
126 YILLIK LEZZET 
3. DURAĞINI AÇTI

ANADOLU’NUN PARLAYAN
YILDIZI; AKKÖŞE YAPI

Gazyağcı Furun Kebapçısı şimdi de Büsan’da

Vitra markası altında, kaliteli yolculuk

126 yıllık tarihi geçmişiyle Gazyağcı Furun Kebapçısı, İs-
tanbul ve Meram’daki şubesinin ardından Karatay’da yeni 
şubesini açtı. 5. kuşak Gazyağcı Ustası Hüseyin Çınalı, “De-
delerimizden miras tarihi restaurantımızın açılışı için bugün 
buradayız” diye konuştu.

Vitra markası altında, toptan ve perakende inşaat malzeme-
si satışında Konya’nın tanınmış yapı şirketleri arasında yerini 
alan Akköşe Yapı yeniliklere her zaman açık olan bir firma 
olarak dikkatleri üzerinde topluyor.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Temmuz-Ağustos’ta
kenelere karşı dikkat!

Uzmanlar yaz mevsiminde ortaya çıkan ke-
neye karşı uyarıyor. Kırsal alanlarda insan ve 
diğer canlıların vücuduna tutunan kenelerin 

tehdit oluşturduğu belirtiliyor.  
n HABERİ SAYFA 6’DA

Nasreddin Hoca Şenliği
etkinliklerle sürüyor 

Akşehir’de 58. Uluslararası Akşehir 
Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli etkinliklerle 

devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 
şehrin çeşitli merkezlerinde sergiler açıldı.

n HABERİ SAYFA 12’DE

Büyükşehir’den ücretsiz internet Esnafın gözü ‘gurbet’ yolunda! Meram’dan din eğitimi desteği

Konya Büyükşehir 
Belediyesi, şehrin 
kalabalık meydanları 
ile belediyeye ait toplu 
kullanım alanlarında 
ücretsiz şarj ve kablosuz 
internet hizmeti 
vermeye başladı.

Son zamanlarda zor 
günler geçiren esnafın 
yurda dönmeye başlayan 
gurbetçilerle birlikte 
umudu arttı. Gurbetçilerin 
tamamen dönmesiyle 
piyasaların hareketlenmesi 
bekleniyor.

Meram Belediyesi 
tarafından 10-15 yaş 
aralığındaki kız ve erkek 
çocuklara yönelik din 
eğitiminin verileceği iki 
aylık eğitim dönemini 
kapsayan yaz kursları 
başladı.

n  HABERİ SAYFA 5’TE n  HABERİ SAYFA 12’DE n  HABERİ SAYFA 7’DE
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Kur’an’ın yolundalar
12 Temmuz- 18 Ağustos 

tarihleri arasında eğitim 
veren yaz Kur’an kursları 

ve dini eğitimleri, yaklaşık 
4 bine yaklaşık öğrenciye 
hizmet veriyor. Öğrenciler 

kurslar sayesinde dini 
bilgiler ediniyor

EĞİTİMLER 9 AY
BOYUNCA SÜRECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzen-
lenen yaz Kur’an kursları, her yıl olduğu 
gibi bu yılda da çocukların yaz tatillerini en 
şekilde istifade etmelerini sağlıyor. Her yaş 
öğrenci grubunun katılabildiği eğitimler 9 
hafta boyunca devam ediyor. Konya Sel-
çuklu Müftü Vekili Bilal Yüce öğrencilerin 
gelişimleri açısından Yaz Kur’an Kursları-
nın önemine vurgu yaptı.

VATANSEVERLİK 
EĞİTİMLERİ DE VERİLİYOR

 “Dünya hayatında en büyük nimet Müslü-
man olmaktır” diyen Yüce, “Bizler bu kurs-
larla sadece dini anlamda değil, vatansever-
lik konusunda da eğitimler veriyoruz. Benim 
ailelerden bir isteğim var. Aileler çocukları-
nın o gün ne öğrendiğini onlara sorar onlar-
la ilgilenirlerse hem çocuğumuz mutlu olur 
hem de onların gelişiminde ciddi bir katkı 
vermiş olurlar” dedi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

03 Orman yangınının yüzde 
87’si insan kaynaklı! 06 Eğlence mekanına 

kurşun yağmuru! 12 Türkiye’nin aile 
sayısı 22,2 milyon!

Vatandaş serinliyor,
esnaflar seviniyor

‘Rutubetli saatlerde
hasat yapmayın!’

Afrika sıcaklıklarının etkisini 
gösterdiği Konya’da vatandaşlar 
serinlemek için dondurmaya 
yöneldi. Bu sayede vatandaşlar 
serinlerken, dondurma satışla-
rında artış yaşanan esnaflar da 
satışlardan dolayı seviniyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Hasat döneminin başladığı 
bugünlerde KTB Başkanı Hüse-
yin Çevik, dane kaybına karşı 
çiftçiyi uyardı. Çevik, “Rutubetin 
yüksek olduğu sabah erken ve 
akşam saatlerinde hasat yapıl-
mamalıdır” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Bozulan hız-kesler
tehdit oluşturuyor!

Okul-cami yaya geçişlerinde 
yayaların güvenliği, dört yol-
larda hız kesmek ve kazaları 
önlemek gibi amaçlarla yol-
lara döşenen plastik menşeyli 
malzemeler kar temizleme 
çalışmaları sırasında bozul-
muştu.
Çoğunlukla orta kısımları 
kalkmış olan, bir bölümü yola 
sabit bir bölümü serbest kalan 
ancak her halde dev vidaları 
yola sabit haldeki hız-kesler 
şimdilerle yayalar ve araçlar 
için tehdit oluşturuyor.
n HABERİ SAYFA 13’TE
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Vatandaşları sıcakta 
dondurma serinletiyor

Afrika sıcaklıklarının etkisini 
gösterdiği Konya da vatandaş-
lar serinlemek için dondurmaya 
yöneldi. Son günlerde mevsim 
normalleri üzerinde seyreden 
hava sıcaklıkları dondurma sa-
tıcılarını sevindirdi. Her mevsim 
tüketilebilen yiyecekler arasında 
yer alan dondurma sıcaklıkların 
artığı bu günlerde en çok tercih 
edilen gıdalar arasında yer alı-
yor.

HAVALAR ISINDI 
DONDURMA SATIŞLARI ARTTI

Aslen Kahramanmaraşlı 
olan dondurma ustası Adem 
Arıkan, havanın mevsim nor-
mallerinin üzerinde seyretmesi 
nedeniyle vatandaşların serin-
lemek için dondurmaya yönel-
diğini söyledi. Yaz sıcaklıklarının 
artması ile beraber dondurma 
satışlarında da büyük bir artış ol-
duğunu dile getiren dondurma 
ustası Arıkan dondurma satışla-
rındaki artışdan memnun olduk-
larını belirtti.

HURMALI DONDURMA
Dondurmanın birçok çeşidi 

olduğunu belirten dondurma 
ustası Arıkan, “Sıcaktan bunalan 
vatandaşlar serinlemek için çe-

şitli yöntemler arıyor. Bunlardan 
biride dondurma oluyor.  Zaten 
bu aylarda dondurma satışları 
iyi oluyor ama havaların mevsim 
normalleri üzerinde seyretme-
siyle daha arttı” dedi. Dondur-
malarını, Konya da özel bir yer-
de keçi sütünden yaptırdıklarını, 
özellikle Konya da ilk defa hur-
malı dondurmayı ürettiklerini ve 
bunun vatandaş tarafından çok 
beğenildiğini ifade etti. Arıkan 
hurmalı, güllü ve sade dondur-
malarının çok meşhur olduğunu 

söyledi. Konya’nın dört bir köşe-
sinden dondurma yemeye ge-
len vatandaşların olduğunu dile 
getiren Arıkan bunun sadece 
Konya ile sınırlı kalmayıp şehir 
dışından bile dondurma yemeye 
gelen insanların olduğunu ifade 
etti.

Sıcaktan bunalan Konya hal-
kı ise, sıcak havalarda en çok su 
tükettiklerini ama serinlemek 
için dondurmayı  tercih ettikle-
rini aktardı. 
n MUSTAFA ALİ CANDAN

126 yıllık tarihi geçmişiyle Gazyağcı Furun Kebapçısı, İstanbul ve Meram’daki şubesinin ardından Karatay’da yeni şubesini açtı. 
5. kuşak Gazyağcı Ustası Hüseyin Çınalı, “Dedelerimizden miras tarihi restaurantımızın açılışı için bugün buradayız” diye konuştu 

5 kuşaklık kebap lezzeti
1891’den bu yana furun kebabına 

tat katan Gazyağcı Furun Kebapçısı, 
Türkiye’de 3. Konya’da ise 2. şubesine 
imza attı. BÜSAN Organize Sanayisi’n-
deki açılışa davetlilerin ilgisi yoğundu. 
Programa Konyaspor Başkan Yardım-
cısı Ali Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Ali Osman Karamercan ve  Kahveci-

ler Odası Başkanı Cemal Çınardalı’da 
katıldı. 

“USTALARIMIZIN 
MİRASINI GELİŞTİRİYORUZ”

Etkinlikte konuşmasını yapan 5. 
kuşak Gazyağcı Ustası Hüseyin Çınalı, 
yeni şubeyi açmanın vermiş olduğu 
heyecanı dile getirerek, “Dedelerimiz-
den miras tarihi restaurantımızın açılı-

şı için bugün buradayız. Çizgimizi hiç 
bozmadan Allah’a çok şükür buraya 
kadar geldik.  Nesilden nesile aktarılan 
bu marka büyük umutlarla kurulmuş-
tu. Bizlerde ustalarımızın mirasını ko-
rumak ve geliştirmek için çok uğraştık. 
5. kuşak Gazyağcı olarak markamızın 
şanına yakışan büyüklüğünü devam 
ettirmek istiyoruz. Bizlere destek ve-

ren arkamızda duran herkese teşekkür 
ederim, hoş geldiniz” diye konuştu.

Ali Kaya ise Gazyağcı ailesinin yeni 
şubesinden dolayı tebrik ederek, Kon-
ya’dan çıkan bir markanın ülke gene-
line ulaşmasından dolayı mutlu oldu-
ğunu söyledi.

“SELÇUKLU’YA DA 
ŞUBE BEKLİYORUZ”

Son olarak kürsüye çıkan KONE-
SOB Başkanı Ali Osman Karamercan, 
yeni işyerleri açıldıkça istihdamın ar-
tacağını belirtti. Karamercan, şunları 
söyledi: “Konya denilince furun kebabı 
ve etliekmek akıllara geliyor. Gazyağcı 
ise şehrimizde bilinen bir marka. Me-
ram ve Karatay’ın ardından Gazyağcı 
ailesinden Selçuklu’dan da şube bekli-

yoruz. Hizmet etmek gerçekten güzel 
bir iş. Konyamızın gelişmesi için bu 
tarz girişimlerin artması gerekiyor. İs-
tahdam demek gelişmek demek. Kon-
ya istihdamın geliştiği büyük bir şehir. 
El birliğiyle gelişime devam etmeliyiz.”     
Açılış konuşmalarının ardından dualar 
edildi ve kesilen kurdelenin ardından 
etkinlik sona erdi.  n UFUK KENDİRCİ



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Rûmî: 25 Haziran 1433   -  Hicrî: 14 Şevval 1438

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03,41  05,28 13,02 16,53 20,23 22,02
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya  17 29

Karaman  14     29 

Aksaray   15 29

Ankara  15 29  
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12 Temmuz- 18 Ağustos tarihleri arasında eğitim veren yaz Kur’an kursları ve 
dini eğitimleri, yaklaşık 4 bine yaklaşık öğrenciye hizmet veriyor

Dini değerler Kur’an 
kurslarıyla yaşatılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın-
dan düzenlenen yaz Kur’an kursları, 
her yıl olduğu gibi bu yılda da çocuk-
ların yaz tatillerini en şekilde istifade 
etmelerini sağlıyor. Her yaş öğrenci 
grubunun katılabildiği eğitimler 9 
hafta boyunca devam ediyor. Konya 
Selçuklu Müftü Vekili Bilal Yüce ve 
Hacıveyiszade Cami imamlarından 
Ahmet Dilek, öğrencilerin gelişimleri 
açısından Yaz Kur’an Kurslarının öne-
mine vurgu yaptı.

“KUR’AN’IN MÜKAFATLARI 
SAYMAKLA BİTMEZ”

Bilal Yüce, Hacıveyiszade Ca-
mi’sine giderek öğrencilerle kısa 
süreli bir sohbet gerçekleştirdi. Soh-
bette Kur’an’ın öğrenmenin önemini 
değinen Yüce, “Dünya hayatında en 
büyük nimet Müslüman olmaktır. Bir 
Müslüman’da en iyi şekilde Kur’an-ı 
Kerim okumalıdır. Çünkü Kur’an 
insanı doğru yolu gösterir. Peygam-
ber Efendimiz’de ‘sizin en hayırlının 
Kur’an öğrenen ve öğretendir’ diye-
rek buyurmuştur. Sizler belki uyku-
nuzdan feragat ederek kursa geliyor-
sunuz. Ama Kur’an’ın mükafatlarını 
saymakla bitiremeyiz. Her bir harfi 
için 10 sevap kazandıran bu kutsal 
kitabı öğrenmeliyiz. Benim sizden ri-
cam buradan aldığınız eğitim sonrası 
eve gittiğiniz zaman konuları tekrar 
etmeniz. Hocalarınız sizin okuyu-
şunuzdan da çalışıp, çalışmadığınızı 
anlayabilir. Gelişme evresinde olan 
sizler evde tekrarlar yaparak Kur’an’ı 
daha iyi anlayabilirsiniz. İler ki yaşan-
tınızda dünya işleriyle daha fazla uğ-
raşacağınız için bugünlerin değerini 
daha iyi anlamanızı sizden istiyorum. 
Gelecekte bu kadar zamanınız olma-
yabilir. Bu yüzden hocalarınızın kıy-
metini bilerek, çok çalışarak ve aldı-
ğını eğitimleri değerlendirmelisiniz” 
dedi. 

“OKUL BAŞLAYINCA 
ÖĞRENİLENLER UNUTULMAMALI”

Yaz kursları hakkında bilgi veren 
cami imamlarından Ahmet Dilek 
ise öğrencilerin kurslarda aldıkları 
eğitimleri unutmaması konusunda 
onlara hatırlatmalarda bulunarak, “ 
Haftada 5 gün derslerimiz var. Öğ-
rencilerimize göre cüz veya Kur’an 
okuma, süre okuma ve dini dersler 
veriyoruz. Sınıfımızın toplam mev-
cudu 21 öğrenci. Ancak yoklama zo-
runluluğumuz olmadığı için sayımız 
zaman zaman düşebiliyor. Bunun 
yanında bizler sadece yaz döneminde 
değil okullar başlayınca da eğitim-
lerimize devam ediyoruz. Haftada 2 
günde olsa Kur’an ve dini eğitimler 
veriyoruz. Çünkü okul süresi boyunca 
öğrenci burada öğrendiklerini tekrar 

etmezse 8 aylık süre içerisinde unu-
tabilir. Eğitimciler olarak sınıflarımız-
da öğrencileri kurslarımızı sevdirecek 
etkinlikler yaparak onları dersleri 
daha fazla sevdirmeye yönelik daha 
fazla neler yapabiliriz diye düşünüyo-

ruz. Yaz kurslarımın faydalı olduğuna 
inanıyorum. Çocuklarımızın gelecek-
lerini inşa konusunda temelde dini 
değerlerimiz olması gerekiyor. Aile-
lerde yine çocuklarının gelişimlerini 
takip etmeliler” dedi. 

Yaz Kur’an kurslarına katılan öğ-
rencilerden Ubeydullah Yüce(17) ve 
Fahrettin Can(16) verilen eğitimlerle 
ilgili bilgi verdiler. Ubeydullah Yüce, 
yaz dönemini en iyi şekilde geçirmek 
adına dini dersler almanın önemine 
dikkat çekerek, hocalarının eğitim-
lerde Kur’an’ı en şekilde okumaları 
yönünde kendileriyle ilgilendiklerini, 
emek gösterdiklerini söyledi. İmam 
Hatip öğrencisi Fahrettin Can ise ar-
kadaşlarının camilere gelerek dinimi-
zi en iyi şekilde öğrenme konusunda 
çalışma yapmaları gerektiğini, veri-
len eğitimler sayesinde iki dünyada 
da rahat edebileceklerini ve aldıkları 
dersleri unutmama açısından çok ça-
lışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

“VATANSEVERLİK 
EĞİTİMİ DE VERİYORUZ”

Diğer yandan Müftü Vekili Bilal 
Yüce,  çocukların dini eğitimleri ko-
nusunda ailelere de görevler düştü-
ğünü belirterek, “Kurslarımız toplu-
mumuzda dini anlamda güzellikleri 
açığa çıkarma açısından önemli bir 
görevi bulunuyor.

Çocuklarımız şu andaki yaşlarını 
en iyi şekilde değerlendirmeleri gere-
kiyor. Bizler bu kurslarla sadece dini 
anlamda değil, vatanseverlik konu-
sunda da eğitimler veriyoruz. Çünkü 
küçükken verilen eğitimler bireylerin 
hayatını belirler. Benim ailelerden bir 
isteğim var. 

Aileler çocuklarının o gün ne öğ-
rendiğini onlara sorar onlarla ilgile-
nirlerse hem çocuğumuz mutlu olur 
hem de onların gelişiminde ciddi bir 
katkı vermiş olurlar. Kurslarımızda 
sorumluluklar bizim. Fakat evde  ço-
cuklarıyla ilgilenmeleri gerekenler ai-
leler” diye konuştu
n UFUK KENDİRCİ

Konya Selçuklu Müftü Vekili Bilal Yüce ve Hacıveyiszade 
Cami imamlarından Ahmet Dilek, öğrencilerin gelişimleri 

açısından yaz Kur’an kurslarının önemine vurgu yaptı.

774 orman yangını çıktı,
yüzde 87’si insan kaynaklı!

Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu, Orman Genel Müdür-
lüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde 
düzenlediği basın toplantısında, 
bu yıl yaşanan orman yangınlarını, 
yangınlarla mücadele kapsamında 
bugüne kadar yapılan çalışmaları, 
alınan tedbirleri ve yangınların son 
durumlarını hazırlanan sunumla 
değerlendirdi. Ormanları koruma-
nın sadece Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı ve orman teşkilatının görevi 
olmadığını vurgulayan Bakan Eroğ-
lu, 80 milyon vatandaşın da orman-
ların korunmasından sorumlu oldu-
ğunu ifade etti.

Ormanların genelde kıyılarda 
yoğunlaştığını dile getiren Bakan 
Eroğlu, “Ormanlarımızın takriben 
12,5 milyon hektarı yangına çok 
hassas bölgelerde bulunuyor. Yan-
gınların çıkış sebebi ise yüzde 87’si 
insan kaynaklı, insanlar tarafından 
çıkarılıyor maalesef” ifadelerini kul-
landı. 

Orman yangınlarındaki kasıtın 
ise yüzde 15 gibi rakamlardan yüz-
de 3’e indiğini aktaran Eroğlu, geri 
kalanın da tabii kaynaklı olduğunu 
dile getirdi. 

Veysel Eroğlu, orman yangın-
larıyla mücadele çalışmaları kapsa-
mında her il için ayrı eylem planları 
olduğunu bildirdi.

Yangınla mücadelede eğiti-
min önemine işaret eden Eroğlu, 
2017’de 6 bin 985 eğitim ve bilinç-
lendirme faaliyeti ile 130 bin vatan-
daşa ulaştıklarını, yangınla müca-
delede görevli 19 bin 718 personele 
de eğitim verildiğini vurguladı. 

Bakanlığın orman yangınlarıyla 
mücadele kapasitesi hakkında da 
bilgi veren Eroğlu, şöyle konuştu: 
“Şu anda 11 bin 718 yangın işçimiz 
var. Ayrıca 500 tane bu konuda eği-
tim görmüş yangın uzmanımız var. 
2 bin 500 teknik eleman ve 2 bin 
de memur olmak üzere burada 19 
bin 718 personel görev alıyor. Bin 
10 arazöz, 281 su tankeri, 559 ilk 
müdahale aracı, yol açmak için do-
zerler var. 2017 yılında 2 bin 300 
adet sırf bizim Bakanlığa ait araç 
ve gereç, iş makinesi kullanıyoruz. 
Gerektiğinde diğer kurum ve kuru-
luşların araçlarını da kullanıyoruz.”

Meteorolojinin durumuna göre 
ilk müdahale ekiplerinin konuş-

landırıldığını dile getiren Veysel 
Eroğlu, 5 amfibik uçak, 24 su atar 
helikopter ve 6 idari helikopterden 
oluşan hava araçları bulunduğunu 
da aktardı.

