
İŞİTME ENGELLİLERE
DERMAN OLACAKLAR

BABASINA KIZDI ARABASINI 
SATILIĞA ÇIKARDI!

Sağlık personeli işaret dili öğrendi

Arabamı benden çok babam kullanıyor

112 Dinlemede Projesi’nde, işaret dili eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan sağlık çalışanlarına sertifikaları verildi. İl Sağlık 
Müdürü Hasan Küçükkendirci, “Bizim için bir işitme engelli 
kardeşimizin derdine derman olmak önemli” dedi. 

Yazılım uzmanı olarak çalı-
şan Emre Şen, yaklaşık 1,5 
yıl önce bir otomobil satın 
aldı. Otomobili aldığı gün-
den itibaren aşçı başı olarak 
çalışan babası Kubilay 
Şen, oğlunun aracına aşırı 
ilgi göstermeye başladı. 
Babasının aracı olmasına 
rağmen sürekli kendi 
otomobiliyle dolaştığını 
söyleyen Şen, kendi aracını 
kullanamadığı için aracını 
satılığa koyduğunu söyledi. 

n HABERİ SAYFA 12’DE

n HABERİ SAYFA 6’DA
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Devrin Nene Hatun’u!
15 Temmuz hain darbe 

girişimi sırasında kamyonuyla 
meydanlara insanları taşıyarak 

simge isimlerden biri haline 
gelen Şerife Boz, o geceyi 

anlattı. “Vatanını çok seven 
Anadolu kadınıyım” diyen 

Boz, önemli mesajlar verdi

EKMEKSİZ YAŞANIR, 
VATANSIZ YAŞANMAZ

15 Temmuz Hain darbe girişimi esnasın-
da kamyonuyla meydanlara insan taşıyan 
ve destansı hareketleri ile dikkat çeken 
Şerife Boz, o gece yaşadıklarını anlattı. 
Bize Nene Hatunu, Şerife Bacıları hatırla-
tan Şerife Boz, bütün kadınlara seslenme-
yi de ihmal etmedi. Boz, “Ekmeksiz yaşa-
nır ama vatansız asla yaşanmaz” diyerek 
duygularını paylaştı. 

ÇOLUK ÇOCUK CANLA 
BAŞLA CİHADA GİTTİM

O güne kadar hiç kamyon kullanmadığı-
nı ifade eden Boz, “Ben Rabbimin o gün 
akşam herkese bir görev verdiğini düşü-
nüyorum. Bu hakaret İslam’a, ümmete ve 
Müslümanlara yapılmıştır. Çanakkale ve 
Kurtuluş Savaşları’nda olduğu gibi her-
kes elleri ile gitti. Biz de aynı şekilde gittik. 
Çocuğumu çoluğumu alarak canla başla 
cihada gittim” dedi.   n HABERİ SAYFA 2’DE

05 Üniversite-sanayi
işbirliği vurgulandı 06 Yardım ve bağışların

kaydı tutulmamış! 07 Havuzlar ve denizdeki
mikroplara dikkat!

İHH’dan acil 
yardım dersi

LYS başarısına
işadamı desteği

Konya İHH Arama Kurtarma Eği-
tim Merkezi (AKEM) gerçekleş-
tirdiği arama-kurtarma çalış-
malarının yanı sıra bir alışveriş 
merkezinde açtığı tanıtım standı 
ile tırmanma ve acil yardım 
konusunda bilgi veriyor.
n HABERİ SAYFA 12’DE

LYS’de Türkiye birincisi olan 
görme engelli Fulya Akkaya’ya, 
Kutup Ambalaj Yönetim kurulu 
Başkanı Feyzullah Ertaş ve eşi, 
eğitim hayatı için maddi ve 
manevi destekte bulundu.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Selçuklu, sosyal ihtiyaçları gideriyor Emekliliklerinin tadını çıkarıyorlar İbadet yapmak mutluluk veriyor

Selçuklu Belediyesi 
tarafından Yükselen 
Mahallesi’ne kazandırılacak 
mahalle konağının 
yapımına başlandı. Tesis 
ile mahallenin sosyal tesis 
ihtiyacı giderilmiş olacak.

Karatay Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılan 20 
emekli konağında emekliler 
sosyal aktiviteler, geziler 
ve çay sohbetleri eşliğinde 
emekliliklerinin tadını 
çıkartıyorlar.

Meram Belediyesi tarafından 
düzenlenen düzenlenen 
psikoloji söyleşisinde konuşan 
Prof. Dr. Erdal Hamarta, 
“Kişinin inandığı din için 
vecibelerini yerine getirmesi 
mutluluk veriyor” dedi.

n  HABERİ SAYFA 4’TE n  HABERİ SAYFA 3’TE n  HABERİ SAYFA 3’TE

‘Özgür ve tarafsız 
basın güvencemizdir’

‘Gazeteciler milli
iradenin teminatı’

Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa 
Özdemir 24 Temmuz 
Basın Dayanışma Günü 
nedeniyle yazılı bir 
açıklama yaparak basın 
özgürlüğünün önemine 
dikkat çekti.
n HABERİ SAYFA 5’TE

AK Parti Karaman Mil-
letvekili Başkanı Recep 
Konuk, 24 Temmuz 
Basın Bayramı nedeniyle 
yayımladığı mesajında, 
“Gazeteciler demokrasi-
nin milli iradenin temi-
natıdır” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Dünya Turizm Yazarları ve Gazeteciler 
Derneği, Konya’ya dünyanın en prestijli 
turizm ödülleri arasında yer alan “Fİ-
JET Altın Elma Ödülü”nü veriyor. Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, “Bu ödül şehrimizin tanıtımı 
açısından avantaj olacaktır” dedi. 
Dünya Turizm Yazarları ve Gazeteciler 
Derneği Başkanı Tijani Haddad de, 
“Konya çiçek gibi bir şehir. Konya’ya 
heyetimizle yaptığımız ziyaretlerde 
şehrin tarihi dokusuna ve turizm 
potansiyeline hayran kaldık” şeklinde 
konuştu.  n HABERİ SAYFA 4’TE 

Tarih kokan
şehre Altın
Elma ödülü
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15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında en dikkat çeken görüntülerden biri de kamyonuyla meydanlara inen Şerife Boz oldu. O gece 
meydanlara inen insanları kamyonuyla taşıyan ve 15 Temmuz fotoğraflarının simgesi haline gelen Boz,  o karanlık gecedeki yaşadıklarını anlattı

‘Canla başla cihada gittim’

15 Temmuz Hain darbe girişimi 
esnasında kamyonuyla meydanlara 
insan taşıyan ve destansı hareketleri 
ile dikkat çeken Şerife Boz Konya’ya 
geldi. Tarihi Bedesten Kunduracılar 
Derneği Başkanı Abdullah Dölek’in 
daveti üzerine Konya’ya gelen Şerife 
Boz, kara gecede yaşadığı hikâyeyi 
ve inanılmaz cesaretini anlattı. Bize 
Nene Hatunu, Şerife Bacıları hatır-
latan Şerife Boz vatan, bayrak ve 
ezanlar için kamyonuna binerek in-
san taşıdı.  O gece gitmediği takdirde 
vatanına ihanet edeceğini düşünen 
Şerife Boz yapılan hakaretin Müslü-
manlara ve ümmete yapıldığını söyle-
di. Bütün kadınlara da seslenen Şerife 
Boz ‘ekmeksiz yaşanır ama vatansız 
asla yaşanmaz’ diyerek duygu dolu 
anlar yaşadı.  

VATANIMI ÇOK SEVEN 
ANADOLU KADINIYIM

15 Temmuz’da simge fotoğrafla-
rın kahramanlarından biri olan Şeri-
fe Boz kendinden bahsederek o gün 
hiç korkmadan kamyonu alıp gittiği-
ni ifade etti. “Gitmezsem vatanıma 
ihanet edeceğimi düşündüm” diyen 
Boz sözlerine şu şekilde devam etti:  
“Ben aslen Gümüşhaneliyim. 4 çocuk 
annesiyim. Vatanını, milletini, ezanı-
nı çok seven bir Anadolu kadınıyım. 
Vatan benim için ana, baba ve na-
mustur. Anasız, babasız yaşanır ama 
vatansız asla yaşanmaz. 15 Temmuz 
gecesi Türkiye’mize bir şey olur mu 
diye her şey aklıma geldi. Herkes gibi 
ben de televizyonu izlerken köprünün 
çok kalabalık olduğunu gördüm. Eşi-
me seslenerek ‘bir bakar mısın? Çok 
kalabalık’ dedim. Eşim geldi baktı 
ellerini dizlerine vurarak gitti. Bende 
4 çocuğumu ve 2 torunumu alarak 
çok yoğun duygular ile ağlayarak, 
tekbir getirerek oraya kadar gittim. 
O salalar, o ezanlar, herkesin elinde 
bayraklar mahşer yeri gibiydi. Rab-
bim bizlere bir daha yaşatmasın. Kü-
çük arabaları çok güzel kullanıyorum 
ama o güne kadar hiç kamyon kullan-

madım. Ben Rabbimin o gün akşam 
herkese bir görev verdiğini düşünü-
yorum. Bu hakaret İslam’a, ümmete 
ve Müslümanlara yapılmıştır. Ben her 
şeyi göz önüne alarak gittim. Eğer 
gitmemiş olsaydım vatanıma ihanet 
etmiş olurdum. Çanakkale ve Kurtu-
luş Savaşları’nda olduğu gibi herkes 
elleri ile gitti. Biz de aynı şekilde gittik. 
Darbeye daha çok dur deriz diye ben 
de kamyonu düşündüm. Çocuğumu 
çoluğumu alarak canla başla cihada 
gittim.”

EKMEKSİZ YAŞANIR AMA 
VATANSIZ ASLA YAŞANMAZ

Hain darbe gecesi bir şey yapa-
mayacağından dolayı kendine gülen-
lerin olduğunu söyleyen Şerife Boz o 
karanlık gecede herkese seslendiğini 
belirterek fırın önünde bekleyen in-
sanlara ‘ekmeksiz yaşanır ama va-
tansız yaşanmaz’ şeklinde ifadeler 
kullandığını vurguladı. Birlik olmamız 
gerektiğinin de altını çizen Boz, “Şu 
anda Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 
davetler geliyor. Gittiğim yerlerde de 
yaşadıklarımı anlatıyorum. 15 Tem-
muz’dan beri yani yaklaşık 1 senedir 
il il dolaşıyorum. 15 Temmuz Türk 
halkı için çok uzun ve kara bir gecey-
di. Onlar demokrasiyi hiçe sayarak 

devletimizin tanklarını, 
tüfeklerini çalarak halkı-
mıza zulüm ettiler. Cum-
hurbaşkanımızı öldür-
meye kalktılar. TBMM’yi 
bombaladılar. Kendi 
tanklarımız, jetlerimiz ile 
halkımızı öldürdüler. On-
lar ne yapmadı ki? Onlar 
bize her şeyi yaptılar. 
Aklıma diğer Müslüman 
ülkeler geldi. Bir Suriye 
gibi olamayız dedim ken-
di kendime. Ben canla 
başla oraya gittim keş-
ke onlar da vatanlarına 
böyle sahip çıksalar. 13 
yaşımdayken ben darbe-
yi gördüm ancak böyle 
değildi. O akşam kamyo-
numla oraya gittiğimde 
herkese seslendim. 15 
Temmuz gecesi banka-
lar ve fırınların önleri çok 
kalabalıktı. Ağlayarak 
onlara o ekmeği kaç gün 
yiyeceksiniz diye yalvar-
dım. Vatanımıza milleti-
mize sahip çıkmamız ge-
rekiyor o parayı kaç gün 
harcayacaksınız diye fer-
yatlar döktüm. Ekmeksiz 
yaşanır ama vatansız ya-
şanmaz. O zaman bana 
gülende oldu. Bana, sen 
oraya gidip ne yapa-
caksın dediler ama ben 
oraya bir kamyon insan götürdüm. 
Çünkü Türkiye düşerse İslam düşer. 
Türkiye İslam’ın son kalesidir. Bu 
zulüm ümmete yapılmıştır. Rabbim 
onlara fırsat vermedi vermeyecek de 

inşallah. Bir daha bunların yaşanma-

ması için birlik olmamız gerekir. Biz 

sağcısı , solcusu, alevisi, sunisi hep 

birlikte kardeşiz. Beraber olmamız 

gerekiyor” diye konuştu. 

CUMHURBAŞKANIMIZ 
BENİ YANINA ÇAĞIRDI 

Boz, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın kendini yanına çağı-
rarak teşekkür ettiğini söyleyerek, 
“Cumhurbaşkanımız beni yanına ça-
ğırdı. Ben de bir baba şefkati ile yanı-
na gittim. O zamanlar yaralı insanlar 
uçak ile taşınırken sarsıntıdan dolayı 
yaraları kanadı. Biz o zaman o şekilde 
Cumhurbaşkanımızın külliyesine git-
tik. Cumhurbaşkanımız ile ilk görüş-
memizde bana kaç çocuğumun oldu-

ğunu sordu. Kendi aramızda 
da bir takım konuşmalar 
oldu. Rabbim onu başımız-
dan eksik etmesin. Biz onu 
çok seviyoruz. Allah birliği-
mizi, beraberliğimizi her za-
man daim etsin” ifadelerini 
kullandı. 

KONYA’YI SEVİYORUZ, 
YERLEŞMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ 

Konya’ya Kunduracılar 
Derneği Başkanı Abdullah 
Dölek’in daveti üzerine gel-
diğini söyleyen Şerife Boz 
Konya’ya da yerleşme dü-
şüncelerinin olduğunun altı-
nı da çizerek cümlelerini şu 
şekilde aktardı: “Konya’ya 3. 
kez gelişimiz. Cumhurbaş-
kanımız toplu iftar yemeği 
düzenlemişti. Orada da Kun-
duracılar Derneği Başkanı 
Abdullah Dölek bey ile aynı 
masada bulunduk. Oda sağ 
olsun bizi Konya’ya davet 
etti. Bu sebepten dolayı Kon-
ya’ya geldik. İlgilerine de çok 
teşekkür ediyoruz.  Konya 
şehrini de çok seviyoruz. İn-
şallah rabbim kısmet ederse 
Konya’ya da yerleşmeyi dü-
şünüyoruz.” 
ŞERİFE BACIMIZI KONYA’YA 

YERLEŞTİRECEĞİZ
15 Temmuz’un kahra-

manlarından Şerife Boz’un 
Konya’ya gelmesine vesile 

olan Tarihi Bedesten Kunduracılar 
Derneği Başkanı Abdullah Dölek ise, 
“Şerife bacımıza teşekkür ediyoruz. 
Bizi kırmayıp Konya’ya kadar geldiler. 
Şerife bacımızın namı zaten dünyaya 
yayıldı. Allah bizi Cumhurbaşkanımı-
zın iftar sofrasında karşılaştırdı. Davet 
ettik kendilerini ve Konya’ya geldi-
ler. İnşallah Konya’ya da yerleşmeyi 
düşünüyorlar. 1 ekmeğimiz var ise 
bundan sonra yarısı onun yarısı da 
benimdir” cümlelerine yer verdi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

 Kamyonuyla 15 temmuz’da darbecilere karşı duran Şerifi Boz, “Türkiye düşerse İslam düşer. Türkiye İslam’ın son kalesidir. Bu zulüm ümmete yapılmıştır. Rabbim onlara fırsat vermedi vermeyecek de inşallah” dedi.

15 Temmuz Hain darbe girişimi 
esnasında kamyonuyla meydanlara 

insan taşıyan ve destansı hareketleri ile 
dikkat çeken Şerife Boz Konya’ya geldi.

15 Temmuz gecesi bankalar ve fırınların önleri 
çok kalabalıktı. Ağlayarak onlara o ekmeği kaç 
gün yiyeceksiniz diye yalvardım. Vatanımıza 

milletimize sahip çıkmamız gerekiyor o parayı kaç 
gün harcayacaksınız diye feryatlar döktüm. Ekmeksiz 

yaşanır ama vatansız yaşanmaz.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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Karaman 18    32

Aksaray  20 31

Ankara 18   33
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Karatay’da emekliler konaklar ile sosyalleşiyor
Karatay Belediyesi tarafından 

ilçeye kazandırılan 20 emekli kona-
ğında emekliler sosyal aktiviteler, 
geziler ve çay sohbetleri eşliğinde 
emekliliklerinin tadını çıkartıyorlar. 
Fiziki belediyecilikte pek çok başarı-
ya imza atan Karatay Belediyesi sos-
yal belediyecilikte de örnek projeleri 
hayata geçiriyor. Karatay’a kazandı-
rılan  emekli konakları emekliler için  
hem hoşça vakit geçirdikleri; hem 
de sağlık kontrollerinin düzenli ola-
rak  yapıldığı tesisler olarak hizmet 
veriyor. Karatay Belediyesi Emekli 
Konaklarında gün içinde yapılan üc-
retsiz çay servisleri, emekliler ara-
sında gerçekleşen sohbetleri koyu-
laştırırken, yapılan geziler, piknikler 
emeklilerin hayatlarına neşe katıyor. 

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli belediye hizmetlerinin 
hayatın her alanında yer aldığını 
söyleyerek, “Konaklarımızda emek-
lilerimiz sosyalleşme imkanı bularak 
yeni dostluklar oluşturuyorlar. Dü-
zenlediğimiz şehir içi ve şehir dışı  
gezilerimizle emeklilerimiz görme-

diği yerleri görme imkanı buldukları 
gibi; yıllar önce gittikleri yerleri tek-
rar görerek hatıralarını yad edebili-
yorlar. Ömür dediğimiz bir tecrübe 
deryasıdır. Yaşadıkça insanın bilgisi, 
hayata ve olaylara bakışı değişiyor. 
Biz de emeklilerimizle bir araya  ge-

lerek onların hayat tecrübelerinden 
faydalanma imkanı buluyoruz. On-
lara ettiğimiz hizmet bize dua ola-
rak dönüyor. Emekli büyüklerimizin 
duasını yanımızda hissetmek bizim 
için çok değerli. “dedi. Karatay Be-
lediyesi Emekli Konakları müdavim-

lerinden  İsmail Yaşar, gördükleri 
güler yüzlü hizmetten çok memnun 
olduklarını belirterek; “Her saat 
başı çay servisimiz yapılıyor, burada 
emekli arkadaşlarımızda güzel soh-
betler gerçekleştiriyoruz. Konakları-
mızda ki kütüphanelerde dini kitap-

lardan dünya klasiklerine kadar pek 
çok kitabımız var. Çalışma hayatının 
yoğun temposu içinde okumaya fır-
sat bulamadıklarımızı şimdi emekli 
konaklarında okuyabiliyoruz. Dü-
zenlenen geziler sayesinde pek çok 
yeri görme imkanı buluyoruz. Şeker, 

kolestrol, tansiyon değerlerimiz dok-
tor ve hemşireler tarafından düzenli 
olarak yapılan sağlık kontrolleri ile 
takip ediliyor. Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli’ye biz emek-
lilere sağladığı imkanlardan dolayı 
çok teşekkür ederiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Mehmet Hançerli

‘İnsan davranışlarının en
 temel belirleyicisi kişilik’

Meram Belediyesi tara-
fından düzenlenen ve Prof. 
Dr. Erdal Hamarta’nın ko-
nuşmacı olarak katıldığı 
psikoloji söyleşisi Altuncan 
Hatun Aile Yaşam Merkezi 
Keyfi Bahçe Terası’nda ger-
çekleştirildi. İbadet etmenin 
insanı mutlu kıldığını ifade 
eden Prof. Dr. Erdal Hamar-
ta“Kişinin inandığı din için 
vecibelerini yerine getirmesi 
mutluluk veriyor” dedi.

Meram Belediyesi Kadın 
Aile Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Keyfi Muhab-
bet Söyleşileri kapsamında 
Prof. Dr. Erdal Hamarta’nın 
konuşmacı olarak katıldığı 
Psikoloji Söyleşisi gerçekleş-
tirildi. Altuncan Hatun Aile Yaşam 
Merkezi Keyfi Bahçe Terası’nda ger-
çekleşen programa Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru da katıldı. 

Prof. Dr. Erdal Hamarta, psi-
kolojinin insanı tanıma ve anlama 
noktasında yolculuğu ifade ettiğini 
belirtirkeN, “Bu yolculuk içerisinde 
insan varlığını anlamlandıran pek 
çok şey var. İnsan fiziksel bir varlık 
olduğu için onun varlığını ortaya çı-
karan fizyolojik faktörler var. İnsan 
sosyal bir varlık ve içerisinde bu-
lunduğu çevreden etkilenir. İnsan 
psikolojik varlık ve dolayısıyla içeri-
sindeki duygularından etkilenir. An-
cak insan davranışlarının en temel 
belirleyicisi kişilik. Kişiliği belirleyen 
faktörler neler diye baktığımızda 
Birincisi aileden gelen genetik özel-
liklerin mizaca yansıması. Diğeri 
ise karakter. İnsan çevresinde bu-
lunduğu durumdan davranışlarını 
şekillendirme özelliklerine sahiptir. 
Bunların bir araya gelmesiyle be-
raber kişilik özelliği ortaya çıkıyor” 
dedi.

“İBADET ETMEK KİŞİYE 
MUTLULUK VERİR”

İbadet etmenin insanı mutlu kıl-
dığını ifade eden Hamarta, “Kişinin 
Allah’a karşı sorumluluklarını yeri-
ne getirdiği hissi içerisinde olması 
kişiyi mutlu ediyor. Bu çalışma be-
nim ortaya koyduğum bir şey değil 
batı kökenli çalışmalardır. İnsanın 
ibadet etmesi onun mutlu olmasına 
önemli bir kaynak sağlıyor. Kişinin 
inandığı din için vecibelerini yerine 

getirmesi mutluluk veriyor” şeklin-
de konuştu.

Prof. Dr. Erdal Hamarta, ekran 
karşısında geçirilen zamanı azalt-
manın önemli olduğuna dikkat çe-
kerken şunları söyledi; “Telefonları-
mız, bilgisayarlarımız, tabletlerimiz 
ve televizyonlarımız dahil olmak 
üzere ekran karşısında geçirdiğimiz 
zaman oldukça fazla. Akşama kadar 
iş yerlerimizde bilgisayarlarımızla 
veya ellerimizde telefonlarımızla 
ekran karşısında zaman geçiriyoruz. 
Bu havayı teneffüs edebildiğimizi 
farketmemiz, yediğimiz yemeğin 
tadını alabildiğimizi farketmemiz 
ya da bir kuş cıvıltısını duyabildiği-
mizi farketmemiz için dikkatimizi 
bunlara yöneltmemiz gerekiyor. 
Bu nedenle ekranla olan ilişkimizin 
azaltılması gerekiyor”

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru ise Prof. Dr. Erdal Hamarta’ya 
gerçekleştirdiği söyleşiden dolayı te-
şekkür ederken “Meram Belediyesi 
olarak Kadın ve Aile Müdürlüğü-
müzün faaliyet gösterdiği Altuncan 
Hatun Aile Yaşam Merkezi’nde top-
lumun farklı kesimlerine yönelik et-
kinliklerimiz devam ediyor.Bu söy-
leşilerimize taleplere göre, istenilen 
isimleri davet etme noktasında özen 
gösteriyoruz. Sadece Kadın ve Aile 
Müdürlüğümüz değil, Kadın Mec-
lisimiz, Şehrin Tasarım Atölyesi ve 
Kültür Müdürlüğümüz ile de farklı 
programlar düzenliyoruz. Gayemiz 
faydalı olmak. İnşa ederken, inşa 
olabilmek.” şeklinde görüş belirtti.
n HABER MERKEZİ 

LYS’de Türkiye birincisi olan görme engelli Fulya Akkaya’ya, Kutup Ambalaj Yönetim 
kurulu Başkanı Feyzullah Ertaş ve eşi, eğitim hayatı için maddi ve manevi destekte bulundu

İşadamından LYS
birincisine destek!

Konyalı işadamlarından, Kutup 
Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı 
Feyzullah Ertaş ve eşi, Konya Meram 
Anadolu Lisesi öğrencilerinden ve 
2017 Lisans Yerleştirme Sınavında, 
5 puan türünde Türkiye birincisi olan 
görme engelli Fulya Akkaya’yı, evin-
de ziyaret etti. Ertaş ailesi, eğitiminde 
kullanılmak üzere maddi ve manevi 
yardımda bulunarak, Fulya Akkaya’yı 
ödüllendirdi.

2017 Lisans Yerleştirme Sına-
vında, TM–1, TM–2, TM–3, TS–1 ve 
TS–2 puan türlerinde Türkiye birinci 
olarak Konya’nın gururu olan Konya 
Meram Anadolu Lisesi öğrencisi Ful-
ya Akkaya’ya tebrik ve teşekkürler 
devam ediyor.

Meram Anadolu Lisesinden birin-
ci olarak mezun olan ve LYS sınavın-
da 5 puan türünde Türkiye Birincisi 
olan görme engelli öğrenci Fulya Ak-
kaya’yı, bu başarısından dolayı Kutup 
Ambalaj Yönetim kurulu Başkanı 
Feyzullah Ertaş, eşi ve Meram Ana-
dolu Lisesinden Matematik Öğretme-
ni Üzeyir Yavuz, evinde ziyaret ettiler.

Misafirlerini ailesiyle birlikte ka-
pıda karşılayan LYS’nin başarılı öğ-
rencisi Fulya Akkaya, ziyarette yaptığı 
konuşmasında şu sözlere yer verdi: 
“Bu başarıyı kazandığım için sahsım, 
ailem, okulum ve Konya adına çok 
mutluyum. Özellikle eğitim hayatı-
mın devamı için maddi ve manevi 
destek vermek için bugün eşi ile bir-
likte evimize gelen Konyalı İş adamı 
Feyzullah Ertaş tanımaktan dolayı 
çok memnunum. Ailem ile birlikte 
aldığım karar doğrultusunda İstanbul 
Boğaziçi Üniversitesinde okumaya 
karar verdik” dedi.

Kutup Ambalaj Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Konya İşadamı Feyzullah 
Ertaş, “ Kızımız Fulya Akkaya’nın 
başarısı kesinlikle göz ardı edilemez. 
Konya ve ailem olarak mutluyuz. Ful-
ya’nın eğitimi için her zaman yanın-
dayız. Benim üç kızım var. Fulya ise 
dördüncü kızım oldu.

Bir Konyalı işadamı olarak senin-

le gurur duydum. Şu 
an yanında olmak se-
sinle bir arada bulun-
mak ben ve eşimi çok 
hem de çok sevindirdi. 
Hem de çok duygulan-
dırdı.

Senin bu başarın 
karşısında duyarsız 
kalamadım, Küçük bir 
iyilik yapıp, senin eğiti-
minde kullanman için 
bu hediyeliyi ve sana 
yazdığım bu özel mek-
tubu kabul etmeni rica 
ediyorum” dedi.

Konuşmaların 
ardından Konyalı İş 
adamı Feyzullah Ertaş 
ve eşi, LYS Türkiye Birincisi Fulya 
Akkaya’ya ilk önce yazdığı mektubu, 
ardından ise eğitim hayatında kulla-
nılmak üzere (10.000 tl) maddi yar-
dımda bulundu.

