
DEVE DİKENİ YAĞI
İLE SAĞLIĞA DESTEK

REKOLTE 2 MİLYON
TONUN ÜZERİNDE

‘RESMİ İLAN TARİFESİ
İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Zade Vital’den karaciğere iyi gelen ürün 

Meram Ziraat Odası Başkanı Ataiyibiner:

Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Arslan:

Deve Dikeni Tohumu 
Yağı, ülkemizde her dört 
kişiden birini etkileyen 
karaciğer hastalıklarına 
karşı korunmaya yardımcı 
oluyor. Zade Vital, deve di-
keni tohumu yağını GMP 
standartlarında üretiyor.  

Hububat rekoltesi ile ilgili 
konuşan Meram Ziraat 
Odası Başkanı Ali Atai-
yibiner, “Uzun yıllarının 
ortalamasının üzerinde bir 
rekolteyle inşallah bu yıl 
Konya çiftçisinin emeği 
olan hububat rekoltesi 
gerçekleşmiş olacak” 
dedi.

BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, 
son aylarda yaşanan resmi ilan tarifesi değişikliği sorununa 
değinerek, “Yeni kabine değişikliği ile de bu sorunu çöz-
meye çalışacağız” dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 7’DE

3 şef biraraya geldi, restaurant açtı

Siyaset, sanat ve futbol camialarında özel aşçı olarak görev yapan şefler, güçlerini birleştirerek 
Aykuthan Restaurant’ı hizmete açtı. “Şapkalı et’ sloganıyla yola çıkan şefler, çekirdekten yetiştik-

leri mesleklerini yeni yerlerinde VIP hizmet vererek sürdürüyorlar. n HABERİ SAYFA 17’DE
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Otopark yok, iş yok!
Genel anlamda yaşanan 

ekonomik sıkıntının üstüne 
otopark sıkıntısı da eklenince 

Tarihi Bedesten Çarşısı esnafının 
işleri iyice düşmüş durumda. 

“Tarihi Bedesten’in sabrı kalmadı” 
diyen esnaf otopark sorunun bir 

an önce çözülmesini istiyor

OTOPARK SORUNU İŞLERİ DÜŞÜRDÜ
Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği 
Başkanı İsmail Karagöz, yaz sezonu olma-
sına rağmen, piyasalardaki genel sıkıntının 
yanında, Tarihi Bedesten Çarşısı olarak 
otopark sorunlarının da olduğunu, bu du-
rumun da işlerine olumsuz yansıdığını söy-
ledi. Yetkililere seslenen Karagöz, Şükran 
Mahallesi’nde kentsel dönüşüm nedeniyle 
boşaltılan alanların otopark olarak düzen-
lenmesini istiyor. 

ETKİNLİK ÖNERİSİ KARŞILIK BULDU
Karagöz ayrıca geçtiğimiz günlerde Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek’e Bedestenin canlanması için bazı öne-
rilerde bulunduğunu belirterek; “Haftada 
bir gün folklor takımı, mehter takımı geti-
rebiliriz dedik. Burada sergiler açılabilir. 
Bedesteni canlandıracak aktiviteler yapıla-
bilir. Sayın Tahir Akyürek Başkanımız çok 
beğendi önerileri, notlar aldı. Bu tür destek-
leri de bekliyoruz” dedi. n HABERİ SAYFA 2’DE

12 Gezici sağlık 
hizmeti veriliyor 12 MHP’den Belediye 

Başkanı Koç’a ihraç! 04 07FETÖ’nün 40 yıllık dini 
söylemleri incelendi 

Kamu Sen, seyyanen 
150 TL zam istiyor!

Kiraz, üreticisinin 
yüzünü 
güldürüyor

Akıllı taksimetre 
ile turizm 
canlanacak

Konya, 2016’da Türkiye’nin 
toplam kiraz üretiminin yüz-
de 9,2’sini karşılayarak kiraz 
üretiminde ikinci sırada yer aldı. 
Kiraz üretiminde önemli bir yeri 
olan Konya’da üreticinin yüzü bu 
yıl da güldü. Geçtiğimiz sene-
lere göre fiyatların iyi olduğunu 
ve verdikleri emeğin karşılığını 
aldıklarını belirten üreticiler, 
durumdan hayli memnun. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Şoför Nakliyeci ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi işbirliği 
ile taksilerde akıllı taksimetre 
sistemi hayata geçirilecek. Akıllı 
taksimetre ile hem yolcuların 
güvenliği sağlanacak hem de 
turizm bölgeleri tanıtılacak. 
Uygulama bir ilk olacak. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

İsmail Karagöz

Yeni Antalya yolu 2023’te bitecek
Beyşehir, Derebucak ve 
GembosgüzergahlıYeni 
Konya Antalya Karayolu 
ile ilgili konuşan AK Parti 
Konya Milletvekili Meh-
met Babaoğlu, “Hedefi-
miz 2023 yılına Akdeniz 
sahiline insanları çok hızlı 
ulaştıracak olan güzerga-
hın tamamlanması” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik:

Hububat hasadının ardından gündeme gelen konuların başın-
da şüphesiz anız yakma geliyor. Toprağın verimi düşüren ve 
topraktaki canlıları öldüren anız yangınları son yıllarda devletin de 
politikası haline geldi. 
Konuyla ilgili çiftçileri uyaran Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik, “Anız yakmak hem ülke hem çiftçi ekonomisine 
zarar vermektedir” diyerek çiftçilerin anız yakılmasına dur demesi 
gerektiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Anız yangınları
milli bir mesele’

Hüseyin Çevik
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Taksiler turizmi canlandıracak!
Konya yine bir ilke imza atarak 

adından bahsettirecek. İçişleri Ba-
kanlığı’nca uygulamaya konulan top-
lu taşımalardaki kamera sistemine, 
şehrimizden ek yenilikler getiriliyor. 
Akıllı taksimetre sistemi adı verilen 
yeni düzenlemeyle hem yolcuların ve 
turistlerin ulaşım rahatlığı ile güven-
likleri arttırılacak hem de ülke turizmi 
yeni uygulamayla birlikte gelişecek. 
Konuyla ilgili Konya Şoför Nakliyeci 
ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Kemal Can, gazetemize özel açıkla-
malarda bulundu.

YOL UZADI MI SORUNU 
ORTADAN KALKIYOR

 Akıllı taksimetre sistemine dair 
bilgiler veren Başkan Kemal Can, 
yeni uygulamanın Türkiye’nin hiç-
bir yerinde olmadığını vurgulayarak 
şunları söyledi: “Mersin Tarsus’ta 
genç bir kızımızın başına gelen üzücü 
olaydan sonra İçişleri Bakanlığı’nca 
öne sürülen toplu taşıma araçlarında 
taşıtın içini ve dışını gösteren kamera 
sistemi oluşturulmuştu. Bu teklif ka-
nunlaştı ve zorunlu hale geldi. İstan-
bul’da yaklaşık 750 taksi dolmuşta 
belediyenin masrafları bizzat kendi-
sinin üstlenmesiyle birlikte kamera 
sistemine geçilmişti. Biz bu sistemi 
Konya Büyükşehir Belediyesi ile bir-
likte çalışarak zenginleştirip daha 
kapsamlı bir hale getirmek istiyoruz. 
Konuyla ilgili bilgi verecek olursak, 
düşündüğümüz sistemde kamera 
sistemi, uydu takip sistemi ve imdat 
butonu içerisinde yer alacak. Oluştu-
rulmak istenen düzenlemeyle kurdu-
ğumuz taksimetre, 4 dilde çeviri yapı-
labilecek. Konya’nın bütün turizm ve 
tarihi yerleri bu programa yüklene-
cek. Örneğin bir turist Karatay Med-
resesi’nin yanından geçerken otoma-
tik olarak program devreye girecek ve 
turistin anlayacağı dilde medrese ile 

ilgili kısa ve öz bilgiler verilebilecek. 
Akıllı taksimetre hem şoförün hem 
de arkada müşterinin önünde olacak. 
Böylece yol uzadı mı ücret ne kadar 

veririm düşüncesi de ortadan kalkmış 
olacak. Ayrıca navigasyon sistemi ile 
yolcu gittiği yolu da takip edebilecek. 
Böylece takip sistemi sayesinde üzü-

cü hadiselerin yaşanmasının önüne 
geçilecek.” 

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 DESTEK VERİYOR”

Uygulamanın yürütülebilmesi 
için Konya Büyükşehir Belediyesi’n-
den destek alacaklarını dile getiren 
Can, “Yeni taksimetre sistemi yol-
cuları hem konfor hem de güvenlik 
açısından mutlu edecek. Ancak bu 
değişikliklerin maddi bir karşılığı da 
var. Şehrimizde taksicilerin gelir dü-
zeyine baktığımız zaman yeni sistemi 
kaldırma anlamında taksicilerimiz 
zorlanabilir. Bu noktada devreye gi-
ren Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek bizlere yeni sistemle 
ilgili yardımcı olacağına dair güvence 
verdi. Hatta sadece Konya merkez-
de değil çevre illerdeki taksilerde bu 
kapsamda yer alabilecek. Başkanımız 
Konya turizmine katkı sağlayacak her 
teklifi değerlendirebileceklerini söy-
leyerek akıllı taksimetre sistemine 
olumlu yaklaştı. Gerekli çalışmalar 
yapılıyor 2-3 ay sonra yeni sisteme 
geçebiliriz” dedi.  n UFUK KENDİRCİ

‘KOMEK, eğitim açısından
Ereğli için çok değerli’

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Meslek Edindirme Kursları 
Merkezi’ni (KOMEK) ziyaret etti. 
Sınıfları gezen Başkan Özgüven 
çocuklarla sohbet etti ve kurs eğit-
menlerinden yürütülen eğitim çalış-
malarıyla ilgili bilgiler aldı.  

KOMEK kurslarının ve Ereğli 
için önemine dikkat çeken Başkan 
Özgüven, “Değişik branşlarda eği-
tim veren kurum olma özelliği ile 
burası şehrimiz için önem arz eden 
bir eğitim kurumudur. Talep edilen 
her türlü kurs açılabiliyor ve talep 

oldukça da ilave branşlar açılmaya 
devam edilecek. Eğitim açısından 
çok değerli olan KOMEK şehrimi-
zin de kültürüne, gelişimine önemli 
katkı sunuyor, sunmaya da devam 
edecektir. Yavrularımız burada 
güzel eğitimlerle hayata hazırlanı-
yorlar. Ereğli Belediyesi olarak bu 
eğitim yuvamıza gereken her türlü 
desteği veriyoruz. Ereğli’mize KO-
MEK gibi yararlı bir eğitim yuvasını 
kazandıran Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Tahir Akyürek 
Bey’e çok teşekkür ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Genel anlamda yaşanan ekonomik sıkıntının üstüne otopark sıkıntısı da eklenince Tarihi Bedesten Çarşısı esnafının işleri iyice düşmüş durumda. “Ta-
rihi Bedestenin sabrı kalmadı” diyen Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Karagöz, otopark sorunun bir an önce çözülmesini istiyor

Bedesten’in sabrı kalmadı!
Geçtiğimiz yıl yaşanan 15 Tem-

muz Fetullahçı Terör Örgütü (FE-
TÖ)’nün darbe girişimi nedeniyle 
gurbetçiler memlekete istenilen 
oranda dönüş yapamamışlardı. Bu 
da gurbetçilerden beklentisi büyük 
olan küçük esnafın hayallerini suya 
düşürmüştü. Ekonomideki genel sı-
kıntıların etkisiyle de esnaf zor bir dö-
nem geçirmişti. Bu yaz sezonunu dört 
gözle bekleyen ve büyük beklentiler 
içerisine giren esnafın bu beklentisi 
yine karşılık bulmadı. Özellikle Tarihi 
Bedesten Çarşısı içerisinde bulunan 2 
bin 700 esnaf, yaz sezonundan hala 
beklediğini alamadı.Yaşanan sıkın-
tının genel anlamda sebebi esnaflar 
tarafından anlaşılmazken, özelde Ta-
rihi Bedesten Çarşısı esnafı otopark 
sıkıntısının kendilerine büyük darbe 
vurduğunu düşünüyor. Esnaflar yet-
kililerin bir an önce bu sorunu çöz-
melerini isteyen Konya Sarraflar ve 
Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail 
Karagöz, bunun yanında Tarihi Be-
desten Çarşısı’nı canlandıracak farklı 
etkinlikler için de Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek’ten 
yardım talebinde bulundu. 

‘15 TEMMUZ’UN ETKİSİNİ 
HALA ATAMADIK’

Ramazan Bayramı’nın ardından 
esnaflar olarak bu yaz sezonundan 
bekledikleri hareketliliği bulamadık-
larını belirten Karagöz, piyasaların 
hala hayal ettikleri seviyeye gelme-
diğini söyledi. “Konya’da mahsulün 
çok iyi olması ve gurbetçilerin geçen 
yıl 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi 
nedeniyle geçen yıl gelemeyip bu yıl 
gelmelerini düşünmemiz, piyasala-

rın hareketleneceği kanaatini bizde 
oluşturmuştu” diyen Karagöz,“Ama 
şu ana kadar beklentilerimiz çok fazla 
karşılanmadı. Tüm esnaflarımızın dü-
şüncesi bu yönde. Ağustos’tan sonra 
yaz sezonu bitecek ama iş beklenti-
miz hayal ettiğimiz beklentimiz olma-
dı. Bu neden oluyor biz de anlamadık. 
Altının fiyatı geçen yıla göre yüksek 
değil. Çeyrek altın şu anda 235 TL 
seviyesinde. Altın 150 bandını kır-
dıktan sonra geri hamle yaptı şu anda 
130-135 bandında. Ama bu da bize 
yansımış değil. Avrupalı gurbetçiler 
burada, onların da katkısı olması la-
zım ama yok. Bence gurbetçi az geldi 
bu sene. Piyasalarda hala bir kırgınlık 
var. Piyasalar sıkışık diyoruz bu hava-
yı üzerimizden atamadık. Geçen sene 
yaşadığımız hakikaten Türkiye’nin 
dönüm noktasıydı. Bunun etkisini 

hala atamadık. Ekonomik olarak önü-
müze bakmamız gerekiyor. Hayatı 
devam ettiriyoruz. İşlerin neden bu 
kadar durgun olduğunu kimse bile-
miyor” ifadelerini kullandı. 
OTOPARK SORUNU İŞLERİ DÜŞÜRDÜ

Piyasalardaki genel sıkıntının ya-
nında, Tarihi Bedesten Çarşısı olarak 
özel sorunlarının da olduğunu, bu du-
rumun da işlerine olumsuz yansıdığı-
nı söyledi. Bundan 10 yıl önce Tarihi 
Bedesten Çarşısı’nda boş dükkan bu-
lunamadığını ancak bu durumun tari-
he karıştığını ifade eden Karagöz, Ta-
rihi Bedesten esnafının sorunlarıyla 
ilgili şunları söyledi; “Tarihi Bedesten 
Projesi yapıldı. Ancak otopark sıkıntısı 
çözülemedi. Yapılan tramvay en bü-
yük darbeyi bize vurdu. Sayın Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Ta-
hir Akyürek Bey’e de söyledik, Me-
ram Belediye Başkanımız Sayın Fat-
ma Toru Hanımefendiye de söyledik. 
Bedestenin sabrı kalmadı. Her sene 
işin düşmesi insanlarımızın dükkan-
larını bir bir kapatmasıyla son bulu-
yor. Yer altı çarşısının acilen yürüyen 
merdivene ihtiyacı var dedik. Tarihi 
Bedestende 2 bin 700 dükkan var. 
Burada Konya’nın en büyük cami-
lerinden Kapu Camii, Aziziye Camii 
var. 30 esnaf lokantası var. Burası 5 
bine yakın kişiye ekmek veren bir yer. 
Eğer siz buranın otoparkına çözüm 
bulmazsanız, burada en büyük akti-
viteleri yapın burası işlemez. Bedes-
tenin reklama ihtiyacı var. İnsanları 
buraya çekmek lazım. “Orada otopark 
sorunu var ben gitmem” diyor insa-
nımız. Bu izlenim oluşmuş. Meram 
Belediye Başkanımıza özel istirham 

ettim, Ramazan sonunda arkada yık-
tığınız yerdeki mucurları temizleyin 
insanlar arabasını park etsin dedim. 
Şimdi gidin kırmızı şerit çekilmiş gi-
rilemiyor. 

Buğday Pazarı’na tarihi çarşı 
yapılıyor, altına otopark yapılacak. 
Ekim-Kasım’a açılacak deniyor ama 
bizim aylara tahammülümüz yok 
çünkü iş düştü. Sezon da geçiyor za-
ten. İş sezonunda verim alamazsanız 
kışın ayakta duramazsınız.”

‘FARKLI ETKİNLİKLER YAPILABİLİR’
Karagöz ayrıca geçtiğimiz günler-

de Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek’in Bedestene yaptığı 
bir ziyarette kendisiyle bu sorunları 
yine konuştuklarının bilgisini verdi. 
Bedestenin canlanması için bazı öne-
rilerde bulunduğunu, bu önerilerin 
Başkan Akyürek tarafından da ol-
dukça beğenildiğini belirten karagöz, 
“Bazı önerilerde bulunduk Tarihi Be-
destenin hareketlenmesi için. Hafta-

da bir gün folklor takımı, mehter takı-
mı getirebiliriz dedik. Burada sergiler 
açılabilir. Bedesteni canlandıracak ak-
tiviteler yapılabilir. Tarihi otomobilleri 
bedestene koyarak ilgi çekilebilir. Ta-
rihte olduğu gibi şıra satılabilir. Tarihi 
kıyafetlerle insanların ilgisi çekilebilir.
Bu tür önerilerde bulundu. Sayın Ta-
hir Akyürek Başkanımız çok beğendi 
önerileri, notlar aldı. Bu tür destekleri 
de bekliyoruz” diye konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Geçtiğimiz günlerde Tarihi Bedesteni ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Sarraflar ve Kuyumcular Der-
neği Başkanı  İsmail Karagöz’le görüştü. Karagöz Bedesten için etkinlik önerisinde bulundu. Başkan Akyürek önerileri beğendiğini söyledi.

İsmail Karagöz

 Tarihi Bedesten Çarşısı esnafı eski günlerini arıyor. Restorasyonun yapılan çarşının otopark sorununun çözülmemesi, çarşının işlerini büyük oranda düşürdü. 

Mevlana Diyarı, Türkiye turizmine katkı da bulunacak yeni bir sisteme hazırlanıyor. 
Akıllı taksimetre adı verilen yeni sistem; uydu takip sistemi, 4 dil çevirisi,

 imdat butonu ve birçok yeniliği içerisinde barındırıyor.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 03 Zilkâde 1438  -  Rumî: 13 Temmuz 1433

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:45 05:40 13:07 16:58 20:14 21:53
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                    22      38

Karaman              19 36 

Aksaray                 22     36

Ankara                   23  37
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Dünyada en sık görülen kronik 
karaciğer hastalığı arasında yer 
alan alkole bağlı olmayan karaci-
ğer hastalığının ülkemizde de her 
dört kişiden birini etkilediği belir-
tiliyor. Fazla kilolu olanlar, Tip 2 
diyabeti olan şeker hastalarında, 
kolesterol yüksekliği ve insülin 
direnci olanlarda daha sık görü-
len karaciğer hastalığının ciddi 
formu siroza kadar ilerleyebiliyor, 
karaciğer kanserine ve karaciğer 
yetmezliğine yol açabiliyor. Bir 
yandan Türkiye’de viral hepatitler 
(hepatit A, B, C, D ve E) karaciğer 
hastalıklarının en önde gelen ne-
denleri arasında yer alıyor.

Karaciğer, vücudumuzu tok-
sinlerden arındıran en önemli or-
gandır. Bedenimizin sağlığını ve 
dengesini korumakla birlikte vü-
cudun en büyük organı olma özel-
liğine de sahiptir. Büyük ve sürekli 
çalışan bir fabrika gibi tanımlanan 
karaciğerin sağlığının korunması 
da hayati önem taşımaktadır. Uz-
manlar sağlıklı beslenmenin yanı 
sıra karaciğer sağlığını besin des-
tekleri ile de koruyabileceğimizi 
belirtmektedir.

Geleneksel olarak yüzyıllardın 
kullanılan değerli bir bitki olan 
deve dikeni tohumu bitkisi, Dün-
ya Sağlık Örgütü (WHO) ve Al-
manya E Komisyonu gibi önemli 
kurumlar tarafından da tedavide 
tanımlanmış ve monograflarında 
yer almıştır. Deve dikeni tohumla-
rından soğuk pres yöntemi ile elde 
edilen yağ, içeriğindeki doymamış 
yağ asitleri, E vitamini ve feno-
lik bileşikler sayesinde karaciğer 
sağlığının korunmasında yardım-
cı olabilmektedir. Sağlık alanında 
gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları 
ile, ülkemizin bitki zenginliğini 

toplum sağlığına destek sağlaya-
cak güvenilir ürünler haline geti-
ren Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital®, karaciğer 
sağlığınıza destek olacak deve di-
keni tohumu yağını GMP (Good 
Manufacturing Practices/İyi Üre-
tim Uygulamaları) standartlarında 
üreterek sadece doktor ve eczacı 
danışmanlığında toplumla buluş-
turmaktadır.

Deve dikeni tohumu yağı ka-
raciğer sağlığını korumaya destek 
olmasının yanı sıra bronkodilatör 
etkinliği sayesinde ise, solunum 
yolları rahatsızlıklarında kullanı-

labileceği düşünülmektedir. Bun-
ların yanında deve dikeni tohumu 
yağının, LDL kolesterol seviyesini 
ve kan basıncını azaltıcı etkileri ile 
kardiyovasküler sağlığın korun-
masında destek olabileceği düşü-
nülmektedir. Haricen ise antiok-
sidan ve antiinflamatuvar etkileri 
ile anti-aging (hücre yaşlanmasını 
engelleyici) özellikleri bulunabil-
mektedir. Ayrıca cilt yumuşatıcı 
özelliği sayesinde, tüm cilt tiple-
ri için vücut bakım ürünü olarak 
kullanılabileceği bildirilmiştir.3 
Bunların yanında, haricen ekzema 
şikâyetlerinde de kullanılabileceği 

çalışmalarda yer almaktadır. Zade 
Vital ürünleri sadece eczanelerde, 
doktor ve eczacı danışmanlığında 
toplumla buluşuyor.

Zade Vital Deve Dikeni Tohu-
mu Yağı 20 ml PSF Fiyatı: 23 TL

Zade Vital Deve Dikeni Tohu-
mu Yağı Blister Kutu 30 Kapsül 
PSF Fiyatı: 89 TL

Zade Vital Deve Dikeni Tohu-
mu Yağı 20 ml PSF Fiyatı: 23 TL

Zade Vital Deve Dikeni Tohu-
mu Yağı Patlatılabilen Kapsül PSF 
Fiyatı: 49 TL
n HABER MERKEZİ 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Bölge 
Müdürlüğü Bitkisel Üretim İstatistiklerinden alı-
nan bilgiye göre, 2016 yılında Konya ilinde yakla-
şık toplam 2,5 milyon kiraz ağacından 55 bin 426 
kiraz üretildi. Bu oranla şehrimizde kiraz üretimi 
2015 yılına göre yüzde 25,7arttı ve bu üretimle 
Konya, Türkiye’nin toplam kiraz üretiminin yüz-
de 9,2’sini karşılayarak kiraz üretiminde ikinci 
sırada yer aldı. Birinci sırada ise 15,5 milyon ki-
raz ağacından 55 bin 657 ton kiraz üretimi yapan 
(yüzde 9,3) ve geçen seneye göre üretimini yüzde 
304,2 arttıran Isparta ili yer alırken, üçüncü sıra-
da 3,5 milyon adet kiraz ağacından466 bin 48 ton 
kiraz üretimi (yüzde7,8) yapan Manisa ili yer aldı. 
2016 yılında aynı dönemde Türkiye’deki toplam 
kiraz üretimi 2015 yılına göre yüzde 12 artarak 
277 milyon 614 bin 3 ağaçtan 599 bin 650 ton 
olmuştu. 2015 yılında ise Konya, 44 bin 085 ton 
(yüzde 8,2) kiraz üretimi yapmıştı.