2017 ORMAN YANGINLARI
Bu yıl yaşanan orman yangınla-

rına ilişkin detayları paylaşan Bakan 
Eroğlu, şöyle devam etti:

“Şimdiye kadar olan orman 
yangınlarında 2007-2016 yılları 
arasında ortalama yılda 2 bin 426 
yangın çıkmış, 2007-2016 yılları 
arasında ise yangından zarar gören 
alan sayısı yılda 9 bin 42 hektar. 
Yangın başına 3,72 hektar düşü-
yor. Geçen yıl çıkan orman yangın 
sayısı daha çok, 3 bin 188 yangın 
çıktı, 9 bin 156 hektar yandı ve or-
talama yangın başına düşen yanan 
alan 2,87 hektarla biraz daha düş-
tü, çünkü çok hızlı müdahale ettik. 
Bu yıl ise orman yangını sayısı şu 
ana kadar 774 adet. Yangınlar iki 
türlü. Örtü yangını, burada ağaç-
lar zarar görmüyor. Bin 62 hektar 
örtü yangını. Tepe yangını ise bü-
tün ağaçların tepesine kadar yandı-
ğı, harap olduğu durum 3 bin 410 
hektar. İkisini toplarsak yanan alan 
toplam 4 bin 472 hektar. Yılda nor-
malde 9 bin hektar civarında yan-
gın oluyor.” 
n AA

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, 
“Bu yıl orman yangını sayısı 
şu ana kadar 774 adet” dedi.
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Vitra markası altında, toptan ve perakende inşaat malzemesi satışında Konya’nın tanınmış yapı şirketleri 
arasında yerini alan Akköşe Yapı yeniliklere her zaman açık olan bir firma olarak dikkatleri üzerinde topluyor

Anadolu’nun 
parlayan yıldızı

Konya’nın en bilindik markası ol-
mayı hedefleyen Akköşe Yapı toptan 
ve perakende inşaat malzemesi satı-
şında güven endeksli olarak faaliyet-
lerine devam ediyor.  Akköşe Yapı, 
Türkiye’nin ilk ve en büyük seramik 
banyo ürünleri markası olan Vit-
ra’yı tüm ürün grupları ile (seramik, 
vitrifiye, armatür, banyo ve mutfak 
dolapları) mağazasında müşterileri 
ile buluşturuyor. 15 Temmuz dar-
be girişiminin ardından kendinden 
emin bir şekilde yoluna devam eden 
ve ekonomiye daha fazla katkı sağla-
yabilmek için yatırımlarını sürdüren 
firmalardan biri de Akköşe Yapı. Ak-
köşe Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
Bilal Ukdem açıklamalarda bulundu. 
Ukdem, “Akköşe Yapı olarak vizyon 
ve hedeflerimizle, bölgede toptan ve 
perakende müşterilere en iyi şekilde 
sunmak istiyoruz. Konya’da en az 2 
bin 500 metrekare alanda 600 ve 700 
metre arası teşhir yeri olan mağaza 
kazandıracağımızı söylemiştik. Bugün 
onu kazandırmanın da sevinci içeri-
sindeyiz” ifadelerini kullandı. 
Bilal Bey, bizlere Akköşe Yapı’nın mazi-

sinden biraz bahsedebilir misiniz?
1999 yılından itibaren Akköşe 

Yapı hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl 
Vitra, Artema grubu ile bir birlikte-
lik sağlayarak Konya’mıza önemli 
bir yapı mağazası kazandırdık. 2015 
yılında Yenigün Gazetesi’ne yaptığı-
mız röportajda biz bir söz vermiştik. 
Konya’da en az 2 bin 500 metrekare 
alanda 600 ve 700 metre arası teşhir 
yeri olan mağaza kazandıracağımızı 
söylemiştik. Bugün onu kazandırma-
nın da sevinci içerisindeyiz. Geçtiği-
miz yıl içerisinde yaşadığımız bir dar-
be girişimi oldu. Biz 2017 yılı itibari 
ile bunları aşacağımızı düşünüyoruz. 
Seçim öncesi dövizde dengesiz çıkış-
lar vardı. Elhamdülillah seçim sonrası 
oda düşüşe geçti. Bununlar beraber 
istikrarı yakalayıp daha güzel işler ya-
pacağımıza inanıyoruz. 
Yapmış olduğunuz çalışmalar ve proje-
ler hakkında bizlere bilgi verir misiniz? 

Daha çok perakende mi yoksa toplu 
olarak mı satış yapıyorsunuz? 

Biz 3 kola ayrılıyoruz. Birincisi 
perakende sektörü. İkincisi satış ve 
pazarlama. Üçüncü satış noktamızda 
şantiyeler. Farklı avantajlar ve özel 
fiyatlar sağlayarak satışlarımızı ger-
çekleştiriyoruz. Son yıllarda gelir sevi-
yesinin yükselmesi ile birlikte kaliteli 
ürüne talep her geçen gün artıyor. 
Bununla beraber şehrimizde de örnek 
projeler ortaya çıkmaya başladı. Dola-
yısı ile örnek projelerde kaliteli ürün-
ler tercih ediliyor. Orta ölçekli hizmet 
garantili Vitra çatısı altında Norm ve 
Punto markaları ile de hizmetlerimiz 
devam ediyor. Bunlar ekonomik ola-

rak orta ölçekli ürünler. 
Gayrimenkul ve yapı fuarlarının sektöre 
olan katkıları nelerdir? Konya piyasası-

na da katkıları olacak mıdır? 
Tabi ki katkıları azda olsa olacak-

tır. Ama arzumuz bir İstanbul inşaat 
ve yapı fuarı gibi bir kotaya ulaşma-
sıdır. İnşallah yetkililer daha iyi pro-
jeler ve organizasyonlar ile bunu üst 
seviyelere çıkartacaktır. Sadece te-
darik firmaların katılımı ile olacak bir 
iş değil üretici firmaları da fuarlara 
çekmeleri gerekir. Çünkü Konya Ana-
dolu’nun ortasında bir şehir. Allaha 
şükür ulaşım ile ilgili bir sorunumuz 
yok. Hızlı tren gibi bir olanağımız var. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Akköşe Yapı Vitra çatısı altında Norm ve Punto markaları ile de hizmetlerimiz devam ediyor. 
Bunlar ekonomik olarak orta ölçekli ürünler olarak dikkat çekiyor.

Bilal Ukdem



Konya Büyükşehir Belediyesi, 
gündelik hayatta yoğun olarak kulla-
nılan mobil iletişim araçlarının ihtiyaç-
larını karşılamak ve vatandaşlara daha 
kaliteli haberleşme hizmeti vermek 
amacıyla, şehrin kalabalık meydanları 
ile belediyeye ait toplu kullanım alan-
larında ücretsiz şarj ve kablosuz inter-
net hizmeti vermeye başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehrin kalabalık meydanlarında ve be-
lediyeye ait toplu kullanım alanlarında 
ücretsiz şarj ve kablosuz internet hiz-
meti veriyor. 

Vatandaşlar, şehrin çeşitli nokta-
larına konumlandırılan Wİ-Fİ ve şarj 
istasyonlarında mobil cihazlarını kab-
lolu veya kablosuz olarak şarj etme ve 
yüksek hızlı kablosuz internet kullan-
ma imkanına kavuştu. 

Kamuya açık alanlarda internet 
kullanımını düzenleyen 5651 sayılı 
kanun gereği, kullanıcılar kimlik bil-

gilerini girmeleri ve cep telefonlarına 
gelen SMS şifresi ile doğrulama yap-
maları halinde hizmetten faydalana-

biliyor. ‘Buyuksehirİnternet’ ismiyle 
yayınlanan kablosuz ağa dahil olan 
kullanıcılar, karşılarına gelen doğru-

lama ekranında talep edilen bilgileri 
eksiksiz olarak doldurup ücretsiz in-
ternet hizmetini kullanabiliyor. 

İlk etapta Kültürpark, Kılıçarslan 
Şehir Meydanı, Mevlana Meydanı, 
Zafer Meydanı, Kayalıpark, Meram 
Eğitim Araştırma Hastanesi, Tarihi 
Meram Köprüsü, Şehirler Arası Oto-
büs Terminali, Tren Garı, Meram 
Çamlıbel Kafem ve Necmettin Erba-
kan Parkı Kafem’de hizmet vermeye 
başlayan Wi-Fi noktası ve şarj istas-
yonları yakın zamanda tüm Kafem şu-
belerinde aktif hale gelecek. Genişle-
meye uygun yapıda kurulan sistem ile 
vatandaşların taleplerine göre hizmet 
noktaları artırılabilecek. 

Ücretsiz Wİ-Fİ ve şarj istasyonu 
hizmetinden faydalanan vatandaşlar, 
güzel bir uygulamanın hayata geçiril-
diğini belirterek, Büyükşehir Belediye-
si’ne teşekkür ettiler.  
n HABER MERKEZİ 
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Türkiye’de vahşice işlenen cinayetlerin 
ardı arkası kesilmiyor. Özelikle Hz. Mevla-
na’nın şehri olan Konya’da son zamanlarda 
yaşanan olaylar insanın tüylerini ürpertiyor. 
Peki, neden bu hale geldik? Bu soruyu 
kendimize bir soralım! 

Medya, her geçen gün “Bir insan 
daha cinayete kurban gitti” diyor ve biz, 
bu kan dondurucu olayları duymuyoruz 
sanki… Sadece sıradan bir haber şeridini 
daha geride bırakıyoruz. Elbette aklın kabul 
edebileceği bir durum değil, yaşananlar. 
Fakat neden? Veya ‘niçin oldu bütün bun-
lar’ sorularını cevapsız bırakıyoruz. Her 
şeyden önce, Batılılaşma hezeyanımızın 
bilançosunu görüyoruz. Onlar gibi, öz-
gür olmalıydık… Evet, bu iyi bir şey değil 

miydi? Şüphesiz… Dahası gelecekti ve 
geldi…Uydu birçok bakımdan; ancak 
bu özgürlüğün, namus belasıyla başı hiç 
hoş olmadı. Çünkü bizim toplumumuzda, 
ilericisinden gericisine; sağından soluna 
varıncaya kadar çoğu kesim “namus” 
olgusunu önemser. Bireysel olarak “bu 
kurallar beni bağlamaz” diyebiliriz; ancak 
toplum varlığı olmaya devam edeceksek, 
bu itirazımız havada kalacaktır. Bizim kültü-
rel dokumuzda, toplumun damgası, âdeta 
adaletin mührüyle yarışır durumdadır.

Mesela, kendisini aldattığı gerekçesiyle 
başı taşlara vurularak öldürülen kadının du-
rumunu, hangi namus sever izah edebilir? 
Bunun açık ifadesi şudur: “Sen benim gibi 
bir erkeği! Nasıl olur da aldatırsın” Çünkü 

kültür, erkekliğin şanına ya-
kışan ve yakışmayan kıstas-
ları koymuştur. Bu kuralların 
dışına çıkamayanlar, kısaca-
sı onun içinde cebelleşenler 
de, üzerlerine düşen vazifeyi 
icra etmeye mecburdurlar. 
Namusunu temizleyen, katil 
de olsa, toplum tarafından 
ona, başköşe gösterilip, 
arkasından “helal olsun” 
denecektir.

Doğrusu toplumun mantık dışı 
normlarını aşmanın yegâne yolu, eğitim 
düzeyimizi sahiden iyileştirmektir. Ancak 

bu eğitimin bir ucu hayata 
dokunarak gerçekleşmeli.

Aynı durum, kan davası 
için de geçerli değil midir? 
Hiç suçu olmayan kişiler, 
kanı yerde koymamak için, 
öldürmeye devam edecek ve 
sonuçta “bittim ben” diyerek 
karanlığa lanet okuyacaktır. 
Şimdi namus, vicdan veya 
ahlak bunların neresinde? 
İnsanlıktan söz edebilir mi-

yiz? Eğer insanlıktan çıktıysak, neyin na-
musudur peşine düştüğümüz? Bizi karan-
lıklarda bırakan törenin gözü kördür: Âdeta 

sürüye giren bir canavara ya da çakala 
benzemektedir, bu gözü dönmüş kindar-
lık. Öyle ya, sürüye giren çakal da, karnını 
doyurmak için değil, âdeta öldürebildiği 

kadar öldürme hırsına gark olmuştur… 
İşte töre cinayetleri, namus temizleme 
operasyonları da böyle değil mi?

Namussuzluk etiketiyle dışladığımız 
ve çıkmaza sürüklenen kadınlardan hepi-
miz sorumluyuz. Yargılamayı çok iyi yapı-
yoruz… Öyle görüyor ki, toplum olarak, 
bizim bu kör dövüşünden kurtulmaya; bir 
tür duygu ve kin boşalmasına ihtiyacımız 
var…

Yoğun baskılar altında ezilen mazlum 
insanların kendilerini bir an için kaybedip 
etraflarını kana bulamaları mı ya da anlık, 

sebepsiz öfke nöbetleri mi? Bir kere cin-
netin kendini ortaya koyuş tarzı kültürel ve 
öğrenilen bir şey. Örneğin ülkemizde cin-
net geçirenler hemen her zaman aileden ya 
da yakın ilişki içerisinde olduklarına zarar 
verirken İskandinav ülkelerinde ve ABD’de 
hedef genellikle yabancılardır. Cinnet farklı 
klinik durumların sonucu ortaya çıkabilen 
bir tablo. Biran önce bu tür olayların son 
bulmasını diliyorum ki bu da bizim elimiz-
de olan bir şey zaten…

Yıllar önce bir kitapta okuduğum 
cümle şuydu; “İnsanın kullandığı ilk alet 
başka bir insandır.”

Sağlık, başarı, huzur ve mutluluk 
daima yanınızda olsun… Selam ve dua 
ile kalın.

KONYA, SANA YAKIŞMIYOR!

hmenekse@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE

Trafik sigortasına ‘Havuz’ 
modeli getiren yönetmelik

İhracat destek ödemeleri
için e-imza kolaylığı

Zorunlu trafik sigortasında 
“Riskli Sigortalılar Havuzu” mode-
lini getiren yönetmeliğin Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafın-
dan imzalanarak, Resmi Gazete’de 
yayımlanmak üzere Başbakanlığa 
gönderildiği bildirildi. 

Başbakan Yardımcılığı maka-
mından yapılan yazılı açıklamaya 
göre, bazı şirketlerin zorunlu trafik 
sigortasında tavan fiyat uygulama-
sının ardından hasar riski yüksek 
araç grupları için poliçe düzenle-
mekten kaçındıkları ifade edilerek, 
bu sorunun çözümü için yeni bir 
adım atılarak, prim ve hasar tutarla-
rını tüm şirketlere dağıtacak “Riskli 
Sigortalılar Havuzu” oluşturulacağı 
kaydedildi.

Şimşek tarafından imzalanan 
yönetmeliğe göre, bu modelde şir-
ketler, tavan fiyat uygulamasındaki 
1, 2 ve 3’üncü basamaklar ile oto-

büs, kamyon, minibüs ve taksi gibi 
sürekli trafikte olan araçlara yönelik 
kesilen poliçelerden aldıkları prim-
leri merkezi bir havuzda toplayacak. 
Hasar ödemeleri de belli kurallar 
dahilinde bu havuzdan karşılana-
cak.

Hasar sürecini her şirket kendisi 
yürütecek ve şirketler havuz mode-
linde prime ve hasar tutarına belli 
kurallar dahilinde iştirak edecek. 
Bu iştirakte şirketlerin son 3 yılda-
ki pazar payları yüzde 50 oranında 
dikkate alınacak, kalan yüzde 50 ise 
şirketler arasında eşit dağıtılacak. 
Ayrıca şirketler devrettikleri prim-
den belli bir payı da giderler için ko-
misyon olarak alacak. 

Söz konusu havuzu Türkiye Mo-
torlu Taşıt Bürosu yönetecek, büro-
nun işlemleri de Hazine Müsteşar-
lığınca takip edilerek denetlenecek.
n AA

Hububatta dane kayıplarının en aza indirilmesinin önemine dikkat çeken KTB Başkanı Hüseyin 
Çevik, “Rutubetin yüksek olduğu sabah erken ve akşam saatlerinde hasat yapılmamalıdır” dedi 

Dane kaybına karşı
biçerdöver uyarısı

Hububatın, tekniğine uygun ola-
rak ayarlanmış biçerdöverlerle, za-
manında hasat edilmesi, ekonomik 
ve sosyal olarak çok büyük önem arz 
etmekte. Anız yakılmasına meydan 
vermemek, dane ve sap kayıplarını 
azaltmak için hububatın durumuna 
göre uygun dane nemi, uygun hız, 
devir ve yükseklik ile zamanında bi-
çilmesinin sağlanması için çiftçilere 
büyük görev düşmekte.

Hububat hasat sezonuna girilme-
siyle birlikte dane kayıplarının en aza 
indirilmesinin önemine dikkat çeken 
Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüse-
yin Çevik, hasat için gerekli hususlara 
uyulduğunda dane kaybının en aza 
indirileceğini belirterek, bunun aynı 
zamanda kalite özellikleri korunarak 
pazar taleplerine uygun ürün elde 
etmek için gerekli olduğuna dikkat 
çeken Çevik, yoğun emek ve masraf 
gerektiren üretim sürecinde sarf edi-
len emeğin karşılık bulması için hasat 
kriterlerine tam olarak uyulmasının 
üreticilere ve ülke ekonomisine katkı 
sağlayacağını söyledi.

Çevik, “ Hububatta hasat nem 
oranı dane neminin  yüzde 13- 14 
civarında olması arzu edilir. Daneler 
elle bastırıldığında ezilmiyor ise uy-
gun nem aralığında olduğu anlaşılır. 
Tarladaki başaklar altın renginde ve 
elle ovalandığında daneler başakçık 
kavuzlarından kolayca ayrılıyorsa ha-

sat için yeterli kuruluğa geldiği anla-
şılır. Rutubetin yüksek olduğu sabah 
erken ve akşam saatlerinde hasat 
yapılmamalıdır. Tam olgunlaşmamış 
hububatı hasat etmek kadar, hasa-
dın gecikmesi de çiftçinin zararınadır. 
Hasadın gecikmesinde hem hasat 
edilen üründe hektolitre ağırlığı kaybı 
olacağı gibi hem de gecikmeden dola-
yı dane kırıkları artmakta ve danedeki 
protein parçalanması neticesinde pi-
yasada ürün süne emgili gibi işlem 
görmektedir.

Ülkemizde yaklaşık 17 milyon 
hektar tarla bitkileri ekilişi yapılmak-
tadır. Bu arazilerin yüzde 70’i kendi 
yürür hasat makineleri ile hasat edil-
mektedir. Ülkemizde yaklaşık 15 bin 
adet biçerdöver bulunmakta olup, 
yaklaşık 12,5 milyon hektar tarım 
arazisinde hasat yapmakta ve yıllık 
yaklaşık 35- 40 milyon ton ürün hasat 
etmektedir. Biçerdöverde ürün hasa-
dında dane kaybı başlıca sorun olarak 
bilinmekte olup, yasal sınırı yüzde  2 
iken gerçekleşme oranı maalesef bu-

nun üzerindedir. Türkiye genelinde 
yüzde 1’lik dane kaybının ülke eko-
nomisine zararı 350 bin ton civarında 
ürün olup, bunun maliyeti yaklaşık 
300 milyon TL olmaktadır. Bu oranın 
üstünde dane kaybına neden olan-
lar hakkında Bakanlığın “Biçerdöver 
kontrol hizmetlerinin organizasyonu 
ile kontrollerde takip edilecek esas ve 
usullere ait uygulama talimatı” çerçe-
vesinde ve kabahatler kanununun 32. 
Maddesine göre işlem yapılmaktadır. 
Bakanlığımızın da kesin bir talimatla 
belirttiği üzere operatör belgesi sahibi 
olmayanların biçim yapması yasaktır. 
Tarlanıza getirttiğiniz biçerdöver de 
ilk bakmanız gereken şey operatör 
belgesidir. Unutmayınız ki operatör 
belgesi olmayan yetersiz kişiler daha 
fazla dane kaybı yapacaktır. yüzde  
5-8’lerle ifade edilebilecek biçerdöver 
dane kayıpları kabul edilebilir bir yak-
laşım değildir. Konu ile ilgili Konya 
Ticaret Borsası olarak gerekli eğitim 
çalışmalarımıza devam etmekte-
yiz. Amacımız, çiftçilerimizin büyük 
emek, zaman ve masrafla üretmiş 
oldukları tarla bitkilerinin zamanında, 
en az dane ve sap kaybı ile tekniğine 
uygun olarak biçilmesini sağlamaktır. 
Bu sayede milli servet kaybını önle-
mek, biçerdöverlerle yapılan hasatta 
meydan gelen dane kayıpları ile tane 
hasarlarını en alt seviyede tutmaktır” 
dedi.  n HABER MERKEZİ 

Destek ödemesine ilişkin bel-
gelerin elektronik ortamda firmalar 
tarafından e-imza uygulaması çer-
çevesinde yüklenmesi durumunda, 
orijinal evrakların başvuru yapılan 
kurum ve kuruluşlara ibrazı aran-
mayacak. İhracata destek ödeme-
sine ilişkin belgelerin elektronik 
ortamda firmalar tarafından e-imza 
uygulaması çerçevesinde yüklen-
mesi durumunda, orijinal evrakların 
başvuru yapılan kurum ve kuruluş-
lara ibrazına gerek kalmayacak. 

Ekonomi Bakanlığının “İhracata 
Yönelik Devlet Yardımları Kapsa-
mında Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonundan Yapılan Ödemelere İliş-
kin Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Destek ödemesine ilişkin belge-
lerin elektronik ortamda otomasyon 
sistemlerine firmalar tarafından 
e-imza uygulaması çerçevesinde 
yüklenmesi durumunda, orijinal ev-
rakların başvuru yapılan kurum ve 
kuruluşlara ibrazı aranmayacak.

Firmalar tarafından e-imza uy-
gulaması çerçevesinde otomasyon 
sistemlerine yüklenen destek öde-
mesine konu belgelerin eksiksiz bir 
şekilde muhafaza yükümlülüğü ve 
denetime karşı sorumluluğu, destek 
başvurusunda bulunulmasından iti-
baren 10 yıl boyunca firma yetkilile-
rine ait olacak.
n AA

Büyükşehir’den açık alanda ücretsiz internet

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
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Eğlence mekanına kurşun yağmuru İhraç edilen polis, evde ölü bulundu
Alkollü eğlence mekanı silahlı 

saldırıya uğradı. 3 kişinin kurşun 
yağmuruna tuttuğu mekanın üst 
katındaki evde oturan bir kişi hafif 
yaralanırken saldırı anı güvenlik ka-
merasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Sahibata Ma-
hallesi Yavuz Selim Caddesi üzerin-
de bulunan alkollü eğlence meka-
nında meydana geldi. Plakasız siyah 
renkli bir otomobil ile gelen kimliği 
belirlenemeyen yüzleri maskeli 3 
kişi iş yerine karşı adeta kurşun 
yağdırdı. Zanlılar geldikleri otomo-
bille olay yerinden hızla uzaklaşarak 
kayıplara karıştı. 

Saldırı sırasında kapalı olan me-
kana çok sayıda kurşunun isabet 
ettiği belirlendi. Saldırı anı güvenlik 
kamerası tarafından görüntülen-
di. Silah seslerini duyanlar polise 
ihbarda bulundu. Kısa sürede olay 
yerine ulaşan ekipler çevre güven-

liği alarak boş kovanları inceledi. 
İş yerinin duvarında açılan delikler 
saldırının şiddetini ortaya koydu. 