Konyalı İş adamı Feyzullah Ertaş,  
başarılı öğrenciye yazdığı mektubun-
da şu sözlere yer verdi: “Sevgili kızım 
Fulya

Başarınız Gerçekten Olağanüstü..
Ağlattın ben ve ailemi. Bir Kon-

yalı iş adamı olarak seninle gurur 
duydum. Şu anda yayında olmak, 
seninle bir arada bulunmak, ben ve 
eşimi çok, hem de çok sevindirdi. 
Hem de çok duygulandırdı.Sağolun 
bizi evinizde kabul ettiğiniz için... Se-
nin bu başarın karşılığında duyarsız 
kalamazdım. Küçük bir iyilik yapıp, 

bu hediyeyi kabul etmeninizi rica 
ediyorum…

Evet…! Milletlerin gelenekle-
ri, kültürleri başka başka olsa da, 
iyilikler her yerde aynıdır. Yar-
dımlaşma, insanların ortak dilidir. 
İyilikler, samimi, karşılıksız, hiç 
kimseyi minnet altında bırakma-
dan yapılmalıdır. Eğer iyilikten bir 
beklentimiz varsa, sonunda bir 
ödül umuluyorsa, o asla iyilik de-
ğildir. Mevlana’nın ifadesiyle; ‘Tu-
zağa saçtığımız buğday taneleri 
cömertlik sayılmaz ki!’ Yalnız iyi-
lik yapmak yetmez. Onu zarafetle 
süslemek gerekir. Önemli olan ne 
verildiği değil, nasıl verildiğidir. 
Unutmayalım ki, bir şey verirken 
davranışımız, verdiğimizden daha 

çok kıymetlidir. Ve hayat paylaşmak-
tır. Kalbimizde ferahlık, yüreğimizde 
bir sıcaklık duymak, mutluluğu,hu-
zuru bulmak istiyorsak,bunun ancak 
paylaşmakla mümkün olabileceğini 
anlamalıyız. Kaldı ki şu üç günlük 
dünya da, bir ahbap bir ahbaba yar-
dım etmezse, bu dünyanın hali ne 
olur.!”  n HABER MERKEZİ 

Prof. Dr. Erdal Hamarta

Kutup ambalaj Yönetim kurulu Başkanı Feyzullah Ertaş, eşi ve Meram Anadolu Lisesinden 
Matematik Öğretmeni Üzeyir Yavuz, evinde ziyaret ettiler.
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Selçuklu, Yükselen’e
mahalle konağı yapıyor

Selçuklu Belediyesi, ilçenin sos-
yal hayatına katkı sağlamaya de-
vam ediyor. Yükselen Mahallesi’ne 
kazandırılacak mahalle konağının 
yapımına başlandı.  

Selçuklu Belediyesi, merkeze 
kazandırdığı projelerle şehrin pres-
tijine katkı sunarken yatırımlarıyla 
büyükşehir yasası ile ilçeye bağla-
nan yeni mahallelerin de standardı-
nı yükseltiyor.  Selçuklu’ da yaşayan 
vatandaşların ihtiyaç ve isteklerine 
göre hizmet planlaması yapan Sel-
çuklu Belediyesi, ilçeye bağlı Yükse-
len Mahallesi’ne de sosyal faaliyet-
lerde kullanılması amacıyla mahalle 
konağı kazandırıyor.  

Yükselen’de yaşayan vatandaş-
ların ihtiyacına cevap verebilecek 
şekilde projelendirilen tesisin yapı-
mı devam ediyor. Tamamlanma-
sıyla birlikte vatandaşların düğün, 
nişan gibi organizasyonlarını nezih 

bir ortamda gerçekleştirebilecekleri 
tesisten diğer zamanlarda emekliler 
ve hanımlar da faydalanabilecek.   

Yükselen Mahalle Konağı, 340 
m² inşaat alanına sahip ve tek katlı 
olacak. İçerisinde 180 m² çok amaç-
lı salonunun  yer alacağı tesis de, 
muhtar odası, gelin bekleme odası, 
mutfak hazırlık bölümü, idari odalar 
ve servis odaları da yer alacak. Te-
sis, 345 bin TL’ye mal olacak. 

Konuyla ilgili Uğur İbrahim Al-
tay, “Yeni mahalle olan beldelerde 
hemşehrilerimizin eksiklerini sor-
duk ve hizmet planlamamızı bu 
isteklere göre şekillendirdik. Yük-
selen Mahallemizde ikamet eden 
hemşehrilerimiz sosyal tesise ihti-
yaçları olduğunu belirttiler ve yapı-
mına başladık. İnşallah tamamlan-
dığında önemli bir eksikliği gidermiş 
olacak” dedi.
n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim Altay

Turizmin oscarı Konya’ya veriliyor

Dünya Turizm Yazarları ve Gaze-
teciler Derneği, tarihi ve kültürel de-
ğerlere sahip çıkan ve her geçen gün 
turizm potansiyeli yükselen Konya’ya 
dünyanın en prestijli turizm ödülleri 
arasında yer alan “FİJET Altın Elma 
Ödülü”nü veriyor. FİJET Başkanı Tija-
ni Haddad ile görüşen Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
şehirdeki turizm alt yapısının dünden 
bugüne yaşadığı gelişimi gösteren 
ödülün tanımı açısından avantaj ola-
cağını söyledi.

Dünya Turizm Yazarları ve Gaze-
teciler Derneği (FİJET) Başkanı, Tunus 
Eski Turizm Bakanı Tijani Haddad ve 
beraberindeki heyet Konya Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i 
ziyaret etti.  Dünya Turizm Yazarları 
ve Gazeteciler Derneği Başkanı Tijani 
Haddad, Konya’da tarihin korunma-
sına yönelik yapılan çalışmalar için 
Başkan Akyürek’e teşekkür ederek, 
“Konya çiçek gibi bir şehir. Şehrin kül-
türünü ve manevi yapısını koruduğu-
nuz için teşekkür ediyorum. Konya’ya 
heyetimizle yaptığımız ziyaretlerde 
şehrin tarihi dokusuna ve turizm po-
tansiyeline hayran kaldık. Yapılan de-
ğerlendirmede tüm üyelerin oyuyla 
Konya’ya birliğimizin en prestijli ödülü 
olan Altın Elma’yı vermeye karar ver-
dik” dedi. 

Haddad, ödülün Eylül ayında Kon-

ya’da düzenlenecek programda tak-
dim edileceğini dile getirdi. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek de FİJET Altın 
Elma ödülü için Konya adına teşekkür 
ederek, Konya’da bu programların en 
iyi şekilde icrası için tüm kurumlar ola-
rak gerekeni yapacaklarını söyledi. 

Ödülün şehirdeki turizm alt yapı-
sının dünden bugüne yaşadığı gelişimi 
gösterdiğini kaydeden Başkan Akyü-
rek, “Bu ödül, Konya turizminin yeni-
den değerlendirmesine katkı yapacak, 
şehrimizin tanımı açısından avantaj 
olacaktır” diye konuştu. 

Başkan Akyürek, ziyaretin so-
nunda heyette bulunanlara Mesnevi 

hediye etti. Ziyarette, İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Tür-
kiye Turizm Yazarları ve Gazeteciler 
Derneği Başkanı Delal Atamdede ve 
Yönetim Kurulu üyeleri ile TÜRSAB 
Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Baş-
kanı Kazım Yanar da hazır bulundu. 

UNESCO Üyesi Dünya Turizm 
Yazarları ve Gazeteciler Derneği’nin 
33 ülkede 750 üyesi bulunuyor. 1971 
yılından bu yana verilen “The Gol-
den Apple” turizm oscarı sayılıyor ve 
dünyanın en prestijli turizm ödülleri 
arasında yer alıyor. Konya’nın ödülü, 
28-30 Eylül arasında Konya’da düzen-
lenecek programda takdim edilecek.  
n HABER MERKEZİ 

FİJET Başkanı Tijani Haddad ile görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehirdeki 
turizm alt yapısının dünden bugüne yaşadığı gelişimi gösteren ödülün tanımı açısından avantaj olacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde nişan ve nikah töreniyle mutluluğa ilk adımı atan Gazeteci-Yazar İbrahim 
Çiçekçi, dün gerçekleştirilen düğünle evlilik serüvenine son noktayı koydu

Gazeteci İbrahim Çiçekçi 
düğün mutluluğu yaşadı
Yerel basının sevilen isimlerin-

den Gazeteci-Yazar İbrahim Çiçekçi 
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 
nikah ve nişan merasimi ile mut-
luluğa ilk adımı atmıştım. Çiçekçi 
dün gerçekleştirilen düğünle dünya 
evine girerek evlilik serüvenine son 
noktayı koydu. Ayşe-Mustafa Bü-
yükharmancı çiftinin kızları Banu ile 
Ayşe-Yusuf Çiçekçi çiftinin oğulları 
İbrahim düğün mutluluğu yaşadı. 
İstiklal Mahallesi Kanal Caddesi’n-
de bulunan erkek evinde gerçek-
leştirilen düğüne Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, AS-
KON Konya Şube Başkanı Yakup 
Yıldırım, Saadet Partililer, Anadolu 
Gençlik Derneği Konya Şube Yö-

neticileri, ailelerin akrabaları, se-
venleri ve dostları katıldı. Düğünde 
davetlilere geleneksel Konya düğün 
pilavı ikramında bulunuldu. 

Çiçekçi ailesi gelen davetliler-
le tek tek ilgilenerek, davetlilerin 
hayırlı olsun dileklerini kabul etti. 
Düğüne katılan Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru ve Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li de, Yusuf Çiçekçi’ye hayırlı olsun 
temennisinde bulunarak genç çift 
için hediye takdiminde bulundu. 
Yenigün Gazetesi olarak Büyükhar-
mancı ve Çiçekçi ailelerine hayırlı 
olsun temennisinde bulunur, genç 
çifte bir ömür boyu mutluluklar di-
liyoruz. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ayşe-Mustafa Büyükharmancı çiftinin kızları Banu ile 
Ayşe-Yusuf Çiçekçi çiftinin oğulları İbrahim düğün mutluluğu yaşadı.



Kırtasiyeciler odası Başkanı Ra-
mazan Kuşpınar ve yönetim kurulu 
üyeleri, esnaf ile kahvaltıda buluşa-
rak, meslekte yaşanan sıkıntılar ve 
sorunlarını masaya yatırdılar. 

Meram Tıp Fakültesi civarında 
yer alan Gevale Cafe’de kahvaltıda bir 
araya gelen Konyalı Kitap, Fotokopici 
ve Kırtasiyeci esnafının toplantısına 
AK Parti Konya Milletvekili Prof Dr. 
Mehmet Babaoğlu, Emlakçılar Odası 
Başkanı Sedat Altınay, Saatçiler Oda-
sı Başkanı Lütfi Pınarcık, İnşaatçılar 
Odası Başkanı Ali Yazar, Tornacılar 
Odası Başkanı Emin Baranok, Kır-
tasiyeciler odası Başkanı Ramazan 
Kuşpınar ve yönetim kurulu ile çok 
sayıda oda üyeleri katıldı. Kahvaltıya 
katılan AK Parti Konya Milletvekili 
Prof Dr. Mehmet Babaoğlu, son gün-
lerde gündemde olan Almanya ile 
ilişkilerde yaşanan sorunlara dikkat 
çekerek, Almanya Türkiye karşı bir 
yanlışın içinde, Türkiye’nin mücade-
le ettiği terör örgütlerine sahip çıkan 
Almanya bir gün gelir terörle kendi-
leri de yüzleşir. Ülkemizde ayağımızı 
yorganımıza göre uzatmalıyız. OHAL 
sürecindeyiz. 

Çok yakın bir zamanda bütün 
sıkıntılardan kurtulacağız. Allahın iz-
niyle Türkiye’nin önü açık, Bütün STK 
ve Odalarımızın yanındayız. Onlarla 
her alanda mücadele etmeye hazırız. 

Onların sorunlarının takipçisiyiz. Gün 
birlik ve beraberlik zamanıdır. Birlikte 
ülkemizin kalkınması için elimizden 
geleni yapacağız” dedi. 

Kırtasiyeciler odası Başkanı Ra-
mazan Kuşpınar, “Konya Milletve-
killerimiz ve Konya Merkez Belediye 

Başkanlarımız biz esnaflarımızın her 
zaman yanında oldu ve sorunları-
mızın çözülme konusunda yardımcı 
oldular. Kendilerine esnafımız adına 
teşekkür ediyorum. Oda olarak ha-
zırlamış olduğumuz dosyamızı AK 
Parti Konya Milletvekilimiz Prof Dr. 

Mehmet Babaoğlu’na teslim ettik. O 
da bizlere bu konuda yardımcı olaca-
ğının sözünü verdi. Ülkemizde esnaf 
olarak sıkıntılar içerisindeyiz. Plansız 
bir sistem içinde ayakta kalmakta 
mücadelesi veriyoruz. İktidardan ta-
lebimiz esnafın sorunlarına çözüm 
bulması ve ekonomiyi öncelikli olarak 
görerek bu konuya daha fazla önem 
vermesini talep ediyoruz”dedi.

Protokol konuşmaların ardından 
toplantıda ilk önce Kitap, Kırtasiye 
ve Fotokopici esnaf ve sanatkârların 
sorunları, Okul öncesi hazırlıklar, fo-
tokopi fiyat listesi, 3308 sayılı kanun 
ustalık ve kalfalık belgeleri, Devlet 
destekleri, İşkur Destekleri, KOSGEB 
destekleri masaya yatırıldı ve esnafla-
ra bilgiler yetkililer tarafından aktarıl-
dı.  n HABER MERKEZİ
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‘Demokrasi adına medya mutlaka desteklenmeli’
Türkiye Gazeteciler Konfederas-

yonu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başka-
nı Sefa Özdemir 24 Temmuz Basın 
Dayanışma Günü nedeniyle yazılı 
bir açıklama yaparak basın özgürlü-
ğünün önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin içinde bulunduğu 
sorunların demokratik hukuk siste-
mi içinde çözüleceğine dikkat çeken 
KGC Başkanı Sefa Özdemir, açıkla-
masında şu görüşlere yer verdi: 

“Özgür ve tarafsız basının de-
mokrasimiz için taşıdığı büyük 
önem, geçtiğimiz yıl 15 Temmuzda 
yaşadığımız darbe girişiminde açık-
ça ortaya çıktı. Darbe girişimine tüm 
gücüyle karşı duran medya kuruluş-
ları, halkın özgür haber alma hakkını 

sonuna kadar savundu ve darbecile-
rin müdahalelerine rağmen yayınla-
rını sürdürerek bu hain çabanın en-
gellenmesinde başrol oynadı. 

Demokrasi adına verilen bu 
önemli sınavdan alnının akıyla çıkan 
medya mutlaka desteklenmeli ve 
sektörümüzde yaşanan sorunlar çö-
zülerek daha özgür ortamda yayıncı-
lık yapılması sağlanmalıdır.

Her 24 Temmuz’da vurguladı-
ğımız gibi sansür, gazetecilerin 24 
Temmuz 1908 tarihinde gerçekleş-
tirdiği onurlu direniş sonucu kalk-
mış, ancak aradan geçen süreçte 
yapılan çeşitli yasal düzenleme ve 
baskılarla yeniden gündeme gelmiş-
ti.

Bilindiği gibi çağımızda med-

ya sektörü hem ülkemizde hem de 
birkaç istisna hariç tüm dünya ge-
nelinde özgür olma, bağımsız haber 
yapabilme mücadelesi vermektedir. 
Ülkemizde özellikle 12 Eylül döne-
minde medya kurumları üzerinde 
büyük baskılar yaşanmıştır. Günü-
müzde de maalesef ifade özgürlü-
ğünü engelleyen yasal kısıtlamalar 
vardır. Gazeteciler yazdıkları yazı-
lar, yorumlar ve haberler nedeniy-
le yargılanmakta, tutuklanmakta, 
mahkûm olmaktadır. Bu durumun 
sona erdirilmesi, gazetecilerin tutuk-
suz yargılanması ve ülkemizde basın 
özgürlüğünün gerçek anlamda sağ-
lanması gerekmektedir.

Beklentimiz, yasama, yürütme 
ve yargı ile birlikte dördüncü kuv-

vet olan medyanın özgürlükle ilgili 
sorunlarının zaman geçirilmeden 
çözümlenmesi, bunu sağlayacak 
düzenlemelerin bir an önce uygu-
lamaya konulmasıdır. Öncelikle, 
basın/medya alanında kapsamlı bir 
değişime, yenilenmeye ihtiyaç du-
yulmaktadır. 

Basın özgürlüğünden ve sansür-
den çalışma koşullarına, mesleki dü-
zenleme zorunluluğundan internet 
haberciliğine kadar medyaya ilişkin 
var olan sorunların çözümü için, ge-
niş katılımlı çalıştaylar düzenlenmeli 
ve alınacak kararlar zaman geçiril-
meden uygulamaya konulmalıdır. 
Çünkü özgür ve tarafsız basın hepi-
mizin güvencesidir. ”
n HABER MERKEZİKonya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir

Yeni yollarla Ereğli’nin 
çehresi değişiyor

Akgöl’ü Canlandırma 
Projesi’nin startı verildi

Ereğli Belediyesi açtığı yeni yol-
larla şehrin çehresini değiştirmenin 
yanı sıra nüfusun artmasıyla oran-
tılı trafik sorununa da çare buluyor. 
Şehrimizin muhtelif yerlerinde yeni 
yollar açarak trafik yoğunluğunu 
azaltmayı amaçlarken çevre yollarla 
bağlantı yollarımızı da geliştiriyoruz 
diyen Başkan Özgüven: “Şehrimi-
ze gereken tüm hizmetleri büyük 
titizlik ve ivedilikle yürütmeye çalı-
şıyoruz. Komple hizmet ağı olarak 
sosyal, kültürel ve fiziki anlamda 
önemli hizmetleri Ereğli’mize ka-
zandırıyor. Otogar’dan Sanayi Yolu 

Go Petrol arkasına kadar olan yak-
laşık 2 km’lik, Doğu Çevre YOLU(-
TÜV-TÜRK’ten Yunuslu Caddesi 
arası) yaklaşık 1 km’lik, Batıelagöz 
Mahallesi’nden Topak Kız Kuran 
Kursu’na kadar yaklaşık 2 km’lik ve 
Atakent Mahallemizde yaklaşık 1 
km’lik imar yollarını şehrimize ka-
zandırdık. Hizmet için çıktığımız bu 
yolda halkımızın bize olan güvenin 
sorumluluğuyla şehrimize değerli 
hizmetleri sunuyoruz. Ereğli’mizi 
geliştirecek projelerle çalışmaları-
mıza devam edeceğiz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

MÜSİAD Konya Şubesi’nde düzenlenen toplantıda kamu, üniversite, sanayi işbirliğine dikkat çekildi 

‘Sanayici ve akademisyenler
ortak bir noktada buluşmalı’

MÜSİAD Konya Şubesi tarafın-
dan Mutat olarak düzenlenen top-
lantıların 1235’cisine bu hafta Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur 
Özalır, KÜSİ Çalışma Grubu Konya 
Temsilcisi Doç. Dr. Necati Ataberk, 
Konya Teknokent / TTO Üniversite 
Sanayi İşbirliği Departmanı Proje ve 
İş Geliştirme Sorumlusu Aykut Alça-
yır ve İNNOPARK Girişimcilik Merke-
zi Yöneticisi Birol Mercan konuk oldu. 
MÜSİAD Konya Şubesi brifing salo-
nunda gerçekleştirilen konferansta 
“Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin 
Önemi” anlatıldı.

Konferansın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube Başkan 
Yardımcısı Hıfsı Soydemir, “Çok cid-
di bir sağlık problemi olduğu zaman 
ilk tercih olarak tam teşekküllü has-
taneleri tercih ediyorsak, sanayide 
de yaşadığımız problemlerde veya 
sorunlarda üniversiteleri tercih etme-
liyiz. Karar verici mercilere detaylı bir 
rapor sunabilirsek yaşadığımız sorun-
ları erken bir şekilde çözer ve hızlı yol 
alabiliriz” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Mü-

dürü Uğur Özalır da “Bakanlığımız 
tarafından 2015–2018 Türkiye Kamu 
Üniversite Sanayi işbirliği stratejisi ve 
eylem planı gereği KÜSİ planlama 
ve geliştirme kurumları oluşturuldu. 
Konya’da bu kurulları oluşturduk. 
MÜSİAD’ın da üyeliğiyle birlikte 22 
üyesi bulunmakta. Üyeler üniversite 
sanayi işbirliğini nasıl geliştirebiliriz 
ve nasıl daha iyiye götürebiliriz ko-
nusunda kararlar alınmaktadır. Oluş-
turduğumuz heyetle firma ziyaretleri 
yapıyoruz. Bu ziyaretlerde sanayicile-
rimizin sorunlarını dinliyor ve çözüm 
yollarını birlikte arıyoruz” dedi.  

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği 
(KÜSİ) Çalışma Grubu Konya Tem-
silcisi Doç. Dr. Necati Ataberk ise 
“Kamu, üniversite ve sanayi kesimi 
bir araya geldiği zaman ülke kalkın-
masında çok büyük şeylerin ortaya 
çıkacağını düşünüyoruz. Bir kesişim 
noktası bulup çalışmalarımızı bu 
yönde yürütüyoruz. Hem Sanayinin 
hem üniversitelerin dünya ile boy öl-
çüşecek kapasiteye sahip olduğunu 
biliyoruz.  Hem sanayinin hem üni-
versitelerin zayıf yönleri de var güçlü 

oldukları yönleri de var. Eleştirmeye 
başladığımız zaman hem sanayi açı-
sından hem de üniversitelerin eleş-
tirecek çok yönünü buluruz. Kamu, 
Üniversite ve Sanayi İşbirliği içinde 
olursa sorunları aşmak daha kolay 
olacak. Devlet teşvik ve destek verir-
ken Ar-Ge sonucunda ileri teknolojik 
ürünlerin ortaya çıkmasını sonuç ola-
rak ekonomik büyümeyi hedefliyor. 
Kamu, üniversite ve sanayinin bek-
lentileri ayrı ayrı olduğu için çözüm 
noktasında tüm tarafların istekli ol-
ması gerekiyor.

Kamu, destek vermeye devam 
edecek. Bu amaçla Türkiye genelinde 
96 akademisyenin katılımı ile KÜSİ 
çalışma gurubu oluşturuldu. Guru-
bumuzun raporlarına göre gerekirse 
tüzük, yönetmelik, kanun değişiklik-
leri yapılıyor. Sanayici akademisyenin 
sanayiye gelmesini istiyor, akademis-
yen de sanayicinin üniversiteye gel-
mesini bekliyor. 

Herkes olduğu yerde beklerken 
bir ortak noktada buluşulması son 
derece önemlidir.

Her ilde ve bazı illerde birden 

fazla üyemiz bulunuyor. Üç aylık ara-
lıklarda toplantı yapıyoruz. Türkiye 
genelinde yaşanan sorunlar çözüm 
önerileri değerlendiriyoruz. Bazı sa-
nayicilerden somut istekleri var. İlgili 
olabilecek akademisyenlerle görüşme 
programları yapıyoruz. Teknoloji Ge-
liştirme Bölgelerinin firmalara bakışı 
proje odaklı. Bazı firmaların daha kü-
çük problemleri var. Proje olmadan 
da çözüm getirilebilir. En sık karşı-
laşılan sorun bürokrasi ile ilgili. Pro-
je hazırlama süreçleri bazı firmaları 
destek mekanizmalarından uzaklaş-
tırıyor. Bölgesel ve sektörel özellikler 
dikkate alınmalıdır. Ortak sorunlar da 
var. Mikro ölçekte bire bir çalışma ya-
pılması çözüm üretmede daha etkili 
olmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Konferansta son olarak Konya 
Teknokent– Selçuk TTO Üniversite 
Sanayi İşbirliği Departmanı Proje ve 
İş Geliştirme Sorumlusu Aykut Alça-
yır ve İNNOPARK Girişimcilik Mer-
kezi Yöneticisi Birol Mercan’da yap-
tıkları çalışmalar hakkında MÜSİAD 
üyelerini bilgilendirdi.
n HABER MERKEZİ 

Prof. Dr. Nebiye Kökbudak Mu-
saoğlu önderliğinde İstanbul Tek-
nik Üniversitesi ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden ekipler Akgöl’ü 
Canlandırma Projesi kapsamında 
çalışmalarını yapmak üzere Ereğ-
li’ye geldiler. Musaoğlu, “Akgöl’ü 
Canlandırma Projesi için startı ver-
dik. Belediye Başkanımız Özkan Bey 
de bu projeyi titizlikle takip ediyor 
ve bize her türlü desteği veriyor. 
Arazi çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Geoteknik analiz yapılacak yani 
toprak analizi yapacağız. Toprak-
tan numuneler alarak toprağın ve 
zeminin özelliklerini araştıracağız. 
Ayrıca Aksaray Üniversitesi’nden 
de bir ekip gelecek ve birlikte su 
numuneleri alacağız. Ereğli’nin atık 
suyunun arıtılarak bölgeye veril-
mesini sağlayacağız. Aynı zamanda 
üniversitemiz tarafından Akgöl’ün 
uydu görüntüleri kaydediliyor, bizde 
burda bununla ilgili ölçümler yapa-

cağız. Oranın detaylı haritasını çıka-
racağız. Umarım yapılan çalışmalar, 
verilen emekler sonuç verecek ve 
Akgöl’ün canlanmasına katkıda bu-
lunacağız.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, “Akgöl bizim çok önemli 
bir değerimiz. Göreve geldiğimiz-
den beri oraya ne yapabiliriz ve eski 
haline nasıl getirebilirizi düşünüp 
durduk. Prof. Dr. Nebiye Kökbu-
dak Musaoğlu hocamız ve ekibinin 
yapacağı çalışmalarla inşallah bu 
cennet yuvası eski günlerine kavu-
şacak. Şu arazi çalışmalarıyla bera-
ber ilk adım atılıyor, hayırlı olsun. 
Belediye olarak bu projenin destek-
cisi olacak ve her türlü katkıyı sağ-
layacağız. Ereğli’miz için çok önemli 
olan ve şehrimizin havasını bile 
değiştirecek Akgöl’ün canlanması 
adına yapılması gereken ne varsa 
yapacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Kırtasiyeciler sorunları için biraraya geldi

MÜSİAD Konya Şubesi brifing salonunda gerçekleştirilen konferansta “Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi” anlatıldı.



Elektrik elektronik mühendisi 
Ali Başpınar’ın görme engelliler için 
tasarladığı yelek, karşılaştığı enge-
li titreşimle bildiriyor. Engellilerin 
hayatını kolaylaştırmak amacıyla 
çalışmalar yapan Başpınar’ın geliş-
tirdiği cihaz, bir yelek ve gözlükten 
oluşuyor. Keten yeleğin arka kısmına 
monte edilen 240 adet küçük titreşim 
motoru, gözlükteki kameralardan alı-
nan veriyle harekete geçiyor. Yelek 
üzerindeki mini bilgisayarda işlenen 
görüntü, engellinin önüne çıkabile-
cek cisimlerin uzaklığını hesaplıyor.  
Böylelikle mini bilgisayarda işlenen 
görüntüyle titreşim motorları hare-
kete geçerek kişiyi uyarıyor. Başpınar, 
yaptığı açıklamada, görme engellile-
rin yaşamını kolaylaştırmak için dijital 
ürünlere yönelik çalışmalar yaptığı-
nı söyledi. Engellilere görme hissi ve-
recek teknolojik ürün yapmaya karar 
verdiğini belirten Başpınar, Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığından ha-

zırladıkları proje için destek aldıklarını 
ifade etti. Ardından Ar-Ge çalışmala-
rını başlattıklarını anlatan Başpınar, 
şöyle devam etti: “Yeleği tasarlarken 
az akım çekeceğini düşündüğümüz 
için titreşimli motorlar kullanmaya 
karar verdik. İki küçük kamera kul-

landık. Kamera görüntüyü alıyor. Ye-
lekte bulunan mini bilgisayar bu gö-
rüntünün alan derinliğini hesaplıyor. 
Hesaplanan veriler mikro işlemciye 
gönderiliyor. Mikro işlemci de motor 
sürücüleri harekete geçirerek titreşi-
mi sağlıyor. Şayet görüntüdeki engel 

yakın ise motorlar çok titriyor. Uzak 
ise az titreşim oluyor. Cihaz 5 voltluk 
mobil güç kaynağı ile çalışıyor. Tüm 
sistemle birlikte yaklaşık 500 gram 
olan yelek kullanırken rahatsız etmi-
yor. Yazılımı, tasarımı ve çalışma sis-
temi de yerli.”