“KİRAZI ÜRETMEK VE TOPLAMAK ZOR”
Kiraz üreticisi Hüseyin Eğin, geçtiğimiz se-

nelere göre kiraza verdikleri emeğin karşılığını 
almaya başladıklarını belirterek,  “Bu seneki ki-
razlarımız geride bıraktığımız sert kıştan dolayı 
biraz etkilendi. Ancak fiyat olarak bizleri mutlu 
etti. Çünkü bu yılki kirazlar 6 liradan başladı ve 
10 liraya kadar yükseldi. Kirazın toplaması ve 
üretiminin zor olmasına rağmen bizler üreticiler 
olarak üretmek istiyoruz. Ancak 3,5 liraya kira-
zı elimizden aldıklarında biz mutlu olmuyoruz. 
Geçtiğimiz senelerde düşük olan kiraz bu yıl bizi 
sevindirdi. Üreticiler verdikleri emeğin karşılığını 
alması gerekiyor” diye konuştu.
n UFUK KENDİRCİ 

Kiraz üreticisinin 
yüzünü güldürüyor

Deve Dikeni Tohumu Yağı, ülkemizde her dört kişiden birini etkileyen karaciğer hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı oluyor. Deve dikeni tohumu yağı 
karaciğer sağlığını korumaya destek olmasının yanı sıra bronkodilatör etkinliği sayesinde, solunum yolları rahatsızlıklarında kullanılabileceği düşünülüyor 

Deve dikeni yağı sağlığı koruyor!

 Zade Vital®, karaciğer sağlığınıza destek olacak deve dikeni tohumu yağını üreterek 
sadece doktor ve eczacı danışmanlığında toplumla buluşturuyor.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 
2017 ÖSYS tercih işlemlerinin yarın saat 
23.59’da sona ereceği ve sürenin uzatılma-
yacağı uyarısında bulundu. Ölçme, Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sosyal 
medya hesabı Twitter üzerinden yapılan 
açıklamada, 2017 ÖSYS tercih işlemlerinin 
yarın saat 23.59’da sona ereceği hatırlatıldı. 
Tercih süresine dikkat edilmesi gerektiği 
belirtilen açıklamada, sürenin uzatılmayacağı 
kaydedildi.
n AA

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) 
Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, sosyal 
medyada beğenilmeme korkusunun insan-
larda psikolojik sorunlara yol açtığını söyledi.
Ercan, sosyal medya kullanıcılarına yönelik 
araştırmalar yaptıklarını ve araştırmalara 
göre, insanların sosyal medyada genellikle 
beğenilmek için bir şeyler paylaştığını belirt-
ti. Sosyal medyanın insan hayatına çok fazla 
girdiğini vurgulayan Ercan, şöyle konuştu: 
“Sosyal medyada beğenilme kullanıcıları 
mutlu ediyor. Beğenilmeme ile karşılaşan 
kullanıcılarda ise psikolojik sorunlar ortaya 
çıkıyor.”
n AA

Adaylara tercih 
süresi uyarısı

Psikolojiyi 
bozuyor!

Özel güvenlik hizmeti sağlayan şirket ve bu şirketlerden 
hizmet alan 3 bin 299 kuruma yönelik denetimlerde eksiklik 
ve kusuru bulunan firmalara 55 bin 766 lira ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme 
Başkanlığı tarafından özel güvenlik hizmeti veren şirket ve 
bu şirketlerden hizmet alan kurumlara yönelik denetleme-
lerde, 8 firmaya 55 bin 766 lira ceza kesildi. Özel Güvenlik 
Denetleme Başkanlığının kamu güvenliğini tamamlayıcı un-
sur olan özel güvenlik hizmetlerine yönelik denetimleri 5188 
sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun doğrultusunda 

yapılıyor. Özel güvenlik şube müdürlüklerince gerçekleştiri-
len denetimler, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının faa-
liyete başlamasıyla, sektörün profesyonel anlamda gelişimine 
katkı sağlayan bir nitelik kazandı.  Bu kapsamda, yıl başından 
bugüne kadar 69 ilde 124 müfettiş tarafından 2 bin 181’i özel 
güvenlik hizmeti alan yer, 548’i özel güvenlik birimi, 387’si 
özel güvenlik şirketi, 121’i özel güvenlik eğitim kurumu, 60’ı 
alarm izleme merkezi ve 2’si kişi koruma olmak üzere 3 bin 
299 kurum denetlendi. Denetlemelerde, eksiklik ve kusurları 
görülen 8 firmaya 55 bin 766 lira ceza kesildi.  n AA

Özel güvenlik hizmetlerine sıkı denetim

‘Hasat sonrası anızlar
kesinlikle yakılmamalı’

FETÖ’nün 40 yıllık dini 
söylemleri incelendi

Karapınar Ziraat Odası Başkanı 
Durmuş Üner, hububat hasadının 
devam ettiği bugünlerde anız yan-
gınlarına karşı dikkatli olunması 
gerektiğini belirtti.  Üner, konuya 
ilişkin açıklamasında, toprağın bi-
yolojik, kimyasal ve fiziksel yapısı 
ile verimliliğinin sürdürebilirliğini 
korumak için özellikle hasat sonra-
sı anızların kesinlikle yakılmaması 
gerektiğini ifade etti. Anız yangınla-
rının erozyona yol açabileceğine işa-
ret eden Üner, anız yakanlara ilgili 

cezai müeyyidelerinin uygulanaca-
ğını kaydetti.

“Anız yangınlarına karşı biçer-
döver işletmecilerinin de sorum-
luluğu bulunmaktadır.” ifadesini 
kullanan Üner, “Operatör Belgeli 
Sürücülerin, tarla ve ürün durumu 
ile arazi yapısını dikkate alarak, anı-
zın yakılmasına meydan vermemek 
için mümkün olan en alt seviyeden 
biçim yapmaları gerekir” açıklama-
sında bulundu.
n AA

Diyanet İşleri Başkanlığı Din 
İşleri Yüksek Kurulunca “Kendi 
Dilinden FETÖ-Örgütlü Bir Din İs-
tismarı” başlığı altında, örgüt ele-
başı Fetullah Gülen’in 40 yıllık dini 
söyleminin incelendiği çalışma ta-
mamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 
Din İşleri Yüksek Kurulunca “Kendi 
Dilinden FETÖ-Örgütlü Bir Din İs-
tismarı” başlığı altında, örgüt ele-
başı Fetullah Gülen’in 40 yıllık dini 
söyleminin incelendiği çalışma yarın 
kamuoyuyla paylaşılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından 
edinilen bilgiye göre, Din İşleri Yük-
sek Kurulunca, FETÖ terör örgütü 
ele başı Fethullah Gülen’in 40 yıl-
lık dini söylemini “Kendi Dilinden 
FETÖ -Örgütlü Bir Din İstismarı” 
başlığı altında inceledi.

FETÖ elebaşının 670 saatlik 
bütün konuşmalarının, Türkçe ba-
sılmış 80 kitabının, çıkardığı dergi-
lerin, dergilere yazdığı bütün baş-
yazılarının incelendiği çalışmada, 
Gülen’in nasıl bir söylem kullandığı 

ve bunun İslami açıdan taşıdığı so-
runlar tüm yönleriyle ele alındı.

“Karma Teoloji” ve “Cemaat 
Adı Altında Örgütlenme”

Çalışmada, “bazı vaazlarında 
açıkça Allah’ı gördüğünü ve Hz. 
Peygamber ile görüştüğünü söy-
leyen FETÖ elebaşının nasıl çarpık 
bir din anlayışı ürettiği, İslam’ın 
asli kaynaklarında ve sahih uygu-
lamasında yeri olmayan bir sapkın 
dini söylem geliştirdiği”, kendi ifa-
deleriyle gözler önüne serilerek ifşa 
edildi. 

Din İşleri Yüksek Kurulunca 
yaklaşık bir yıldır kapsamlı olarak 
süren çalışmada, FETÖ’nün bozuk 
din anlayışı, “Allah ile Aldatma”, 
“Peygamber ile Aldatma”, “Karma 
Teoloji” ve “Cemaat Adı Altında Ör-
gütlenme” başlıkları ile FETÖ’nün 
kendi kaynaklarından tespit edildi. 

Din İşleri Yüksek Kurulunun 
çalışması, yarın Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Konferans Salonunda kamu-
oyuyla paylaşılacak.  n AA

Hasat döneminin ardından tarlalarındaki anızları yakmamaları konusunda uzmanlar çiftçileri uyardı. 
KTB Başkanı Hüseyin Çevik, “Anız yakmak hem ülke hem çiftçi ekonomisine zarar vermektedir” dedi

‘Anız yangınları 
milli bir mesele’

Hububat hasadının ardından 
gündeme gelen konuların başında 
şüphesiz anız yakma geliyor. Top-
rağın verimi düşüren ve topraktaki 
canlıları öldüren anız yangınları son 
yıllarda devletin de politikası hali-
ne geldi. Anız yakanlara bir taraftan 
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili madde-
lerince cezai işlem uygulanırken, uz-
manlar da çiftçileri anız yakmamaları 
konusunda  çağrıda bulunuyor.  

Konya Ticaret Borsası (KTB) Baş-
kanı Hüseyin Çevik, çiftçilere anız 
yakmamaları konusunda uyardı. 
Hububat hasadından sonra kalan ar-
tıkların toprağa karışmasının verim 
ve toprak üzerine etkilerinin yapılan 
araştırmalarla belirlendiğini söyleyen 
Çevik, anız yakan çiftçilerin en fazla 
zararı kendilerine verdiğini ifade etti. 

EN BÜYÜK ZARAR ÇİFTÇİYE  
Çiftçilere seslenen Çevik, “Tarla-

larımıza, toprağımıza sahip çıkalım, 
anızları yakmayalım. Anız yakılması 
bizlere yokluk getirir. Toprağa karı-
şan sap ve diğer bitkiler çürüyerek 
toprağın en verimli kısmını oluştu-
ruyor. Toprağın ilk 10 santimetrelik 
kısmı  verim verme özelliğini oluştu-
ran olgun topraktır.  Atılan gübrele-
rin kalanı bu kısımda tutulmaktadır. 
Anız yangınları sonrası yakılan kısım 
topraklarımınız canlılık özelliğini ba-
rındıran bu kısmıdır. Toprağımızın 
en verimli kısmını oluşturan bitki 
atıklarını yakmayalım. Anız yakılma-
sı ile sap, saman ve organik madde-
nin yok edilmesi sonucu; toprağın 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesi 
bozulmaktadır. Buna bağlı olarak su 
ve rüzgar erozyonu artmakta ve çok 
önemli kayıplar meydana gelmekte-
dir. Bir sonraki yıl alınan üründeki ve-
rim ve kalite düşmektedir. Bu durum 
hem ülke hem çiftçi ekonomisine 
zarar vermektedir” diyerek üreticileri 
uyardı.

ANIZ YAKMAK KATLİAMDIR
Çevik, ‘’Ülke genelinde olduğu 

gibi ürün hasadından sonra anızların 
yakılması, ürüne ve toprağa faydalı 
böceklerin ölmesine neden olmak-

tadır. Anız yangınları, yalnızca hay-
vanların ölümüne sebep olmakla kal-
mayıp aynı zamanda hava kirliliğine 
ve karayolunda görüşün azalmasıyla 
trafik kazalarına sebep olmaktadır.  
Ayrıca anızların yakılmasıyla birlikte 
toprağın su kaybı artmakta, yağmur 
suları toprakta yeterince tutunama-
maktadır. Çevre ve toplum sağlığı, 
kamu düzeni, halkın huzuru ve gü-

venliği ile kamu malları üzerindeki 
olumsuz etkileri önlemek için çiftçi-
ler anız yakılmasına dur denmesi la-
zımdır” diyerek, anız yakanlara Türk 
Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerince 
işlem yapılacağı uyarısında bulundu. 

İSLAM CANLIYA EZİYETİ YASAKLAR
Din adamlarının anız yakmanın 

haram olduğunu beyan ettiklerini be-
lirten Çevik, anız yakmanın geleceği 

yakmak olduğunu söyleyerek, “Bir 
hayvanın keyfiyen öldürülmesi ile 
yakılan anızda ölen binlerce canlının 
durumu aynıdır. Anızla birlikte aynı 
zamanda binlerce canlının yakılması 
vahşettir, büyük günahtır. Alemle-
rin Efendisi  “Yerdekilere merhamet 
etmeyene, göktekiler merhamet 
etmez” buyurarak, etrafımızdaki 
canlılara hangi gözle bakmamız ve 
nasıl davranmamız gerektiğini bize 
göstermektedir. Anız yakılması gibi 
çağdışı bir uygulamadan vazgeçilme-
si gerekir” dedi. 

SAP VE SAMAN DEĞERLİDİR
Türkiye’de sap ve samanın eko-

nomik değerinin 4-5 milyar lira ol-
duğunu belirten Çevik, hayvancılı-
ğın gelişmesi açısından da önemli 
olduğunu söyledi. Çevik “ Bu sene 
rekoltenin iyi olmasından dolayı sap 
ve saman da bol olacak. Konya’da bu 
sezon yaklaşık 1,5 milyon ton saman 
üretilecek. Bunun sap olarak eko-
nomik değeri 200-250 milyon lira, 
saman olarak işlenmiş hali 400-450 
milyon lira arasında değişmektedir.
n HASİP MUTLU 

Durmuş Üner

KTB Başkanı Hüseyin Çevik, “ Çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın huzuru ve güvenliği ile kamu malları 
üzerindeki olumsuz etkileri önlemek için çiftçiler anız yakılmasına dur denmesi lazımdır” dedi.
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2023 yılına kadar Beyşehir, Derebucak ve Gembos güzergahlı Yeni Konya Antalya Karayolu’nun tamamlanması planlanıyor. AK Parti Konya 
Milletvekili Mehmet Babaoğlu, “Hedefimiz 2023 yılına Akdeniz sahiline insanları çok hızlı ulaştıracak olan güzergahın tamamlanması” dedi 

AK Parti Konya Milletvekili Meh-
met Babaoğlu, hedeflerinin 2023 
yılına kadar Orta Anadolu ve diğer 
coğrafyalardan Akdeniz sahiline in-
mek isteyen insanların önemli bir 
tercih güzergahı olacak  Beyşehir, 
Derebucak ve Gembos güzergahlı 
Yeni Konya Antalya Karayolu’nun 
tamamlanması olduğunu söyledi.

Babaoğlu, ziyaret ettiği Beyşehir 
ilçesinde gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, devam eden duble yol ve tü-
nel çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Beyşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen ve Beyşehir, Hüyük ve 
Derebucak ilçe belediye başkanla-
rı ile bu ilçelerin AK Parti Teşkilatı 
mensuplarının da katıldığı Demir-
kapı Tüneli bölgesine  yönelik olarak 
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 
gezi programını hatırlatan Babaoğlu, 

“Demirkapı Tüneli’nde biliyorsunuz 
ikinci tünel çalışmaları da başladı. 
Hedefimiz; 2023 yılına kadar An-
talya’ya, sahile  çok hızlı ulaşan ve 
özellikle Orta Anadolu’dan ve Tür-

kiye’nin diğer coğrafyalarından gelip 
Akdeniz’e inmek isteyen insanların 
seçeceği güzergahın tamamlanma-
sıdır. İnşallah, bu hedefimiz doğrul-
tusunda Antalya milletvekillerimizle 

birlikte Konya milletvekilllerimizle 
hep beraber çalışıyoruz. Yine bu 
bölgedeki ilçe belediyelerimiz, AK 
Parti ilçe teşkilatlarımız uyum içeri-
sinde çalışıyor. İnşallah 2023 Türki-

ye’sinde en gözde ilçelerinden birisi 
Beyşehir doğuyor. Bu coğrafyada 
bu hedef doğrultusunda biz siyaset 
olarak, belediyelerimizle birlikte eli-
mizden gelen her türlü çabayı göste-

riyoruz.”dedi.
Açıklamasında, yapımı devam 

eden Beyşehir-Konya duble yol ça-
lışmalarına da değinen Babaoğlu, bu 
güzergahtaki çalışmalarınbitiş tarihi 
ile ilgili müjdeyi de verdi.Babaoğ-
lu,“Konya’dan Beyşehir’e duble yol 
çalışmalarını inceleyerek geldim. İn-
şallah daha önce müteahhitlerle ve 
karayolları bölge müdürümüzle Bey-
şehir ekibimiz olarak yaptığımız ça-
lışmada, biz kendilerinden 28 Ekim 
2017 sözünü aldık ve bu tarihte yo-
lun bitirilmesiyle ilgili de her türlü 
çalışma yapılıyor. Gelirken, bu yönde 
çalışmaların daha da hız kazandığını 
gördüm.”dedi. Babaoğlu’na ziyare-
tinde Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun ile AK Parti İlçe Başkanı 
Mustafa Şenol da eşlik etti.
n HABER MERKEZİ 

2023’te Antalya kısalıyor!

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, “2023 Türkiye’sinde en gözde ilçelerinden birisi Beyşehir doğuyor. Bu coğrafyada bu hedef 
doğrultusunda biz siyaset olarak, belediyelerimizle birlikte elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz” dedi. 

Selçuklu’da Buhara Mahallesi 
mahalle konağına kavuşuyor

Meram’da gençler için Yenice 
Gençlik Merkezi hızla yükseliyor

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Buhara Mahallesi’ne kazandırılacak 
mahalle konağının yapımına baş-
landı.  

Sosyal belediyecilik faaliyetle-
riyle Türkiye’de öncü olan Selçuklu 
Belediyesi, ilçeye yeni sosyal yaşam 
alanları kazandırmaya devam edi-
yor. Buhara Mahallesi’ne kazandı-
rılacak mahalle konağının yapımına 
başlandı. Temel kazısı yapılan te-
siste ekipler temel demiri döşemesi 
gerçekleştiriyor.  

Vatandaşların her türlü sos-
yal ve kültürel faaliyetlerini rahat-
ça gerçekleştirebileceği bir yaşam 
alanı olacak olan Buhara Mahalle 
Konağı 3 bin 595 metrekare inşa-
at alanına sahip olacak.  Zemin ve 
birinci kattan oluşacak mahalle ko-

nağının zemin katında emekli lokali, 
kapalı havuz, spor salonu, hamam, 
buhar odası, ılıklık, vitamin bar ve 
sauna yer alırken, tesisin birinci 

katında hanımlar lokali, seminer 
odası, fitness salonu, spor salonu ve 
soyunma odaları yer alacak.  Buha-
ra Mahalle Konağı 5 milyon 412 bin 
660 TL’ye mal olacak. Tesis 2018 
yılı Haziran ayında tamamlanacak.  
Selçuklu’da sosyal yatırımların ilçe-
ye değer kattığını ifade eden Selçuk-
lu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “ İlçeye kazandırdığımız ma-
halle konakları ile vatandaşlarımızın 
sosyal, kültürel ve sportif hayatına 
katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın 
tesislerimize olan yoğun ilgisi bizle-
ri yenilerini kazandırma konusunda 
teşvik ediyor. Buhara Mahallesi’n-
de yapımına başladığımız tesisimiz 
tamamlandığında mahalleye değer 
katacak” dedi.     
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediyesi tarafından 
kısa bir süre önce temeli atılan Ye-
nice Gençlik Merkezi’nin inşaatı hız-
la yükseliyor. Çalışmaları inceleyen 
Başkan Toru, gençler için oldukça 
fonksiyonel özelliklere sahip tesisin 
yıl sonuna kadar tamamlanarak hiz-
mete gireceğini açıkladı. 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Yenice Mahallesi Gençlik Mer-
kezi inşaat alanında incelemelerde 
bulundu. 

YIL SONUNA KADAR 
TAMAMLANACAK

Geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimize yönelik tesislerin yapım 
işlerinin devam ettiğini belirten Baş-
kan Toru, “Yenice Gençlik Merke-
zi’nin inşaatı da hızla yükseliyor. Bin 
450 metrekare inşaat alanına sahip 

merkez; bodrum, zemin + birinci 
kattan oluşuyor. İçinde kütüphane-
ler, çok amaçlı salonlar, gençler için 
çalışma alanları, sohbet salonları ve 
eğitim birimlerinden oluşan gençlik 
merkezimizin inşası tüm hızıyla de-

vam ediyor. Bu yıl sonunda inşallah 
buranın da açılışını yaparak genç-
lerimizin istifadesine ve hizmetine 
sunmak istiyoruz. Tesisin şimdiden 
hayırlara vesile olmasını diliyorum” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Yenice Mahallesi Gençlik Merkezi 
inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Robotik 
ve Otomasyon Topluluğu TÜBİTAK 
öncülüğünde Kahramankazan’da dü-
zenlenen 2017 Uluslararası İnsansız 
Hava Araçları (İHA) Türkiye yarışma-
sında “Döner Kanatlılar” kategorisin-
de 2. olarak büyük bir başarı elde etti. 

Robotik ve Otomasyon Toplulu-
ğu’nda topluluk danışmanı Yrd. Doç. 
Dr. Akif Durdu ve topluluk başkan-
lığından Hasan Uğuz öncülüğünde 
oluşturulan S-AIR takımında, Meh-
met Celaleddin Ergene, Hasan Uğuz, 
Mustafa Mahmutoğlu, Zafer İçli ve 
Mehmet Orakçı yer aldı.

TÜBİTAK’ın öncülüğünde dü-
zenlenen yarışamaya, Polonya’dan 
Endonezya’ya kadar dünyanın farklı 
yerlerinden toplamda 93 takım yarış-
maya katıldığını ifade eden Robotik 
ve Otomasyon Topluluğu’nda top-
luluk danışmanı Yrd. Doç. Dr. Akif 
Durdu, “Bu yarışmada, belirlenen 
hedefe pilot kontrolünden bağımsız 
ve tamamen otonatik olarak gidebi-
len İHA’lar yarıştı. Belirlenen hedefe 

giden ve kamera ile görüntü alabilen 
İHA’lar, 2 ayrı kategori de yarışan 
görevlerini yerine getirmeye çalıştı. 
Birinci kategoride belirlenen hedefe 
giderek oradan alınan görüntülerin 
işlenmesi ve bir SD Kart’ta doğru ola-

rak kaydedilmesidir. İkinci kategoride 
ise belirlenen hedefe gidilerek oradan 
alınan renk görüntülerinin sırasına 
göre İHA üzerindeki paraşüt bırakma 
sisteminin doğru bir şekilde çalıştırıl-
masıdır” dedi.

SÜ Robotik ve Otomasyon Top-
luluğu S-Air takımının bir sonraki 
hedefi, dünyanın değişik yerlerinde 
gerçekleştirilen İHA yarışmalarına 
katılarak başarı elde etmektir.
n İHA 

Selçuk’a, TÜBİTAK yarışmasında ikincilik ödülü 
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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
26 Temmuz 2017 Çarşamba  • Yıl: 10 • Sayı: 3097

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
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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 
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• 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 

Beyşehir’de cenazeden dönenleri taşıyan ha-
fif ticari aracın takla atması sonucu 5 kişi ya-
ralandı. Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 
3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Şevket Bozdoğan yönetimindeki 
35 UV 031 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir 
ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bir 
petrol istasyonu yakınlarında kontrolden 
çıkarak takla attı. Şarampole devrilen araçtan 
yaralı olarak çıkarılan sürücü ile araçta bulu-
nan Nadire ve Sema Bozdoğan, Ayşe Yıldız 
ve Deniz Yutkun ambulanslarla Beyşehir 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazazedelerin 
Konya’da yakınlarının cenazesine katıldıktan 
sonra Beyşehir’e döndükleri öğrenildi. n İHA

Kulu’da kontrolden çıkan otomobilin takla 
atması sonucu meydana gelen trafik kaza-
sında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 
Değirmenözü Mahallesinde U.A. idaresindeki 
06 FS 1781 plakalı otomobil, sürücünün virajı 
alırken kontrolden çıkması sonucu şarampole 
devrilerek takla attı. Kazada sürücü U.A. ve 
yanında yolcu olarak bulunan O.A., hafif şe-
kilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık 
görevlileri, durumları iyi olan yaralılara am-
bulansta kontrol amacıyla müdahalede bu-
lundu.   n İHA

Otomobil takla 
attı: 2 yaralı

Hafif ticari araç 
takla attı: 5 yaralı 

Akşehir’de operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 24 
bin kök Hint keneviri ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, bir 
ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, Çimendere Mahallesi Çimenderesi Eşşek Meydanı 
mevkiindeki kanala ekilen 24 bin Hint kenevirini ele geçir-
di. İlçe Jandarma ekiplerinin yaptıkları araştırmalar sonu-

cunda keneviri ektikleri iddia edilen 3 şüpheli için yakalama 
çalışması başlatıldı. Akşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi nezaretinde Çimen-
deresi Eşşek Meydanı mevkiindeki kanala ekilen 24 bin kök 
kenevir sökülerek imha edildi.
n İHA       

24 bin kök kenevir imha edildi

MAK timinin davasında mahkemede konuşan teğmen Furkan Atik, FETÖ yapılanmasına dikkat çe-
kerek, “2009 sonrası pilot olmuş her TSK mensubunun FETÖ üyesi olduğunu düşünüyorum” dedi

Konya’da, Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Yapılanması’na 
(FETÖ/PDY) ilişkin, 3. Ana Jet Üs 
Komutanlığı ile Muharebe Arama 
Kurtarma (MAK) timinde görev 
yapan 29’u tutuklu 31 sanığın yar-
gılandığı davaya, tanıkların dinlen-
mesiyle devam edildi.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkeme-
sinde görülen davaya, sanıklar, 
müştekiler, yakınlar ile avukatlar 
katıldı. 