Diğer taraftan binanın üst ka-
tında oturan Suriye uyruklu Hasne 

Y. açılan ateş sonucu kolundan ha-
fif şekilde yaralandı. Polis saldırıyı 
düzenleyen 3 kişiyi yakalamak için 
çalışma başlattı.
n İHA

Uzun süredir kendisinden ha-
ber alınamayan 41 yaşındaki polis 
memuru Melikşah K. arkadaşının 
evinde ölü bulundu. Olay, merkez 
Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şa-
fak Caddesi üzerinde bulunan stüd-
yo dairede meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Gaziantep İl Emniyet 
Müdürlüğünde görev yapan evli 
iki çocuk babası 41 yaşındaki po-
lis memuru Melikşah K. 3 ay önce 
hakkında açılan idari soruşturma-
lar nedeni ile mesleğinden ihraç 
edildi. Melikşah K. son günlerde 
bazı sorunlar nedeni ile 6 gün önce 
Konya’daki arkadaşının evine geldi. 
Melikşah K.’yı arayıp ulaşamayan 
yakınları hayati tehlikesinden şüp-
helendi ve durumu polis ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine gelen ekipler 
uzun süre zile basmasına rağmen 
kapı açılmadı. Bunun üzerine kapıyı 
kırarak içeri giren ekipler Melikşah 

K.’nın cansız bedeni ile karşılaştı. 
Polis ekiplerinin olay yerindeki ince-
lemelerin ardından Melikşah K.’nın 

cansız bedeni otopsi yapılmak üzere 
hastane morguna kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.  n İHA

Terör propagandası
yapanlara operasyon

Terör örgütü PKK ve DEAŞ’ın 
sosyal medya üzerinden propagan-
dasını yapan ve üye oldukları ileri 
sürülen 9 kişi polisin düzenlediği 
operasyonla gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, yapılan takibin ardından 
sosyal medya üzerinden örgüt pro-
pagandası ve terör örgütüne üye 
olduğu iddia edilen 9 kişinin adres-
lerine sabah saatlerinde eş zamanlı 

baskın düzenledi. Yapılan operas-
yonda sosyal medya üzerinden te-
rör örgütü PKK’nın propagandasını 
yapan 5 kişi, DEAŞ üyesi olduğu 
ve örgüte lojistik destek sağladığı 
ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 9 şüpheli Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçirildi. Şüp-
heliler işlemlerinin tamamlanması 
için emniyete götürüldü.  n İHA

Prof. Dr. Uğur Uslu, “Kenelerin Nisan ve Ekim ayları arasında sayısal bakımdan Temmuz-Ağustos 
aylarında kırsal alanlarda insan ve diğer canlıların vücuduna tutunarak tehdit oluşturmaktadır” dedi

Temmuz-Ağustos’ta
kenelere karşı dikkat!

Selçuk Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Uslu, 
kenelerin “ixodidae” ailesinde bulu-
nan “Hyalomma marginatum mar-
ginatum” türünün, Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi’ne (KKKA) neden 
olduğunu belirterek, “Ülkemizde çok 
sayıda bulunan Hyalomma margina-
tum marginatum, Nisan ve Ekim ayla-
rı arasında, özellikle sayısal bakımdan 
Temmuz-Ağustos aylarında kırsal 
alanlarda insan ve diğer canlıların vü-
cuduna tutunarak tehdit oluşturmak-
tadır” dedi. 

Prof. Dr. Uslu, yaptığı açıklama-
da, Hyalomma marginatum margi-
natumun, iki konaklı keneler oldu-
ğunu, dişi kenelerin, 100 ile 5 bin 
arasında değişen, kehribar renginde 
0,4-0,5 milimetre büyüklüğündeki 
yumurtalarını, ağaç kovuklarının al-
tına, taş aralarına bıraktığını söyledi. 
KKKA’nın, Türkiye’de ilk defa 2002 
yılında görüldüğünü, 2003’te teşhisi-
nin konulduğunu ifade eden Prof. Dr. 
Uslu, Türkiye’de Kelkit Vadisi, Tokat, 
Yozgat, Çorum’da, özellikle kırsal ve 
ormanlık alanın kesiştiği bölgelerde 
KKKA’nın ortaya çıktığını, virüsün de 
bu bölgelerdeki hayvan hareketleriyle 
ülkenin farklı yerlerine taşındığını be-
lirtti.

“İNSANLAR VÜCUTLARINDA KENE 
OLDUĞU HİSSİNE VARAMIYOR”
KKKA’nın, kenenin direkt olarak 

insan kanını emmesiyle gerçekleşe-
bileceğini dile getiren Prof. Dr. Uslu, 
virüsün hayvanlardan süt sağımı es-
nasında kenelerin ezilmesi sonucunda 
bulaşabileceğini, kesilen küçükbaş ve 
büyükbaş hayvanların etlerine tema-
sıyla da gerçekleşebileceğini anlattı. 
Prof. Dr. Uslu, kenelerin genellikle 
insanların diz kapağının arkasında, 
kasık bölgelerinde, göbek çevresinde, 
koltuk altlarında, boyun ve ensele-
rinde, kulak arkalarında,  derilerinin 
ince olduğu bölgelerde tutunma ola-
sılığının fazla olduğunu belirterek, 
“KKKA’ya sebep olan ve ülkemizde 
çok sayıda bulunan Hyalomma mar-
ginatum marginatum, nisan ve ekim 
ayları arasında, özellikle sayısal ba-
kımdan temmuz-ağustos aylarında 
kırsal alanlarda  insan ve diğer canlı-
ların vücuduna tutunarak tehdit oluş-
turmaktadır. Bunun en önemli özelliği 
kenenin vücuda tutunduktan sonra 

insanlarda kenenin tutunduğuyla il-
gili herhangi bir belirti göstermemesi. 
Çünkü kene tutunduğu zaman kene-
nin salgıladığı anestezik bir madde sa-
yesinde insanlar, kenenin vücuduna 
tutunduğu hissine varamıyor. Kene, 
insanlarda tutunmasının ardından, 
24 saat üzerinden geçmişse insanlar-
da gribal bir enfeksiyon gibi kendini 
göstermektedir. İlk etapta, ateş, baş 
ağrısı, bulantı, kusma olabileceği gibi 
ishalle de kendini gösterebilmektedir” 
şeklinde konuştu. 

“KENE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ 
TEDAVİ SÜRECİNE ETKİ EDİYOR”
Vaka sonrasında, hastanın, keneyi 

kendi imkanlarıyla çıkarmaması ge-
rektiğini, en yakın sağlık kuruluşuna 
başvurmasının hayati önem taşıdığını 
vurgulayan Prof. Dr. Uslu, “Kene, tek 
bir hamlede tutulup çekildiği zaman 
özellikle kene, tükürük bezlerindeki 
virüsü anında insana bulaştırabilmek-
tedir. Onun için kenenin vücuda yapı-
şık olan en yakın bölgesinden tutulup, 
hafifçe biraz çektikten sonra bir daki-
ka kadar beklenmesi gerekmektedir. 
Çünkü kene, hipostomun üzerinde 
bulunan diş benzeri yapılarını bir da-
kika içerisinde kapatıyor. Kapattıktan 
sonra ise tek, ani darbeyle kenenin 
hipostomunu içeride, vücutta kalma-
yacak şekilde çıkarılıp alınması ge-
rekmektedir. Kene çıkarıldıktan sonra 
Hyalomma marginatum marginatum 
olup olmamasının belirlenmesi için 
kenenin öldürülmemesi ve ezilme-
mesi gerekmektedir. Kenenin, para-

zitoloji laboratuvarına gönderilip larva 
mı, nimf mi, erişkin mi olduğunun 
belirlenmesi gerekmektedir. Tedavi-
nin nasıl yapılacağı, tedavi şeklinin ka-
rarlaştırılması açısından kene türünün 
belirlenmesi önem arz ediyor” diye 
konuştu.

“İLAÇ KULLANIMINDA ÇEVREYE 
DUYARLILIK GÖSTERİLMELİ”

Prof. Dr. Uslu, hayvanlarda kene-
lerin genellikle kasık bölgesi, kuyruk 
altı, göğüs çevresi, kulak içerisi, tırnak 
araları, boyun bölgesi, baş kısmının 
ulaşamayacağı bölgelerde çok sayıda 
bulunabileceğini ifade ederek, “Bunun 
için özellikle sütü sağılan hayvanlarda 
süte geçmeyen ilaçların kullanılması 
gerekmektedir. Büyükbaş ve küçük-
baş hayvanlar ilaçlanmalıdır. Hayvan 
hareketlerinde o bölgedeki virüsün 
diğer bölgelere taşınmaması büyük 
önem arz ediyor. Onun dışında çevre 
ilaçlaması da yapılması gerekir fakat; 
ilaçlama yapılırken insana, hayvana, 
bitkiye zarar vermeyen, kalıcı etkisi 
fazla sürmeyen ilaçların kullanılması 
hassasiyetle belirlenmelidir” dedi.
“İNSANLARIN HİÇ GİDİLMEMİŞ BÖLGE-

LERE GİTMEMESİ GEREKİR”
Kişisel koruma yöntemlerinin bi-

linçli şekilde uygulanmasının önemli 
olduğunu anlatan Prof. Dr. Uslu, “Kır-
sal alana çıkmadan önce kene kovu-
cu spreyler uygulanmalı. Ultrasonik 
dalga yayıcılar da 100 metrekareye 
kadar keneye karşı etkili olabilmekte-
dir. Onun haricinde, maliyeti oldukça 
yüksek nanoteknolojik materyalden 

üretilmiş pantolon, atlet, çorapların 
tercih edilmesi de kene vakalarına 
karşı tedbir olabilmektedir. Kırsal 
alanlarda açık renkli elbiseler giyilmeli 
ve özellikle pantolon paçalarının çorap 
içerisine konulması gerekir. İnsanların 
bakir alanlara, hiç gidilmemiş bölge-
lere gitmemeleri tavsiyeler arasında 
sayılabilir” ifadelerini kullandı.

“BEÇ TAVUĞU, KEKLİK 
MÜCADELEYE UYGUN DEĞİL”

KKKA ile biyolojik mücadele kap-
samındaki çalışmaları değerlendiren 
Prof. Dr. Uslu, “Bunun için avcı bö-
cekleri, kene mücadelesinde kulla-
nılabiliyor. Onun haricinde yine en-
tamopatojen nematodlar dediğimiz 
Heterorhabditis bacteriophora, kene-
lerin larvalarını yemekte, mücadelede 
kullanılabilmektedir. Fakat bu yön-
temin, entamopatojen nematodların 
kullanılabilmesi için özellikle ortamın 
nemli olması gerekmektedir. Aksi 
takdirde laboratuvarda ürettiğimiz 
nematodlar ölmektedir. Yine mücade-
lede kullanılan beç tavuğu veya kek-
lik, belirli miktarda keneyi yedikten 
bir süre sonra kendisi kene toksikas-
yonundan, kene felcinden hayvanımız 
ölmektedir. Dolayısıyla bunlar, ke-
neyle mücadelede uygun bir yöntem 
değil” diye konuştu. Prof. Dr. Uslu, 
keneyle mücadelede, Sağlık Bakanlığı 
ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı’nın aşı çalışmalarının hızla devam 
ettiğini, kısa sürede sonuç alınacağı 
umudunda olduklarını sözlerine ekle-
di. n HABER MERKEZİ 

Prof. Dr. Uğur Uslu, vaka sonrasında, hastanın, keneyi kendi imkanlarıyla çıkarmaması gerektiğini, 
en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasının hayati önem taşıdığını vurguladı



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez, Ulu Cami’nin açılışı 
ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üze-
re geldiği Iğdır’da, Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Al-
ma’yı ziyaret edip, yapımı süren üni-
versite camisini gezdi.

Buradaki incelemelerinin ardın-
dan üniversitenin Karaağaç yerleşke-
sine geçen Görmez, “Din Gönüllüleri 
Buluşması” programına katıldı. Gör-
mez, burada yaptığı konuşmada, bir 
din görevlisi için en büyük tehlikenin, 
yaptığı işin sıradanlaşması olacağını 
belirtti.

“Bizim için en büyük tehlike yap-
tığımız işin rutinleşmesidir.” ifadesini 
kullanan Görmez, “Yaptığımız işin 
manasını, ruhunu kaybetmesidir. 
Mihrabı, minberi sıradanlaştırmak bi-
zim için en büyük tehlikedir. Zaman 
zaman bir araya gelerek kendi muha-
sebemizi yapmalıyız. Birbirimizi uyar-
malıyız. Biz öyle bir hizmet yürütüyo-
ruz ki, sadece ilimle olur. Cehaletle 
olmaz. Sadece ilimle, irfanla, marifet-
le, hikmetle olur. İlmimizi, irfanımızı 
artırmalıyız.” diye devam etti. Di-
yanet İşleri Başkanı Görmez, İslam 
dünyasının zorlu süreçlerden geçtiği-
ni aktararak, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “İslam dünyası çok zor bir 
süreçten geçiyor. Sizlerin hizmetine 
ihtiyaç artıyor. Diyanet artık sadece 
Türkiye’nin değil, dünyanın Diya-
net’i olmaya başladı. Afrika’dan La-
tin Amerika’ya, Avrupa’dan Asya’ya 
kadar bütün dünyada sizin hizmet-
lerinize ihtiyaç var. İslam aleminin 
dini dokusu parçalandı. Sağlam dini 
dokusu ayakta kalan Türkiye’de yaşı-
yorsunuz. Bu dini dokuyu muhafaza 
eden kurum olan Diyanet’te çalışı-
yorsunuz. Tarih boyunca olduğu gibi 
İslam’ın ana yolunu nasıl terk etme-
diysek, bundan sonra da asla oradan 
ayrılmadan, dini dokumuzu muhafa-
za ederek yolumuza devam edeceğiz. 
İslam ilahi mekteptir. Bu ilahi mek-
tebi anlamak ve yaşamak için beşeri 
mektepler var. Bütün mezhepler ilahi 
mektebi anlamak için beşeri mektep-

lerdir. Biz bu beşeri mektepleri ilahi 
mektebin önüne geçiremeyiz. Biz, 
Allah’ın dinine mensubiyetin Kuran’ı 
Hakime mensubiyetin önüne bunları 
geçirerek birbirimizle kavga ve ihtila-
fa dönüştüremeyiz.”
n AA
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Meram Belediyesi’nin yaz kursları başladı
Meram Belediyesi tarafından 

10-15 yaş aralığındaki kız ve erkek 
çocuklara yönelik, Kur’an-ı Kerim 
öğretimi, Hz. Peygamberin hayatı, 
ahlak ve inanç esasları gibi derslerin 
verileceği iki aylık eğitim dönemini 

kapsayan yaz kursları başladı. Ah-
met Özcan Caddesi’nde ve Gödene 
Mahallesi’nde bulunan Bilgi Merkez-
lerinde verilmeye başlayan kurslarda 
bu yıl 160 öğrenciye eğitim verilmesi 
hedefleniyor. 3 Temmuz Pazartesi 

günü başlayan yaz kursları 7 haftalık 
eğitimin ardından 18 Ağustos 2017 
Cuma günü sona erecek. Milli Eğitim 
Müdürlüğünde görev yapan öğret-
menler tarafından verilen yaz kursla-
rında öğrencilere: Kur’an-ı Kerim öğ-

retimi, insanlık tarihi, inanç sistemi, 
ibadet ve ahlak derslerinin yanı sıra 
değerler eğitimi çalışmaları da yapı-
lacak. Yaz Kurslarına katılan öğren-
ciler, Meram Belediyesi’ne ait Rabia 
Spor Merkezinde bulunan imkan-

lardan da yararlanacaklar. Yapılan 
program dahilinde öğrenciler spor 
merkezinde uzman öğretmenler 
nezaretinde yüzme etkinliklerine de 
katılacaklar. Ayrıca diğer etkinliklerin 
de planlandığı kurslarda öğrencilerin 

hoşça bir tatil geçirmeleri sağlanmış 
olacak. Kurslara katılan öğrencilere, 
eğitim süresince ihtiyaç duyacakları 
tüm materyaller de Meram Beledi-
yesi tarafından ücretsiz karşılanacak.  
n HABER MERKEZİ

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “İslam ilahi mekteptir. Bu ilahi mektebi anlamak ve yaşamak için 
beşeri mektepler var. Bütün mezhepler ilahi mektebi anlamak için beşeri mekteplerdir.” dedi

‘İslam ilahi mekteptir’

Hakkari’de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari’de pusu ve devriye göre-

vi icra eden güvenlik güçleri ile bölü-
cü terör örgütü mensupları arasında 
çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale 
getirildi.

Hakkari’de pusu ve devriye göre-
vi icra eden güvenlik güçleri ile bölü-
cü terör örgütü mensupları arasında 
çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale 
getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığının in-
ternet sitesinde, dünkü “yurt içi olay-
lar”a ilişkin bilgi verildi. 

Buna göre, güvenlik güçleri tara-
fından Hakkari’nin Şemdinli, Diyar-
bakır’ın Silvan ve Dicle ilçelerinde ya-
pılan arazi aramalarında tespit edilen 
birer el yapımı patlayıcı imha edildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bölü-
cü terör örgütüne yardım ve yataklık 

edenlere yönelik gerçekleştirilen ope-
rasyonda bir Kalaşnikof piyade tüfeği 
ve bu tüfeğe ait 90 fişek, bir tabanca, 
49 gaz maskesi ele geçirildi. Güvenlik 
güçlerince iki işbirlikçi gözaltına alın-
dı. Şırnak Güçlükonak’ta ise gerçek-
leştirilen adli aramada bölücü terör 
örgütü mensubu bir terörist yakalan-
dı. Hakkari’de pusu ve devriye görevi 
yapan güvenlik güçleri ile bölücü te-

rör örgütü mensupları arasında çıkan 
çatışmada etkisiz hale getirilen terö-
rist sayısı 3’e yükseldi. Aramalarda 
bir M-16 piyade tüfeği, bir Kalaşnikof 
piyade tüfeği, iki el bombası ve iki el 
dürbünü ele geçirildi. Muş Varto’daki 
arazi aramasında ele geçirilen, bomba 
yapımında kullanılmak üzere hazır-
lanmış bir kilogram 500 gram amon-
yum nitrat imha edildi.  n AA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez, “ İslam aleminin 

dini dokusu parçalandı. Sağlam 
dini dokusu ayakta kalan Türkiye’de 

yaşıyorsunuz” dedi.

Almanya’nın ev sa-
hipliğinde G20 liderler 
zirvesi Hamburg’da ger-
çekleşecek. Almanya’nın 
ne tür derdi var bilinmez 
ama zirvede konuşulacak 
asıl konuların Katar ve Ku-
zey Kore üzerinden olaca-
ğı kesin olarak bilinmekte. 
Atlantik ve Asya arasında 
yeni yüzyıla damga vura-
cak liderlik mücadeleleri 
bu dönem içerisinde açık bir şekilde 
biraz öncede dediğimiz gibi Katar ve 
Kore üzerinden gidiyor. Aslında pek 
üzerine düşmeden adını koymamış gibi 
davransalar da masa üzerinde bir nevi 
üçüncü dünya savaşı oynanıyor.  Katar 
ve Kore krizleri sıcak çatışmaya dönme 
riski itibariyle tansiyonun düşürülmesi 
ve sürecin normalleşmesi adına atılabi-
lecek adımlar G20’nin öncelikli gündem 
maddesi olmalı. Özellikle Güney Kore 
ve Türkiye’nin bölgede etkin bir rol oy-
naması gerektiğini savunan birçok ülke 
var. 

Ancak bu etkin rol içerisinde 
ABD’nin tavrı ise herkesi kendine 
bağımlı bırakma hastalığı. İşte bu 
doğrultuda Türkiye’nin Kore krizi için 
üstlenebileceği rol gibi, G.Kore’nin de 
Avustralya gibi bölgeye uzak ülkelerin 
Katar krizi konusunda tutumları çözüm 
açısından anlamlı olabilir. 

Tabi tüm bu gelişmeler devam 
ederken Mısır’a uçak gemisi aldırarak 
Türkiye’nin son 15 yılda bölgesinde ar-
tan oyun kurucu gücünü kırmaya çalış-
mak ise açıkça beyhude bir girişimdir.  
G20’nin ana gündeminde elbette kü-

resel büyümenin topar-
lanması küresel ticaretin 
canlandırılmasına yönelik 
olarak istihdam ve kü-
resel iklim değişikliğine 
yönelik konular olacaktır. 
Ancak Trump göreve 
geldikten sonra attığı 
adımlar ve sebep olduğu 
tartışma ortamlarında 
G20 üyelerinin 
aralarında ki çelişkileri 

çözüme kavuşturması pek de kolay 
gözükmüyor. Asıl dikkatle incelenmesi 
ve gündeme getirilmesi gereken konu 
ise kesinlikle Trump’ın dışarıda izlediği 
önce ABD algısını tartışmak. Bu algı 
korumacı politikasına ve küresel finans 
sistemine yönelik büyük endişeler 
taşıyan bir hal almış durumda. Tabi ki 
bunu sadece biz demiyoruz bu endişeli 
durumu G20 zirvesi öncesinde IMF’de 
gündeme getirerek rapor halinde 
sunmuş durumda. Sadece ABD değil 
Çin’in mevcut büyümesini destekleyen 
politikalarının da sürdürülemez olduğu 
ve finansal kırılganlıklarında arttığı 
raporda belirtilmiş. 

Katar, Kore, ABD derken nereden 
bakılırsa bakılsın ülkeler arasında birçok 
gündem maddesi var. Liderlerinde ka-
fasında kurdukları senaryolar var. Hem 
Türkiye’nin etkin rolleri hem de küresel 
ortamda yaşananlar konuşmaların ve 
görüşmelerin seyrini değiştirecek nite-
likte. 

En çok merak edilen ise ülkeler 
arasında bunca çıkmazlıklar varken 
liderlerin hangi konularda anlaşmalar 
sağlayacağı…

G20 NELER OLACAK? 

ibrahim@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Pencereden düşen çocuk
hayatını kaybetti

Karaman’da oturdukları evin 
penceresinden aşağı düşerek ağır 
yaralanan Afganistan uyruklu çocuk 
kaldırıldığı hastanede kurtarılama-
yarak hayatını kaybetti. 

Olay, Valide Sultan Mahallesi 
227 Sokak’ta bulunan Göcer Apart-
manında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 4. 
katında oturan Afganistanlı ailenin 
2 yaşındaki kızları Tahira Ayoub, 

annesinden habersiz pencereye çık-
tı. Pencerede takılı sinekliğe yasla-
nan küçük kız, sineklikle birlikte 12 
metre yükseklikten yere düştü. Ço-
cuğun pencereden aşağı düştüğünü 
görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 
gelen ambulansla Karaman Devlet 
Hastanesine kaldırılan küçük kız 
tüm müdahalelere rağmen kurtarı-
lamayarak hayatını kaybetti.
n İHA
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ambalaj firmamızda 
Makine Operatörü 
yetiştirilmek üzere 
 Meslek lisesi ve 

yüksek okul mezunu
 personel alınacaktır.

