniden baş-

layacak olan TFF 2. Lig temsilcimiz Kon-
ya Anadolu Selçukspor 1. Etap Erzurum 
kampında oynadığı son hazırlık maçında 
Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. 
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde 
müsabakada TFF 2. Lig Beyaz Grup takım-
larından Ankara Demirspor ile karşılaşan 
yeşil beyazlı takım sahadan 1-1 berabere 
ayrıldı. Karşılaşmaya Aydın, Ekrem, Vedat, 
Ahmet Önay, Sinan, Kadir Kaan, Kürşat, 
Furkan, Süleyman, Samet, Emre Karaca 
ilk onbiri işle başlayan Konya Anadolu Sel-
çukspor 15. Dakikada Ekrem’in golü ile 1-0 
öne geçti.

KARTAL 90’DA GOL YEDİ
İlk yarı bu skorla tamamlanırken Yavru 

Kartal’ın teknik direktörü Gürses Kılıç ikinci 
yarıda Hüseyin, Ayberk, Alpay Koldaş, Al-
pay Cin, Zekeriya, Ahmet Gökbayrak, Emre 
ve  Ebrar’ı oyuna sürdü. 

Karşılıklı atakların olduğu müsabaka 
90. dakikada  Ankara Demirspor’un attığı 
gol ile 1-1 berabere tamamlandı. Konya 
Anadolu Selçukspor’da futbolcular Cumar-
tesi sabahı yaptığı antrenmanın ardından 2 
günlük izine çıktı. Yeşil beyazlılar bugün 2. 
Etap Erzurum kampı için yeniden biraraya 
gelecek.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Basket 
hocasını duldu

İsmi değişerek Selçuklu Basketbol 
olan Konya’nın en üst seviyedeki basket-
bol takımı Selçuklu, 2018-2019 sezonu 
çalışmalarına başladı. Geçen sezon Ser-
kan Erdoğan ile çalışan mavi beyazlılar, 
yeni sezon öncesi başantrenör Cengiz 
Karadağ ile anlaşma sağladı.

Selçuklu’dan yapılan açıklamada, 
“2018-2019 sezonunda Türkiye Basket-
bol Lig’inde mücadele edecek olan Sel-
çuklu Basketbol Takımımızda, Başantre-
nörlük görevi için Sayın Cengiz Karadağ 
ile anlaşmaya varılmıştır. Camiamıza 
hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

CENGİZ KARADAĞ KİMDİR?
23.06.1970 Gaziantep doğumlu olan 

Karadağ, 1987’de başladığı Tofaş’ta alt-
yapıda görev yaparken, 1994-1998 yılları 
arasında Bursa ekibinde yardımcı antre-
nörlük yaptı. 1995 ve 1996 yılları arasında 
Genç Milli Takım için çalıştı. 1998-1999 
yıllarında Kombassan Konyaspor’da baş 
antrenör olurken, 1999-2000 yıllarında 
Oyak Renault takımında yardımcısı coach 
olarak görev aldı. Daha sonra Darüşşa-
faka (2003-04), Tekel (2004-05), Gazi-
antepspor (2005-06), Mutlu Akü Selçuk 
Üniversitesi (2006-07), Galatasaray Cafe 
Crown (2009-10) takımlarında asistan co-
ach olarak ter akıttı. Bolu Sportif ve Best 
Balıkesir’de baş antrenör olarak görev 
yapan Karadağ ayrıca Yeşil Giresunspor, 
Adanaspor, Akçakoca Poyrazspor ve Düz-
ce takımlarını çalıştırdı.

SIRA TAKIM KURMADA
Başantrenör Cengiz Karadağ ile an-

laşma sağlayan ve bunu resmi olarak 
duyuran Selçuklu Basketbol Takımı, şim-
di de takım kurulması için harekete geçe-
cek. Transfer çalışmalarının kısa sürede 
başlaması beklenen mavi beyazlı takım-
da bütçeye uygun oyuncular takıma dahil 
edilecek. Selçuklu Basketbol’da bütçe, 
geçen senenin üzerine çıkmayacak.

GEÇEN SEZON SERKAN HOCA VARDI
Mavi beyazlı temsilcimiz Selçuklu 

Basketbol’da geçtiğimiz sezon genç ant-
renör Serkan Erdoğan takımının başına 
getirilmişti.