Tanıklardan Binbaşı Gülçin Kır, 
15 Temmuz’daki darbe girişimi 
sırasında 3. Ana Jet Üs Komutan-
lığındaki nöbeti dolayısıyla görev 
başında olduğunu söyledi.

“GENELKURMAY BAŞKANI DAHİ 
GELSE KAPIYI AÇMAYIN”

Kır, olay günü, cephanelik önün-
de nöbet değişim vakti gelmesine 
rağmen nöbeti terketmeyen 4 asker 
farkettiğini dile getirerek, “MAK 
timinde görevli 3 askerin, 4 askeri 
cephaneliğe nöbetçi olarak bırak-
tığını öğrendim. MAK timinde gö-
revli askerlerin, nöbetçi askerlere, 
‘Genelkurmay Başkanı gelse dahi 
kapıyı bizden başka kimseye aç-
mayın, nöbeti terketmeyin’ talimatı 
verdiğini öğrendim” diye konuştu.

Daha sonra odasına gittiğini 
ifade eden Kır, “Odama, MAK ti-
minden silahlı iki asker geldi. Tam 
teçhizatlılardı” dedi. 

Kır, odasına gelen askerlere 
‘neler olduğunu’ sorduğunu ancak 
cevap vermeden odadan çıktıkları-
nı anlattı.Ardından 3. Ana Jet Üssü 
Harekat Komutanı Kurmay Albay 
Mustafa Ertürk’le telefon görüşmesi 
yaptığını dile getiren Kır, “Komuta-
nım neler oluyor dedim. ‘Çok kötü 
şeyler oluyor’ diye cevap verdi” ifa-
delerini kullandı.

Tanıklardan Astsubay Musta-
fa Toker de 15 Temmuz’dan önce, 
eski yarbay İrfan Alkan’ın FETÖ 
mensubu olduğundan kuvvetli şüp-
he duyduğunu söyledi.

Toker, bu şüpheden emin olduk-
tan sonra birkaç yerde, Alkan’a dik-
kat edilmesi gerektiğini söylediğini 
vurgulayarak, bunu dile getirdiğinde 
FETÖ mensubu olduğunu düşündü-
ğü bir grup tarafından çeşitli baskılara 
maruz bırakıldığını öne sürdü.

“MİT’E GEÇECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ”

FETÖ mensuplarının yaptıkla-
rının yanlış olduğunu söylediğinde 
kendisine ‘Geçmişte yaşananların 
adaletini sağlıyoruz’ denildiğini 
vurgulayan Toker, yaşadıklarının 
bünyesinde psikolojik rahatsızlıkla-
ra da yol açtığını bildirdi.

15 Temmuz öncesinde 3. Ana 
Jet Üssü’nde şahit olduğu olayları 
anlatan Toker, şöyle konuştu:

“Eski astsubay kıdemli başça-
vuş Enes Aksu’nun kendi ağzından, 
suikast girişimini planlamak ve yö-
netmekle suçlanan eski tuğgeneral 
Gökhan Şahin Sönmezateş’in ken-
disini buraya getirdiğini, kendisine 
bazı sözler verdiğini duydum. 

Aksu, Hava Kuvvetlerinde iste-
diği şekilde emir çıkarttırıyordu. So-
runca, ‘Orada devrem var’ diyordu. 
Bir keresinde bana ‘işi bırakacağını, 
MİT’e geçeceğini’ söylemişti. Gök-
han Şahin Sönmezateş’in MİT’in 
başına geçmeye yönelik planları or-
taya çıkınca durumu anladım.”

Toker, üsse yeni gelen genç-

lerin, FETÖ üyeleri olduğunu dü-
şündüğü kişiler tarafından FETÖ’cü 
olmayanlara karşı mesafeli olmaları 
konusunda uyarıldıklarını iddia etti.

Tanık olarak ifade veren teğmen 
Furkan Atik de olay günü filodaki 
planlamaların eski astsubay kıdemli 
başçavuş Enes Aksu ve eski astsu-
bay İbrahim Akar tarafından yöne-
tildiğini söyledi.

Atik, Akarı’ın üzerinde bir silah 
ve bir de sopa gördüğünü bildirdi.
“2009 SONRASI PİLOT OLMUŞ HER 

TSK MENSUBUNUN FETÖ ÜYESİ 
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”
FETÖ’nün özellikle son yıllar-

da ciddi bir yapılanma içine girdi-
ğini aktaran Atik, “2009 sonrası 
pilot olmuş her TSK mensubunun 
FETÖ üyesi olduğunu düşünüyo-
rum. FETÖ ile alakası olmayanın 
2009’dan sonra pilot, özellikle jet 
pilotu olması neredeyse imkansız-
dı” diye konuştu.
İNCİRLİK ÜSSÜ’NDEN PERFORMANSI 
YÜKSEK HELİKOPTER GETİRMİŞLER

Tanıklardan yüzbaşı Mete Yal-
çın da 15 Temmuz’dan birkaç gün 
önce İncirlik Üssü’nden helikopter 
getirildiğini öne sürdü. 

MAK timlerinde bulunan bir 
helikopterin, “performansı düşük” 
diye İncirlik Üssü’ne götürüldü-
ğünü anlatan Yalçın, “Oradan da 
performansı daha yüksek olan bir 
helikopter getirdiler. O gece iste-
diklerini üsse çağırıp, istemedik-
leri adamları da gönderdiler.” diye 
konuştu. Tutuklu sanıklardan eski 
yüzbaşı Kenan Şahin, tanık yüzbaşı 
Mete Yalçın’a “FETÖ’cüleri biliyor-
dun madem, neden ihbar etme-
din?” diye soru sordu. 

Bunun üzerine Mahkeme Baş-
kanı Kadir Gezici’nin, Şahin’e, “Ben 
de sana soru sorayım. Altında gö-
revli 22 astsubay gitmiş, generalle-
ri yere yatırmış, derdest etmiş. Sen 
bu adamları niye tespit edemedin?” 
sorusuna sanığın sessiz kaldığı gö-
rüldü. Duruşma tanıkların dinlen-
mesiyle devam ediliyor. n AA

Yarım saatten fazla 
dayanamıyoruz!

Dünya üzerindeki akıllı telefon 
kullanıcılarının yüzde 63’ünün te-
lefonlarını her yarım saatte, yüzde 
22’sinin ise 5 dakikada bir kullan-
madan duramadığı ortaya çıktı. 
Medya Takip Ajansı Interpress tara-
fından IAB’nin 18 ülkede gerçekleş-
tirdiği Mobil Tüketici Deneyimleri 
Araştırması’ndan derlediği bilgilere 
göre, dünya genelinde birçok insa-
nın, günde en az bir kere mobil web 
ya da mobil uygulama üzerinden 
internete erişim sağladığı belirlendi. 
Dünyada 30 dakikadan fazla telefo-
nuna bakmadan duramayan insan-
ların çoğunlukta yaşadığı ülkelere 
bakıldığında yüzde 78 ile Brezilya ilk 
sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 
73 ile Arjantin ve yüzde 71 ile İn-
giltere’nin takip ettiği görüldü. Tür-
kiye’de ise insanların yüzde 62’sinin 
yarım saatte bir akıllı telefonunu 
kullanma ihtiyacı hissettiği tespit 
edildi.

Türkiye’nin yüzde 20’si 6 saat-
ten fazla mobil cihazlarda zaman 
geçiriyor. Akıllı telefon kullanıcıla-
rının yüzde 22’sinin günde 6 sa-
atten fazla süreyi mobil cihazlarla 
geçirdiği belirlenirken, mobil cihaz-
larında günde 6 saatten fazla zaman 
geçiren ilk üç ülke Brezilya, Çin ve 
Arjantin olarak öne çıktı. Türki-
ye’de ise kullanıcıların yüzde 20’si-
nin zamanının 6 saatten fazlasını 
mobil cihazlarda geçirdiği görüldü. 
Dünya genelinde internete erişimi 
sağlayan kişilerin bir günde ortala-
ma 5.82 mobil site ziyaret ettiği ve 

ortalama 5.85 uygulama kullandığı 
belirlendi. Türkiye’de ise bir kişinin 
bir günde ortalama 5.57 mobil site-
yi ziyaret ettiği görülürken, 4.74’de 
mobil uygulama kullandığı tespit 
edildi. 

Mobil Tüketici Deneyimleri 
Araştırması’nın sonuçlarına göre 
akıllı telefon kullanıcılarının mobil 
web ya da mobil uygulamaları fark-
lı aktiviteler için tercih ettiği ortaya 
çıktı. Mobil web daha çok işlevsel-
lik ve ihtiyaca yönelik kullanılırken, 
mobil uygulamaların ise genellikle 
eğlence ve sosyal aktiviteler için ter-
cih edilmesi dikkat çekti. 

Bir ürün ya da hizmet alınması 
veya rezervasyon yapılması gibi iş-
lemler için çoğunlukla mobil web 
kullanılırken, ayrıca eğitim, iş, seya-
hat, anlık etkinlikler ve diğer konular 
ile bilgi edinmek amacıyla da mobil 
webe sıkça başvurulduğu görüldü.  
Mobil uygulamaların ise daha çok 
oyun oynamak, müzik dinlemek, 
film ve video izlemek gibi eğlendi-
rici içerikler için tercih edildiği be-
lirlendi.  Ayrıca e-mail, mesajlaşma, 
sosyal paylaşım, sesli ve görüntülü 
aramalar gibi iletişim faaliyetleri için 
de mobil uygulamaların kullanıl-
dığı tespit edildi. Akıllı telefonlarla 
ilgili medyaya yılbaşından bu yana 
54 bin 352 haber yansırken, mobil 
uygulamalar hakkında ise  medyada 
14 bin 193 haber çıktığı belirlendi. 
Mobil siteler ile alakalı da medyada 
1.044 haber yer aldığı saptandı.
n HABER MERKEZİ 

Geçici işsizlik ödemelerini PTT yapacak!
Sosyal Güvenlik Kurumu, Geçici 

işsizlik ödemelerini(rapor) artık PTT 
aracılığı ile ödeyecek.

Konya Sosyal Güvenlik Kurumu 
Konya İl Müdürlüğü yetkilileri tara-
fından konu hakkında yazılı bir açık-
lamada bulunuldu. Yapılan açıklama 
şöyle; “Bilindiği üzere sigortalı veya 
hak sahiplerine ödenen rapor öde-
nekleri vb ödemeler daha önce her 
ayın 08-14’ü arasında Ziraat Bankası 
aracılığı ile yapılabiliyordu. SGK ile 
PTT arasında yapılan protokol ile 

artık SGK tarafından PTT ‘ye gön-
derilen ödemeler sigortalı/hak sahip-
leri tarafından 2(iki) ay süre ile her 
hangi iş günü sınırlaması olmaksızın 
alınabilecek, 2 ay içinde alınmayan 
ödemeler SGK’ ya iade edilecektir.   
Sigortalıların talep etmesi halinde, 
T.C. kimlik numarası üzerinden ya-
pılacak ödemelerin yanı sıra, hak sa-
hiplerine PTT Kart tanımlanabilecek 
ve ödemeler PTTMATİK cihazların-
dan da yapılabilecektir.” 
n HABER MERKEZİ 

 MAK timinde görev yapan 29’u tutuklu 31 sanığın yargılandığı davaya, tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

2009 sonrası pilot 
olanlar FETO’cü!
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‘Kadınlarımız sayesinde zafere ulaştık’ Konya’nın tek tematik lisesi Beyşehir’de

15 Temmuz’un sembol isimle-
rinden Şerife Bacı, Bedesten Ayak-
kabıcılar Derneği Başkanı Abdullah 
Dölek’in davetiyle Konya’ya gelen 
Şerife Boz, Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i maka-
mında ziyaret etti.  Selçuk Üniversi-
tesi Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen 
ziyarete Şerife Boz, eşi, kızı ve toru-
nu ile Bedesten Ayakkabıcılar Der-
neği Başkanı Abdullah Dölek de ka-

tıldı.  Ziyaretten memnuniyetini dile 
getiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Şa-
hin, “Türkiye kadını yapması gere-
keni yaptı. Örnek bir hareket. Bizim 
Kurtuluş Savaşımızda da böyle ka-
dınlarımız sayesinde zafere ulaştık” 
diye konuştu.  15 Temmuz günü 
yaşadıklarını anlatan Şerife Boz’a, 
Rektör Prof. Dr. Şahin de ziyaret so-
nunda hediye takdiminde bulundu.  
n HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan, bir meslek alanında faaliyet 
gösterecek ve bulunduğu ilde ala-
nıyla ilgili çalışan büyük ölçekli 
sektör temsilcileriyle en az 10 yıl iş 
birliğinde bulunacak tematik lise-
ler belirlendi.  İstanbul’da 7, Sivas, 
Samsun, Sakarya, İzmir, Erzurum, 
Bursa, Konya, Antalya, Adana, 
Ankara ve Kocaeli’de birer olmak 
üzere Türkiye genelinde 18 tema-
tik lise, proje okulu kapsamında 
faaliyet gösterecek. O liseler ara-
sında Konya’nın tek tematik lisesi 
olan Beyşehir İlçesindeki Huğlu 
Makine Teknolojisi Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi de bulunuyor. 
Beyşehir Huğlu Makine Teknolojisi 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü İbrahim Sümbül konu ile 
ilgili yaptığı açıklamada, “Tema-
tik meslek liselerinin getirdiği en 
önemli yenilikler, yetenek odaklı 
öğrenci seçiminin olmasıdır. Böy-

lece meslek liselerimizde, sektörün 
ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün 
sağlanması noktasında önemli bir 
adım atılmış oldu. Makine Tekno-
lojisi alanında eğitim verecek olan 
ve tematik lise kapsamına alınan 
Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi bölgede, 
Huğlu ve Üzümlü mahallelerindeki 

av tüfeği ve savunma sanayisine 
yönelik üretim yapılan tesislere alt 
yapı oluşturacak, daha nitelikli ele-
manlar kazandıracak, mezunların 
istihdamı da ciddi oranlarda artmış 
olacak ve bu okulumuz Makine 
Teknolojisi alanında marka okul ha-
line gelecektir’ dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Kamu Sen, seyyanen 
150 TL zam istiyor!

Konya Kamu Sen Konya İl Baş-
kanı Hüsamettin Şenel,  “Türki-
ye Kamu-Sen ve bağlı sendikalar 
olarak 1 Ağustos’ta başlayacak ve 
kamu görevlilerinin 2018-2019 
yıllarını kapsayacak toplu sözleşme 
görüşmelerinde gündeme taşıya-
cağımız mali ve özlük haklarına 
ilişkin taleplerimizi belirledik” dedi.

“Konfederasyon ve bağlı sendi-
kalarımızın yetkili kurulları, günler 
süren çalışmalar sonucunda kamu 
görevlilerinin ve emeklilerin kro-
nikleşmiş ekonomik sorunları ya-
nında, geçmiş dönem kayıpları, 
2015 yılı enflasyon farkı tanımın 
değiştirilmesi nedeniyle ödenme-
yen enflasyon farkı, zorunlu tüke-
tim harcamalarında yaşanan fiyat 
değişimleri ve son olarak Temmuz 
ayında işçilerle imzalanan toplu 
sözleşmede ortaya çıkan işçi-me-
mur zammı farkını da dikkate 
alarak 2018 ve 2019 yıllarında 
uygulanmasını istediği maaş artış 
teklifini ortaya koydu” diyen Hü-
samettin Şenel,  “2018 yılında en 
düşük memur maaşına 738,36 TL, 
ortalama memur maaşına 920,35 
TL zam istiyoruz. Buna göre Tür-
kiye Kamu-Sen olarak Hükümetle 
yapılacak toplu pazarlık masasına; 
2018 yılı için ocak ayından geçerli 
olmak üzere seyyanen net 150 TL, 
yüzde 10+yüzde 10 artış ve bu 
artışların üzerine ekonomik büyü-
me ve refah paylarını içeren yüzde 
3’lük zam,  2019 yılı için ise yine 
ocak ayından itibaren seyyanen net 
150 TL ve yüzde 8+yüzde 8 ar-
tış ile yüzde 3 oranında ekonomik 
büyüme ve refah payı artışı talep 
ediyoruz. Mali haklara ilişkin olarak 
gündeme getireceğimiz artış teklif-
lerimiz, 2018 yılının bütününde en 
düşük dereceli memur maaşı için 
738,36 TL, ortalama memur maaşı 
için ise 920,35 TL zam anlamına 
geliyor. 2019 yılı için de en düşük 
memur maaşına 779,78 TL, ortala-
ma memur maaşına ise 965,24 TL 
zam istiyoruz” ifadelerini kullandı.  

KAMU GÖREVLİLERİNİ VE 
EMEKLİLERİ KURTARACAK 

TEKLİFLER
Şenel, “Bunun yanında, geç-

tiğimiz dönemde imza altına alın-

masına rağmen halen uygulanma-
yan toplu sözleşme hükümlerinin 
uygulanması, 4/B’li sözleşmeli ve 
4/C’li geçici personel ile vekil gibi 
adlar altında güvencesiz çalışmaya 
son verilerek bu kapsamdaki kamu 
personelinin kadroya geçirilme-
si; taşeronlaşmaya son verilmesi; 
memur maaşını oluşturan bütün 
kalemler ile özel hizmet tazminatı, 
ek ödeme, ek ders, döner serma-
ye, fazla çalışma ücreti, ikramiye, 
sosyal denge tazminatı gibi diğer 
ödemelerin de emekli keseneğine 
dâhil edilmesi; başta aile yardımı 
ve çocuk parası olmak üzere tüm 
sosyal yardım miktarlarının artırıl-
ması; ek gösterge ve özel hizmet 
tazminatı adaletsizliğinin gideril-
mesi; ek ders, fazla mesai, nöbet 
ve harcırah gibi ödemelerin düzen-
lenerek günün şartlarına göre yük-
seltilmesi; yardımcı hizmetler sınıfı 
personeline de ek gösterge veril-
mesi; Ramazan ve Kurban bayram-
larında kamu görevlileri ve emekli-
lerine bayram ikramiyesi verilmesi; 
kıdem aylığındaki 25 yıllık sınırın 
kaldırılarak tüm kamu görevlileri-
ne çalıştıkları her kıdem yılı için 20 
TL kıdem aylığı ödenmesi; müla-
kata bağlı atamalara son verilerek 
adil bir atama ve görevde yüksel-
me sistemi getirilmesi gibi birçok 
konu, bu yılki toplu sözleşme gö-
rüşmelerinde olmazsa olmazımız 
olacak” dedi.  “Türkiye Kamu-Sen 
olarak ayrıca maaşlardaki reel eri-
menin önlenmesi ve dönem içinde 
ortaya çıkan zararların karşılanma-
sı amacıyla dönem içinde enflasyon 
farkı oluşması halinde ortaya çıkan 
enflasyon farkının 1 puan artırımlı 
ödenmesini talep ediyoruz” diyen 
Şenel, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Yetkili konfederasyon memur-
ların ve emeklilerin feryadına ku-
lak versin. Konfederasyon olarak 
gerçekleştirilecek toplu sözleşme 
görüşmelerinin kamu görevlileri-
ne ve emeklilere hayırlar getirme-
sini dilerken, yetkili sendikaları ve 
konfederasyonu hiç olmazsa bu yıl, 
memurların sesine kulak vermeye 
ve hükümetle gerçek anlamda pa-
zarlık yapmaya davet ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Meram Merkez Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, “Bu yıl da 2 milyon tonun üzerinde 
yaklaşık 2 milyon 300 bin ton olma ihtimali çok yüksek, hatta bu rakamı geçebilir” dedi

Son 50 yılın en yoğun kar yağışı-
nı alarak bereketli bir dönem geçiren 
Konya Ovası’nda geçmiş yıllara göre 
ürünlerin rekoltesinde artış yaşandı. 
Türkiye’nin tarımsal üretiminin yak-
laşık yüzde 10‘unu karşılayan Konya 
Ovası’nın son 50 yılın en yoğun kar 
yağışını alması ve nisan, mayıs ayla-
rındaki yağmurun olumlu bir şekilde 
devam etmesi ortalamanın üzerinde 
bir rekolte gerçekleşmesini sağladı.

Konya’nın görülmedik bir kar 
yağışıyla karşılaştığını ifade eden 
Meram Merkez Ziraat Odası Başkanı 
Ali Ataiyibiner, bu kar yağışının hem 
çimlenmemiş olan hububat tohum-
larının çimlenmesi açısından hem de 
en önemli unsur olan toprağın ihtiya-
cı olan suyun karşılanması açısından 
bereketi bol bir kış ayını yaşattığını 
söyledi. Nisan ve mayıs aylarının da 
yağmurla devam etmesinin ayrı bir 
öneme sahip olduğunu belirten Baş-
kan Ataiyibiner, “Konya bölgesinde 
bölgelere göre değişmek kaydıyla 
yüzde 20 veya 30 çimlenme oranının 
tohum düşüklüğü, kar yağışının ar-
kasından gelen yağışlarla birlikte to-
hum kardeşleşmesi ile telafi edildi. Bu 
kardeşleşmenin arkasından ürünün 
istediği su ihtiyacı da nisan ve mayıs 
aylarında tamamen olumlu bir şe-
kilde gerçekleşti. Ürün, istediği suyu 
Konya Ovası’nın bölgelerinde hemen 
hemen hepsinde mevsim normalleri-
nin üzerinde olarak aldı” dedi.

“BU YIL REKOLTE YAKLAŞIK 2 
MİLYON TONUN ÜZERİNDE”

Başkan Ataiyibiner, Konya Ova-
sı’ndaki rekolte hakkında da bilgi 
vererek, “Tuz Gölü Havzası denilen 
Cihanbeyli, Kulu ve Emirgazi’nin bir 
kısmı olan platoda istediğimiz yağış-
ları alamadığımızdan dolayı o bölgede 
yaklaşık yıllık ürün rekoltesi 150-300 
kilogram olan ürün rekoltesini ancak 
yakalayabildik. Diğer bölgelerimizde 
ise 300-400 kilogram arasında de-

karda verim alınarak uzun yıllarının 
ortalamasının üzerinde bir rekolteyle 
inşallah bu yıl Konya çiftçisinin emeği 
olan hububat rekoltesi gerçekleşmiş 
olacak. Türkiye üretiminin yaklaşık 
yüzde 10’u olarak 2 milyon ton re-
kolteyle uzun yıllar ortalamamız bu-
lunmakta. Bu yıl da 2 milyon tonun 
üzerinde yaklaşık 2 milyon 300 bin 
ton olma ihtimali çok yüksek, hatta 
bu rakamı geçebilir” diye konuştu.