1.700 tl maaş +mesai, yemek, servis verilecektir.
Vardiyalı sistemde çalışacak, ekip çalışmasına yatkın.
Askerlikle ilişiği bulunmayan konya da ikamet eden

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

Ofis mobilyaları ve ofis koltukları üretimi konusunda 
lider konumda olan fabrikamıza, aşağıdaki 
meslek gruplarında çalışanlar alınacaktır.

* Statik Toz Boyacı
* Mobilya Boyacısı

* Mobilyacı
* Terzi

* Kaynakçı (Belgesi olan 
tercih edilecektir)

* Meslek Lisesi veya 
Düz Lise Mezunları 

* Vasıfsız Bay ve Bayanlar
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA



ZAYi VE 
ELEMAN 

İLANLARINIZ 
İÇİN

BİR TELEFON
KADAR 
YAKINIZ
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Bosna 
Hersek 

Mahallesi’nde  
Satılık 

Kaloriferli,  
 2+1 ve 

3+1 
daireler
0531 
710 

88 76

SATILIK 
DAİRELER

MÜRACAATLAR ŞAHSEN FİRMA ADRESİMİZE YAPILACAKTIR.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN 
PROJELERDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

• 5188 SAYILI YASA GEREĞİ 
ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK 

KARTINA SAHİP
• ÖZEL GÜVENLİK KİMLİĞİNDE 

SÜRE SIKINTISI OLMAYAN
 • BAY- BAYAN GÜVENLİK 

GÖREVLİLERİ ARANMAKTADIR.

 FERHUNİYE MH. DR YUSUF ZİYA PAŞA SK. 
SAĞLIK İŞ MERKEZİ NO:8/1 

(1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI) SELÇUKLU / KONYA

TEL: 0 332 233 12 86 / 0544 880 23 59 

Bünyemizde çalıştırılmak üzere;

DENEYİMLİ  
Satış Danışmanı 

ve 
Bayan Sekreter 
ALINACAKTIR.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres: Yaka Mah.Yaka Cad. No: 142 Meram/Konya 

Yaka Marina Düğün ve Toplantı  Salonu 

Tel: 0533 483 62 79

SATILIK DAİRELER
(Sancak itfaiye arkası)
Kosova Mahallesi
Medine Caddesi 
Rüya Sitesinde 

2 Adet 3+1 165 m2 

3. ve 5. katlar satılıktır 
0532 267 77 47

                1977 yılından bu yana baskı ve ambalaj sektöründe imalat yapan ve sürekli kendisini geliştirmeyi ilke edinen 
yeniliğe açık dinamik ruhu ve PVC filmi üretimindeki başarısıyla Türkiye’nin önde gelen ambalaj üreticileri arasında yer 

alan Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San.Tic. A.Ş. bünyesinde çalışacak takım akadaşları arıyoruz.

• ÜRETİMDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
-22-35 yaş arası,

-Bay,
-Askerlik hizmetini tamamlamış,

-Tam zamanlı,
-Sorumluluk bilinci yüksek,

-Vasıflı&vasıfsız elemanlar istihdam edilecektir.
 • DEPO VE SEVKİYAT BÖLÜMÜNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;

- 22-35 yaş arası,
-Askerlik hizmetini tamamlamış,

-Tam zamanlı,
-Bay,

-Forklift ehliyetine sahip,
-Depo ve sevkiyat alanında en az 1 yıl deneyimli personel istihdam edilecektir.

 • SATIŞ DESTEK BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
-Satış destek sorumlusu (Büro Memuru)

-Bayan
-22-35 yaş arası

-En az Lise mezunu,
- İdari birimde çalışacak,

-Siparişlerin şirket politikasına ve ilgili prosedürlere uygun olarak sisteme işlenip, 
takiplerinin yapılmasını sağlayacak,

-Kendine güvenen, dinamik,iletişimi kabiliyeti yüksek, uzun süreli çalışabilecek,
-Alanında en az 1 yıl deneyimli personel istihdam edilecektir.

1.Organize Sanayi Bölgesi Çevreli Sk.No:6-8 SELÇUKLU /KONYA
SEZERSAN AMBALAJ

NOT: Servis ve yemek imkanları firmamız tarafından karşılanacaktır.
Askerliğini yapmış kişiler tercih sebebidir. 

Müracaatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
  OFSET BASKI makinelerinde çalışacak yardımcı elemanlar,
  MÜCELLİT makinelerinde ve CİLT işinde çalışacak Usta ve Yrd.Elm.,
  Çanta ve Cüzdan imalatında çalışmış SARACİYE ustaları,
  Dikişciler,
  Matbaacılık mesleğini benimseyebilecek Vasıfsız elemanlar,
  35 Yaş aşağısı ve askerlikle ilişiği olmayan,

BAY / BAYAN ELEMANLAR 
alınacaktır

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Büsan Organize San. Ankara Yolu Girişi 10631 Sokak No: 4 
     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA
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Çarşı Merkezinde 
AVM Kapalı Otopark 

içinde bulunan 
Sirkülasyonu hızlı 

Oto bakım ve 
yıkama merkezi 

iş değişikliği 
nedeniyle devren

SATILIKTIR
İrtibat

0544 660 09 81

SATILIK DAİRE
S.S. AKŞEHİR YAPI KOOPERATİFİ

Güneydoğu ve Kuzeydoğu cephe 
Zemin üstü 1. Kat 115m2  

 2+1 dairem satılıktır.
GSM: 0533 359 55 09

ELEMAN 
ALINACAKTIR

BAYAN
AŞÇI 
ARANIYOR

Yüksel Balatacılık
San. ve Tic A.Ş.

Tel: 0332 239 01 84

ELEMANLAR ARANIYOR

- DÖKÜM KALIPÇISI
- DÖKÜM KALIP YARDIMCISI

- DÖKÜM FLEKS TAŞLAMACISI
- DÖKÜM OCAKCISI 

(İNDÜKSİYON OCAĞI)
- MONTAJ, YAĞLAMA VE 
KAYNAK BİLEN BAKIMCI

- MESLEK LİSESİ DÖKÜM BÖLÜMÜ 
MEZUNU BİLGİSAYAR     

   KULLANMAYI BİLEN ELEMAN
- YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

18-25 YAŞ ARASI VASIFSIZ
ELEMANLAR ARANMAKTADIR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAKIM ÇALIŞMASINA UYUMLU

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.
ADRES : KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. SK. NO: 5

(3.ORGANİZE B.KAYACIK SELÇUKLU/KONYA

TEL: 342 10 70 PBX - 239 10 86 
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ELEMANLAR 
ARANIYOR
- YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE 20 YAŞINI 
AŞMAMIŞ ELEMAN

- GRAFİK 
TASARIMCI
- MONTAJ 

ELEMANLARI
alınacaktır

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere,

* E SINIFI EHLİYETE SAHİP
* DENEYİMLİ 
* SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

-Askerlik engeli olmayan
-Müracatlar şahsen yapılacaktır

Adres: Adana Çevre Yolu Hacı Yusuf Mescit Mah. 
Boğazköy Sok. No:13 Karatay/Konya 

(Tüvtürk Araç Muayene Arkası) Tel: 0 332  342 57 61

Abdullah Çimen Özfatihler Vinç Mak. San. 
ve Tic. Ltd. Şti.’nde çalıştırılmak üzere;

- UNİVERSAL 
TORNACI

- KAYNAKÇI
- MONTAJCI

- ELEKTRİKÇİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE; 

- TARIM MAKİNASI 
MONTAJ 

ELEMANI OLARAK 
ÇALIŞTIRILMAK 

ÜZERE BAY
.ELEMANLAR ALINACAKTIR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0532 653 00 05

TEL:   0332  503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

- BAYAN ELEMAN 
  •Çok iyi derecede İngilizce bilen
  •Dış Ticaret Pazaralama ekibinde çalışabilecek seyahat engeli olmayan  
- Gıda mühendisi (Bay - İyi derece İngilizce Bilen)
- Gıda teknikeri
- Kaynakçı
- Elektrik Elektronik teknikeri

Aranmaktadır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEMİRPOLAT TARIM ÜRÜNLERİ NAK.OTM.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
Büyükkayacık mak.418 sok. no:3/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 245 97 97

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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Son zamanlarda zor günler geçiren esnafın yurda dönmeye başlayan gurbetçilerle birlikte 
umudu arttı. Gurbetçilerin tamamen dönmesiyle piyasaların hareketlenmesi bekleniyor

Gurbetçiler umut oldu!

Ülkede son birkaç yıldır yaşanan 
olumsuz gelişmelere bağlı olarak, 
ekonomide de çeşitli sıkıntılar baş 
gösterdi. Hükümet bu konuda küçük 
esnaf da dahil olmak üzere çeşitli 
destekler ve yapılandırma fırsatları 
sunarak, piyasadaki tedirginliği bir 
nebze de olsa azaltmaya çalıştı. Ya-
pılan girişimler esnafta karşılık bulsa 
da, piyasalardaki bazı olumsuzluklar 
halen devam ediyor. Ancak özellik-
le küçük esnafların Konya’daki en 
büyük beklentisi olan yaz dönemine 
girilmesi de esnafın umudunu biraz 
artırmış durumda. Düğün sezonu-
nun açılması ve yurt dışında yaşayan 
gurbetçilerin tatile girmesiyle yurda 
dönüş yapmaları ile birlikte umut-
larını artıran esnaf, özellikle gurbet-
çileri bekliyor. Henüz gurbetçilerin 
çoğunluğunun dönmediği için henüz 

beklenen hareketlilik yaşanmazken, 
2-3 hafta içerisinde dönüşlerin yo-
ğunlaşmasına bağlı olarak piyasala-
rın hareketleneceği öngörülüyor. 

GURBETÇİ, HASAT VE 
DÜĞÜN SEZONU UMUDU

Konuyla ilgili bilgiler veren Kon-
ya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği 
Başkanı İsmail Karagöz, gurbetçi va-
tandaşların henüz bir kısmının yur-
da döndüğünün bilgisini verdi. 2-3 
hafta içerisinde dönüşlerin artması-
nın beklendiğini ifade eden Karagöz; 
“Gurbetçi vatandaşlarımızın piyasayı 
hareketlendirmesini bekliyoruz”de-
di. Ayrıca düğün sezonunun başla-
masının ve yağışların etkisiyle bu yıl 
Ova’da çiftçinin hasat beklentisinin 
iyi olmasının da piyasayı az da olsa 
hareketlendirdiğini ifade eden Kara-
göz, bu hareketliliğin gurbetçilerle 
Daha da artmasını beklediklerini dile 
getirdi. 

 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN 
ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Konya Sarraflar Çarsısı esnafla-
rından Sarraf Fidan sahibi Mehmet 

Kuşdemir de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Şubat 
ayında gurbetçilere yaptığı çağrıyı 
hatırlattı. Erdoğan’ın“Düğününüzü, 
kınanızı, sünnetinizi memleketinizde 
yapın” çağrısının karşılık bulduğunu 
ifade eden Kuşdemir, şöyle devam 
etti; “Yurda dönen gurbetçilerimiz 
düğününü, alışverişini burada ya-
pıyorlar. Bu nedenle çağrıyı yapan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’a ve bu çağrıya olumlu yanıt 
veren vatandaşlarımıza teşekkür 
ederiz. 1 Temmuz itibari ile Kuzey 
Avrupa ülkelerinde yaşayan vatan-
daşlarımız memlekete dönmeye 
başladı. 7 Temmuz’dan sonra ise 
okulların tatil olacağı diğer Avrupa 
ülkelerinde yaşayan gurbetçilerimi-
zin de ülkeye giriş yapmalarını bekli-
yoruz.”  n MUSTAFA ALİ CANDAN

Nasreddin Hoca Şenliği
etkinliklerle sürüyor

Yerli ve yabancı halk 
dansçıları Akşehir’de

Akşehir’de 58. Uluslararası Ak-
şehir Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli 
etkinliklerle devam ediyor. Etkinlik-
ler kapsamında şehrin çeşitli mer-
kezlerinde sergiler açıldı. Akşehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğünün organizasyonuyla 
açılan birbirinden güzel fotoğraf, 
karikatür, resim ve çeşitli ürünlerin 
sergilendiği sergiler büyük beğeni 
topluyor. 

İlk olarak Karikatürcüler Derne-
ği tarafından Akşehir Kültür Mer-
kezi Fuaye Salonunda açılan 1974 
yılı Uluslararası Nasreddin Hoca 
Karikatür Yarışması Ödüllü Karika-
türler Sergisinin açılışını gerçekleş-
tiren protokol üyeleri buradaki sergi 
hakkında Karikatürcüler Derneği 
Başkanı Metin Peker bilgi aldılar. 
Yine Kültür Merkezi sinema katı 
sergi salonunda İzmir Olgunlaşma 
Enstitüsü Sanat tasarım Bölümü 
Minyatür Kursu sergisinin açılışını 
yapana Kaymakam Türk, Garnizon 
Komutanı Turaçlı ve Başkan Akka-
ya, Gülmece Parkında emekli öğret-
men Fikri Er tarafından açılan Ben-
dede Sendede Anısı Var, Akşehir’in 
Hafızası Fotoğraf Sergisinin açılışını 
yapıp sergiyi gezdiler.

KOMEK kursiyerleri tarafından 
hazırlanan Yeni Belediye Binasın-

daki Al Sanatları sergisinin açılışını 
yapan protokol, KOMEK tarafından 
açılan Genç Komek kurs sınıflarını 
da ziyaret ederek kursiyer öğren-
cilerle sohbet ettiler. KOMEK çalış-
maları hakkında Akşehir Şube Mü-
dürü Hüseyin Zeybek’ten bilgi alan 
heyet buradan Şehit Ömer Halisde-
mir Kültür Merkezi’ne geçerek Doç. 
Dr. Harun Hilmi Polat’ın illüstras-
yon sergisi ile Konya Destegül Güzel 
Sanatlar Mektebi’nce açılan Minya-
türlerle Nasreddin Hoca Manzum 
Fıkraları Sergilerinin açışını gerçek-
leştirip sergileri gezdiler.

Protokol üyeleri son olarak 
Perşembe Pazarı yanında kurulan 
Şenlik Alanı Sergisin açılışını ger-
çekleştirerek bu alanda da bir gezi 
yaptılar. Yapılan sergi açılışlarından 
sonra açılışa katılan protokol üyeleri 
tarafından sergilerin açılmasına kat-
kı sağlayan kişi ve kurum yetkilile-
rine Akşehir Belediyesi adına plaket 
takdim edildi.

Sergilerin açılışını; Akşehir Kay-
makamı Mehmet Türk, Garnizon 
Komutanı Albay Orkun Turaçlı, 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel 
birlikte yaptı.
n İHA 

Akşehir ilçesinde 58’inci Ulus-
lararası Akşehir Nasreddin Şenliği 
kapsamında yabancı ve yerli halk 
dansları ekipleri yaptıkları danslar 
ve şovlarla izleyenlere keyifli daki-
kalar yaşatıyor. 

Nasreddin Hoca Şenliği etkin-
likleri kapsamında Cumhuriyet 
Meydanında Bosna Hersek, Ekvator 
Dans Grupları ile Edine HOTEAD 
Halk Dansları Topluluğu ve Bursa 
Zafer Halk Oyunları Derneği ekibi 
tarafından bir gösteri sunuldu. Bü-
yük beğeni ile izlenen gösterilerde 
özellikle Ekvator ekibin birbirinden 
değişik kıyafetleri ve otantik dans-
ları ile izleyiciyi büyüledi. Ekvator 

ekibindeki bayan dansçıların şalla-
rına yazdığı ‘Ekvatordan Akşehir’e 
Selamlar Sevgiler’ yazısı Akşehirli 
seyircilerden büyük alkış alırken 
halk dansları gösterisini Akşehir 
Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya ve 
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürü İbrahim Öncel’de 
izledi.

10 Temmuz akşamına kadar 
devam edecek olan 58. Uluslararası 
Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamı 
boyunca yabancı ve yerli halk dans-
ları ekipleri çeşitli meydan ve ma-
hallelerde gösterilerini sergilemeye 
devam edecekler.  n İHA

Türkiye’de 22,2 milyon aile var
Bu yılki Dünya Nüfus Günü te-

ması “Aile planlaması, insanları güç-
lendirmek, milletleri geliştirmek” 
olarak belirlendi. TÜİK, Türkiye’de 
toplam 22 milyon 206 bin 776 ha-
nehalkı yer aldığını açıkladı.

Bu yılki Dünya Nüfus Günü te-
ması “Aile planlaması, insanları güç-
lendirmek, milletleri geliştirmek” 
olarak belirlendi. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) da bu doğrultuda, 
Türkiye’deki çekirdek aile içeren ha-
nehalkları, bunlarda çocuk bulunma 
durumu, doğum istatistikleri ve ide-
al çocuk sayılarına ilişkin temel bilgi-
leri açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Dünya Nüfus Günü’ne ilişkin bülteni 
yayınlandı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 
(UNFPA) tarafından, her yıl 11 
Temmuz Dünya Nüfus Günü’nde, 
nüfusun önemli konularını ele alan 
bir tema belirlendiği ifade edilen 
bültende, 2017 yılı temasının “Aile 
planlaması, insanları güçlendirmek, 
milletleri geliştirmek” olduğu kay-

dedildi.  Bültende, Türkiye’deki çe-
kirdek aile içeren hanehalkları ve bu 
hanehalklarında 0-17 yaş grubunda 
çocuk bulunma durumu, doğum is-

tatistikleri ve ideal çocuk sayılarına 
ilişkin temel bilgiler sunuldu. 

Buna göre, Adrese Dayalı Nü-
fus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2016 yılı 

sonuçlarında, Türkiye’de toplam 22 
milyon 206 bin 776 hanehalkı yer 
alıyor. Bu hanehalklarının yüzde 
82,7’sini en az bir çekirdek aile içe-

ren hanehalkları oluşturuyor. Bunla-
rın yüzde 60,4’ünde en az bir çocuk 
bulunuyor.

Çekirdek aile içeren hanehalkla-
rında en az bir çocuk bulunanların 
oranının en fazla olduğu il yüzde 89 
ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 85,4 ile 
Şanlıurfa, yüzde 84,5 ile Ağrı, yüzde 
84,3 ile Van ve yüzde 84,1 ile Bat-
man takip etti.

Söz konusu hanehalklarında en 
az bir çocuk bulunanların oranının 
en az olduğu il ise yüzde 43,7 ile Si-
nop. Bu ili yüzde 45,2 ile Edirne ve 
Çanakkale, yüzde 46,5 ile Kırklareli 
ve Kastamonu, yüzde 46,7 ile Çan-
kırı ve yüzde 46,8 ile Balıkesir izledi.

ÇEKİRDEK AİLE İÇEREN 
HANEHALKLARINDAKİ NÜFUSUN 

YÜZDE 31’İ ÇOCUK
Türkiye’de en az bir çekirdek 

aile içeren hanehalklarında yaşayan 
nüfus 72 milyon 659 bin 405 kişi 
olarak hesaplandı. Diğer bir ifadeyle 
nüfusun yüzde 91’i en az bir çekir-
dek aile içeren hanehalklarında yaşı-
yor, bunların yüzde 31’ini ise çocuk 

nüfus oluşturuyor.
Çekirdek aile içeren hanehalkla-

rında bulunan çocuk nüfus oranının 
da en fazla olduğu il ise yüzde 50,3 
ile Şırnak. Bu ili, yüzde 48,6 ile Şanlı-
urfa, yüzde 47,1 ile Ağrı, yüzde 46,6 
ile Siirt ve yüzde 46,1 ile Muş izliyor.

Söz konusu hanehalklarında bu-
lunan çocuk nüfus oranı en az olan il 
ise yüzde 21,5 ile Edirne. Edirne’yi, 
yüzde 21,7 ile Kırklareli, yüzde 22,5 
ile Çanakkale, yüzde 22,9 ile Tunceli 
ve yüzde 23,5 ile Balıkesir takip etti. 

Canlı doğan bebek sayısı geçen 
yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,8 dü-
şerek 1 milyon 309 bin 771 olarak 
gerçekleşti. Canlı doğan bebekle-
rin yüzde 51,3’ünü erkekler, yüzde 
48,7’sini ise kızlar oluşturdu.  Be-
beklerin yüzde 18,3’ü İstanbul, yüz-
de 5,8’i Ankara, yüzde 4,8’i Şanlıur-
fa ve yüzde 4,2’si ise İzmir’de doğdu.

Türkiye’de geçen yıl doğum ya-
pan kadınların ortalama yaşı 28,1 
oldu. Bu kadınların yüzde 37,2’si 
ilk doğumunu gerçekleştirdi, yüzde 
1,6’sı çoğul doğum yaptı.  n AA

TÜİK, Türkiye'deki çekirdek aile içeren hanehalkları, bunlarda çocuk bulunma durumu, 
doğum istatistikleri ve ideal çocuk sayılarına ilişkin temel bilgileri açıkladı.

Sarraf Mehmet Kuşdemir, “Yurda dönen gurbetçilerimiz düğününü, alışverişini burada yapıyorlar. 
1 Temmuz itibari ile Kuzey Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız memlekete dönmeye başladı” dedi. 

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği 
Başkanı İsmail Karagöz
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Meclis İçtüzüğü değişikliği
TBMM Başkanı’na sunuldu

AK Parti ile MHP’nin, Meclis İç-
tüzüğü değişikliğine ilişkin ortak ka-
nun teklifi, AK Parti Grup Başkan-
vekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup 
Başkanvekili Erkan Akçay tarafın-
dan TBMM Başkanı İsmail Kahra-
man’a sunuldu.

TBMM Başkanı İsmail Kahra-
man, makamında AK Parti Grup 
Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP 
Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ı 
kabul etti. Elitaş ve Akçay, Meclis 
İçtüzüğü değişikliği teklifini Kahra-
man’a sundu.