Erdoğan ile başarılı bir grafik ortaya 
koyan Selçuklu, Play – Off serisine kaldı 
ve burada yarı final maçlarında Afyon Be-
lediyesi’ne elendi. Konya ekibinde yeni 
sezon öncesi hedeflerin ne olacağı henüz 
belirsizliğini koruyor.
n SPOR SERVİSİ

Yeni sezon öncesi 
takım kurma 
çalışmalarına 

başlayan Selçuklu 
Basketbol, ilk olarak 

hoca konusunu 
tamamladı. Mavi 

beyazlılar, daha önce 
Konya’da görev yapan 

Başantrenör Cengiz 
Karadağ ile el sıkıştı. 
Karadağ ile anlaşan 

Selçuklu, takım 
kurmak için harekete 

geçecek



Adil Gevrek: Transferde geç kaldık
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gev-

rek, transferlerin geç yapıldığı yorum-
larına değinerek, “Takıma, hocamızın 
istediği ve a planı ve b planı dediğimiz 
oyuncuları beklediğimiz için transferde 
gecikmeler oldu. Bu gecikmeler doğru 
transferlerin olması için oldu” dedi. 

Brezilyalı kanat oyuncusu Guilher-
me Costa Marques’in imza töreninde 
konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil 
Gevrek, transferlerin geç yapılmasının 
altında farklı nedenler yattığından söz 
ederek, “Guilherme’nin transferi, 1.5 ay 
sürdü, Donald da o şekilde. Bizim önce-
liklerimiz vardı. Daha doğrusu bu takıma 
hocamızın istediği a planı ve b planı 
dediğimiz oyuncuları beklediğimiz için 
gecikmeler oldu. Bu gecikmeler doğru 
transferlerin olması için oldu. Gönül is-
terdi ki bu transferler bir an önce bitsin, 
kampa oyuncular katılsın ama bireysel 

olarak futbolcuların hazır olduğunu söy-
leyebilirim ama tabi ki bu takımla çalış-
makla bir olmaz. Geç kalma sebepleri-
mizden bir tanesi de bu isimleri buraya 
getirmek. Bir an önce bitmesini biz de 
istedik ama önemli olan doğru transfer-
lerin olması, gelip takıma katkı sağla-
ması ve istediğimiz transferlerin olması” 
şeklinde konuştu. 

Gevrek, 2 transfer daha yapıp trans-
feri kapatacaklarını aktararak, “Biz daha 
önce 3 veya 4 transfer yapacağız demiş-
tik. Şimdi 2 tane oldu 1 veya 2 tane trans-
fer ile transfer sezonunu kapatacağız ve o 
transferleri de en kısa süre içerisinde ta-
kıma katacağız. Transfer sezonu devam 
ediyor. Son güne kadar transferler olabi-
lir. İlerleyen günlerde ne olur bilemeyiz 
ama son güne kadar transferler devam 
edecek” diye konuştu. 
n İHA

RPS

Son provada gol yağmuru
Atiker Konyaspor, yeni sezon ön-

cesi oynadığı son özel maçta Kayacık 
Tesisleri’nde konuk ettiği Eskişe-
hirspor ile ilk yarısı 2-2 biten müca-
delede 3-3 berabere kaldı. Cumartesi 
günü Saat 19:00’da başlayan müca-
deleye Ertuğrul, Nejc Skubic, Selim 
Ay, Fallou Diagne, Yevhen Opana-
senko, Marko Jevtovic, Volkan Fındık-
lı, Abdou Razack Traore, Vedat Bora, 
Deni Milosevic, Mücahit Can Akçay 
onbiriyle çıkan Konyaspor 5.dakikada 
Kamal İssah’ın kendi kalesine attığı 
golle 1-0 öne geçerken, 28.dakikada 
Kerim Avcı penaltı golüyle skoru eşit-
ledi.Bu golden 2 dakika sonra 30.da-
kikada Mücahit can Akçay şık bir golle 
Atiker Konyaspor’u yeniden öne geçi-
rirken, ilk yarı 41.dakikada Jesse’nin 
golüyle 2-2 sona erdi.

İkinci yarıya Ertuğrul’un yerine 
Mücahit Atalay, Selim Ay’ın yerine 
Ali Turan, Fallou Diagne’nin yerine 
Uğur Demirok, Nejc Skubic’in yerine 
Ferhat Öztorun, Vedat Bora’nın yerine 
Ömer Ali Şahiner ve Deni Milosevic’in 
yerine de Adis Jahovic’i alarak başla-
yan yeşil beyazlılar 50.dakikada Adis 
Jahovic’in golüyle 3-2 öne geçti.

Kaleci Mücahit Atalay, maçın 
ilerleyen bölümlerinde Kerim Av-
cı’nın penaltı vuruşunda gole izin ver-
mezken, maçın skorunu Erdon Daci 
80.dakikada attığı golle belirledi ve 
karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Atiker Konyaspor’da ilerleyen 
bölümlerde Traore’nin yerine Özkan, 
Volkan Fındıklı’nın yerine ise Amir 
Hadziahmetovic oyuna dahil oldu. 
n SPOR SERVİSİ

Eto’o’nun talibi çok
Atiker Konyaspor’un sözleşmesini karşılıklı olarak 

fesh ederek gönderdiği Samuel Eto’o paylaşılamıyor. 
Konyaspor ile yollarını ayıran dünyaca ünlü yıldız başta 
Süper Lig takımları olmak üzere pek çok takımın iştahını 
kabartıyor.