“SULAMA TAKVİYELERİYLE 
BÖLGEMİZDE ÜRÜNLERİN 

HASADA HAZIRLANMASI SÖZ 
KONUSU OLACAK”

“Bu yılki kar yağışının öncesinde 
yağmur yağışının olmaması, özellikle 
ekim, kasım ayında bizim için olmazsa 
olmaz bu iki çok hassas aydır” diyen 
Meram Merkez Ziraat Odası Başkanı 
Ali Ataiyibiner, “Yüzde 70’i kuru olan 
hububat ekiminin, yaklaşık 8 milyon 
dekar alanda ekim yapılan alanların 

yüzde 70’inin kuru olduğunu ifade 
edersek, 5 milyon dekar arazi veya 
6 milyon dekar arazinin kuru tarım 
yapılmasıyla ilgili rekolteyi yüzde 100 
etkileyebilecek bir fonksiyona sahip. 
İşte bu yıl da aynısı oldu diyemeyiz 
ama aynısına yakın oldu. İnşallah şu 
anda rekolte olarak yıllık ortalamanın 
üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Bunu 
az önce belirttiğimiz gibi kar yağışına, 
kar yağışından sonraki mevsimsel da-
ğılımı çok güzel olan yağmur yağışına 
borçluyuz. Sadece kar yağışı bizim 
işimizi çözmüyor. Hububat ve yeşil 
ürünlerde, kar yağışı belli bir dönem-
de yağıp eridiğinden dolayı, artık ma-
yıs aylarının sonuna kadar mevsimsel 
olarak dağılan yağış, iklim ılımanlığı 
da önemli. Çok aşırı sıcaklar, çok fazla 
yağışı buharlaşmayla beraber bertaraf 
edebiliyor. Tabii bunun etkisi çok kısa 
bir dönem ürünün üzerine yansıyor 
ve sıcakla birlikte ters tepki yaparak 

bitkinin strese girmesini sağlıyor. İşte 
bunlar hep aynı orantılarda devam 
ettiği zaman, bu yıl gibi bereketli bir 
yılı yaşamamıza neden oluyor. Nisan 
ve mayıs ayında aralıksız olarak de-
vam eden yağışlarla ürünler gelişme-
sini iyi şartlarda tamamladı. Bundan 
sonra da ağustos ve eylül ortasına 
kadar sıcak iklim devam edecek. Su-
lama takviyeleriyle bölgemizde ürün-
lerin hasada hazırlanması söz konusu 
olacak. Yer üstü sularının takviyesine 
bölgemizdeki sulanabilir arazilerin al-
tın değerindeki toprağın bir an önce 
dış havzalardan getirilecek KOP ve 
DSİ’nin çalışmış olduğu proje aşama-
sında olan suya bölge çiftçisinin acil 
ihtiyacı var. Bölge çiftçisinin üretebil-
mesi ve ülke ekonomisine katkıda bu-
lunabilmesi için en önemli unsur su. 
Çünkü su var, hayat var. Su var, tarım 
var. Su olmadan hiçbir şey olmuyor” 
ifadelerini kullandı.  n İHA 

 Konya Kamu Sen Konya İl Başkanı Hüsamettin Şenel

‘Ovada rekolte 2 milyon 
300 bin tonu geçebilir’

Meram Merkez Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, “Uzun yıllarının ortalamasının üzerinde bir rekolteyle 
inşallah bu yıl Konya çiftçisinin emeği olan hububat rekoltesi gerçekleşmiş olacak” dedi.
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ambalaj firmamızda 
Makine Operatörü 
yetiştirilmek üzere 
 Meslek lisesi ve 

yüksek okul mezunu
 personel alınacaktır.

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

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08

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

15 Temmuz
(Yeni Doğum Evi) 
otopark karşısında 
yalnızlık nedeni ile 

ızgara salonu satılıktır

DEVREN SATILIK 
IZGARA SALONU

GSM: 0551 395 90 60

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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Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
Ömer ÇIBIK’ ın babası

Muhammer ÇIBIK’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına
 başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 641928   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

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
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ZAYİ
Adıma düzenlenmiş olan Enformasyon 
Memurluğu Yabancı Dil Belgesini
kaybettim hükümsüzdür.

Ali GAZEL
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ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim hükümüzdür.

İrfan YILDIZ

Z-229

ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümünden 
almış olduğum öğrenci kimlik kartımı kaybettim 

hükümsüzdür.

Yavuz Selim KARAGÖZ

Öğr. No: 1331040129

Z-230

Evet sevgili gençler! Bu-
gün üniversitelere yerleşmek 
isteyen adayların (özellikle bir 
mesleğe yönelik liselerden ve 
Anadolu öğretmen lisesinden 
mezun olanların) içinden çıka-
madığı, kafalarını karıştıran bir 
konu EK PUAN VE SIRA hak-
kında sizlere bilgi vereceğim. 

Bir mesleğe yönelik prog-
ram uygulayan liseler ve Ana-
dolu öğretmen liseli adaylar için 
OBP lerinin 0,18 lik katsayı ile 
çarpılması ve sınav sonucunda 
elde adayların elde ettikleri ham 
puanlarına eklenmesiyle ortaya 
çıkan yerleştirme puanına EK 
PUAN denilmektedir.

Burada bilinmesi gereken; 
ek puan, sadece bu liselerden 
mezun olan adaylar için he-
saplandığından doğal olarak 
sınava katılan tüm öğrencilere 
etkisi yoktur ve ilgilendirmez, 
sadece bu tür liselerden mezun 
olan adayları ilgilendirir.

  Bu yıldan önceki Ön-
lisans (yani 2 yıllık) program-
larına yerleştirme yapılırken 
yukarıda bahsettiğim lise me-
zunları sınavsız geçiş haklarını 
kullanabilmekteydiler. Bu yılla 
birlikte ortaya çıkan değişiklik 
olarak diğer bir husus ta, tüm 
önlisans programlar YGS pu-
anları ile öğrenci alacaktır. Bu 
noktada meslek lisesi mezunu 
adayları için adayların lisede 
kayıtlı oldukları yıla bakılmak-
sızın ek puanları hesaplanır. 
Çünkü sınavsız geçiş uygula-
masına bu yıl son verildiği için 
bu lise türünden mezun olan 
adaylar alanlarının devamında 
yer alan 2 yıllık programlara 
yerleşirken bu ek puanın verdi-
ği avantajdan yararlanırlar.

 Sınavlara 
giren adaylar bu-
rada şu hususa 
dikkat etmeliler, 
sadece meslek 
liselerinde kendi 
alanlarının devamı 
niteliğindeki bö-
lümlere yerleşir-
lerken EK PUAN 
alabileceklerdir. 
Kendi alanlarının 
devamı niteliğinde 
olmayan Önlisans programları-
nı tercih ederlerken 0,12 lik kat-
sayı ile hesaplanan yerleştirme 
puanlarına bakarak tercih yap-
malılar. Zira bu dilimle önlisans 
programlarına yerleşmeleri 
gerçekleşecektir. Alanlarının 
devamında yer alan dedik zira 
alanlarıyla hiç bir ilişkisi ol-
mayan 2 yıllık programlar için 
meslek liseli de olsa ek puan 
alamaz, OBP katkısı 0,12 olan 
yerleştirme puanlarını kullana-
rak yerleşmeye çalışır.

  Peki lisans ( yani 4 
yıllık) bölümlerde durum nasıl? 
Bir meslek lisesinden ya da bir 
Anadolu Öğretmen Lisesinden 
mezun olan adaylar, lisans 
programlarını tercih edecek-
ken 30 Mart 2012 tarihinde bu 
liselerden birine kayıtlı iseler EK 
PUANDAN faydalanabilecekler-
dir. 

  Belirtilen tarihte bu li-
selerden birine kayıtlı olmayan 
adaylar kendi alanlarıyla ilgili 
lisans programlarına yerleşe-
cekken EK PUANDAN faydala-
namayacaklar, 0,12 lik katsayı 
ile çarpılan yerleştirme sırala-
maları ile yerleşebileceklerdir. 
Şayet 2 yıllıklar için hesaplanan 
YGS ek puanları da varsa bun-
ları sadece 2 yıllık tercihlerinde 

kullanabilecek, 4 
yıllık programlar 
için geçerli olma-
dığını bilmeleri 
gerekmektedir. 

 

Bu genel ku-
ral bilgilendirme-
sinden sonra asıl 
kafaları karıştıran 
olay konusunda 
bilgi verelim.

  Bahsettiğimiz lise-
lerden mezun olup Ek puanı 
hesaplanan adayın yukarıda 
değindiğim gibi sınav sonuç 
belgesinde bir de ek puanı he-
saplanan adaylar arasındaki sı-
rası hesaplanır. Lakin bu sıra ile 
kıyaslanabilecek bir program 
bilgisi ÖSYM nin yayınladığı 
kılavuzda ne yazık ki mevcut 
değildir. 

Bir örnekle açıklamaya ça-
lışayım: Örneğin o program 
ek puanla girilebilecek bir Okul 
Öncesi Öğretmenliği prog-
ramıysa 30 Mart 2012 tarihi 
itibariyle ilgili meslek lisesinin 
Çocuk Gelişimi bölümüne ka-
yıtlı kayıtlı aday TS-1 ek pua-
nıyla o programa yerleşmeye 
çalışırken, herhangi bir ana-
dolu lisesindeki aday da aynı 
programa TS-1 genel yerleşme 
puanıyla girebilecektir. Yukarı-
da verdiğim örnekte 2 adaydan 
hangisinin ek puanı ya da ge-
nel yerleştirme puanı yüksekse 
ilgili üniversitenin okul öncesi 
öğretmenliği bölümünü o ka-
zanır. İlgili meslek lisesinin ço-
cuk gelişimi bölümü mezunu 
diye adaya ayrıca bir kontenjan 
belirtilmez. 

Burada yapmanız gereken 

bir tercih uzmanına başvurarak 
ek puanınızın (0,18 le hesap-
lanan) 0,12 lik dilimde karşı-
lığına tahmini olarak ulaşmak 
olacaktır. Örneğin yukarıdaki 
örnekte 30 mart 2012 tarihinde 
meslek lisesine kayıtlı adayın 
TS-1  ek puanı hesaplandı ve 
sırası 3750 olsun. Diğer Ana-
dolu liseli adayın TS-1 0,12 lik 
puanlamadaki sırası da 15000 
olsun. İlk etapta hemen meslek 
lisesi mezunu olan adayın önce 
yerleşeceğini düşünüyorsu-
nuz. Ancak bu doğru değildir. 
Meslek liseli adayın sıralama-
sı hesaplanırken, ilgili meslek 
liselerle arasındaki sıralama 
hesaplanır, yani diğer liseler 
yoktur. 

İş buarada karışıyor. De-
diğim gibi ÖSYM kılavuzunda 
meslek liseliler için ayrı bir kon-
tenjan diğer liseliler için ayrı bir 
kontenjan belirtmiyor. O za-
man ne yapmak lazım. Örnek-
teki ek puanlı sırası 3750 olan 
meslek liseli adayın, puanına 
bakacağız. Örneğin 400 olsun. 
Bu 400 puanın TS-1 0,12 LİK 
DİLİMDE 400 puanlı başka bir 
adayla kaçıncı sırada olduğu-
na bakmaktır. Diyelim ki 0,12 
lik dilimde 400 puan Türkiye 
sıralamasında 45000 e karşılık 
geliyor. Bakın şimdi durum ne 
oldu; Anadolu liseli adayın sı-
ralaması 15000, meslek liseli 
adayın sıralaması 45000…

Bu durumda Anadolu lisesi 
mezunu aday programa yerle-
şir.

Tercih dönemini iyi değer-
lendirmek ve işi bilen tercih 
uzmanlarından yardım almak 
faydanıza olacaktır.

Her şey gönlünüzce ol-
sun…

EK PUAN VE SIRA KONUSU

mehmetalperyolcu@gmail.com
MEHMET ALPER YOLCU

DANIŞMANINIZ DİYOR Kİ…

DSİ 4. Bölge Müdür Yardımcıları M. 
Muhittin Özyalvaç, Ejder Akbaş ile DSİ 
44. Şube (Aksaray) Müdürü Murat Nazar 
ve ilgili personel,  Aksaray’da inceleme-
lerde bulundu. 

Bölge müdürlüğü heyeti, 44. Şube 
Müdürlüğü Tesislerinde incelemelerde 
bulunmasının akabinde,“Aksaray Mama-
sın Barajı Dubalı Su Alma Yapısı İnşaa-
tı”nda  yapılan çalışmaları yerinde ince-
leyerek işin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. 
Mamasın Barajı’ndan içme ve kullanma 

suyu alınabilmesi için imal edilen dubalı 
yüzer sistem su alma yapısında; dipsavak 
su alma ağzında meydana gelen açılma-
lar nedeniyle tamirinin yapılması ve su 
alma yapısındaki boru çapının, içme ve 
kullanma suyu ile beraber sulama suyu 
ihtiyacını da karşılayacak pik debiyi sağla-
yabilecek şekilde büyütülmesi amaçlandı. 
Heyet; su alma yapısı inşaatı incelemesi-
nin ardından, yapımı devam eden “Ak-
saray İçmesuyu İsale Hattı” inşaatında 
incelemelerde bulundu.  n HABER MERKEZİ

DSİ yetkilileri Aksaray’da 
incelemelerde bulundu
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NEÜ’den vatandaşın ayağına sağlık hizmeti
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

(NEÜ) ve Konya Büyükşehir Beledi-
yesinin işbirliğiyle hazırlanan Gezici 
Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmete 
başladı. Böylece engelliler ve kırsal 
kesimde oturanların teşhis ve tedavi 
için bir merkeze gitme zorunluluğu 
ortadan kalktı. Gezici klinik sayesinde 
bir diş hekiminin muayenehanesinde 
olan tüm hizmetler vatandaşın ayağı-
na gidecek.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ge-
zici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinin tes-
lim töreninde konuşan Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker Diş Hekimliği Fa-
kültesinin talebi çerçevesinde Konya 
Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği 
aracın iç dizaynının gerçekleştirildiği-
ni ve hem tedavi hem de teşhis için 
kullanılmak üzere bir kliniğin hazır-
landığını söyledi. Bu konuda verdik-
leri destek için Konya Büyükşehir 
Belediyesine teşekkür eden Şeker: 
“Özellikle kırsal bölgede ayrıca şe-
hir merkezinde olup da hastaneye 
gelemeyen engelli vatandaşlar için 
özel olarak yerinde teşhis ve tedavi 

gerçekleştirmek üzere hazırlanan bu 
aracın büyük katkısı olacak. Tabi ki 
ağız sağlığı, sağlığın önemli bir par-
çası… Ağız ve diş sağlığına yöne-
lik olarak her yaştaki gruba hizmet 
edecek ama özellikle engelli ve şehir 
merkezine sağlık hizmeti almaya ge-
lemeyenlerin ayağına hizmeti götü-
recek bu klinik takdire şayan… Bu 
konuda Osman Elvan beye ve Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek’e şükranlarımızı arz ediyo-
ruz. Hizmetinin daim olmasını diliyo-
ruz ve verimli bir diş sağlığı hizmeti 
sunacak olan Diş Hekimliği Fakültesi 
dekanlığına ve öğretim üyelerine de 
şimdiden başarılar diliyoruz.” dedi.

HİZMETLERİN HALKIN EN YAKININA 
ULAŞMASI ÖNEMLİ

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek de hizmetlerin 
halkın en yakınına ulaşması, ayağına 
gitmesinin çok önemli olduğunu ifa-
de etti. Otobüsle birlikte Gezici Ağız 
ve Diş Sağlığı Kliniğinin oluşmuş 
olduğunu belirten Akyürek: “Bu hiz-
mette en büyük pay NEÜ Rektörü-

müze ve ekibine ait. Sayın Rektörü-
müze ve Diş Hekimliği Fakültemizin 
değerli dekanına teşekkür ediyorum. 
Tebrik ediyorum. Belediye, devlet, 
üniversite ve şehir işbirliğine güzel 
bir örneği burada görmüş oluyoruz. 
Üniversitemizle belediyemizin yap-
mış olduğu bu işbirliği halkımıza bu 
alanda daha iyi hizmet vermeyi sağ-
layacak. Özellikle kırsal kesimde ve 
kenar mahallelerimizde bilhassa yaşlı 
insanlarımız bu konuda biraz noksan 
hizmet alıyor. Biraz daha bu konuları 
bilmiyor. Yolu, yöntemi de bileme-
yebiliyor. Bu tetkik, tedavi ve yardım 
faaliyetinin onların ayağına gitmesi; 
halkımızın refah, mutluluk ve sağlı-
ğı açısından daha güzel bir noktaya 
gelmemizi sağlayacak. Hayırlı olsun 
diyorum.” şeklinde konuştu. Daha 
sonra protokol üyeleri Gezici Ağız 
ve Diş Sağlığı Kliniğinin içerisinde 
incelemelerde bulundu. Burada araç 
hakkında teknik bilgi veren NEÜ Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yağmur Şener ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyo-

nu Başkanı Osman Elvan araçta ek-
siksiz bir donanım olduğunu, bir diş 
hekiminin muayenehanesinin araçta 
mevcut olduğunu ve otobüste teda-

vinin de yapılabilmesinin diğer ben-
zer hizmetlere göre ciddi bir farklılık 
olduğunu kaydetti. Elvan bu hizmet-
ten ücret alınmayacağını belirtti. Şe-

ner ise otobüsün dışında da bir ekibin 
hizmet verebileceği şekilde aracın 
kurgulandığını aktardı. 
n HABER MERKEZİ

Güney Kore’nin Ankara Büyü-
kelçisi Cho Yunsoo, Koreli iş adam-
larının Türkiye’yi güvenli bulduğu-
na işaret ederek, “Yine Türkiye’ye 
gelmeye ve yatırım yapmaya de-
vam edecekler. Daha fazla Koreli 
gelecek ve yatırım yapacak” dedi.

Cho, iki ülke arasındaki diplo-
matik ilişkilerin 60. yılında iş birli-
ğinin geliştirilmesi, dostluk ve kar-
deşlik bağlarının güçlendirilmesi 
amacıyla başlatılan “Anadolu Odi-
se” programı kapsamında geldiği 
Konya’da, AA muhabirine açıkla-
mada bulundu.

Üç yıldır Türkiye’de görevde 
olduğunu aktaran Cho, Türkiye ile 
Güney Kore arasındaki dostluğun 
uzun yıllara dayandığını ifade etti.

Cho, Türkiye ile dostluğun ti-
carete de yansıdığını vurgulayarak, 
şöyle konuştu:

“Türkiye’de, 2,4 milyar do-
lardan daha fazla bir Güney Kore 
yatırımı var. Geçen yıl 700 milyon 
dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Yıl-
lardır Koreli firmalar Türkiye’ye ya-
tırım yapıyorlar. Önceki yıl zor şart-
lara rağmen bu yatırımlar devam 
etti. Koreli iş adamları, Türkiye’de 
kendilerini güvende buluyor. Yine 
Türkiye’ye gelmeye ve yatırım yap-
maya devam edecekler. Daha fazla 
Koreli gelecek ve yatırım yapacak.”

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki 
darbe girişimine ilişkin Cho, “Bu-
rada tamamen Türk hükümetini 
destekliyoruz. Türk halkının seçtiği 
hükümetin yanındayız. Hiçbir as-
keri darbe ya da girişim kabul edi-

lemez. Bu, 15 Temmuz’daki darbe 
girişimi hiçbir şekilde kabul edile-
mez. Seçilmiş hükümeti devirme 
girişimi kabul edilemez.” diye ko-
nuştu.
KUZEY KORE’NİN NÜKLEER SİLAH 

GERGİNLİĞİ
Cho, ülkesi ile Kuzey Kore ara-

sındaki gerginliğe ilişkin, şunları 
kaydetti:

“Büyükelçi olarak bu savaşı 
engelleyecek her türlü çözüm yolu-
nun kullanılması, nükleer silahlara 
götürmeyecek her türlü aracın kul-
lanılması lazım. Dost ülkelerle bu 
konuda iş birliği yürütüyoruz. ABD, 
Çin, Rusya, Türkiye ve uluslararası 
toplumdan Kuzey Kore’nin nükleer 
silah geliştirmemesi için baskı is-
tiyoruz. ABD ve Güney Kore aynı 
politik çizgide. Savaş, seçenekler 
arasında değil.” n AA

Selçuk Üniversitesi Mevlana 
Araştırmaları Enstitüsü, Mevlana 
ve Mevlevilik konusunda yüksek li-
sans yapmak isteyen öğrenciler ala-
cak. Enstitü bünyesinde bulunan ve 
2013 yılından bu yana öğrenci kabul 
eden Mevlana ve Mevlevilik Araştır-
maları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans 
Programına 2017-2018 öğretim yılı 
güz yarıyılında Mevlana ve Mevle-
vilik konularında çalışma yapmak 
ve bu konularla ilgili kendisini geliş-
tirmek isteyen öğrenciler alınacak. 
Yaklaşık beş yıldır Mevlana ve Mev-
levilik hakkında düzenli ve sistema-
tik araştırmaların yapılması için gay-
ret gösteren Mevlana Araştırmaları 
Enstitüsü bünyesinde bulunan ana-
bilim dalına özellikle güz dönemle-
rinde farklı lisans mezunu olan ve bu 
konularla ilgili araştırmalar yapmak 
isteyen öğrencileri kabul ediyor. Bu 
alanda kendisini geliştirmek ve yeni 
araştırmalarla bilim dünyasına farklı 
ve yeni bilgiler kazandırmak isteyen, 
lisans mezunu olan tüm kesimden 
insanlara kapısını açan Enstitü’de, 
halihazırda Selçuk Üniversitesi’nde 
bulunan farklı sahalardaki öğretim 
üyeleri ders ve seminerler veriyor 
ayrıca danışmanlıklar yürütüyor. 
İlerleyen dönemlerde ise Konya ve 
Türkiye’nin farklı üniversitelerinde 
bulunan ve bu konuyla ilgili saha-
nın uzmanı olan bilim insanlarının 
da derslere ve seminerlere katılma-
sı için Enstitü’de alt yapı çalışmaları 
devam ediyor.  Yapılan bu çalışma-
ların neticesinde Mevlana hakkında 
yeni ve doğru bilgilerin üretilmesi ve 
bu bilgilerin düzenli bir şekilde bilim 
dünyasına duyurulması sağlanmış 

olacak. En önemlisi de bu konularla 
ilgili kendisini yetiştirmek isteyen ki-
şilere kapı aralanmış olacak ve yeni 
istihdamların önü açılacak. Enstitü, 
kurulduğu ilk yıllarından beri bu ko-
nularda yüksek lisans yapmak iste-
yen öğrencilerin talepleri ile karşılaş-
makta ve bunlara mümkün olduğu 
kadarıyla olumlu bir karşılık ver-
mektedir. 2017-2018 öğretim yılı 
için 14 kişilik bir kontenjanın açıldığı 
programa daha çok Türk Dili ve Ede-
biyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Tarih, 
İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi sözel bö-
lümlerden öğrenciler kabul edilirken 
bu yıl Devlet Konservatuvarı, Güzel 
Sanatlar, Tıp, İletişim, Hukuk ve 
Turizm Fakültesi gibi farklı branş ve 
fakültelerden de öğrenciler alınacak.