Kahraman, yaşanan durumun, 
güzel bir başlangıç olduğunu söy-
ledi. İki partinin beraber ortak bir 
metinde anlaşmış olmasının, tek bir 
partinin hareketi gibi değil bir anlaş-
mayla metin hazırlamasının özlenen 
bir tablo olduğunu vurgulayan Kah-
raman, tüm idarecileri bu noktada 
tebrik etti. “Kanun, tüzük, mevzuat; 
yaşanan hayat içerisinde değişmeye 
mutlaka ihtiyaç duyan metinlerdir.” 
diyen Kahraman, şunları kaydetti: 
“Bu metinler şartlara göre değişir-

ler. Değişmeler olacak ki gelişmeye 
uyabilelim, statik kalmaktan uzakla-
şalım. 1973 tarihli bir içtüzüğümüz 
var. 44 yılda 14 kez değişiklik yapıl-
mış. 111 maddesinde 157 değişiklik 
yapılmış. Mevcut şartlara, gelişme-
lere vazı intibak olabilsin diye. Son 
zamanda yine çalışmalar yapıldı 
fakat neticeye gidilemedi ve bu 
çalışmalar akim kalmış oldu. Ama 
şimdi inşallah neticeye gidecek bir 
çalışmayla karşı karşıyayız. Gereken 
prosedürü tatbik edeceğiz.”

Kahraman, 2019’da sistem de-
ğişikliği dolayısıyla yeni bir içtüzük 
çalışması yapılmasının ortada oldu-
ğunu ve ona ait çalışmanın da bir 
arada yapılacağını anımsattı.

Gerçekleştirilen bu faaliyeti 26. 
dönem için bir bahtiyarlık olarak de-
ğerlendiren Kahraman, bu dönemin 
uyumla yapılan bir anayasa değişik-
liğine, uyumla yapılan bir içtüzük 
değişikliğine vesile olduğunu anla-
tarak, bunun mutluluğunu yaşadı-
ğını dile getirdi.
n AA

Astsubaya ağırlaştırılmış müebbet!
FETÖ’nün darbe girişimi sırasın-

da İstanbul Valiliğini işgal eden as-
kerlere yardıma gitmeye çalışan 24 
sanığın yargılandığı davada mahke-
me, tutuklu sanık Astsubay Yıldız’ın 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası-
na çarptırılmasına karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) darbe girişimi sırasında İs-
tanbul Valiliğini işgal eden askerlere 
yardıma gitmeye çalışan 1’i tutuklu 
24 sanığın yargılandığı davada mah-
keme, tutuklu sanık Astsubay Yusuf 
Yıldız’ın “Anayasal düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs’” suçundan 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası-
na çarptırılmasına hükmetti.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahke-
mesindeki duruşmada, tutuklu sa-
nık Yusuf Yıldız ve sanık avukatları 
ile TBMM ve Başbakanlık avukatları 
katıldı.

Duruşmada TBMM adına katıl-
ma talebinde bulunan avukat Faik 
Işık, darbe girişimi sırasında meclisin 
de bombalandığını anlatarak, sanığa 
sadece anayasa düzen değiştirme-
ye teşebbüs etmek suçundan değil, 
TCK’nın 311. maddesinde yer alan 
“Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisini ortadan kal-
dırmaya veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin görevlerini kısmen veya 
tamamen yapmasını engellemek” 
suçundan da ceza verilmesi gerekti-
ğini söyledi.

Mahkeme heyeti, verdiği ara ka-
rarında TBMM’nin katılma talebini 
kabul etti.

Sanık avukatı da söz alarak, mü-
vekkilinin alt rütbede bir asker oldu-
ğunu ve bu nedenle kendisine verilen 
emir doğrultusunda hareket ettiğini 

savunarak, müvekillinin herhangi bir 
örgüte üye olmadığını öne sürdü.

Yıldız’ın olay gecesi silah kullan-
madığını iddia eden sanık avukatı, 
müvekkilinin beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Yusuf Yıl-
dız, 15 Temmuz’da mesai bitimine 
müteakip evine gitmeyi beklerken 
şu anda vatan haini olarak mahkeme 
karşısında olduğunu belirterek, “FE-

TÖ’cü değilim. Darbeyi destekleyen 
bir tavrım ve fiilim olmadı. Darbe 
toplantısına katılmadım, beraatimi 
talep ediyorum” dedi.

Duruşmada verilen kısa bir ara-
nın ardında hükmü açıklayan mah-
keme, tutuklu sanık astsubay Yusuf 
Yıldız’ın “Anayasal düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs’” suçundan 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
verilmesini karara bağladı.

Mahkeme, sanığın atılı suç nede-
niyle bir pişmanlığının bulunmayışı 
ve verilen hapis cezasının geleceği 
üzerindeki olası etkisi nazara alınarak 
Yıldız hakkında indirim maddelerinin 
uygulanmasına gerek yer olmadığını 
karar verdi.

Sanık hakkında her ne kadar 
“TBMM’yi ortadan kaldırmaya te-
şebbüs” ve “Türkiye Cumhuriyeti 
hükümütini ortadan kaldırmaya te-
şebbüs” suçlarından cezalandırılması 
istemiyle dava açılmış ise de sanığın 
söz konusu kurumlara karşı bir ey-
leminin olmadığı kanaatine varan 
mahkeme heyeti, sanığa bu suçtan 
ceza verilmesine yer olmadığını ka-
rara bağladı.

Mahkeme heyeti, sanığa yönel-
tilen “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü 
üyesi olmak” suçundan ceza verilme-
sine yer olmadığına hükmetti.

ERLERE BERAAT
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahke-

mesi, olay tarihinde er olarak görev 
yapan diğer 23 sanığın ise suç işleme 
kasıtlarının olmaması nedeniyle tüm 
suçlardan beraatini kararlaştırdı.

Söz konusu karar, FETÖ’nün İs-
tanbul’daki darbe girişimine ilişkin 
açılan davalarda verilen ilk karar 
oldu.
n AA

Düzenlemek için yapıldılar
şimdi tehlike oluşturuyorlar

Çoğunlukla orta kısımları kalkmış olan, bir bölümü yola 
sabit bir bölümü serbest kalan ancak her halde dev 

vidaları yola sabit haldeki hız-kesler şimdilerle 
yayalar ve araçlar için tehdit oluşturuyor.

Okul-cami yaya 
geçişlerinde yayaların 
güvenliği, dört yollarda 
hız kesmek ve kazaları 
önlemek gibi amaçlarla 
yollara döşenen plastik 
menşeyli malzemeler 
ağır kış şartları nedeni 
ile kar temizleme çalış-
maları sırasında bozul-
muştu.

Çoğunlukla orta 
kısımları kalkmış olan, 
bir bölümü yola sabit 
bir bölümü serbest 
kalan ancak her halde 
dev vidaları yola sa-
bit haldeki hız-kesler 
şimdilerle yayalar ve 
araçlar için tehdit oluş-
turuyor.

Geçtiğimiz gün-
lerde bir vatandaşın 
ayakkabısını delen vida 
düşmesine neden ol-
muş ve dizinde kırık 
meydana gelmişti. Vi-
daların dışarıda kalan 
uçları araç lastikleri ve 
özellikle ön düzenleri 
için de ciddi bir sorun 
teşkil ediyor.

Büyükşehir ve ilçe 
belediyelerinin şehir 
genelinde bir tarama 
yaparak bozulmuş 
hız-kesleri ya kaldırma-
sı ya da gereken nokta-
larda yenileri ile değiş-
tirmesi bekleniyor.
n HASİP MUTLU 

Yerinden çıkan hız kesleri Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 
belediyelerinin kaldırması ya da yenilemesi bekleniyor.
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‘Sansasyonel eylem’ hazırlığında
olan DHKP/C üyesi yakalandı

İstanbul’da DEAŞ operasyonu
yapıldı, 29 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da, terör örgütü DHKP/C’ye 
yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına 
alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube ile 
İstihbarat Şube müdürlüklerinin yaptı-
ğı çalışmalar sonucunda, terör örgütü 
DHKP/C adına “sansasyonel eylem” ha-
zırlığında oldukları öne sürülen kişilerin 
adresleri tespit edildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğüne 
bağlı ekiplerinde katılımıyla Esenyurt’ta 
bir eve düzenlenen operasyonda, B.E, 
F.B, Ö.Ç. ve A.İ.K. yakalandı. Evde yapı-
lan aramada, 1 Kalaşnikof marka tüfek, 1 
tabanca, 130 mermi, örgütsel doküman-
lar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerden B.E’nin, İstanbul’da 
eylem hazırlığı yaptığı, diğer 3 kişinin de 
kendisine yardımcı olduğu iddia edildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyette-
ki işlemleri sürüyor.  n AA

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yöne-
lik düzenlenen operasyonda, 22’si yabancı 
uyruklu 29 kişi gözaltına alındı. İstanbul 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiple-
ri, geçmişte terör örgütü DEAŞ saflarında 
çatışmaya katıldıkları ve yeniden Suriye’ye 
gitme hazırlığı yaptıkları iddia edilen kişile-
rin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri-
nin de destek verdiği operasyonda, Ataşehir, 
Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt 
ile Ümraniye’de belirlenen 20 adrese dü-
zenlenen baskınlarda, 22’si yabancı uyruklu 
ve 7’si Türk olmak üzere 29 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan 
aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, çok mik-
tarda örgütsel doküman ve dijital malzeme 
ele geçirildi.

Gözaltındaki zanlıların emniyetteki iş-
lemleri devam ediyor.
n AA

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 15 Temmuz etkinlikleri valilikler koordinasyonunda 
yürütülecek. Koordinasyon intizam ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla yapılacak

15 Temmuz etkinliklerini
valilikler koordine edecek

FETÖ’nün darbe girişiminin 
birinci yılında, 11-16 Temmuz ta-
rihleri arasında Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde gerçekleşecek anma 
törenlerinde intizam ve yeknesaklı-
ğın sağlanması amacıyla çalışmalar 
valilikler koordinasyonunda yürütü-
lecek.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) hain darbe girişiminin birinci 
yılında, 11-16 Temmuz tarihlerin-
de Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
gerçekleşecek anma törenlerinde 
intizam ve yeknesaklığın sağlanması 
amacıyla illerde yapılacak çalışmalar 
valilikler koordinasyonunda yürütü-
lecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynakların-
dan edinilen bilgiye göre, 15 Tem-
muz hain darbe girişiminin unu-
tulmasına, unutturulmasına ve bu 
ihanetin üzerinin örtülmesine izin 
verilmemesi adına darbe girişimi ge-
cesi bombalanan Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde, TBMM’de, 15 Tem-
muz Şehitler Köprüsü’nde ve direni-
şin sembol mekanlarında yapılması 

planlanan 15 Temmuz anma etkin-
likleri, 11-16 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında Cumhurbaşkanlığı himaye-
sinde gerçekleştirilecek.

Yurt genelindeki anma törenle-
rinde intizam ve yeknesaklığın sağ-
lanması amacıyla, kamu kurum ve 
kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil 
toplum örgütleri arasında koordinas-

yonun sağlanması ve bu etkinlikler-
de herhangi bir aksaklık yaşanma-
ması için illerde yapılacak çalışmalar 
valilikler koordinesinde yürütülecek.

Planlanan etkinliklerin şehitle-
rin hatıralarına gölge düşürmeden 
Cumhurbaşkanlığının uygulayacağı 
programlar çerçevesinde icra edil-
mesine önem verilecek.

Anma törenlerinde kullanıla-
cak görsel ve kurumsal materyaller 
“www.15temmuzetkinlikleri.com” 
internet adresinden temin edilerek 
ilgili kurum ve kuruluşlarla payla-
şılacak. Bunun dışında herhangi bir 
görsel materyal kullanımına müsaa-
de edilmeyecek.
n AA

Bir haftada 93 terörist 
etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi ile 
merkezde Bestler Dereler ve Cudi 
Dağı, Hakkari’nin Yüksekova ve 
Çukurca ilçeleri ile Siirt’in Pervari 
bölgelerinde PKK’ya yönelik sür-
dürülen operasyonlarda 93 terörist 
etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından 
yapılan haftalık bilgilendirmede, 
PKK’ya karşı yürütülen mücadele 
ile Suriye’nin kuzeyindeki faaliyetle-
re ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 29 Haziran ile 06 
Temmuz arasında bölücü terör ör-
gütünün sürekli barınma alanı ve 
yurt içine geçiş güzergahı olarak 
kullanması nedeniyle büyük önem 
taşıyan bölgeleri teröristlerden te-
mizlemek, önümüzdeki döneme 
yönelik hazırlıklarını kısıtlamak 
amacıyla başlatılan operasyonlara 
devam edildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi ile 
merkezde Bestler Dereler ve Cudi 
Dağı, Hakkari’nin Yüksekova ve 
Çukurca ilçeleri ile Siirt’in Pervari 
bölgelerinde bölgelerinde orta çaplı 
operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 3’ü sözde lider 
kadroda olmak üzere 93 terörist 
etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale ge-
tirilen teröristler arasında terörden 
arananlar listesinde “yeşil” kate-
goride yer alan sözde Amed eya-
leti halkla ilişkiler birim sorumlusu 
Serhildan kod adlı Hakan Kızıl, söz-
de Bingöl/Karlıova alan sorumlusu 
Asut kod adlı Şahabettin Çotak ve 
“gri” listedeki sözde özel kuvvetler 
sorumlusu Baran Salih Sinan kod 
adlı Mehmet Doğan ölü olarak ele 
geçirildi. 

Operasyonlarda SA-16 güdüm-
lü füze, Doçka uçaksavar makinalı 
tüfek, 5 makineli tüfek, 40 piyade 
tüfeği, 6 roketatar, 6 keskin nişancı 
tüfeği, 4 tabanca, av tüfeği ve 111 el 
bombası ile 177 kilogram C-4 patla-
yıcı, 123 kilogram TNT, 76 kilogram 
PETN Patlayıcı (Tahrip gücü yüksek, 
parça ve basınç tesirli bomba yapı-
mında kullanılan patlayıcı madde), 
3 bin 10 kilogram amonyum nitrat, 
60 tüp, 2 adet 120 milimetre havan 
mühimmatı, 58 roketatar mühim-
matı, 39 roketatar sevk fişeği, 1 ma-
yın, 350 fünye, bin 411’i Biksi maki-
nalı tüfek mühimmatı olmak üzere 
yaklaşık 5 bin 600 hafif silah mü-

himmatı, 11 telsiz ve çok miktarda 
EYP yapımında kullanılan kablo ve 
fünye bulundu.

Ayrıca, 53 el yapımı patlayıcının 
(EYP) tespit edilerek imha edildiği 
operasyonlarda teröristler tarafın-
dan kullanılan 22 sığınak, barınak, 
mağara ve depo da bulunarak kul-
lanılamaz hale getirildi.

Bölücü terör örgütünün en 
önemli finansal kaynaklarından 
uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile 
mücadeleye yönelik hudut hattında 
alınan tedbirler ve yapılan operas-
yonlar sonucunda ise 60 kilogram 
kubar esrar, 90 bin 630 paket kaçak 
sigara ele geçirildi.

Sınırlardan yasa dışı yollardan 
geçmeye çalışan 4 bin 92 kişi de ya-
kalandı.

Operasyonlarda 4 asker şehit 
düştü, 10 asker yaralandı.

Suriye’nin kuzeyindeki harekat
Suriye’nin kuzeyinde icra edilen 

harekat kapsamında da TSK tara-
fından desteklenen Özgür Suriye 
Ordusu’nun (ÖSO) mücadelesiyle 
Azaz ve Cerablus arasında bulunan 
243 meskun mahal ve 2 bin 15 ki-
lometrekarelik alanda kontrol sağ-
landı.

Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve 
Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve 
mayın arama ve temizleme çalış-
maları sürdürülürken, PKK / PYD 
terörist unsurlarının Afrin’den do-
ğuya, Münbiç’ten batıya doğru 
olabilecek saldırılarını durdurmaya 
yönelik alınan tedbirlerin uygulan-
masına devam edildi.

Bilgilendirmede, bölücü terör 
örgütüne yönelik operasyonların 
yürütüldüğü bölgelerde ağır darbe 
indirilen örgütün önemli kayıplar 
vermesinin sağlandığı kaydedildi. 
Operasyonlar kapsamında ele geçi-
rilen silah, mühimmat ve patlayıcı 
maddelerin imha edildiği aktarılan 
bilgilendirmede, yürütülen ope-
rasyonların başarısı, caydırıcılığı ve 
bölücü terör örgütü üzerindeki bas-
kısının her geçen gün arttığı vurgu-
landı.

Bölücü terör örgütünün uyuştu-
rucu ve kaçakçılık faaliyetlerine yö-
nelik de etkili tedbirler alındığı belir-
tilen bilgilendirmede, mücadelenin 
en son terörist etkisiz hale getirilin-
ceye kadar süreceği kaydedildi. n AA

Atatürk Havalimanına vücut tarayıcı cihaz
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar 

Gidiş Terminaline konulan iki vücut 
tarayıcı cihazın montajı tamamlandı. 
ABD uçuşlarında elektronik cihaz ya-
sağının kaldırılması sürecinde havali-
manına getirilen ve iki gün boyunca 

pasaport kontrollerinin yapıldığı ala-
nın arkasına montajı yapılan cihazlar 
kullanıma hazır hale getirildi.

İnsan üzerinde tarama yapan ve 
elde edilen bilgileri ekran üzerinde 
gösteren söz konusu cihazlardan, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü tarafından Atatürk 
Havalimanına konulmak üzere 10 
adet alındığı öğrenildi. Diğer cihazla-
rın, gelecek günlerde başta iç hatlarda 
olmak üzere diğer terminallerde be-

lirlenen bölümlere konulacağını bil-
dirdi. ABD’li yetkililer, 5 Temmuz’da 
terminaldeki pasaport kontrol banko-
larının arkasında bulunan X-Ray gü-
venlik arama noktasına yerleştirilen 
cihazlarda inceleme yapmıştı.  n AA

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek anma törenlerinde intizam ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla çalışmalar valilikler koordinasyonunda yürütülecek.
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Ereğli’de çağdaş belediyecilik hizmeti
Ereğli Belediyesi sosyal ve fiziksel 

belediyeciliğin yanı sıra teknolojiyi 
aktif kullanma açısından da Ereğlili-
lere önemli hizmetler sunuyor.  Çağ-
daş belediyecilik kapsamında halka 
daha iyi ve hızlı hizmet sunmanın 
amacını güttüklerini belirten Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
“Sosyal ve fiziki belediyecilik kap-
samında çalışmalarımızı yoğun bir 
şekilde sürdürüyoruz. Bunun yanı 
sıra çağa ayak uydurarak vatandaş-
larımızla belediyemiz arasında köprü 
oluşturuyoruz. Vatandaşlarımız Alo 
Belediye hattımızla ve Whatsapp İle-
tişim hattımızla belediyemize 7/24 
ulaşarak istek, talep ve önerilerini 
sunabiliyor. Ayrıca etkin internet 
sitemizle belediyemizden haberdar 
olmanın yanında belediyemize gel-
meden internetin olduğu her yerde 
telefon, bilgisayar, tablet gibi tekno-

lojik aletleri kullanarak imar durumu 
sorgulama ve çıktısını alma işlemini 
gerçekleştiriyorlar. Ancak bunu sa-
dece bilgilendirme amaçlı kullana-
biliyorlar, resmi yerde kullanabilmek 
için bu belgeleri İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğümüze gelerek bizzat al-
malıdırlar. Vatandaşlarımız ‘eregli.
bel.tr’ sitemize giriş yaparak sitemiz-

de bulunan E-İmar uygulaması ile 
iki şekilde bu belgelere ulaşabiliyor; 
ister Ada-Parsel numaralarını kulla-
narak isterlerse Mahalle-Cadde-So-
kak isimlerini yazarak arama yapa-
biliyorlar. Bu uygulamamıza olan 
ilgi gösteriyor ki, halkımız bu uygu-
lamamızdan memnun ve aktif olarak 
kullanıyor, bu da bizleri mutlu ediyor. 

Ereğlimiz için hizmet noktasında hal-
kımızın da desteği ile emin adımlarla 
ilerliyoruz, bundan sonraki süreçte 
de hizmetlerimize aralıksız devam 
edeceğiz” dedi. Yıl içerisinde 25 bin 
300 kişi Ereğli Belediyesinin internet 
sitesini ziyaret ederken, 8 bin 500 ki-
şinin imar durumu alma işlemi ger-
çekleştirdiği belirtildi.   n İHA

Büyükşehir’den Gevrekli
Mahallesi’ne prestij cadde

Toyota’dan şimdi al 
2018’de öde kampanyası

Seydişehir’e bağlı Gevrekli Ma-
hallesine yaklaşık maliyeti 750 Bin 
TL olana prestij cadde yapılıyor.   
Konya Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri  Daire Başkanlığı ve Seydişehir 
Belediyesi koordinesinde yürütülen 
ve Gevrekli mahallesinde yapılacak 
olan prestij cadde çalışmaları başla-
dı. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri 4. Bölge Müdürü Memiş Kunt 
ile birlikte çalışmaların başladığı 
caddede incelemede bulundu.

Seydişehir Belediyesinin,  Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi ile birlik-
te yürüttüğü  çalışmaların devam 
ettiğini kaydeden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, ilçeye en iyi hizmeti 
sunabilme gayreti içerisinde olduk-

ların kaydetti.  
Konya Büyükşehir Belediyemiz 

ile birlikte koordineli olarak çalışma-
ların devam ettiğini kaydeden Baş-
kan Tutal, Gevrekli mahallesinde 
bulunan 10 metre genişliğinde   800 
metre uzunluğunda  Ömer Karabu-
lut caddesinde çalışmaların başla-
dığını kaydetti. Büyükşehir  Yasası 
ile birlikte beldelerden mahalleye 
dönüştürülen yerleşim yerleri ve 
kırsal mahallelerde yol çalışmala-
rının önemli ölçüde tamamladığını 
belirten  Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Gevrekli mahallesinde başla-
tılan prestij cadde çalışmasının 40 
günlük gibi bir süre tamamlanaca-
ğını kaydetti.
n HABER MERKEZİ

Yrd. Doç. Dr. Yasin Bilim, insanların yeni deneyimler yaşamak istemesi dolayısıyla 
turistlerin deniz kum güneş turizminden ziyade alternatif turizme yöneldiğini söyledi

‘Alternatif turizm
daha karlı bir alan’

Sıcakların dünya üzerinde etkisini 
arttırması ve insanların yeni deneyim-
ler yaşamak istemesi dolayısıyla turist-
lerin “deniz kum güneş” turizminden 
ziyade alternatif turizm sektörlerine 
yöneldiklerini ifade eden Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Yasin Bilim, fakülte olarak amaç-
larının özgün alanlarda iyi paralar ka-
zanan kaliteli öğrenciler yetiştirmek 
olduğunu söyledi. 