Başpınar, ürünü geliştirme ça-
lışmalarının devam ettiğini, ayrıca 
patent başvurusunda bulunduklarını 
dile getirerek, sorunsuz çalışan yele-
ğin yaygınlaşması için destek bekle-
diklerini aktardı. Buna benzer ürün-
lere yönelik endüstriyel çalışmaların 
bulunduğuna dikkati çeken Başpınar, 
“Dünyada bu konuda çalışmalar var, 
ancak daha çok yazılım üzerine yapı-
lıyor. Biz bu cihazı ülke ekonomisine 
katkı sağlamak için tasarladık. Yurt 
dışından almak yerine ülkemizde üre-
tilmesini ve daha ucuza mal edilmesi-
ni istiyoruz. İnşallah yakın bir zaman-
da patentini de alacağız” ifadelerini 
kullandı.    n AA
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
24 Temmuz 2017 Pazartesi  • Yıl: 10 • Sayı: 3095

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil 
sürücüsünün trafik ışıklarına çarpmasını so-
nucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 
2 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında 
Ankara Caddesi Belh Kavşağı üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir T.(43) 
idaresindeki 42 CZK 88 plakalı otomobil, 
Galericiler sitesi istikametinden merkez isti-
kametine seyir halindeyken iddiaya göre aşırı 
hız nedeniyle kontrolden çıkarak kavşak üze-
rindeki trafik ışıklarına çarptı. Kazada Bekir 
T. ve Recep İ., yaralandı. Yaralılardan sürücü 
Bekir T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği 
öğrenildi. n İHA 

Kulu’da otomobille çift römorklu traktörün 
çarpışması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye 
göre, Emre E. idaresindeki 34 PBY 29 plakalı 
otomobil, biçtiği buğdayları boşalttıktan 
sonra tekrar tarlaya dönmek isteyen ve 
iddiaya göre yola kontrolsüz çıkan Celal B. 
idaresindeki 42 GC 315 plakalı çift römorklu 
traktörün arka sağ büyük tekerleğine çarptı. 
Yaralanan otomobil sürücüsü Emre E., am-
bulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıla-
rak tedavi altına alındı.   n İHA

Otomobil traktöre
çarptı: 1 kişi yaralı

Trafik ışıklarına
çarptı: 2 yaralı

Kulu’da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarp-
ması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi 
yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinden Konya isti-
kametine giden H.A. idaresindeki 06 ZZM 19 plakalı otomo-
bil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak savru-
lan otomobilde bulunan sürücü H.A. ile araçta yolcu olarak 

bulunan K.G. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üze-
rine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılardan 
durumu ağır olan sürücü H.A. Konya’ya sevk edilirken, diğer 
yaralı K.G. ise Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA 

Kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı

Yardım ve bağışların
kaydı tutulmamış!

Konya Cumhuriyet Başsavcı-
lığı tarafından yürütülen FETÖ/
PDY soruşturması kapsamın-
da 206’sı tutuklu 534 şüpheli 
hakkında hazırlanan iddianame, 
örgütün yardım ve bağış adı al-
tında topladığı paraları belgelen-
dirmediğini ortaya koydu. Konya 
merkezli 6 etap halinde gerçek-
leştirilen operasyonlar kapsamında 
hazırlanan bin 206 sayfalık iddiana-
mede, sanıkların ifadeleri örgütün 
parasal ilişkilerini göz önüne serdi.

İddianamede ifadesine yer ve-
rilen tutuklu sanık Ü.Ç, örgütün 
topladığı yardım ve bağışlara mak-
buz kesmediğini, bunun FETÖ/
PDY içerisindeki para alışverişinde 
devlete karşı resmi bir sorumluluk 
olmaması için yapıldığını aktardı. 
Her büyük bölge imamına bağlı 
bir muhasebecinin olduğunu ifade 
eden Ü.Ç, “Eyalet imamları, bü-
yük bölge imamları ve küçük bölge 
imamları hiyerarşik olarak bir üstü-
ne bilgi verir. İmamların genel ola-
rak görevleri, alttaki ve üsttekilerle 
koordinasyonu sağlamaktır. En alt-
taki muhasebeci, toplanan himmet, 
burs, kurban paralarını ve gazete 
aboneliklerini bir üstündeki muha-
sebeciye verir” ifadesini kullandı. 
Tutuklu sanık Ü.Ç, büyük bölge mu-
hasebecilerinin her mütevelliden ne 
kadar himmet, burs, kurban parası 
alacağını isim isim bildiğini, topla-
nan para miktarından kimden ne 
kadar alındığı söylenerek o şahsın 
borcundan düşüldüğünü anlattı.

Bunların her muhasebecide 
bulunan dizüstü bilgisayarlarda ka-
yıtlı olduğunu belirten Ü.Ç, şunları 
kaydetti: “Muhasebeciler arasında-
ki para alışverişinde herhangi bir 
makbuz veya belge verilmez. Fetul-
lah Gülen cemaati içerisindeki para 
alışverişlerinin hiçbirisinde makbuz 
veya belge verilmez. Cemaat içe-
risindeki bu para alışverişlerinde 
devlete karşı resmi bir sorumlu-
luk olmaması için resmi bir kayıt 
tutulmaz ve makbuz ya da belge 
verilmezdi. Yardım, burs, himmet, 
zekat, kurban bağışı gibi isimler 

adı altında toplanan paralar, mu-
hasebeci olarak adlandırılan kişiler 
tarafından toplanır. İl imamları, ilin 
yıl içerisinde ne kadar kurban, burs, 
himmet ve gazete, dergi aboneliği 
yapacağını belirler. Bunları eyaletle-
re bölerek eyalet imamlarına dağıtı-
mını yapar.”

FETÖ/PDY’nin Konya il imam-
lığını yapan şüpheli M.Ş. de ifade-
sinde, her bölgenin bir muhasebe-
cisinin olduğunu, toplanan paranın 
yapılan harcamaların ardından bir-
kaç bankada farklı isimler adına açı-
lan hesaplarda tutulduğunu belirte-
rek, “Konya ilinde o yıl içindeki bir 
yıllık himmet olarak toplanan gelir 
miktarı 22 milyon lira, kurban bağı-
şı adedi ise 6 bin-7 bin civarındaydı” 
ifadelerine yer verdi.

Öte yandan iddianamede, eyalet 
imamlarının talimatıyla tedbir gere-
ği büyük bölge talebe mesullerinin 
kullandıkları SIM kartlarının 3 ayda 
bir, hem SIM kart hem de cep tele-
fonlarının ise 6 ayda bir değiştirildiği 
bilgisine yer verildi. Her yıl ramazan 
ayından önce, eyalet imamları ve 
muhasebecileri koordinasyonunda 
yapılan büyük himmet toplantıla-
rında il imamı tarafından, toplantıya 
katılan mütevellilere dini konuşma-
ların yapıldığı, yapılanmanın faali-
yetleri ile ilgili bilgi verilerek müte-
vellinin dini duygularının harekete 
geçirildiğine işaret edilen iddiana-
mede, “Ardından eyalet imamları-
nın himmet toplantısına katılan mü-
tevellilerin isimlerinin yazılı olduğu 
liste projeksiyon cihazıyla panoya 
yansıtılarak, kimin ne kadar him-
met parası vereceği konusunda ta-
ahhütleri alınmış, sonrasında ise bu 
taahhütlerin toplanmasından eyalet 
imamları sorumlu tutulmuştur.” 
denildi.  n AA

Aldığı otomobili kendisinden daha çok babası kullanınca ilan vererek satılığa çıkardı

Babasına kızdı 
satılığa çıkardı!

Konya’da yazılım uzmanı olarak 
çalışan Emre Şen, yaklaşık 1,5 yıl 
önce bir otomobil satın aldı. Otomo-
bili aldığı günden itibaren aşçı başı 
olarak çalışan babası Kubilay Şen, 
oğlunun aracına aşırı ilgi gösterme-
ye başladı. Babasının aracı olmasına 
rağmen sürekli kendi otomobiliyle 
dolaştığını söyleyen Şen, kendi aracı-
nı kullanamadığı için aracını satılığa 
koyduğunu söyledi. Şen, babasının 
aracıyla çok fazla ilgilendiğini söyle-
yerek, “Başımızda böyle bir baba ol-
duğu sürece aracınızı kullanmıyorsu-
nuz. Hani ben de gezmek istiyorum 
dolaşmak istiyorum. Şahsen aracı ben 
kendime aldım ilanda belirttiğim gibi 
ama gezemiyorum pek fazla. Artık 
gezmek istiyorum. En azından mo-
torla bu isteğimi gerçekleştireceğim. 
Arabamın yedek anahtarı babamda. 
Bazen kalktığım zaman parkta baktı-
ğımda arabamı göremiyorum. Dışarı 
çıkacağım mesela babamın arabası-
na binip öyle çıkıyorum. En azından 
kendi arabasını bırakıp gidiyor. Baba-
mın da minibüse benzer bir aracı var. 
Normalde babamın arabası benim 
aracımdan daha küçük. Babam dışarı 
çıkacağında bana oğlum arabayı ver 
de bir gezeyim derdi, çarşıya filan 
gitmek için. Baba ben de bir yere gi-
deceğim dediğimde de oğlum senin 
araban daha küçük ben kendi aracımı 
park edemiyorum diyordu. Normalde 
baktığımızda benim arabam onun 
arabasından daha büyük. Yani baba-
mın bu tür bahaneleri de olabiliyor” 
ifadelerini kullandı.
“KEŞKE BABANI İLANA VERSEYDİN”

Emre Şen, 23 bin TL’ye satılık 
olarak ilan verdiği otomobilin ilan 
başlığına “Ya 21.000 TL borç verin ya 
da 23.000 Türk Lirasına satılık” yaz-
dı. İlan verdikten sonra ablasına oto-

mobili satılığa çıkardığını söylediğini 
belirten Şen, “Ablama ilan verdiğimi 
söyledim. Ablam gelip baktı ilana ve 
ilanı görünce ‘Ya neden arabayı ilana 
verdin keşke babanı ilana verseydin’ 

dedi. Bu şekilde de bir anımız oldu” 
diyerek konuştu.

Emre Şen’in verdiği satılık ilanın-
da, “Öncelikle herkese hayırlı alışve-
rişler dilerim. Aracı satma nedenle-

rim: 
“1. Araçtan sadece babam mem-

nun. Arabayı kendime aldım ama 
babamdan fırsat bulup ben kulla-
namıyorum. İçine binenler baya bir 
konforlu olduğunu söylüyorlar. 

2. Babamın ikinci hanım alma-
sından korktuğum için satıyorum. 
Geçen gün ‘Aracı temizle de bir yere 
varıp geleceğim’ dediğinde araçtan 
bayan saç kılı çıktı. Galiba eve gele-
cek olan sarışın. 

3. Telefona olan bağımlılığı ye-
rine bu seferde arabanın sunroofu, 
fenomen radyosuna, yaz sıcağından 
dolayı da çift yönlü klimasına merak 
saldı. Akşamları neredeyse arabanın 
içinde yatacak. 

4. Geçen gün babamın facebook 
adresine baktığımda herkes geçmiş 
olsun yazıyor merak edip postuna 
baktığımda “Şu yaz gününde grip mi 
olunur? Nasıl bir şansım var” yazıp 
arabanın içinde dinleniyor yazmış. 

5. Ablam evdeki sabun, deter-
janlar, süngerler tükenmek üzere 
dediğinde babamı gizlice takip ettim 
meğerse arabaya götürüyormuş.”

Emre Şen, ilanının devamında, 
“Geçen gün mal beyanıma baktığım-
da 1 arabamın olduğunu hatırladım 
ve hemen ilana vereyim dedim. Ai-
lede tek benim A2 ehliyetim var o 
yüzden arabayı ‘ACİL’ satıp motor 
almayı hedefliyorum. Şimdi arabanın 
özelliklerine gelirsek arabanın piyasa 
değeri 25-26 bin TL civarında. 

Ben ise 23 bin TL ye satıyorum. 
Son fiyattır. Ölücüler ne arasın ne de 
mesaj atsın. Cidden kalplerini kırmak 
istemiyorum. Ön kaputun boyanma-
sı gerekir. Konya içerisinde arabayı 
bulduğum sürece her ustaya göste-
rebiliriz” şeklinde ifadeler yer aldı.
n HABER MERKEZİ 

Görme engelliler için yelek tasarladı

Babasının aracı olmasına rağmen sürekli kendi otomobiliyle dolaştığını söyleyen 
Şen, kendi aracını kullanamadığı için aracını satılığa koyduğunu söyledi.



Uzmanlar, yaz aylarında ha-
vuzlarda ve denizdeki mikroplara 
dikkat edilmesi gerektiğini, dikkat 
edilmemesi halinde vücudun çeşitli 
bölgelerinde hastalıkların ortaya çı-
kacağını söyledi.  Yazın gözde olu-
şan iltihaplarının sıcak, tozlu ortam-
lardan, havuz ve deniz suyundan 
kaynaklandığını kaydeden Medica-
na Konya Hastanesi Göz Hastalık-
ları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Serdar 
Dervişoğulları, iltihaplardan ko-
runmak için sıcak ve allerjenlerden 
mümkün oldukça uzak durulması 
ve hijyene özen göstermek gerekti-
ğini söyledi.

Uygun klorlama ve temizlik 
yapılmayan havuzlarda mikroorga-
nizmaların kolay çoğaldığını belir-
ten Op. Dr. Dervişoğulları, korun-
ma yollarını ise şöyle sıraladı: 

“Havuz suyunun uygun şekilde 
klorlanması ve periyodik bakteriyo-
lojik analizlerin yapılması önemli-
dir. Sadece suyun değil, kullanılan 

ortak malzeme ve alanların temiz-
liğine de dikkat edilmelidir. Havu-
za girerken ve çıktıktan sonra duş 
alınması da önemlidir. Cilt, göz, 
burun ve kulak enfeksiyon ve yara-
sı olan veya ishal olan kişiler suya 
girmemelidir. Ayrıca suya giren kü-
çük çocukların hijyene yeterli özen 
gösteremediği unutulmamalıdır. 

Kontakt lens ile herhangi suya gir-
mek uygun değildir. Suya girerken 
gözlerimizi klordan ve mikroplar-
dan korunmak için yüzücü gözlük-
leri kullanılabilir. Havuzdan çıkınca 
gözde oluşacak kızarıklık, batma 
gibi sorunlar için göz damlaları kul-
lanılabilir. Gözde iltihap oluşmama-
sı için de denize girerken; temizliği 
ölçülmüş yerleri tercih etmek, her 
tür göz iltihaplanmasında bir göz 
hekimine başvurmak gerekir.” 

Havuz ve denize daha çok giri-
len yaz aylarında etkisi artan güneş 
ışığının katarakt, sarı nokta hasta-
lığı ve gözde et (pterjiyum) hasta-
lıklıları oluşumunda etkileri olduğu 
vurgulayan Op. Dr. Dervişoğulları, 
ultraviyolenin zararlı etkilerinden 
korunmak için de güneş ışınlarının 
dik geldiği öğle saatlerinde dışarı 
çıkılmaması gerektiğini ve ultravi-
yole filtreli güneş gözlükleri kulla-
nılması uyarısında bulundu.
n İHA
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Parkinson erkeklerde daha çok görülüyor! Havuzlar ve denizdeki mikroplara dikkat!
Nöroloji Uzmanı Dr. Öner Ya-

lım, parkinson hastalığının kronik 
bir hareket bozukluğu olduğunu, 
erkeklerde daha fazla görüldüğü 
söyledi.  Parkinson hastalığının do-
pamin üreten beyin hücrelerinin 
kaybıyla ortaya çıktığını kaydeden 
Konya Hospital Nöroloji Uzmanı Dr. 
Öner Yalın, genellikle yaşlılarda gö-
rülme olasılığının yüksek olduğunu 
söyledi. Hastalığın görülme yaşının 
45 ile 70 yaş aralığında olduğu-
nu belirten Dr. Yalın, “Az da olsa 
gençlerde de görülebilmektedir. 
Erkeklerde görülme olasılığı daha 
fazladır. Parkinson hastalığı sinsi ve 
gittikçe ilerleyen bir hastalıktır. İlk 
başta sadece vücutta hafif titreme-
ler ve kas spazmları şeklinde olu-
şur. Daha sonra belirtiler şiddetlen-
mektedir. Hastalığın nedenleri tam 
olarak bilinmemektedir. Parkinson 
hastalığı genetik yatkınlığı olan ki-
şilerde görülür. Genetik faktörlerin 
dışında bazı kimyasalların hastalığı 

tetiklediği bilinmektedir” dedi.
Parkinson hastalığının belirti-

leri hakkında da bilgi veren Yalın, 
“Parkinson hastalığının belirtileri 
hastadan hastaya değişiklik gös-
termektedir. İlk başta belirtiler çok 
hafiftir ve genellikle fark edilme-
mektedir. Hastalığın başlarında 

vücudun sadece bir tarafında gö-
rülmeye başlanan hastalık belirtileri 
sonra vücudun her iki tarafında da 
hissedilmektedir. Titreme, konuş-
ma bozuklukları, kaslarda katılık, 
yüzde donukluk, terleme, kabızlık, 
hareketlerde yavaşlama, el yazısın-
da değişiklik, duruş bozuklukları ve 
kamburluk oluşur. Koordinasyon 
ve denge problemleri, koku alma 
duyusunun körelmesi, uyku es-
nasında yumruk ve tekme atmak, 
yataktan düşmek, idrar tutamama 
veya idrara çıkamama, hastanın 
duygu durumundaki dalgalanma-
lar ve depresyon, düşük tansiyona 
bağlı göz kararması ve baş dönmesi 
belirtilerdir” diye konuştu.

Uzm. Dr. Yalın, parkinson has-
talığında ilaç tedavisi ile hastalık 
semptomlarının yok edilebileceğini 
ve bazı hastalarda ise çeşitli ame-
liyat teknikleri uygulanabileceğini 
sözlerine ekledi.
n İHA

Akşehir’de, “Gençlerin Gözünden 15 Temmuz Destanı ” konu başlıklı Şiir ve Kompozisyon Yazma 
Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Gecede gençliğin önemine bir kez daha dikkat çekildi

‘Ümmetin son kalesini 
korumayı sürdüreceğiz’

AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı 
Gençlik Kollar tarafından 2017 Ocak 
ayında düzenlenen, “Gençlerin Gö-
zünden 15 Temmuz Destanı ” konu 
başlıklı Şiir ve Kompozisyon Yazma 
Yarışması’nda ödüller sahiplerini bul-
du. Gecede, 15 Temmuz Destanı’nı 
an ve an yaşayan gaziler Sabri Ünal ve 
Mesut Zeybek o geceyi anlattı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nı 
müteakip Hafız Ali Özkul tarafından 
okunan Kuranı Kerim tilaveti ile başla-
yan programda zaman zaman duygu 
dolu anlar da yaşandı.

Programda açılış konuşmasını ger-
çekleştiren AK Parti Akşehir Gençlik 
Kolları Başkanı İsmail Kıyıcı, günün 
anlam ve önemine yönelik değerlen-
dirmelerde bulundu. 

 “HESABA KATMADIKLARI 
BİR GENÇLİK VAR”

Hainlerin hesaba katmadıkları bir 
gençliğin olduğuna dikkat çeken AK 
Parti Akşehir Gençlik Kolları Başkanı 
İsmail Kıyıcı “Malumunuz 1 yıl önce 
15 Temmuz’da ülkemizin bekasına,  
meşru hükümete ve seçilmiş Cum-
hurbaşkanımıza yönelik bir darbe gi-
rişimi olmuştur. Hesapta onlar bu ül-
keyi teslim alacaklar ve istedikleri gibi 
yönetecekler ama hesap edemedikleri 
bir şey vardı. Göklerden gelen bir karar 
vardı.  Ve Türk milletinin buna sessiz 
kalacağını sandılar. Bu nasıl bir ruh 
hali ki, nasıl bir hainlik ki bu devletin 
bunlara verdiği maaşla verdiği ma-
kamla millete hizmet ettiğini sananlar 
bu milletin topu tüfeği ve tankıyla ter-
temiz halkı vurdular. Bu apaçık gözü 
dönmüşlük, sapıklık ve alabildiğine 
hainliktir. Ama anlamadıkları ve hiç-
bir zaman da anlayamayacakları şu 
var;  Bu milletin yeniden Çanakkale ve 
Kurtuluş savaşı ruhuyla tekrar destan 
yazacaklarıydı. Nerde durması gerekli 
kılınmış ise orada durmaktan ve göre-
vini yerine getirmekten tereddüt dahi 
etmeyen gençlik olarak dava şuuru-
muzu her daim diri tutacağız.Unut-
mayacağız unutturmayacağız. Ben bu 
vesile ile düzenlediğimiz yarışmaya 
cesaret göstererek katılım sağlayan 
gençlerimize teşekkür ediyorum. Ar-
tık Yeni Dünya ; envanterlerinde topu, 
tankı olanların değil,inanan ve o inan-
ca sahip çıkan,beraber olan,  birlikte 

olan,kenetlenen milletlerin olacaktır.
O karanlık gecenin, o şerrin so-

nunda tertemiz bir sabaha ve hayra 
ulaştık. Sezai Karakoç’un dizelerin de 
dediği gibi; Geceye yenilmeyen her in-
sana ödül olarak bir sabah, bir gündüz 
ve bir güneş vardır. Bizler Ülkemizin 
üstünde iştahları kabaranların olduğu-
nu biliyor, fırsat vermemek için; Lideri-
mizin gösterdiği yolda saf tutmaya, bu 
uğurda gerekirse bu candan geçerek, 
ümmetin son kalesini de korumaya 
devam edeceğiz,  her zaman olduğu 
gibi yine heveslerini kursaklarında bı-
rakacağız. Şehitlerimize rahmet, gazi-
lerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. 
Gençlik Kolları olarak her zaman bizim 
yanımızda olan desteklerini bizden 
hiçbir zaman esirgemeyen İlçe Başka-
nımız ve Belediye Başkanımıza da bu 
vesile ile bir kez daha teşekkür ediyo-
rum.” Dedi.

İLÇE BAŞKAN A. BAHADIR ÖRS:
“MİLLETİMİZ BÜYÜK 

BİR CESARETLE HAREKET ETTİ”
Ödül Töreninde 15 Temmuz Des-

tanı’na yönelik açıklamalar yapan AK 
Parti Akşehir İlçe Başkanı A. Bahadır 
Örs, “15 Temmuz gecesi bundan 1 yıl 
önce haince tezgâhlanan ve profes-

yonelce yönetilen hain işgal girişimi 
oldu. Maalesef, kendimizden bildiği-
miz kendi birbirimizden gördüğümüz 
o hainler, bizleri hassas noktamızdan 
yakaladılar. Ama bu millet, milletimiz 
her zaman olduğu gibi büyük bir basi-
retle, büyük bir ferasetle ve büyük bir 
cesaretle Sayın Cumhurbaşkanımızın 
çağrısıyla meydanlara inerek  hain giri-
şimi tersine çevirdi. Darbeye karşı dar-
be yaptı.Sayın Cumhurbaşkanımızın 
16 Temmuz gecesi o kulaklarımızdan 
hiçbir zaman gitmeyecek olan halkın 
gücünün karşısında bir güç tanımı-
yorum çağrısı ile bizler de Akşehir’de 
meydanlara koştuk” dedi.

 “RABBİM, BÖYLE BİR GECE 
DAHA YAŞATMASIN”

Konuşmasının başında oğlu M. 
Cihad Akkaya’nın İstanbul’da vurul-
duğu anı bir kez daha hatırladığı için 
duygulanan Belediye Başkanı Dr. Salih 
Akkaya da, “ Benim için sürpriz oldu. 
Böyle bir plaketten haberim yoktu. İlçe 
Başkanımıza böyle bir nezaket göster-
diği için teşekkür ediyorum. 15 Tem-
muz 2016 gecesi bizim ve ülkemiz 
adına zor bir geceydi. Rabbim İnşallah 
böyle geceler yaşatmasın. Bizim 250 
güneşimiz canlarını ortaya koydular ve 

vatanımızı sabaha ezanlarla, salalarla 
uyandırdılar. Rabbim onlardan razı ol-
sun ve şehitlerimize  rahmet eylesin. 
Biz de Akşehir’den hiçbir siyasi görüş, 
farklılık gözetmeksizin hep birlikte kol 
kola sesimizi haykırdık. Dua ettik, İs-
tanbul ve Ankara başta olmak üzere 
tüm ülkemizde tankların, silahların 
önüne etten duvar ören kardeşlerimi-
zin duacısı olduk. Rabbim, bu vatan 
bir daha böyle bir gece yaşatmasın” 
dedi. 

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!
“Gençlerin Gözünden 15 Tem-

muz Destanı” adlı şiir ve kompozisyon 
yazma yarışmasında dereceye giren 
öğrencilere ödülleri protokol tara-
fından takdim edildi. Kompozisyon 
kategorisinde Ceyda Elmas birinci, 
Berru Koç ikinci,  Şüheda Akça üçün-
cü oldu. Şiir kategorisinde Alperen 
Bozkurt birinci, Safura Ceyhan ikinci, 
Sena Aslanboğa üçüncü olurken Jüri 
Özel Ödülü ise; Feyzanur Karademir’e 
verildi. Eserler okunduktan sonra bi-
rincilere laptop , ikincilere çeyrek altın 
ve üçüncülere kol saati takdim edildi.
Yarışmacıların eserleri okunurken 
duygusal anlar yaşandı.
n HABER MERKEZİ 

Uzman Dr. Öner Yalın
Op. Dr. Mehmet Serdar Dervişoğulları

“Gençlerin Gözünden 15 Temmuz Destanı” isimli Şiir ve Kompozisyon Yazma Yarışması 
Ödül Töreni 15 Temmuz Gazilerine Plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

‘’Aklı ermek ‘’ lafını 
biliriz çoğumuz, biliriz 
de acaba aklımız erer 
mi anlamaya!? Genel-
likle annelerin çocuk-
larının yaşlarını tarif 
ederken ne kadar küçük 
olduğunu anlatmaya 
çalıştıkları bu aklı daha 
ermiyordu  terimi ; as-
lında yetişkinlerin haya-
tı, kendilerini gerçekte 
anlayabilmeleri adına ne kadar da 
anlamlı. Yaşıyoruz da ne zaman anlı-
yoruz acaba hayatı ne zaman aklımız 
eriyor ?