İstanbul takımlarının yanı sıra Bursaspor ve Göztepe 
oyuncuyu isteyen takımlar arasında. Çin’den ve MLS’den 
talipleri olduğu bilinen Samuel Eto’o’nun nasıl bir tercih 
yapacağı merak konusu. n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor 
Erzurum’a hazırlanıyor

2018-2019 Sezonunun 1.hafta maçında 12 Ağustos 
Pazar günü iç sahada B.B. Erzurumspor ile karşılaşacak 
Atiker Konyaspor, Eskişehirspor ile oynanan özel maçın 
ardından dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ha-
zırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenör-
ler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman 
koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

5’e 2 ve dönüşümlü olarak savunma-hücum orga-
nizasyon çalışmaları yapan oyuncular çift kale maç ile 
antrenmanı tamamlarken maçın galibi yeşil takım oldu. 
n SPOR SERVİSİ

Beşiktaş’tan Ba’ya: 
‘Yalnız değilsin’

Futbol hayatını Çin’de sürdüren Beşiktaş’ın eski 
yıldızı Demba Ba’ya siyah-beyazlı kulüp destek mesajı 
yolladı. Demba Ba, Chengchun Yatai maçında rakip ta-
kım oyuncusu tarafından ırkçı saldırıya uğramıştı. Kari-
yerini Çin’de sürdüren Beşiktaş’ın eski yıldızı Demba Ba, 
Changchun Yatai ile oynanan karşılaşmada rakip takım 
oyuncusu Zhang Li’nin ırkçı sözlerine uğramıştı. Yaşanan 
olay sonrasında Demba Ba’ya Beşiktaş’lı taraftarlardan 
destek mesajları yağarken, siyah-beyazlı kulüp de resmi 
sosyal medya hesabından Ba’ya mesaj yolladı. Demba 
Ba’nın Beşiktaş formalı formalı fotoğrafını yayınlayan Be-
şiktaş Kulübü, fotoğrafın altına da “Irkçılığa hayır. Yalnız 
değilsin Demba Ba” yazdı. Demba Ba, eski kulübünün 
yaptığı paylaşımı kalplerle yanıtladı.  n İHA

Hurtado
imzalıyor!
Atiker Konyaspor’da sezonun en önemli transferi 
gerçekleşmek üzere. Yeşil beyazlılar daha önce 
anlaşma sağladığı Vitória Guimarães takımının 

yıldızı Hurtado’yu Konya’ya getirdi. Yıldız oyuncu 
bugün resmi sözleşmeye imza atacak

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’da transfer hareketliliği sürüyor. Anado-
lu Kartalı sezonun bombasını patlatmak üzere. 
Daha önce anlaşma sağlanan Hurtado’yu Kon-
ya’ya getiren yeşil beyazlılar bugün oyuncu ile 
resmi sözleşme imzalayacak. Ne kadar bonser-
vis ücreti ödendiği açıklanmayan Perulu yıldı-
zın 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

DURAN TOP EKSİKLİĞİNİ GİDERECEK
Atiker Konyaspor’un bugün sözleşme im-

zalayacağı Hurtado, orta sahanın ortasında ve 
önünde forma giyiyor. Teknik kapasitesi yüksek 
olan Perulu oyuncu duran toplardaki ustalığı ile 
de göz dolduruyor. Hurtado’nun bu sezon Kon-
yaspor’un en önemli hücum silahlarından biri 
olması ve atakları yönlendiren isim olarak öne 
çıkması bekleniyor.

TRANSFERDE FRENE BASILACAK
Atiker Konyaspor transfer sürecinde de 

sona yaklaştı. Savunma ve hücum hattında 
eksiği bulunmayan Anadolu Kartalı orta saha-
ya takviye için biraz bekleyecek. Orta sahanın 
ortasında oynayacak bir oyuncu ya da sol kanat 
için kararsız kalan yönetim bir durum değerlen-
dirmesi yaparak süreci yavaşlatacak. Trans-
ferin son döneminde doğru gerekli görülmesi 
durumunda 1 isim daha kadroya katılabilir. 

KADRO UMUT VERİYOR
Hurtado transferi ile eksik bölgelerin büyük 

bölümünü tamamlayan Atiker Konyaspor lige 
hazır. Opsiyonlu bir kadro hazırlayan yeşil be-
yazlı yönetim, Erzurumspor maçı ile görücüye 
çıkacak. Anadolu Kartalı’nın ilk maçlarda vere-
ceği görüntü ilerisi için de yol haritası olacak. 
Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında ortaya 
konulacak performans transfer ihtiyacını da be-
lirleyecek.
n SPOR SERVİSİ
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