Yrd. Doç. Dr. Bilim, dünyanın ilk 
turizm akımlarının, klasik olarak ifade 
edilen “deniz kum güneş” ile başladı-
ğını ancak bu turizm çeşidinin artık iyi 
bir getiri sağlamadığını vurgulayarak, 
“Ülkeler artık yeni alternatiflere doğ-
ru yöneliyor. Son dönemlerdeki sıcak 
havalar gibi bazı durumlar destinas-
yon anlamında Türkiye’nin değerini 
azaltmış durumda. Şöyle ki, havaların 
ilerleyen zamanlarda ısınması iklim 
değişikliği ile birlikte iklim kuşağının 
Kuzey’e doğru ilerlemesine de sebep 
olabilir. Mesela sıcak denizler için 
Türkiye’ye gelen bir Rus turist, ilerle-
yen zamanlarda kendi denizlerinin de 
ısınmasıyla bu ihtiyacı kendi ülkesinde 
karşılamaya başlayacak. Böylece Tür-
kiye’ye olan talep düşebilir ve ekono-
mik getiri azalabilir” şeklinde görüş 
belirtti.
“TÜRKİYE’DE YAYLA TURİZMİ ÖNEMLİ 

BİR POTANSİYELE SAHİP”
İnsanların tatilde denize girmek 

yerine daha serin yerlerde hem ma-
cera hem de eğlenceyi bir arada yaşa-
mak istediklerini belirten Bilim, “Raf-
ting, yayla turizmi, göl turizmi, akarsu 
turizmi ve mağara turizmi sıcak hava-
larda herkesin talep edebileceği turizm 
tipine dönüşüyor. Bir turist sıcak hava-
da denize girmek uğruna sağlık prob-
lemi yaşamak istemez. Bunun için de 
insanlar, saydığımız alternatif turizm 

çeşitlerine yöneliyor. Türkiye’de yayla 
turizmi önemli bir potansiyele sahip. 
Sıcak havalardan kaçan Orta Doğu 
ve Arap coğrafyasından turistler serin 
havası ve doğal güzellikleri dolayısıyla 
Trabzon yaylalarını tercih ediyor. Aldı-
ğımız haberlere göre de Trabzon’daki 
otellerde boş oda yok. Bursa ve Sa-
karya taraflarında da termal turizm 
gelişmekte. İnsanlar bu şekilde sıcağın 
olumsuz etkilerinden korunarak farklı 
deneyimler kazanmış oluyor” dedi.

“TURİZMDE YENİ 
ALTERNATİFLER DAHA KARLI”
Bilim, 2016 yılı istatistiklerine 

göre Türkiye’ye bir yabancı turistin 
ortalama 705 euro gibi düşük bir ge-
lir bıraktığını kaydederek, “Türkiye’de 
2010 yılından sonra öngörülen önemli 
pazarlardan bir tanesi sağlık turizmi. 
Bunun alt dalları olarak termal tu-
rizm, yaşlılara yönelik 3. yaş turizmi 
ve medikal turizmi gösterebiliriz. Me-

sela yabancı ya da gurbetçi bulundu-
ğu ülkede pahalı, bekleme süresi çok 
olan tedaviyi Türkiye’de daha kaliteli 
ortamlarda daha az paraya kısa süre-
de alabiliyor. Böyle bir hastadan elde 
edilen gelir en az 5 bin dolar civarında. 
Ayrıca medikal turistler, ‘deniz kum 
güneş’ turisti kadar tüketim yapmıyor 
ve doğaya da çok zararları olmuyor. 
Kültür turizmi de önemli turizm çeşit-
lerinden. Bu turizm çeşidinde insanlar 
Türkiye’yi, insanlarımızı, kültürümüzü 
tanıyor, etkileniyor ve ülkelerine git-
tiklerinde bizleri, buraları anlatıyorlar” 
diye konuştu.

“TURİZM EĞİTİMİ SEKTÖRLE
BİRLİKTE DEĞİŞİYOR”

İnsanların turizm taleplerinin çok 
hızlı değişebildiğini aktaran Bilim, 
“Dünyadaki yönelimlere uymak zo-
rundayız. Çünkü Türkiye olarak önem-
li bir turizm kültürü olan ve turist sa-
yısı, turizm gelirleri anlamında dünya 

pazarında sürekli ilk 10 içinde olan bir 
ülkeyiz. Böyle bir ortamda işin eğitim 
boyutuna bakacak olursak çok farklı 
yönelimlerin olması gerekiyor. Turizm 
açısından zengin bir ülkeyiz ve çok 
farklı alternatifler var. Biz müfredat-
larımızı sürekli bunlar üzerinden yeni-
liyoruz. Fakülte olarak öğrencilerimizi 
genel anlamda turizm personeli olarak 
yetiştirmiyoruz. Her öğrencimizden 
yeteneği ölçüsünde özel bir alan be-
lirlemesini ve bu alanlarda kendile-
rini geliştirmelerini istiyoruz. Çünkü 
bu, çok elemanın girdiği bir pazar ve 
farklılaşmak için pazarda özel yerle-
re gitmek gerekiyor. Öğrencilerimize 
engelli turizmi, sağlık turizmi, kültür 
turizminin alt dalı olarak gastronomi 
turizmi gibi alanların derslerini veriyo-
ruz. Amacımız yetiştirdiğimiz öğrenci-
nin daha özgün alanlarda, iyi paralar 
kazanan kaliteli bir eleman olması” 
ifadelerini kullandı.  n İHA

“İl Adı”’nda hizmet veren Toyo-
ta Plaza Otojen, Temmuz kampan-
yası ile 2017 model yılı Corolla dizel 
modellerine sahip olmak isteyenler 
için büyük fırsatlar sunuyor.  Kam-
panyada 9 bin 500 TL’ye varan indi-
rime ilave olarak 24 ay 20 bin TL’lik 
kredi kullanımında yüzde 0,99 faiz 
oranından faydalanılabiliyor. Bunun 
yanında ayrıca Toyota’larını şimdi 
alanlar istedikleri takdirde ödemele-
rine 2018 yılında başlayabilecekler. 
Toyota Plaza Otojen’in, Corolla’nın 
benzinli versiyonlarında sunduğu 
9 bin 500 TL’lik indirim Temmuz 
kampanyasında da sürüyor. Bunun 
yanı sıra 28 bin TL tutarındaki 12 
ay kredi kullanımında “yüzde 0” 
faiz seçeneği de diğer bir alternatif 
olarak kampanyada yer alıyor. Kam-
panyaya özel olarak Toyota Corolla 
62 bin 950 TL’den başlayan fiyat-

larla satışa sunuluyor.   Yenilenen 
Yaris ise 53 bin 250 TL’den başla-
yan fiyatlarla kullanıcılarını bekli-
yor. 2017 model yılı Hilux’ın 4x2 
Adventure düz ve otomatik vites 
versiyonları da 3 bin TL’lik indirim-
le satışa sunuluyor. Auris ve Auris 
TS 1.6 benzinli versiyonları 8 bin 
300 TL, Auris’in 1.33 Life versiyonu 
ise 4 bin 650 TL indirim ile dikkat 
çekiyor.  Yüzde 1,29’dan başlayan 
faiz oranları ve her bütçeye göre şe-
killendirilebilen 48 aya varan vade 
seçenekleri ile Temmuz kampanya-
sından yararlananlar, diledikleri tak-
dirde ödemelerine 2018 yılının ilk 
ayında başlayabiliyorlar. Bunun ya-
nında, markası ne olursa olsun eski 
araçlarını değiştirip yeni bir Toyota 
almak isteyenler için takas imkanı 
da bulunuyor. 
n HABER MERKEZİ

Ilgın’a 15 Temmuz Şehitler Anıtı yapılıyor
Ilgın Belediye Başkanı Mehmet 

Karahan, “15 Temmuz Demokrasi 
ve Şehitler Meydanı Projesi” kapsa-
mında kent merkezine yapımı devam 
eden 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda 
incelemelerde bulundu. Başkan Ka-
rahan, burada gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Şehitler Anıtı’nın 15 

Temmuz’un yıl dönümünden önce 
tamamlanacağını söyledi. 

O günü ve gecesi yaşananları 
unutmayıp, unutturmayacaklarını 
ifade eden Karahan, şöyle konuştu:  
“Göreve geldiğimiz günden itibaren 
bu meydanda ucube olan ve Ilgın’a 
yakışmayan bir görselliği kaldırdık. 

15 Temmuz nöbetlerini biz bu mey-
danda tuttuk. 15 Temmuz’u unut-
mayacağız ve unutturmayacağız. Bu 
anlamda ilçemize Şehitler Anıtı’nı 
kazandırdık. Her yıl 15 Temmuz’da 
yaşananları unutturmamak için bu 
meydanda toplanarak 248 şehidimizi 
burada yad edeceğiz. Tüm şehitleri-

mizi minnetle anarak Allah’tan rah-
met diliyorum. Gazilerimize ve hala 
tedavisi devam eden yaralılarımıza 
da acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz 
günü ve gecesi yaşananları unutma-
yıp, unutturmamak için tüm halkımı-
zı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler 
Meydanı’na bekliyorum.”  n AA

Yrd. Doç. Dr. Yasin Bilim



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ada-
let Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Ge-
nel Müdürlüğünce, Yozgat Cumhuri-
yet Meydanı’nda açılan Cezaevleri İş 
Yurtları Fuarı’nda yaptığı konuşmada, 
Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasında yürütülen ka-
tılım müzakerelerinin askıya alınma-
sını da içeren kararına ilişkin raporuna 
değindi.

Bozdağ, “Türkiye aleyhine siyasi 
bir karar.’ demeyeceğim çünkü bura-
da siyasi bir şey de yok. Avrupa Parla-
mentosu’nun aldığı bu karar, Avrupa 
Parlamentosu’nun üyelerini aldatan 
raportörlerin hazırladığı yalan, dolan 
ve iftiralarla dolu raporlar nedeniyle 
alınmıştır.” değerlendirmesinde bu-
lundu. Yalanlarla, iftiralarla, çarpıtma-
larla, abartmalarla dolu raporun arala-
rına birkaç doğru serpiştirildiğini dile 
getiren Bozdağ, şöyle devam etti: “Bu 
raporu hazırlayan raportör, Kandil ile 
kol koladır, Pensilvanya ve onun terö-
ristleri ile kol koladır, Türkiye’ye düş-
manlık eden teröristlerle, Türkiye’de 
eylem yapan teröristlerle kol koladır. 
PKK terör örgütünün, FETÖ terör ör-
gütünün ve diğer terör örgütlerinin 
görüşlerinin Avrupa raportörünün 
raporunda, Avrupa raportörünün gö-
rüşü olarak Avrupa Parlamentosu’na 

sunulduğunu görüyoruz. Buradan 
çok net söylüyorum, bunlar tamamıy-
la bu terör örgütlerinin görüşlerinin 
raportörünün imzasıyla sunulmasın-
dan ibarettir.”

‘RAPORTÖRE BAKANLIK OLARAK 
RANDEVU VERMİYORUZ’

“Bu raportör, Türk yetkililerden 
kaçıyla görüşmüş, kabul etmiyor kim-
se, biz de kabul etmiyoruz, Bakanlık 
olarak biz randevu vermiyoruz. Ne-
den vermiyoruz? Terör örgütlerinin 
avukatlığını yapıyor, terör örgütleri-
nin görüşlerini yazıyor, terör örgütle-
rinin görüşlerini rapor ediyor yukarı-
lara.” diyen Bozdağ, raporu hazırlayan 
raportörün adil, objektif ve dürüst ol-

madığını söyledi. “Onun için biz ken-
disiyle Bakanlık olarak görüşmüyo-
ruz.” diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

“Terör örgütleriyle aranıza mesa-
fe koyarsanız, adil olursanız, objektif 
olursanız, o zaman biz sizinle görüşe-
biliriz ama bunu yapmadığınız sürece 
biz görüşmeyiz. Avrupa Parlamento-
su’na da soruyorum: Türkiye’de itiba-
rı olmayan, karşılığı olamayan, muha-
tabıyla görüşemeyen ve Türkiye’de 
gerçekleri terör örgütlerinin gözüyle 
gören birisinin hazırladığı raporla 
Türkiye hakkında karar verirseniz 
yanlışın büyüğünü yaparsınız. Karar 
alıyorlar, diyorlar ki: ‘Biz karar aldık, 
Türkiye’de yer yerinden oynar.’ Karar 

çıktı, yer yerinden oynadı mı? Daha 
önce karar çıktı, yer yerinden oynadı 
mı? Oynamadı. ‘Niye oynamadı?’ diye 
bir sormaları lazım. 

Siz Türkiye’yi eleştirirken PKK le-
hine, Türkiye aleyhine argümanlarla 
Türkiye karşısına çıkarsanız, PKK’nın 
argümanlarını Türkiye’ye dayatırsa-
nız, FETÖ’nün argümanlarını Türki-
ye’ye dayatırsanız, teröristleri himaye 
ederseniz, onlara destek verirseniz, 
Türk halkı sizin bu iki yüzünüzü görür 
ve ona göre muamele yapar.”

Bozdağ, terör örgütlerinin gele-
cek beklentilerini gerçekleştirmek için 
atılan adımlara Türk halkının kıymet 
vermeyeceğini vurgulayarak, “Bu 
rapor, bizim açımızdan da saygınlığı 
olmayan, değeri olmayan bir rapor-
dur. Türkiye, bu raporu ve içindeki 
iftiraları dikkate almayacak. O raporu 
hazırlayan müfteriye geri göndere-
cektir ama Avrupa Parlamentosu da 
kendilerini sahte raporlarla aldatan 
raportörleri bir gözden geçirmeli ve 
bunlarla Türkiye arasındaki ilişkileri 
yönetmekten, sürdürmekten vaz-
geçmeli. Türkiye’ye karşı tarafsız adil 
ve objektif görev yapacak raportörler 
görevlendirmeli ki aramızdaki işler ve 
ilişkiler daha iyi olsun” şeklinde ko-
nuştu.  n AA
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‘Avrupa 16 Nisan’a kadar mültecileri dert edinmedi’
İçişleri Bakanı Soylu, Avru-

pa’nın, 16 Nisan referandumunu 
dert ettiği kadar ölümden kaçan mil-
yonlarca mülteciyi, onlara insanlık 
adına sığınan milyonlarca mülteciyi 
dert edinmediğini söyledi. İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, “Avrupa, 
16 Nisan referandumunu dert ettiği 
kadar ölümden kaçan milyonlarca 
mülteciyi, onlara insanlık adına sığı-
nan milyonlarca mülteciyi dert edin-
memiştir.” dedi. Soylu, Gölbaşı Vali 
Galip Demirel Vilayetler Evi’nde dü-
zenlenen Göç İdaresi Genel Müdür-
lüğü İstişare Toplantısında 81 ilden 
gelen il göç idaresi müdürleriyle bir 
araya geldi.

Toplantının başında Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğünün kuruluşundan 
bu yana yaptığı çalışmalar infografik 
sunumla gösterildi.

Soylu, toplantıda yaptığı konuş-
mada, Göç İdaresi Genel Müdürlü-
ğü’nün, Suriye’de ve Ortadoğu’da 
yaşanan gelişmeler neticesinde ar-
tan göç olaylarına ilişkin politikaları 
yürütmek üzere Yabancılar ve Ulus-
lararası Koruma Kanunu ile 11 Ni-
san 2013’te kurulduğunu anımsattı.

Türk milletinin göç meselesi-
ne yüz yıllardır alışkın olduğunu ve 
insanlığa karşı görevini eksiksiz bir 
şekilde yerine getirdiğini vurgulayan 
Soylu, Batı medeniyetinin göç me-

selesinde hiç iyi sınav vermediğini, 
taahhüt ettiklerini yerine getirebil-
mekten aciz olduğunu ifade etti.

Soylu, konuşmasında şunları 
ifade etti: “Türkiye, günlük ortala-
ma 8 bin kişi olan düzensiz göçmen 
geçişlerini 18 Mart mutabakatı ve 
Geri Kabul Anlaşmasıyla beraber 
günlük 46 kişiye kadar düşürmüş-
tür. Avrupa’nın davranışlarına ve bu 
meseleye yaklaşma biçimine aklım 
yetmiyor. Günde 9 bin 800’e kadar 
düzensiz göçün geçişi bizim sınır-
larımızdan Avrupa’ya ve ülkelerine 
kadar yükseldi. Türkiye her zamanki 
büyük devlet olma aklını ve sorum-
luluğunu yerine getirebilme aklını 
ortaya koydu. Günde ortalama 10 
bin geçişin olduğunu düşündüğü-
müz zaman yılın 365 gününü bu 
geçişin aslında bütün Avrupa’daki 
siyasetçileri yerinden edebileceğini, 
devleti yönetenleri yerinden edebi-
leceğini herhalde hepimiz anlıyoruz-
dur. 3 ay dayanamazlar. Engelleye-
meyecekleri ve teslim olacakları tek 
mesele, bu yüzyılda göç meselesi-
dir. Ödleri patlıyor. Korkuyorlar. Bu 
konuda Türkiye’ye hiçbir yüzyılda 
olmadığı kadar muhtaçlar. Onların 
sorumsuz siyasetçilerine bakmadan, 
onların sorumsuzluk içeren açıkla-
malarına bakmada, İslam düşmanlı-
ğı, Türk düşmanlığı içeren açıklama-

larına bakmadan elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz.”

Bugün Türkiye’de yaklaşık 3 
milyon 69 bin 963 Suriyeli, 207 bin 
Iraklı, 133 bin Afgan, Kafkaslardan, 
Orta Asya’dan gelenler de dahil ol-
mak üzere yaklaşık 4 milyon göç-
men bulunduğunu kaydeden Bakan 
Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Göçmen krizinin başladığı gün-
den itibaren sınır kamplarımızdan 
yaklaşık 200 bin, Türkiye’nin içeri-

sinden gönüllü bir şekilde 250 bin 
ve bunun içerisinde de suça karışmış 
olması münasebetiyle bizim gönder-
diğimiz 23 bin 215 yani toplam 450 
bin Suriyeli kendi köylerine, kendi 
barınma merkezlerine, kendi ovala-
rına ve yurtlarına bu büyük milletin 
ortaya koymuş olduğu ev sahipli-
ğiyle, misafirperverlikle ve insanlık-
la kavuşmuş oldu. Bugün Azez’de 
oluşturduğumuz durum, Cerab-
lus’ta oluşturduğumuz durum, El 

Bab’ta oluşturacağımız durumlarla 
birlikte bu sayı kat be kat artarak 
devam edecektir. Türkiye özellikle 
bu konularda hiçbir şekilde kendisini 
sorumluluktan ve üzerine düşen gö-
revlerden ari bırakmamaktadır, elin-
den geleni yapıyor. Ancak nedendir 
bilinmez Avrupa, 16 Nisan referan-
dumunu dert ettiği kadar ölümden 
kaçan milyonlarca mülteciyi, onlara 
insanlık adına sığınan milyonlarca 
mülteciyi dert edinmemiştir.” 

Soylu, Türkiye’nin terör ve göç 
konularındaki birikiminin bu yüzyıl 
ve gelecek yüzyıllarda en önemli 
avantajı olacağını belirterek, Türki-
ye’nin göç ve mülteci politikasının 
açık kapı, geri göndermeme ilkesi 
ve gelen kişilerin temel ve acil ih-
tiyaçlarının karşılanması ilkelerine 
dayandığını anlattı. Suriyelilerin 
son dönemde bazı asayiş olaylarına 
karıştıklarına ilişkin gündemdeki 
iddiaları değerlendiren Soylu, 2014-
2017 yıllarında Suriyelilerin karış-
tıkları olayların yüzde 1,32 oranında 
ve bunun emniyet ile jandarmanın 
güvenlik istatistikleriyle karşılaştırıl-
dığında 3 kat düşük olduğuna dik-
kati çekerek, söz konusu meselelerin 
bazı kesimlerce çarpıtıldığını ifade 
etti.

Soylu, Türkiye’nin yürüttüğü 
çalışmalarla etrafındaki coğrafyada 

insanlıkla bir gelecek inşa ettiği-
ni vurgulayarak, göç konusundaki 
mevzuat eksikliklerinin giderildiğini 
ve gerekli çalışmaların yapıldığını 
anlattı.

Son Kanun Hükmünde Kararna-
melerle göçmen kaçakçılarına ilişkin 
caydırıcı kararların alındığına işaret 
eden Soylu, Türkiye’yi düzensiz gö-
çün merkezi haline getirmeye çalı-
şan anlayışla da büyük bir mücadele 
içerisinde olunduğunu kaydetti.

Soylu, 2005-2014 yılları arasın-
da yakalanan düzensiz göçmen sayı-
sının ortalama 50 bin seviyelerinde, 
2014’ten itibaren 2016 için 174 bin 
466, bu yılın ilk 6 ayında ise 62 bin 
360 olduğunu söyledi.

Türkiye’de bulunan 3 milyon 69 
bin 963 Suriyeliden 245 bin 401’inin 
barınma merkezlerinde diğerlerinin 
ise bu merkezlerin dışında yaşadı-
ğını anlatan Soylu, 8 bin 500 kişilik 
geri gönderme merkezlerinin kapa-
sitesini önce 15 bin daha sonra da 
20 bine çıkarma konusunda yatırım-
ların devam ettiğinden bahsetti.

Soylu, son günlerde Suriyeliler-
le Türk vatandaşlar arasında bilinçli 
olarak köpürtülmeye çalışılan ger-
ginliğe ve fitne çalışmalarına karşı 
son derece dikkatli olmaları yönünde 
göç idaresi il müdürlerine uyarılarda 
bulundu.  n AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Avrupa, 16 Nisan referandumunu dert ettiği 
kadar ölümden kaçan milyonlarca mülteciyi, onlara insanlık adına sığınan 

milyonlarca mülteciyi dert edinmemiştir” dedi.

Başbakan Yıldırım, “Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, orada yaşayan kardeşlerimizin 
hukukunu korumak için uluslararası hukuktan doğan bütün haklarını sonuna kadar kullanacaktır” dedi

‘Türkiye bütün haklarını 
sonuna kadar kullanacak’

Başbakan Binali Yıldırım, “Tür-
kiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nin, orada yaşayan kardeşlerimizin 
hukukunu korumak için uluslararası 
hukuktan doğan bütün haklarını so-
nuna kadar kullanacaktır. Ne zaman, 
ister Birleşmiş Milletler, ister başka 
organizasyonlar, adada kalıcı, adil, 
eşit paylaşımı esas alan bir çözüm 
arzu ederlerse, biz daima yapıcı olma-
ya devam edeceğiz” dedi.