İnsan diğerini aynı yerden canı 
acıyınca tam manasıyla anlar. Belki 
yaşadıkça yoğruldukça, güzel gün-
lerle değil yaşadığın olumsuzluklarla 
aklın erer, olursun! Olur mu insan? 

Olmalı mı bilmem?

Hayatı sonsuz sa-
nıyoruz... Ama değil. 
Bir sonu olması değerli 
kılıyor bu yaşamı. Ölüm 
ansızın gelebiliyor.

O kadar hızlı geçi-
yor ki zaman, ha  bugün 
ha yarın derken sonsuz 
zamanımız varmış gibi 

yaşarken, ölümler geldiğinde sorgu-
luyoruz dönüm noktalarını, ZAMANI 
ve SÖZLERİ ne kadar hor kullandı-
ğımızı...

   Zamanınız varken, zamanımız 
varken güzel laflar edin güzel hare-
ketler yapın yarın belki de yok... 

     SEVDİKLERİNİZ VE SEVEN-
LERİNİZLE MUTLULUKLA.

ZAMANI VE SÖZLERİ DİKKATSİZCE KULLANMAK

haber@konyayenigun.com
NAZAN KAYA

Bİ FİKRİM VAR

Karatay’da yeni trend 
kır düğünleri olacak

Karaaslan Üzümcü Mahallesi 
Kanal Caddesi’nde hızla tamamlanı-
yor. 2 adet kır düğün salonu, 1 adet 
kapalı düğün salonu bulunan komp-
leks 3 düğünün aynı anda yapılma-
sına olanak sağlayan bir mimaride 
inşa ediliyor. Konya’nın en büyük 
Kır Düğün Salonu olma özelliğini 
taşıyan projenin bodrum katı da ta-
mamen kapalı otoparktan oluşuyor. 
Bu sayede davetlilerin park sorunu 
yaşamadan düğünlere katılabilme-
lerine olanak sağlanıyor. 

Kır Düğün Salonu’nun yanında 
yer alan 28.333 metrekarelik İlbiz 
Höyüğü Parkı da düğünlere gelen 
misafirler tarafından kullanılabile-
cek bir yeşil alan sunuyor. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Kır Düğün Salonu ile ilgili yaptığı 
açıklamada vatandaşların değişen 
ihtiyaçlarına göre hizmet üretmek 

için çalıştıklarını söyledi. Başkan 
Hançerli “ Eskiden hemşerilerimiz 
bizden oyun parkı isterdi, asfalt is-
terdi; artık kapalı yüzme havuzları, 
su parkları istiyorlar. Genç çiftler kır 
düğünü konseptini daha çok sevdi-
ler ve bizden Karatay’ımıza bir kır 
düğün salonu kazandırmamızı iste-
diler. Bizde Karatay’a yakışan, hem-
şerilerimize layık bir tesis olması 
için Konya’nın en büyük kır düğün 
salonunun yapımını tamamlamak 
üzereyiz. Daha önce ilçeye kazan-
dırdığımız 15 düğün salonumuzla 
birlikte Karatay’da büyük bir ihtiya-
ca cevap veriliyor. Karatay sahip ol-
duğu köklü geçmişi ile geleceğinin 
yolunu aydınlatan bir cazibe merke-
zidir. Çalışmalarımız Karatay’ı daha 
ileriye taşımak için aralıksız süre-
cektir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli



24 TEMMUZ 20178 İLAN

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

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.
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ELEMANLAR 
ARANIYOR
- YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE 20 YAŞINI 
AŞMAMIŞ ELEMAN

- GRAFİK 
TASARIMCI
- MONTAJ 

ELEMANLARI
alınacaktır

-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; 

-YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
KAYNAK

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
MONTAJ

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
TORNA

.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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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

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

  Elektrik ve Mekanik sistemlerde en az 3 yıl deneyimli,
  Bakım formenliği yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip,
  Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik lise mezunu,
  Takım çalışmasına yatkın,
  İş takibi yapabilen,
  En az B ehliyete sahip, aktif araç kullanabilen,

BAY 
BAKIM VE ONARIM SORUMLUSU

alınacaktır
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

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

10 Kişilik 
Yemek ve Sabah - İkindin 

Cay verecek Emekli 

Erkek Ahçı 
Aranıyor 

Müracaat : 0532 433 34 88 

İkinci elde
kalite ve 

güvenin tek 
adresi
Necip Metinöz

0536 603 77 81
Mehmet Metinöz
0532 607 39 40

Ankara Yolu Galericiler Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi 
10414 Sk. No:7/1 Karatay Konya  0332 342 42 85

Yasin Metinöz
0554 723 28 73

Pasta - Cila 
Detaylı Temizlik

DURSUN
OTO YIKAMA

Hasan DURSUN
Tel: 0536 253 24 00
Adres: Ankarayolu Galericiler Sitesi 

Fevzi Çakmak Mahallesi 10429 Sokak 
No:10 Karatay

ZAYi 
VE 

ELEMAN 
İLANLARINIZ 

İÇİN
BİR 

TELEFON
KADAR 
YAKINIZ

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

Bosna  Hersek Mahallesi’nde  
Satılık Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER
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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

TANKSAN TANKER 
SANAYİİ VE TİCARET

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere 

ELEKTRİK ve GAZALTI 
KAYNAK kullanımını 

bilen deneyimli 
kaynakçılar 

aranmaktadır.
ASTİM SANAYİİ SİTESİ. Fevzi çakmak Mh. 

10753 Sokak.  No:22/A Karatay/KONYA 
(Ankara Yolu Üzeri Beşel Gıda Arkası)

İLETİŞİM: 0532 633 79 87

* DÖKÜM KALIPÇISI
* DÖKÜM KALIP YARDIMCISI
* FLEX TAŞLAMA ELEMANI

* MEKANİK BAKIMCI 
(ELEKTRİK BİLGİSİ OLAN)

* MEKANİK TEKNİKERİ
 (BİLGİSAYAR ÖN BİLGİSİ OLAN)

* İNDÜKSİYON OCAĞI TECRÜBESİ OLAN 
OCAKÇI VE YARDIMCI ELEMAN

* YETİŞTİRİLMEK ÜZERE VASIFSIZ ELEMAN
FABRİKAMIZ SİGORTA+YEMEK+SERVİS+MAAŞ+PRİM 

TEMELİ ÜZERİNDE ÇALIŞMAKTADIR.

KONYANIN İLERİ GELEN FABRİKAMIZIN BÜYÜYEN VE KAPASİTESİ 
ARTAN DEPARTMANLARIMIZA TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.
ADRES : 3.Organize Sanayi Bölgesi 4.Sokak No:5 Selçuklu/KONYA

TEL: 342 10 70 PBX - 239 10 86 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 13. İCRA DAİRESİ

2017/2154 ESAS
DÜZELTME İLANI

TAVZİH İLANI
T.C. KONYA 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Müdürlüğümüzün 2017/2154 E. sayılı dosyasından satılmasına karar verilen Konya ili, Selçuklu İlçesi, 
Sille mahallesi, 229 cilt, 22669 sayfa, 18662 ada, 2 parselde kayıtlı 4.563,13 m² arsa üzerinde bulunan 
B blok B+7 katlı binanın 3.katında 11 bağımsız bölüm numaralı mesken vasıflı taşınmaz ile ilgili olarak 
Konya Yenigün Gazetesi’ nin 16.06.2017 tarihli baskısında yayınlanan ilanında; 1 nolu taşınmazın 
özellikleri kısmında; taşınmazın KDV bilgilerinde hata bulunduğu görülmüş olup,
Satışa konu taşınmazın KDV Kanununun 17.Maddesinin 4.Fıkrası uyarıncaKDV’denmuaf olduğu 
hususu tavzihen ilan olunur.

Basın 640537  - www.bik.gov.tr

Alıp başımı gidesim 
var,

Emekli olsam, sakin 
bir köye yerleşmek isti-
yorum..

Çiftlik kurmak 
istiyorum..

Köyüme dönmek 
istiyorum.

Bir sahil kasabasına 
bir grup arkadaşla yer-
leşsek, en büyük hayalim.

Buradan çıkıyım da nere olursa 
olsun gitmek istiyorum.

Mağara gibi bir yerde kitaplarımı 
alıp , kitaplara dalmak istiyorum..

İnsanlar bulundukları ortamdan 
sıkılmış, yaşam şartlarının çarkları 
arsına sıkışmış bir çıkış noktası 
arıyor.

Ama yaşamın şartlarına daha 
doğrusu bize dayatılan yaşamın 
şartlarına öyle bir kapılmışız ki;

Ne isteklerimizden vaz geçiyo-
ruz, ne de sahip olduğumuz şeylerin 
hayatımız üzerindeki baskısına da-
yanabiliyoruz.

İsteklerimiz kapitalizmin 
dayattığı kamçı ile azdırılıyor, 
borçlanma mekanizmaları ya da 
kolaylığı ile satın aldırılıyor  ve 
borçlanıyoruz.

Şartlar hayalimizin peşinden 
koşup gitmemizi engelliyor.

Dayatılan yaşamda geri kalma 
korkusu, daha iyiye sahip olamama 
endişesi bir şekilde hayallerimizin 
gerçeklerle buluşmasını engelliyor.

Belki Mandıra filozofu filmi bu-
nun için çok rağbet gördü.

İnsanlar tekrar tekrar izliyor.
Filmi izlerken insanlar, kaybol-

muş kendini arıyor. 
Bu filmde  kaybolmuş;  kendimi-

zi nasıl bulacağımızla ilgili,  ip uçları 
veriyor.

Doğallığa dönmemiz,  doğal 
hayatla yeniden uyumlu hale gelme-
memiz, isteklerimizle azan nefsimiz-
le  değil, ihtiyacımıza göre nefsimizi 
kontrol etmekle kendimizi bulabile-
ceğimizi,  öz eleştiri de yaparak an-
latıyor.

Elbette dayatılan is-
teklerden kaçınmadan, 
ruhumuzu hapseden 
şartlardan kurtulama-
yız.

Gerçekten kaybol-
muş yaşamlara çev-
remizde, hatta kendi 
yaşamımızda çok sık 
rastlıyoruz.

Bazen bir çok 
kente  bakıyorum,  çok kısa mesa-
felerde hala çok bakir köyler var. 
İnsanlar eğer isterlerse oralarda bile 
mütevazi yaşamlar kurabilir.

Yaşam kurmasa bile zamanının 
bir kısmını orada geçirebilir.

Çok uygun fiyatlara.

Elbette önce kendimizi sa-
mimi bir şekilde karar vereceğiz. 
Şartsız şurtsuz.

Kendimizi ,önce kendimizde,  
yaşamımızı en yakın yanımızda ara-
yacağız.

Bir de  başka açıdan, kaybolmuş 
ruhları kullanan sistemin vantuzları 
açısından bakalım.

Yani emperyalist çarkı kullanan , 
ondan faydalanan kesimden.

Onlar kaybolmaya devam edi-
yor.

Sürekli biriktiriyor.
Biriktirirken, kaybolmuş ruhları 

seçiyor ve kullanıyorlar.
Öyle dikkatliler ki, çarkın içinde 

basit başarılarla mutlu insan bulmak 
onlar için hiç de zor değil.

Hatta bazıları o basit başarılara 
ruhunu seve seve feda ediyor.

Kayıp olmuşluğunun farkında 
bile değil. Hatta o hayatı gerçek sa-
nıyor.

Tekrar bu çarktan nemalanan 
kesime dönersek.

Öyle dikkatliler ki; kendilerine 
katlanmak zorunda olan,  çarkın 
borçlanma imkanları ile borçlanmış,

Çıkış bulamayan insanları  
çalışan olarak seçiyorlar.

Sistemin taşeronu olarak çalışı-
yorlar.

Tabii burada sadece ihtiyacını 
karşılayabilen bunun için katlanmak 
zorunda olan insanları kast etmiyo-

rum.
Çoğu ihtiyacı kadar bile 

yaşayamıyor.
Belirli bir gelir grubuna sahip, 

belirli imkanlara sahip insanları kay-
bolan insan desek daha mantıklı.

Çünkü var olmuş ama kendileri 
kaybolmuş. Var gibi yaşayanlar.

Tüketerek tükenen toplumun 
hizmetkarı olan insanlar.

Kişi başı tüketim artışını uygarlık 
olarak tanımlayan insanlar.

Evet kayboluyoruz. Yaşarken ya-
şamın içinde.

Bazen yaşadıklarımız bize bizi 
bulmamızı hatırlatıyor ama tekrar 
kayboluyoruz.

Mesela  bir parkta kitap okuya-
rak kendimizde çok şey bulabiliriz.

Mesela şehrin bilmediğimiz bir 
mahallesinde yürüyerek.

Bazen bir kasabanın kenarında 
tarlalara karışarak.

Veya bir yolculuk anında araba-
mızı kenara çekerek ormanın derin-
liklerine doğru yürüyerek.

Kaybolan insanlar sadece şehir-
lerde yaşayanlar değil, onlara özenip 
doğal yaşamın içinde kayıp olanların 
durumu daha hazin.

Bir orman kasabasında, bir sahil 
şehrinde, ya da bir dağ kentinde.

Oralarda da insanlar yaşamlarını 
kaybediyor.

Herkesin hayal kurduğu yerlerde 
yaşayanlar da kendini kaybediyor.

Onlarda sistemin kölesi olmak 
için çaba sarf ediyor.

Çünkü çark kendini beğendirmek 
için her türlü çekiciliğini  gösteriyor.

Biz de onların hayale ettirdikleri 
ile, hayal edilerek elde edilen gerçek-
lerimizi terk ederek kayboluyoruz.

Öyle anlar oluyor ki bir demli 
çayda, bir çınar ağacının gölgesinde 
olmak için can atan o kadar insan 
var ki.

Gazetesini okurken, kahvesini 
içip, meltem serinliğinde uyumak 
isteyen çok insan var.

Belki sıkıldığı, sıkıştığı bu ya-
şamdan kaçıp, kaybolmak isteyen 
kaç insan yok ki.

Bazen kaybolmak çok güzeldir, 
belki kendimizi o zaman bulabiliriz.

Çünkü biz bize kalmak da lazım.

KAYBOLMAK

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Türkiye Diyanet Vakfı ile İstan-
bul merkezli Uluslararası Doktor-
lar Derneği (AID), Suriye’de Fırat 
Kalkanı Harekatı kapsamında terör 
örgütü DEAŞ’tan temizlenen Ce-
rablus’ta ailelere sünnet desteği ve-
riyor. 

Türkiye Diyanet Vakfı ve AID’in 
sünnet organizasyonu, Sağlık Ba-
kanlığı ile Kızılay’ın desteğiyle do-
natılarak hastaneye dönüştürülen, 
günlük ortalama 800-850 hastanın 
başvurduğu Cerablus hastanesinde 
yapıldı.

Cerablus ve çevresinden 50 aile 
çocuklarını sünnet ettirmek için 
hastaneye getirdi. Sünnet edilen ço-
cuklara sünnet kıyafeti, ayakkabı ve 
balon hediye edildi.

DEAŞ korkusundan uzak, temiz 
ortamda çocuklarını sünnet ettiren 
aileler, Türkiye ve organizasyon sa-
hiplerine teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Karka-
mış ilçe Müftüsü ve Cerablus Din 
Danışmanı Mehmet Zeki Serdaroğ-
lu, yaptığı açıklamada, “Bugün Ce-
rablus’ta 50 çocuğumuzu sünnet 
ettik. Yarın da sünnet şölenimiz de-
vam edecektir. Hedefimiz yaklaşık 
400 çocuğu sünnet etmektir” dedi. 

Diyanet İşleri Başkanlığının Ce-
rablus’taki insani projelerini, tüm 
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 
uyguladığını belirten Serdaroğlu, 
“Burada devletimiz, insani ve vic-
dani olarak Suriyeli kardeşlerimizin 
yanında oldular ve yardımda bu-
lundular.’’ diye konuştu. AID Genel 
Sekreteri Dr. Mustafa Yılmaz da şun-
ları söyledi: ‘’Bugün 7 arkadaşımızla, 
doktor ve sağlık çalışanıyla, Türkiye 
Diyanet Vakfı ile iş birliğinin içeri-
sinde sünnet organizasyonu için bu-

radayız. AID’in dünyanın birçok ye-
rinde organizasyonlar ve faaliyetleri 
vardır. Sağlık Bakanlığı ve TİKA’yla 
bu tip organizasyonlar düzenliyoruz. 
Gaziantep müftülüğümüzle burada 
da bir organizasyon yapma şeklinde 
irtibata geçmiştik. İdlib bölgesinde 
iki sağlık polikliniğimiz var. Orada 
çocuk ve anne sağlığıyla ilgili faali-
yetlerimiz devam ediyor.’’ 

Oğlunu sünnet ettiren Rami El 
Seyf de ‘’Bu organizasyonun faali-
yetini duydum, önce inanmadım. 
Hastaneye gelerek sordum, doğru 
olduğunu öğrenince 5 aylık oğlumu 

sünnet ettirmek için geldim. Sün-
net, doktorlar gözetiminde olduğu 
için gönlümüz rahat.’’ ifadesini kul-
landı. Suriye halkına yardımların-
dan dolayı Türkiye’ye teşekkür eden 
Seyf, ‘’İyi ki varsınız ve yanımızda-
sınız. Türkiye’nin destek verdiği bu 
hastane olmasaydı inanın hastaları-
mızı nereye götüreceğimizi bilmez-
dik.’’ dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu 
(ÖSO), 24 Ağustos 2016’da Halep’in 
Türkiye sınırındaki ilçesi Cerablus’u 
terör örgütü DEAŞ’ten kurtarmıştı.  
n AA

DEAŞ’ten kurtarılan Cerablus’ta, Diyanet Vakfı ile Uluslararası 
Doktorlar Derneğinin iş birliğiyle 50 aile çocuklarını sünnet ettirdi

Cerablus’ta 
toplu sünnet



Çocuk-Genç ve Erişkin Psikiyat-
risti Prof. Dr. Bengi Semerci, sosyal 
medya reklamlarında kullanılma-
nın çocukların psikolojisini olumsuz 
yönde etkileyebildiğini belirtti.

Semerci, yaptığı açıklamada, 
annelerin çocuklarına ilişkin ayrın-
tıları başkalarıyla paylaşmayı sev-
diğini söyledi. Daha önceleri bazı 
köşe yazma şansı olan annelerin, 
çocuklarına ilişkin ayrıntıları anla-
tarak daha geniş kitlelere ulaşmaya 
başladığını, sonra bloglarların ortaya 
çıktığını ifade eden Semerci, “Sosyal 
medya ile hem yaygınlık arttı hem 
de görsellik eklendi.” diye konuştu. 
Semerci, kendileriyle ilgili ayrıntıla-
rın başkalarıyla fazlaca paylaşımının 
çocukları zamanla rahatsız edeceği-
ne dikkati çekerek, şöyle konuştu: 
“Özellikle ergenliğe doğru küçük-

ken komik gelen şeyler, utandırıcı 
olmaya başlar. Bunları (sosyal med-
yada) paylaşan ebeveynlerine öfke 
duyarlar. Bu olayın bir kısmı. Diğer 
bir grup çocuk içinse çok göz önün-
de olma, aynı küçük yaşta oyuncu, 
şarkıcı vesaire olan çocuklarda oldu-
ğu gibi bütün ilgiyi toplama, sevilme 
aracının yolu olarak görülüp diğer 

yönlerinin gelişimini engelleyebilir. 
Bu da diğer bir yönü. Bu ilgi, çocuk 
büyüdükçe aynı şekilde sürmeye-
cektir. Bunun sonucu olarak ilgiyi 
sürdürmek için uğraşların getirece-
ği sorunlar, ilgi kaybının getireceği 
çökkünlükler ve nice beklenmedik 
sorun ortaya çıkabilir.” Çocuk yaşta-
ki bireylerin uygun olmayan kıyafet-

lerle ve makyaj yapılarak medyanın 
her alanında yer almasının getire-
ceği olumsuz sonuçlara vurgu ya-
pan Semerci, “Çocukların yaşlarına 
uygun olmayan kıyafetlerle, mak-
yajlı ya da sağlıklı olmayan kişilerin 
kullanımına müsait fotoğraflarının 
kontrolsüz bir şekilde sosyal medya-
da yayınlanmasının çocuk istismar-
cılarına kolaylık sağlayıcı olduğunu 
söylemek için sanırım uzman olma-
ya gerek yok. Bir iki haber okumak, 
bir iki film seyretmek bile çocuğu-
nuzu korumak için yapmanız gere-
kenler konusunda bilgi verebiliyor. 
Kendi çocuklarımız üzerinde hakla-
rımız olduğundan daha çok sorum-
luluklarımız olduğunu unutmamak-
ta yarar var. Bu durum hem kız hem 
de erkek çocuklar için geçerlidir.” 
değerlendirmesinde bulundu. n AA
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İHH, AKEM ile insanları bilinçlendiriyor!
Konya İHH Arama Kurtarma 

Eğitim Merkezi (AKEM) gerçekleş-
tirdiği arama-kurtarma çalışmaları-
nın yanı sıra bir alışveriş merkezinde 
açtığı tanıtım standı ile tırmanma ve 
acil yardım konusunda bilgi veriyor.

Şehir merkezinde bir alışveriş 
merkezine kurulan eğitim alanında 
AKEM tırmanma ve acil yardım 
konusunda bilgilendirme yapıyor 
ve gönüllülere iskele ve tırmanma 
duvarında kendilerini deneme fırsatı 
tanıyor.

Konya İHH AKEM’in çalışmala-
rı hakkında bilgi veren Konya İHH 
Başkanı Hasan Hüseyin Uysal ya-
şanacak felaketlere karşı her daim 
hazırlıklı olacak bir ekibin kurulması 
için kalifiye eleman ihtiyacını karşıla-
mak istediklerini söyledi. Uysal söz-
lerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde ve dünyanın deği-
şik yerlerinde doğal afetler ve insan 
eliyle ortaya çıkan afetler hepimizin 
hatırında yer alır. Seller, depremler, 
yangınlar ve savaş gibi durumlarda 
insanlar zor şartlara maruz kalabi-

liyor. Bu durumlarda insanları kur-
tarmak amacıyla yetişmiş eleman 
ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç büyük afet-
lerde zirve noktasına ulaşıyor.

15 TEMMUZ BİR 
İHTİYACI AÇIĞA ÇIKARDI

15 Temmuzda ülke olarak bü-
yük bir felaketle karşı karşıya kal-
dık.  Milletimizin mücadelesi sonucu 
ülkemiz ağır bir işgalden kurtuldu. 

Biz 15 Temmuz’un bir işgal hazırlı-
ğı olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir 
felaket durumunda ülkede, ülkenin 
insanına ve milli kuvvetlere yardım 
edebilecek bir oluşum ihtiyacı ortaya 
çıktı. Böylecedaha önce faal durum-
da olan İHH Acil Yardım çalışmaları-
mızı AKEM ekibimizin kurulumuyla 
15 Temmuz sürecinde hızlandırdık.” 
Konya’nın ilçelerinde de yaşanabile-

cek olaylara müdahale edebildikleri-
ni belirten Konya İHH AKEM başka-
nı Yılmaz Nikbay, “Dileyenler AKEM 
eğitim alanında tırmanma ve acil 
yardım konusunda bilgi alabilir ve 
tatbikat yapabilir.” dedi.

Konya İHH AKEM daha önce 
Çumra’da bir boğulma vakasına 
müdahale etmişti.
n HABER MERKEZİ

112 Dinlemede Projesi’nde, işaret dili eğitimlerini başarıyla tamamlayan sağlık çalışanlarına sertifikaları verildi

112 personeli işaret
dili sertifikası aldı

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve 
Sağlık-Der Konya Şubesi işbirliği ile 
hayata geçirilen  112 Dinlemede Pro-
jesi’nde, işaret dili eğitimlerini başa-
rıyla tamamlayan sağlık çalışanlarına 
sertifikaları verildi.

Konya İl Sağlık Müdürlüğün-
de düzenlenen sertifika törenine, İl 
Sağlık Müdürü Yrd.Doç.Dr. Hasan 
Küçükkendirci, Sağlık-Der Konya 
Şube Başkanı Mustafa Şimşek, Sağlık 
Müdür Yardımcısı Dr. Osman Ulusal 
ve 112 Komuta Kontrol Merkezi Baş-
hekimi Dr.Erkan Aşık ile işaret dili 
eğitimlerini tamamlayan sağlık çalı-
şanları katıldı.

Törende konuşan İl Sağlık Mü-
dürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükken-
dirci, işitme engellilerin acil sağlık 
hizmetlerinden yararlanırken yaşa-
dıkları sorunları ortadan kaldırmak 
için böyle bir çalışma başlattıklarını 

söyleyerek, işaret dili eğitimlerine işti-
rak etmelerinden dolayı katılımcılara 
teşekkür etti.

112 Komuta Kontrol Merkezi ve 
112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonla-
rında görev yapan 20 sağlık personeli-
nin işaret dili eğitimlerini tamamlaya-
rak sertifika almaya hak kazandığını 
belirten Küçükkendirci, “Konu insan 
hayatı olunca, bizim için bir işitme 
engelli kardeşimizin derdine derman 
olmak bile büyük bir önem arz ediyor. 
İnşallah bu projelerimiz önümüzde ki 
yıllarda da devam eder. 

‘Bir dil bir insan, iki dil iki insan’ 
sözü var, yabancı dil için kullanılır 
ama bence bu söz, işaret dilini de 
kapsıyor. Sözün bittiği yerde duygu-
nun aktarılmasıdır işaret dili. Bazen 
bir sözü söylediğinizde karşısındaki 
insan sizi işitse bile anlamayabilir. 

Ama duygularınızı aktardığınız 

zaman çok şey ifade edebiliyorsunuz” 
dedi.

Sağlığı bütün yönleriyle ele ala-
rak, sağlıkta hiçbir alanın eksik kal-
mayacağı şekilde vatandaşlarımıza 
ulaşmayı hedefliyoruz diyen Küçük-
kendirci, “Bilhassa sağlık konusunda-
ki iletişim sorunlarını ortadan kaldır-
mak amacıyla, sağlık endeksli işaret 
dili eğitimcilerimizin de olmasını is-
tiyoruz. Bu projede bize destek olan 
Sağlık-Der Konya Şubesi Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür 
ediyorum. Sağlık alanında farklı pro-
jeleri yürürlüğe koymak için çalış-
malarımız devam edecek” şeklinde 
konuştu. 

Sağlık-Der Konya Şube Başkanı 
Mustafa Şimşek ise tercümanlık ve 
eğitici eğitimleri için de çalışmalara 
başladıklarını ifade ederek, “İl Sağ-
lık Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Hasan 

Küçükkendirci bu konuda gelişime ve 
projelere çok pozitif yaklaşıyor. Ken-
disinin vizyoner ve inovatif yaklaşı-
mının bizleri çok memnun ettiğini de 
belirtmek istiyorum. 112 Dinlemede 
projesinin gerçekleşmesini sağladık-
ları için Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçük-
kendirci’ye , Sağlık Müdür Yardımcısı 
Dr. Osman Ulusal ve 112 Komuta 
Kontrol Merkezi Başhekimi Dr.Erkan 
Aşık’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından, İl Sağlık 
Müdürlüğünde görevli işitme en-
gelli çalışanlarla işaret dili ile sohbet 
eden ve tam not alan katılımcılar, İl 
Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan 
Küçükkendirci’den sertifikalarını aldı. 
Programın sonunda, işaret dili ile İs-
tiklal Marşı okuyan sağlık çalışanları, 
yöneticiler tarafından işaret dili ile al-
kışlandı.
n HABER MERKEZİ

‘Selçuklu tarihinin biraz geri
 planda kaldığını farkettik’

Anadolu Selçuklu Devleti yöne-
ticilerinden Emir Celaleddin Kara-
tay’ın hayatını ve Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin son dönemini konu alan 
“Direniş Karatay” filminin yönet-
meni Selahattin Sancaklı, “Direniş 
Karatay filmi sayesinde Selçuklu’ya 
dair çok fazla bilgimizin olmadığı ve 
Selçuklu tarihinin biraz geri planda 
kaldığını farkettik” dedi. 