Enstitünün yüksek lisans prog-
ramında uyguladığı diğer önemli 
ve başarılı bir uygulaması da yük-

sek lisans derslerinden önce gerekli 
gördüğü öğrencilerine yönelik uy-
guladığı ‘Bilimsel Hazırlık Dersleri’ 
uygulamasıdır. Bir veya iki dönem 
boyunca yüksek lisansa geçiş olarak 
verilen derslerde Farsça ve Osmanlı 
Türkçesi ağırlıklı olup ve öğrencile-
rin bu alana hazırlanması sağlanıyor. 
İslâm Tasavvufu ve Tarihi, Mevlâ-
na’nın Hayatı ve Eserleri, Doğu ve 
Batı Dillerindeki Çeviri ve Şerhleri, 
Mevlâna ve Mevlevîlik Hakkında 
Yapılan Çalışmalar, Mevlâna Döne-
mindeki Sosyal, Kültürel ve Tarihi 
Durumlar ile Mevlevîlik Kültür ve 
Tarihi konularında kapsamlı ders-
lerden önce verilen bu hazırlık ders-
lerinde öğrencinin; Mevlâna’nın 
Mesnevîsinin -en azından- ilk 18 
beytini hem Farsça asıl metninden 
hem de Türkçe tercüme ve şerhle-
rinden okuyup-yazabilme ve yorum-

layabilme, ayrıca ezbere okuyabilme 
becerisini kazanması, verilen Farsça 
derslerden sonra Farsça okuyup ya-
zabilme ve anlayabilme becerisi ile 
öğrendiklerini bilgisayar üzerinde de 
uygulayıp, Farsça yazma kabiliyetini 
kazanması, verilen Osmanlı Türkçe-
si derslerinden sonra iyi ve orta de-
recede Osmanlı Türkçesi metinlerini 
okuyabilme ve Türkiye Türkçesine 
çevirebilecek beceriyi kazanması 
amaçlanıyor. Bu çerçevede Mevlana 
ve Mevlevilik konusunda yüksek li-
sans yapmak isteyen ve şartları uyan 
tüm adayların 17-31 Temmuz 2017 
tarihleri arasında Enstitüye başvuru 
yapmaları gerekmektedir. Adaylar, 
yüksek lisans programına başvuru 
yapmak için gerekli şart ve belgeleri 
Selçuk Üniversitesi’nin resmi inter-
net sayfasından öğrenebilir.
n HABER MERKEZİ 

Tuzlukçu yeni Devlet 
Hastanesi’ne kavuşuyor

‘Koreli işadamları yatırım
için Türkiye’ye gelecek’

Uzun zamandır Tuzlukçu’nun 
gündeminde olan hayal gibi görü-
nen  Entegre Devlet Hastanesi’nde 
sona yaklaşıldı. Konu ile ilgili açık-
lama yapan Tuzlukçu AK Parti İlçe 
Başkanı Nevzat Kolaş, “Uzun süre-
den beri Tuzlukçu’nun gündeminde 
bulunan devlet hastanemizin proje 
ihalesi Konya Milletvekilimiz Dr. 
Mustafa Baloğlu’nun Sağlık Baka-
nımız ile yaptığı görüşmeler sonun-
cunda 18 Temmuz’da proje ihalesi 
yapıldı ve neticelendirildi. Aşağı 
Mahalle’de 3300 metrekare  alana 
yapılacak olan on yataklı Entegre 

Hastanesi projesini alan firma çalış-
malara başlamış olup proje işlemleri 
bittikten sonra uygulama ihalesinin 
(yapım ihalesi) Sağlık Bakanlığı,  
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 
tarafından  yılsonuna kadar yapıl-
ması hedeflenmektedir.  10 yataklı 
Entegre Hastanemizin ilçemize ka-
zandırılmasında  emeği gecen  basta 
Sağlık Bakanımıza, Konya Milletve-
kilimiz Dr. Mustafa Baloğlu’na,AK 
Parti Konya İl Başkanlığı’na şahsım 
ve ilçemiz adına teşekkürlerimizi 
sunarız. Hayırlı olsun’ dedi.
n HABER MERKEZİ

MHP, Doğanhisar Belediye Başkanı Abdullah Koç’u partiden ihraç ediyor. Başkan Koç, genel 
merkeze karşı muhalif tutumu yüzünden kesin ihraç kararı ile İl Disiplin Kuruluna sevk edildi

MHP, Doğanhisar Belediye
Başkanı Koç’u ihraç ediyor

MHP Konya İl Başkanlığı, Do-
ğanhisar Belediye Başkanı Abdullah 
Koç’u partiden kesin ihraç istemiyle 
İl Disiplin Kuruluna sevk etti.Do-
ğanhisar Belediye Başkanı Abdullah 
Koç’ u Genel merkeze karşı muhalif 
tutumu yüzünden kesin ihraç kararı 
ile İl Disiplin Kuruluna sevk ettikleri-
ni dile getiren MHP İl Başkanı Murat 
Çiçek; “Doğanhisar Belediye Başka-
nı Abdullah Koç, Genel Merkezimize 
olan muhalif tutumunu değiştirme-
diği için böyle bir karar aldık. Lide-
rimiz Devlet Bahçeliye Karşı Muhalif 
söylemlerinden ve parti tüzüğümüz-
le bağdaşmayan hareketlerinden 
dolayı Milliyetçi Hareket Partisi üye-
liğinden, parti tüzüğünün 78/4 mad-
desi gereği kesin ihraç istemiyle İl 
Disiplin Kuruluna sevk ettik”  ifade-
lerini kullandı. Kararın 15 gün içinde 
çıkması bekleniyor. 

BAŞKAN KOÇ, İSTİFA 
ETTİĞİNİ BİLDİRDİ

Doğanhisar Belediye Başkanı 
Abdullah Koç, partisi MHP’den istifa 
ettiğini bildirdi.

Koç, sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımla partisinden istifa 
ettiğini duyurdu.  Yayınladığı me-
sajda istifa dilekçesini kamuoyu ile 
paylaşan Koç’un dilekçesinde “Gör-
düğüm lüzum üzerine Milliyetçi 

Hareket Partisi üyeliğinden istifa 
ediyorum. Gerekli işlemin yapılma-
sını arz ederim” ifadelerine yer ver-
diği görüldü.  MHP Konya İl Başkanı 
Murat Çiçek, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, Koç’un, parti tüzüğüyle 

bağdaşmayan eylem ve işlemler-
de bulunması sebebiyle kesin ihraç 
istemiyle İl Disiplin Kuruluna sevk 
edildiğini belirterek, istifanın bu ge-
lişmeden sonra geldiğini söyledi. 
n MUSTAFA ALİ CANDAN

Mevlana Araştırmaları Enstitüsü 14 öğrenci alacak

Gezici klinik sayesinde bir diş hekiminin muayenehanesinde  olan tüm hizmetler vatandaşın ayağına gidecek.

Güney Kore’nin Ankara 
Büyükelçisi Cho Yunsoo

 Mevlana ve Mevlevilik konusunda yüksek lisans yapmak isteyen ve şartları uyan tüm adayların 
17-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında Enstitüye başvuru yapmaları gerekmekte.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek Doğanhisar Belediye Başkanı Abdullah Koç
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‘Zulme karşı çıkmak Müslümanlık görevi’ ‘Aksa üzerindeki planlara karşı koyacağız’
Konya Yorgancılar Odası Baş-

kanı Cengiz Çiftci, yaptığı basın 
açıklamasında,  “Mescid-i Aksa biz 
Müslümanlar için büyük değer taşı-
maktadır. Yarım asırdır işgal altında 
bulunan Kudüs’te İsrail, bu sefer 
gözlerini tekrar Mescid-i Aksa ‘ya 
dikti. İsrail’in bu yanlış tutumunu 
kınıyorum” dedi. Cengiz Çiftci, İs-
rail’in bu zulmüne her zaman kar-
şı çıkmamız gerektiğini belirterek, 
“Müslüman Müslüman’ın Karde-
şidir.  Kardeşlerimize ve İslam’ a 
yapılan zulme hep birlikte bütün 
Müslümanlar olarak karşı çıkmak 
bizim görevimizdir. Siyonist İsra-
il devleti, uzun bir süredir devam 
ettirdiği Kudüs’ü işgal projesinin 
adımlarını birer birer atmaktadır. 
Mescid-i Aksan’ın altında yapılan 
hukuksuz kazıların ardından Müs-
lümanların kutsal Mescide girişinin 
yasaklanması Siyonist emellerine 
ulaşma amaçlarının bir tezahürü-

dür.  Bilinmelidir ki; Kudüs İslam’ın 
onurudur. İslam’ın ilk kıblesidir. 
Peygamberimizin Miraç’a, Allah’ın 
huzuruna çıktığı yerdir. Ancak Bi-
rinci Dünya Savaşı sonrasında baş-
layan planlı işgal projesi ile Müslü-
manların toprakları gasp edilmeye 
başlanmış ve İkinci Dünya Sava-

şı’ndan sonra kurulan İsrail Devleti, 
Siyonist hayallerini Filistin halkına 
zulmederek ve dünyanın gözünün 
önünde adım adım hayata geçirme-
ye çalışmaktadır. İsrail’in bu yanlış 
tutumunu kınıyorum” şeklinde ko-
nuştu. 
n HABER MERKEZİ 

Fetih Hareketi Başkan Yardım-
cısı Mahmud el-Alul, Filistin yöne-
timi ve Fetih’in İsrail’in Kudüs ve 
Mescid-i Aksa üzerindeki planları-
na karşı koyacağını belirtti. Alul, İs-
rail’in şu an yürüttüğü politikaların, 
bölgedeki çatışmaları “siyasi”den 
“dini”ye dönüştürebileceği uyarı-
sında bulunarak, “İsrail’in, dedek-
törler, kameralar gibi Aksa’daki her 
türlü egemenliğini reddediyoruz.” 
dedi. 

Müslümanların kutsal mekan-
larını korumaktan geri durma-
yacaklarını belirten Alul, “Filistin 
yönetimi, Fetih hareketi ve Filistin 
halkı, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i 
Aksa üzerindeki planlarına karşı 
koymaya karar verdi. Görünen o 
ki işgalciler, Kudüs’ün ve Aksa’nın 
dini boyutunu, Filistinliler ve tüm 
Müslümanlar için ne kadar önem-
li olduğunu anlayamıyor. Kudüs, 
Peygamberimizin isra mekanıdır.” 

diye konuştu. 
İsrail’in Aksa’ya yönelik uygu-

lamalarının Filistin halkının Ha-
rem-i Şerif’i savunma içgüdüsünü 
harekete geçirdiğine dikkati çeken 
Alul,”Binlerce vatandaşın canlarıyla 
Aksa’yı savunduğunu gördük. Tüm 
engellemelere rağmen Aksa’nın 
kapılarına gidiyorlar. Kudüs tüm in-
sanlığındır. Bu yüzden Müslüman-
ların yanı sıra Hristiyanların buraya 

gelerek Aksa’yı koruduğunu gör-
dük. İsrail Aksa’yı Yahudileştirmek 
ve kontrolü altına almak için 14 
Temmuz Cuma günü yaşanan olayı 
kullanarak Harem-i Şerif’i zaman-
sal ve mekansal olarak bölme planı-
nı uyguluyor. Bizim tutumumuz sa-
bit. Burası İslami dini bir mekandır. 
İslami Vakıfların idaresinde olması 
gerekiyor” diye konuştu.
n AA

Maliye Bakanı Ağbal, vergi kaybı-
na neden olunduğuna dair emareler 
elde edildiğinde incelemeye başla-
madan önce konuyla ilgili mükellef-
ten izahat isteneceğini belirterek, 
“İzahı uygun bulunanlar için vergi 
incelemesine başlanmayacak” dedi. 
Maliye Bakanlığının “izaha davet” uy-
gulamasını içeren tebliği Resmi Gaze-
te’de yayımlandı. Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, yaptığı açıklamada, mevcut 
düzenlemede vergi kaybına yönelik 
emareler tespit edildiğinde mükellef-
lerin vergi incelemesine veya takdir 
komisyonuna sevk edildiğini söyle-
di. Ağbal, bunların emek ve zaman 
maliyeti oluşturduğunu ifade ederek, 
getirilen düzenlemeyle incelemeye 
veya takdire sevk edilmeden önce 
mükelleflerin izaha davet edileceğini 
vurguladı.

Mükelleflerin bu davet ile durum-
larını açıklayacaklarına dikkati çeken 
Ağbal, “İzahat sonucunda gerçekten 
bir hata olduğu, vergi kaybına neden 
olunmadığı anlaşıldığında bu mükel-
lefimizi gereksiz yere incelemeye ve 
takdir komisyonuna sevk etmeye-
ceğiz. Mükellefimiz, vergi idaresinin 

yaptığı tespitleri onaylaması halinde 
ise kendisine 15 gün içinde beyan-
name verip ödeme hakkı tanınacak. 
Bu uyumu gösteren mükelleflerimi-
ze ceza indirimi sağlanacak. Böylece 
vergi kaybına neden olmamış mü-
kellefler vergi incelemesi ile gereksiz 
yere tedirgin olmayacak. Ayrıca mü-

kelleflerimizin indirimli ceza ile ilgili 
uzlaşma hakkı da mevcut olacak.” 
diye konuştu. 
UYGULAMA 1 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Söz konusu düzenleme ile ida-
renin tespit ettiği konularda mü-
kelleflerle ortaya çıkabilecek bazı 
uyuşmazlıkların karşılıklı iletişimle 

vergi incelemesine başlanmaksızın 
çözülmesini amaçladıklarını belirten 
Ağbal, “1 Eylül itibarıyla başlayacak 
uygulama vergiye gönüllü uyumu ar-
tıracak, mükellef ile idare arasındaki 
denetime bağlı zaman kaybını önle-
yecek, karşılıklı iletişimi güçlendire-
cek.” ifadelerini kullandı. n AA 

Etkisiz hale getirilen teröristin
silahları dış kaynaklı çıktı

Pencereden düşen genç
kız hayatını kaybetti

TSK, Şırnak’ın Beytüşşebap kır-
salında 6 teröristin etkisiz hale geti-
rildiği hava destekli operasyonda ele 
geçirilen silahların dış kaynaklı oldu-
ğunu açıkladı.  Türk Silahlı Kuvvet-
lerince (TSK) Şırnak’ın Beytüşşebap 
kırsalında 6 teröristin etkisiz hale 
getirildiği hava destekli operasyon-
da ele geçirilen M-4 piyade tüfeğine 
ait fotoğraflar paylaşıldı. 

Bugün yapılan bilgilendirmede 
ise operasyonda ele geçirilen mal-
zemelerden özellikle M-4 piyade tü-
feğine ait fotoğraflara dikkat çekildi. 
Bilgilendirmede, silahın dış kaynaklı 
oluşuna ve özellikle özel kuvvetler 
gibi seçkin birlikler tarafından kulla-
nıldığına vurgu yapıldı. 

Bilgilendirmeye göre, operas-
yonlarda bir adet M-4 piyade tüfeği, 

bir adet Dragunov keskin nişancı 
tüfeği, dört adet Kalaşnikof piyade 
tüfeği, muhtelif 400 adet fişek, 15 
adet el yapımı patlayıcı, 11 adet el 
bombası, bir adet gece görüş dür-
bünü ve dört adet telsiz ele geçirildi. 

Öte yandan Van Gürpınar’da 
devam eden operasyon kapsamında 
tespit edilen dört sığınak içerisinde 
el yapımı patlayıcı yapımında kulla-
nılmak üzere hazırlanan 500 gram 
amonyum nitrat ve çok miktarda 
muhtelif malzeme bulundu. Mardin 
Derik’te de güvenlik güçleri tara-
fından icra edilen arazi aramasında 
tespit edilen bir sığınak içerisinde iki 
adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 155 
adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği 
ve iki adet el bombası ele geçirildi.
n AA

Ortakonak Camii’nde restorasyon çalışmalarına başlandı. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, Belediye olarak camilerin restorasyonu ve bakımı ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini vurguladı

Tarihi Ortakonak 
Camii onarılıyor
İlçe merkezi ve merkeze uzak 

mahallelerde sürdürülen yatırım ve 
restore çalışmaları kapsamında tarihi 
tekrar gün yüzüne çıkaran Karatay 
Belediyesi Ortakonak Camii’nde res-
torasyon çalışmalarına başladı. Orta-
konak Camii’nde röleve, restitüsyon 
ve çevre düzenleme projelerinin de 
hazırlandığı çalışmalar titizlikle yü-
rütülürken, yapı dokusuna uygun 
bir şekilde tekrar hizmete sunulacak. 
Karatay Belediyesi tarafından yaptı-
rılan restore uygulamalarının vatan-
daşların takdirini topladığını söyleyen 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Belediye olarak camilerin 
restorasyonu ve bakımı ile ilgili çalış-
malar yürüttüklerini vurguladı. Orta-
konak Camii’nde yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi veren Karatay Beledi-
ye Başkanı Mehmet Hançerli, binanın 
temellerini güçlendirerek, kubbede 
ve duvarlardaki tahribatların tekniği-
ne uygun olarak tamir edildiğini söy-
ledi. Başkan Mehmet Hançerli, 1995 
yılında ibadete açılan Ortakonak Ca-
mi’nin restore çalışmalarının itinalı bir 
şekilde devam ettiğini belirtti.  Yürü-
tülen çalışmalar hakkında teknik bilgi 
de veren Başkan Mehmet Hançerli, 

“Restorasyon yapılan Cami 1995 yı-
lından beri ibadete açık. Dolayısıyla 
böyle yapılar zaman içinde dış etken-
lerden zararlar görebilmekte. Zaman-
la içerisinde oluşan hasarları gider-
mek gerekiyor” ifadelerini kullandı. 
Başkan Mehmet Hançerli, 514 bin 
liraya mal olan projenin 02.10.2017 
tarihinde tamamlanacağını söyledi. 
Başkan Hançerli, Konya’nın bin kişiye 
düşen cami rakamlarında Türkiye’de 
en fazla cami bulunan şehir olduğunu 
hatırlattı. Başkan Hançerli sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Camiler birlik ve be-
raberliğimizin sağlandığı kutsal me-

kanlardır. Allah’ın huzurunda dua ve 
ibadetlerin topluca arz edildiği, sec-
delerin birleştiği, elem ve sevinçlerin 
paylaşıldığı, birlik, beraberlik ve kar-
deşlik duygularının pekiştirildiği kut-
sal mekanlardır. Yüce dinimiz İslam, 
Müslümanların birlik ve beraberliğini 
sağlayan, aralarında kin ve hasedi 
giderip onların birbirlerini sevme-
lerini, kaynaşmalarını temin etmek 
için daima cami ve cemaatin önemini 
vurgulamıştır. Bizler de kutsallarımızı 
korumak için elimizden gelen her şeyi 
yapmaya devam edeceğiz.”
n HABER MERKEZİ 

Karaman’da kaldığı apart bina-
nın penceresinden düşen genç kız 
olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, 
gece saat 01.00 sıralarında Kirişçi 
Mahallesi Şehit Zafer Ak Caddesi 
üzerinde bulunan bir apart binada 
meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 
19 yaşındaki Rüveyda Saçıkara’nın 
kaldığı apart binanın ikinci katındaki 
odasının penceresinden aşağı düş-
tüğünü gören vatandaşlar durumu 
hemen polis ve sağlık ekibine bil-
dirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, 
kafasının üzerine kaldırıma düşen 

genç kızın öldüğünü tespit etti. Bu-
nun üzerine polis ekipleri caddeyi 
trafiğe kapatarak olay yerine güven-
lik şeridi çekti. Genç kızın öldüğünü 
duyarak olay yerine gelen yakınları 
ise sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet 
savcısının olay mahallinde inceleme 
yapmasının ardından genç kızın ce-
sedi, cenaze aracıyla Karaman Dev-
let Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, hayatını kaybeden Rüvey-
da Saçıkara’nın düşme sonucumu 
yoksa intihar mı ettiğini araştırıyor.
n İHA 

Mükellefe denetim öncesi ‘izahat’ imkanı geliyor

Maliye Bakanlığının “izaha davet” uygulamasını içeren tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konya Yorgancılar Odası Başkanı Cengiz Çiftci

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli
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Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 
yol ortasındaki bariyerlere çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 2 kişi 
yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan 
Kulu istikametine seyir halinde olan Erdoğan 
Z. (68) idaresindeki 06 DH 0014 plakalı 
otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bari-
yerlere çarptı. Çarpmanın ardından metre-
lerce gittikten sonra durabilen otomobildeki 
sürücü Erdoğan Z. ile yanında bulunan Na-
zahat Z. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk 
edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi altına alındı.
n İHA

Tuzlukçu ilçesinde kaçak kazı yaparak tarihi 
eser aradıkları iddia edilen 4 kişi, jandarma 
ekiplerince gözaltına alındı. Edinilen bilgiye 
göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 
ekipler, Mevlütlüköyü Mahallesi’nde kaçak 
kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon 
düzenledi. 
Ekipler, sit alanında M.Ç, H.H, M.C.O. 
ve Ş.Ç’yi gözaltına aldı. Çevrede yapılan 
aramada, kazma, kürek, fener, ip ve çeşitli 
malzemeler ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 
çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
n AA

Bariyerlere çarptı
2 kişi yaralandı

Kaçak kazı yapan
4 kişi yakalandı

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, şehit ailelerine taziye 
ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Türk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan 
Sert ile geçen yıl Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki terör operas-
yonlarında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Coşkun Kara-
bulut’un ailesini ziyaret etti. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 31 

Mayıs’ta PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen 
Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Selçuk Özer’in ailesini 
de ziyaret eden Türk ve Sert, ailelere taziyelerini sundu.  Şe-
hit Özer için düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakan Yar-
dımcısı Orhan Erdem de katıldı. 
n AA

Kaymakam Türk’ten şehit ailelerine ziyaret

‘Sözde ‘Sıkıyönetim Direktifi’ 
emrini elimin tersiyle ittim’

İzmir’de darbe girişimine ilişkin 
davada tanık olarak dinlenen Ege 
Ordusu Komutanı Recep, 15 Tem-
muzda hızlıca karargaha geldiğini 
belirterek “Tutuklu sanık eski Tuğ-
general Eser’in okuduğu ‘Sıkıyöne-
tim Direktifi” emrini elimin tersiyle 
ittim” dedi.

İzmir’de Fetullahçı Terör Ör-
gütü’nün (FETÖ) darbe girişimine 
ilişkin 271 sanık hakkındaki Aliağa 
Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde 
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine 
dönüştürülen salondaki duruşma-
ya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanık-
lar ile taraf avukatları katıldı.Ses ve 
Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) 
ile kayda alınan duruşmada tanık 
olarak ifadesine başvurulan  Ege 
Ordusu Komutanı Orgeneral Ab-
dullah Recep, 15 Temmuz darbe 
girişiminin yaşandığı gün mesai bi-
timinin ardından konutuna geçerek 
istirahate çekildiğini söyledi.

Recep, saat 22.00 sıralarında, 
evinde misafir olan kayınbiraderini 
telefonla arayan kızının, Ankara’da 
jetlerin uçtuğunu ve silah seslerinin 
duyulduğuna ilişkin bilgi verme-
sinden sonra haber kanallarından 
gelişmeleri takip ettiğini belirterek, 
cep telefonuyla görüştüğü İzmir 
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan 
Bato’ya, kendi insiyatifinde bir aske-
ri hareketliliğin olmadığını söyledi-
ğini ifade etti.

Dönemin 1. Ordu Komutanı 
Orgeneral Ümit Dündar ile yaptığı 
görüşmenin ardından üst komutan-
ları aramaya çalıştığını ancak onlara 
ulaşamadığını vurgulayan Orgene-
ral Recep, akabinde hızlı bir şekilde 
saat 23.00’te karargaha ulaştıklarını 
kaydetti.

Karargahın santralinin kapatıl-
dığını, telefonların kesik olduğunu 
öğrenmesinin ardından talimat 
vererek yeniden açtırdığını beyan 
eden Orgeneral Recep, şöyle konuş-
tu:

“Tutuklu sanık eski Tuğgeneral 
Hakan Eser, ‘Sıkıyönetim Direktifi” 
konulu mesajı okudu. Türk Silah-
lı Kuvvetlerinin (TSK) yasal hiye-
rarşik mekanizmalarına uymayan 
bir iradeyi tanımlayan bu evrak ve 
santralin kapatılması, bende bilgi 
sahibi olmadığım birtakım kanuni 
olmayan girişimlerin olmak üzere 
olduğu şüphesi yarattı. Sonra sözde 
‘Sıkıyönetim Direktifi’ emrini elimin 
tersiyle ittim. Makamıma geçtiğim-
de cep telefonundan sırasıyla kuv-
vet komutanları ile Genelkurmay 
2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler 
ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar’ı aradım ancak hiçbiri-
ne ulaşamadım. Komuta kademe-
sinde hiç kimseye ulaşamadığım-

dan olayların emir komuta zinciri 
dışında yasa dışı bir hareket olduğu 
kanaatine vardım.”

Orgeneral Recep, kentteki geliş-
melerle ilgili İzmir Valisi Erol Ayyıl-
dız, dönemin İzmir Emniyet Müdü-
rü Celal Uzunkaya ve İl Jandarma 
Komutanı Albay Hasan Koçyiğit ile 
görüşmeler yaparak bilgi aldığını 
anlattı.

Ege Ordusu Komutanlığı ve İz-
mir Garnizon birliklerinin durumla-
rını tespit etmek ve sözde ‘Sıkıyöne-
tim Dirtektifi’ evrakına göre hareket 
etmemelerini temin için birlik ko-
mutanlarını telefonla aramaya baş-
ladığını dile getiren Recep, “Ege 
Ordusu Komutanlığı Adli Müşaviri 
Hakim Albay U.Z’ye saat 01.30 sı-
ralarında bu mahiyette darbe karşıtı 
bir yazılı mesaj hazırlanarak birlikle-
re iletilmesi talimatı verdim. Yoğun-
luk nedeniyle zaman çok hızlı geçti. 
Mesajın gecikmesi üzerine U.Z ile 
tekrar görüştük ancak mesajın saat 
03.30 sıralarında çekildiğini öğren-
dim. Daha sonra mesajın hazırlan-
masının gecikmesine ilişkin bir tes-
pitim oldu.” ifadelerini kullandı. 

DERDEST EDİLEN TÜMAMİ-
RALLERİN DURUMU

O gece en çok Çiğli 2. Ana Jet 
Üs Komutanlığında hareketliğin 
fazla olmasından, orayla çok sayıda 
görüşme yaptığını aktaran Recep, 
derdest edilen Tümamiral Hasan 
Nihat Doğan ile Tümamiral Aydın 
Şirin’in durumunu öğrenmeye ça-
lıştığını belirtti. 

Asıl görev yeri olan Eskişehir’e 
intikal için Kaklıç Hava Meydanı’n-
da bulunan tutuklu sanık eski Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay 
Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin 
Demirarslan’ın, Çiğli 2. Ana Jet Üs 
Komutanlığındaki bir komutanla 
görüşme isteğini yerine getirmedi-
ğini dile getiren Orgeneral Recep, 
“Demirarslan’a üs bölgesinde birta-
kım general ve amirallerin bulundu-
ğu yönünde bilgiler alındığını ilet-
tim ancak kendi istekleriyle orada 
bulundukları bilgisinin aktarıldığını 
belirtti. Demirarslan’a Hava Kuv-
vetleri Komutanlığı Kurmay Başka-
nı olarak olaylara müdahil olmasını, 
her türlü uçak hareketinin engellen-
mesini, hatta F-16 savaş uçaklarının 
dahi devreye sokularak uçuşların 
bir an önce kesilmesi gerektiğini 
bildirdim. Kendisi, bulunduğu bölge 
itibariyle herhangi bir hareketlen-
menin bulunmadığını belirterek, 
‘Bir yetkilinin size ulaşmasını temin 
edeceğim.’ dedi. Kendisiyle birkaç 
kez konuşmama rağmen Çiğli’de 
herhangi bir yetkiliyle irtibat kurma 
imkanı elde edilemedi.” beyanında 
bulundu.  n AA

BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, son aylarda yaşanan resmi ilan tarifesi 
değişikliği sorununa değinerek, “Yeni kabine değişikliği ile de bu sorunu çözmeye çalışacağız” dedi

‘Resmi ilan tarifesi
için çalışıyoruz’

Türkiye Gazeteciler Konfede-
rasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri 
Kolaylı, Basın İlan Kurumu Anadolu 
Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa 
Arslan ve Konya Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı Sefa Özdemir, Bitlis’te 
yerel basının sorunlarını dinleyerek, 
son gelişmeler hakkında bilgi verdi. 

Bitlis Gazeteciler Cemiyetinin 
(BİGACEM) ev sahipliğinde Bitlis’e 
gelen Türkiye Gazeteciler Konfede-
rasyonu Genel Başkanı Kolaylı ve 
beraberindekiler, ilk olarak Bitlis Va-
lisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında 
ziyaret ederek, yerel gazetecilerin 
durumu hakkında bilgi verdi. Ardın-
dan da Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
(BESYO) salonunda düzenlenen top-
lantıya geçildi. Toplantıya Bitlis ve 
ilçelerinde faaliyet gösteren gazete 
sahipleri ve muhabirler katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Özcan Çiriş, böyle bir orga-
nizasyona ev sahipliği yapmaktan 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Çiriş, “Özellikle Türkiye Ga-
zeteciler Konfederasyonu (TGK) Ge-
nel Başkanı Nuri Kolaylı, Basın İlan 
Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri 
Temsilcisi Mustafa Arslan ve Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa 
Özdemir’i ağırlamaktan dolayı çok 
memnunuz. Burada bizlere faydalı 
bilgiler verecekler. Siz değerli yerel 
basın temsilcilerine de bizleri kırma-
yarak bu toplantımıza geldiğiniz için 
teşekkür ediyor, toplantının hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıda yerel basının yaşadığı 
sorunları dile getiren Türkiye Gaze-
teciler Konfederasyonu (TGK) Genel 
Başkanı Nuri Kolaylı, her bölgede 
neredeyse aynı sıkıntıların yaşandı-
ğına dikkati çekerek, şunları söyledi: 

“Biz konfederasyon olarak böl-
gedeki yerel basınımızın sorunlarını 
dinliyoruz. Dün Elazığ ve Bingöl’dey-
dik. Bugün Bitlis’te sizlerle birlik-
teyiz. İlan dağıtımı ve kurumların 
ilana çıkmamaları, Anadolu basınını 
da oldukça etkiliyor. Biz Ankara’dan, 
sizlerde yerelden bizlere destek ve-
rerek bu sorunların üstesinden gele-
ceğiz. Burada arkadaşlarımız alanları 

ile ilgili bilgiler vererek sizlerin so-
runlarını ve sorularını dinleyeceğiz. 
Elimizden geldiğince de sizlere yar-
dımcı olmaya çalışacağız.”

Basın İlan Kurumu Anadolu Ga-
zete Sahipleri Temsilcisi Mustafa 
Arslan ise, son aylarda yaşanan res-
mi ilan tarifesi değişikliği sorununa 
değinerek, “Yeni kabine değişikliği 

ile de bu sorunu çözmeye çalışaca-
ğız. Talebimiz 12 TL yönündedir. 
Bu yıl bunu alamazsak, önümüzde-
ki yıl yine 10,40 TL üzerinden yeni 
bir fiyat tarifesi ile zarar etmiş ola-
cağımızı düşünüyoruz. Bunun için 
çalışmalarımızı ve görüşmelerimizi 
sürdüreceğiz. Ankara’da, sizlerin 
sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Arslan, Basın İlan Kurumu mev-
zuatındaki yeni değişiklikleri de an-
lattı. Arslan, daha sonra yerel gazete 
sahiplerinin yaşadığı sorunları da 
tek tek cevapladı. Yaklaşık 2 saat 
süren toplantı, BİGACEM’in Tat-
van’da düzenlediği öğle yemeği ile 
sona erdi.
n İHA 

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan ve 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Bitlis’te yerel basının sorunlarını dinleyerek, son gelişmeler hakkında bilgi verdi. 

Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep
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İKGF-Dİ Kudüs’ü ‘İslam Dünyası
Gençlik Başkenti’ ilan etti

Gazze’de duvar resimleriyle Kudüs
ve Mescid-i Aksa’ya destek mesajı

İstanbul merkezli İslam 
Konferansı Diyalog ve İşbirliği 
Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ta-
rafından hayata geçirilen “İslam 
Dünyası Gençlik Başkenti” prog-
ramının seçim komisyonu, Ku-
düs’ü, “2018 Yılı İslam Dünyası 
Gençlik Başkenti” seçti. İstanbul 
merkezli İslam Konferansı Di-
yalog ve İşbirliği Gençlik Foru-
mundan (İKGF-Dİ) yapılan açık-
lamada, seçim komisyonunun, 
2018 yılı İslam Dünyası Gençlik 
Başkenti seçimleri için Filistin’in 
sunduğu Kudüs’ün adaylık baş-
vurusunu değerlendirdiği be-
lirtildi. Kudüs’ün, olağanüstü 
istişare toplantısında, komisyon 
üyelerinin oy birliği ile 2018 
yılı İslam Dünyası Gençlik Baş-
kenti seçildiği bildirilen açıkla-

mada, kararın, Filistin halkının 
Mescid-i Aksa’da özellikle son 
günlerde maruz kaldığı şiddet 
ve hukuksuzluk da göz önüne 

alınarak, Filistin halkı ile tam bir 
dayanışmanın göstergesi olduğu 
vurgulandı.
n AA

Gazzeli bir grup ressam, İsra-
il’in ihlallerine maruz kalan Kudüs 
ve Mescid-i Aksa’ya desteklerini 
duvar resimleriyle ortaya koydu. 
Gazze’deki Filistin Kültür Bakanlı-
ğı’nın “Kudüs’e selam” başlıklı du-
var resmi etkinliği kapsamında bir 
araya gelen ressamlar, 100 metre 
uzunluğundaki duvar üzerine Ku-

düs ve Mescid-i Aksa’ya destek 
temalı resimler çizdi.

Kültür Bakanlığı Halkla İlişki-
ler ve Projeler Başkanı Arif Bekir, 
yaptığı açıklamada, duvar resmi 
etkinliğiyle gençlere ulusal davala-
rını sanat yoluyla anlatmayı amaç-
ladıklarını söyledi. Bekir, Gazze 
Şeridi’nin başka bölgelerinde de 

aynı etkinliğin gerçekleştirildiğini 
belirtti.

Gazzeli ressamlardan Muham-
med Şaban da duvarlara yaptık-
ları resimlerle İsrail’in ihlallerine 
maruz kalan Kudüs ve Mescid-i 
Aksa’ya destek mesajı verdiklerini 
kaydetti.
n AA

İsrail asıllı İsveç vatandaşı Dror 
Feiler, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yö-
nelik ihlallerine ilişkin, “İşgalci İsrail, 
Mescid-i Aksa’nın dini, tarihi ve siyasi 
statüsünü değiştirmek istiyor.” dedi.

İsveç’ten 2015’te Gazze’deki ab-
lukayı delmek için İsveçli ve Norveçli 
aktivistlerle yola çıkan Marianne isim-
li teknede de bulunan Dror Feiler, İs-
rail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlal-
lerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 
“İsrail hükümeti Mescid-i Aksa’nın 
dini, tarihi ve siyasi statüsünü değiş-
tirme planları yürütüyor.” ifadelerini 
kullanan Feiler, İsrail hükümetinin 
tansiyonu bilerek yükseltmeye çalış-
tığını söyledi. İsrail’in 2014’te de böl-
genin statüsünü değiştirmeye yönelik 
hamle yaptığının altını çizen Feiler 
“Aslında İsrail hükümeti sonucun ne 
olacağını çok iyi bildiği halde zaman 
zaman bu hamleleri yapmayı tercih 
ediyor. Umarım biz her seferinde 
doğru ve etkili tepki göstererek İsrail’i 
daima durdururuz” diye konuştu. 

Feiler, İsrail polisinin, 14 Tem-

muz’da Mescid-i Aksa’da silahlı saldı-
rıda bulunmakla itham ederek öldür-
düğü 3 kişinin aslında İsrail vatandaşı 
olduğunu öne sürdü.

Feiler, “Polislerin öldürdüğü İsra-
il vatandaşlığı bulunan kişiler. Ama 
medya buna hiç değinmedi bu da 
beni çok şaşırttı. Tabii her durumu 

kullanmak isteyen İsrail, Filistinlileri 
suçlayarak bunu kullandı.” yorumun-
da bulundu. 
n AA

IKBY’de referandumu
hazırlıkları sürüyor!

İHH’dan Gazze’deki 
belediyelere yakıt yardımı

IKBY Yüksek Seçim Kurulu, tar-
tışmalı bölgelerdeki seçim çalışma-
larının büyük oranda bittiğini, 284 
merkezde toplamda 2069 sandıkta 
oy kullanılacağını açıkladı. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
(IKBY) tarafından 25 Eylül 2017 ta-
rihinde gerçekleştirilmesi kararlaş-
tırılan “bağımsızlık referandumun-
da” kurulacak sandıkların yerleri ve 
sayısı açıklandı.

IKBY Yüksek Seçim Kurulu ta-
rafından yapılan yazılı açıklamada, 
tartışmalı bölgelerdeki seçim çalış-
malarının büyük oranda bittiği bil-
dirildi. 

Yazılı açıklamada, IKBY sınırları 
içerisinde bulunan 284 merkezde 
toplamda 2069 sandık kurulacağı 
belirtildi. Başkent Erbil’de 53, IKBY 
bölgesinin ikinci büyük şehri Süley-
maniye’de ise 74 merkezin belirlen-
diği kaydedildi. 

Açıklamada, Kerkük Valisi Nec-
meddin Kerim’in Referandum Ko-
misyonu’na Kerkük temsilcisi olarak 
seçildiği bilgisi de paylaşıldı. 

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 
Haziran’da yaptığı açıklamada uzun 
süreden beri tartışılan bağımsızlık 
referandumunun 25 Eylül 2017’de 
yapılacağını ilan etmişti. n AA 

Dünya turu için yola çıkan ve 3 bin kilometrelik yürüyüşün ardından Kastamonu’ya ulaşan Alman 
vatandaşı Penner, “Burası, Alman medyasının gösterdiği gibi kötü ve huzursuz bir ülke değil” dedi

‘Alman medyasının 
gösterdiği gibi değil’

Dünya turu için yola çıkan ve 3 
bin kilometrelik yürüyüşün ardın-
dan Kastamonu’nun Abana ilçesi-
ne ulaşan Alman vatandaşı Kuno 
Penner (67), ülkesindeki olumsuz 
algının aksine Türkiye’de huzur 
ortamının ve misafirperverliğin bu-
lunduğunu dile getirdi. 

Emekli marangoz Penner, yap-
tığı açıklamada, Almanya’dan baş-
ladığı yolculuğu boyunca günde 
ortalama 33 kilometre yürüdüğünü 
ve 3 bin kilometreyi bu şekilde ka-

tettiğini belirtti.
Dünya turuna çıkmak için ara-

basını sattığını anlatan Penner, 
gençliğinde koşuyla uğraştığını, ha-
yatı boyunca koruduğu formunun 
verdiği avantajla hayalini gerçek-
leştirmek için ilk adımı 15 Nisan’da 
attığını söyledi.

Penner, sağlığı yerindeyken tu-
runu tamamlamak istediğini vur-
gulayarak, “Hayatım boyunca hep 
dünyayı gezerek görmek istedim. 
Bunun için yeterli zamanım vardı 

ve sağlığım da yerindeydi. Yaşım 
daha fazla ilerlemeden bu tura çık-
tım.” dedi.

“Türkiye Alman medyasının 
gösterdiği gibi huzursuz bir ülke 
değil”

Penner, seyahati süresince geç-
tiği ülkeler arasında en çok Türki-
ye’nin misafirperverliğine hayran 
kaldığını vurguladı.

Türk insanının kendine cana ya-
kın davrandığını söyleyen Penner, 
şunları belirtti:

“Burası, Alman medyasının 
gösterdiği gibi kötü ve huzursuz bir 
ülke değil. Turuma çıkarken arka-
daşlarım bana, ‘Türkiye’den kara-
yoluyla geçme, deniz yolculuğuyla 
Gürcistan’a ulaş.’ dediler. Ben de 
onların yorumlarını dinlemedim 
ve Türkiye’den geçtim. Gezdiğim 
ülkelerin hepsi güzel ama en iyisi 
Türkiye. Burası bir başka. Herkes 
bana kardeş gibi davrandı, hiç kötü 
bir insanla karşılaşmadım.”
n AA

İHH, su kuyularındaki motor-
ların çalıştırılmasında kullanmak 
üzere Gazze’deki belediyelere 23 
bin litre yakıt yardımında bulundu.  
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) 
İnsani Yardım Vakfı’nın, su kuyula-
rındaki motorların çalıştırılmasında 
kullanmak üzere Gazze Şeridi’ndeki 
belediyelere 23 bin litre yakıt yardı-
mında bulunduğu bildirildi.

İHH Gazze Sorumlusu Mehmet 
Kaya, Gazze’de bulunan 15 su ku-
yusunun pompalama yapabilmesi 
için belediyelere 23 bin litre yakıt 
yardımında bulunduklarını belirtti.

Elektrik krizi nedeniyle Gaz-
ze’deki kuyuların çalıştırılamadığı 
dolayısıyla bölgedeki Filistinlilerin 
evlerine su verilmediğini söyleyen 
Kaya, Gazze Şeridi’ndeki onlarca 
kuyu arasından özellikle sınır böl-

gesinde yer alan 15 tanesini tercih 
ettiklerini kaydetti.

Kaya, elektrik krizinin yaşandığı 
Gazze’ye hayat veren projeler için 
Türkiye’den gelecek yardımların 
devam etmesini ümit ettiğini vur-
guladı.

Filistin yönetimi, İsrail’den alı-
nan elektrik için tahsis edilen aylık 
ödenekte yüzde 30’luk kesintiye git-
miş, bunun üzerine İsrail hükümeti 
Gazze’ye verilen elektriği kısma ka-
rarı almıştı. İsrail, haziran ayı içinde 
Gazze Şeridi’ne sağladığı elektrik 
arzını aşamalı olarak 32 megavat 
düşürmüş, İsrail ve Mahmud Ab-
bas liderliğindeki Filistin yöneti-
minin ambargosuna maruz kalan 
Gazze’de yaşanan elektrik krizi ne-
deniyle kente günde sadece 4 saat 
elektrik verilir hale gelinmişti. n AA

‘İsrail, Aksa’nın statüsünü değiştirmek istiyor’

 Alman vatandaşı Kuno Penner (67), ülkesindeki olumsuz algının aksine Türkiye’de huzur ortamının ve misafirperverliğin bulunduğunu dile getirdi. 

İsrail asıllı İsveç vatandaşı Dror Feiler
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‘İsrail’in yöntemi terörden farksızdır’‘İbadetin yasaklanması kabul edilemez’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe-

li, MHP Genel Merkezi’nde düzenlediği 
basın toplantısında, gündemdeki konu-
lara ilişkin açıklamalarda bulundu ve 
basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mescid-i Aksa’ya çıkan yollarda, 
Kudüs’ün farklı noktalarında Filistin-
lilere ateş açıldığını, göz yaşartıcı gaz 
ile ses bombaları kullanılarak barbarca 
muameleler sergilendiğini dile getiren 
Bahçeli, şöyle konuştu: “İsrail polisi 3 Fi-
listinliyi şehit ederken, 200’den fazlasını 
yaralamıştır. Siyonizm, bir kez daha Ku-
düs’te vahşi bir komplonun taraf ve ha-
zırlayıcısı olmuştur. Bunu yaparken de 
yüce dinimizin kutsallarına hasar ver-
mekten çekinmemiş, geri durmamıştır. 
Hiç kuşkusuz, Kudüs’teki hak ihlalleri, 
zora ve zorbalığa dayanan ambargolar 
insanlığın ve inancımızın hiçbir değer ve 
mirasıyla izah ve ifade edilemeyecektir. 
Mescid-i Aksa’nın kısıtlamalara maruz 
kalması elbette İsrail’in gerçek yüzü-
nü, karanlık niyetini bir kez daha göz-
ler önüne sermiştir. Miraç mucizesinin 
manevi mekanına yönelik düşmanca 
muamele sadece Müslümanların değil, 
aslında tüm insanlığın nezdinde nefretle 
yankı bulmalıdır.”
“ULUSLARARASI TOPLUM KUDÜS’TEKİ 

SUİKASTI DURDURMALI”
Bahçeli, Türkiye’nin İsrail’in ihlalle-

rine karşı doğru bir noktada durduğunu 
dile getirerek, “Harem-i Şerif tüm Müs-
lümanların şeref nişanesi, kutsiyeti çok 
yüksek bir ibadethanesidir. Hiçbir hain 
emel Harem-i Şerif’i kirletemeyecektir. 
Hiçbir karanlık hedef Harem-i Şerif’in 
ruh ve manasını kıramayacaktır. Müslü-
man Türk milleti oynanan oyunların far-
kındadır. Kudüs’te dini ve etnik temizlik 
yapmak için her köhnemiş ve karanlık 
yolu deneyen siyonizm zihniyeti mu-
hakkak mahcup ve mağlup edilecektir. 
Filistinli kardeşlerimizin davaları bizim 
davamızdır. Mazlumların ahı yerde kal-
mayacaktır” diye konuştu.

Bahçeli, İstanbul veya bir başka yer-
de Musevi vatandaşlara ait ibadet yerle-
rinin taciz ve tahrik edilmesini de doğru 
ve meşru görmediklerinin altını çizerek, 
şu değerlendirmelerde bulundu:

“Nitekim İsrail’i eleştirirken, İsrail 
gibi olamayız, bu duruma düşemeyiz. 
Şiddete şiddetle, yanlışa yanlışla karşılık 
veremeyiz. İsrail barbarlığına aynı şekil-
de cevap üretemeyiz. Türkiye’deki sina-
goglara yapılacak en ufak saldırı elimizi 
zayıflatmakla kalmayacak, din ve vicdan 
hürriyetine darbe olacaktır. Bunu da 
doğru göremeyiz. Bu yüzden son gün-
lerde medyaya yansıyan bazı müessif 
hadiseleri endişeyle izlediğimizi özellik-
le belirtmek isterim. Musevi vatandaş-
larımızın dini tercih ve inanç haklarına 
gelebilecek zayiat bilinsin ki Türkiye’ye 
yakışmayacak, Türk milletiyle bağdaş-
mayacak bir çirkinliktir ki buna da asla 
onay veremeyiz.”

Bahçeli, Türklük ile uğraşan ve 
Türk milletine tezgah kuranların eninde 
sonunda kaybetmeye mahkum olaca-
ğını ifade etti. Terör örgütlerinin arka-
larındaki destekçileriyle asırlık plan ve 
hesapları kullanarak Türkiye’nin başına 

çorap örmeye ve bağımsızlığını sabote 
etmeye çalıştığını vurgulayan Bahçeli, 
şunları söyledi: “Bakınız, YPG isim de-
ğiştiriyormuş. Yeni adıyla Suriye De-
mokratik Güçleri olacakmış. İsmin ne 
önemi vardır? Kaldı ki bu değişiklik ma-
lumun ilanı değil midir? İsim değişikliği 
cinayet ve ihanetleri nasıl örtecektir? 
Terör her yerde, terörist her isim altın-
da terörist ve şerefsizdir. Ha YPG, ha 
SDG; ha FETÖ, ha PKK; bunlar arasında 
en ufak fark, en küçük eylem ve emel 
farklılığı yoktur. ABD’nin YPG’ye, yani 
PKK’ya vermiş olduğu silah ve mühim-
mat desteği artık milli güvenlik sorunu 
haline dönüşmüş, Türkiye’ye alenen 
husumet olduğu anlaşılmıştır. Milli Gü-
venlik Kurulunun 17 Temmuz 2017 ta-
rihli toplantısı bu sarih ve sıcak gerçeği 
teyit etmiş, karşımızdaki vahim sorunun 
tekraren altını çizmiştir.”
n AA

CHP Genel Başkanı Kılıçda-
roğlu, İsrail’in Mescid-i Aksa’daki 
ihlallerine ilişkin, “İbadet yerinde 
şiddet olmaz, ibadet edene tekme 
atılmaz, her inanca saygı göster-
mek insan olmanın temel görevi-
dir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, partisinin grup toplantı-
sında konuştu.

Dış politikanın ciddi bir iş ol-
duğunu ve iç politikaya malzeme 
edilemeyeceğini vurgulayan Kılıç-
daroğlu, dış politikanın ayrıca milli 
olması gerektiğini söyledi. 

Bugün Türkiye’nin dünya-
dan soyutlanmış bir ülke haline 
geldiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, 
“Herkesle kavgalılar. 15 yıl önce-
ye bakın, herkesle barışık olan bir 
Türkiye... En son AB ve Almanya 
ile kavgalılar. Buradan AB yetkili-
lerine seslenmek isterim; Türkiye 
Cumhuriyeti, demokratik, laik sos-
yal hukuk devletidir. Türkiye Cum-
huriyeti çağdaş uygarlıktan yana 
bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti 
uygar dünyanın bir parçasıdır ve 
Türkiye Cumhuriyeti AKP’den iba-
ret değildir” diye konuştu. 

Son günlerde Filistin’in yeni-
den kaynamaya başladığını belirten 
Kılıçdaroğlu, İsrail’in Mescid-i Ak-
sa’ya yönelik uygulamalarını eleş-
tirdi. 

CHP’nin bu konuda duyarlılığı-
nın belli olduğunu söyleyen Kılıç-
daroğlu, sorunun barışçıl yollarla 
çözülmesi gerekliliğine değindi. 

Kılıçdaroğlu, “İsrail hükümeti-
nin Mescid-i Aksa’da ibadet yapıl-
masını yasaklamasını asla ve asla 
kabul edemeyiz. Her hükümetin, 
her inanca saygı göstermesi lazım. 
Kaldı ki Mescid-i Aksa’nın İslam 
alemi için ne kadar önemli oldu-
ğunu herhalde onlarda çok iyi bili-
yorlardır. Bakın hicretin ilk 17 ayı 
boyunca Mescid-i Aksa kıble olarak 
kabul edilmiştir.” diye konuştu. 

Hazreti Ömer ve Selahaddin 
Eyyubi’nin Mescid-i Aksa’da bütün 
inançlara özgürlük tanıdığını hatır-
latan Kılıçdaroğlu, İsrail hükümeti-
nin Müslümanların duyarlılıklarını 
kabul etmesi gerektiğini söyledi. 

İbadet yerinde şiddetin kabul 
edilemeyeceğini vurgulayan Kı-
lıçdaroğlu, “İbadet eden insana 
tekme atılmaz. Her inanca saygı 
göstermek insan olmanın varlık ne-
denidir.” dedi. 

Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekil-
lerinin destek amacıyla Filistin Bü-
yükelçiliğini ziyaret edip bir tutum 
belgesi yayınladıklarını hatırlata-
rak, bu tutum belgesini okudu. 

‘BİZ YİNE ‘ADALET, HAK, HUKUK’ 
DİYE BAĞIRMIYOR MUYDUK?’
FETÖ liderinin “15 Temmuz’u 

ulusalcılar, Atatürkçüler yapmış 
olabilir.” dediğini ifade eden Kılıç-
daroğlu, “Sen Balyoz, Ergenekon 

davalarında ordudaki Atatürkçüle-
ri, cumhuriyetçileri, demokrasiye 
bağlı paşaları, subayları ortağınla 
birlikte temizlemedin mi? Sen Bal-
yoz, Ergenekon davalarının sav-
cısıyla aynı menzile yürürken biz 
yine ‘adalet, hak, hukuk’ diye ba-
ğırmıyor muyduk?” diye sordu.

‘KÜRSÜYE ÇIKIP SONUNA KADAR 
KONUŞACAĞIZ’

Şimdi sıra Meclis İçtüzüğü’ne 
geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, 
parlamentoların konuşma yerleri 
olduğunu, burada vatandaşın sesi-
nin dile getirdiğini anımsattı. 

Kılıçdaroğlu, “Şimdi Meclis İç-
tüzüğü’nü değiştiriyoruz, muha-
lefet konuşmayacak” denildiğini 
belirterek, “Senin kabul edeceğin 
içtüzüğü, tıpkı anayasada olduğu 
gibi kabul etmiyoruz ve kürsüye 
çıkıp sonuna kadar konuşacağız” 
dedi.  n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik planlarına değindi 

‘İsrail’in yaptığı  Mescid-i Aksa’yı 
Müslümanların elinden alma girişimi’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti-
sinin TBMM Grup Toplantısı’nda yap-
tığı konuşmada, “Müslümanların artık 
kavgaya değil dayanışmaya, birbirine 
daha çok kenetlenmeye ihtiyacı var. 
Bunun için de sorunlarımızı samimiyet 
ve açık yüreklilikle konuşmanın yolla-
rını aramamız gerekiyor. Kardeşler 
arasından gereksiz bir gerilime neden 
olan krizin yakın zamanda hal yoluna 
konacağını ümit ediyorum.” dedi. 

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’ı 
kapsayan Körfez turunun ardından 
dün gece yurda döndüğünü anımsa-
tan Erdoğan, üç kardeş ülkeye ger-
çekleştirdikleri ziyaretlerin son derece 
verimli ve başarılı geçtiğini söyledi.

Erdoğan, ülke liderleriyle yaptığı 
görüşmelerde ikili münasebetler ya-
nında Körfez bölgesindeki kriz başta 
olmak üzere birçok bölgesel meseleyi 
ele alma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Suriye, Yemen, Irak, Libya, Filis-
tin’de devam eden sorun ve çatışma-
ları masaya yatırdıklarını aktaran Er-
doğan, özellikle Katar krizinin aşılması 
için neler yapabileceklerini, Türkiye 
olarak çözüm sürecine ne gibi katkılar-
da bulunabileceklerini istişare ettikle-
rini belirtti.

“Son ziyaretle bir kez daha gö-
rülmüştür ki Türkiye, tüm taraflarla 
konuşabilen, görüşebilen, her biriyle 
köklü bağları olan nadir ülkelerden 
biridir. Ülkemizin bölge ülkeleri ve 
halkları nezdinde müstesna bir yeri 
var.” ifadelerini kullanan Erdoğan, 
son yıllarda yaptıkları temasların, üst 
düzey ikili ziyaretlerin Türkiye’nin bu 
nevi şahsına münhasır yerini daha da 
güçlendirdiğini dile getirdi.
“İSRAİL’İN YAPTIĞI MESCİD-İ AKSA’YI 

MÜSLÜMANLARIN ELİNDEN ALMA 
GİRİŞİMİDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer 
bugün İsrail askerleri çok basit hadise-
leri bahane edip, pervasızca Mescid-i 
Aksa’nın bahçesini postalları ile kirle-
tiyor, orada kolayca Müslüman kanı 
döküyorlarsa, bunun sebebi, bizlerin 
Kudüs’e yeteri kadar sahip çıkmıyor 
oluşumuzdandır.” şeklinde konuştu.

“Buradan tüm vatandaşlarıma 
ve dünyadaki tüm Müslümanlara bir 

çağrıda bulunmak istiyorum.” diyen 
Erdoğan, “İmkanı olan herkes, buldu-
ğu her fırsatta Peygamber Efendimizin 
tavsiyesine uyarak lütfen Kudüs’ü, 
Mescid-i Aksa’yı ziyaret etsin. Gide-
meyenler de oradaki kardeşlerimize 
kandil yağı olması babından yardım 
göndersinler” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Şu anda yapılan iş te-
rörle mücadele bahanesiyle Mescid-i 
Aksa’yı Müslümanların elinden alma 
girişimidir, bunun başka izahı yoktur” 
şeklinde konuştu.

“KUSURA BAKMASINLAR ARTIK
 ÖYLE BİR TÜRKİYE YOK”

Bir süredir Amerika, Almanya, 
Hollanda başta olmak üzere birçok 
batı ülkesinde Türkiye’ye dair anlaşıl-
maz bir tutumun tezahür ettiğine dik-
kati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

“Batılılar istiyorlar ki Türkiye onlar 
ne istiyorsa, arzu ediyorsa, talep edi-
yorsa hemen sorgusuz sualsiz bunu 
yerine getirsin. İstiyorlar ki sadece 
onların çıkarları masada olsun, biz fe-
dakarlıkta bulunalım. İstiyorlar ki bize 
ne kadar haksızlık yapılırsa yapılsın, 
bize verilen sözler ne kadar çiğnenirse 
çiğnensin sesimizi çıkarmayalım, boy-
numuzu büküp oturalım. İstiyorlar ki 

onlar bizim vatandaşlarımızı istedikleri 
gibi örselerken kendilerinin ajanları 
ülkemizde diledikleri gibi cirit atsınlar, 
buna mukabil biz hiçbir şey yapmaya-
lım. İstiyorlar ki attıkları her tokadın 
ardından, cevap vermek bir yana diğer 
yanağımızı dönelim. Kusura bakma-
sınlar artık öyle bir Türkiye yok.

Sen, Türkiye’nin Cumhurbaşka-
nı’na, bakanlarına ülkende konuşma 
imkanı vermeyeceksin ama ajanların 
gelip burada otellerde cirit atacak ve 
benim ülkemi parselleyecekler. Yok 
böyle bir şey. Bizimle ya egemenlik 
haklarımıza saygı göstererek eşit ve 
adil şartlarda ortaklık, müttefiklik, 
dostluk yapacaksınız ya da sergiledi-
ğiniz her saygısızlığın cevabını ala-
caksınız.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ABD’nin önerisi üzerine YPG’nin isim 
değiştirmesine ilişkin, şunları kaydet-
ti: “Şu ifadeye bak, ‘YPG terör örgütü, 
onun için YPG’yi kullanmayın, SDG’yi 
kullanın yani Suriye Demokratik Güç-
leri...’ Fakat, artık ne yaparlarsa yap-
sınlar çuvala sığmıyor. Bunlar bütün 
açıklığıyla ortada.”

“İNŞALLAH S-400’LERİ 
ÜLKEMİZDE GÖRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar zi-

yareti dönüşünde bir basın mensubu-
nun, “S-400 füzeleriyle ilgili Rusya ile 
anlaşma yapılırsa ABD ile Türkiye ara-
sında gerilime neden olur.” dediğini 
aktardı.  Bu konu hakkında kendi dü-
şüncelerinin sorulmasına karşılık, “Ne-
den gerilime neden olsun?” cevabını 
verdiğini anımsatan Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Bir ülke kendi güvenliği ile 
alakalı tüm imkanların en ideal şekilde 
arayışı içindedir, yapmak durumun-
dadır. Hele hele ortak üretim imkanı 
olduğu zaman tercih sebebidir. Ama 
biz yıllardır ABD ile bu tür şeylerde is-
tediğimizi yapamıyorsak, alamıyorsak 
arayış içerisinde olmak durumundayız 
ve bunlar bu arayışın bir ürünüdür. 
Yıllardır bir NATO ülkesi olan Yu-
nanistan S-300’leri kullanıyor. Niye 
sesleri çıkmadı? Türkiye olunca niye 
rahatsız oluyorlar? Biz, Rusya Federas-
yonu ile bu konuda gerekli adımları at-
tık, imzalar atıldı ve inşallah S-400’leri 
ülkemizde göreceğiz. Bunların ortak 
üretimiyle de süreci işleteceğiz.”

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 
son dönemde Avrupalı bazı çevrelerin 
ekonomi silahına daha önem vermeye 
başladıklarını gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ 
soruşturmalarıyla ilgili rutin bir işlemi 
büyütüp işi Alman firmalarıyla ilgili 
‘kara liste’ oluşturulduğu iddiasına ka-
dar vardılar. Meselenin ne olduğu ken-
dilerine izah edildi. Yaşanan iletişim 
sorunları ortadan kaldırılmıştır. Yine 
de Alman politikacıların bu meseleyi 
tırmandırma eğiliminde oldukları an-
laşılıyor. Buna karşılık bu ülkenin fir-
malarının politikacılarından daha akıllı, 
daha vizyon sahibi, daha ferasetli oldu-
ğunu görüyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“OHAL TERÖR ÖRGÜTLERİNE 
YÖNELİKTİR, ŞİRKETLERE 

YÖNELİK DEĞİL”
Erdoğan, artık Türkiye’nin insan-

sız hava aracını üretir hale geldiğini, 
bunun ihracına yönelik hazırlık içinde 
olunduğunu belirtti.  Türkiye’nin bu 
adımları atmak durumunda olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, Avrupalı, Körfez, 
Güney ve Doğu Asya bölgelerindeki 
yatırımcılara da şöyle seslendi:

“Türkiye tüm uluslararası norm-
ları karşılayan hukuk sistemi, yüksek 
kar vadeden potansiyeli, aydınlık ge-
leceğiyle buyrun sizleri de bekliyor. 
Ulaşımda, enerjide, sanayide, teknolo-

jide, müteahhitlikte, sağlıkta, eğitimde 
diğer tüm alanlarda ülkemizin tüm 
imkanları uluslararası yatırımcıların 
da emrindedir. Hiçbir zaman ‘sadece 
kendimiz kazanalım’ demedik. Ne Af-
rika’ya ne Avrupa’ya ne Ortadoğu’ya 
ne Balkanlara ne de diğer bölgelere 
giderken, oralardan yatırımcıları da-
vet ederken böyle bir düşünce içinde 
olmadık. Yani hiçbir zaman muhatap-
larımızı pazar, kendimizi de pazarla-
yan olarak görmedik. ‘Gelin birlikte 
kazanalım’ dedik. Hep ‘kazan-kazan’ 
dedik. Hamdolsun şu ana kadar bu-
nun tersi bir örneği kimse gösteremez.  
Türkiye’deki OHAL’i bahane ederek 
karalama kampanyaları yapanlar, dik-
kat ederseniz zaman zaman benzer 
uygulamalara başvuran Avrupa ül-
kelerini, ABD’yi, diğer devletleri asla 
zikretmezler. Kaldı ki biz, devlet olarak 
bir OHAL kararı alıyoruz. Kaldı ki Av-
rupa’da eyaletler OHAL kararı alıyor. 
Sesiniz çıkıyor mu? Bizde olunca niye 
rahatsız oluyorsunuz? Kaldı ki bizde 
OHAL, terör örgütlerine yöneliktir, 
şirketlere yönelik değil. Buna rağmen 
hala bizi tehdit etmekten geri durmu-
yorlar. Buradan açıkça ifade ediyorum; 
Türkiye’yi ambargo tehditleriyle kor-
kutacağınızı sanıyorsanız önce kendi-
nizin çok daha büyük bir bedeli göze 
almanız gerekir. Türkiye sadece Tür-
kiye değildir. Bu ülkenin ve milletin 
arkasında Avrupa’nın her ülkesinden 
Asya’nın en ücra köşesine kadar dün-
yanın her yerinden insanların duası, 
desteği, ümidi vardır.”

Erdoğan, “Bazı münferit hadise-
lerden hareketle sosyal medya ve ge-
leneksel medyada çoğu yalan ve yanlış 
olan birtakım görüntüleri, haberleri 
yayarak, Suriyelilere karşı milletimizi 
tahrik etmek isteyenler, en az PKK’lılar 
kadar en az FETÖ’cüler kadar büyük 
bir ihanete aracılık ettiklerini bilmeli-
dirler. 

Suriyelilere yönelik provokas-
yonların arkasında hangi güçlerin 
olduğunu az çok tahmin ediyoruz. 
Milletimizden bu tür kasıtlı haberlere 
ve provokasyon teşebbüslerine karşı 
dikkatli olunmasını rica ediyorum.” 
şeklinde konuştu.
n AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ İbadet eden insana tekme atılmaz. Her 
inanca saygı göstermek insan olmanın varlık nedenidir” dedi. 

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, “İsrail, insan haklarını çiğnemiştir ve bu 
konuda sicili oldukça kabarıktır. Din ve vicdan hürriyetini baskı altına, hatta

 askıya almıştır. İsrail’in yöntemi terörden farksızdır” dedi.
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Konyalı 3 arkadaş henüz çocuk-
ken girdikleri mutfakta, profesyonel-
leşerek başarı basamaklarından tek 
tek çıktılar. Biraraya gelen Halil Şık, 
Bilal Güler, Orhan Elbük siyaset, sa-
nat ve futbol camialarında özel aşçı 
olarak organizasyonlarda görev yap-
tılar.  Mesleklerinde ayrı ödüller ka-
zanan şefler, devletin farklı kademe-
lerinde ve bakanlıklarında mutfakta 
boy göstermeyi başardılar. Şimdi ise 
bağlarını koparmayan 3 şef biraraya  

gelerek Konya’da en güzel yemek 
ve sunumu yapmak için mücadele 
veriyorlar. Şef Bilal Güler ve Orhan 
Elbük, Aykuthan Restaurant’la ilgili 
önemli bilgiler verdi. 

“BU ETE ŞAPKA ÇIKARTILIR”
İşletmenin kartında yazan “şap-

kalı et” tanımıyla ilgili bilgi vererek 
söze başlayan Bilal Güler, “Bizim bir-
likte çalıştığımız bir arkadaş organik 
et satıyordu. Bu kişi hayvanlarında 
hormon, iğne veya katkılı yem ke-

sinlikle kullanmıyor. Bizler de ondan 
güvenle etlerimizi alıyoruz” dedi. 
Orhan Elbük ise şef ortağının sözü-
ne ilave yaparak, “Ben bu işe şapka 
çıkartıyorum diye bir cümle vardır. 
Hormon kullanılmadan satılan bu 
eti bizlerde kullanarak kaliteden ta-
viz vermek istemedik. Şapkalı etten 
kastımızın esası da budur” diye ko-
nuştu.

Kurum henüz yeni olduğu için 
müşteri potansiyeli de buna göre 
gelişmiş. Kadrosunu yeniden kuran 
Aykuthan Restaurant’ta şefler ken-
dilerini geliştirerek büyümek isti-
yorlar. Müşterilerden gelen tepkileri 
değerlendiren Bilal Güler, “13-14 
yaşımızdan beri neredeyse mutfak-
tan çıkmadık. Hepimiz emeğimizin 
karşılığını alarak gerek devlet ge-
rekte sanat ve spor gruplarında VİP 
hizmeti verdik. Daha sonra bir araya 
gelerek bir işletme fikri oluşturarak 
kurumumuzu açtık. En büyük gücü-
müz aslında yine kendimiz. Kendi-
mize inanıp, güzel çalışarak gelişim 
sağlamak istiyoruz. Müşteri potan-
siyelimiz yeni yeni oluşuyor. Ancak 
buraya gelen müşterilerimizden al-
dığımız tepkiler yeni kurum olmamı-
za gayet güzel” dedi.

“ESNAF LOKANTASI KALMADI”
Şef Orhan Elbük ise esnaflara ve 

ailelere sıcak yemek hizmetini ver-
diklerinin altını çizdi. Elbük, işletme-
lerinin esnafların ve ailelerin gelebi-
lecek tarzda olduğuna işaret ederek, 
“Bizler fast food(hazır yemek) tarzı 
yemeklere karşıyız. Buraya gelen 
misafirlerimizin iş yerlerinde ev ye-
meklerini tatmalarını istiyoruz. Sulu 
yemek kavramı git gide önemini 
yitirirken biz bu geleneği devam et-
tirme çabasındayız. Burada esnaflar 
var. Onlara soğuk mezesinden- sıcak 
yemeğine, tatlısına kadar bir bütün 
halinde yemek veriyoruz. Hem de 
bunu yaparken fiyatlarımızı da şişir-
miyoruz. Bir vatandaş cebindeki 10 
lirayla işletmemizde karnını güzel bir 
şekilde yiyip, ikramlarımızdan tada-
rak buradan güzel bir şekilde ayrıla-

bilirler. Izgaralarımız hariç 10 farklı 
yemek yaparak yemek yelpazemizi 
geniş tutuyoruz. Diğer yandan sade-
ce esnaflarımız değil bir aile buraya 
gelip yemeklerini yiyebilirler. Ailele-
rimizin tercih edebileceği bir mekan 
oluşturduk” diye konuştu.
AHMET DAVUTOĞLU, HÜLYA AVŞAR, 

BİLAL ERDOĞAN…
Bilal Güler, bakanlıkta mutfakta 

görev yaptığını ve tanınmış simalar-
la bir aya geldiklerini dile getirerek, 
“Mesleğimize saygı duyuyoruz. Aş-

çılığı en iyi şekilde yapıp kendimizi 
göstermek istiyoruz. Bu doğrultu-
da daha önce hizmet ettiğimiz ku-
rumlarda Ahmet Davutoğlu, Taner 
Yıldız, Hülya Avşar, Bilal Erdoğan, 
Tugay Kerimoğlu gibi sevilen ve 
tanınan kişilere hizmet ettik. Bazen 
kendileriyle bizzat fotoğraf çekinme 
şansımızda oldu. Kendileri bizim ye-
meklerimizi beğendiler. Açtığımız 
işletmemizde misafirlerimizin mut-
fağın tadını beğeneceklerini düşünü-
yorum” dedi.

“DÜĞÜN VE 
ORGANİZASYONLARA AÇIĞIZ”
Ramazan’da iftar programı veri-

len Aykuthan Restaurant’ta işletme 
sahipleri düğün ve organizasyon için 
hazırlık yaptıklarını dile getirdiler. 
Şefler yaptıkları açıklamada 200 ki-
şilik bir konuma sahip olduklarını, 
Konya pilavı için dönüşümlü 800 ila 
bin kişi arasında misafir ağırlayabi-
leceklerini belirterek sözlerine son 
verdiler.
n UFUK KENDİRCİ 

Siyaset, sanat ve futbol camialarında özel aşçı olarak görev yapan şefler, güçlerini birleştirerek Aykuthan Restaurant’ı hizmete 
açtı. “Şapkalı et’ sloganıyla yola çıkan şefler, çekirdekten yetiştikleri mesleklerini yeni yerlerinde VIP hizmet vererek sürdürüyorlar

Şapka çıkartılacak VİP hizmet!

3 şef Oto Galericiler Girişi Total Petrol içindeki yerlerinde bir araya gelerek Konya’da en güzel yemek ve sunumu yapmak için mücadele veriyorlar.

Mutfakta profesyonelleşen şefler Halil Şık, Bilal Güler, Orhan Elbük yemekleriyle göz dolduruyor.

Daha önce siyaset, sanat ve spor camiasında özel aşçı olarak hizmet veren aşçılar, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Eski Bakanlardan Taner Yıldız ve bir çok önemli isimi de ağırladılar. 
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anatik taraftarı olduğu TFF 1. Lig ekiplerinden Ada-
na Demirspor’a transfer olan stoper Can Demir Aktav, 
yeni sezonda gönül verdiği renklerin başarısı için ter 
dökecek. 

Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde 
kamp yapan Akdeniz ekibi, teknik direktör Giray Bulak 
yönetiminde günde çift antrenmanla yeni sezon hazır-
lıklarını sürdürüyor. Adana Demirspor’un Atiker Kon-
yaspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki 
stoper Can Demir Aktav da yeni takımıyla çalışmalarına 
devam ediyor.

Can Demir Aktav, basın mensuplarına yaptığı açık-
lamada, Atiker Konyaspor’dan Adana Demirspor’a bir 
yıl kiralık olarak geldiğini belirterek, şöyle konuştu: 
“Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Ceyhan köyünde-
nim. Bundan 6 ya da 7 yıl önce beni Konya Şekerspor’a 
şimdiki Konya Anadolu Selçukspor’un altyapısına 
istediler. Orada çalıştıktan sonra beni A takıma aldı-
lar. Üç sene oynadıktan sonra Konyaspor’a geçiş yap-
tım. Konyaspor ile üç yıllık anlaşma imzaladım. Geçen 
yıl Konyaspor kadrosunda yer aldım. Bu sene Adana 
Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu ve teknik 

direktör Giray Bulak’ın isteği üzerine Konyaspor’dan 
da izin alarak takıma geldim.”

“Adana Demirspor’un deplasman maçlarına 
okuldan kaçarak giderdim.” diyen Can Demir, 
“Fanatik taraftarı olduğum takıma geldim. 
Küçükken her çocuk bir takım tutar. Benim 
için de Adana’da sadece Adana Demirspor 
vardı. Öyle bir fanatiktim.” ifadelerini kul-
landı.

Can Demir, gönül verdiği takımın 
formasını giymenin nasip olduğunu ak-
tararak, “Güzel bir duygu. İnşallah yeni 
takımımın maçlarını izlediğim 5 Ocak 
Stadyumu’nda forma giymek de nasip 
olur. Küçükken hayallerini kurduğum, 
tüm maçlarını izlediğim Adana Demirspor 
için o stadyumda oynarsam benim için ayrı 
bir mutluluk olacak.” şeklinde görüş belirtti.  
Yeni sezonda hedeflerinin Süper Lig’e yüksel-
mek olduğunu belirten Can Demir Aktav, yeni bir 
kadronun oluşturulduğunu ve ona göre çalışma yapıl-
dığını sözlerine ekledi.  n AA

Konyaspor’dan gönül verdiği kulübe transfer oldu

Karabükspor, hazırlık 
maçlarında göz dolduruyor

Transferde hareketli günler geçiren Ev-
kur Yeni Malatyaspor, Faslı Nace Barazite’nin 
ardından Türkiye piyasasına yöneldi. Sa-
rı-siyahlı kulübün, Teknik Direktör Ertuğrul 
Sağlam’ın raporu doğrultusunda Süper Lig 
ekibi Bursaspor’un golcüleri Tomas Necid ve 
Deniz Yılmaz’a talip olduğu öğrenildi. Kamp-
taki son hazırlık maçının ardından yönetime 
‘acil transfer’ mesajı veren Sağlam’ın, ayrıca 
Başkan Gevrek’e Deniz Yılmaz ve Tomas 
Necid’in alınması yönünde de rapor sunduğu 
ifade ediliyor. Evkur Yeni Malatyaspor’un iki 
futbolcu için Bursaspor’a 500 bin Euro teklif 
ettiği, yeşil-beyazlı yönetimin ise düşünmek 
için süre istediği de belirtiliyor. Bu arada sa-
rı-siyahlı kulübün transferi bitme aşamasına 
gelen Aly Cissokho’dan da haber beklediği 
ifade edildi. Aston Villa takımıyla kampta 
bulunan Cissokho’yu Türkiye’ye davet eden 

yönetimin, yıldız oyuncuyla resmi sözleşme 
imzalamaya hazırlandığı belirtildi. Diğer yan-
dan sarı-siyahlı kulüpte sol kanat oyuncusu 
sıkıntısı yaşandığı kaydedildi. Ferhat Kiraz’ın 
performansını beğenmeyen ve gönderilmesi 
yönünde rapor sunan Sağlam’ın sol kanada 
acilen transfer istediği öğrenildi. n İHA

Malatyaspor, Tomas Necid ve 
Deniz Yılmaz için teklifini sundu

Sivasspor 
stres attı

Fener’den Milan’a 
Simon Kjaer reddi  

Galatasaray’dan 
Mert hamlesi

Fenerbahçe’nin Danimarkalı savunma oyuncusu Si-
mon Kjaer’i kadrosuna katmak isteyen Milan, sarı-laci-
vertli kulübe ilk teklifini 8 milyon Euro olarak yaptı. Ancak 
Fenerbahçe, bu teklifi düşük gördü ve reddetti. Fenerbah-
çe’nin yıldız savunmacısı Simon Kjaer’i kadrosuna katmak 
için uzun süredir bu oyuncuyla görüşen İtalya temsilcisi 
Milan, sarı-lacivertli kulübe ilk teklifini yaptı. Kırmızı-si-
yahlı ekip, bu oyuncu için Fenerbahçe’ye 8 milyon Euro 
bonservis bedeli önerirken, yönetim bu teklifi hiç düşün-
meden reddetti. Sarı-lacivertli yöneticilerin düşündüğü 
rakamın çok aşağısında olan bu teklif sonrasında Milan’ın 
2. bir teklife hazırlandığı öğrenildi. İtalyan ekibinin yetkili-
leri, Fenerbahçe’nin kapısını 10 milyon Euro’dan çalmaya 
hazırlanıyor. Yönetim ise Kjaer için daha yüksek bir teklif 
bekliyor.
n İHA

Galatasaray, Cenk Gönen’in Malaga’ya transferinden 
sonra kadroda azalan kaleci sorununu Bursaspor’un file 
bekçisi Mert Günok ile çözecek. Yeni sezon transfer çalış-
malarını sürdüren Galatasaray, kaleci sorununu da çözmek 
üzere. Kadrosunda Fernando Muslera’dan sonra deneyimli 
bir file bekçisini bulundurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Cenk 
Gönen’in İspanyol ekibi Malaga’ya transferinden sonra boş-
luğu dolduruyor. Galatasaray’ın hedefinde Bursaspor’un 28 
yaşındaki kalecisi Mert Günok var. Başarılı file bekçisi için 
yeşil-beyazlılarla görüşme halinde olan sarı-kırmızılıların 
Günok’un transferini en kısa süre bitirmesi bekleniyor.
n İHA

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’nun Karacasu beldesin-
de sürdüren Sivasspor’da futbolcular doğal güzelliğiyle 
misafirlerini kendisine hayran bırakan Abant Gölü’ne gide-
rek stres attı. 

Yoğun antrenman programlarından uzaklaşmak ve 
stres atmak için futbolcular Abant Gölü’nü gezdi. Gezide 
Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik heyet ve kulüp 
çalışanları da yer aldı. Futbolcuların bazıları atlara, bazıları 
ise faytona binerek göl çevresinde tur attı. Kırmızı-beyazlı 
ekip yemek yedikten sonra göl etrafında yürüyüş yaptı ve 
geziyi tamamladı.
n İHA

Akıllar kupada!
Konyaspor’un kupadaki rakibi Beşiktaş’ın oyuncusu 
Fabri, en yakın hedeflerinin Süper Kupa olduğunu be-
lirterek, “Geçen sezon Süper Kupa’yı kaybetmiştik, bu 
sezon mutlaka kazanmak istiyoruz” dedi. Beşiktaş’ın 
yeni sezon kamp çalışmalarında Fabri ve Andreas Beck 
açıklamalarda bulundu

Avrupa’da grubu geçmek istediklerini 
belirten Fabri, “İstanbul’da oldukça yoğun 
2 hafta geçirdik. Özellikle fiziksel kondis-
yona odaklandık. Çok sıkı şekilde çalıştık. 
Çin’de önemli bir deneyim, öğretici bir 
deneyim yaşadık. Burada oynayacağımız 
3 hazırlık maçı var. Zor bir sezon bizi bek-
liyor. Artık hazır hale gelmemiz gerekiyor. 
Süper Kupa maçına çok sıkı şekilde ha-
zırlanıyoruz. Marcelo çok büyük bir katkı 
verdi. Onunla birlikte oynamaktan mem-
nunduk. Ayrıldı, aramıza yeni bir arkada-
şımız katıldı. Biz de onun adaptasyonunu 
kolaylaştırmak için elimizden geleni ya-
pacağız. Kısa vadedeki hedef Süper Kupa. 
Geçen sezon Süper Kupa’yı kaybetmiştik, 
bu sezon mutlaka kazanmak istiyoruz. 
Avrupa’da grubu geçmek istiyoruz. Adım 
adım gitmek istiyoruz. Adım adım gittiği-
nizde hem prestij hem de finansal gelirle-
re sahip oluyorsunuz. Bu sezon bunu mut-
laka başarmak istiyoruz. Geçen sezonun 
en önemli unsuru soyunma odasındaki 
atmosferdi. Tüm takım sorumluluk aldı. 
Herkes profesyonel şekilde davrandı. El 
birliğiyle doğru bir atmosfer oluşturduk. 
Bu sezonda bunu korumak ve geliştirmek 
istiyoruz” dedi.

BECK: KUPAYI TEKRAR KALDIRMAK 
İSTİYORUZ

Andreas Beck ise tekrar şampiyon 
olup kupayı kaldırmak istediklerini ifade 
ederek, “İstanbul’da oldukça yoğun iki 
hafta geçirdik. Çok yoğun antrenmanlar 
yaptık. Bu antrenmanlarda temel unsur-
lar, fiziksel unsurlar üzerinde çalıştık. 
Kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalıştık. Çin 
seyahatinin ardından biraz ara verip sonra 
buraya geldik. Tamamen zinde durumda-
yız. Herkesin yüzünde bir gülümseme var. 
Burada bazı taktik antrenmanı yapıyoruz. 
Yavaş yavaş maç periyoduna yaklaşıyo-
ruz. Marcelo çok ciddi bir katkı yaptı. İki 
şampiyonlukta büyük katkısı vardı. Pepe 
aramıza katıldı. Kalitesiyle ilgili bir şey 
söylemeye gerek yok. Muhtemelen dün-
yanın en önemli kulübünde oynadı, Por-
tekiz milli takımında büyük başarılar elde 

etti. Dünyanın en iyi stoperlerinden bi-
risi. Bizim adımıza çok iyi bir transfer. 
Onunla aynı takımda bulunmak bizim 
için de büyük bir zevk. En büyük he-
defimiz tekrar şampiyonluk, tekrar ku-
payı kaldırabilmek. 2 yılda kulüp saha 
içinde ve saha dışında ileriye gitti. 
Şimdi tekrar ileriye doğru yeni ve daha 
büyük bir adım atmak istiyoruz. Özellik-
le Avrupa’da daha büyük bir adım atmak 
istiyoruz. Öz güvenimiz yüksek ve rakip-
lere de saygı duyuyoruz. İnanıyoruz, iyi 
oyuncularımız var ama mütevazı olma-
mız ve çok sıkı çalışmamız gerekiyor. 
Burada en önemlisi taraftarlarımızı mut-
lu edebilmemiz. Şu anda Süper Kupa’yı 
kazanmak bizim için ilk hedef. Lig çok 
önemli bir yarış. Avrupa’da bizim için çok 
önemli. Şampiyonlar Ligi’nde gününüz-
de olmanız, şansın yanınızda olması çok 
önemli. Gruptan çıkmak ve ilerlemek çok 
önemli. Hedefimiz geçen sezonun üzerine 
çıkabilmek” şeklinde konuştu.
n İHA

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap 
kamp çalışmalarını Avusturya’da sürdü-
ren Kardemir Karabükspor, oynadığı 
üçüncü hazırlık maçından da galibiyetle 
ayrıldı. Slovenya’nın Toplice kentinde 
yer alan Beltinci Stadı’nda Güney Kıbrıs 
Rum Kesimi takımlarından Aris Limas-
sol ile karşı karşıya gelen Kardemir 
Karabükspor, sahadan 2-1 galip ayrılan 
taraf oldu. Mücadeleye Çağlar, Papp, 
Dany, Barış, İshak, Ceyhun, Fatih, 
Hamidou, Rodic, Bliznichenko ve Seleznov 
on biri ile sahaya çıkan kırmızı-mavili ekip, 
ikinci yarı ise Rybka, Hakan, Gaman, Ferhat, 
Latovlevici, Skulason, Osman, Torje, Tana-
se, Seleznov ve Yatabare onbiri ile oynadı. 
Kırmızı-mavili ekip karşılaşmanın 20. da-
kikasında Hamidou Traore ve 70. dakikada 
penaltıdan Seleznov’un attığı golle mücade-

leden 2-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı kulüp başkanı Hikmet Fe-

rudun Tankut ve futbol şube sorumlusu Tolga 
Gül de takip etti.

Kardemir Karabükspor, Bolu’da oyna-
dığı hazırlık maçında Yeni Malatyaspor’u 
2-0, Slovenya’da oynadığı Çekya Süper Ligi 
takımlarında FC Slovacko’yu ise 1-0 mağlup 
etmişti.  n İHA
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Halterde Konya 
rüzgârı esti

Mehmet Ali, olimpiyat 
şampiyonu oldu

Anadolu Selçukspor’un 
fikstürü bugün çekilecek

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda Kon-
yalı sporculardan Mehmet Ali Yiğit Güreşte altın madalya, 
Mehmet Uysal ise Judoda gümüş madalya kazandı. Ka-
vak Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda 
erkekler 59 kiloda mindere çıkan Mehmet Ali Yiğit, altın 
madalya kazanarak 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat 
Oyunları’nda Olimpiyat Şampiyonu oldu. Judoda ise +100 
kiloda Mehmet Uysal ikinci olarak gümüş madalyanın sa-
hibi oldu. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
yaptığı açıklama ile sporcuları tebrik etti.
n SPOR SERVİSİ

Temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un da mücade-
le edeceği TFF 2. Lig’de 2017 - 2018 Sezonu fikstürü bugün 
saat 15.00’te çekiliyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçek-
leştirilecek fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu 
yetkilileri ile TFF 2. Lig kulüp temsilcileri katılacak. TFF 2. 
Lig’de sezon 26 Ağustos 2017 Cumartesi günü oynanacak 
müsabakalarla başlarken, ilk yarı maçları 17 Aralık 2017 Pa-
zar günü tamamlanacak. Liglerde 20 Ocak 2018 Cumartesi 
günü ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 
Mayıs 2018’de yapılacak. 2017 - 2018 sezonunda TFF 2. Lig; 
Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta 
da 18 takım yer alıyor. 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Halter Federasyonu faaliyet takviminde yer 
alan “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı 
Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası” 20-23 Temmuz 2017 
tarihleri arasında Rize’de yapıldı. 155 bayan, 384 erkek 
toplamda 539 sporcunun mücadele ettiği 15 Temmuz Şe-
hitlerini Anma, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter 
Şampiyonası’nda Konyalı sporcular 3 birincilik, 3 ikincilik, 
5 üçüncülük olmak üzere toplamda 11 madalya kazandı. 
Şampiyonada dereceye giren Konyalı sporcular şu şekilde 
oluştu; Bayanlar U15 44 kiloda Nida Karasakal birinci, U15 
69 kiloda Güzide Elveda üçüncü, U15 75 kiloda Dilara Na-
rin birinci, U15 +75 kiloda S. Gizem Kahriman üçüncü, U17 
44 kiloda Ayşe Çakmak birinci, U17 48 kiloda Arzu Akıllı 
ikinci. Erkekler U17 48 kiloda Hüsna Mutlu dördüncü, U17 
53 kiloda Senanur Coşkun ikinci,  Erkekler U17 69 kiloda 
Muammer Bedercan üçüncü, U17 94 kiloda Mehmet Mert 
Topal ikinci, U17 +94 kiloda Mehmet Karaca üçüncü oldu.
n SPOR SERVİSİ

‘Yaşıtlarım ip atlarken 
ben antrenmana gittim’
Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Konyalı milli sporcu Zeliha Ağrıs, 

bu spora başladığında ailesinin sakatlık yaşamasından korktuğunu ancak böyle bir sorun 
olmadığını belirtti. Ağrıs, şampiyonluğuna ailesinin çok mutlu olduğunu ifade etti

Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 
altın madalya kazanan 19 yaşındaki milli 
sporcu Zeliha Ağrıs, ailesinin kaygılarına 
rağmen çok sevdiği bu sporda adını dün-
yanın zirvesine yazdırmayı başardı. Gü-
ney Kore’nin Muju kentinde düzenlenen 
23. Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 
kadınlar 53 kiloda altın madalyanın sahibi 
olan Zeliha Ağrıs, şampiyonluk yolunda 
yaşadıklarını anlattı. Spor yapmayı çok 
sevdiğini dile getiren Zeliha Ağrıs, 10 ya-
şında başladığı voleybol ve basketbolun 
ilgisini çekmediğini söyledi.
‘YAŞITLARIM İP ATLARKEN BEN 

ANTRENMANA GİTTİM’
Babasının lokantasına gelen tekvan-

docuları görünce bu spora ilgi duymaya 
başladığını aktaran Zeliha, şunları kay-
detti: “Tekvandoya başlamak istediğimi 
aileme söyledim. Anne ve babam ilk 
zamanlar bir yerim kırılır diye tekvando-
ya gitmeme karşı çıktı. Tekvandoda çok 
hevesli olduğumu görünce bana kıyama-
yarak, ‘Tamam hevesini al da sonra bıra-
kırsın.’ dediler ama bendeki heves hiçbir 
zaman bitmedi. Yaşıtlarım sokakta ip 
atlarken, top oynarken ben tekvando ant-
renmanına gidiyordum. Bu sporu çok sev-
dim ve devam ettim. Tekvando dünyadaki 
en tehlikeli sporlar içerisinde 28. sırada. 
Ailem de bunu fark etti. Anne ve babam 
dünya şampiyonu olunca çok sevindiler. 
Şimdiye kadar nasıl yanımda oldularsa 
bundan sonra da yanımda olacaklarını 
söylediler.”

Zeliha Ağrıs, Yıldızlar Türkiye Şam-
piyonası’nda elde ettiği birinciliğin ardın-
dan antrenörü Ali Şahin’in “Sende parlak 
bir ışık var.” diyerek elinden tuttuğunu 
dile getirerek, “Büyükler kategorisinde 
ilk defa 2016 yılında katıldığım Avrupa 
Tekvando Şampiyonası’nda 3. oldum. 
2017’de ise Dünya Şampiyonu oldum. 
Bu başarımda hep yanımda olan Ali Şa-
hin hocamın emeği var. Ona çok teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

‘TOKYO’DA ALTIN MADALYA 
ALMAK İSTİYORUM’

Zeliha Ağrıs, Dünya Şampiyonası’n-
da, Avrupa şampiyonu Rus sporcu Tati-
ana Kudashova’yı 11-8 mağlup ederek 
altın madalyaya uzandığını hatırlatarak, 
“2013’te yenildiğim Rus rakibimi he-
defime almıştım. Her antrenmanda 

onu düşünüyordum. Geçen yıl Avrupa 
Şampiyonası’nda yarı finalde tekrar ona 
yenilmem beni çok üzdü. Bir yandan da 
çok hırslandım. Dünya Şampiyonası’nda 
Rus rakibimle finale kalınca kendi ken-
dime ‘Avrupa Şampiyonası senin olsun 
ama Dünya Şampiyonası benim olacak.’ 
dedim ve Rus sporcudan rövanşı aldım.” 
ifadelerini kullandı.  

Zeliha, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 
altın madalya kazanmak istediğini anla-
tarak, “Önümüzde çeşitli turnuvalar, Av-
rupa ve dünya şampiyonaları var. Bu 
şampiyonalarda başarı elde edip 2020’de 
Tokyo’da altın madalya almak istiyo-
rum.” şeklinde görüş belirtti.

ŞAHİN: ASIL SÜREÇ 
ŞİMDİ BAŞLIYOR

Tekvando Milli Takımı Antrenörü Ali 
Şahin de Zeliha Ağrıs’ı yıldızlar kategori-
sinden beri takip ettiklerini aktardı. Oyun 
kuralları değişince Zeliha’nın tekniğini de 
değiştirdiklerini anlatan Şahin, şöyle ko-
nuştu: “2016’daki Avrupa Şampiyonası’n-
da üçüncülük elde etti. Yaşadığı sakatlık 
performansını olumsuz etkiledi. Bütün sı-
kıntılara rağmen en üst düzeyde çalışma-
larını sürdürdü. Dünya Şampiyonası’nda, 
daha önce iki kere çok önemli müsabaka-
larda maç verdiği Rus rakibini yendi. Sıkı 
bir sporcu ve çok dayanıklı olan Zeliha, 
dünya şampiyonu olmayı bu genç yaşta 

başardı. Zeliha için asıl süreç şimdi baş-
lıyor. Bundan sonra hem unvanını koru-
maya çalışacak hem de olimpiyatlar için 
önemli puanlar alması gerekecek.”

Ali Şahin, olimpiyat oyunları için 
puan veren turnuvaları hedeflediklerini 
dile getirerek, “Zeliha bu yarışmalarda 
53 kilo yerine kendini 57 kiloda dene-
yecek. İnanıyorum ki bunda da başarılı 
olacak ve 2019’a kadar ekstra puanları 
tamamlayarak olimpiyatlara doğrudan 
dünya seçmesinden girecek. Önümüzde 
iki Avrupa, bir dünya şampiyonası ve bir 
Dünya Tekvando Grand Prix’si var. Zeliha 
bunları başaracak bir sporcu.” değerlen-
dirmesinde bulundu.
n AA

Atiker Konyaspor geçtiğimiz sezonu 
Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapattı. 
Türkiye’nin en büyük kupalarından birisine 
sahip olan Konyaspor, Ağustos ayında da 
Süper Kupa Finali’ne hazırlanıyor. Beşiktaş 
ile Samsun’da karşılaşacak olan Atiker 
Konyaspor takım olarak yoğun bir kamp 
dönemi geçiriyor. Bu zamana kadar ta-
kımdan alınan görüşler ise tamamıyla lig 
odaklı. Aslında takımın dışında taraftarlarda 
ligimize odaklanmış durumda. Ligin ne 
kadar önemli olduğu konusunda hem fikir 

olsak da aslında hem takım hem 
de taraftar olarak ilk önceliğimi Sü-
per Kupa Finali olmalıydı. Olmalıydı 
diyorum çünkü şu zamana kadar 

taraftarlardan Samsun’da oynanacak maç 
için fazla talep olmadığını biliyoruz. Bildiği-
miz bir diğer konu ise Beşiktaş taraftarları-
nın kendine ayrılan biletleri tüketmesi. 

***
Şehir olarak dışarıda oynanan maçlara 

ilgi ve alakayı yeni yeni gösteriyoruz. Bunun 
nedeni ise parlak geçen birkaç sezonun 
ardından elde edilen başarılar. Bu başarı-
lar sayesinde taraftarlarımızın da ilgisinin 
arttığını görmemezlikten gelemeyiz. Şehir 

olarak bazen bir başarıya kendimizi stan-
dartlıyoruz ve daha sonrasında gelecek ba-
şarıları pek önemsemiyoruz. Belki de şehir 
olarak Süper Kupa Finali’ne ilgisizliğimiz bu 
yüzden olabilir. Yaklaşık 15.000 dün itibari 
ile satışa çıkartıldı ben isterdim ki tıpkı diğer 
takımlarda olduğu gibi biletler erisin gitsin. 
Belki alınacakta ama henüz böyle bir hava 
Konya üzerinden geçmedi. Yani şehirde 
maalesef hiç Süper Kupa’da mücadele 
edecek takımın taraftarı havası yok.

***
Hatırlayacağınız üzere Türkiye Kupası 

şampiyonluğunun ardından bile şehrimizin 
belirli noktalarına bayrak asma fikri yoğun 

talepler neticesinde oldu. Aslında taleple 
değil büyük bir gururla asılması gerekirdi. 
Veya farklı etkinlikler planlanırken taraftar-
larla entegreli çalışılması gerekirdi. Ama 
maalesef bunlar yapılmadığı gibi neredey-
se kısa sürede şampiyonluk bile unutulma 
seviyesine indi. Şimdi aynı havayı yeniden 
soluyoruz. Şehrimizde maalesef şampiyon 
takım havası yok. Kişilerin, kurum ve ku-
ruluşların her hangi bir etkinliği veya şehri 
havaya sokacak girişimleri yok. Bunun 
neticesinde Samsun’a gidecek taraftarda 
olmayacağa benziyor. Nedeni ise gayet net 
Konyaspor bazıları için sadece şehir takımı. 
İşte bu algıyı komple yıkmamız gerekiyor. 

Sadece bir şehir takımı değil kupaların vaz-
geçilmezi favori bir takımız.

***
İşin özetine gelirsek Süper Kupa Fina-

li’ne az bir süre kala uykudan uyanıp şehir 
ve takım olarak final havasına bürünme-
liyiz. Birbirimize bedava bilet var mı diye 
telefon açmak yerine organizasyon yapıp 
bilet alıp Samsun’a çıkartma yapmalıyız. 
Bu takım bizi mutlu edecek birçok şey yap-
tı. Taraftarlarımızda büyük mücadele verdi. 
Ancak mücadele verme sırası artık şehirde. 
Maçlar sadece Konya’da oynananlarla iba-
ret değil. 

FİNAL HAVASI YOK!

spor@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR



RPS
Akçay’dan büyük övgü

Çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay takımına övgüler yağdırdı. Antrenman 
sırasında futbolcularına seslenen Akçay, “Çalıştırdığım bütün takımlar dahil sizin 
kadar heyecanlı, istekli ve istediklerime karşı duyarlı bir takım görmedim” dedi

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi tem-
silcimiz Atiker Konyaspor yeni sezon hazırlık-
larını Avusturya’da yaptığı kamp ile devam 
ediyor. İkinci etap kampı için Avusturya’da 
bulunan Atiker Konyaspor, dün sabah saatle-
rinde yaptığı çalışma ile hazırlıklarına devam 
etti. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve 
yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekle-
şen antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular 
dönüşümlü olarak topla pas ve driplin çalış-
ması ile CORE ısınma ve denge çalışması 
yaptı.
AKÇAY TAKIMA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Yoğun bir şekilde devam eden kamp 
çalışmalarındaki oyuncuların performansı 
teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sık sık 
oyuncuları ile sohbet eden ve antrenman sı-
rasında sürekli uyarılarda bulunan Mustafa 
Reşit Akçay, dünkü antrenmanda oyuncu-
larına övgüler yağdırdı. Futbolcuların kamp 
performansından memnun olan Akçay, ant-
renman sırasında “Bugüne kadar çalıştığım 
tüm takımlar dahil ben bu kadar heyecanlı 
bu kadar istekli bir takım görmedim. İstekle-
rime karşı bu kadar duyarlı hareket eden bir 
takım görmedim. O zaman bunun karşılığını 
alalım. Asla kontrolü ve aklı kaybetmeyelim. 
Bu sizi üstün kılacaktır” ifadelerini kullanarak 
oyuncularını motive etti.

DEMBA BA PAHALI GELDİ
Öte yandan transfer çalışmalarını sürdü-

ren Atiker Konyaspor yönetimi taraftarı coş-
turmak istiyor. Başkan Ahmet Şan ve futbol 
komitesinin büyük bir gizlilik içinde yürüt-
tüğü stoper ve santrafor transferleri için her 
gün yeni bir isim ortaya atılırken, ünlü golcü 
Demba Ba’nın Konyaspor’un transfer hedef-
lerinden biri olduğu iddia edilmişti. Ancak 
yıldız oyuncunun yıllık 3 milyon Euro’yu bulan 
maliyeti Konyaspor’un gözünü korkuttu. Yö-
netimin farklı isimlerle temasını sürdürdüğü 
gelen bilgiler arasında.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında 
6 Ağustos Pazar günü saat 20:45’te Sam-
sun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oyna-
nacak Turkcell Süper Kupa final maçının 
biletleri Konyaspor’un isteği üzerine Kon-
ya’daki satış noktalarında gerçekleştirili-
yor. Bilet satışlarında Konyaspor passolig 
zorunluluğu aranacak.

Atiker Konyaspor 6 Ağustos Pazar Günü 
55. Türkiye Kupası Şampiyonu sıfatıyla Sü-
per Kupa Finalinde Beşiktaş ile karşı karşı-
ya gelecek. Final maçının biletleriyle ilgili 
olarak Konyaspor yönetiminin Türkiye Fut-
bol federasyonu yetkilileriyle yaptığı gö-
rüşmeler neticesinde, biletlerin Konya’da 
TFF tarafından satışının gerçekleştirilmesi-
ne karar verildi. Süper Kupa Final maçında 
Konyaspor’a ayrılan tribünlerin tamamının 
yeşil beyaz renklere sevdalı taraftarlarca 
satın alınması için Konyaspor passolig 
kartı zorunluluğu getirildi. Satılamayan 
bilet kalması halinde yine Konyaspor’un 
talebi üzerine, maçtan bir gün önce ve maç 
günü Samsun Eski 19 Mayıs Stadyumu gi-
şelerinde Samsunsporlu futbolseverlerin 
de bu önemli karşılaşmayı izleyebilmeleri 
için TFF tarafından satış gerçekleştirilecek. 
Bilet satışları 27 Temmuz Perşembe Günü 
saat 11:00’de başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Süper Kupa 
biletleri  Konya’da 

satışa çıkacak