Yıldırım, Kıbrıs Konferansı’nın so-
nuçsuz kalmasıyla ilgili, “Sağlık olsun. 
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti 
elinden geleni yaptı. Yapıcı olmaya 
başından beri gayret etti. Gerçekten 
çözümü samimiyetle isteyen taraf 
olduğunu hem Birleşmiş Milletlere 
hem Avrupa Birliğine, diğer garantör 
ülkelere çok açık bir şekilde gösterdi. 
Ancak 2004’te yapılan referandum 
sonrası Güney Kıbrıs tarafının tek 
taraflı olarak Avrupa Birliğine tam 
üye yapılması aslında bugünlerin alt 
yapısını hazırlamış oldu.” ifadelerini 
kullandı.

‘KABAK TADI VERMEYE BAŞLADI’
Başbakan Yıldırım, CHP’nin Ber-

beroğlu’nun tutuklanmasına tepki 
yürüyüşüyle ilgili şunları söyledi: “Ar-

tık bu, kabak tadı vermeye başladı. 
Bu işi burada bitirmek lazım.” 

‘O gece olanın misli misli fazlasıy-
la karşı karşıya olacaklardır’

Yıldırım, 15 Temmuz darbe gi-

rişiminin 1. yılı hakkında, “Rabbim 
ülkemize bu ve buna benzer bir fe-
laket göstermesin. Eğer bu ve buna 
benzer çılgınlık yapmaya kalkanlar 
olursa şunu da herkes iyi bilmeli ki 15 

Temmuz’da, o gece olanın misli misli 
daha fazlasıyla karşı karşıya olacaklar-
dır. Bundan da herkes emin olsun ve 
aklını başına alsın.” dedi.
n AA

Kılıçdaroğlu, 23. günde 
İstanbul il sınırına ulaştı

Maltepe sahili  ‘Adalet
Meydanı’ olsun teklifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, yürüyüşünün 23. gününde 
İstanbul il sınırına ulaştı.

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul 
Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tu-
tuklanmasına tepki için Ankara Gü-
venpark’tan başlattığı yürüyüşünün 
23. gününe Kocaeli’nin Topçular 
mevkisinden başladığı yürüyüşte, 
İstanbul il sınırına ulaştı.

Kılıçdaroğlu’nu burada CHP İs-
tanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve 
partililer karşıladı.

İstanbul tabelasının önüne ge-
len Kılıçdaroğlu, burada kalabalık 
tarafından alkışlarla karşılandı. 

Mehter takımı ve tarihteki Türk 

devletlerinin bayraklarının yer aldı-
ğı kortejle karşılanan Kılıçdaroğlu, 
kendisine verilen çiçeklerle basın 
mensuplarına poz vererek, güvercin 
uçurdu, bu sırada güvercinlerden 
bir tanesi Kılıçdaroğlu’nun başına 
kondu.

Kendisine sevgi gösterisinde 
bulunan vatandaşlara selam veren 
Kılıçdaroğlu, daha sonra yürüyüşü-
ne devam etti.

Bu arada, 15 Temmuz şehitle-
rinden Ömer Halisdemir’in fotoğ-
rafının basılı olduğu tişörtler giyen 
gençler de Kemal Kılıçdaroğlu’na 
eşlik etti.
n AA

CHP, İstanbul Maltepe’deki sahil 
dolgu alanının adının “Adalet Mey-
danı” olarak değiştirilmesi için ka-
nun teklifi verdi.  CHP İstanbul Mil-
letvekili ve Meclis Başkanvekili Akif 
Hamzaçebi ve CHP Grup Başkanve-
kili Özgür Özel ile diğer İstanbul Mil-
letvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Onur-
sal Adıgüzel ve Barış Yarkadaş’ın 
imzasıyla TBMM Başkanlığı’na su-
nulan teklif, “Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu’nda değişiklik yapılmasını 
öngörüyor. Bu düzenlemeyle, İstan-
bul’un Maltepe ilçesi sınırları içinde 
yer alan sahil dolgu alanının adının 
“Adalet Meydanı” olarak değiştiril-
mesi öngörülüyor. Teklifin gerekçe-
sinde, Türkiye’de yargının pek çok 
açıdan sorunlu olduğu savunularak, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu’nun bu gidişe son vermek, 

ülkede bağımsız ve tarafsız yargının 
inşa edilmesi, adaletin herkes için 
eşit şekilde uygulanabilmesi için 
Ankara’dan İstanbul’a “Adalet Yü-
rüyüşü” başlattığı belirtildi.

Yürüyüşün bir siyasi parti adı-
na değil, adalet arayan herkes için 
düzenlendiği anlatılan gerekçede, 
“Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki bu 
karanlık döneminde en çok ihtiyaç 
duyulan kavramlardan biri olan ada-
let kavramının tesisi için gerçekleşti-
rilen bu büyük ve onurlu yürüyüşün 
toplumda yarattığı olumlu heyecan 
ve etkinin gelecek nesillere de ışık 
tutması ve unutulmaması için ada-
let yürüyüşünün bitiş noktası olan 
bölgenin adının Adalet Meydanı ola-
rak değiştirilmesini önermekteyiz.” 
ifadelerine yer verildi. 
n AA

‘AP’nin iftiralarla dolu raporunu dikkate almayacağız’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, orada yaşayan kardeşlerimizin 
hukukunu korumak için uluslararası hukuktan doğan bütün haklarını sonuna kadar kullanacaktır” dedi.
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Gazeteci İsmail Koç 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Gazeteci İsmail Koç gerçekleş-
tirilen düğünle dünya evine girdi. 
Ümmü-Mustafa Özbilen çiftinin kız-
ları Elif ile Hatice-Cengiz Koç çiftinin 
oğulları İsmail evlendi. Lalezar Dü-
ğün Salonu’nda genç çift için düğün 
merasimi gerçekleştirildi. Özbilen 
ve Koç ailesi davetlileri kapıda kar-
şılayarak davetlilerin hayırlı olsun 
temennilerini kabul etti. 

Davetlilerin salonu doldurma-
sıyla genç çift alkışlarla salona girdi. 
Çiftin sahneye gelmesiyle başlayan 
düğünde, aileler ve davetliler eğlen-

celi dakikalar yaşadı. Pasta kesimi-
nin yapılmasının ardından ikramda 
bulunulan düğün, müzik eşliğinde 
devam etti. Düğünde genç çifti Öz-
bilen e Koç ailelerinin akrabaları, 
sevenleri ile Gazeteci İsmail Koç’un 
dostları yalnız bırakmadı. 

Hayırlı olsun tebriklerinden son-
ra düğün sona erdi. Yenigün Gaze-
tesi olarak genç çifte bir ömür boyu 
mutluluklar diliyor, Özbilen ve Koç 
ailelerine hayırlı olsun dileklerimizi 
iletiyoruz. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

İş sağlığı ve güvenliği müfredatta!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı Uluslararası İşgücü Genel 
Müdürü Sadettin Akyıl, “İş sağlığı ve 
güvenliğinin ciddi bir eğitim gerektir-
diğini belirterek, “Milli Eğitim Bakan-
lığı ile görüşüp okullarda iş sağlığı ve 
güvenliğinin benimsenmesi için kitap-
ların bazı bölümlerine gerekli bilgilerin 
yer almasını sağladık” dedi.

Akyıl, Konya Müteahhitler Birliği 
(KOMÜT) binasında düzenlenen, “Ça-
lışma Hayatında Milli Seferberlik, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Prog-
ramı”na katıldı. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın milli seferberlik 
çağrısı doğrultusunda ve Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mü-
ezzinoğlu’nun kamuoyuna duyurulan 
program kapsamında ziyaretler ger-
çekleştirdiklerini belirten Akyıl, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri, işve-
renler ve esnafla bir araya geldikleri-
ni ifade etti. Akyıl, milli istihdam se-
ferberliğinin Konya’dan başlatıldığını 
anımsatarak, ilgili bürokratların tüm 
Türkiye’yi iki kez dolaştığını söyledi. 
Seferberlik kapsamında daha önce-
den de Konya’ya geldiğini aktaran 
Akyıl, 13 Mayıs’ta seferberliğin ikinci 
periyodunun iş sağlığı ve güvenliği 
olarak açıklandığı belirtti.

Akyıl, konuşmasını şöyle sürdür-

dü: “Bu programın amacı, iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda bir farkında-
lık oluşturarak, bu konunun önemine 
dikkat çekmek, ülkemizin dünyada 
ve kendi içindeki durumunu ortaya 
koymaktır. İş sağlığı ve güvenliği bu-
günden yarına değiştirilebilecek ya da 
benimsenebilecek bir kavram değildir. 
Bu, her konuda olduğu gibi ciddi bir 
eğitim gerektirir. Eğitimler neticesin-
de de bu konunun içinde olan sektör-
lerin de bunu benimsemesini gerek-
tiren bir alandır.”  İş kazalarının sıfıra 
indirilmesi amacıyla bir deklerasyon 
imzalandığını hatırlatan Akyıl, “Daha 
sonra da ilk seferberlikte olduğu gibi 

Bakanlığımızın üst düzey yöneticile-
rinden oluşan ekipler oluşturuldu. Biz 
de bu ekibin bir parçası olarak Kon-
ya’ya geldik. Ayrıca Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile görüşüp okullarda iş sağlığı 
ve güvenliğinin benimsenmesi için 
kitapların bazı bölümlerine gerekli bil-
gilerin yer almasını sağladık.” diye ko-
nuştu. Toplantıya, KOMÜT Yönetim 
Kurulu Başkanı Şaban Topal, İŞKUR 
İl Müdürü Emrah Keleş, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanla-
rı ile müteahhitler katıldı.

Basına kapalı devam eden toplan-
tıda, sektörle ilgili konular görüşüldü.
n AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, 
KOMÜT Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Topal, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş birlikte toplantı gerçekleştirdi.

Dağ aileleri düğün mutluluğu yaşadı. Nihan-Servet Dağ çifti mutluluğa ilk adımlarını attı. Dedeman 
Otelde gerçekleşen düğünde genç çiftin nikahını Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıldı 

Nihan ve Servet’in
düğün mutluluğu

Dağ aileleri düğün mut-
luluğu yaşadı. Dağ Mühen-
dislik Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Osman Dağ 
kızı Nihan’ı evlendirdi. Adi-
le-Osman Dağ çiftinin kızı 
Nihan ile akrabaları olan Re-
fika-Reşat Dağ çiftinin oğlu 
Servet, ‘evet’ diyerek dünya 
evine girdi. Dedeman Otelde 
gerçekleşen görkemli düğün 
merasimine AK Parti Konya 
İl Başkanı Musa Arat, Selçuk-
lu Belediyesi Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, MUSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, İş dünyasından 
isimler ve  çok sayıda davetli 
katıldı. Genç çiftin nikahını 
ise Selçuklu Belediye Başka-

nı Uğur İbrahim Altay kıydı. 
Halaylar ile başlayan düğün 
merasiminde çeşitli sanatçı-
larda sahnede yer aldı. 

Mutluluğa ilk adımlarını 
atan genç çiftler ise salona 
girdikten sonra dans etti. 
Düğün merasimine gelen 
misafirlerle tek tek ilgilenen 
Dağ aileleri ise bu mutlu 
günlerinde kendilerini yalnız 
bırakmayan yakınlarına te-
şekkür ederek ‘hayırlı olsun’ 
dileklerini kabul ettiler.Ye-
nigün Gazetesi olarak Nihan 
ve Servet çiftine ömür boyu 
mutluluklar diler,Dağ ailele-
rine hayırlı olsun dileklerimi-
zi iletiyoruz.  
n HÜSEYİN MENEKŞE
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Spor Toto Süper 
Lig’de hakemler 

belli oldu
Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2017-2018 sezonunda 

Süper Lig’de yer alacak 22 hakemi açıkladı. 
Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyo-

nu’nun (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıkla-
mada, 2017-2018 futbol sezonunda görev yapacak ha-
kem ve gözlemcileri duyurdu. Bu isimler Türkiye Futbol 
Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylandı. Buna 
göre Süper Lig’de düdük çalacak 22 hakem şöyle: “Ali 
Palabıyık, Bülent Yıldırım, Serkan Tokat, Yaşar Kemal 
Uğurlu, Mustafa Öğretmenoğlu, Bahattin Şimşek, Arda 
Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, 
Suat Arslanboğa, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halis Öz-
kahya, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Serkan Çınar, 
Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Koray 
Gençerler, Barış Şimşek.” n İHA

Ertuğrul Sağlam’dan 
yabancılara özel ilgi

Evkur Yeni Malatyaspor’da Bolu kampında 6. gün 
geride kalırken, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam takımla 
çalışmalara başlayan yeni transferler ve yabancı oyuncu-
lar ile özel olarak ilgilendi. Spor Toto Süper Lig’deki ilk 
sezonunda, Bolu kampında Ertuğrul Sağlam, nezaretinde 
güç depoluyor. Yeni transferler Khalid, Issam ve yeniden 
anlaşma sağlanan yabancı oyuncular Dialiba ile Mba’nın 
da kampa katılmasıyla daha geniş bir kadroyla çalışma 
imkanı bulan Teknik Direktör Sağlam’ın son antrenman-
da keyifli olduğu gözlendi. Issam, Khalid, Dialiba ve Mba 
ile yakından ilgilenen Sağlam’ın bu oyunculara, “Hiçbir 
futbolcunun yeri garanti değil, eğer burada olmak istiyor-
sanız çok çalışacaksınız” dediği öğrenildi. n İHA

Alanyaspor yeni 
sezona hazırlanıyor

Alanyaspor, yeni sezon çalışmalarını Erzurum’da 
sürdürüyor. Alanyaspor’da Erzurum kampı çalışmaları 
sürüyor. Turuncu-yeşilliler, Palandöken’deki Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 
dün sabah dayanıklılık ve kondisyon içeren çalışmalar 
yaptı. Antrenmana ülkesinden dönen Fabrice N’Sakala 
da katıldı. Turuncu-yeşilliler, kamp çalışmalarını sabah 
ve akşam antrenmanıyla sürdürecek. n İHA

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı
Fenerbahçe’nin yeni sezon for-

malarının tanıtımı Topuk Yaylası’nda 
yapıldı. Sarı-lacivertli takımın bu se-
zon giyeceği 3 formayı, yeni transfer-
ler Nabil Dirar, Mathieu Valbuena ve 
Mehmet Ekici tanıttı. 

Sarı-lacivertli ekibin yeni transfer-
leri Nabil Dirar, Mathieu Valbuena ve 
Mehmet Ekici, yeni sezon formalarını 
tanıtan isimler oldu. Fenerbahçe’nin 
klasik formasını Mehmet Ekici tanı-
tırken, bu sezon için özel tasarlanan 
sarı formayı Nabil Dirar ve diğer özel 
tasarım forma olan yeşil formayı da 
Valbuena tanıttı. 

3 futbolcu, tek tek forma tanıtımı-
nın yapıldığı sahaya gelip basın men-

suplarına poz verdi ve topla kısa bir 
gösteri yaptı.Tanıtım sırasında açık-
lamalar yapan oyuncular, formaları 
çok beğendiklerini söylerken Mehmet 
Ekici, üzerinde bulunan çubuklu for-
manın favori forması olduğunu belir-
terek, “En çok bu formayı sevdim ve 
bu formayla şampiyonluklar yaşamak 
istiyorum” dedi. Valbuena da üzerin-
deki yeşil formanın en güzel forma 
olduğunu ifade ederek, “Umarım bu 
sezon bu formayı sık sık giyeriz. Ta-
raftarlarımız da umarım bu formadan 
çok alır ve stadımızı bu formayla dol-
dururlar. Gurur duyuyorum bu formayı 
taşıdığım için” diye konuştu. Son ola-
rak konuşan Dirar, üzerinde bulunan 

sarı formayı fazlasıyla beğendiğini 
ifade ederek, “Çok hoşuma gitti. Ma-
teryal olarak son derece hafif. Kendi-
mi içinde çok rahat hissettim. Ancak 
favorim çubuklu forma. Umarım bü-
tün formalar bize bu sezon şans geti-
rir” açıklamasını yaptı.

VALBUENA: YENİ FORMALAR 
BİZİM İÇİN TUTKUDUR

Güzel formaların oyuncuları moti-
ve ettiğini ifade eden Mehmet Ekici, 
taraftarların da bu sezon formalardan 
satın alıp, kendilerini tribünde des-
teklemesini isterken, Valbuena ise 
Fenerbahçe’nin renklerinin harika 
olduğunu söyleyerek, “3 forma da 
çok iyi şekilde dizayn edilmiş harika 

formalar. Bizim için durum ne olursa 
olsun bizim her zaman motivasyonu-
muzu yükseltmemiz gerekiyor. Ama 
formalar çıkmadan önce bütün fut-
bolcular yeni formaları merak eder. 
Bir tutkudur bizim için yeni formalar. 
Yine de ne olursa olsun, biz motivas-
yonla sahada en iyiyi yapmalıyız” 
dedi. Dirar da Fenerbahçe’ye herke-
sin saygı duyması gerektiğini söyle-
yerek, “Geçen sezon ben de Fener-
bahçe’ye karşı forma giydim ve saygı 
duyduğumuz bir takımdı. Fenerbahçe 
her zaman saygı duyulması gereken 
bir takım. Bu sezon da bu böyle ola-
cak” ifadelerini kullandı.
n İHA

Paul Le Gune: Hata yapmak istemiyorum
Bursaspor’un Teknik Direktörü Paul Le 

Gune, transferde geç kalındığı şeklindeki 
yaklaşımı çok sevmediğini söyleyerek, 
“Kulüple her gün mesafe kat ediyoruz. Ben 
hata yapmak istemiyorum. İnsanlar bekli-
yor diye transfer yapmamız doğru olmaz. 
Adım adım ilerlemesi gerekiyor” dedi. Ye-
şil-beyazlı takımın teknik patronu Paul Le 
Guen, Özlüce Tesisleri’nde basın toplantısı 
düzenledi. Sezon başı hazırlıklarıyla alakalı 
konuşan Le Guen, “Sezon başı hazırlık ça-
lışmalarımızın iyi gittiğini söyleyebilirim. 
Gönül ister ki tam kadro çalışalım, ama 
çalışamıyoruz. Bu normal. Sezon öncesi 
bütün takımlar bunları yaşıyor. Buna rağ-
men iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Çoğu 
zaman çift antrenman yapıyoruz. Bunlar 2 
saat sürüyor. Dolayısıyla bunların yanında 
oyuncularımızın yaptığımız antrenmanlar-

dan zevk alıyor. Bizim onlardan istediğimiz 
şeylere sahada cevap veriyor. Buda bizi 
mutlu ediyor” dedi.

‘TRANSFERDE HATA 
YAPMAK İSTEMİYORUM’

Transferde geç kalındığı ile alakalı so-
ruya Le Guen, “Bu yaklaşımı çok sevdiğimi 
söylemem. Kulüple her gün mesafe kat 
ediyoruz. Ben hata yapmak istemiyorum. 
İnsanlar bekliyor diye transfer yapmamız 
doğru olmaz. 2 transfer açıkladık. Bir tane 
daha yakın zamanda resmiyet kazanacak. 
Başkaları da gelecek. Ama bu sürecin adım 
adım ilerlemesi gerekiyor. Sezon başı 30 
yıldan fazladır futbolun içerisindeyim. Keş-
ke bütün transferler kampa yetişse ve tam 
kadro olarak çalışsak. Bu benim çalıştığım 
takımlarda olmadı. Gelecek futbolcu Bur-
saspor’a katkı vermeli” açıklamasını yaptı.

Cllichy Başakşehir’de
Medipol Başakşehir’in Manchester City’den transfer ettiği Fransız sol bek oyuncusu Gael Cllichy, 
kendisini turuncu-lacivertlilere 3 yıllığına bağlayan imzayı attı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 

Stadı’nda düzenlenen imza törenine Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı

Törende konuşan turuncu-lacivertli kulüp 
Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başak-
şehir olarak 3 yılı doldurduklarını ifade ede-
rek, “Daha henüz 3 yaşını tamamlamış 4. 
yaşından gün almış takımın kulüp başkanı 
olarak huzurunuzdayım. 

İlk 2 yıl ligi 4. bitiren ve aynı zamanda da 
3. yılda Türkiye’de gerçekten ligin en iyi top 
oynayan iki takımından biri olan ve şampiyo-
nun ensesinden zaman zaman biz zaman za-
man onlar ayrılmadığımız bir sezon geçirildi. 

Dolayısıyla bu sezonu da 4 puan farkla 
şampşyonluğu kaçırmış Medipol Başakşehi-
rin imza törenindesiniz” şeklinde konuştu.

‘BU YILI DAHA İYİ 
BİTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Başkan Gümüşdağ, kulüp olarak her za-
man denetlendiklerini dile getirerek, “Medi-

pol Başakşehir bir şirket ve şirket mantığıyla 
yönetiliyor. Uluslararası bağımsız denetim 
kuruluşları tarafından denetlenen aynı za-
manda da tamamen kurumsal bir yapının 
içinde bulunmakta. Gerek 3 yıldır UEFA’ya 
gidiyor olmamız aynı zamanda da Türkiye’de 
de kupada ve ligde finale kadar gitmemiz 
mali açıdan da hak edişlerimizi Avrupa ve 
Türkiye’den de iyi bir noktaya getirmiş du-
rumda. Dolayısıyla da bu sene de gene gerek 
şampiyonluk yarışında gerek kupada gerek 
Avrupa’da iyi bir noktada bu yılı aratmayacak 
ve daha iyi bir noktada bitirecek bir takım 
oluşturmaya çalışıyoruz. 

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın teknik 
kararları doğrultusunda bizim de bütçeyi de-
ğerlendirerek, ayaklarımız yere basarak ve 
hesaplarımızı yaparak değerlendirmelerimiz-

le birlikte Clichy de 4. transferimiz olacak” 
ifadelerini kullandı.

‘CLİCHY BİR DÜNYA YILDIZI’
Transferde emek veren yöneticilere te-

şekkür ederek şu ifadelere yer verdi: “Clichy 
bir dünya yıldızı. 