Çekimleri devam eden “Direniş 
Karatay” filmi hakkında İHA’ya özel 
açıklamalarda bulunan yönetmen 
Selahattin Sancaklı, Selman Kaya-
başı ile Kurtlar Vadisi zamanında 
beraber çalıştıklarını ve dizinin hem 
konsept danışmanı, hem senaristi 
olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 sene 
önce kendisine böyle bir filmden 
bahsettiğini ama o zamanın şartla-
rıyla koşulların oluşmadığını belir-
ten Sancaklı, “Sonra ‘Ben Direniş 
Karatay diye bir kitap yazıyorum’ 
dedi. Kitap çıktı, kitabı okuduk. 
Üniversitenin tarihi, bu ülkeye kat-
tıkları, Osmanlı’yı kuran, kadro ye-
tiştiren üniversite olduğu için ilgimi 
çekti. Hem tarihi hem drama ve ak-
siyon kısmı da daha da ilgimi çekti. 
30 yıllık tecrübemi buraya katabile-
ceğimi düşündük. Sonra Kasım’da 
anlaşmalar yapıldı. Geldik Konya’da 
mekan baktık. Senaryoda ihtiyaç 
duyduğumuz dekorları yaptık. Oy-
nayacak oyuncularımızın tespiti, 
aksesuarını belirlemek gibi bir süreç 
yaşadık. Yaklaşık 6-7 aydır hayatı-
mız bu filmle geçiyor” dedi.

“Direniş Karatay filmi sayesinde 
Selçuklu’ya dair çok fazla bilgimizin 
olmadığını anladık”

Genelde oyuncu tespitinde se-
naryoyu okuduktan sonra karakter-
lerin yüzünde canlanmaya başla-
dığını aktaran yönetmen Sancaklı, 
“30 yıldır bu sektörde olduğum için 
çok iyi arkadaşlıklarım var. Büyük 
üstatlar, ağabeylerim, kardeşlerim 
var. Tipolojiye göre onları aradık. 
Önce bir senaryoyu okuyayım de-

diler. Okuduktan sonra hepsi çok 
heyecanlandı. Direniş Karatay filmi 
sayesinde Selçuklu’ya dair çok fazla 
bilgimizin olmadığını anladık. Sel-
çuklu tarihinin biraz geri planda kal-
dığını fark ettik. Bir de üniversiteye 
gidip geldik. Mütevelli heyetinin ve 
üniversite heyetinin bize çok faydası 
oldu. Üniversite ve Selçuklu tarihi 
ile ilgili elimize çok belge geçti. On-
dan sonra da daha da heyecanlan-
dık. Sonrasında filmde olmasını iste-
diğimiz bütün arkadaşlar oldu gibi” 
diye konuştu.

“Bundan sonraki filmler için 
Konya nasıldır dediğimizde bir re-
ferans teşkil edecek bir dekor oldu”

Yönetmen Sancaklı, Konya’nın 
1250’li yıllardaki yerleşimine dair 
çok fazla belge ve bilgi kalmadığını 
dile getirdi. Kendilerinin o dönemki 
Konya’yı kurarken biraz zorlandıkla-
rını söyleyen Sancaklı, “Sağolsunlar 
bir takım tarihi belgeler geldi, ra-
hatladık. Platoyu kurduk. Bundan 
sonraki filmler için Konya nasıldır 
dediğimizde bir referans teşkil ede-
cek bir dekor oldu. Dekorun faydası 
olacak. Üniversitede iletişimle ilgili 
bir bölüm açıldı. Bölümde okuyan 
arkadaşlarımız uygulamalı eğitimler 
yapabilir. Konyalılar için 13. yüzyı-
lın Selçuklusunun başkentinin nasıl 
olduğuna dair kafalarında bir görsel 
oluşacak” şeklinde konuştu.

Üniversitenin katkısı olmasaydı 
bu filmi çekmenin çok zor olaca-
ğını belirten yönetmen Selahattin 
Sancaklı, Konya Ticaret Odasının 
üniversite ile birlikte büyük destek 
verdiklerini ve şimdiye kadar ne ta-
lep ettilerse hepsini karşıladıklarını 
sözlerine ekledi. 

Yönetmen Selahattin Sancak-
lı, filmin çekim sürecinde destekte 
bulunan Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi’nde tercih yap-
ma işleminde bulunan öğrencilerle 
de bir süre sohbet etti.
n İHA 

‘Sosyal medya çocukları olumsuz etkiliyor!’

“Direniş Karatay” filminin yönetmeni Selahattin Sancaklı

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık-Der Konya Şubesi işbirliği ile hayata geçirilen  112 Dinlemede Projesi’nde, işaret dili eğitimlerini başarıyla tamamlayan sağlık çalışanlarına sertifikaları verildi.



Şerife ve Halil İbrahim Güler çifti-
nin kızları Emine ile Ayşe ve Veli çifti-
nin oğulları Mümin “Mutluluğa evet” 
diyerek dünya evine girdiler. Genç 
çift için geçtiğimiz cumartesi günü 
Lale Düğün Salonu’nda nişan ve kına 
merasimi düzenlendi. Pazar günü ise 
genç çiftin düğün merasimleri yapıldı. 
Gelin alma merasimi ile gelin hanım 
evinden alınarak, damat evine ge-
tirildi. Dualarla gerçekleştirilen me-
rasime Güler ve Semerci ailelerinin 
akrabaları, sevenleri ve dostları ka-
tıldı. Güler ve Semerci aileleri mutlu 
günlerinde kendilerini yalnız bırak-

mayarak düğünlerine gelen davetlile-
re teşekkür ederek, davetlilerin hayırlı 
olsun dileklerini kabul ettiler. Akraba 

olan aileler, mutlu günlerini fotoğraf-
larla ölümsüzleştirdiler. Yenigün Ga-
zetesi olarak genç çifte bir ömür boyu 

mutluluklar diliyor, Güler ve Semerci 
ailelerine hayırlı olsun temennisinde 
bulunuyoruz.   n TEVFİK EFE
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TSK’da general ve amiral sayısı yüzde 40 azaldı
Türk Silahlı Kuvvetlerinde dar-

be girişiminin ardından FETÖ ile 
mücadele kapsamında general ve 
amiral sayısı 326’dan 196’ya düştü. 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
darbe girişiminin ardından yaşanan 
ihraçların yanı sıra emeklilik ve is-
tifaların ardından TSK’da general/
amiral, subay, astsubay sayılarında 
azalma yaşandı. Bunlara karşılık 
yedek subay, sözleşmeli erbaş ve er 
sayısı artırılarak, subay, astsubay, 
uzman çavuş alınarak personel ek-
sikliğinin giderilmesi yoluna gidildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
(TSK) geçen yıl temmuz ayında 
326 general/amiral görev yaparken, 
darbe girişimi sonrasında terör ör-
gütüyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu 
belirlenen general ve amirallerin 
ihraçlarının yanı sıra bazı üst rütbeli 
subayların emekliye ayrılmalarının 
ardından bu rakam bu yılın mayıs 
ayında 196 olarak belirlendi. Böyle-
likle TSK’daki orgeneral/amiral sayı-
sı geçen yıla göre yüzde 40 oranında 
azaldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında 
FETÖ’nün darbe girişi öncesinde 10 
orgeneral, 23 korgeneral, 50 tüm-
general ve 115 tuğgeneral olmak 

üzere 198 general görevde bulunu-
yordu. Darbe girişiminin ardından 
komutanlıkta orgeneral sayısı 7, kor-
general sayısı 14, tümgeneral sayısı 
21 ve tuğgeneral sayısı 76 oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığın-
da ise 15 Temmuz’da 2 oramiral, 
4 koramiral, 12 tümamiral, 38 tu-
ğamiral görev yaparken, darbe gi-
rişiminin ardından komutanlıktaki 

oramiral sayısı değişmedi. Koramiral 
sayısı 5’e yükselirken, tümamiral sa-
yısı 6, tuğamiral sayısı 21’e düştü.

Hava Kuvvetleri Komutanlığın-
da ise darbe girişimin ardından 2 or-
general, 6 korgeneral, 3 tümgeneral 
ve 33 tuğgeneral görev yapıyor. 15 
Temmuz öncesinde komutanlıkta 2 
orgeneral, 8 korgeneral, 17 tümge-
neral ve 45 tuğgeneral görevde bu-

lunuyordu.
YEDEK SUBAY 

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ/ER 
TSK’da subay sayısında da ge-

çen yılki darbe girişiminin ardın-
dan düşüş yaşandı. Subay sayısı 
2016’nın temmuz ayında 32 bin 
189 iken söz konusu rakam ihraç ve 
emekliliklerin ardından 24 bin 705 
oldu. TSK’da subay sayısı geçen yıla 

oranla yüzde 23 azaldı. Astsubay 
sayısı da yine aynı dönemde 68 bin 
978’den 62 bin 781’e düşerek yüzde 
9 geriledi. 

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki per-
sonel eksikliği ise yedek subay ve 
sözleşmeli er/erbaş sayısının artırıl-
masıyla giderilmeye çalışıldı.

Bu kapsamda geçen yıl temmuz 
ayında 5 bin 792 olan yedek subay 
sayısı bu yıl mayıs ayına kadar yüzde 
51 artırılarak 8 bin 736 oldu. Söz-
leşmeli erbaş ve er sayısı da 13 bin 
88’den 16 bin 743’e yükseltildi. Ar-
tış yüzde 28 olarak belirlendi. 

13 BİN KİŞİ ALINDI
15 Temmuz 2016 sonrasında 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin acil perso-
nel ihtiyacını karşılamak üzere Milli 
Savunma Bakanlığı harekete geçti. 
Bu kapsamda subay, astsubay, söz-
leşmeli er ve uzman erbaş olmak 
üzere 13 bin 125 personel temini 
gerçekleştirildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı 
için 161 subay alınırken, Kara Kuv-
vetleri Komutanlığında 930 subay, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 
296 subay, Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığında 312 subay göreve başladı. 
Astsubay temininde sayı 3 bin 186 

olurken, 3 bin 210 uzman erbaş ve 
5 bin 30 sözleşmeli er Türk Silahlı 
Kuvvetlerine katıldı.

HARP OKULLARINA YOĞUN TALEP
Milli Savunma Bakanlığınca FE-

TÖ’nün darbe girişiminin ardından 
gerçekleştirilen yeniden yapılanma 
çalışmaları kapsamında Milli Sa-
vunma Üniversitesi kurulmuş, harp 
okulları üniversite bünyesinde faali-
yete başlamıştı. Harp okullarının sü-
ratle eğitime başlaması için okullara 
ara sınıflardan da öğrenci alınmıştı. 
Harp okullarının öğrenci alımına 
başlamasının ardından vatandaşlar 
bu okullara yoğun ilgi gösterdi.

Kara Harp Okuluna başvuru ge-
çen yıl 46 bin 736 olurken, rakam 
bu yıl üç kattan fazla artarak 157 
bin 635’e yükseldi. Deniz Harp Oku-
lunda ise 33 bin 405 olarak geçen 
yıl başvuru bu yıl 4 kat artarak 135 
bin 12 oldu. Hava Harp Okuluna da 
başvuru 27 binden 882’den 144 bin 
169’a yükseldi.  

Bu yıl harp okullarına yapılan 
müracaatlar geçen üç yıla kıyasla 
yaklaşık 4 kat arttı. Bu durum “Mil-
letin, ordusuna sahip çıkması” ola-
rak nitelendirildi.
n AA

‘Bütün İslam coğrafyası 
tehlike altına alınıyor’

Şırnak ve Hakkari’de 5 terörist 
güvenlik güçlerine teslim oldu

Saadet Partisi (SP) Konya İl Baş-
kanlığı, Temmuz Ayı Divan Toplan-
tısını gerçekleştirdi. Parti il binasın-
da düzenlenen toplantıya Saadet 
Partisi Genel Başkanı Başdanışmanı 
Mustafa Özkafa, Karatay Eski Bele-
diye Başkanı Mehmet Şen, Meram 
Eski Belediye Başkanı Veysel Can-
dan, Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Avukat Hasan Hüseyin Uyar, İl yö-
netim kurulu üyeleri, ilçe başkanları 
ve çok sayıda partili katıldı. 

Toplantıda konuşan Saadet 
Partisi Genel Başkanı Başdanışma-
nı Mustafa Özkafa,  Konya ve ülke 
gündemini değerlendirdi. Özkafa, 
yeni bir dünya düzeninin kabada-
yılık ile kurulamayacağını aktardı. 
İmanlı, inançlı ve karakterli nesille-
rin değerlendirilerek ortaya bir güç 
konulması gerektiğini ifade eden 
Özkafa, “Sayın Cumhurbaşkanı, 
Mescid-i Aksa ile ilgili değerlendir-
melerde bulundu. Lütfen hadisele-
re sebebiyet vermeyin dedi. İsrail 
bundan anlar mı? İsrail, Birleşmiş 
Milletler (BM) teşkilatının 150-200 
üyesinin aldığı kararı bile tanımaz. 
İsrail’i hizaya getirecek tek bir husus 
vardır, o da; güçtür. Onun için Milli 
Görüş, tam 40 sene evvel Konya’nın 
ortasına ağır sanayinin en mühim 
bir parçası olarak motor fabrikasını 
kurmuştur. İnsanlar; Milli Görüş’ü 
dış mihrakların tesirinde kalmayıp 
tanıyabilseydi, 40 yıl evvel motor 

fabrikasını kuran bu görüş; 30 sene 
evvel uçak fabrikasını, 25 yıl önce jet 
fabrikasını kurar bitirirdi. Yani bun-
dan emin olabilirlerdi. 40 yıl önce, 
bir bisikletin imal edilmekten aciz 
olunduğu dönemlerde biz, motor 
fabrikasını kurabildik. Yeni bir dün-
ya için ne lazım geliyorsa yaptık. Şe-
refimiz için, Kıbrıs Barış Harekatı’nı 
da düzenledik. Çalışanlara hakkını 
vermek gerekiyorsa, en yüksek se-
viyede verdik. Dünyada Siyonizm 
ve yerli işbirlikçiler var. Hikmet-i 
ilahidir; zaman zaman bunlar da 
galebe çalıyor ve bu tarz faaliyetle-
ri engelliyorlar” dedi.  Referandum 
döneminde Avrupa hakkında söyle-
nilenler ile günümüzde beyan edilen 
ifadelerin tam tersi bir durum yaşa-
dığını aktaran Özkafa, hükümet ile 
AK Parti’nin stratejik dostluğunun 
olduğunu ifade etti. D-8’in hayata 
geçirilmemesinin dünya Siyonizmi-
ne ve egemen güçlere yaradığını ko-
nuşmasına ekleyen Özkafa,  “Plan-
ları, harfiyen yürüyor. Suriye’nin 
Kuzeyi’nde terör devletinin kurul-
masına müsaade etmeyeceklerini 
söyleyen hükümet yetkilileri, Irak’ın 
Kuzeyi’nde yaşananlara sessiz. Bar-
zanistan’ın bayrağını havalimanını, 
başbakanlık binasına astılar. Sonra 
Irak’ta referandum yapılacağı söy-
lendi. Bütün İslam coğrafyası tehli-
ke altına alınıyor” açıklamalarında 
bulundu.  n HASİP MUTLU 

AK Parti Karaman Milletvekili Başkanı Recep Konuk, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle 
yayımladığı mesajında, “Gazeteciler demokrasinin milli iradenin teminatıdır” diye konuştu

‘Gazeteciler milli
iradenin teminatı’

AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ko-
nuk, 24 Temmuz Basın Bayramı ne-
deniyle yayımladığı mesajında, “Zor 
ancak son derece önemli bir görevi 
fedakarca ifa eden gazeteciler, mil-
letimizin duyan kulağı, gören gözü, 
konuşan dili, yazan eli ve hak tera-
zisinden sapmayan vicdanıdır” dedi. 

AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ko-
nuk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Ba-
sın Bayramı nedeniyle bir kutlama 
mesajı yayımladı. Gazetelerin sansür 
memurlarına verilmeden basıldığı 
24 Temmuz 1908’in yıl dönümü-
nün 1946 yılından beri Gazeteciler 
ve Basın Bayramı olarak kutlandığını 
ifade ederek sözlerine başlayan Baş-
kan Recep Konuk, “24 Temmuzlar 
vesilesiyle gazeteciler ve hür basının 
varlığının demokrasimiz ve toplum 
hayatımız açısından vazgeçilmezliği-
ni güçlü şekilde zikrederken her 24 
Temmuzda, hem basınımızın hem 
de gazetecilerimizin çalışma koşulla-
rı ve sorumluluklarını yerine getirir-
ken içinde bulundukları şartlar kadar 
gelecekte daha güçlü bir medya daha 
hür gazeteciler ve mesuliyet sahibi, 
sorumlu yayıncılık konusunda has-
sas, toplum yararını, ülke bekasını 
önceleyen, en önemlisi de sansasyon 
yerine vicdanı sorumluluğunu temel 
referans kabul eden bir basın için 
atabileceğimiz adımlar konusunda 
da konuşmamız, konuşabilmemiz ve 
toplumun her kesim ve görüşünü, 
basınımızın her renk ve tonunu ilke-
li, dürüst ve hür gazetecilik idealine 
katkı vermek için buluşturacak ortak 
bir mutabakat zemini oluşturabilme-
miz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“GAZETECİ İÇİNDE BULUNDUĞU 
TOPLUMA KARŞI SORUMLUDUR”

Ülkemiz basın tarihine adlarını 
altın harflerle yazdırmış gazeteciler-
le dolu olduğunu ve adları tek tek 
zikredilemeyecek kadar çok sayıda 
gazetecinin, fikir, görüş, yorum ve 
haberleri ile ülkemize, milletimize, 
devletimize büyük hizmetlerde bu-
lunduğunu ifade eden Başkan Ko-
nuk, “Gazetecilik sosyal hayatın ol-
mazsa olmazıdır, gazeteler ve diğer 
medya kuruluşları demokrasinin, 
millet hayatının vazgeçilmezidir. 
Demokrasilerin seviyesini belirleyen 
hür basındır. Ancak unutulmama-
lıdır ki, hür basın zemini toplumun 
temel değerlerini erozyona uğra-
tacak, millet birliğini bozacak ve 
kardeşi kardeşe düşman edecek, 
vatana bölücülük zehrini bulaştıra-
cak zehirli tohumları filizlendirecek 
bir zemin değildir ve hiç kimse veya 
grup da gazetecilik ve hür basın 
kisvesi altında basın hürriyetini is-
tismar etmemelidir. Gazeteci içinde 

bulunduğu topluma karşı sorumlu-
dur. Bağımsızlığın, özgürlüğün, de-
mokrasinin, milli iradenin, üretimin, 
teknolojinin, sanatın, bilimin, ilmin, 
eğitimin, sporun, milletin, toplumun 
en önemlisi de haberin ve vicdanın 
yanındadır, bu çerçevede de taraf-
tır. Unutmamak gerekir ki, medyayı 
kirli emellerine alet edenler, gazeteci 
kostümüne bürünüp bölücülükten 
terör propagandasına, ülkemizle he-
sabı olanların taşeronluğundan bazı 
servislerin tetikçiliğine kadar ülke 
ve millet aleyhine vazife üstlenip 
gazeteci kimliği ile gerçek kimlik-
lerini gizleyenler öncelikle zorluk-
lar içerisinde, yaşam mücadelesi ile 
mesleğini icra etmeye çalışan onur-
lu, şerefli gazetecilerimize haksızlık 
etmektedirler. Bu uğurda can veren 
nice değerli gazetecilerimize haksız-
lık etmektedirler. Doğru haberi ve 
vicdanı esas alan basın, demokratik 
toplumların en önemli güvencesidir. 
Görevini bu anlayışla, fedakarlıkla 
yürüten değerli basın mensupları-
mız, her türlü övgü ve takdiri hak 
etmektedirler. Zor ancak son derece 
önemli bir görevi fedakarca ifa eden 
gazeteciler, milletimizin duyan kula-
ğı, gören gözü, konuşan dili, yazan 
eli ve hak terazisinden sapmayan 
vicdanıdır. Demokrasi ve sosyal ha-
yatın gazeteciler olmadan sağlıklı 
işlemeyeceği muhakkaktır. Çünkü 
yönetenler ile yönetilenler, birey ile 
toplum, dün ile bugün, bugün ile ge-
lecek arasındaki tüm yolların kavşak 
noktasında gazeteciler vardır” diye 
konuştu.

“GAZETECİLER DEMOKRASİNİN 
MİLLİ İRADENİN TEMİNATIDIR”
Gazetecilerin bağımsızlığımızın 

bir teminatı olduğunu ifade eden 
Başkan Konuk, “Değerli gazetecile-
rimizin, özellikle yoklukla imtihana 
rağmen, gazeteci kimlikleri ile ayakta 

durma kararlılığından asla taviz ver-
meyen Anadolu’daki gazetecilerimi-
zin; kalemlerine ve mesleki haslet ve 
özelliklerine kıskançlıkla sahip çıkan 
ve asla gazeteci kimliklerinden taviz 
vermeyen meslek büyüklerinden 
devraldıkları mirasa sahip çıktıkları-
nı, aynı kararlılığı ve hasleti, zorluk-
larla ve yoklukla mücadele gelene-
ğini amme hizmeti motivasyonuyla 
devam ettirdiklerini görmekten ve 
bilmekten mutluluk duyuyoruz. 15 
Temmuz darbe girişimi bir kez daha 
göstermiştir ki, vicdanı ve kalemi hür 
gazetecilerin varlığı, demokrasimiz, 
millet iradesi ve ülkemizin bağım-
sızlığı için bir teminattır, sigortadır” 
şeklinde konuştu.

“GAZETECİLER ÜRETİCİNİN 
DOSTUDUR”

Başkan Konuk, “Medya, bir ül-
kenin kalkınmasında, üretimin art-
tırılmasında, toplumun doğruya ve 
güzele yönlendirilmesi, iyiliklerin ve 
güzelliklerin yaygınlaştırılmasında, 
yeni nesillerin ülkesine, milletine 
bağlı mesleki, milli ve ahlaki değer-
leri ile donanımlı yetişmelerinde 
büyük roller üstlenebilecek güce 
sahiptir. Doğru bilgi akışıyla beslen-
miş, bilgi ve habere sağlıklı erişebi-
len nesillerin milletimizin kaderine 
de doğru istikamet tayin edebileceği, 
içinden geçtiğimiz tarihi süreçte te-
yit edilmiştir. Milletimizin, ülkemize 
milletimize karşı yapılan yanlışa dur 
demesinde, diyebilmesinde en bü-
yük paylardan biri demokrasi aşığı 
gazetecilerimizin dik ve tavizsiz du-
ruşudur. Bu duygu ve düşüncelerle 
tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz 
Gazeteciler ve Basın Bayramını 
kutluyor, gazetecilerimize meslek 
hayatlarında ve tüm basın organla-
rımıza yayın hayatlarında başarılar, 
diliyorum” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

Şırnak’ta Irak’ın kuzeyindeki 
barınma alanlarından kaçan 4, Hak-
kari’de de 1 olmak üzere toplam 5 
terörist güvenlik güçlerine teslim 
oldu. Irak’ın kuzeyindeki barınma 
alanlarından kaçan 4 teröristin Şır-
nak’ta güvenlik güçlerine teslim ol-
duğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından 
yapılan bilgilendirmeye göre, Irak’ın 
kuzeyindeki barınma alanlarından 
kaçan 4 terörist dün Şırnak’ın Silopi 
ilçesinde güvenlik güçlerine teslim 
oldu.

Van’ın Gürpınar ilçesindeki ope-
rasyonda terör saldırılarında kul-
lanılması planlanan bomba yüklü 
araç ele geçirildi. Güvenlik güçleri 
aracı imha etti.

 Hakkari’nin Yüksekova ilçesin-
deki yol aramasında güvenlik güçle-
rince tespit edilen 7 el yapımı patla-
yıcı etkisiz hale getirildi. Tunceli’nin 
Pülümür ilçesinde ise yol aramasın-

da ele geçirilen 15 bidon içerisinde 
375 kilogram amonyum nitrat imha 
edildi.

Öte yandan Hakkari’de de bir 
teröristin güvenlik güçlerine teslim 
olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 
İl Jandarma Komutanlığı görevli-
lerinin, bölücü terör örgütü PKK/
KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edil-
mesi ve engellenmesine yönelik 
çalışmalarının devam ettiği belirtil-
di.  Açıklamada, şu ifadelere yer ve-
rildi: “İlimiz merkez İlçe Jandarma 
Komutanlığına bağlı Zap Jandarma 
Karakol Komutanlığına bir erkek 
bölücü terör örgütü mensubu si-
lahsız ve teçhizatsız olarak teslim 
olmuştur. Şahsın yapılan sorgula-
masında ‘Silahlı terör örgütüne üye 
olmak’ suçundan arandığı tespit 
edilmiş olup, konuyla ilgili adli tah-
kikat devam etmektedir.”
n AA

Güler ve Semerci aileleri akraba oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinde darbe girişiminin ardından FETÖ ile 
mücadele kapsamında general ve amiral sayısı 326’dan 196’ya düştü.