Premier Lig’de 3 tane şampiyonluk yaşa-
mış, Arsenal ve Manchester City’de uzun yıl-
lar top oynamış çok önemli bir oyuncu. Bunu 
da söylemek isterim gerek Asbaşkan Mustafa 
Saral gerek Mesut Altan Bey’e ve Futbol Di-
rektörümüz Mustafa Eröğüt’ün bu konuda çok 
emekleri vardır. 

Kendileri Londra ve Brüksel’de son bir 
aydır birkaç görüşme yaptılar. Çok istekliydik 
çok arzuluyduk. O da sağolsun bizi arzu etti. 
Neticeye ulaştırdık. Kendisiyle biraz sonra 
imza atacağız.”

CLİCHY: UMARIM 3 YIL VE DAHA 
FAZLA İSTANBUL’DA KALIRIM

İstanbul’da 3 yıldan fazla kalmak istediği-
ni aktaran Fransız oyuncu Clihy, “Bugün bu-
rada bulunduğum için çok mutluyum. Ben bir 
Fransızım ve Fransa’da büyüdüm. Fransızlar 
bildiğiniz gibi tatil için Türkiye’ye çok gelirler. 
İstanbul Dünya’nın bildiği çok güzel bir şehir. 
İstanbul’da bir insanın aradığı her şey var. Bil-
diğiniz gibi 14 yıl İngiltere’de oynadım. Bu ka-
rar benim için çok büyük ve radikal bir karardı. 
Benim de bir ailem ve çocuklarım var. Ailem-
le konuştuktan sonra böyle bir kararı büyük bir 
keyifle aldım. Burası benim için çok büyük bir 
değişim ve aynı zamanda büyük bir macera 
hayatımda. Burayla 3 yıllık sözleşmem var. 
Umarım 3 yıl ve daha fazla İstanbul’da bulu-
nurum” açıklamasını yaptı. n İHA
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Kick boksta Konyalı sporculardan 23 madalya
Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyet takviminde 

yer alan Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler 
Ferdi (Bay-Bayan) Kick Boks Şampiyonası 29 Haziran - 5 
Temmuz 2017 tarihleri arasında Bolu’da yapıldı. Konya, 
Kick Boks Türkiye Şampiyonası’na 23 derece ile damga 
vurdu. Öte yandan şampiyona sonucu 03-08 Ağustos 
2017 tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan Milli 
Takım seçmelerine büyükler kategorisinde İzzet Araba-
cı, İsmail Ahcıoğlu, Mehmet Koyuncuoğlu, Aybüke Betül 
Aras, Zeynep Cankurt, Ayşe Aker, Dilber Dönmez ve Rü-
meysa Adıgüzel mücadele edecek.

Gençler’de Serdar Çınar,  Hacer Kara, Fatih Koçyiğit, 
Bircan Dönmez Ay yıldızlı Formayı giyebilmek için Milli 
takım seçmelerine girmeye hak kazandı. Ayrıca Ulusla-
rarası Open ve Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda birin-
ci olan Sabriye Gür ise seçmeye girmeden milli formayı 
giyecek.

Türkiye genelinde 3800 sporcunun katılımıyla ger-
çekleşen 15 Temmuz Şehitleri Kick Boks Türkiye Şampi-
yonası’nda derece giren sporcular şu şekilde oluştu;

Büyükler Full Contact kategorisinde; 75 Kg’da 1.İzzet 
Arabacı, 57 Kg’da 1.İsmail Ahçıoğlu, +91 Kg’da 1.Meh-
met Koyuncuoğlu. 

Büyükler Kick Light kategorisinde; +70 Kg’da 1.Aybü-
ke Betül Aras, 55 Kg’da 2.Rümeysa Adıgüzel, +70 Kg’da 
3.Dilber Dönmez.     

Büyükler Point Fighting kategorisinde; 60 Kg’da 
1.Ayşe Aker, 60 Kg’da 3.Zeynep Cankurt. 

Gençler Full Contact kategorisinde; 70 Kg’da 1.Sabri-
ye Gür, 51 Kg’da 3.Fatih Koçyiğit.  

Genç Bayanlar Point Fighting kategorisinde; 55 
Kg’da 1.Hacer Kara, +70 Kg’da 2.Bircan Dönmez. 

Yıldızlar Point Fighting kategorisinde; +65 Kg 2. Rana 
Mihcen Kasalak, 37 Kg’da 3.Muzaffer Karabulut, 34 
Kg’da 3.Bahar Güssün Taşçı, 37 Kg’da 3.Ceren Tonba-
lak, 65 Kg’da 3.Şeyma İyiel, 50 Kg’da 3.Beyza Cankurt.            

Minikler Point Fighting kategorisinde; +47 Kg’da 1. 
Z.Sudenaz İlisulu , 44 Kg’da 2. M.Berra Karakaya, 37 
Kg’da 3.Muazzez Civciv,     47 Kg’da 3.Kader Kaya, 32 
Kg’da 3.Fatih Şen.  n SPOR SERVİSİ           

Sarayönü, Kubilay’ı 
kadrosuna kattı

Yasin Başaytaç 
Ereğlispor’da

Motodrag Şampiyonası 
Konya’da start alıyor

Uzun süredir Bölgesel Amatör Ligi’nde mücade-
le eden ve yaşadığı şanssızlıklardan dolayı 3. Lig’e 
bir türlü yükselemeyen Sarayönü Belediyespor, yeni 
sezonda yine şampiyonluk kadrosu kurmak için ça-
lışmalarını sürdürüyor. Yeşil siyahlı temsilcimiz son 
olarak kadrosuna 25 yaşında forvet oyuncusu Kubilay 
Özer’i dahil etti. Demirten Yeşilköyspor’dan transfer 
edilen Özer, geçtiğimiz günlerde Sarayönü Beledi-
yespor’a imza atarak, yeşil siyahlı formayı giydi. Sa-
rayönü ekibinde transfer çalışmaları devam ediyor.
n SPOR SERVİSİ

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme’de şam-
piyon olan ve Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele 
etme hakkı kazanan Ereğlispor, trasnfer çalışmaları-
na devam ediyor. Önceki günlerde takviye yapan ye-
şil beyazlı takım son olarak orta saha oyuncusu Yasin 
Başaytaç ile anlaşma sağladı. Yeni sezon güçlü bir 
kadro ile girmek isteyen Konya temsilcisi, Bölgesel 
Amatör Ligi’nde üst sıralarda mücadele etmek için 
çalışmalarını sürdürüyor. Başaytaç, daha önce Kon-
yaspor, Konya Anadolu Selçukspor gibi takımlarda 
forma giymişti.  n SPOR SERVİSİ

Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın ikinci ayak 
yarışı bugün Konya’da düzenlenecek. Türkiye Moto-
siklet Federasyonu’nun (TMF) yarış takviminde yer 
alan şampiyona 402 metre uzunluğundaki Saraçoğlu 
Drag Pisti’nde yapılacak. Şampiyonaya ev sahi-
bi Konya’nın yanı sıra Ankara, Mersin, Manisa, İstan-
bul, Kayseri ve Antalya’dan yarışçılar katılacak. İkin-
ci ayak yarışı bugün serbest-sıralama antrenmanları 
ve 300 Pro yarışlarıyla başlayacak. Yarışçılar yarın 
da zamana karşı mücadele verecek. Yarışlar, Süper 
Street (1000-1300 cc), Pro Street (1000-1300 cc), 
Street 2 (1000-1300 cc), Street (600 cc), Street (750 
cc), Standart 2 (1000-1300 cc), Standart 1 (600-750 
cc) ve kadınlar kategorilerinde organize edilecek.
n AA

Yaz Spor Okulları voleybol ile devam ediyor
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 

İl Müdürlüğü Yaz Spor Okullarında 
Voleybol çalışmaları hızla sürüyor. 
Her yıl çok sayıda başvurunun ya-
pıldığı ve binlerce öğrencinin spor 
yapmak için tercih ettiği özellikle 
İlköğretim çağında ki minik öğrenci-
lerin tatile girdiği yaz aylarında ser-
best zamanlarını, uzman antrenörler 
nezaretinde düzenli ve en iyi şekilde 
değerlendirmeleri için mükemmel 
bir imkân olan spor okullarımı, aynı 
anda binlerce çocuk ve gence spor 
yapma imkânı sağlıyor.

Atatürk Stadyumu içerisinde yer 
alan Atatürk Spor Salonu’nda çalış-
maların sürdüğü Voleybol branşında 
şu an için 700’ün üzerinde sporcu Pa-
zartesi-Perşembe, Salı-Cuma ve Çar-
şamba-Cumartesi günleri yaş grup-
larına göre seanslarda çalışmalarını 
sürdürüyor. 5-18 yaş arası çocuk ve 
gençler ücretsiz olarak faydalandığı 
ve kayıtların hala devam ettiği toplam 
22 branşta şu an için 5800 çocuk ve 
genç faydalanırken bu sayının dönem 
sonuna kadar 10 binin üzerine çıkma-
sı bekleniyor.  n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal 
gençleşiyor

Spor Toto 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, yeni sezon hazırlıklarına 10 Temmuz’da 
başlayacak. Yeşil beyazlılarda sözleşmesi devam eden birçok oyuncu ile yola devam edilirken, 
geçtiğimiz günlerde yapılan seçmede dikkat çeken 5 oyuncu da sezon öncesi kampına katılacak

Geçtiğimiz sezon iki devre yakaladığı çıkışın 
ardından Play-Off potasına çok yaklaşan ancak bu 
konuda başarılı olamayan temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor’da yeni sezon öncesi transfer çalış-
maları devam ediyor. 

Geçtiğimiz ay genç oyuncular arasından bir 
seçme yapan ve buradan 5 oyuncunun beğenen 
yeşil beyazlı takımın teknik heyeti, bu oyuncuları 
10 Temmuz’da yapılacak olan kampa dahil edecek. 
Öte yandan Yavru Kartal’ın, 2. Lig’de forma giyen 
iki genç oyuncu ile temas halinde olduğu öğrenildi.
ANADOLU SELÇUK İKİ OYUNCU İLE İLGİLENİYOR

Yeni sezonda hem oyuncu yetiştirmek hem de 
ligde başarılı olmak isteyen yeşil beyazlı temsilci-
miz Konya Anadolu Selçukspor, kadrosuna alacağı 
birkaç oyuncu ile takviye yapmak istiyor. Bu kap-
samda Yavru Kartal’da 2. Lig’de forma giyen iki 
oyuncu ile temasa geçti. Genç ve geleceğe yönelik 
transfer yapmak isteyen Yeşil beyazlı takım, kulüp-
leri ile anlaşması halinde oyunculara imza attıra-
cak. Konya Anadolu Selçukspor’un yakın zamanda 
bu isimleri açıklaması bekleniyor.

5 OYUNCU KAMPA DAHİL EDİLECEK
Genç ve yetenekli oyuncuları takıma kazandır-

mak için çalışmalarını sürdüren Konya Anadolu Sel-
çukspor, yeni sezon öncesi bir seçme yaparak yeni 
yetenekleri keşfetmişti. Bu oyucular arasında ele-
me yapan Yavru Kartal’ın teknik heyeti, 5 oyuncuyu 
10 Temmuz’da başlayacak olan kampa dahil etti. 

Yeşil beyazlı temsilcimizin ilk hazırlık kampına, 
UEFA Pro Lisans kursunda olan teknik direktör Alper 
Avcı katılmayacak. Genç antrenör, Erzurum kam-
pında takımının başında olacak.

OĞUZ SAMSUN’A ALİ MALATYA’YA
Spor Toto 2. Lig’de mücadele edecek olan 

Konya Anadolu Selçuskpor’da orta saha oyuncu-
larından Oğuz Gübulak, 1. Lig ekibi Samsunspor’a 
transfer olmuştu. Sözleşmesi Konyaspor’da olan, 
geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Konya Anado-
lu Selçukspor forması giyen Ali Dere ise Süper Lig 
takımlarından Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağla-
mıştı. Konya Anadolu Seçukspor, Konyaspor kam-
pına katılan ve son durumu Mustafa Reşit Akçay’ın 
belirleyeceği oyuncuların takıma dahil olmasından 
sonra transferi daha da netleştirecek.
n SPOR SERVİSİ



Sol bek için 
çalışmalar 

bütün hızı ile 
devam ediyor

Süper Lig’de 
2017-2018 

sezonu 
‘İlhan Cavcav’ 
olarak anılacak

Spor Toto Süper Lig  temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. 

Yeşil beyazlılar stoper ve sol bek için girişim-
lerini sıklaştırırken kampta Anadolu Selçukspor’dan 
getirilen ve denenen Özkan Taştemur dışında sol 
bek olmaması nedeniyle çalışmalar bu alana yo-
ğunlaştırıldı. 

Başkan Ahmet Şan ve futbol komitesi iyi bir sol 
bek için bütün seçenekleri değerlendirirken, bugün 
bir sürpriz yaparak yeni sol beki açıklayabileceği 
konuşuluyor.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) 2017-2018 
dönemini İlhan Cavcav sezonu olarak isimlendirdi-
ğini açıkladı. 

TFF, Gençlerbirliği’nin 81 yaşında vefat eden 
Başkanı İlhan Cavcav’ın isminin 2017-2018 döne-
mine verildiğini duyurdu. 

TFF resmi internet sitesinden yapılan açık-
lamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Futbol 
Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig’de 2017-
2018 sezonunun İlhan Cavcav Sezonu olarak isim-
lendirilmesini kararlaştırdı. 

Gençlerbirliği Kulübü’nün yaklaşık 38 yıl 
başkanlığını yapan, Kulüpler Birliği’nin ilk baş-
kanı olan ve geçtiğimiz Ocak ayında 81 yaşında 
vefat eden Türk futbolunun duayen ismi İlhan 
Cavcav’ın adı, Süleyman Seba, Hasan Doğan ve 
Turgay Şeren’in ardından Süper Lig’in bu sezo-
nuna verildi.”
n İHA
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Türkiye’de kullanımına önü-
müzdeki sezon ortalarında başlan-
ması planlanan Video Hakem Uy-
gulaması (VAR) hakkında birçok 
farklı görüş bulunmakta. Gündeme 
geldiği ilk günden itibaren her ne 
olursa olsun desteklenerek kulla-
nılmasına pozitif bakıyorum. Geride 
bıraktığımız birkaç sezonda hakem-
lerin olumsuz yönde oyuna etkisi 
oldukça fazla oldu. En azından bu 
etkiyi en aza ve akıllarda soru kal-
mayacak seviyeye indirmesi plan-
lanan bu uygulama, adaletin anında 
dağıtılması noktasında herkese yar-
dımcı olacaktır. Uygulamanın gel-

mesi ile birlikte oyunu soğutacağını 
düşünenlerde var. Haklı olarak bu 
konunun da detaylıca incelenmesi 
gerekiyor. Ülkemizde ki futbol an-
layışı biranda oyunun soğumasına 
müsait olduğu için uygulamanın 
futbolcular üzerinde bırakacağı etki-
yi iyi analiz etmemiz gerekiyor.

Her geçen gün farklı organi-
zasyonlarda denenen Video Ha-
kem Uygulaması en son olarak 
Rusya’da organize edilen Konfe-
derasyon Kupası maçlarında de-
nendi. Açık söylemek gerekirse bir 
yıldız futbolcunun ön plana çıkma-

sı beklenen kupaya 
neredeyse uygulama 
damgasını vurdu. Tur-
nuvanın ikinci gününde 
oynanan maçların so-
nuçlarını sistem belir-
ledi. Takımların itirazları 
neticesinde birçok gol 
tekrar izlenerek iptal 
edildi. Heyecanın do-
ruklara ulaştığı son da-
kikalarda bile uygulama üzerinden 
etkin kararlar verilerek neredeyse 

maçlar hakemler ara-
sında oynandı. Ancak 
her ne olursa olsun 
bilgisayarlar üzerinden 
verilen bu kararlar bile 
uzun uzun tartışıldı. 
Tartışması bitmeyen bir 
diğer konu ise kullanı-
lacağı zaman kullanıl-
mayan uygulama. Özel-
likle yarı final maçında 

uzatmalarda yaşanan bir penaltı 
pozisyonunda kullanılması istenen 

uygulama devreye girmedi ve daha 
sonrasında bariz bir penaltı pozis-
yonunun atlanıldığı görüldü. Uzun 
lafın kısası öyle ya da böyle kupa-
ya damgasını vuran VAR oldu. 

Tüm bunları canlı canlı izlerken 
aklıma takılan asıl konu ise uygu-
lamanın ülkemizde ki yankıları. 
Özellikle kullanımına sezon ortasın-
da başlayacak olmamız dengeleri 
epeyce değiştirebilir. Hepsinden öte 
Rusya’da ki organizasyon da bü-
yük kararlar veren VAR Türkiye’de 
taraftarlardan ne kadar kabul görür 
burası tartışmaya açık. Ancak ne 

olursa olsun bu uygulamanın kısa 
sürede benimsenmesi ve adaletin 
sağlanması konusunda güvenilirlik 
alması gerekmekte. İşin bir diğer 
yanı da bu uygulamanın en çok fut-
bol yorumcularına yarayacak olma-
sı. Pozisyonları uzun uzun tartışan 
yorumcular artık yeni görüntüler ve 
kararlar ile bir nevi ekmeklerine yağ 
sürecekler. Gerçi ülkemizde bu ka-
dar çok futboldan anlayan insanla-
rın olması neleri değiştirir bilinmez 
ama bu uygulama tüm heyecanı ile 
ligimizin bir parçası olmaya hazır 
durumda. 

VİDEO HAKEMLER HAZIR

samikayalar@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR

Konyaspor’un kamp programı netleşti
Atiker Konyaspor’un iki etap halinde 

yapacağı hazırlık kampının detayları belli 
oldu.

Spor Toto Süper Lig 2017-18 sezonu için 
3 Temmuz’da toplanan Atiker Konyaspor, 
Konya’daki hazırlıklarını tamamlayarak dün 
Erzurum’a hareket etti. Yeşil beyazlılar se-

zon öncesi hazırlık kampının ilk etabını 7-14 
Temmuz tarihlerinde Erzurum’da gerçek-
leştirecek. Atiker Konyaspor Erzurum’da iki 
hazırlık karşılaşması oynayacak. Anadolu 
Kartalı 11 Temmuz’da Altınordu, 13 Tem-
muz’da ise Süper Lig ekiplerinden Kayse-
rispor’la karşılaşacak.  

İlk etap hazırlık kampının ardından 
futbolculara verilecek kısa iznin ardından 
17-28 Temmuz tarihlerinde ise ikinci etap 
hazırlık kampı çalışmaları başlayacak. 
Atiker Konyaspor Avusturya’da Waidring 
kasabasında gerçekleştireceği ikinci hazır-
lık dönemi  on iki gün sürecek. Kartal 19 

Temmuz’da Bundesliga takımlarından Fre-
iburg FC, 22 Temmuz’da Özbekistan Milli 
Takımı, 25 Temmuz’da yine Bundesliga’nın 
güçlü ekibi RB Leipzig ve 27 Temmuz’da ise 
Suudi Arabistan’ın El Ehli takımı ile hazırlık 
maçları oynayacak.
n SPOR SERVİSİ

İmzalar atıldı!
Atiker Konyaspor’un yeni transferi İmoh Ezekiel dün resmi imzayı attı. İmza 
töreninde konuşan genç futbolcu “Burada kendimi kanıtlamak istiyorum.  

Konya’da bana bu bu şansı verdikleri için herkese çok teşekkür ediyorum” dedi

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 
Konyaspor daha önce anlaştığını duyurdu-
ğu Nijeryalı golcü İmoh Ezekiel ile 3 yıllık 
resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninde 
oldukça heyecanlı olduğunu belirten genç 
golcü, kısa sürede takıma adapte olacağını 
ifade etti.

Atiker Konyaspor transfer çalışmaları 
kapsamında geçtiğimiz sezon Al Arabi takı-
mında forma giyen Imoh Ezekiel ile 3 yıllık 
anlaşma imzaladı. Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’nda yer alan idari binada ger-
çekleşen imza töreninde konuşan başkan 
yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar 
“Bugün ailemize yeni bir futbolcu daha ka-

tılıyor. Daha önce Belçika’da Anderlecht ve 
Standart Liege gibi önemli takımlarda for-
ma giymiş genç futbolcumuz Imoh Ezekiel 
ile 3 yıllığına anlaşmış bulunuyoruz.

Yeni transferimiz forvet mevkiinde oy-
nuyor.  23 yaşındaki futbolcumuzdan yeni 
sezonda beklentilerimiz bir hayli fazla. 
Yeniden Konya’ya, ve Atiker Konyaspor 
Ailesine hoş geldin diyor,  sözleşmemizin 
her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi.

Yeni transfer Imoh Ezekiel ise “Burada 
kendimi kanıtlamak istiyorum.  Konya’da 
bana bu bu şansı verdikleri için herkese 
çok teşekkür ediyorum. Beklentim takıma 

çok çabuk uyum sağlamak ve ne yapmamız 
gerekiyorsa, hedeflerimiz neyse en kısa za-
manda onları gerçekleştirmek olacak. Ta-
raftarlarımızı internette gördüm, gerçekten 
çok heyecanlandım ve onların o tutkusunu 
ve açlığı karşılamak için elimden gelen her 
şeyi yapacağı bilmelerini isterim” şeklinde 
konuştu.

Daha önce Belçika’da önemli takımlar-
da başarılı bir performans sergileyen 1993 
doğumlu Nijeryalı forvet oyuncusu Ezekiel 
Atiker Konyaspor’da 39 numaralı formayı 
giyecek.

İMOH EZEKİEL KİMDİR?
Ocak 1993 tarihinde Nijerya’da doğan 

Imoh Ezekiel, kariyerine yine ülkesinin ta-
kımlarından ACB Lagos’ta başladı. 

Buradaki performansı ile göz dolduran 
başarılı golcü, 18 yaşında ise Belçika Pro 
Lig ekiplerinden Standard Liege’e transfer 
olmuştu. 

3 sezon boyunca Belçika’da kalan başa-
rılı oyuncu, 2014/2015 sezonunun başında 
bonservisi ile birlikte Katar temsilcisi Al 
Arabi’ye transfer olarak Standard Liege’e 
kiralandı. Sonraki sezon bir diğer Belçika 
temsilcisi Anderlecht’e kiralanan genç gol-
cü, son olarak bu sezon kulübü Al Arabi’de 
kaldı.
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