AK Parti Karaman Milletvekili Başkanı 
Recep Konuk
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Yalıhüyük’te 15 Temmuz Şehitleri için 
“Milli Birlik Yürüyüşü” düzenlendi. Bele-
diyesi önünde başlayan yürüyüş, ilçeye 17 
kilometre uzaklıktaki Gölcük yaylasında son 
buldu. Yürüyüş sonrası katılımcılara yaylada 
belediye tarafından yemek ikram edildi.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Koçer 
etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada ilçede İlçe 
Kaymakamlığı ve Belediye olarak bir çok 
program yapıldığını ifade ederek, “Tüm 
şehitlerimiz başta olmak üzere 15 Temmuz 
şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize 
şifalar diliyorum” dedi.   n AA 

Alınan bilgiye göre, İskender Adak (26) 
yönetimindeki 68 DV 188 plakalı otomobil, 
ilçe girişinde sürücünün direksiyon haki-
miyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere 
çarparak devrildi.  Kazada sürücü ile birlikte 
otomobilde bulunan Durmuş S. İmdat S. ve 
Selim S. yaralandı. 112 ambulansıyla Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar bura-
da yapılan müdahalenin ardından Cihanbeyli 
Devlet Hastanesine sevk edildi.  n AA

Kulu’da trafik 
kazası: 4 yaralı

Şehitler için 
yürüdüler

Akıncı Gençlik Eğitim Derneği’nin 1. Olağan Kongresi 
gerçekleştirildi. Cumartesi günü gerçekleştirilen kongreye 
Akıncıların büyüklerinden Ahmet Poçanoğlu başkanlık yaptı. 
Nevzat Arabacı oy birliği ile onursal başkanlığa seçildi. Akıncı 
Gençliğin Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Poça-
noğlu, Genel Başkanlığa Zülküf Şamil Ceylan, Medya Tanıtım 
Başkanlığına Yılmaz Sarpkaya; Eğitim Doktrin Başkanlığı’na 
Abdurrahman Çiçek getirildi. Teşkilatlanma Başkanlığı’na 

Muhammed Arslan, Üniversiteler Başkanlığı’na Yusuf Türk, 
Mali İşler Başkanlığı’na Hayrettin Kıpçak getirildi. Akıncı Ha-
reketin gelecek perspektifinin konuşulduğu kongrede önü-
müzdeki dönem için önemli kararlar alındı. Yüksek istişare 
kurulu olarak Mimar Ahmet Arslan, Av. Mehmet Arık, Mi-
mar  Bülent Orman, Nuri Evcim’de birer konuşma yaptılar. 
Bir ay sonra tekrar toplanmak üzere toplantı sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Akıncı Gençlik’te olağan kongre yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kore Büyükelçiliği iş birliğiyle hazırlanan “Anadolu Odise” 
programı kapsamında Konya’ya gelen heyet, Çatalhöyük ve Mevlana Müzesi’ni gezdi

27 kişilik Koreli heyet
Konya’ya hayran kaldı

Türkiye ile Güney Kore’nin dip-
lomatik ilişkilerinin 60. yılı vesilesiy-
le Konya’da düzenlenen “Anadolu 
Odise Programı”nda Güney Kore’den 
gelen diplomat, akademisyen ve ya-
zarlar Çatalhöyük konusunda yuvar-
lak masa toplantısı yaptılar. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, 2017 yılının Güney Kore’de 
Türk Yılı ilan edilmesinin, ülkeler ara-
sındaki güçlü işbirliğinin ve dostluk 
duygularının daha da artmasına vesi-
le olmasını diledi.

Türkiye ile Güney Kore’nin dip-
lomatik ilişkilerinin 60. yılı vesilesiyle 
düzenlenen “Anadolu Odise Prog-
ramı” kapsamında Güney Kore’den 
gelerek Türkiye’nin farklı şehirlerin-
de toplantılar yapan bir heyet, Kon-
ya’da Çatalhöyük konulu bir yuvarlak 
masa toplantısı gerçekleştirdi. Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde gerçekleşen programa Güney 
Kore’nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo 
Cho, Güney Kore’nin Ankara Eski 
Büyükelçisi Chang Yeob Kim, Güney 
Kore Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hee 
Soo Lee, Büyükşehir Belediyesi yö-
neticileri ile Güney Kore’den ve Kon-
ya’dan akademisyenler, gazeteciler 
ve yazarlar katıldı. 

Toplantıya katılan Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek, Güney Kore’ye gittiklerinde bü-
yük bir sıcaklık ve misafirperverlikle 
karşılandıklarını belirterek, “Umarım 
siz de aynı şekilde Türk misafirper-
verliğini ve aynı kardeşlik duygusunu 
burada hissedersiniz ve ülkemizden 
güzel hatıralarla ayrılırsınız. 2017 yılı-

nın Kore’de Türk Yılı ilan edilmesinin, 
ülkeler arasındaki güçlü olan işbirliği-
nin ve dostluk duygularının daha da 
artmasına vesile olmasını diliyorum. 
Kore insanıyla birçok müşterek özelli-
ğimizin olduğunu görüyorum. Bağla-
rımızın daha da güçlenmesi için tica-
ri, siyasal, kültürel ilişkilerin yanında 

biz de Konya olarak Mevlana’nın en 
önemli eseri olan Mesnevi’nin Kore 
diline çevrilmesini arzu ediyoruz. O 
zaman bir manada neredeyse aynı 
dille de konuşmuş olacağız. Konya bir 
üniversiteler şehridir. 130 binden faz-
la üniversite öğrencisini barındırmak-
tadır. Bundan sonra kuruluşlarımız 

arasındaki ilişkinin güçlenerek devam 
etmesini diliyorum. Geçmişte yaşanı-
lanlar günümüze ders olmalıdır. Or-
taya çıkan kültürel miras bugünün, 
barışın, sevginin, kardeşliğin, dünya-
nın geçici olduğunun hatırlanmasına 
vesile olmalıdır. Bu ziyaretin yeni ve 
güzel gelişmelere vesile olmasını dili-
yorum” dedi.  Başkan Akyürek, prog-
ramın sonunda katılımcılara teşekkür 
ederek Mesnevi hediye etti. 

Toplantıda Mevlana Müzesi Mü-
dürü Yusuf Benli, Çatalhöyük Kazı 
Başkanı Prof. Dr. Ian Hodder, Ke-
imyung Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Tschungsun Kim, Woosuk Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Bup Jong Cho 
Konya’nın tarihi ve kültürel değerleri 
ile Çatalhöyük konusunda sunum 
yaptılar.   Konya’da çeşitli programla-
ra katılan Güney Kore heyeti, Çatal-
höyük ve Mevlana Müzesi’ne ziyaret 
gerçekleştirerek Kore gazileri ile bir 
araya geldi.   n HABER MERKEZİ 

5 kıtadan 700 öğrenci 
Türkiye’de buluşacak

Yunus Emre Enstitüsünün 
Türkçe Yaz Okulu kapsamında 57 
ülkeden Türkçe öğrenen yaklaşık 
700 öğrenci Türkiye’ye gelecek. Öğ-
renciler, 22 ilde Türkçe eğitiminin 
yanında ebru, çömlek, yemek, bağ-
lama ve halk oyunları gibi alanlarda 
kurslar alacak. 

Yunus Emre Enstitüsünün 
(YEE), yurt dışındaki Türkçe kurs-
larını başarıyla tamamlayan kursi-
yerler ile yurt dışındaki üniversite-
lerin Türkoloji bölümlerinde okuyan 
yabancı öğrenciler için düzenledi-
ği “Türkçe Yaz Okulu” programı 
kapsamında 5 kıtadan 57 ülkeden 
yaklaşık 700 öğrenci Türkiye’ye ge-
lecek. 

YEE’nin, 24 Temmuz-20 Ağus-
tos tarihlerinde bu yıl 8’incisini ger-
çekleştireceği program çerçevesin-
de öğrenciler, programda Erzurum, 
Rize, Balıkesir, Çanakkale, Sivas, 
İstanbul, Afyon, Isparta, Sakarya, 
Karabük, Eskişehir, Kütahya, Bur-
sa, Bolu, Ankara, Giresun, Samsun, 
Karaman, Konya, Aydın, İzmir ve 
Nevşehir’de Türkçe eğitimi alacak 
ve kültürel gezilere katılacak. 

Öğrenciler, böylelikle Türk kül-
türünü daha yakından tanıma fırsatı 
bulacak. 

Yabancı öğrenciler program 
kapsamında Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde de ağırlanacak. 

Öğrenciler kına gecesine katıla-
cak

Öğrenciler Türkçe dersleri gör-
melerinin yanı sıra birçok tarihi, 
coğrafi ve kültürel mekanı ziyaret 
ederecek, düğün ve kına gecesi 
benzeri kültürel etkinliklerin yanı 
sıra ebru, çömlek, yemek, bağlama 
ve halk oyunları gibi kurslara katı-
lacak. 

Türkiye genelinde 22 ilde bulu-
nan 23 üniversitenin ev sahipliğiyle 
gerçekleşecek Türkçe kurslarının 
ardından öğrenciler İstanbul’da bir 
araya gelecek. 

DOSTLUK TIR’I YOL ALACAK
Program süresince Türkiye’nin 

bir ucundan diğerine yol kat edecek 
“Dostluk Tırı”nın güzergahını ise 
Türkçe Yaz Okulu programının ger-
çekleştirileceği şehirler oluşturacak. 

Dostluk Tırı ziyaret ettiği şehir-
lerde çeşitli yarışmalara ve etkinlik-
lere ev sahipliği yapacak. 

Tırda bulunan özel sahnede 
Türkiye’nin kültürü, tarihi, sanatı, 
Türkçe dilbilgisi ve bulundukları 
şehirle ilgili soruların yöneltildiği 
“Türkiye’yi Yaşıyorum” ve “Türkçe 
Yarışıyorum” isimli yarışmalar ya-
pılacak. 

“FARKLI ÜLKELERDEN İNSANLAR 
GÖNÜLLÜ ELÇİNİZ OLUYOR”
Konuya ilişkin bilgi veren Yu-

nus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dr. Şeref Ateş, dünya toplumlarının 
Türkiye’yi daha yakından ve doğru 
kaynaklardan tanımasını amaçla-
dıklarını, Türkçe Yaz Okulu’nun da 
bu amaç doğrultusunda gerçekleş-
tirilen önemli programlardan biri 
olduğunu söyledi. 

Farklı ülkelerden yaklaşık 700 
üniversite öğrencisi ya da mezu-
nunu Türkiye’ye getireceklerini be-
lirten Ateş, bu öğrencilerin yoğun-
laştırılmış Türkçe kurslarına devam 
edeceğini ve aynı zamanda kültür 
gezileriyle 22 ilde ağırlanacağını 
kaydetti.   n AA

Ayakkabı sektörü Gaziantep’te buluştu
Gaziantep’te bu yıl 25. kez dü-

zenlenen Uluslararası Ayakkabı, 
Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış 
Fuarı (GAPSHOES) 4 günde 20 bin 
ziyaretçiyi ağırladı.  Ortadoğu Fuar 
Merkezi’nde 19-22 Temmuz ta-
rihlerinde düzenlenen GAPSHOES 
Kış Fuarı, Gaziantep Sanayi Odası 
(GSO), Gaziantep Kunduracılar Oda-
sı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdare-
si Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye 
Umum Ayakkabıcılar Federasyonu 
destekleriyle, Akort Fuarcılık tara-
fından organize edildi. Başbakan 

Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali 
Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep 
Milletvekili Nejat Koçer, Emniyet 
Müdürü Erhan Gülveren, Şehitkamil 
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 
GSO Onursal Başkanı Abdulkadir 
Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gazi-
antep Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Settar Konukoğlu, Organize Sanayi 
Bölgesi Başkanı Deniz Köken, KOS-
GEB İl Müdürü Sadık Gözek, Akort 
Fuarcılık Genel Müdürü Hülya Ak-
kaya ile diğer davetlilerin katılımıyla 

19 Temmuz Çarşamba günü resmi 
açılışı yapılan fuar ayakkabı, terlik ve 
saraciye sektöründe lider konumda 
bulunuyor. 

Fuarda, ayakkabı üreticileri er-
kek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet, 
askeri ayakkabısı, terlik üreticileri, 
saraciye üreticileri, ayakkabı yan 
sanayi üreticileri, taban, aksesuar, 
tekstil, kimyevi maddeler, deri üre-
ticileri büyükbaş, kösele, suni deri 
üreticileri, ayakkabı makinesi üre-
ticileri, kesim, monte hazır taban, 
dikim, finisaj, ürün grupları yer aldı.

Fuar bu yıl başta Irak ve Suri-

ye’den olmak üzere; Cezayir, Hollan-
da, Rusya, Yunanistan, Filistin, Hong 
Kong, Suudi Arabistan, Ürdün, Tu-
nus, Lübnan, Makedonya, İsrail, Ta-
cikistan, Çin, Ukrayna, Afganistan, 
İran, Libya ve Romanya ve yurtiçin-
den 20 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Ayakkabı ve terlik sektörünün 
Türkiye’deki en önemli buluşma 
adresi olan GAPSHOES Fuarı’na 
Gaziantep, Adana, Ankara, İstanbul, 
Kayseri, Konya, Samsun, Sinop ve 
Şanlıurfa’nın yanı sıra, Çin’den top-
lam 135 firma 350 markayla katıldı.
n İHA

Prof. Dr. Şeref Ateş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Güney Kore’ye gittiklerinde büyük bir sıcaklık ve misafirperverlikle karşılandıklarını belirtti.



TBMM Başkanı Kahraman, “Top-
luma kendini kabul ettirmeyen hiçbir 
hareket muvaffak olamaz. Toplumun 
diri ve dik olması lazım. Bunu 15 
Temmuz’da gördük” dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Erzurum Üniversiteleri Mezunları 
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Plat-
formu tarafından Kayseri Kadir Has 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 17. 
Geleneksel Vefa Buluşması’nda yap-
tığı konuşmada, Türkiye’de millete 
rağmen hiçbir hareketin başarıya ula-
şamayacağını vurguladı.

MTTB çok önemli bir kurum ol-
duğuna işaret eden Kahraman, şöyle 
konuştu:

“Kesin iki darbeyi engelledik. Gü-
cümüzü ortaya koyduk, yapamazsın 
dedik, direndik. Daha yarımları da 
var ama ikisi kesin. Mesela MTTB’nin 
o havası olsaydı 1980 darbesini ya-
pamazlardı. Topluma kendini kabul 
ettirmeyen hiçbir hareket muvaffak 
olamaz. Toplumun diri ve dik olması 
lazım. Bunu 15 Temmuz’da gördük. 

Cumhurbaşkanımız davet etmesey-
di milleti, meydanlar dolmasaydı ne 
olacaktı? Bu hainler, hareketi erkene 
almasalardı sabah kalktığımızda dar-
beyi görecektik.”

Türkiye’de geçmiş yıllarda da 
darbeler yaşandığını anımsatan Kah-
raman, şunları kaydetti:

“1960, 1971 ve 1980’i gördüğüm 
için 15 Temmuz akşamı televizyonda 
tankların köprüyü kapattığını görün-

ce ‘Eyvah’ dedim. Bir de tepemizden 
uçaklar çatıyı alıp götürecek gibi uçu-
yor. Çocuğuma, ‘yavrum ne yazık ki 
darbe oluyor. Ben abdest alıp Meclise 
gideceğim. Madem ki ben kaptanım, 
kaptanlar gemiyi terk etmez. Gemiyi 
fareler terk eder’ dedim.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Meh-
met Özhaseki ise Türkiye’nin yaklaşık 
2 yıl içerisinde 4 büyük büyük belayla 
uğraştığına dikkati çekti.

Bunlardan birinin PKK olduğunu 
dile getiren Özhaseki, şunları kaydet-
ti: “Öyle azmışlardı ki çukurlar kazıp, 
paçavralarını ‘bayrak’ diye çekip, öz 
yönetim ilan etmişlerdi. Devlet kur-
maya çalışıyorlardı. Şükür, o tehlike-
nin büyük bir bölümü atlatıldı. 40 yıl-
dır içimize sinen FETÖ gibi bir belayı 
da yine bu zaman zarfında atlattık. 
Dinimiz kullanılarak kendi içimizden 
oluşturulan bir bela bu. Kendilerine 
‘hizmet eri’ diyenlerin gerçek yüzünü 
15 Temmuz’da gördük. Bu yapı, her-
kesi uyuttu. Kendi çıkarları için her 
şeyi mübah gördüler. Kendi adamları 
yükselsin diye fetvalar verdiler. Giz-
lenmek için eşlerinin başını açtılar. 
Denize mayo ile değil bikini ile girdi-
ler hatta ben ramazanda bir komuta-
nın viski içtiğine şahit oldum. Şimdi 
o komutan FETÖ’den içeride. Hak 
yeme, hırsızlık, yalan, dolan, riya... 
Yani İslam’ın Kur’an’dan esinlenerek 
haram ettiği ne varsa hepsini yapan 
bir örgüt.”
n AA
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‘Hem yerel hem genel seçim yapacağız’ ‘Millet ne takdir ederse o devam edecek’
AK Parti Yerel Yönetimlerden 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Erol Kaya, “Anayasamızda, ‘yerel 
seçimler 5 yılda bir yapılır’ deniyor. 
Yerel seçimlerin erkene gelmesi söz 
konusu değil” dedi. Kaya, AK Parti 
Kırşehir İl Başkanlığı’nı ziyaretinde 
yaptığı açıklamada, Kırşehir’e 2009 
yılından itibaren birkaç defa geldiği-
ni ve belediye hizmetlerinin artarak 
devam ettiğini görmekten mutluluk 
duyduğunu belirtti. Bir gazetecinin 
“Cumhurbaşkanımız AK Parti’de 
metal yorgunluk olduğundan söz 
ediyor, yerel seçimlerin erken tarihe 
alınma ihtimali var mı?” şeklindeki 
sorusu üzerine Kaya, bunun söz ko-
nusu olmadığını ifade etti.

Kaya, AK Parti’de kongre süre-
cinin başladığını ve delege seçimle-
rinin devam ettiğini aktararak, şöyle 
konuştu: “Metal yorgunluğu ile ilgili 
Sayın Cumhurbaşkanımızın tespi-
tinden sonra kongre süreçlerimiz 
başladı. Delege seçimlerimiz yapıl-

maya başlandı. Bütün Türkiye’de 
yapılıyor. Arkasından belde ve ilçe 
kongreleri, 2018 Ocak-Şubat gibi il 
kongreleriyle de bu süreç tamam-
lanmış olacak. 6 büyük kongremizi 
de 2018 yılının içinde gerçekleştir-
miş olacağız. Anayasamızda, ‘yerel 
seçimler 5 yılda bir yapılır’ deniyor. 

Yerel seçimlerin erkene gelmesi söz 
konusu değil. 2019 yılında iki seçim 
birden yapma ihtimali var mı? O da 
biraz zor görünüyor. Her halükar-
da 2019’da hem yerel hem genel 
seçim yapacağız. Yerel seçim Mart 
2019’da.” Kabinedeki değişikliğe 
dair bir soru üzerine de Kaya, hü-
kümetlerin daha fazla başarı elde 
etmekle mükellef olduğunu vurgu-
layarak, “Kabinede görev yapan her 
bir arkadaşımın iyi şeyler yaptığına 
inanıyorum ancak değişiklik de hoş 
oluyor. Yeni bir motivasyon ve hız 
katıyor. Yeni görev alan arkadaşlar, 
yeni bir motivasyon ve heyecandır. 
Güzel ve başarılı hizmetler temenni 
ediyoruz.” diye konuştu.

Kaya, daha sonra Kırşehir Valisi 
Necati Şentürk ve Belediye Başka-
nı Yaşar Bahçeci’yi ziyaret ederek, 
Ağalar Konağı’nda AK Parti İlçe 
Başkanları ile il ve ilçe teşkilatların-
daki yerel yönetim başkanlarıyla bir 
toplantı gerçekleştirdi.  n AA

Kültür ve Turizm Bakanı Nu-
man Kurtulmuş, AK Parti Ordu İl 
Başkanlığı tarafından düzenlenen 
programda yaptığı konuşmada, 
kabine revizyonu sonrasında devir 
teslimlerin ardından, ilk ziyaretini 
memleketi Ordu’ya yaptığını, bun-
dan da çok büyük mutluluk duy-
duğunu belirtti. Türkiye’nin her 
alanda zor bir süreçten geçtiğini 
bildiren Kurtulmuş, bunların da 
sadece ülke içinde değil, ülkenin 
çevresinden ve küresel birtakım 
gelişmelerden kaynaklandığını ifa-
de etti.  Bakan Kurtulmuş, bu zor-
lukların hepsini millet olarak bir 
arada durarak atlatacaklarını vur-
guladı. Türkiye’nin 2019’da önce 
yerel seçimleri yapacağını, ardın-
dan bir sandıkta milletvekillerini 
bir sandıkta da cumhurbaşkanını 
seçeceğini anımsatan Kurtulmuş, 
“Dolayısıyla hükümet olarak 2019 
için millete verdiğimiz sözleri yeri-
ne getirmek için bütün gücümüzle 

çalışıyoruz” diye konuştu. Ordu’da 
da bu hizmetleri birlik ve beraberlik 
içerisinde yapacaklarını kaydeden 
Kurtulmuş, şunları söyledi: “Mille-
tin bize vermiş olduğu bu emaneti 
2019’a kadar götürüp 2019’da mil-
lete emanetini iftiharla vereceğiz. 
Millet daha sonra ne takdir eder-
se o devam edecek. Bu tür yerler, 
kamu görevleri, ister seçilmiş ister 
atanmış olun, nihayetinde bakan 

olmak, milletvekili olmak, vali ya da 
il müdürü olmak, milletin bize tevdi 
etmiş olduğu sorumluluklardır. He-
pimiz aslında millete karşı sorum-
luyuz. Nihayetinde hepimiz Allah’a 
karşı sorumluyuz. Her günümüzde, 
her işimizde bu sorumluluk içeri-
sinde hareket edeceğiz.”

Herkesin kendi sorumluluğu-
na en iyi şekilde sarılması, milletin 
verdiği emaneti en güçlü şekilde 
taşıması gerektiğini aktaran Kur-
tulmuş, önceki dönemlerde olduğu 
gibi bu dönem de daha da artan bir 
motivasyonla Ordu için ne gereki-
yorsa, bunun yerine getirileceğini 
bildirdi. 

2019’a kadar kalan süre içe-
risinde üzerlerine düşen sorum-
lulukları yerine getirmeye devam 
edeceklerine işaret eden Numan 
Kurtulmuş, “Milletin hayrına olan, 
ilimizin, milletimizin menfaatine 
olan hangi hizmet varsa bunlar için 
koşacağız.” diye konuştu.
n AA

‘Türkiye’yi takatsiz hale 
getirmeye çalışanlar var’

İçişleri Bakanı Soylu, Türki-
ye’nin Alman şirketlerine soruş-
turma başlattığı iddialarına ilişkin, 
“Biz adaletli, hakkaniyetli bir mil-
letiz. Kendi parasını emanet eden, 
yatırım yapan hiçbir insana yanlış 
düşünmeyiz” dedi. AK Parti İl Baş-
kanlığında partililerle bir araya ge-
len İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
yaptığı konuşmada, her buldukları 
fırsatta Türkiye’yi takatsiz hale ge-
tirmeye çalışanlar olduğunu söyledi.

Avrupa’daki ülkelerin her bul-
dukları fırsatta “Türkiye’deki terör 
örgütlerine acaba nasıl destek vere-
bilirim” diye düşündüklerine dikkati 
çeken Soylu, “PKK, DHKP-C, FETÖ, 
her biri ile ilişki içindeler. Her birini 
muhafaza ediyorlar ve ‘acaba bun-
ların üzerinden Türkiye’ye nasıl bir 
zarar getiririz’ diye bir anlayış için-
deler.” değerlendirmesinde bulun-
du.

Soylu, son bir-iki gündür yeni bir 
fırtına kopartılmaya çalışıldığına işa-
ret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Neymiş? Biz Türkiye’deki Alman 
şirketlerine soruşturma yapıyormu-
şuz. Sayın Cumhurbaşkanımız net 
bir şekilde ifade etti, Türkiye’deki 
değil Alman şirketleri, onların de-
diği ölçüler içinde hiçbir yabancı 
şirkete bizim kem gözle bakmamız 
mümkün değildir. Böyle bir soruş-
turma yapmamız da mümkün de-
ğildir. Bunu onlardan korktuğumuz 
ve ürktüğümüz için bugün söylüyor 
değiliz, hiç kimse yanlış anlamasın. 

Biz adaletli, hakkaniyetli bir mil-
letiz. Kendi parasını buraya (Tür-
kiye) emanet eden, yatırım yapan, 
bizim insanımıza istihdam sağlayan 
hiçbir insana yanlış düşünmeyiz. 
Bu, açık ve nettir ama en alt birim-
lerde standart birtakım yazılımları 

ters çevirip, onun üzerinden başka 
bir şey okumaya çalışanlara da pa-
buç bırakacağımızı hiç kimse zan-
netmesin.”

“BİN 400’ÜN ÜZERİNDE SON 10 
AYDA SIĞINAK ALDIK”

Soylu, insanların fani ancak bu 
memleketin baki olduğunu vurgu-
ladı.

“Şunu yapacaklar, bizi etrafı-
mızdaki ateş çemberinin içerisine 
koymaya çalışacaklar.” ifadelerini 
kullanan Soylu, şu değerlendirme-
lerde bulundu:

“Nereden geliyor bu PKK’nın 
silahı? Bin 400’ün üzerinde son 
10 ayda sığınak aldık. On binlerce 
mühimmat, binlerce ton bomba, 
hazır nitrat, amonyum nitrat. Son 
10 ayda 186 terörist sadece Tunceli 
bölgesinde etkisiz hale getirildi. Bu 
kadar darbe yedikten sonra sade-
ce bir bölgede, terör örgütü kendi 
kendini yenileyebilme kabiliyetine 
sahip olabilir mi? Ama bizim dost 
bildiklerimiz daha geçen hafta sınır-
larımızın hemen ötesinde bir araya 
geliyorlar, yeni planlar yapmaya ça-
lışıyorlar. 

Bizi, görmüyor, anlamıyor zan-
nediyorlar. Bütün dünyaya da başka 
hikayeler, başka masallar anlatıyor-
lar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hepsi 
bir araya gelsin, ister DEAŞ’ı, ister 
FETÖ’yü, ister PKK’yı, ister DH-
KP-C’yi kullansınlar, bu milletin ira-
desini yenemeyecekler, hepsi o ka-
dar. Biz hedeflerimize ulaşacağız.”

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da 
katıldığı ziyarette Allah’tan kendi-
lerine yanlış karar aldırmayı nasip 
etmemesini dileyen Soylu, “Bu mil-
letin emaneti büyük emanettir. Biz 
emanetin farkındayız.” diye konuş-
tu.  n AA

Meclis, tatile girmeden önceki son hafta, İçtüzüğe ilişkin yoğun mesai yapacak. İçtüzük 
değişikliğinin kabul edilmesinin ardından Meclis, 1 Ekim Pazar gününe kadar tatile girecek.

İçtüzük görüşmeleri
sonrası tatile giriyor!

Meclis, tatile girmeden önceki 
son hafta, İçtüzüğe ilişkin AK Parti 
ve MHP tarafından hazırlanan ortak 
teklif için yoğun mesai yapacak. İçtü-
zük değişikliğinin kabul edilmesinin 
ardından Meclis, 1 Ekim Pazar günü-
ne kadar tatile girecek.

Meclis, tatile girmeden önceki 
son hafta, İçtüzüğe ilişkin AK Parti 
ve MHP tarafından hazırlanan ortak 
teklif için yoğun mesai yapacak.

TBMM Anayasa Komisyonunda, 
toplam 63 saatlik mesainin ardından 
kabul edilen İçtüzük değişiklik teklifi, 
TBMM Genel Kurulunun bu haftaki 
tek gündem maddesi olacak.

Anayasa Komisyonu; teklifin gö-
rüşmeleri için 12 Temmuz Çarşam-
ba günü 2 saat, 14 Temmuz Cuma 
günü 13 saat, 17 Temmuz Pazartesi 
günü 17 saat, 18 Temmuz Salı günü 
12 saat, 19 Temmuz Çarşamba günü 
10 saat ve 20 Temmuz Perşembe 
günü 9 saat olmak üzere, toplam 63 

saat mesai yapmıştı.
Teklife göre, ant içmekten imti-

na eden milletvekilleri, bu sıfatından 
kaynaklanan haklardan yararlana-
mayacak. Genel Kurul, salı günleri 
saat 15.00-21.00, çarşamba ve per-
şembe günleri 14.00-21.00 saatle-
rinde çalışacak.

TBMM Başkanı ile başkanvekil-
leri, Genel Kurulu yönettikleri sırada 
frak giymeyebilecek.

Milletvekilleri, kanun tasarı ve 
tekliflerinin maddeleri ile önergeler 
üzerinde yoklama talep edemeyecek.

TBMM’de kınama cezasına çarp-
tırılan milletvekilinin bir aylık öde-
nek ve yolluğunun üçte biri, Mec-
listen geçici olarak çıkarma cezasına 
çarptırılan milletvekilinin bir aylık 
ödenek ve yolluğunun üçte ikisi ke-
silecek.

Görüşmeler sırasında, “Türk mil-

letinin tarihine ve ortak geçmişine, 
Anayasa’nın ilk dört maddesinde 
çerçevesi çizilen anayasal düze-
ne hakaret eden ve söven, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü esasında ana-
yasada düzenlenen idari yapısına 
aykırı tanımlamalar” yapan milletve-
kiline Meclisten geçici çıkarma cezası 
verilecek.

TBMM Genel Kurulunda, genel 
görüşme ve Meclis araştırması öner-
gelerinin özetlerinin okunması kaldı-
rılıyor.

AK Parti ve CHP’nin grup toplan-
tıları, 25 Temmuz Salı günü gerçek-
leştirilecek. AK Parti TBMM Grubu, 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan baş-
kanlığında toplanacak.

Meclis, İçtüzük değişiklik tekli-
finin kabul edilmesinin ardından 1 
Ekim Pazar gününe kadar tatile gire-
cek.  n AA

‘Topluma benimsemediği hareket muvaffak olamaz’

Erol Kaya

Numan Kurtulmuş

AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, yaptığı konuşmada, her buldukları fırsatta Türkiye’yi 

takatsiz hale getirmeye çalışanlar olduğunu söyledi.

Meclis, tatile girmeden önceki son hafta, İçtüzüğe ilişkin AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ortak teklif için yoğun mesai yapacak.



Başbakan Yıldırım, “Herhangi bir 
nedenle Müslümanların Mescid-i Ak-
sa’ya girişlerinin kısıtlanması asla ka-
bul edilemez. İsrail yönetiminin İslam 
aleminin hassasiyetlerini gözeterek 
bir an önce bu yanlıştan geri dönme-
sini bekliyoruz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Twit-
ter’da Başbakanlığa ait hesap üzerin-
den yaptığı paylaşımda, terörün tüm 
insanlık için ortak tehdit olduğunu 
belirterek, “Terörün dini, dili, ırkı ol-
maz. Bir kez daha şiddetle lanetliyo-
ruz.” ifadesini kullandı.

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik 
ihlallerine değinen Yıldırım, şöyle de-
vam etti:

“Herhangi bir nedenle Müslü-
manların Mescid-i Aksa’ya girişleri-
nin kısıtlanması asla kabul edilemez. 
İsrail yönetiminin İslam aleminin 
hassasiyetlerini gözeterek bir an önce 
bu yanlıştan geri dönmesini bekliyo-
ruz.” 

“Musevi vatandaşlarımızın iba-

dethanelerine yönelik eylemleri doğ-
ru bulmuyorum”

Başbakan Yıldırım, Musevi va-
tandaşların ibadethanelerine yönelik 
eylemleri de doğru bulmadıklarına 
dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Yüzyıllardır birlikte yaşadığımız 
Musevi vatandaşlarımız, toplumsal 
zenginliğimizin en önemli unsurla-

rındandır. Bizler din, mezhep, dil ve 
ırk ayrımı yapmaksızın farklılıkları 
zenginlik addeden bir medeniyetin 
mirasçılarıyız. Bu nedenle Musevi 
vatandaşlarımızın ibadethanelerine 
yönelik eylemleri doğru bulmuyor, 
vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağı-
rıyoruz.”
n AA
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Afganistan’ın ku-
zeyindeki Faryab 
ve batısındaki 
Gor vilayetlerinde 
son 12 saatte iki 
ilçenin Taliban 
örgütünün 
kontrolüne geçtiği 
bildirildi. Faryab 
Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulkerim Yu-
riş, yaptığı açıklamada, militanların Kohistan 
ilçesine gece saatlerinde saldırdığını söyledi. 
Saldırının ardından güvenlik güçlerinin ilçe 
merkezinden çekilmek zorunda kaldığını 
ifade eden Yuriş, saldırı sonucu 2 güvenlik 
görevlisinin hayatını kaybettiğini dile getirdi. 
Yuriş, güvenlik görevlilerinin ilçe merkezin-
den 2 kilometre uzakta savunmada olduğunu 
kaydetti. Öte yandan, Gor Valisi Gulam Naser 
Haze, militanların Tivere ilçesine dört koldan 
saldırmasının ardından merkezdeki kamu 
binalarını ele geçirdiğini belirtti.  n AA

Yemendeki kolera 
salgınında 27 
Nisan’dan bu yana 
hayatını kaybe-
denlerin sayısı 
bin 858’e ulaştı. 
Yemen’deki kolera 
salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 
bin 858’e yükseldiği bildirildi. Dünya Sağlık 
Örgütü’nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamaya 
göre, Yemen’de son 24 saatte 11 kişi daha 
kolera nedeniyle yaşamını yitirdi. Buna göre, 
ülkenin 21 vilayetinde 27 Nisan’dan bu yana 
görülen salgında ölenlerin sayısı bin 858’e 
çıktı. Açıklamada, bu süre zarfında tespit edi-
len şüpheli kolera vakasının ise 384 bin 719 
olduğu aktarıldı. Yemen’de iki yıldan uzun 
süredir devam eden çatışmalar nedeniyle 
ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon 
kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların 
toplanamaması sonucu hemen her gün kole-
raya yakalanma riski bulunuyor.  n AA

Yemen’deki kolera
salgını öldürüyor

Afganistan’da
Taliban saldırısı

Irak Meclis Başkanı Cuburi, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya 
yönelik ihlallerine ilişkin, “Mescid-i Aksa ve Hristiyan kut-
sallarına karşı yapılan bu en kötü ihlale karşı Filistin halkı ve 
hükümetinin yanındayız” dedi. Irak Meclis Başkanı Selim 
el-Cuburi, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerine karşı 
Filistin halkı ve hükümetinin yanında olduklarını söyledi.

Cuburi, Bağdat’ta bir etkinlik sırasında yaptığı konuşma-
da, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerinin yaşandığını 
dile getirerek, “Mescid-i Aksa ve Hristiyan kutsallarına karşı 

yapılan bu en kötü ihlale karşı Filistin halkı ve hükümetinin 
yanındayız.” dedi.

Bölgesel ve uluslararası çatışmalarda taraf olmayacakla-
rını belirten Cuburi, “İç meseleler ve terörün meşgul ettiği 
Irak, uluslararası aktör olarak güçlü şekilde geri dönmeye 
hazır.” şeklinde konuştu. Cuburi, ülkedeki terör izinin biti-
rilmesi için devlet müessesesi ve sivil toplum kuruluşlarının 
göreve başlamasının vaktinin geldiğini kaydetti.
n AA

‘Filistin halkı ve hükümetinin yanındayız’

İsrail’in Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile telefon diplomasisine devam ediyor

Dışişleri’nde yoğun Mescid-i 
Aksa diplomasisi yaşanıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-

lu, mevkidaşları ve uluslararası ku-
ruluş temsilcileri ile Mescid-i Aksa 
konusunu ele aldığı telefon diploma-
sisine devam ediyor. Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı Dışişleri 
Bakanı Samih Şükri ile telefonda 
Mescid-i Aksa konusunu görüştü. 
Diplomatik kaynaklardan edinilen 
bilgiye göre Çavuşoğlu’nun Mescid-i 
Aksa diplomasisi devam ediyor. 

Bu kapsamda Mısırlı mevkidaşı 
Şükri ile telefon görüşmesi yapan 
Çavuşoğlu, görüşmede, Mescid-i 
Aksa ile ilgili gelişmeleri ele aldı.
ÜRDÜN DIŞİŞLERİ BAKANI SAFADİ İLE 

TEKRAR TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 

mevkidaşları ve uluslararası kuruluş 
temsilcileri ile Mescid-i Aksa konu-
sunu ele aldığı telefon diplomasisine 
devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edini-
len bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu 
dün görüştüğü Ürdün Dışişleri Ba-
kanı Eyman es-Safadi ile tekrar tele-
fonda görüştü. 

Çavuşoğlu ile Safadi görüşmede, 
Mescid-i Aksa meselesini ele aldı.
PAKİSTANLI, ENDONEZYALI VE ÖZBEK 

MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Mescid-i Aksa ile ilgili yoğun te-

lefon diplomasisi yürüten Çavuşoğ-
lu, bu çerçevede dün Ürdünlü mev-
kidaşının yanı sıra Pakistan Dışişleri 
Bakanı Sertaç Aziz, Özbekistan Dı-
şişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, 
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno 
Marsudi ve İslam İşbirliği Teşkilatı 
Genel Sekreteri Dr. Yusuf el-Usey-
min ile görüşmüştü.

İsrail polisi, 14 Temmuz’da 
Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda 
bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistin-
liyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 
İsrailli polis memurunun ise kaldırıl-
dıkları hastanede hayatını kaybettiği 
açıklanmıştı. Olayın ardından Mes-

cid-i Aksa’yı ibadete kapatan İsrail 
güçleri, Harem-i Şerif’in iki kapısını 
pazar günü açmış ancak kapılara 
metal arama dedektörleri yerleştir-
mişti.

İsrail’in metal arama cihazı uy-
gulamasına tepki gösteren Filistin-
liler, bir haftadır vakit namazlarını 
Mescid-i Aksa çevresinde kılıyor. 
İsrail polisinin devamlı sert müdaha-
lesine maruz kalan cemaat, her gün 
sayıları daha da artarak mescit etra-
fında bir araya geliyor.

Filistinlilerin gösterdiği direniş 
sonrası tedirgin olan İsrail ordusu ve 
istihbaratı, hükümete dedektörlerin 
kaldırılarak toplumsal gerilimin dü-
şürülmesi tavsiyesinde bulunmuştu.
n AA

‘Katar’ın terörle mücadelesini 
memnuniyetle karşılıyoruz’

İsrail askerleri 23 
Filistinliyi gözaltına aldı

İngiltere Dışişleri Bakanı John-
son, Katar’ın terörle ve terörizmin 
finansmanıyla mücadele kapsamın-
da attığı adımları memnuniyetle 
karşıladıklarını söyledi. 

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris 
Johnson, Katar’ın terörle ve teröriz-
min finansmanıyla mücadele kap-
samında attığı adımları memnuni-
yetle karşıladıklarını söyledi. 

Johnson, Körfez bölgesindeki 
gelişmelere ilişkin değerlendirmede 
bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin 
Hamad Al Sani’nin krize ilişkin 
yaptığı açıklamalara değinen Joh-
nson, Katar’ın aynı zamanda Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE), Mısır ve Bahreyn ile arasın-
daki mevcut farklılıkları diyalog, 
müzakere ve Kuveyt’in ara bulu-
culuğuyla çözmeyi taahhüt ettiğini 
hatırlattı. 

Johnson, bu adımların anlaş-
mazlığın çözümüne yardımcı ola-
cağını belirterek, “Al Sani’nin, te-
röristlerin finansmanı da dahil tüm 
beyanatlarındaki terörizmle müca-
dele taahhütlerini memnuniyetle 
karşılıyorum.” dedi.

Bu bağlamda Suudi Arabistan, 
BAE, Mısır ve Bahreyn’in de am-
bargoları kaldırma yönünde adımlar 
atarak karşılık vermesini umduğu-
nu dile getiren Johnson, “İngiltere, 

Kuveyt’in her türlü çabalarının ola-
bildiğince desteklenmesi de dahil, 
bir çözüme ulaşmalarına yardımcı 
olabilmek üzere bölgedeki ortakla-
rıyla ilişkisini sürdürecek.” diye ko-
nuştu.

Al Sani, 5 Haziran’da Suudi 
Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn 
yönetimlerinin Katar ile tüm diplo-
matik ilişkilerini kesmeleriyle baş-
layan Körfez krizine ilişkin yaptığı 
açıklamada, “Katar’ın egemenliğine 
saygı duyulması ve dayatmaların 
olmaması şartıyla abluka uygulayan 
ülkelerle diyalog masasına oturma-
ya hazırız.” ifadesini kullanmıştı. 

Katar resmi ajansı QNA’nın 
haberine göre Katar Emiri, “te-
röristlerin, terör suçlarının, terör 
yapılanmalarının tanımı ve terör 
finansmanı ile mal varlıklarının 
dondurulması konularını kapsayan 
terörle mücadele hakkındaki bazı 
kanunların değiştirilmesini öngören 
kararname” yayımlamıştı.

Katar’a abluka uygulayan 4 ülke, 
ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yö-
netimine “Türkiye’nin Katar’daki 
askeri üssünün kapatılması, İran ile 
ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera te-
levizyonunun kapatılması” gibi şart-
ların bulunduğu 13 maddelik talep 
listesi sunmuş, Katar ise uluslarara-
sı hukuka aykırı hiçbir talebin kabul 
edilmeyeceğini açıklamıştı.  n AA

İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın 
farklı kentlerinde Hamas mensubu 
23 Filistinliyi gözaltına aldığı bildiril-
di. İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet 
tarafından yapılan yazılı açıklamada, 
Batı Şeria’nın farklı kentlerinde İsra-
il askerleri tarafından operasyon dü-
zenlendi. Baskınlarda Hamas üyesi 
23 Filistinlinin gözaltına alındığı be-
lirtildi.

İsrail askerleri bu sabah Batı 
Şeria’nın güneyindeki Selfit ve Eri-
ha kentinde Filistin Yasama Mecli-

si’nden iki milletvekilini gözaltına 
almıştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı 
Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evle-
re baskınlar düzenleyerek çeşitli id-
dialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de 
aralarında bulunduğu kurumların 
hazırladığı rapora göre, İsrail ha-
pishanelerinde 481’i işgal altındaki 
Doğu Kudüs’ten olmak üzere 57’si 
kadın, 300’ü çocuk yaklaşık 7 bin 
Filistinli bulunuyor.  n AA

‘İsrail’i yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz’

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson

Başbakan Binali Yıldırım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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Sünnet düğününde 
hayali gerçeğe dönüştü

‘İrfan ruhunu kaybettikçe
musikiden uzaklaştık’

Özel bir otobüs firması, 6 yaşın-
daki Hüseyin Tunç’un otobüsten 
sünnet arabası hayalini gerçekleştir-
mek için bir otobüsü sünnet arabası 
haline getirdi. 

Konya’da yaşayan 6 yaşında-
ki Hüseyin Tunç’un babasının iş 
dolayısıyla sürekli il dışına seyahat 
etmesi nedeniyle bir süre sonra oto-
büs merakı başladı. Sünnet arabası-
nın otobüs olmasını isteyen küçük 
Hüseyin’in babası, üzerinde özel bir 
firmanın adının yazdığı otobüs ma-
keti yaptı. Hüseyin’in ailesi, bir süre 
sonra otobüs firmasına mail attı. 
Firma yetkilileri de maile duyarsız 
kalmadı ve Konya-Safranbolu se-
ferini iptal ederek otobüsü süsleyip 
küçük Hüseyin’e sürpriz yaptı. Oto-
büsü evinin önünde gören küçük 
Hüseyin, çok mutlu olduğunu ve bu 
sürprizi beklemediğini söyledi.

Otobüs firmasının Konya Oto-
gar Müdürü Umut Özcan, Hüse-
yin’in ailesinin yaklaşık 15 gün önce 
kendilerine mail yoluyla ulaştığını 
söyledi. Hüseyin’in babasının inşaat 
mühendisliği yaptığını, sürekli şe-
hir dışı seyahatleri olduğunu ve bu 
şehir dışı seyahatlerini kendi firma-
ları ile yaptığını dile getiren Özcan, 

“Hatta Hüseyin’e maket otobüs 
yapmışlar. Biz de Hüseyin’in sevi-
neceğini düşündük. Ailesinin de bu 
durumdan haberi yoktu. Belki on-
lar da firma yetkilileri umursamaz 
diye düşündü. Hüseyin’e böyle bir 
sürpriz yapalım istedik. Otobüsü 
süsleterek Hüseyin’i hayallerine 
kavuşturduk. Normal şartlarda bu-
gün bu otobüsün seferi vardı. Ama 
6 yaşındaki bir çocuğu mutlu etmek 
paradan daha değerli” dedi.

“KENDİLERİ DE ÇOK DUYARLI 
DAVRANDILAR VE JEST YAPTILAR”

Küçük Hüseyin’in babası Meh-
met Tunç ise, otobüs firmasından 
inanılmaz bir jest olduğunu belirte-
rek, “Ben sürekli bu otobüs firma-
sıyla seyahat yaptığımdan bir ilgisi 
başladı. Sonra ona kendi imkanları-
mızla maket otobüs yaptık. Yaptığı-
mız maket arabalarının resimlerini 
biz yetkililere mail attık. Kendileri de 
çok duyarlı davrandılar ve jest yap-
tılar. Otobüsün geleceğinden benim 
de haberim yoktu. Eşim bu organi-
zeyi yapmış” diye konuştu.

Sünnet arabası şekline getirilen 
otobüse binen Hüseyin ve yakınları, 
konvoy eşliğinde sünnet düğünü-
nün yapılacağı salona gitti.  n İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şu-
besi tarafından “Musikimizde İrfan 
Ruhu” konulu söyleşi düzenlendi. 

İl Halk Kütüphanesinde dü-
zenlenen, Devlet Korosu Sanatçısı 
Ahmet Çalışır’ın konuşmacı olduğu 
programa Büyükşehir Belediyesi 
Eski Başkanı Halil Ürün, Büyükşe-
hir Belediyesi Basın Yayın ve Halk-
la İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet 
Köseoğlu, Konya Aydınlar Ocağı 
Başkanı Mustafa Güçlü, akademis-
yenler, yazarlar ve sanatçılar katıldı. 

Sanatçının tanımını yaparken 
dikkat edilmesi gereken hususlar 
olduğunu belirten Ahmet Çalışır, 
“Allah Teâlâ bizleri yaratırken ‘Ben 
sizin rabbiniz değil miyim’ diye sor-
du. Kullar ise hep bir ağızdan ‘Evet 
sen bizim rabbimizsin’ dedi. Yani 
kullarıyla konuştu. Bir bebek doğ-
duğunda niçin kulağına ezan ve 
gamet okunur. Çünkü doğduğunda 

kulaklarında hala Allah-u Teâlâ’nın 
kullarına seslenişini hisseder. Biz-
ler her zaman musikiyle beraberiz. 
Ezan-ı Muhammedîye bir musikidir. 
Fakat bizler ne zaman irfan ruhunu 
kaybettik, işte o zaman musikiden 
uzaklaşmaya başladık. Ezanın Türk-
çe okunmasından Arapça okunma-
sına geçilmesi arasındaki zaman 
farkı tesadüf değildir. O zaman zar-
fında da irfan ruhunu kaybetmiştik” 
dedi.  Büyükşehir Belediyesi Eski 
Başkanı Halil Ürün de Avustralya 
Sidney’de bir kilisede düzenlenen 
musiki yarışmasına mesaj vermek 
için katılan ve okuduğu ezan ile 
birinci olan Türk imamın hatırasını 
duygulanarak anlattı. 

Sohbetini Türk müziğinden ör-
nekler icra ederek zenginleştiren 
Ahmet Çalışır, program sırasında 
Kur’an-ı Kerim’den ayetler de oku-
du.
n HABER MERKEZİ

Ahmet Çalışır

Konya Numune Hastanesi Acil Tıp 
Uzmanı Osman Karaoğlan ve Beyhe-
kim Devlet Hastanesi Tıbbi Biyokim-
ya Uzmanı Hatice Karaoğlan’ın ço-
cukları Mustafa Emre ile Ahmet Emir 
erkekliğe ilk adımlarını attılar. Azra 
Tatil Köyü girişi Mutfaks Restoran’da 
gerçekleştirilen sünnet merasimine 
Karaoğlan ailesinin yakınları, dostları 
ve akrabaları katıldı. Mustafa Emre ve 
Ahmet Emir’in Dedesi Mustafa Ka-
raoğlan, Anne-Babası Hatice-Osman 
Karaoğlan kapıda misafirleri karşı-

layarak davetlilerin güzel dileklerini 
kabul ettiler. Erkekliğe ilk adımı atan 
Mustafa Emre-Ahmet Emir kardeşler 
ise sünnet merasiminde doyasıya eğ-
lendi. Dualar edildikten sonra sünnet 
olan kardeşler aileleri ile birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 
Gelen davetlilere ise yemek ikramın-
da bulunuldu. Yenigün Gazetesi ola-
rak Karaoğlan ve Toydemir ailelerini 
tebrik eder, Mustafa Emre ve Ahmet 
Emir kardeşleri atmış oldukları bu bü-
yük adım için kutlarız.   n TEVFİK EFE  

Acil Tıp Uzmanı Osman Karaoğlan ve Tıbbi Biyokimya Uzmanı Hatice Karaoğlan çiftinin çocukları Mustafa 
Emre ile Ahmet Emir erkekliğe ilk adımlarını attı. Gerçekleştirilen sünnet merasimine çok sayıda davetli katıldı

Mustafa Emre ve Ahmet 
Emir, erkekliğe adım attı

Acil Tıp Uzmanı Osman Karaoğlan ve Tıbbi Biyokimya Uzmanı Hatice Karaoğlan’ın çocukları Mustafa Emre ile Ahmet Emir sünnet oldu. 

AK Parti Kurucu üyelerinden Mehmet Elkatmış’ın kızı Feyza ile KOSKİ eski Genel Müdürü 
Nurettin Kılıç’ın oğlu Ömer Faruk evlendi. Genç çifti bu mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı  

Feyza ile Ömer Faruk 
mutluluğa ‘evet’ dedi

AK Parti Kurucu Üyelerinden 
Mehmet Elkatmış’ın kızı Feyza ile 
Eski KOSKİ Genel Müdürü Nurettin 
Kılıç’ın oğlu Ömer Faruk dünya evine 
girdi. Eren-Mehmet Elkatmış çiftinin 
kızı Feyza ile Gülistan-Nurettin Kılıç 
çiftinin oğlu Ömer Faruk Mavera Kır 
Düğün Bahçesinde gerçekleştirilen 

düğün merasimi ile evlilik mutluluğu 
yaşadı.  Düzenlenen görkemli düğün 
merasimine ise AK Parti Genel Başkan 
Yardımcı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, Eski Konya Milletve-
kili Hüseyin Üzülmez, Milli Eğitim Ba-
kanı Yardımcısı Orhan Erdem, İş dün-

yasından önemli isimler ve çok sayıda 
kişi katıldı. Genç çiftin nikâh şahitliğini 
AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK 
Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, Eski AK Parti Konya Milletvekili 
Hüseyin Üzülmez, Milli Eğitim Bakanı 
Yardımcısı Orhan Erdem yaptı.  Elkat-

mış ve Kılıç aileleri ise gelen misafirler 
ile tek tek ilgilenerek davetlilerin ‘ha-
yırlı olsun’ dileklerini kabul ettiler. Ye-
nigün Gazetesi olarak Feyza ve Ömer 
Faruk çiftine bir ömür  mutluluk diler, 
Elkatmış ve Kılıç ailelerine ise ‘hayırlı 
olsun’ dileklerimizi iletiyoruz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Eren-Mehmet Elkatmış çiftinin kızı Feyza ile Gülistan-Nurettin Kılıç çiftinin oğlu Ömer Faruk evlilik mutluluğu yaşadı.
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Yeni Malatyaspor 5 transfer daha yapacak
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil 

Gevrek, Boluspor’u 2-0 yendikleri maçın 
ardından yaptığı açıklamada, “Her zaman 
söylüyorum hazırlık maçları hiçbir zaman 
ölçü olamaz. Ama en azından bu hazırlık 
maçları da sezona hazırlanmak için önem-
li” dedi. Bolu’da sarı-siyahlı takımın oyna-
dığı hazırlık maçını izleyen Gevrek, maç 
sonrası basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını 
kaydeden Gevrek, “Her zaman söylüyorum 
hazırlık maçları hiçbir zaman ölçü olamaz. 
Ama en azından bu hazırlık maçları da se-
zona hazırlanmak için önemli. Bugün de 

kampın iyi geçtiğini, takımın hazır olduğunu 
gördük. Tabii ki burada şunu söyleyeyim, 
takımımızın şu anda yüzde 40, yüzde 35’ini 
izlediniz. Daha gelecek 5 tane önemli trans-
ferimiz var. İnşallah o transferlerle beraber 
daha hazır ve daha güçlü bir takım oluruz. 
Bunun için hazırlık maçı ölçü değil ama 
önemli” dedi.

“BU CENTİLMENLİĞİ 
GÖSTERMEMİZ LAZIMDI”

Gevrek, transfer olduktan sonra eski ku-
lübüne geri gönderilen Kaan Kanak transfe-
rine de açıklık getirerek, “Eskişehir camiası 
büyük bir camia. Şehir takımı ve bu sene de 

özellikle taktire şayan bir şekilde takımla-
rına sahip çıktılar. Şu an zor durumda olan 
Eskişehirspor’un bizden böyle bir talepleri 
oldu. Biz de yapmış olduğumuz transferden 
vazgeçtik. O anlamda da bu centilmenliği 
göstermemiz lazımdı. Kendilerine inşallah 
hayırlı olur” ifadelerini kullandı.
“5 TANE DAHA TRANSFERİMİZ OLACAK”

Transfer hakkında da konuşan Gevrek, 
“Daha öncede söyledim, 6 tane önemli isim 
alacağız diye. Bunlardan bir tanesi Barazite. 
5 tane daha transferimiz olacak inşallah. 
Bu transferlerle beraber inşallah takımımızı 
daha güçlü hale getireceğiz” diye konuştu.

“STADIMIZI YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”
Yeni stadın sezona ilk maçına yetişip 

yetişmeyeceğine dair sorulan bir soruyu da 
cevaplayan Gevrek, “Öncelikle şunu söyle-
yeyim, Malatya’da oynamak istiyoruz. Yeni 
stadımızı yetiştirmeye çalışıyoruz, inşallah 
Malatya’da oynamak istiyoruz. Gümrük ve 
Ticaret Bakanımız olsun, Ak Parti Genel 
Başkan Yardımcımız olsun, Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız olsun stadın yetişmesi 
için kendileriyle görüştük. Bizler yetiştirme-
nin çabası içerisindeyiz” diyerek sözlerini 
tamamladı.
n İHA

Galatasaray Süper Lig 
hazırlıklarına başladı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin 

Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 
Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, 

ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra interval koşu 
yapılan antrenmanın devamında dokuza üç dar alanda 
topa sahip olma ve pas çalışması yapıldı. Ana bölüm-
de iki takımlı top tutma oyuncu gerçekleştirilirken, son 
bölümdeki beşe beş dar alanda çift kale maçla idman 
tamamlandı. Galatasaray, bugün yapacağı antrenmanla 
hazırlıklarına devam edecek.
n İHA

Fenerbahçe’de Avrupa 
Ligi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 
deplasmanda oynayacağı Sturm Graz karşılaşmasının 
hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla 
sürdürdü. Yeni transfer Mauricio Isla da ilk kez takımla 
antrenmana çıktı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yöneti-
minde saat 18.00’de başlayan antrenman, 1 saat 50 da-
kika sürdü. Isınma hareketlerinin sonrasında dayanıklılık 
koşusu yapan futbolcular, ardından 2 gruba ayrılarak 5’e 
2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarının 
devamında dar alanda yapılan çift kale maçla antrenman 
tamamlandı.
n İHA

Alanyaspor, Avusturya’da 
kondisyon çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden 
Alanyaspor kondisyon yüklemesi yaptı. Teknik Direktör 
Safet Susic yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat 
sürdü. Avusturya’da kamp yapan Alanyaspor, yeni se-
zon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Safet Susic 
yönetiminde çalışan turuncu-yeşilli takım yaklaşık 1,5 
saatlik antrenman yaptı. Zell am See sahasında yapılan 
antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Tu-
runcu-yeşilliler takım daha sonra slalom çubuklarından 
oluşturulan istasyonda topsuz dripling çalışması yaptı. 
Hafif sakatlığı bulunan Georgios Tzavellas, Michel Lan-
del ve Reşo Akın takımdan ayrı olarak antrenör Emrah 
Eren gözetiminde koşu yaptı. İdman açma germe hare-
ketleriyle sona erdi.
n İHA

Kasımpaşa’nın Çek futbolcu David Pa-
velka, her zaman olduğu gibi bu sezon da 
hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek, 
“Ligin en iyi takımlarından birisi olmak is-
tiyoruz” dedi. 

Kasımpaşa, 2. etap çalışmaları için 
gittiği Avusturya’da kamp çalışmalarını sür-
dürüyor. Kampta lacivert-beyazlıların başa-
rılı futbolcuları David Pavelka ile Abdullah 
Durak, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine 
açıklamalarda bulundu. 

Yeni sezon hazırlık sürecinin iyi gittiğini 
söyleyen Pavelka, “İki, üç gündür burada-
yız. Her zaman olduğu gibi kamp şartları iyi 
ve çalışmaya müsait. Şu ana kadar sakatlık 
da yaşamadık. Bu bizim için olumlu” şek-
linde konuştu.

PAVELKA: HEDEFİMİZ YÜKSEK
Bu sezon ligde hedeflerinin sorulması 

üzerine Çek futbolcu, “Sıralama olarak bir 
şey söylemek istemiyorum. Her zaman 
olduğu gibi hedefimiz yüksek. Ligin en iyi 
takımlarından birisi olmak istiyoruz. Geçen 
seneki gibi Ziraat Türkiye Kupası’nda başa-
rılı bir grafik çizmek istiyoruz” diye konuştu.

ABDULLAH: UEFA AVRUPA LİGİ’NE 
GİTMEK HAYAL DEĞİL

Abdullah Durak ise kampın yorucu 
geçtiğini belirterek, “Güzel bir kamp yerine 
geldik. Sezonu iyi geçirmek için çok çalışı-
yoruz. İnşallah bu sene kazasız, belasız bir 
lig geçiririz, başarılı oluruz. Hedefimiz üst 
sıralar. UEFA Avrupa Ligi’ne gidebiliriz. Bu 
bizim için hayal değil. n İHA

David Pavelka: 
Ligin en iyi takımlarından

birisi olmak istiyoruz

Trabzonspor’un gözü 
Şampiyonlar Ligi’nde

‘ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OLMALIYIZ’
Trabzonspor’un en kısa zaman da şam-

piyonlar ligine gitmesi gerektiğini belirten 
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, 
“200 milyon üzerinde bir gelir elde etmeyi 
planlıyorsak bizim şampiyonlar ligine git-
memiz lazım. Para orada, Türkiye’de değil. 
Trabzonspor kafasına sürekli UEFA Şampi-
yonlar Ligi’nde olmayı koymuş ve oraların 
takımı olmayı süreklilik haline getirerek, 
gelirlerini gerçekten arttıracak bir yerde mi 
olacak yoksa heyecanı olmayan sıradan bir 
ortalama takım mı olacak 5 yılda göreceğiz. 
Transfer olmayacak veye herkes karaları 
bağlasın diye bir şeyimiz yok. Taraftar el-
bette oyuncu ister baskıda yapar. Biz oyuncu 
alacaksak doğru oyuncuyu vakti zamanında 
almalıyız. Tabiki erken alalım ve kampa ye-
tiştirelim. Alınacak oyuncular biliniyor. Katkı 
sağlayacak oyuncular. Hemen almak ise ko-
lay olmuyor. Bizim ilgilendiğimiz 3-4 oyuncu 
var. Bu oyuncular olur ise transferlerini ya-
pacağız olmaz ise alternatifleri diye bir şey 
yok. O zaman transfer yapmayacağız. Yerine 

başkası olsun yapmayacağız. En doğrusunu 
bulduğumuz an ne zaman ise o zaman alaca-
ğız” diye konuştu. 

‘BÜYÜME İLE KÜÇÜLME 
ARASINDA BİR FARK YOK ARTIK’

Büyümek ile küçülmenin artık Trab-
zonspor için fark etmediğini belirten Usta, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Trabzonspor 
küçülerek hayatı sürdürebilir mi, büyürsek 
de çok açılır mıyız. Küçülme ile büyümenin 
sonuç itibariyle bir farkı yok artık Trabzonspor 
için. Küçüldüğünüzde geliriniz de çok küçülü-

yor. Zaten borçlu bir kulübüz. Üzerine devam-
la gelen borçlar var. Birde küçüldü mü gelir 
ve giderini karşılamadı mı borç artarak süre-
cek. Her türlü zor durumdayız. Her türlü zor 
durumdayken Trabzonspor başarılı olurken 
gelirini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini 
kullandı.
BURAK YILMAZ’DAN HABER BEKLENİYOR

Eski golcüsü Burak Yılmaz’ı transfer et-
mek için tüm şartlarını zorlayan Trabzonspor, 
golcü oyuncudan haber bekliyor. Trab-
zonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta’nın 

artık top Burak Yılmaz’da sözlerinin ardından 
gözler golcü oyuncudan gelecek olan habere 
çevrildi. Eski golcüsünü transfer etmek için 
tüm şartlarını zorlayan Karadeniz ekibi, Çin’in 
Beijing Guoan’ın takımında forma giyen milli 
oyuncu ile her konuda anlaşmaya varırken, 
Burak Yılmaz’ın Çin kulübüyle yapacağı gö-
rüşmelerin ardından transfer sonuçlanacak. 
Bordo-mavili kulüpte yeniden forma giymeyi 
arzulayan Burak Yılmaz’ın öncelikle kulübüy-
le sorunu çözmesi bekleniyor.
n İHA

Trabzonspor Kulüp 
Başkanı Muharrem 
Usta, bordo-mavili 
kulübün en kısa 
zamanda UEFA 
Şampiyonlar 
Ligi’nde olması 
gerektiğini 
söyledi. Trabzonsor 
Kulüp Başkanı 
Muharrem Usta, 
sportif başarıya 
ihtiyacı olan 
bir kulübü uzun 
süre beklentisiz 
tutma ihtimalleri 
olmadığını belirtti
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Başarılı sporcular Konya’da coşku ile karşılandı
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda madalya kazanan 

Konyalı sporcular, kente dönüşte coşkuyla karşılandı. Sam-
sun’un ev sahipliği yaptığı oyunlarda mücadele eden Konyalı 
milli sporcular, antrenörleriyle birlikte kente döndü.

Konya Havalimanı’nda aileleri, spor eğitmenleri ve vatan-
daşlar tarafından coşkuyla karşılanan sporculara, kendilerini 
bekleyenler tarafından Türk bayrakları ve çiçek hediye edil-
di. Sporcuların aileleri evlatlarına sarıldı, bu sırada duygusal an-
lar yaşandı. Sporculara dönüş yolunda eşlik eden İşitme Engelli-
ler Milli Judo Takımı Antrenörü Abdulkadir Coşkun, olimpiyatlara 
hazırlanırken zorlu ve tempolu bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Yoğun bir kamp döneminden sonra olimpiyatlara giden spor-
cuların müsabakalarda çok iyi mücadele ettiğini belirten Coşkun, 
“Abdullah Sevinç katada ülkemize altın madalya kazandırdı. 
Sporcumuz İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Diğer sporcu-
muz Mehmet Uysal da judoda, +100 kiloda ikinci olarak gümüş 
madalya aldı. Takımlarda erkeklerde beşinci, kızlarda da üçüncü 
olduk.” ifadelerini kullandı. Çok gururlu ve mutlu olduğunu dile 
getiren Coşkun, “Sporcularımızın aldıkları madalyaları, Türk hal-
kına, aziz şehitlerimize ve dualarla yanımızda olan herkese arma-
ğan ediyoruz.” dedi.  Başarılı mücadelelerin ardından kente dö-
nen sporcular, aileleri ve antrenörleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
n AA

Türkiye’ye güreşte 
altın madalya

Samsun’da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler 
Olimpiyatları’nda (Deaflympics 2017) Türkiye adına 
yarışan güreşçi Kadir Kuş, 75 kiloda altın madalya 
kazandı. 23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat 
Oyunları’nda grekoromen güreş müsabakaları Kavak 
Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarla devam etti. 
Müsabakayı seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Olimpiyat 
Oyunları’nda Rus rakibi Vitaliy Kuzmenkov ile karşı-
laşan milli sporcu Kadir Kuş, grekoromen güreşte 75 
kiloda rakibini 8-1 yenerek altın madalya kazandı. 
Kadir Kuş, galibiyetin ardından seyircileri selamladı. 
Madalya töreninin ardından İstiklal Marşı okundu.
n İHA

Avrupa Şampiyonası’na 
Türkiye damga vurdu
Romanya’da düzenlenen Üst Minikler Avrupa 

Boks Şampiyonası’nda Türkiye fırtınası esiyor. Tam 
7 sporcu finallerde mücadele etmeye hak kazan-
dı. Romanya’nın Valcea kentinde düzenlenen Üst 
Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’na Türkiye dam-
ga vurdu. 12 sporcuyla yarı finale çıkma mücadelesi 
veren Ay-Yıldızlı ekipte 7 isim, farklı kategorilerde 
yarı finallere kalmayı başardı. 38,5 kiloda Semih 
Gümüş, 43 kiloda Abdullah Karpuz, 46 kiloda Saba-
hattin İçyar, 54 kiloda Göktürk Ersungur, 59 kiloda 
Burakcan Güçlü, 68 kiloda Hakan Çabucak ve 76 ki-
loda Tayyar Türkoğlu, rakiplerini geçerek yarı finale 
yükselmeyi başardı. Şampiyona 26 Temmuz’a kadar 
devam edecek.  n İHA

A Milli Takım 
İtalya’ya gitti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Eurobasket 
hazırlıkları kamp çalışmaları için İtalya’ya gitti. Tür-
kiye’nin de ev sahipliğinde düzenlenecek Eurobas-
ket’te mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol 
Takımı, hazırlıklarına 17 Temmuz’da İstanbul’da 
başlamıştı. Çalışmalarını yurt dışında sürdürecek 
olan milliler, bu kapsamda Atatürk Havalimanı’ndan 
İtalya’ya Milano şehrine hareket etti. Ay-yıldızlılar, 
buradan da kara yoluyla Bormio kentine gidecek. 
Milliler, 14 günlük kamp çalışmalarında 3 Ağustos 
Perşembe günü İsviçre ile bir hazırlık müsabakası 
oynayacak. Milli Takım, 5 Ağustos Cumartesi günü 
İstanbul’a dönecek.  n İHA

Konya Kara Kartallar Türkiye beşincisi oldu
Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2016-

2017 sezonunda U19, U17, U16, U15, U14 
ve U13 kategorilerinde takımların katılımıyla 
düzenlediği Türkiye Şampiyonalarında en ba-
şarılı amatör kulüpler belirlendi. Gençler kate-
gorilerinde 9224 takım yerel liglere katıldı. Bu 
takımlardan illerinde dereceye giren 694 takım 
ise Türkiye Şampiyonalarına katılma hakkı 
elde etti. 

Temsilcimiz Konya Kara Kartallar yerelde 
il birincisi olarak katıldığı şampiyonanın U14 
liginde 2 kademe, U15 ve U17 liglerinde 1 
kademe oynadı ve U16 liginde de Türkiye 2. si 
olarak topladığı 140 puanla Türkiye 5. si olma-
yı başardı.

SÜREKLİ BÜYÜYE VE GELİŞEN BİR AİLEYİZ
Konya Kara Kartallar Kulübü Başkan Ve-

kili Mustafa Büyükdemir yaptığı açıklamada; 
“Takımımızın ve Konya futbolunun adını böyle 
önemli bir sıralamada üst sıralara taşıdığımız 
için gururluyuz. Kara Kartallar ismini daha nice 
başarılarla tüm Türkiye’ye tanıtacağımızdan 
kimsenin şüphesi olmasın. Bizler iyi bir spor-
cudan ziyade; ahlaklı, disiplinli, çalışkan ve iyi 
sporcular yetiştirmeyi benimsemiş bir kulübüz. 
Yönetim ve teknik ekip olarak calışmalarımızı 
bu yönde bilimsel, kültürel ve ahlaki değerler 
yönünde sürdürmekteyiz. Biz sürekli büyüyen 
ve gelişen bir aileyiz, herkesi ailemize katıl-
maya bekliyoruz” dedi.  n HASİP MUTLU

Anadolu 
Selçuk
güç 
depoluyor

Yeni sezon hazırlıklarını Er-
zurum kampında sürdüren Konya 
Anadolu Selçukspor dün günün  ilk 
çalışmasını salonda gerçekleştirdi. 
Güç depolamanın yanında yaptı-
ğı teknik-taktik antrenmanlar ile 
sezona hazırlanan Konya Anadolu 
Selçukspor, teknik direktör Alper 
Avcı ve yardımcıları antrenörler 
nezaretinde Yüksek İrtifa Kamp 
Merkezi’nde öğleden önce salonda 
kuvvet çalışması yaptı. Antrenma-
na tüm futbolcular katıldı.

İLK HAZIRLIK MAÇI 
SAMSUNSPOR İLE 

Yüksek İrtifa Kamp Merkezin-
de TFF 1. Lig takımlarından Sam-
sunspor ile hazırlık maçı oynaya-
cak yeşil beyazlılar bu müsabakası 
26 Temmuz Çarşamba günü oyna-
nacak. Temsilcimiz Konya Anado-
lu Selçukspor ikinci hazırlık maçını 
29 Temmuz’da yapacak. Yeşil be-
yazlı takım 30 Temmuz’da Erzurum 
kampını tamamlayacak. İkinci etap 
kamp çalışmalarının tamamlan-
masının ardından Yavru Kartal’da 
kadro netleşecek.
EMRE CAN’IN DURUMU BELİRSİZ

Temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un Avusturya kampına 

dahil etmediği Emre Can Atila’nın 
durumu belirsizliğini koruyor. 
Konya’da ve Erzurum’da yapılan 
kamplarda takımla birlikte çalışan 
ancak son kampa götürülmeyen 
oyuncunun TFF 1. Lig ekipleri ile 
görüştüğü iddia ediliyor. Atila, bu 
takımlardan biri ile anlaşamadığı 
taktirde Konya Anadolu Selçukspor 
kampına dahil olacak. Yeşil beyaz-
lı takımda, kampa götürülmeyen 
Özkan Taştemur ve Mücahit Ak-
çay da Konya Anadolu Selçukspor 
kampına dahil olmuştu. Yavru Kar-
tal, önümüzdeki günlerde bir genç 
oyuncu daha transfer edecek. 

2017 - 2018 Sezonu TFF 2 ve 3. 
Lig Fikstür Çekimi töreni 26 Tem-
muz 2017 Çarşamba günü saat 
15.00’te yapılacak. 

TFF Hasan Doğan Milli Ta-
kımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 
Orhan Saka Salonu’nda gerçekleş-
tirilecek fikstür çekimine, Türkiye 
Futbol Federasyonu yetkilileri ile 
TFF 2 ve 3. Lig kulüp temsilcileri 
katılacak. TFF 2. Lig’de mücadele 
eden temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor’un fikstürü de 26 Tem-
muz günü belli olacak.
n METE ALİ MAVİŞ

2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 
Erzurum’da ikinci etap kamp çalışmalarını 
sürdürüyor. Teknik Direktör Alper Avcı gözetiminde 
çalışan yeşil beyazlılar bol bol kondisyon 
depoluyor. Yavru Kartal, 26 Temmuz’da 
Samsunspor ile bir hazırlık maçı yapacak



RPS

Son yıllarda sosyal medyada etkinliğini giderek artıran Atiker 
Konyaspor taraftarı Twitter üzerinden organize edilen etkinlikte 
bir araya geldi. Twitter’da Konyaspor ile ilgili içerik üreten etkili 
taraftarlar hesaplarının katıldığı organizasyon, Şehit Muharrem 
Samur Stadı’nda oynanan maçla başladı. Konyaspor temalı kon-
sept twitter hesaplarının yöneticilerinden oluşan takım ile bireysel 
kullanıcıların oluşturduğu takımın mücadelesinde kazanan, birey-
sel kullanıcıların oluşturduğu ekip olurken, maçın ardından yapılan 
toplantının gündemi ise Konyaspor oldu. 

Toplantıda son yıllarda yakalanan ivmenin önümüzdeki sezon 
da devam ettirilmesinin gerekliliği üzerinde durulurken, Mustafa 
Reşit Akçay ve ekibine duyulan güven tekrarlandı. Geleneksel hale 
getirilmesi planlanan organizasyonun katılımcıları, Şehit Muhar-
rem Samur Stadı’nı kendilerine açan Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Başkanı Remzi Ay’a da teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’un büyük umutlarla transfer ettiği ve taraftarın 
en çok merak ettiği oyunculardan biri olan İmoh Ezekiel, Avustur-
ya’nın oyuncuya vize vermemesi nedeniyle Konyaspor’un Avus-
turya kampına katılamamıştı. Bunun üzerine teknik heyetin raporu 
doğrultusunda oyuncu Erzurum’da kamp yapan Anadolu Selçuks-
por’un kampına katıldı. 

Atiker Konyaspor’un Avusturya kampı bitinceye kadar çalışma-
larını Anadolu Selçukspor teknik heyeti gözetiminde sürdürecek 
olan İmoh Ezekiel adaha sonra takımıyla çalışmalara başlayacak.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Konyaspor sevdalıları 
maçta biraraya geldi

İmoh Ezekiel, Anadolu 
Selçukspor kampında

Avusturya’nın Waidring kasabasındaki kamp hazırlıklarına de-
vam eden Atiker Konyaspor dün sabah kuvvet ve dayanıklılık çalış-
ması yaptı.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler 
gözetimindeki çalışma öncesinde teknik heyet, oyuncular ve perso-
nel kampı ziyaret eden Kulüp Başkanı Ahmet Şan ve As Başkanlar-
dan Ali Karaçayır ile birlikte objektiflere poz verdi.

Isınma koşusu ile başlayan antrenman saha içerisinde kurulan 
istasyonlarda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleri ile sona 
erdi.  n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor, kuvvet 
ve dayanıklılık çalıştı

Karaçayır: 3 kulvarda başarılı olacağız
Atiker Konyaspor’un Avusturya 

kampını ziyaret eden ve Al Feiha ile 
oynadığımız özel maçı izleyen As 
Başkanlarımızdan Ali Karaçayır, ça-
lışmaların son derece faydalı geçtiği-
ni ve uyum sorunu yaşamayan oyun-
cularımızın üç kulvarda da başarılı 
olacaklarına inandığını söyledi.

Atiker Konyaspor’un geçen sezon 
Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanması-
nın çok önemli bir başarı olduğunu 
belirten Konyaspor As Başkanı Ali Ka-
raçayır, “Bu önemli zaferin gururunu 
ilk günkü gibi yaşıyoruz. Bir önceki 
sezon lig üçüncülüğü ve direkt olarak 
UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı, 
geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası şam-
piyonluğu ve yine direkt olarak UEFA 

Avrupa Ligi’ne kalmak bunlar kulübü-
müz için tarihi bir başarılar. Bu durum 
takımımızdan beklentilerin artmasına 
neden oldu. Bu da gayet doğal. Atiker 
Konyaspor’da çıta her sene yükseli-
yor. Yönetim, teknik heyet ve oyun-
cular herkes beklentilerin farkında. 
İnşallah aynı başarıları yeni sezonda 
tekrarlayacağımıza inanıyoruz ve ca-
miamızdan da bu konuda desteklerini 
arttırarak devam ettirmelerini istiyo-
ruz” diye konuştu.

 Dış İlişkilerden Sorumlu As 
Başkan Ali Karaçayır, “Takımımız 
Konya’da başlayan, Erzurum ve son-
rasında Avusturya’da devam eden bir 
hazırlık döneminde” derken sözlerine 
şöyle devam etti.

“Yaptığımız görüşmelerde tek-
nik heyetimiz oyuncularımızın ant-
renmanlardaki performanslarından 
memnun. Tabiki eksikler olacak. Bu 
da gayet doğal. Eksiklerin giderilmesi 
adına da çalışmalar devam ediyor. 
Ama takımdaki arkadaşlık, birlik be-
raberlik üst düzeyde. Kadroya yeni 
katılan oyuncuların uyum sorunu 
yaşamadığını görmek bizi memnun 
ediyor. Biz oyuncularımıza ve tek-
nik heyetimize güveniyoruz. Atiker 
Konyaspor 2017-2018 sezonunda 
mücadele vereceği Süper Lig, UEFA 
Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası kulvar-
larında başarılı olacak. Herkesin ortak 
düşüncesi bu. İnşallah bu hedefimize 
ulaşacağız…”   n SPOR SERVİSİ

Musa Araz imzaladı!
Atiker Konyaspor daha önce anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Araz ile sözleşme imzaladı. 

5 yıllık mukaveleye imza atan genç futbolcu Konyaspor’un Avusturya’da devam eden kamp çalışmalarına katıldı

Atiker Konyaspor’da transfer çalışma-
ları sürüyor. Sol stoper ve santrafor alarak 
transferi kapatacak olan yeşil beyazlılar 
daha önce anlaşmaya vardığı genç oyun-
cu Musa Araz ile sözleşme imzaladı. 23 
yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık 
sözleşme imzalayan Atiker Konyaspor’un 
bu transferi Avrupa’da da ses getirdi. Mil-
yonlarca spor severin takip ettiği UEFA 

Avrupa Ligi’nin resmi sosyal medya he-
sapları, transferi son dakika olarak du-
yurdu.

11. TRANSFER
Sezona minimum sayıda transfer 

yapma planı ile başlayan Atiker Kon-
yaspor Musa Araz’ın da imza atması ile 
birlikte 11. transferini yaptı. Stoper ve 
santrafora 2 oyuncu daha alacak olan ye-

şil beyazlılar en az 13 yeni isim ile sezona 
başlamış olacak. Bazı isimlerin kampa 
henüz katılamamış olması ve bazı trans-
ferlerin de Avusturya kampına yetişme-
mesi ile birlikte, yapılan transfer sayısının 
fazlalığı göz önüne alınınca ortaya çıkan 
tablo taraftarı tedirgin etmeye başladı.

MUSA ARAZ KİMDİR?
Atiker Konyaspor’un yeni transferi 

Musa Araz futbola Basel takımının alt ya-
pısında başladı. Bu takımda profesyonel 
olan genç oyuncu çeşitli takımlarda kiralık 
olarak forma giydikten sonra son olarak 
Lausanne forması giydi. İsviçre milli takı-
mının alt yaş katagorilerinde forma giyen 
genç oyuncu orta sahanın ortasında forma 
giyiyor.   
n SPOR SERVİSİ

Aslında yazının önermesi gayet net. Ancak 
altını doldurmak amacıyla geçenlerde duydu-
ğum kısa bir hikaye ile giriş yapalım.

Geçtiğimiz yıllarda deplasmanda oynanan 
bir İstanbul Başakşehir maçı için bir öğretmen, 
bir veteriner, bir müteahhit bir de esnaftan olu-
şan 4 kişilik taraftar grubu kendi imkanları ile 
İstanbul’a yola çıkar. 

Maç öncesi gittikleri camide tesadüf eseri 
Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile karşılaşırlar. 
Üzerlerinde bulanan Konyaspor formaları baş-
kan Şan’ın dikkatini çeker ve nezaket göstererek 
taraftarların yanına gelip sohbet etmeye başlar. 

Ahmet Şan: Hayırdır maça mı gençler?
Taraftar: Evet başkanım.
Ahmet Şan: İstanbul’da mı oturuyorsu-

nuz?
Taraftar: Hayır başkanım. Konya’dan gel-

dik?
Ahmet Şan: Taraftar grubu ile mi geldiniz?
Taraftar: Hayır başkanım, kendi aracımızla 

geldik.
Ahmet Şan: İstanbul’da 

işiniz vardı, maçla birleştirdiniz o 
zaman…

Taraftar: Hayır başkanım 
sadece maç için geldik.

Başkan şaşırmıştır. Anla-
şılan kafasındaki taraftar profili 
ile karşısındaki taraftar profilinin 
aynı olmaması onu bu soruları 
sormaya itmiştir. Bu hikaye ne-
den önemli? Çünkü Konyaspor 
taraftarının son dönemde geçirdiği kabuk deği-
şimini bırakın diğer camialara, kendi camiamıza 
bile anlatamadığımızın göstergesi. 

Evet Konyaspor taraftarı futbol kültürü ve 
aidiyet açısından çok büyük mesafe kat etti. 
Taraftar grubu Nalçacılılar küfür ve şiddetten 

uzak, sosyal konulara duyarlı, 
hatta sertifikalı taraftar modeli ile 
Anadolu’nun parlayan yıldızı ha-
line geldi. Diğer yandan özellikle 
sosyal medyanın gücü ile birlikte 
Konyasporluluk aidiyeti yüksek, 
belirli bir kültürel ve ekonomik 
seviyenin üstünde, entelektüel 
kimliği ile öne çıkmış bir taraftar 
profili de oluşmaya başladı.

Bunun en net örneğini ön-
ceki gün akşam Konyasporlu 

Twitter kullanıcılarının organize ettiği etkinlikte 
gördüm. Öğretmeninden, avukatına, üniversi-
te öğrencisinden, sanayicisine kadar pek çok 
farklı alandan isimlerin katıldığı etkinlikte orta-
ya çıkan taraftar profili, yaşanan değişimin en 
büyük göstergesiydi. Konyaspor’dan  başka 

bir İstanbul takımını desteklememiş, her türlü 
duygusunu Konyaspor üzerinden yaşayan, 
neredeyse standart yaşam gereksinimleri dı-
şındaki bütün zamanını Konyaspor’a vakfetmiş 
bir taraftardan bahsediyoruz. Konyaspor’un 
son yıllarda yakaladığı ivmede taraftarın çok 
büyük katkısı var. Hatta hayal edilen ‘Büyük 
Konyaspor’ inşa edilecekse bu yeni jenerasyon 
gerçekleştirecek bunu. Ancak taraftardaki dina-
mizm ve değişim yönetim tarafından ne kadar 
fark ediliyor ya da bu dinamizmden ne kadar 
faydalanılıyor orası soru işareti. Konyaspor 
Başkanı Ahmet Şan geçtiğimiz dönemlerde ca-
mia içinde yaşanan problemleri, “Büyük camia 
olmanın sancıları” olarak tanımlamıştı. Umarım 
haklıdır. Eğer Konyaspor tabanda yakalanan bu 
sinerjiden faydalanıp, taraftarın enerjisini arka-
sına alırsa, şu ana kadar kat ettiği mesafeden 
daha fazlasını alabilir.   

Tek yapılması gereken, anlamak, anlama-
ya çalışmak…

TARAFTARDAKİ DİNAMİZM TAVANA YANSIMALI!

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ


