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Siyonist İsrail’e karşı
Siyonist İsrail’in Kudüs’te Müslümanlara yönelik zulmü İslam alemini ayağa kaldırdı. Konya’da katil İsrail’e tepki gösterildi, Müslümanlar için dua edildi. Genç STK’lar adına 
konuşan TÜGVA Sözcüsü Yusuf Bahçacı, “Biz Allah tan başka kimseden korkmayız! Bu zulüm devam ederse güçlenmeye devam edip zalimlere kâbus oluruz” dedi 

Katil İsrail Kudüs’teki zulmünü sürdürüyor. Mescid-i Aksa’da Müslümanların ibadet yapmasını engelleyen İsrail, dün Cuma namazı çıkışı Mescid-i Aksa’ya çıkan sokaklarda namazdan çıkan cemaate saldırdı.

Kapu Camii’nde Cuma namazı çıkışı İsrail’i telin eden genç STK’lara Vali Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de destek verdi. Açıklamanın ardından resim sergisi gezildi. 

Katil İsrail’in Kudüs’teki zulmü 
sürüyor. Geçtiğimiz hafta Müslüman-
ların Mescid-i Aksa’da ibadetlerini 
engellemek amacıyla çeşitli kararlar 
alan İsrail yönetimi, ardından Mes-
cid-i Aksa’da Harem-i Şerif kapıları-
na metal arama dedektörleri koyarak 
Müslümanlara yaptığı zulüm, tansi-
yonu yükseltti. Müslüman cemaat, 
İsrail’in Mescid-i Aksa üzerinde oluş-
turmak istediği egemenlik çabalarına 
izin vermemek için dedektörlerden 
geçmeyi reddediyor. İsrail’in metal 
arama dedektörü uygulamasına tepki 
gösteren Filistinliler, pazar gününden 
bu yana vakit namazlarını Mescid-i 
Aksa’nın kapılarında eda ediyor. 

50 YAŞ SINIRLAMASI GETİRDİ!
Siyonist İsrail aldığı kabul edile-

mez ve nefret dolu kararlarına dün 
bir yenisini daha ekledi. 50 yaş sınır-
lamasından dolayı Müslümanların 
Mescid-i Aksa’nın kapısına erişimi 
de mümkün olamayacak. İsrail polisi 
Aksa’nın da içinde bulunduğu etrafı 
surlarla çevrili Kudüs’ün Eski Şehir 
bölgesine açılan kapıları barikatlarla 
kapattı. Siyonist İsrail Cuma namazı 
sonrası Mescid-i Aksa’ya çıkan yollar-
da cemaate de müdahale etti. Yapı-
lan müdahalede çok sayıda Filistinli 
yaralandı.  

KATİL İSRAİL’E ÜMMET 
SESSİZ KALMADI

Müslümanların ilk kıblesi Mes-
cid-i Aksa’yı ibadete kapatan İsrail’e 
yurt genelde sessiz kalınmadı. Cuma 
namazı sonrası Türkiye’nin dört bir 
yanından katil İsrail’in uygulamaları 
telin edildi. Konya’da da yapılan açık-
lamalarla telin edilen İsrail protesto 
edildi. Konya’daki Genç sivil toplum 
kuruluşları tarafından Cuma nama-
zı sonrası yapılan basın açıklaması 
ile İsrail’e tepki gösterildi. Türkiye 
Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde 
Genç MÜSİAD Konya Şubesi, Genç 
ASKON Konya Şubesi, Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik Meclisi, Meram 
Belediyesi Gençlik Meclisi, Selçuklu 
Belediyesi Gençlik Meclisi, Karatay 
Belediyesi Gençlik Meclisi, Erdemli 
Yöneticiler Akademisi, TOBB, Ravza 
Vakfı, Medeniyet Tasavvuru Gençliği, 
TÜRSİYAD, MTTB, TUSKAD, Genç 
Memur-Sen, Genç Mehir Derneği 
tarafından Cuma Namazı Sonrası 
Kapu Camii’nde “Kızgınlık Cuması” 
başlığı altında “Suskun dünyaya gür 
ses olamaya. Haydi, Mescid-i Aksa’ya 
sahip çıkmaya” sloganıyla İsrail’in 

uyguladığı zulme karşı basın toplan-
tısı düzenlendi. Düzenlenen toplantı-
ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Be-
lediyesi Başkanı Tahir Akyürek ve 
çok sayıda kişi katıldı.  Kılınan Cuma 
namazının ardından TÜGVA Sözcü-
sü Yusuf Bahçacı ve AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun açıklamalar da 
bulundu. 

EL ELE VERİRSEK KUDÜS 
ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUR

Konuşmalarını gerçekleştiren 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun böyle bir durumda birlik haline 
gelmemiz gerektiğini ifade ederek 
Kudüs’ün özgürlüğüne kavuşacağını 
söyledi. Kudüs’ün bize emanet oldu-
ğunu da dikkat çeken Sorgun, “Allah 
kabul etsin biz burada sükûn içerisin-
de Cuma’mızı eda ettik. Ama ne ya-
zık ki aynı huzur ve sükun içerisinde 
Kudüs’te Cumalar eda edilemiyor. 
Kudüs bize Hz. Ömer’in emanetidir. 
Kudüs bize Selahattin Eyubi’nin, Os-
manlı’nın emanetidir. Mescid-i Aksa 
bizim ilk kıblemizdir. Binlerce yıl barış 
içerisinde yaşanan Darüsselam şehri 
Kudüs’te bugün ne yazık ki huzur ve 
sükûn yoktur. Böyle bir günde sadece 
İsrail’e kabahat bulmak yetmez. Eğer 
İslam dünyasının diğer tarafında biri-
mizin ayağına diken batarsa ve bunu 
hepimiz hissedersek biz İsrail’e dersi-
ni vermiş oluruz. El ele vererek ora-
nın huzur ve sükûnetini tekrar getir-
memiz gerekir. Yoksa İslam dünyası 
birbirine ambargolar koyarak uğraş-
tığı takdirde biz bu zulümleri daha 
çok görürüz. Birlik olursak Kudüs’te 
özgürlüğüne kavuşacak” İfadelerini 
kullandı.
DİK DURUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ

TÜGVA Sözcüsü Yusuf Bahçacı, 
Mescid-i Aksa’nın biz Müslümanlar 
büyük değer taşıdığını söyleyerek İs-
lam’a yapılan bu zulme karşı çıkmak 
bizim görevimizin olduğunu vurgu-
ladı. Bahçacı, Batı dünyasının her 
zamanki gibi sessizliğini koruduğu-
nu da ifade ederek,  “Mescid-i Aksa, 
alınların secdeyle buluştuğu, gönül-
lerin Rab ile buluştuğu ilk kıblemiz... 
Mescid-i Aksa, Müminlerin haykırışı, 
Müminlerin niyazı... Mescid-i Aksa 
biz Müslümanlar için büyük değer ta-
şımaktadır. Yarım asırdır işgal altın-
da bulunan Kudüs’te İsrail, bu sefer 

gözlerini tekrar Mescid-i Aksa’ya dik-
ti. Acımasızca canına kıyılan masum 
çocukların, sivil insanların kanı İsrail 
için yeterli olmayıp, alınların secdeye 
varmasına da engel olmaktalar! Müs-
lüman Müslümanın Kardeşidir! Kar-
deşlerimize ve İslam’ a yapılan zulme 
Hep birlikte bütün Müslümanlar ola-
rak karşı çıkmak bizim görevimizdir.  
Ortaya atılan bir bahaneyle Mescid-i 
Aksa’ya müdahale edilmiş ve İsrail 
güçleri tarafından kapıları kapatıl-

mıştır. Üç gün kapalı kaldıktan son-
ra İsrail polisinin kontrolü ve kapıya 
konulan metal arama detektörleriyle 
sınırlı şekilde ziyarete açılmıştır. Her 
zaman olduğu gibi, vicdanları körel-
miş Batı Dünyası yine bizi yanıltma-
yarak sessizliğini korumuştur. Kudüs’ 
e 1948 den beri yapılan işgaller bir 
yurtta değil, bizzat-i İslam a karşı ya-
pılan bir saldırıdır. Artık öyle bir bo-
yut almıştır ki ilk kıblemiz de ezan-ı 
Muhammediye yi yasaklayacak ka-
dar alçaklaşmışlardır. Bunlara karşı 
durmak namus borcu olmuştur. Dik 
duruşumuzu Allah izin verirse eşkı-
yalıklar son bulup, zalimler kaçacak 

delik arayana kadar sürdüreceğiz” 
diye konuştu. 
ZULÜM DEVAM EDERSE ZALİMLERE 

KÂBUS OLURUZ
Zulmün devam etmesi halin-

de Müslümanların zalimlere kâbus 
yaşatacağının altını çizen TÜGVA 
Sözcüsü Yusuf Bahçacı sözlerine şu 
şekilde yer verdi: “Biz Müslümanlar 
görevimizi yapıyor ve dille uyarıyo-
ruz. Bizim dilimiz ki gönüllerde dua-
larla bir olup Allah’ın izniyle zalimlere 

lanet olarak yağar. Anlamamakta 
direniyorlar: Biz Allah tan başka kim-
seden korkmayız! Bu zulüm devam 
ederse güçlenmeye devam edip za-
limlere kâbus oluruz. Kardeşlerimizin 
canını yakanlar ve İslam düşmanlığı 
yapanlar her daim enselerinde bizim 
nefesimizi hissederek korku solurlar. 
Bizler ki Hz. Muhammed’i son pey-
gamber kabul etmiş, kayıtsız şartsız 
Allah’a teslim olmuş, ordusunun 
ayak sesleriyle tüm dünyaya korkular 

salmış Osmanlı İmparatorluğunun 
ecdatlarıyız. Alçakların kulaklarında 
her daim bu sözler yankılanacaktır: 
Bir gece ansızın gelebiliriz! Gün ol-
muş karadan gemiler yürütmüşüz, 
gün gele bu dünyayı da zalimlere dar 
ederiz. Bu sözler İşgallerine devam 
eden zalimlerin ve üst akılların akılla-
rına iyice kazınsın: ‘Susturmaya çalış-
sa da yedi âlem; bu ümmetin Bilalleri 
bitmeyecek. Ve yükselecek göğe her 
haneden. Bakara Suresi’nin 114. aye-

tinde “Allah’ ın mescitlerinde onun 
adının anılmasını engelleyenler ve 
oraların yıkılmasına uğraşan kimse-
lerden daha zalim kim vardır?” buy-
rulmuştur. Ey zalimler, unutmayın ki 
Allah zulme uğrayanların yanında-
dır! Ey zalimler, unutmayın ki zafer 
inananlarındır! Filistin’deki Müslü-
man amcalarımız, teyzelerimiz, kar-
deşlerimiz bilsinler ki duamızla ve 
gönlümüzle sonuna kadar onların 
yanındayız. Allah’ın izniyle bütün bu 
zulümler bitecektir. İşgalci İsrail bir 
gün perişan olacaktır. Al-i İmran Su-
resi 12. Ayeti: “De ki: Ey kâfirler, ye-
nileceksiniz! Ve toplanıp cehennemin 

İsrail’in Müslümanlara yönelik zulmüne Konya sessiz kalmadı. Türkiye Gençlik Vakfı önderliğinde genç STK’lar Kapu Camii’nde İsrail’e lanet yağdırdı.

Ahmet Sorgun Yusuf Bahçacı
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AGD tarafından düzenlenen programda da İsrail’e lanet yağdı. AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, “İsrail’in zulmünü görmezden gelmek her Müslüman için bir 
utanç vesilesidir” diyerek İslam aleminin İsrail’e tepki göstermesini istedi. Sloganlarla İsrail’e duyulan nefret dile getirilirken, İsrail bayrağı yakılarak ayaklar altına alındı

Müslümanlar kıyamda

Şerafettin Camii önünde İsrail bayrağı yakılarak ayaklar altına alındı. Ayrıca İsrail’in Müslümanlara uyguladığı zulüm, Cuma hutbesinin de konusu oldu. Hutbede İslam dünyasının bir ve beraber olması için çağrı yapıldı.

İsrail’in Müslümanlara yönelik zulmüne Anadolu Gençlik Derneği de sessiz kalmadı. AGD önderliğinde Şerafettin Camii’nde Cuma namazı çıkışı toplanan çok sayıda vatandaş, İsrail’i kınadı, Müslümanlar için dua etti.

dibine sürüleceksiniz!” Konuşmala-
rın ardından AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun, Vali Yakup Canbolat, 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir 
Akyürek, Kapu Camii’nin şadırvanı 
civarına, TÜGVA tarafından kurulan, 
İsrail’in Kudüs’teki zulmünü anlatan 
fotoğraf sergisini de inceledi.
AGD, İSRAİL İLE İMZALANAN ANLAŞ-

MALARIN İPTALİNİ İSTEDİ
Konya da Şerafettin Cami’in de 

kılınan Cuma namazı sonrasında İs-
rail’in zulmüne dur demek için top-
lanan Anadolu Geçlik Derneği Konya 
Şubesi basın açıklaması düzenlen-
di. Basın açıklamasında hükümete 
çağrıda bulunan Anadolu Gençlik 
Derneği Şube Başkanı Parlak, İsra-
il ile imzalanan anlaşmaların iptal 
edilmesini istedi. Basın açıklamasına 
Saadet Partisi İl Başkanı Hasan Hü-
seyin Uyar, AK Parti İl Başkanı Musa 
Arat, Memur Sen İl Temsilcisi Nazif 
Karlıer ve çok sayıda vatandaş katıl-
dı. Basın açıklaması sırasında “Kahrol 
İsrail, Kanımız aksa da zafer İslam’ın” 
şeklinde sloganlar atıldı. Basın açıkla-

masından sonra İsrail bayrağı yakıldı. 
Kudüs de şehit olanlar için gıyabi ce-
naze namazı kılındı ve dualar edildi. 

KAHROL İSRAİL!
Cuma namazı çıkışı İsrail’e tep-

ki amaçlı yapılan basın açıklamasını 
okuyan Anadolu Gençlik Derneği 
Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak; 
“Var olduğu günden beri İslam ülke-
lerine terör ihraç eden Siyonist İsrail 
küstahlığına devam ediyor. Geçtiği-
miz Cuma günü Mescid-i Aksa’da 

üç Müslüman’ı şehid eden İsrail, 
Müslümanları Mescid-i Aksa’ya sok-
mamak için elinden geleni yapıyor. 
İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın 
her kapısında sözde İsrail polisi deni-
len katiller sürüsü bekliyor. Mescidin 
kliniği tarumar edilmiş, içerideki tüm 
dolapların kapıları kırılmış, tüm ku-
yuların kilitleri parçalanmış ve içerisi 
savaş alanına çevrilmiş durumdadır. 
Siyonist İsrail istediği zaman ezanı 
susturmakta, istediği zaman Müslü-
manların Mescid-i Aksa’ya girmesini 
yasaklamaktadır. Siyonist İsrail’in İç 
Güvenlik Bakanı olarak nitelendirdi-
ği insan kasaplarından Gilad Erdan, 

tüm Müslümanların gözüne bakarak 
“Mescid-i Aksa bizim elimizde. Açılıp 
kapanması konusunda ilk ve son söz 
İsrail’e aittir. Diğer devletlerin konuy-
la ilgili ne düşündüklerini umursamı-
yoruz!” demesi bir meydan okuma-
dır. Yazıktır ki bu meydan okumaya 
karşı İslam ülkelerinin yöneticileri en 
ufak bir tepki gösterememektedirler. 
Özellikle üstüne basa basa kendile-
rini İslam - Müslüman kimliğini öne 
çıkararak tanıtan sivil toplum kuru-

luşlarından medya kuruluşlarına bir-
çok yapının uzun bir süredir İsrail’in 
küstahlıkları konusunda sessiz kalışı 
ibretliktir. İsrail’in varlığına alışmak, 
İsrail ile normalleşmeyi kabul etmek, 
İsrail’in zulmünü görmezden gelmek 
her Müslüman için bir utanç vesile-
sidir. Belirli çevrelerin elinde olan 
ekranların ve manşetlerin konuyu 
yok sayması, Müslümanların birbirle-
rinden habersiz kalması değildir. Biz 
Filistin’de olup biteni yakinen takip 
ediyoruz ve terörist İsrail’in yaptıkları 
karşısında duyarsız kalacak değiliz. 
Kardeşliğimizin gereği olarak da tüm 
Müslümanları bu konuyla ilgili onur-

lu bir tutum ve davranış sergilemeye 
davet etmekten de geri kalmayaca-
ğız. İslam ülkelerinin terörist İsrail ile 
ilişkilerini normal hale getirmesini, 
sürdürmesini ve geliştirmesini onay-
lamıyoruz. Merhum Erbakan Ho-
camızın İsrail’in diplomasiden değil 
ancak güçten anladığına dair söyle-
mine inancımız tamdır. Müslümanlar 
birlikte hareket ettiğinde küstah İs-
rail’in ne kadar çaresiz kalacağını da 
biliyoruz” dedi. 

“HÜKÜMETE BURADAN 
ÇAĞRI YAPIYORUZ”

Sözleri sık sık sloganlarla kesi-
len Anadolu Gençlik Derneği Şube 
Başkanı Parlak, hükümete çağrıda 
bulundu. 15 Temmuz Kalkışmasın-
daki üst aklın Siyonizm olduğundan 
zerrece şüphe duymuyoruz diyen 
Parlak; “Siyonist İsrail’in Mescid-i 
Aksa, Kudüs ve Filistin politikasının 
Müslümanların parçalanmışlığına 
endeksli olduğunun farkındayız. Si-
yonist İsrail’in topraklarımızdaki var-
lığının vebali tüm İslam ülkelerinin-
dir. Bu küstahlıklar karşısında tüm 
hükümetler öncelikle Siyonist İsrail’le 
olan ilişkilerini kesmelidirler.Bu me-
selenin Efendimiz (sas)’in Yahudi ve 
Hıristiyanlarla ticaret yapması ile izah 
edilecek bir tarafı yoktur. Çünkü kar-
şımızda bir işgalci, bir zalim, bir terör 
örgütü vardır.  Siyonist İsrail, er ya da 
geç yaptıklarının hesabını verecektir. 
Bizi üzen, bütün bu küstahlıklar kar-
şısında İslam ülkelerinde yöneticile-
rin ve birçok Müslüman topluluğun 
tepkisiz kalışıdır.

Bizler,  15 Temmuz Kalkışmasın-
daki üst aklın Siyonizm olduğundan 
zerrece şüphe duymuyoruz ve hükü-
metimize buradan çağrıda bulunuyo-
ruz.

1) İsrail Büyükelçisini geldiği gibi 
geri gönderiniz.

2) İsrail ile 28 Haziran 2016’da 
imzalanan anlaşmayı yırtıp atınız.

3) İsrail ile yeni bir ticari anlaşma 
imzalamayın, ticaret hacmini küçül-
tün ve kısa sürede sıfırlayınız.

4)Mescid-i Aksa’nın tasarruf hak-
kının Müslümanlarda olduğunu gös-
teriniz.

5) Başta Filistinli Müslümanlar 
olmak üzere hepimizin yüreğine su 
serpin.

Yine biz Mescid-i Aksa Sevda-
lıları ve Mescid-i Aksa için burada 
toplanan tüm Sivil Toplum Kuruluş-
ları   biliyoruz ki Filistin topraklarında 
işgalci İsrail olduğu müddetçe İslam 
coğrafyasında da yeryüzünün geri 
kalan kısımlarda da barış tesis edile-
mez. Allah tüm kardeşlerimize bunu 
anlamayı ve gereğine göre yaşamayı 
nasip etsin” diyerek sözlerini sonlan-
dırdı. 

 ‘İSRAİL MÜSLÜMANLARI 
BARBARCA KATLEDİYOR’

İsrail’in Mescid-i Aksa’da Müs-
lümanlara uyguladığı zulme Diyanet 
İşleri Başkanlığı da sessiz kalmadı. 

Dün Cuma Hutbesi’nin konusu İsra-
il’in Müslümanlara uyguladığı zulüm 
oldu. Türkiye’nin dört bir tarafında 
Cuma hutbesinde, Kudüs’ün ve Mes-
cid-i Aksa’nın mukaddes topraklar 
olduğu vurgulandı. Barış ve huzurun 
merkezi olan Kudüs’ün uzun zaman-
dır mahzun olduğunun belirtildiği 
hutbede,  Müslümanların ilk kıblesi 
Mescid-i Aksâ’nın da yaralı olduğu-
na dikkat çekildi. İsrail tarafından,  
müminlerin birliği, beraberliği, en 
kutsal değerlerinin hedef alındığının 
ifade edildiği hutbede, şöyle devam 
edildi; “Masum insanlar acımasız-
ca katledilmektedir. Müslümanların 
kendi camilerinde ibadet etmeleri za-
limce ve barbarca engellenmektedir. 
1967 yılından beri Mescid-i Aksâ’da 
ilk kez geçen hafta Cuma namazı 
kılınamamıştır. Unutulmamalıdır 
ki; bir mabedi ibadete kapatmanın 
hiçbir hukuki gerekçesi, hiçbir dini 
dayanağı, hiçbir insani yönü olamaz. 
İnsanları mabetlerden alıkoyanlar, 
oraları tarumar edenler hakkında 
Yüce Rabbimizin şu hükmü son de-
rece açıktır: “Allah’ın mescitlerinde 
Allah’ın adının anılmasını yasak eden 
ve onların yıkılması için çalışandan 
kim daha zalimdir. Böyleleri orala-
ra ancak korkarak girebilmelidirler. 
Bunlar için dünyada rezillik, ahirette 
de büyük bir azap vardır.” Aziz Mü-
minler! Coğrafyamız büyük acılar 
yaşarken Mescid-i Aksâ ve çevresin-
de olup bitenler, sağduyu sahibi her 
insanı endişeye sevk etmiştir. Bizler 
inanıyoruz ki; peygamberleri bağrın-
da barındıran bu mübarek toprak-
larda bir an önce işgal sona erecek; 
sağduyu, itidal ve barış hâkim ola-
caktır. Müslümanların kalbi, insanlı-
ğın ortak değeri olan Kudüs’te akl-ı 
selimin devreye girmesi en büyük 
temennimizdir. Şu bir gerçektir ki; 
Müslümanlar olarak tarihimizde bizi 
mahcup edecek hak ihlalleri, zulüm, 
vahşet gibi insanlık dışı uygulamalar 
yoktur. Ancak bugün kardeşlerimizin 
maruz kaldığı tüm felaketler, zulüm-
ler ve mağduriyetlerden alacağımız 
dersler vardır. Bir an önce ümmet 
bilinciyle iman kardeşliğimizi pekiş-
tirmeliyiz. Birbirimizin saygınlığını, 
haklarını ve kazanımlarını korumalı-
yız. İslam ümmetinin yeniden aziz bir 
ümmet olması için her birimiz olanca 
gücümüzle çalışmalıyız.”
n HÜSEYİN MENEKŞE-
MUSTAFA ALİ CANDAN-TEVFİK EFEMehmet Parlak
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Özel Büyükşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Ali Yazar, “Kalite standartlarına yönelik denetimlerde 
hastanemiz daha önceki yıllarda da olduğu gibi 2016 yılında da yüzde 90’ın üzerinde bir puan almıştır” dedi. Ayrıca 
Dr. Yazar, Konya’nın en önemli sağlık sorununun obezite ve buna bağlı olarak kalp rahatsızlıkları olduğunu söyledi

Sağlıkta yüzde 90’lık başarı
OBEZİTE KONYA’NIN SORUNU
Konya’nın sağlık sektöründe önde 

gelen kuruluşlarından olan Özel Bü-
yükşehir Hastanesi uzun yıllardır 
Konyalıların hizmetinde. Deneyimli 
ve uzman kadrosu ile hizmet veren 
Büyükşehir Hastanesi sağlık alanın-
da sağlamış olduğu istihdam ile de 
oldukça önemli bir kurum niteliğin-
de. Ayrıca hastane, hatalara göster-
miş oldukları güler yüz ve sunmuş 
oldukları kaliteli hizmet ile sağlık 
sektöründe adından sıkça söz ettiren 
kuruluşlardan biri. Özel Büyükşehir 
Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet 
Ali Yazar sağlık sektörü ve Özel Bü-
yükşehir Hastanesi ile ilgili önemli 
bilgiler verdi. Dr. Yazar, Konya’nın en 
önemli sağlık sorununun obezite ve 
buna bağlı olarak kalp rahatsızlıkları 
olduğunu söyledi. 

180 BİN HASTA MUAYENE EDİLDİ
2016 yılında 180 bin civarında 

hasta muayenesi yaptıklarını belirten 
Dr. Yazar, “9 bin  ameliyat ve 4 bin 
500 civarında yataklı medikal has-
ta takibi yapılmıştır. 21 branşta 38 
hekim 116 yardımcı sağlık personeli 
ve 135 idari, mali, teknik ve temiz-
lik personelimizle hizmet verilmiştir. 
Sağlık Bakanlığının her yıl yapmış 
olduğu kalite standartlarına yönelik 
denetimlerde hastanemiz daha önce-
ki yıllarda da olduğu gibi 2016 yılın-
da da yüzde 90’ın üzerinde bir puan 
almıştır. Hasta memnuniyet oran-
larımız ise polikliniklerde yüzde 97, 
yataklı bölümlerde yüzde 98 olarak 
gerçekleşmiştir” dedi. 
Öncelikle sizi tanımak isteriz. Başhekim 

Dr. Mehmet Ali Yazar kimdir?
1967 yılında Konya ‘nın Beyşehir 

ilçesinde doğdum. İlk ve orta öğreni-
mimi Beyşehir Eşrefoğlu İlkokulu ve 
Beyşehir İmam Hatip Lisesi ‘nde ta-
mamladıktan sonra 1985 yılında Sel-
çuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘ne gir-
dim. 1992 yılında fakülteyi bitirdikten 
sonra iki yıl Nevşehir Kozaklı İlçesi 
Karasenir Sağlık Ocağında mecburi 
hizmetimi yaptım. Mecburi hizmet 
sonrası on yıl Konya Büyükşehir Be-
lediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünde 
kurum tabipliği görevinde bulun-
dum. 2004 yılından bu yana da Özel 
Büyükşehir Hastanesi Mesul Müdür-
lüğü görevine devam ediyorum.
Büyükşehir Hastanesi’nin tarihsel süre-
ciyle alakalı sizden bilgi alabilir miyiz?

Hastanemizin kuruluşu 1979 yı-
lına kadar inmektedir.1979 yılında 
13 doktor ortaklığı ile Büyük İhsani-
ye caddesinde 19 yataklı Yeni Sağ-
lık Yurdu Hastanesi olarak faaliyete 
başlamıştır.1983 yılına kadar 22 
doktorun ortaklığıyla devam etmiş, 
1983 yılında 35 ortaklı Özel Sağlık 
ve Tedavi Kurumları Ltd. Şti.’ne dö-
nüşmüştür.1985 yılında Özel Sağlık 
Yurdu AŞ. olarak ünvan değiştiren 

şirket, ortaklarının büyük bir kısmının 
hisselerini Konya Büyükşehir Beledi-
yesinin bir iştiraki olan Sağtaş Sağlık 
Tesisleri ve Tic. AŞ.’sine satmasıyla 
1987 tarihinden itibaren Belediye 
Hastanesi olarak Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından işletilmiştir. 
2001 yılından bu yana Belediye Salık 
Hastanesi A.Ş çatısı altında hizmet 
veren hastanemiz 35 yıllık süreçte 
sırasıyla Yeni Sağlık Yurdu, Sağlık 
Yurdu, Özel Sağlık Yurdu, Belediye 
Hastanesi ve Özel Büyükşehir Hasta-
nesi isimlerini kullanmıştır.
Hastaneniz kim tarafından işletilmekte 
ve hangi statüde hizmet vermektedir?

Hastanemiz Konya Büyükşehir 
Belediyesinin bir iştiraki olan Bele-
diye Sağlık Hastanesi A.Ş tarafından 
2006 yılından bu yana Özel Hastane 
statüsünde Konya ve bölge halkımıza 
hizmet vermektedir.

Hastanenizin hizmet alanı nedir?
HİZMET VERDİĞİMİZ BRANŞLAR
Cerrahi Branşlar:
*Genel Cerrahi
*Kalp Ve Damar Cerrahisi
*Beyin Cerrahisi (Nöroşirurji)
*Kadın Hastalıklar ve Doğum
*Göz Hastalıkları
*Kulak Burun Boğaz
*Ortopedi ve Travmatoloji
*Üroloji (Bevliye)
*Anestezi ve Reanimasyon
Dahili Branşlar:
*İç Hastalıkları (Dahiliye)
*Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
*Kardiyoloji
*Nöroloji 
*Dermatoloji (Cildiye)
*Göğüs Hastalıkları- Alerji
*Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

(FTR)
Laboratuar Branşları ;
*Radyoloji
*Mikrobiyoloji
*Biyokimya

Büyükşehir Hastanesi’nin teknik alt 
yapısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

İlerleyen teknolojiyle birlikte 
sağlık sektöründe yeni tanı ve teda-
vi yöntemleri uygulanmaya başlan-
mıştır. Özel Büyükşehir Hastanesi 
olarak imkanlar nispetinde ve Sağlık 
Bakanlığının müsaadesi çerçevesin-
de her türlü ileri tanı ve tedavi yön-
temini hastanemize kazandırmanın 
gayretindeyiz. Bu anlamda Radyoloji 
ünitemizde MR, Tomografi, Kemik 
Dansitometri, Mamografi, Direk ve 
Endirek Röntgen, Ultrasonografi ve 
Renkli Doppler Ultrasonografi ile; 
Laboratuar tetkikleriyle, Kardiyoloji 
Ünitemizde Kroner Anjiyografi, Eko 
Kardiyografi, Efor ve Holter ile; Genel 
Cerrahi ve Dahili Braşlar için Endos-
kopi, Üroloji için ESWL (Böbrek Taşı 
Kırma Ünitesi), Göğüs Hastalıkları 
için SFT ve Alerji Testleri ile Nöroloji 
branşlarımızda EEG ve EMG ile, Göz 
Hastalıkları için OCT, FFA Argon La-
zer ve YAG Lazerle, KBB branşında 
Odiometri Timpanometri, Endoviz-
yon sistemi ve Horlama Tedavisinde 
kullanılan Radyofrekans ile, Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Braşlarımızda 
4 Boyutlu Ultrasonografi gibi teknik 

ekipmanlar yardımıyla hizmet veriyo-
ruz.      Hastanemizde her türlü 
genel ve lokal anestezili ameliyatlar 
yapılabilmektedir. Bunun   yanın-
da Açık Kalp Ameliyatları (By-pass), 
Kalp kapak ameliyatları, Laparos-
kopik (kapalı) ameliyatlar, FAKO ile 
katarakt ameliyatları, TUR ile prostat 
ameliyatları ve radyolojik görüntüle-
me eşliğinde Beyin Cerrahisi ve Orto-
pedi ameliyatları yapılmaktadır. 
Hastanede görevli olduğunuz günden 
beri Konya’da gördüğünüz, şahit oldu-
ğunuz en önemli sağlık sorunu nedir?

Konyamızın en önemli sağlık so-
runu kanaatimce obezite ve buna 
bağlı olarak gelişen kalp hastalıkları-
dır.
Hasta Hakları konusunda neler söyle-

mek istersiniz? Bu konu hakkında bizleri 
bilgilendirir misiniz?

İnsanların yitirdikleri sağlıklarına 
yeniden kavuşmak üzere onlara yar-
dımcı olan ve sağlık hizmeti veren 
kişilerle olan ilişkilerinde bir “insan” 
olarak sahip oldukları hakların bütü-
nüne hasta hakları diyoruz . Türkiye-
de hasta haklarının tarihsel gelişimi-
ne bakıldığında 01.08.1998 tarihinde 
23420 sayılı Resmi Gazete’de, hasta 
haklarını somut olarak göstermek, 
sağlık hizmetinin verildiği her yerde, 
sağlık hizmetini alan herkesin fay-
dalanmasını, hak ihlallerinden ko-
runmasını, gerekirse hukuki yollara 
başvurabilmesini sağlamak amacı ile 
Hasta Hakları Yönetmeliği yayınlan-
mıştır. 2003 yılında Sağlık Bakanlı-
ğınca Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 
standart olarak uygulanmasına yöne-
lik çalışmalar başlatılmıştır. Biz Özel 
Büyükşehir Hastanesi olarak Misyo-
numuzda “Hasta haklarına saygılı ol-
mak”, Kalite Politikamızda da “Hasta 
ve Hasta yakınları ile doğru ve etkili 
iletişim kurmak; onların görüş, istek 
ve önerilerini dikkate almak” cümle-
lerini özellikle seçerek Hasta Hakları-
na ne kadar önem verdiğimizi ortaya 

koyuyoruz.
2016 yılı Özel Büyükşehir Hastanesi için 

nasıl geçti? (Faaliyetleriniz, 
hizmetleriniz, ekibiniz ve hastanenizin 
performansı, hasta memnuniyeti vs. 

açısından değerlendirme)
2016 yılında 180 bin civarında 

hasta muayenesi, 9 bin ameliyat ve 
4 bin 500 civarında yataklı medikal 
hasta takibi yapılmıştır. 21 branşta 
38 hekim 116 yardımcı sağlık per-
soneli ve 135 idari, mali, teknik ve 
temizlik personelimizle hizmet ve-
rilmiştir. Sağlık Bakanlığının her yıl 
yapmış olduğu kalite standartlarına 
yönelik denetimlerde hastanemiz 
daha önceki yıllarda da olduğu gibi 
2016 yılında da yüzde 90’ın üzerinde 
bir puan almıştır. Hasta memnuniyet 
oranlarımız ise polikliniklerde yüzde 
97, yataklı bölümlerde yüzde 98 ola-
rak gerçekleşmiştir.

Özel hastaneler olarak özel sağlık 
sigortası noktasında sigorta sektörü 
ile çalışmalarınız ne durumda? Bilgi 

verebilir misiniz?
Yurt içi ve yurt dışı sağlık sigorta-

larının tamamına yakını ile anlaşma-
larımız olup, hepsine en iyi hizmeti 
verme çabasındayız.

Tıp kadrosu dışında deneyimli sektör 
profesyoneli sorunu yaşıyor musunuz?

Zaman zaman sağlık elemanı dı-
şındaki çalışan grupta deneyimli ele-
man bulma sıkıntısı yaşanabilmekle 
birlikte asıl sıkıntıyı sağlık grubunda, 
özellikle de ebe ve hemşire grubunda 
yaşamaktayız.

Sağlık sektörünün ne gibi sıkıntı-
ları, zorlukları vardır? Bu husus hak-
kında da bilgi almak isteriz.

Yaşadığımız sıkıntılardan bah-
setmeden önce bir gerçeğin hakkını 
vermek zorundayım. Ülkemiz son 
yıllarda her alanda hızlı bir gelişim 
içindedir. Sağlık alanında yapılan re-
formlarla bugün vatandaşımız 10 yıl 
önce hayal bile edemediği ölçüde ve 
kalitede sağlık hizmeti almaktadır. 
Sağlık hizmetleri kalite standartla-
rı çerçevesinde bütün kamu ve özel 
hastaneler her yıl denetlenmekte ve 
Sağlık Hizmet Kalite puanlamasına 
göre sınıflandırılmaktadır. Son 5 yıldır 
yapılan bu puanlama da hastanemiz 
hep en üst dilimde yer almıştır. Kon-
ya’mızın gururu olmuştur.

Sektörde yaşadığımız sıkıntıları-
nın büyük bir bölümünün, yaşanan 
hızlı gelişimin geçiş sürecinde ol-
mamamızdan kaynaklandığını dü-
şünüyorum. Bu sıkıntıların başında 
ülkemizin hekim açığından kaynak-
landığını düşündüğümüz, hekim 
kadro planlaması gelmektedir. 15 
Şubat 2008 tarihinde çıkan bir yö-
netmelikle özel hastanelerin yeni bir 
branşta hizmet vermesi veya mevcut 
bir branşına ilave bir hekim isdihdam 
edebilmesi Sağlık Bakanlığı Planlama 

Komisyonu kararıyla yapılabilmekte-
dir. 

Bundan başka değişim ve geçiş 
sürecinden kaynaklandığını düşün-
düğümüz sağlık ve sosyal güvenlik 
uygulamalarındaki (-takibinde dahi 
zorlandığımız-) değişiklikler, SUT fi-
yatlarının yetersizliği ve ilave ücret 
sınırlaması ilk aklıma gelen sıkıntı-
lardır. 

Hizmet kalitemizden ödün ver-
meden gider kalemlerini azaltarak, 
personelimizi sürekli olarak eğitip 
motivasyonunu üst düzeyde tutarak, 
özveriyle çalışarak bu sıkıntıların al-
tından kalkmaya çalışıyoruz. 
Hastanenizi sektörünüzdeki diğer has-
tanelerden ayırıcı husus ya da hususlar 
var mı, gelecek planlamanız hakkında 

neler ifade etmek istersiniz?
Özel Büyükşehir Hastanesi olarak 

hasta ve çalışan güvenliğine, has-
ta ve çalışan memnuniyetine azami 
derecede önem veriyor, bu konuda 
çalışanlarımızı ve hastalarımızı bilinç-
lendiriyor, yönetim politikamızı buna 
göre belirliyoruz.

Özel Büyükşehir Hastanesinin 
hedefi alanında uzman, tecrübeli ve 
güler yüzlü bir ekiple, uluslararası 
kalite standartlarında tıbbın en ileri 
teknolojisini kullanarak, çağdaş de-
ğerleri ve meslek ahlakını temel ala-
rak, kaliteden taviz vermeden en eko-
nomik sağlık hizmetini sunmaktadır. 
Hizmette üstün kaliteyi ilke edinen 
hastanemiz, insanın en değerli varlık 
olduğu düşüncesinden yola çıkarak, 
açık ve bilimsel yaklaşımıyla hastala-
rımızın sağlıklı bir yaşam sürebilmesi 
için gereken tüm çabayı sunmak-
tadır. Hastalarına en üst düzeyde 
bakım sağlamayı hedefleyen hasta-
nemiz,gösterdiği bakım ve özenle 
gurur duymaktadır. Özel Büyükşehir 
Hastanesi hastalarının ve toplumun 
sağlık bakım ihtiyacını karşılamaya 
yönelik olarak en etkin, en son ve en 
ileri teknolojik yöntemleri kullanır. 
Hastalarımızın rahat etmesi için her 
şeyin eksiksiz ve kusursuz olmasına 
özen gösterir. Hastanemizin gücü ve 
kalıcılığı buradan kaynaklanmaktadır. 

Özel Büyükşehir Hastanesi, hasta 
ile hastanenin kaynaştığı bir hasta-
ne. Hastanın kendisini “evinde gibi” 
rahat hissettiği bir hastane… Bu 
durum, hastanemizin başarılı geç-
mişinin yanı sıra doktorundan hem-
şiresine, ebesinden teknisyenine, 
yöneticisinden hizmetlisine tüm ar-
kadaşlarımız güler yüzlü, insan odaklı 
ve özverili çalışmasının bir sonucu-
dur.

Amacımız; daima, daha hızlı, 
daha kaliteli ve daha güler yüzlü hiz-
met sunarak en zor anında insanımızı 
memnun edebilmek, dertlerine der-
man olabilmektir.  n SAMİ KAYALAR

Özel Büyükşehir Hastanesi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş tarafından 
2006 yılından bu yana Özel Hastane statüsünde Konya ve bölge halkına sağlık hizmeti veriyor. 

Dr. Mehmet Ali Yazar
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Güney Koreli heyetten
Kore gazilerine ziyaret

Güney Kore’nin Ankara Büyü-
kelçiliğinden bir heyet, Konya’daki 
Kore gazileriyle bir araya geldi.  Gü-
ney Kore’nin eski Ankara Büyükel-
çisi Chang Yeob Kim, Türkiye Mu-
harip Gazileri Derneği tarafından 
bir otelde düzenlenen Kore gazile-
rine vefa gecesinde yaptığı konuş-
mada, Türk askerlerinin Kore için 
savaştığını ve Kore’nin bugünlere 
gelmesinde fedakarlıklarının büyük 
payı olduğunu söyledi. 

Kim, Türkiye-Kore ilişkilerinin 
çok iyi derecede geliştiğini vurgu-
layarak “Hayatını kaybetmiş olan 
gazilerimiz öbür dünyada huzurlu 
ve mutlu yaşıyordur. Bu etkinliği 
görselerdi çok sevinirlerdi. Türkiye 

ile Kore kan kardeşidir. Bu, Türkiye 
ve Kore halkının kardeşliğini ifade 
etmektedir” diye konuştu.

Türkiye’de birçok Kore malının 
kullanıldığını belirten Kim, bu ge-
lişmeyi iki ülke arasındaki ilişkilere 
bağladığını kaydetti.

Programda, Kore halk dansı 
gösterisinin ardından grup, Korece 
ve Türkçe şarkılar seslendirdi.  Tür-
kiye Muharip Gazileri Deneği Konya 
Şube Başkanı Mustafa Buğur, he-
yete resim sergisini gezdirdi. Kore 
gazilerine madalyalar, Türk askeri-
nin minyatür heykelcikleri ve onur 
beratı takdim edilen gecede, Kore 
gazisi torunlarına eğitim yardımı 
sağlanacağı belirtildi.  n AA

Akşehir’in kanalizasyonu yenilendi
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek, KOSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün Akşehir ilçesinde 
2017 yılının ilk yedi ayında yaklaşık 
17 kilometre yeni kanalizasyon şebe-
kesi yaptığını söyledi. 6360 Sayılı Bü-
yükşehir Belediyeleri Kanunu’nun en 
iyi uygulayıcısı unvanını alan Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğü, 3 yılı aşkın bir süredir 
Konya merkezinin yanı sıra hizmet 
alanına giren ilçelerde de yeni kanali-
zasyon şebeke çalışmalarını artırarak 
sürdürüyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, yeni bağlanan 
mahallelerde yürütülen kanalizasyon 
şebeke çalışmalarının planlananın 
üstünde, yoğun bir gayretle devam 
ettiğini belirterek, “Çevre ve toplum 
sağlığı için kanalizasyon şebekesi ile 
pis suyun yerleşim alanından uzak-
laştırılması, atık sudan kaynaklanan 
çevresel etkilerin bertaraf edilmesi 
ve arıtılan suyun tekrar kullanımının 
sağlanması için KOSKİ Genel Müdür-
lüğümüz gerekli çalışmaları yürütü-
yor. Bu kapsamda ekiplerimiz, Akşe-
hir ilçemizde yeni hat çalışmalarına 
devam ediyor” dedi. 

Akşehir’deki 5 mahalleye daha 

kanalizasyon şebekesi kazandırdık-

larını vurgulayan Başkan Akyürek, 

KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2017 

yılı başından bu yana Alanyurt, Koza-

ğaç, Nasreddin, Ortaköy ve Yarenler 

mahallelerine muhtelif çaplarda top-

lam 16 bin 872 metre yeni kanalizas-

yon şebeke hattı döşediğini ifade etti. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 

KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün Akşe-

hir’de 2017 yılı içinde yürüttüğü yeni 

kanalizasyon şebeke hattı çalışmaları 

şu şekilde: Ortaköy Mahallesi’nde 10 
bin 904 metre, Alanyurt Mahalle-
si’nde 4 bin 431 metre, Kozağaç Ma-
hallesi’nde bin 184 metre, Yarenler 
Mahallesi’nde 284 metre, Nasreddin 
Mahallesi’nde 69 metre.
n HABER MERKEZİ 

KOSKİ Genel Müdürlüğü, 3 yılı aşkın bir süredir Konya merkezinin yanı sıra hizmet 
alanına giren ilçelerde de yeni kanalizasyon şebeke çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Bilgehane ve Genç KOMEK Yaz Okulunda eğitim gören 410 öğrenci, Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen Asımın Nesli Yaz 
Kampı’nda çeşitli faaliyetlere katılarak hem eğlendi hem öğrendi. Gençler, şehitler için okunan hatimlerin duasına da katıldı

‘Asım’ın nesli eğlenerek öğrendi’
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

Bilgehane ve Genç KOMEK Yaz 
Okulunda eğitim gören 410 öğrenci, 
Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen 
Asımın Nesli Yaz Kampı’nda çeşitli fa-
aliyetlere katılarak hem eğlendi hem 

öğrendi. Konya Büyükşehir Belediye-
si ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 
Konya Şubesi, Bilgehane ve Genç 
KOMEK Yaz Okulu’nda eğitim gören 
410 öğrenciyi 4 gün süreyle “Asımın 
Nesli Yaz Kampı” kapsamında Mer-

sin’in Silifke ilçesine götürdü. 
Kampta, günlük iki saat Kuran-ı 

Kerim dersi alan öğrenciler, plaj fut-
bolu, halat çekme, oltada balık gibi 
istasyon çalışmalarında gönüllerince 
eğlendi. Sabah ve ikindi vakitlerinde 

rehberleri eşliğinde denize giren öğ-
renciler, yalnızca bedenlerinin değil, 
gönüllerinin de eğitildiği kampta eği-
timcilerle sohbet ederek birbirleri ile 
kaynaştı. Gençler, rehberler eşliğinde 
Silifke ve çevresinin tarihi ve kültürel 

mekanlarına ziyaretler de gerçekleş-
tirdi. 

ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ’DA 
NÖBET TUTTU 

15 Temmuz darbe girişiminin 
yıl dönümünü de kampta geçiren ve 

sabaha kadar nöbet tutan gençler, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın konuşmasını ile 15 Temmuz’u 
anlatan videolar izleyerek şehitler için 
okunan hatimlerinin duasına katıldı.  
n HABER MERKEZİ 

Kampta, günlük iki saat Kuran-ı Kerim dersi alan öğrenciler, plaj futbolu, halat çekme, oltada balık gibi istasyon çalışmalarında gönüllerince eğlendi. 
Gençler, rehberler eşliğinde Silifke ve çevresinin tarihi ve kültürel mekanlarına ziyaretler de gerçekleştirdi.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) 
yönelik soruşturma kapsamında, 
daha önce 3. Ana Jet Üs Komutan-
lığı ile Muharebe Arama Kurtarma 
(MAK) timinde görevli olan 29’u tu-
tuklu 31 sanığın yargılanmasına de-
vam ediliyor.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de devam eden duruşmada yargıla-
nan tutuklu sanıklardan eski Kurmay 
Yarbay Ersin Kayhan, 15 Temmuz 
gecesi 3. Ana Jet Üssü’nün giriş çı-
kışlara kapatıldığını belirterek, saat 
23.35’e kadar olaylardan haberdar 
olmadığını, sabaha kadar gelişmeleri 
askeri personelle beraber televizyon-
dan takip ettiklerini savundu.

Tutuklu sanıklardan eski Ast-
subay Ertuğrul Önal da FETÖ/PDY 
ile alakası olduğuna ilişkin suçlama-
ları reddederek, “Benim Amerika’ya 
vizem var. Darbenin yapıldığı tarih-
ten yaklaşık 1 ay sonra tutuklandım. 
FETÖ/PDY üyesi olsam neden bu za-

man aralığında kaçmayayım.” dedi. 
Tutuklu sanık eski Binbaşı Göksel 
Dağadası ise üste bulunan uçakların 
hazır bekletilmesi emrini filo komu-
tanlarının verdiğini iddia etti.

Üste hazırlanan 2 helikopterin fa-
aliyetlerinin filo tarafından belirlendi-
ğini anlatan Dağadası, “Helikopterle-
re malzeme aktarılması emir-komuta 
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 
Benim bunun dışında herhangi bir 
yetkim olamaz. Helikopterlere mal-

zeme aktarılması, rutin bir iş olarak 
talep edildi. Bu araçların malzemele-
rinin her zaman tam olması istenirdi. 
Dolayısıyla sıklıkla malzeme aktarımı 
yapılırdı” diye konuştu.

Dağadası, eski 3. Ana Jet Üssü 
Harekat Komutanı Mustafa Ertürk’ün 
emriyle, alarm seviyesinin kırmızıya 
çıkarıldığı bilgisini aldığını belirtti.

Üsse dönmeleri istenen askeri 
personele, neden döndükleri ile ilgi-
li detaylı bilgi verilmediğini anlatan 

Dağadası, şunları kaydetti: “Üsse 
geldiğimizde bizimle bir görüşme 
yapılmadı. Uçuş pisti uçuşa elverişsiz 
hale getirildikten sonra, gelişmeleri 
televizyondan takip etmeye başla-
dık. Valilik ve Emniyet Müdürlüğü 
ile yaptığımız görüşmelerin ardından, 
araç ve uçakların çalışmasını sağlayan 
ekipmanları söküp muhafaza altına 
aldık, başına da bir nöbetçi koyduk. 
Daha sonra bize, Hava Komutanlığı 
Harekat Merkezi’nden gelen emirlere 
uymamamız gerektiği bilgisi Eskişe-
hir’den iletildi. Çünkü darbe girişi-
minin yaşandığı sırada Ankara’nın 
devre dışı olduğunu öğrenmiştik.” 
Tutuklu sanık eski Üsteğmen Kenan 
Şahin ise darbe girişimin olduğu 15 
Temmuz’da kardeşini kaybettiğini, 
istese o gün çok kolay şekilde izin alıp 
kardeşinin cenazesine gidebileceğini, 
fakat gitmediğini öne sürdü.

Duruşma, sanıkların savunmala-
rının alınması ile devam ediyor.
n AA
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Ilgın’da, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş ha-
pis cezası olan zanlı yakalandı. Alınan bilgiye 
göre, Ilıca Mahallesi Menderes Caddesi üze-
rinde asayiş uygulaması yapan İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, 07 FMA 60 
plakalı otomobili durdurdu.  Araçta bulunan 
38 yaşındaki O. K.’nin yapılan Genel Bilgi 
Tarama (GBT) sorgulamasında çeşitli suç-
lardan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası 
olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, 
emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye 
sevk edildi.  Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak cezaevine konuldu.  n AA

Ereğli’de, yol kontrolleri sırasında durdu-
rulan otobüsteki yolculardan birinin eşyaları 
arasında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde Zengen 
Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin 
yol kontrolleri sırasında Mardin’den İstan-
bul’a gittiği öğrenilen yolcu otobüsü durdu-
ruldu. Otobüste arama yapan jandarma, oto-
büsün bagajında Hamza Ç.’ye (38) ait olduğu 
öğrenilen eşyalar arasında 640 paket kaçak 
sigara ele geçirdi. Jandarma ekiplerince 640 
paket kaçak sigaraya imha edilmek üzere el 
konulurken, yolcu Hamza Ç. gözaltına alındı. 
Jandarma karakolunda ifadesi alınan Hamza 
Ç.’nin serbest bırakıldığı öğrenildi.  n İHA 

640 paket kaçak
sigara ele geçirildi

Yol kontrolünde
yakayı ele verdi

Akşehir’de evine yapılan operasyonda çok sayıda kubar 
esrar ve kök kenevir ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme-
ce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Akşehir İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri tarafından Akşehir ilçesine bağlı Ortaca 
Mahallesinde M.C. (41) adlı bir şahsın evine mahkeme kara-

rıyla operasyon düzenlendi. Evde ve eklentilerinde yapılan 
arama çalışmalarında çeşitli yerlere saklanmış yaklaşık 65 kilo 
esrar, 250 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele 
geçirildi. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından gözaltına alı-
nan M.C., yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahke-
mece tutuklanarak Akşehir Cezaevi’ne gönderildi. n İHA

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Sigara sağlıklarını bozdu,
ameliyatla kurtuldular

Uzun yıllardır sigara 
içen ve akciğer kanserine 
yakalanan iki hasta, geçir-
dikleri ameliyatların ardın-
dan sağlığına kavuşuyor. 
Rahatsızlanarak Medicana 
Konya Hastanesine baş-
vuran Nedim Zengin (54) 
ve Mehmet Kabak’a (62) 
akciğer kanseri teşhisi ko-
nuldu ve tedavi süreci baş-
ladı. Devam eden tedavi 
sürecinde her iki hasta da 
ameliyat edildi. Hastaların 
sağlık durumu ile ilgili bilgi 
veren Göğüs Cerrahisi Uz-
manı Op. Dr. Hasan Demir, 
her iki hastanın da yıllarca 
sigara içimi sonrasında öksürük ve 
göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye 
başvurduğunu belirterek, “Yapılan 
tetkiklerde akciğer kanseri tespit 
edildi ve kanserin diğer organlara 
sıçramadığı görüldü. Hastalarımıza 
operasyon öncesi yapılan tetkikler-
de, yapılacak cerrahi girişimi tolere 
edebilecekleri görüldü. Hastaları-
mızdan Nedim Zengin’in bir akciğe-
rinin tamamı, Mehmet Kabak’ın ise 
bir akciğerinin üç lobundan iki lobu 
çıkartıldı. Ameliyat sonrası dönem-
de bir gece yoğun bakımda takip 
edilen hastaların takibi daha sonra 
serviste devam etti. Hastalarımız şu 
anda kısa süre içinde taburcu edile-
bilecek hale geldi” dedi.

Ameliyatla bir akciğerini kaybe-
den 3 çocuk babası Nedim Zengin, 
35 senedir sigara kullandığını anla-
tarak, “Böyle bir operasyon olacağı-
nı tahmin etmiyordum. Yorgunluk, 
aşırı terleme, halsizlik gibi şikayet-

lerle geldim. Tomografi çektirdim, 
bir kitle göründüğü söylendi. Ondan 
sonra müdahale edildi. 75 gündür 
buradayım. Ameliyata hazırlanmak 
için enfeksiyonu düşürmeleri gere-
kiyordu. 

10 gündür sigara kullanmıyo-
rum. Sel köprüyü yıktıktan sonra 
geri dönüş olur mu olmaz mı bil-
mem. Ailem sigarayı bırakmamı is-
tedi bırakmadım, bırakmayı kendin 
isteyeceksin” ifadelerini kullandı.

Çiftçilikle uğraşan 3 çocuk baba-
sı Mehmet Kabak da geçirdiği ope-
rasyonda akciğerinin 3 lobundan 
2’sini kaybetti. Kabak, 40 yıldır siga-
ra kullandığını ve pişman olduğunu 
ifade ederek, “Ameliyatım başarılı 
geçti. 40 sene sigara kullandım. 
Ameliyattan sonra kullanmayı dü-
şünmüyorum. Sigarayı kimse kul-
lanmasın, iyi bir şey değil. Ben içen-
lere çok karşıyım, içtim çok pişman 
oldum” şeklinde konuştu.
n İHA

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 206’sı tutuklu 534 şüpheli 
hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamenin, ilk duruşması 12 Eylül’de görülecek

534 şüpheli hakkında
iddianame kabul edildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/
PDY) silahlı terör örgütüyle ilgili yü-
rütülen soruşturmalar kapsamında 
206’sı tutuklu 534 şüpheli hakkında 
hazırlanan iddianame kabul edildi.

Konya merkezli 6 etap halinde 
gerçekleştirilen operasyonlar kap-
samında 206’sı tutuklu 534 şüpheli 
hakkında hazırlanan bin 206 sayfalık 
iddianame, FETÖ’nün yapısı, işleyişi, 
askeriye, emniyet, yargı ve eğitim ya-
pılanmasına ilişkin bilgileri kapsıyor.

İddianamenin, Konya 9. Ağır Ceza 
Mahkemesince kabul edilmesinin 
ardından ilk duruşması 12 Eylül’de 
görülecek davada, sanıklar hakkında, 
“Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye ol-
mak”, “Soruşturmanın, özel hayatın 
ve haberleşmenin gizliliğini ihlal et-
mek, gizlemek veya değiştirmek” gibi 
suçlamalar bulunuyor.

FETÖ’NÜN 3. ANA JET 
ÜS KOMUTANLIĞI YAPILANMASI
Soruşturma kapsamında alınan 

ifadeler ve elde edilen bilgilere göre, 
FETÖ/PDY’nin Konya 3. Ana Jet Üs 
Komutanlığındaki “mahrem askeri 
ünite yapılanma” şeması çıkartıldı. 

FETÖ/PDY’nin TSK içerisindeki 
yapılanmasının örgütün “mahrem 
üniteler” altındaki yapılanmasında 
yer aldığı ve bu yapılanmanın örgü-
tün en mahrem yerlerinden olduğu 
tespit edildi.  Örgütün mahrem üni-
tesinde görev alacak kişi ile aranan 
nitelikte eleman temini, “il eğitim 
danışmanı” adı verilen örgüt üyesinin 
yetkisinde bulunuyor.

FETÖ/PDY’nin Konya 3. Ana Jet 
Üs Komutanlığındaki yapılanmasının 
en tepesindeki sorumluya “müdür”, 
askeri personelden sorumlu olan ör-
güt üyelerine ise “asker abisi” ya da 
“öğretmen” adı veriliyor. Silahlı terör 
örgütünün, hava üssündeki özel yapı-

lanmasında görev alanların da örgü-
tün gizlilik ve tedbir kuralına riayet 
ederek kod isimler kullanıyor.

FETÖ/PDY’nin “mahrem ünite-
leri” altında yer alan TSK’nın alt özel 
birimi hava üssü yapılanması ile em-
niyet yapılanmasının benzerlik gös-
terdiği dikkati çekiyor.

ÖRGÜTÜN “HAVA KUVVETLERİ” 
YAPILANMASI

Örgütün mahrem asker abisi ol-

duğu tespit edilen M.U. savcılıktaki 
ifadesinde, TSK’nın Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı yapılanmasının; “hava 
kuvvetleri imamı”, “genel müdür”, 
“müdür”, “müdür yardımcısı”, “öğ-
retmen” ve “öğrenci” şeklinde sınıf-
landırıldığını belirtti.

Hava Kuvvetleri imamının, ör-
gütün yapılanma içerisinde görevli 
genel müdürlerden sorumlu oldu-
ğunu aktaran M.U, “Öğretmen; mü-

dür yardımcısı statüsündeki kişilerin 
sorumluluğu altında yapı içerisinde 
faaliyet gösteren, bu komutanlıklar-
da görevli subaylara (öğrenci) sohbet 
veren, ders yapan ve sorumlu kişiye 
denilmektedir. Öğrenci; öğretmen 
statüsündeki kişilerin ders verdiği, 
TSK içerisindeki FETÖ/PDY mensu-
bu subaylara örgüt tarafından verilen 
isimdir.” ifadelerini kullandı.
n AA

‘Uçakların emrini filo komutanları verdi!’

Bin 206 sayfalık iddianame, FETÖ’nün yapısı, işleyişi, askeriye, emniyet, yargı ve eğitim yapılanmasına ilişkin bilgileri kapsıyor.



Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde Genel Cerrahi Polik-
liniği bünyesinde Sağlıklı Beslenme 
ve Diyet Uzmanlığı hizmeti verilmeye 
başlandı. 

Hizmetin başladığını duyuran 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin 
Yılmaz, şunları söyledi: “Günümüzde 
global bir sorun haline gelen ve nere-
deyse toplumları teslim alan obezite 
artık bir sorun haline gelmiş ve dahili 
tedavilerin çözümsüz kaldığı nok-
talarda en son yenilikleriyle cerrahi 
teknikler hastalar için umut kaynağı 
olmaya başladı. 

Dünyada sadece deneyimli mer-
kezlerde uygulanan obezite ve şeker 
hastalığının cerrahi tedavisi neredey-
se 10 yılı aşkın süredir Selçuk Üniver-
sitesi Rektörü ve aynı zamanda Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şahin’in önderliğinde ve 

deneyimli öğretim üyeleri eşliğinde 
başarıyla uygulanıyor.  

Türkiye’de bu başarılı operasyon-
ları uygulayan üç büyük üniversite-
den biri olan Selçuk Üniversitesi tıp 
ve cerrahideki bütün yenilikleri say-
gıdeğer Cumhurbaşkanımız ve rektö-

rümüz sayesinde en son model ekip-
manlar ve işinde son derece başarılı 
hocaları ile yakından takip edilmekte 
ve halkımıza güncel tetkik ve tedavi 
teknikleri başarı ile sunuluyor. 

Bunlara ek olarak Selçuk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi bünyesinde obez 

hastaların takip ve tedavisi konusun-
da işinde son derece başarılı ve uz-
man Diyetisyen Pelin Onar’ı aramıza 
katmaktan duyduğumuz haklı gururu 
siz saygıdeğer halkımızla paylaşmak-
tan onur duyarız.”
n HABER MERKEZİ
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Trafik kurallarına uymalıyız çünkü 
güvenli ve düzenli bir ortamda yaşa-
mak herkesin  hakkıdır. Trafiğe ilişkin 
güvenlik bilincinin küçük yaşlardan 
itibaren oluşturulması gerekiyor. Trafi-
ğin bu derece tehdit edici ve kazaların, 
ölümlerin bu kadar fazla olmasında 
herkesin kendi payına düşeni  sorgu-
laması gerekiyor. Kendi sorumluluğu-
muzu üstlenmeliyiz. 

Her trafik kuralının dayandığı bi-
limsel  bir güvenlik gerekçesi vardır. 
Amacımız güvenli bir şekilde bir yer-
den bir yere gitmektir. Ancak maalesef 
ki Konya’da güvenliği ve insan sağlığını 
hiçe sayan kontrolsüz davranışlar ile 
karşı karşıya kalıyoruz. 

Trafik kurallarına uymak, trafik 

nedir sorusunun cevabıyla verilir. 
Bir nevi görgü kurallarına neden uy-
malıyız sorusunun cevabını bulmuş 
olursunuz. Uygar insan toplum kural-
larına, yasalara uyan ve çevreye duyarlı 
insandır. Tıpkı yemek yerken görgü 
kurallarına neden uymalıyız sorusunun 
yanıt gibidir aslında… Trafik kuralları-
na niçin uymalıyız sorusunu düzgün 
yanıtlarsak, kazalara mutlaka büyük 
oranda azalacaktır. 

Kuralsızlık! Her gün bunun binler-
ce örneğiyle karşılaşabilirsiniz, sadece 
trafik kuralları değil park etme kuralları 
için de geçerlidir. Trafik kuralları için 
en bariz örneği yayanın önceliğinin 
olduğu beyaz şeritli yolda arabanın 
fütursuzca geçmesidir, bir diğeri hız 

limitinin aşılmasıdır, bu-
nun örnekleri her yerde 
var. Bir diğer konu park, 
adam kaldırımın üzerine 
park ediyor, yolun önünü 
kapatıyor ve ceza kesil-
miyor, o araba yüzünden 
araba yolundan geçmek 
zorunda kalıyorsun. 

Aslında, şu an trafikte 
“saygısızlık” diye adlan-
dırdığımız birçok olay -is-
tisnalar hariç - “trafikte var olabilme” 
ve “hedefine sağ salim ulaşabilme” 
mücadelesinin bir yansımasından 

başka bir şey değildir. Zira 
şu an trafikte “kural tanı-
mama” olarak görünen 
birçok “anormal sürücü 
davranışı” vatandaşın 
kendisi tarafından oluştur-
duğu kurallar bütünüdür. 
Bir başka deyişle, karayol-
larında pratiğe uymayan 
trafik kurallarına karşı on 
yıllardır bilinçaltında tep-
kisel olarak oluşmuş “sivil 

itaatsizliğin” bir yansımasıdır Türki-
ye’nin baş başa kaldığı trafik terörü.

Trafik terörü toplumsal duyarlılıkla 

en aza indirilebilir. Şu an Türkiye’de 
mevcut olan trafik psikolojisi; “yolda 
canımdan olmayayım, malıma da za-
rar verilmesin de bir an önce varaca-

ğım yere varayım” bilinçaltı dürtüsünü 
canlı tutuyor. Bir başka deyişle, Türkiye 
yollarında “gemisini yürüten kaptan” 
psikolojisi trafiğe hâkim. Siz yağmurlu 
bir günde, yol üzerinde uçamayan bir 
güvercine çarpmamak için duracak 
olsanız, karşınızdaki bir sürücünün tra-
fikte kaza yapma korkularını tetiklemiş 
olursunuz.

Kurallar, eğer gerçeklerle örtüş-
müyorsa, kuralsızlık kural olur. Kişi bir 
defa kural ihlali yaparsa, daha sonraki 
kuralları da ihlal edecek potansiyel bir 
suçlu hükmündedir. Kuralların anlam-

sızlaştığı bir toplulukta, fertler kendi 
kurallarını kendileri koyarlar ki yaşam 
devam etsin... 

Ancak bu durumda, resmî ku-
rallara uyanlar ile sokakta konulmuş 
kurallara uyanlar arasında çatışma 
yaşanır ki, şu an Türkiye’de yaşanan 
kaos bundan başka bir şey değildir. 
Siz resmî kurallara uyarak trafikte sey-
rederseniz, sokakta oluşmuş kuralları 
ihlal etmiş olursunuz ki, sokak kura-
lının ihlali mahkemede değil, sokakta 
çözülür.   Unutmayın trafik kurallarına 
uyarak  sadece kendi hayatınızı kur-
tarmak ile kalmazsınız. Bu kurallara 
uyarak sevdiklerinizi ve hiç tanımadı-
ğınız insanlarında hayatını kurtarırsı-
nız…

TRAFİK TERÖRÜ ESTİRMEYİN!

Prof. Dr. Mehmet Emin Tekin, Türkiye’de sivil havacılık sektörünün 2005’ten itibaren hızlı bir gelişme gösterdiğini 
belirterek, “Bu da sivil havacılık eğitimini tercih edenlerin istihdam sorunu olmayacağı anlamına geliyor” dedi.

‘Havacılığı tercih 
eden işsiz kalmaz!’

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sivil Ha-
vacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Emin Tekin, Türkiye’de 
sivil havacılık sektörünün 2005’ten 
itibaren hızlı bir gelişme gösterdiğini 
belirterek, “Bugün 25 bin olan uçak 
sayısının 2023’te 40 bine ulaşacağı 
öngörülüyor. Yani neredeyse 2 katı 
gibi bir rakam. Dolayısıyla bu sektör 
gelişmeye ve genişlemeye devam 
ediyor. Bu da sivil havacılık eğitimini 
tercih edenlerin istihdam sorunu ol-
mayacağı anlamına geliyor” dedi.

Tekin, üniversite adaylarına ter-
cih konusunda tavsiyelerde bulundu.

Türkiye’de 21 üniversitede sivil 
havacılık alanında çeşitli bölümler-
de eğitim verildiğini belirten Prof. 
Dr. Tekin, üniversite tercihi yapacak 
öğrencilerin havacılık sektörüne per-
sonel yetiştiren üniversiteleri gönül 
rahatlığıyla tercih edebileceklerini 
söyledi.

Üniversite tercihlerinde göz 
önünde bulundurulan şartların ba-
şında, bölümün sağladığı istihdam 
imkanı olduğuna işaret eden Tekin, 
“Havacılık sektörü geliştiği için şim-
di de gelecekte de istihdam sıkıntısı 
olmayacak gibi görünüyor.” diye ko-
nuştu.

- “Mezunlar yüksek maaşlarla ça-
lışıyorlar”

Mehmet Emin Tekin, Türkiye’de 
sivil havacılık sektörünün 2005’ten 
bu yana çok hızlı bir gelişme katet-
tiğini dile getirerek, “Sivil Havacı-
lık Genel Müdürlüğünün kalkınma 
planlarına baktığımız zaman, bugün 
25 bin olan uçak sayısının 2023’te 
40 bine ulaşacağı öngörülüyor. Yani 
neredeyse 2 katı gibi bir rakam. Do-
layısıyla bu sektör gelişmeye ve ge-
nişlemeye devam ediyor. Bu da sivil 
havacılık eğitimini tercih edenlerin is-
tihdam sorunu olmayacağı anlamına 
geliyor.” ifadelerini kullandı.

Sivil havacılık sektörünün, bu 
alanda eğitim veren bölümlerden 
mezun olanlara ihtiyaç duyduğunu 
vurgulayan Tekin, “İhtiyaç şu anda 
da var, gelecekte de olması bekleni-
yor. Ayrıca mezunlar yüksek maaşlar 
ve iyi imkanlarla çalışıyorlar.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Tekin, uzman personel 

ihtiyacı dolayısıyla havacılık mezun-
larının önünün açık olduğuna dikkati 
çekerek, şöyle devam etti:

“Tespitlerimize göre sivil hava-
cılık bölümlerinden mezun olan öğ-
renciler iyi iş buluyor, rahat iş buluyor 
ve yüksek maaşla çalışıyor. Şu anda 
açıkta veya başka alanlara kaymış bir 
sivil havacılık mezunu duymadım. 
İstisnalar olabilir ama genel anlamda 
iş bulma şansları var. Bu bölümden 
mezun olanlar yurt içi ve yurt dışında 

çalışma imkanı buluyor. Dolayısıyla 
ben tercih etmelerini öneririm. Kendi 
çocuğum olsa da yönlendirmek iste-
rim bu bölümlere. Çünkü gelişen ve 
büyüyen bir sektör. Gelecekte daha 
da büyüyecek ve bu alanda çalışanla-
ra ihtiyaç olacak.”

BU YIL İLK KEZ ÖĞRENCİ ALINACAK
Yeni açılan yüksekokula bu yıl 

“Uçak, Gövde ve Motor Bakımı” bölü-
müne ilk öğrencileri alacaklarını akta-
ran Tekin, şunları söyledi:

“Yüksekokulumuz 5 bölümden 
oluşuyor. Bunlar; Uçak, Gövde ve 
Motor Bakımı Bölümü, Havacılık 
Yönetimi Bölümü, Havacılık Elektrik 
ve Elektroniği Bölümü, Pilotaj Bölü-
mü ve Hava Trafik Kontrol Bölümü. 
Uçak, Gövde ve Motor Bakımı Bölü-
mü’ne 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılında 30 öğrenci alacağız. Diğer 
bölümleri de altyapı çalışmalarımızı 
tamamladıktan sonra gelecek yıllarda 
öğrenci alımına açacağız. Öğrencileri-
mizi hem teorik hem de uygulamalı 
derslerle sivil havacılık sektörüne ha-
zırlayacağız. 

Atölye çalışmaları için hangar 
inşaatı yakında başlayacak. Ayrıca 
bakım setleri aldık. Hava Kuvvetleri 
Komutanlığından, kullanılmış, artık 
emekli edilmiş, motor, gövde parçalar 
ve bu tip malzemeler istedik. Onlarla 
da donatıp atölyemizi hazır hale geti-
receğiz. İlerleyen dönemde uçak pisti 
olan bir bina bulup, okulumuzu oraya 
taşımak istiyoruz.”

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şa-
hin’in sivil havacılık eğitimine ayrı bir 
önem vermesinin kendileri için bü-
yük şans olduğuna değinen Mehmet 
Emin Tekin, eğitimler için 3’üncü 
Ana Jet Üssü Komutanlığından da 
destek sözü aldıklarını ifade etti.
n AA

Obeziteye karşı Selçuk Tıp’tan önemli adım

hmenekse@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE

Başkan Toru, dördüz bebek 
sevincine ortak oldu

Meram’dan personeline
yönelik sağlık taraması

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Meram ilçesinde ikamet eden 
Asuman-Mustafa Acar çiftinin yeni 
doğan dördüz bebeklerini ziyaret 
etti. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiple-
rinin de hazır bulunduğu ziyarette 
Başkan Toru, aileyi tebrik ederek 
bebeklere hediye verdi.

Meram’da ikamet eden Asu-
man-Mustafa Acar çiftinin yaklaşık 
1,5 ay önce doğan dördüz bebekle-
rini Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru ve Sağlık İşleri Müdürlüğü 
ekipleri evlerinde ziyaret etti.

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Meram’da doğan bebeklerin 
“İyi ki doğdun bebek” projesi kap-
samında Sağlık İşleri Müdürlüğü 
hemşireleri tarafından ziyaret edil-
diğini ifade ederken, “Ekiplerimiz, 
sürekli olarak yeni doğan bebekleri-

mizi ziyaret ederek aileleri sağlık ko-
nusunda bilgilendiriyor ve hediyeler 
takdim ediyorlar. İlçemizde dördüz 
bebek doğumunun olduğunu duy-
duğumda yapılan ziyarete ben de 
katılmak istedim” dedi.

Çocuk büyütmenin zor ve me-
şakkatli ancak bir o kadar da tarifi 
imkansız güzel bir duygu olduğunu 
ifade eden Başkan Toru, aileyi teb-
rik ederken Abdullah, Erva, Zeynep 
ve Esma bebeklerin vatana ve mil-
lete hayırlı evlat olmaları temenni-
sinde bulundu. Miniklere altın hedi-
ye eden Başkan Toru, 1 yıllık bebek 
bezlerinin de kendileri tarafından 
karşılanacağını belirtti. Ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile geti-
ren Acar Ailesi ise Başkan Toru’ya 
teşekkür etti.  
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi’nde görevli 
sözleşmeli personel ve kadrolu işçi-
lere yönelik, sağlık taraması gerçek-
leştirildi. Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu kapsamında, 
“İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı” konu-
lu hizmet içi eğitim verildi. Meram 
Belediyesi’nde görev yapan kadrolu 
işçi ve sözleşmeli personele yönelik 
sağlık taraması gerçekleştirildi. İş 
güvenliği ve İşçi sağlığı Eğitimi de 
verilen personele iş kazalarının ön-
lenmesi noktasında bilgiler verildi. 
Meram Belediyesi Meclis Salonu’n-
da gerçekleşen eğitim seminerine 
kadrolu işçi ve sözleşmeli personel 
katıldı.

Seminerde, çalışma mevzuatı ile 

ilgili genel bilgiler, çalışanların yasal 
hak ve sorumlulukları, iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili genel kurallar, iş 
ekipmanlarının güvenli kullanımı, iş 
kazalarının sebepleri, kaza ve yara-
lanma sebepleri ile korunma pren-
sipleri ve tekniklerinin uygulanması 
konusunda eğitim verildi.

İş Güvenliği Uzmanı Tahir Ça-
yır, iş kazalarının en çok dikkat ve 
tedbir eksikliğinden kaynaklandı-
ğını ifade ederken “İş kazalarının 
asgariye indirilmesi için devletimiz 
gerekli yasal düzenlemeleri yapıyor. 
Bu konuda işverenin sorumlulukları 
olduğu gibi işçilerin de dikkat et-
mesi gereken önemli kurallar var” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Mehmet Emin Tekin
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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

ZAYi 
VE 

ELEMAN 
İLANLARINIZ 

İÇİN
BİR 

TELEFON
KADAR 
YAKINIZ

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

2 Adet 3+1 165 m2 

3. ve 5. katlar satılıktır 
0532 267 77 47

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

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER
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Çarşı Merkezinde 
AVM Kapalı Otopark 

içinde bulunan 
Sirkülasyonu hızlı 

Oto bakım ve yıkama 
merkezi iş değişikliği 

nedeniyle devren
SATILIKTIR

İrtibat
0544 660 09 81

TANKSAN TANKER 
SANAYİİ VE TİCARET

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere 

ELEKTRİK ve GAZALTI 
KAYNAK kullanımını 

bilen deneyimli 
kaynakçılar 

aranmaktadır.
ASTİM SANAYİİ SİTESİ. Fevzi çakmak Mh. 

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

İLETİŞİM: 0532 633 79 87

* DÖKÜM KALIPÇISI
* DÖKÜM KALIP YARDIMCISI
* FLEX TAŞLAMA ELEMANI

* MEKANİK BAKIMCI 
(ELEKTRİK BİLGİSİ OLAN)

* MEKANİK TEKNİKERİ
 (BİLGİSAYAR ÖN BİLGİSİ OLAN)

* İNDÜKSİYON OCAĞI TECRÜBESİ OLAN 
OCAKÇI VE YARDIMCI ELEMAN

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

TEMELİ ÜZERİNDE ÇALIŞMAKTADIR.

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

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

TEL: 342 10 70 PBX - 239 10 86 

Dünyagöz’den 50 kişilik kombine
Konya’da 2016 tari-

hinde hizmet vermeye 
başlayan Dünyagöz Hasta-
nesi hem hastalara hem de 
personeline olan ilgisi ile 
göz dolduruyor. Birlik ve 
bütünlüğü ilk önce kendi 
içinde yakalamak isteyen 
Hastane Müdürü İrfan Yal-
çın bu kapsamda yönetim 
ve personel ile birlikte iftar 
yemeği ve piknikten sonra 
etkinliklerine bir yenisini 
daha ekledi. Yönetim ve 
personelin daha iyi kaynaş-
ması ve Konyaspor’a des-
tek olmak amacı ile 50 ki-
şilik kombine aldı. Hastane 
Müdürü İrfan Yalçın konu 
ile ilgili olarak yaptığı açık-
lama da Dünyagöz Hasta-
nesi olarak Konyaspor’a ve 
yeni Teknik Direktör Mus-
tafa Reşit Akçay’a başarılar 
dilediklerini, hastane ola-
rak da Konyaspor’a destek 
için ellerinden geleni yapa-
caklarını belirtti.
n HABER MERKEZİ 

Dünyagöz Hastanesi başarılı doktor kadrosu ve son teknoloji modern 
teknik alt yapısı ile başarılarına her geçen gün bir yenisi daha ekliyor

Kornea naklinde 
Dünyagöz başarısı!

Türkiye’nin sağlık sektöründe en 
önemli markalarından biri olan ve 
Konya’da da hizmet veren Dünya-
göz Hastanesi hizmet kalitesini her 
geçen gün bir basamak daha yukarı 
taşımaya devam ediyor. Bir seneyi 
aşkın süredir Konya’da hizmet veren 
Dünyagöz Hastanesi başarılı doktor 
kadrosu ve son teknoloji modern tek-
nik alt yapısı ile başarılarına her geçen 
gün bir yenisi daha ekliyor. Son ola-
rak da BFA’da yaşayan ve Türkiye’ye 
nakil ameliyatı için gelen hastaya 
yapmış olduğu kornea nakli ameli-
yatı ile dünya standartlarında teşhis 
ve tedavi hizmeti sunduğunu bir kez 
daha gösterdi. Ameliyatı gerçekleşti-
ren deneyimli Uzman Dr. Fethi Ener-
gin, “Kornea ameliyatı bir kadavra-
dan alınan canlı dokunun karşı tarafta 
hasarlı olan, yıpranan veya incelen 
doku ile değiştirilmesidir. Birkaç farklı 
yöntem bu ameliyatta kullanılabiliyor. 
Dünyagöz Hastanesi’nde de başarı-
lı bir şekilde yapılan ameliyatlardan 
bir tanesidir. Hastamızın durumu 

değerlendirecek olursak korneası in-
celdiği ve ilerde gözünü kaybetme 
riski yüksek olduğu için keratoplasti  
operasyonu gerçekleşti. Ameliyat ga-
yet başarılı geçti. Birkaç günlük hızlı 

bir iyileşmeden sonra sanıyorum ki 
daha rahat edecek ve biz Younous’un 
tedavisine dışardan devam edeceğiz. 
Kendisi ile tanıştığımız için mutluyuz” 
dedi.  n HABER MERKEZİ 

Ameliyatı gerçekleştiren deneyimli Uzman Dr. Fethi Energin, 
“ Ameliyat gayet başarılı geçti” dedi.
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5 KALEM KARDİYOLOJİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ
KONYA NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ SAĞLIK 
BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

5 Kalem Kardiyoloji Sarf Malzeme Alım İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine  göre  açık  ihale  usulü  ile  ihale  edilecektir.    İhaleye  ilişkin  ayrıntılı  bilgiler  aşağıda  yer 
almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/360519
1-İdarenin
a) Adresi  : Beyhekim Mah. Turgut Özal Cad. No: 12 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322215535- 5536 - 3322631051-2215552
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@konyanumune.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 5 Kalem Kardiyoloji Sarf Malzeme Alım İhalesi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  : Hastanemiz Tıbbi Sarf Depo birimine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi  : Sözleşme imzalandıktan sonra teslimatlar idarenin talebi 
    doğrultusunda peyderpey olarak 10 (on) gün içinde teslim 
    edilecektir. Siparişler fax ve/veya iadeli posta yoluyla 
    yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Numune Hastanesi Yazır Ek Hizmet Binası 
   Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati  : 02.08.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
ı)
15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, 
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ekinde(Ek3) yeralan ürünler dışındaki tıbbi malzemelere teklif 
verecek isteklilerin “tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi” nin bulunması ve bu belgeyi ihale 
dosyası içerisinde ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
01.03.2010 tarih ve 2010/11 sayılı genelgesine istinaden Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri 
kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya 
isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, 
ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır. Tıbbi 
Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, alımı yapılacak 
ürünlerin TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim 
işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan 
ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır. İstekliler bu belgeleri 
ihale dosyasında sunacaklardır.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İHALE SIRA NUMARASINI, ÜRÜNÜN ADININ, ÜRÜNÜN 
MARKASINI VE ÜRÜNÜN UBB’NA KAYITLI ÜRÜN(BARKOT) NUMARALARINI GÖSTERİR 
LİSTE. LİSTEDE BELİRTİLEN ÜRÜN BARKOD NUMARASI İLE YAPILAN UBB SORGULAMA 
SONUCU TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL BİLGİ BANKASI  TİTUBB ‘a 
KAYITLI OLMADIĞI VEYA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI OLMADIĞININ TESPİT 
EDİLMESİ HALİNDE İLGİLİ KALEME AİT TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI TUTULACAKTIR. 
(KAPSAM DIŞI OLAN ÜRÜNLER HARİÇ.)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve 
açıklamaları içeren doküman:
Teklif Edilen Malzemelerin numuneleri veya katalogları  ihale listesinin kaçıncı kalemine ait 
olduğu, isim ve sıra nosu açıkça belirtilerek, ihale saatine kadar  Hastanemiz Tıbbi Sarf Depo 
birimine teslim edilecektir. Katalog üzerinde değerlendirilemeyen ürünler için hastanemiz 
ilgili depoları tarafından numune istenecektir. Faks ile  bildirime müteakip 3(üç) iş günü içinde  
numunesi teslim edilmeyen kısımlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6.  Bu  ihaleye  sadece  yerli  istekliler  katılabilecek  olup  yerli malı  teklif  eden  yerli  istekliye  ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Numune 
Hastanesi Yazır Ek Hizmet Binası İhale Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif verecek olanların  ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Numune Hastanesi Yazır Ek Hizmet Binası İhale Komisyon 
Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini,  mal  kalem-kalemleri  için  teklif  birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
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Karaman’da yollar asfaltlanıyor
Karaman Belediyesi 

Fen İşleri Müdürlüğüne 
bağlı ekipler, asfalt çalış-
malarına ara vermeden 
devam ediyor.  Yoğun 
bir tempoyla yol yapım 
çalışmalarını sürdüren 
belediye ekipleri, Ye-
nişehir ve Sümer Ma-
hallesinde caddesi ve 
bahçe yollarında asfalt 
çalışması gerçekleştirdi. 

Karaman’ın devlet ve 
belediye yatırımlarıyla 
adeta bir şantiye haline 
geldiğini ifade eden Be-
lediye Başkanı Ertuğrul 
Çalışkan, altyapısı ta-
mamlanan yerlerde sı-
cak asfalt çalışmasının, 
altyapısı henüz bitme-
miş olan bölgelerde de 
sathi kaplama yapıldığı-
nı söyledi.  n AA

Eczacı Muammer Şen, okuduğu makalesinden esinlenerek kurduğu 
“Temmuz” isimli çiftliğinde organik sertifikalı goji berry yetiştiriyor

Makalede okudu 
üretimine başladı!

Meram’da eczacılık yapan Şen, 
uzun yıllardır fitoterapi ve fitoterapi 
ürünlerine yönelik çalışmalar yap-
makta. Çiftliğinde ürettiği organik 
sertifikalı goji berry ve tıbbı bitkilerini 
çalışmalarında kullanıyor. Gojiberry 
ile ilgili okuduğu bir makaleden et-
kilenerek çiftlik kurmaya karar veren 
Şen, 4 yıl önce Takkeli Dağ’ın eteğin-
de, 20 bin metrekare arazisinde or-
ganik tarım yapmak için çalışmalara 
başladı. 

Ürünün az veya çok olmasını 
önemsemeden çalışmalarını sürdü-
ren Şen ailesi, kurdukları ve oğulları 
Temmuz’un adını verdikleri çiftlik-
lerinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı desteği ile organik tarım 
sertifikası olan goji berry ile beraber 
20 çeşit tıbbi aromatik bitkilerle böl-
gede yetişebilen çok sayıda meyve ve 
sebzede yetiştirmekte. 

Muammer Şen, yaptığı açıkla-
mada, kurduğu organik çiftlikte ye-
tiştirdiği goji berry ve tıbbi aromatik 
bitkileri yakın çevreleri ve çiftliğe 
gelenlerle paylaştıkları gibi ülkenin 
diğer illerinden gelen talepleri de 
karşıladıklarını söyledi. Okuduğu 
makaleden sonra goji berry den çok 
etkilenen ve araştırmak istediğini 
belirten Şen, gojiberry’nin soğuğa ve 
kuraklığa karşı dayanıklı olduğunu ve 
verimsiz topraklarda bile yetişebildi-
ğini ifade etti.

 Şen, “Goji berry’i tanıdıkça bitki-
ye olan saygımız da giderek arttı. İlk 
hasadını haziran ayında yapıyoruz. 
Yılda 5 hasat alıyoruz. Bu da üretim-
de meydana gelebilecek riskleri azal-
tıyor.” diye konuştu. 

GÜNDE 20 GRAM TÜKETİLMESİ 
SAĞLIĞA İYİ GELİYOR

Yapılan ulusal ve uluslararası 
çalışmaların gösterdiği gibi başta 
kanser olmak üzere goji berry’nin 
böbrek, karaciğer ve tip 2 diyabet 
hastalıklarının tedavisinde kullanıl-
dığını anımsatan Şen, şöyle konuş-
tu: “Günde 20 gram yenildiğinde 
insan vücudunun vitamin ve mineral 
ihtiyacını karşılıyor. Hayallerimden 
birisi gojiberry’nin Anadolu da yayıl-

ması ve üretim merkezi haline gel-
mesidir. Gojiberry’yi tavanı cam et-
rafı ince tellerle çevrili özel odamızda 
kurutuyoruz. Arazide sentetik gübre 
ve tarım ilacı kullanmıyoruz. En bü-
yük  sorunumuz kuşların goji berryi 
çok sevmeleri, olgunlaşan meyveleri 
bizden önce toplamaları. Kuşların ye-
memesi için de gojiberry ağaçlarını 

üzerini filelerle kapatıyoruz.”
Gojiberry’yi elle topladıklarını ak-

taran Şen, “Dünya tarımında maki-
neyle toplansa da biz elle toplayarak 
korukların toplanmasını engelliyoruz. 
Böylece kaliteyi yükseltiyoruz. Bu 
meyvenin yapraklarından da faydala-
narak çay yapıyoruz” dedi.
n AA

Gojiberry ile ilgili okuduğu bir makaleden etkilenerek 
çiftlik kurmaya karar veren Muammer Şen, 4 yıl önce Takkeli Dağ’ın eteğinde, 
20 bin metrekare arazisinde organik tarım yapmak için çalışmalara başladı.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Özlü, Türk Patent ve Marka Kuru-
munca FETÖ’ye ait 734 marka, 72 
tasarım ve 15 patentin TMSF’ye dev-
rinin gerçekleştiğini bildirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Faruk Özlü, yazılı açıklamasında, 
Bakanlığın Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) ile mücadele kapsamında 
yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi 
verdi. 

FETÖ’nün ticari ve ekonomik gi-
rişimlerine aralıksız darbe vurmaya 
devam ettiklerinin altını çizen Özlü, 
bu çerçevede örgüte ait 734 marka, 
72 tasarım ve 15 patentin TMSF’ye 
geçtiğini, örgütle bağlantılı işletmele-
rin bin 687 marka ve 29 tasarımının 
Hazine’ye devredildiğini belirtti. Özlü, 
açıklamasında kamu Ar-Ge harcama-
larını da değerlendirdi. 

Araştırma ve geliştirme faaliyet-
leri için merkezi yönetim bütçesinden 
2016’da yapılan harcamanın, önceki 
yıla göre yüzde 21,6 artışla 7 milyar 
508 milyon lirayı bulduğunu hatır-
latan Özlü, bu harcamanın merkezi 

yönetim bütçe harcamaları içindeki 
payının yüzde 1,14 olduğunu kay-
detti. Bütçe başlangıç ödenekleri esas 
alınarak yapılan tahmini sonuçlara 
göre 2017 merkezi yönetim bütçesin-
den Ar-Ge için tahsis edilen başlan-
gıç ödeneğinin 8 milyar 174 milyon 
liraya ulaştığına dikkati çeken Özlü, 
geçen yıl Ar-Ge faaliyetlerine yönelik 
vergi indirim ve istisnaları toplamının 

1 milyar 927 milyon lira olarak ger-
çekleştiğini, dolaylı 2017 yılı Ar-Ge 
desteğinin ise 2 milyar 141 milyon 
lira olarak tahmin edildiğini aktardı.

Özlü, merkezi yönetim bütçesin-
den Ar-Ge için ayrılan başlangıç öde-
nekleri sınıflandırıldığında, 2017 için 
en çok ödeneğin sırasıyla yüzde 36 ile 
genel bilgi gelişimine, yüzde 21,2 ile 
savunmaya, yüzde 9,9 ile endüstriyel 

üretim ve teknolojiye, yüzde 6,6 ile 
eğitime, yüzde 6,3 ile ulaşım, teleko-
münikasyon ve diğer altyapılara ve 
yüzde 5,3 ile tarıma tahsis edildiğini 
bildirdi. AK Parti hükümetleri döne-
minde Ar-Ge’ye verilen öneme işaret 
eden Özlü, bunun en önemli göster-
gesinin 2002 yılında 0,48 olan Ar-Ge 
harcamalarının GSYH içindeki payı-
nın 3 kat artarak geçen yıl 1,06 sevi-
yesine çıkması olduğunu vurguladı. 

Özlü, bu oranın yarısının özel sek-
tör harcaması olduğunun altını çize-
rek, söz konusu yükselişte Ar-Ge’ye 
dönük desteklerdeki artışın etkili ol-
duğunu belirtti.

Gelecek dönem Ar-Ge harcama-
larının GSYH içerisindeki payını önce 
yüzde 2’ye, ardından yüzde 3 seviye-
sine çıkarmayı hedeflediklerini ifade 
eden Özlü, devletin Ar-Ge harcama-
larının tek bir hesap altında toplan-
masının çok önemli olduğunu ve bu 
noktada tek elden yönetilen ve izle-
nen bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu 
kaydetti.
n AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Böl-
ge Müdürlüğü, 2016 yılına ait kiraz üretimi 
hakkında bilgi verdi. 2016 yılında Konya 
kiraz üretiminde Türkiye ikincisi oldu. 
2016 yılında Konya ilinde toplam 2 020274 
adet kiraz ağacından 55426 ton kiraz üre-
tildi. Konya ilinde kiraz üretimi 2015 yılına 
göre yüzde 25,7arttı ve bu üretimle Konya 
Türkiye’nin toplam kiraz üretiminin yüzde 
9,2’sini karşılayarak kiraz üretiminde ikinci 
sırada yer aldı.  Birinci sırada 1 milyon 556 
bin 342 adet kiraz ağacından 55 bin 657 ton 
kiraz üretimi yapan (yüzde 9,3) ve geçen 
seneye göre üretimini yüzde 304,2 arttıran 
Isparta yer aldı.   n HABER MERKEZİ

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ilgın Temsil-
ciliğine Muhammet Fatih Taş getirildi.
Temsilciliğine atanan Muhammet Fatih Taş, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye 
Gençlik Vakfı olarak amaçlarının milli ve 
manevi değerlerine bağlı, ülkesine sevdalı 
nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Taş, 
“Bizlerin, yetişmesin de emeği olan, bizlere 
sürekli iyiliği telkin eden, insan kalabilmenin 
zaruriyeti  anlatan büyüklerimiz, kökü ezel-
de, dalı edepte bir gençliğin yetişmesi için 
şahsıma Ilgın temsilciliğini emanet ettiler. 
Bende arkadaşlarımla beraber bu göreve la-
yık olabilmek için çalışacağım” diye konuştu. 
n AA

TÜGVA’nın Ilgın
temsilcisi Taş oldu

Kiraz üretiminde
Konya ikinci

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ve Belediye 
Başkanı Ahmet Yıldız Kulu Halk Kütüphanesi toplantı salo-
nunda muhtarlarla bir araya gelerek istişare toplantısı ger-
çekleştirdi. 

Milletvekili Ağralı burada yaptığı konuşmada, yeni kabi-
nenin hayırlı olmasını diledi.

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden 
Ağralı, toplantının amacının var olan sorunlara daha hızlı ve 
doğru çözüm bulmak olduğunu söyledi. Belediye Başkanı 
Ahmet Yıldız,toplantının hayırlı olmasını dileyerek şunları 
kaydetti: “Bu toplantı bir sonuç toplantısı. Çözüm toplantısı. 
KOSKİ olması gerekenin üzerinde çalışarak mahallelerdeki 

su sorunlarını giderdi ve gidermeye devam ediyor. Bozulan 
yollar var. bunlar tamamen müteahhit sorunlu. En kısa za-
manda Büyükşehir Belediyemiz asfalt çalışmalarına başla-
yacak. Ara yolları da belediye olarak hızla parke taşı ile dö-
şeyeceğiz.” Toplantı muhtarların tek tek sorun ve taleplerini 
anlatması ile devam etti. Toplantıya Milletvekili Ağralı ve 
Belediye Başkanı Yıldız’ın yanı sıra, Konya Büyükşehir KOS-
Kİ Genel Müdürü Ercan Uslu, Fen İşleri Daire Başkanı Selim 
Büyükkarakurt, Koordinasyon Daire Başkanı Mustafa Yaz-
lık,  AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Talayhan, meclis üyeleri 
ve muhtarlar katıldı.
n AA

Milletvekili Ağralı, muhtarlarla buluştu

Sağlık-Sen’den, Cibuti’ye 
su  kuyusu için yardım

‘İSO’da yer alan firmalar
ülkemize fayda sağlıyor’

Konya Sağlık-Sen üyeleri ara-
larında topladıkları yardımlar ile 
Afrika ülkelerinden Cibuti’ye su 
kuyusu açtırılmasını sağladılar. Sağ-
lık-Sen’in Afrika’da açtırdığı 3. su 
kuyusu olma özelliğini taşıyan su 
kuyusu, bu bölgede yaşayan binler-
ce insanın ihtiyacını karşılayacak. 

Sağlık-Sen Konya Şubesi tara-
fından Afrika ülkelerinde su kuyusu 
açtırılması amacı ile  başlatılan yar-
dım kampanyası sonucunda top-
lanılan yardımlar İHH Konya Şube 
Başkanı Hasan Hüseyin Uysal’a 
teslim edildi. Sağlık-Sen’in sadece 
üyelerinin özlük haklarını savunan 
bir sivil toplum kuruluşu olmadığını 
bu güne kadar yapmış olduğu pro-
jelerle ortaya koyduğunu ifade eden 
Sağlık Sen Konya Şube Başkanı 
Zeynel Abidin Uysal, “Dünyanın en 
kurak ve yoksul bölgesi Afrika’da, 
yaşanan sorunların en başında su-

suzluk geliyor. Dünyanın en fakir 
insanlarına yapmış olduğumuz bu 
yardımlar ahirette de devam edecek 
bir hayrın kapılarını bizlere aralı-
yor” dedi. Afrikalı vatandaşların en 
büyük sorunlarının su ve beslenme 
olduğunu vurgulayan Başkan Uy-
sal, “ İHH aracılığı ile dünyanın en 
ücra noktalarında İnsani yardımla-
ra vesile olmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz” dedi. Duyarlı davranış-
larından dolayı Sağlık Sen üyeleri-
ne teşekkür eden İHH Konya Şube 
Başkanı Uysal’da “Ülkemizden ge-
len bu yardımlar bölge halkı açısın-
dan son derece önem arz ediyor. Su 
kuyusu açmak Cibuti şartlarında çok 
maliyetli olduğu için dar gelirli va-
tandaşlar temiz suya ulaşamıyorlar. 
İnşallah açmış olduğumuz bu su ku-
yusundan uzun yıllar boyunca pek 
çok insan yararlanır” diyerek sözle-
rini tamamladı.  n HABER MERKEZİ

Türkiye Esnaf Haber Dergisi ve Türkiye Esnaf Televizyonu tarafından 16’ncısı düzenlenen ‘Yılın 
Esnaf Oscarları’ ödülünün bu yıl ki sahibi Konya Bakır ve Kalaycılar Odası Başkanı Kadir Torus oldu

Yılın Esnaf Oscarları
ödülü Konya’ya geldi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Birliğinde (KONESOB) gerçekleştiri-
len programın açılış konuşmasını ya-
pan Esnaf Haber Dergisi ve Türkiye 
Esnaf Radyo ve Televizyonu Yöne-
tim Kurulu Başkanı Cevat Önge, 16 
yıldır geleneksel olarak devam eden 
Yılın Esnaf Oscarları çalışmasının 
onurunu Konya’ya taşımak için bu-
rada olduklarını söyledi. 16 yıldır de-
vam eden Türkiye Yılın Esnaf Oscarı 
ödülü hakkında bilgi veren Başkanı 
Cevat Önge, “Çalışmamıza 2001 yı-
lında başladık. 16 yılda toplam bir 
milyon 734 bin kişi oylamaya katıldı. 
Oylamaya katılanların tamamı Türki-
ye’deki esnaflar. Her branşta 3 aday 
gösteriyoruz. Bu yıl 21 aday göster-
dik. Oda başkanları, birlik başkanları, 
bayan esnafımız, buna benzer yılın 
enlerini, en başarılı, en çalışkan aday 

olarak gösteriyoruz. En son çalışma-
mızda, Türkiye’deki en iyi, en başarılı 
bakırcılar kim olmalı dedik. 3 aday 
gösterdik. Toplam 7 bin 843 oy kulla-
nıldı. Bu oylamalar neticesinde 4 bin 
227 oy alan Konya Bakırcılar Odası 
Başkanı Kadir Torus oscara layık gö-
rüldü. Kadir Başkanı huzurlarınızda 
kutluyorum” dedi.

Programda selamlaşma konuş-
ması yapan KONESOB Başkanı Ali 
Osman Karamercan da, Konya Ba-
kır ve Kalaycılar Odası Başkanının 3 
aday içinde birinci olmasının onur ve-
rici olduğunu ifade etti. Karamercan, 
“Konya Bakırcılar Odası Başkanını 
tebrik ediyorum. Bu başarı inşallah 
diğer oda başkanlarımıza da vesile 

olur. Konya her şeyi hak eden bir şe-
hir ama bizim öncelikle mesleğini yüz 
tutmuş meslekler. Mevcut meslekler 
arasındaki ilk öne çıkan ise bakırcılık. 
İnşallah bakır kullanımını yayacağız” 
diye konuştu.

Ödüle laik görülen Konya Bakır ve 
Kalaycılar Odası Başkanı Kadir Torus 
ise, almış olduğu ödülden dolayı mut-
lu olduğunu belirterek, ödüle layık 
görenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından KONE-
SOB Başkanı Ali Osman Karamercan 
ve Esnaf Haber Dergisi, ve Türkiye 
Esnaf Radyo ve Televizyonu Yönetim 
Kurulu Başkanı Cevat Önge tarafın-
dan Konya Bakır ve Kalaycılar Odası 
Başkanı Kadir Torus’a ödülü takdim 
edildi. Program günün anısına hatıra 
fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
n İHA

Konya SMMM Odası Başkanı 
Seyit Faruk Özselek, Türkiye’nin 
ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
listesine giren 13 Konyalı firmayı 
tebrik etti. 

Konya SMMM Odası Başkanı 
Seyit Faruk Özselek “Türkiye’nin 
İkinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu 
arasına girerek Konya’yı gururlandı-
ran 13 firmayı başarılarından dolayı 
kutluyorum. Şu an için Konya’mızın 
güçlü sanayisi ve hem ülke çapında, 
hem de dünya çapında büyük mar-
kaları bulunmakta. Listede şehri-
mizi temsil eden firma sayısı, fazla 
sayıda sektörde üretim yapan Kon-
ya sanayisinin dinamik yapısının bir 

göstergesi olmaktadır. Listeye gir-
me başarısı gösteren firmalarımız 
aynı zamanda istihdamla da şehri-
mize ve ülkemize fayda sağlıyorlar. 
Konya, bugün Anadolu’nun yatırım 
merkezlerinden biri olma yolunda 
hızla ilerlemektedir. Bu doğrultuda 
temennimiz şehrimizin avantajları-
nın iyi değerlendirilerek, ülkemize 
ve şehrimize ekonomik anlamda 
katkı sağlayan firmalarımızın, yaka-
ladıkları bu başarı çıtasını daha üst 
seviyelere çıkarmaları ve daha sür-
dürülebilir hale getirmeleridir.  Fir-
malarımızın başarılarının devamını 
diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

FETÖ’nün markaları TMSF’ye devredildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan da, Konya Bakır ve Kalaycılar Odası 
Başkanının 3 aday içinde birinci olmasının onur verici olduğunu ifade etti.



15 Temmuz şehidi Piyade Kur-
may Albay Sait Ertürk’ün annesi Sev-
diye Ertürk ve teyzesi Şükran Özcan 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven’i makamında ziyaret etti.

15 Temmuz’da gösterdiği hassa-
siyet ve programlar için Belediye Baş-
kanımıza teşekkür ediyorum diyen 
Sevdiye Ertürk, “Benim oğlum çok 
iyi bir vatanseverdi. Vatan için canını 
seve seve vereceğini biliyordum, öyle 
de oldu. Sait’le her zaman gurur duy-

dum o gece vurulduğunu duymuş-
tum Ankara’ya gittiğimde de şehit 
olduğunu öğrendim. 

O gün de dimdik ayaktaydım şim-
di de çünkü benim oğlum bir kahra-
man” dedi.

15 Temmuz’u ve o gece canlarını 
veren kahramanlarımızı asla unut-
mayacağız diyen Başkan Özgüven: 
“Bu nazik ziyaretinizden dolayı çok 
mutlu oldum. 

Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk 

66. Zırhlı Tugay’da verdiği mücade-
leyle İstanbul için kilit rol oynayarak, 
tugayın darbe girişimine desteğini 
engelledi. Sait Ertürk kardeşimizin 
Kurmay Albay Nedim Ulusan’ı ara-
yarak, “Vuruldum Nedim, ölüyorum, 
kan kaybediyorum, çocuklarım sana 
emanet” dediği hala hafızalarımızda 
şehidimizin annesi, çocukları, yakın-
larının Belediye olarak biz her zaman 
yanında olacağız. Memleketimizin 
kahraman albayının adını hep yaşa-

tacağız.
 O ve onun gibi 15 Temmuz’da 

şehit düşen kardeşlerimiz bu vatanı 
bize bırakmak için canlarını verdiler 
biz de onların emanet ettiği bu cennet 
vatanı canımız pahasına koruyacağız. 

Tüm şehitlerimize Allah’tan rah-
met diliyorum” dedi. Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven ziyarette 
anne Ertürk’e şehidimizin resmini 
hediye etti.
n HABER MERKEZİ 
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı 
Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruştur-
ma kapsamında, 153’ü kapatılan medya 
kuruluşları, emniyet ile Orman ve Su İşleri 
Bakanlığının eski personeli olan, 6’sı ise ba-
kanlıkta halen görev yapan toplam 159 kişi 
hakkında gözaltı kararı çıkardı. Başsavcılığın 
yürüttüğü bir başka soruşturma kapsamında 
da yine ByLock kullanan 13 ildeki 105 eski 
emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı 
alındı. Şüphelilerin polis, başpolis, komiser 
yardımcısı, başkomiser, komiser, emniyet 
müdürü ve emniyet amiri oldukları ve tama-
mının kamudan ihraç edildiği belirtildi.
n AA

Tunceli Belediye Meclisi yaptığı olağan 
toplantıda, Tunceli-Pülümür karayolunda 
teröristlerce katledilen öğretmen Necmettin 
Yılmaz’ın adının aynı karayolu üzerindeki 
bulvara verilmesini kararlaştırdı. Alınan 
karala, Tunceli kent merkezi Mameki 
Köprüsü’nden başlayarak Pülümür kara-
yolundaki 6 kilometrelik güzergahın adı 
“Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Bulvarı” 
olarak değiştirildi. Tunceli Belediyesi ekipleri, 
Mameki Köprü kavşağına üzerinde “Şehit 
Öğretmen Necmettin Yılmaz Bulvarı” yazılı 
tabelayı dikti.  n AA

Öğretmenin ismi
bulvara verildi

159 kişi hakkında
gözaltı kararı

Aden Körfezi’ndeki Birleşik Deniz Kuvvetleri komuta-
sının 29 Haziran’da Türkiye tarafından devralındığı ve ko-
mutanlık görevini Tuğamiral Emre Sezenler’in yürüttüğü 
bildirildi Aden Körfezi’ndeki Birleşik Deniz Kuvvetleri ko-
mutasının 29 Haziran’da Türkiye tarafından devralındığı ve 
görevi Tuğamiral Emre Sezenler’in yürüttüğü bildirildi.  De-
niz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Birleşik 
Deniz Kuvvetlerinin Somali açıkları ile Hint Okyanusu’nda 
deniz haydutluğu ile mücadele amacıyla 1 Ocak 2009’da 
kurulduğu hatırlatıldı.  Birleşik Görev Kuvveti komutasının 

29 Haziran 2017’de Türkiye tarafından devralındığı belirtilen 
açıklamada, komutanlık görevini ise Tuğamiral Emre Sezen-
ler’in yürüttüğü açıklandı.  Çok uluslu birleşik görev kuvve-
tinde Türk Deniz Kuvvetlerinden 9 subay ve 3 astsubay ile 
Avustralya, Bahreyn, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Pakistan 
ve Suudi Arabistan’dan personel görev alıyor.  Öte yandan 
Tuğamiral Sezenler’in, Pakistan’ın Bahreyn Büyükelçisi Ja-
ved Malik, Japonya’nın Bahreyn Büyükelçisi Kiyoshi Asako, 
Kore Cumhuriyeti’nin Bahreyn Büyükelçisi Koo Hyunmo’ya 
nezaket ziyaretlerinde bulunduğu da bildirildi.  n AA

Birleşik Deniz Kuvvetleri’nin komutası Türkiye’de

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Batman, 
Van ve Siirt’te PKK’ya yönelik operasyonlarda 54 terörist etkisiz hale getirildi

Bir haftada 54 terörist
etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından ya-
pılan haftalık bilgilendirmede, PKK’ya 
karşı yürütülen mücadele ile Suri-
ye’nin kuzeyindeki faaliyetlere ilişkin 
bilgi verildi.

Buna göre, 13-20 Temmuz tarih-
lerinde bölücü terör örgütünün sü-
rekli barınma alanı ve yurt içine geçiş 
güzergahı olarak kullanması nedeniy-
le büyük önem taşıyan bölgeleri terö-
ristlerden temizlemek, önümüzdeki 
döneme yönelik hazırlıklarını kısıtla-
mak amacıyla başlatılan operasyonla-
ra devam edildi.

Mardin’in Nusaybin, Artuklu, 
Ömerli, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi 
ve Faraşin bölgesi ile merkezde Best-
ler Dereler, Cudi Dağı, Hakkari’nin 
Yüksekova, Diyarbakır’ın Silvan, 
Kulp, Batman’ın Hasankeyf, Sason, 
Erzurum’un Karayazı, Van’ın Gür-
pınar ve Siirt’in Pervari bölgelerinde 
büyük ve orta çaplı operasyonlar ger-
çekleştirildi.

Operasyonlarda, biri sözde lider 
kadrosunda olmak üzere 54 terörist 
etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale geti-
rilen teröristler arasında terörden ara-
nanlar listesinde “gri” kategoride yer 

alan Baver kod adlı Kasım Yanık ve 
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Eli Köyü 
sözde bölge sorumlusu Murat Bazid 
kod adlı Ahmet Acar ile yeşil kate-
goride yer alan, sözde Garzan Eyale-
ti beşli yürütmede görevli Kia Koçer 
kod adlı Ali Ulaş ve Taylan kod adlı 
Ferit Polat da bulunuyor. 

Operasyonlarda, 1 asker şehit 

düştü, 26 asker yaralandı.
SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ HAREKAT

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen 
harekat kapsamında da TSK tarafın-
dan desteklenen Özgür Suriye Ordu-
sunun (ÖSO) mücadelesiyle Azaz-Ce-
rablus arasında bulunan toplam 243 
meskun mahal ve 2 bin 15 kilometre-
karelik alan kontrol altına alındı.

Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve 
Bzagah bölgelerinde patlayıcı, mayın 
arama ve temizleme çalışmaları sür-
dürülürken, PKK/YPG terörist unsur-
larının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten 
batıya doğru olabilecek saldırılarını 
durdurmaya yönelik alınan tedbirle-
rin uygulanmasına devam edildi.
n AA

‘Benim oğlum çok iyi bir vatanseverdi’

Operasyonlarda, biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi.

Ereğli’de açık hava 
sinema günleri başlıyor

Ereğli Belediyesi sosyal bele-
diyecilik anlamında bir ilke daha 
imza atıyor. Açık Hava Yeşilçam 
Film Günleri’nde 7 gün boyunca 
7 yeşilçam filmi gösterimde ola-
cak. 22.07.2017 Cumartesi saat 
21.00’de başlayacak ve Oğuz Ata 
Sosyal Tesisleri’nde yapılacak olan 
film günleri 7 muhteşem filmle 
Ereğlililerin seyrine sunulacak. Ye-
şilçam filmleri Türk Sinemasının 
başyapıtlarıdır diyen Başkan Öz-
güven, “Ereğli Belediyesi olarak alt 
yapı ve fiziki belediyecilik kapsa-
mında yoğun mesai harcıyoruz. Fa-

kat bunun yanı sıra halkımızı sosyal 
ve kültürel anlamda da hoşnut ede-
cek programları düzenlemeye de-
vam ediyoruz. Açık Hava Yeşilçam 
Film Günleri de bunlardan birisi 7 
gün boyunca 7 başyapıtı vatandaş-
larımızla buluşturuyoruz. Özellikle 
gençlerimizin sinema kültürü ka-
zanması, sinemayı sevdirme ama-
cıyla hazırlanmış olması bu prog-
ramı daha da değerli kılıyor. Tüm 
hemşehrilemizi Oğuz Ata Tesisle-
ri’nde yapacağımız açık hava film 
günlerimize bekliyorum” dedi.
n İHA 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
16 Nisan’dan sonra ha 
oldu, ha olacak diye bek-
lenilen Bakanlar Kurulu 
değişikliğini 3 ay sonra 
gerçekleştirdi. Tam da 
gündemden düştü ve 
artık bu saatten sonra 
değişmez denilen tarihte. 
Binali Yıldırım’ın zaman-
sız köşke çıkması hemen 
aklımıza bu soruyu getirdi ve neticede 
yeni kabine oluşturulmuş oldu. Cum-
hurbaşkanı ve Başbakan’ın birlikte 
oluşturdukları yeni Kabine’nin en dik-
kat çekici tarafı ise ekonomi yönetimine 
neredeyse hiç dokunmamış olmasıydı. 
Ekonomi ekibinden bir tek Nurettin 
Canikli ayrıldı. Ancak yeni görevine ba-
karsak özellikle 15 Temmuz’dan sonra 
etkisi ve yetkisi ciddi oradan artan Milli 
Savunma Bakanlığı’na geçmiş oldu. 
Aslında bakıldığı zaman ekonomi ekibi-
nin görevini aynı şekilde yürütmesi iyi 
olacağa benziyor. 2016 yılında yaşanan 
olumsuzluklara rağmen etkili kararlar 
alan bu ekip, süreci fazlaca sancılı hale 
sokmadan yola koymuşlardı. Her ne 
kadar bazı sancılar yaşansa da yaşa-
nan onca şeye rağmen ciddi anlamda 
ayakta kalmak büyük başarı. Öte yan-
dan açıklanan teşvik paketleri, üretim 
ve ihracatı arttırmaya dönük adımlar 
ve buna benzer önlem kampanyaları 
olumlu sonuçlar doğurmuştu. Buna 
ekonomik büyüme ve hızlı şekilde 
ivme kazanan verileri de dâhil edersek 
başarılı hamleler bu ekibin yerinde sa-
bit kalması noktasında etkin rol oynadı. 
- 
Açıklanan isimler arasında belki de 
en sürprizi tartışmasız Eşref Fakıbaba 
oldu. Nedeni ise hepinizin yakından 
takip ettiği 2009 yerel seçimleriydi. O 
dönem ‘’Urfa’da ceketimizi assak ka-
zanırız’’ diyen Fakıbaba, bağımsız aday 
olarak Ak Partili adayı geride bırakmıştı. 
O günlerden bu güne anımsanan tek 

şey ise Ak Partiyi geçen 
tek adam olarak bilin-
mesiydi. Sonrasında ye-
niden Ak Parti’ye dönen 
Fakıbaba, belki de ödü-
lünü hiç kimsenin bekle-
mediği bir zamanda ala-
rak, Tarım Bakanı oldu.  
- 
Milli Savunma Bakanlığı 
da son zamanların en et-
kin bakanlıklarından birisi. 

Nedeni ise tam anlamı ile terör grupları 
ile sürdürülen etkin mücadeleler. Nu-
rettin Canikli, FETÖ ile mücadele nokta-
sında devlet kademelerinde yürütülen 
işlerin neredeyse koordinasyonunu 
sağlıyor. Genel anlamda birçok koor-
dine işi de üstlenen Canikli, bu görevin 
önemli bir aktörü olacağa benziyor.  
- 
Dikkat çeken bir diğer konuda, Mehmet 
Şimşek haricinde ki tüm Başbakan yar-
dımcılarının değişmesi diyebiliriz. Tuğ-
rul Türkeş ve Veysi Kaynak kabinenin 
dışında kalırken, Başbakan Yardımcısı 
ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtul-
muş Kültür ve Turizm Bakanı oldu.  
- 
Bizler açısından bakarsak Konya’dan 
maalesef bir bakan çıkartamadık. Ah-
met Davutoğlu ile başlayan yükseliş 
neredeyse ondan sonra büyük bir 
hezeyan yaratmış durumda. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın Konya’ya olan 
ilgisini ve alakasını çok iyi biliyoruz. 
Ancak bunun karşılığı bir bakan olur 
muydu işte o halkımızın merak et-
tiği konulardan birisi. Özellikle uzun 
zamandır bir diğer bekleyişte Tarım 
Bakanlığı’na Recep Konuk’un atanma-
sıydı. Yine bu bekleyiş karşılık bulmadı. 
 
Ancak görünen o ki kimsenin yeri ga-
ranti değil ve bir gün herkes kabinede 
kendisine yer bulabilir. Onun için fazla 
ince hesaplar yapmadan yeni kabine-
nin kaldığı yerden başarıyla çalışmasını 
beklememiz gerekiyor.

KABİNEDE DEĞİŞİM 

ibrahim@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT
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Türkiye’de ocak-haziran döneminde 2 bin 69 
megavat kapasiteye sahip 79 yeni elektrik 
santrali devreye alındı. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin 
elektrikteki kurulu gücü geçen ay sonu 
itibarıyla 80 bin megavatı aştı. 

Yılın ilk yarısında 2 bin 69 megavat ka-
pasiteye sahip 79 elektrik santrali işletmeye 
girdi. Bu dönemde devreye alınan kapasi-
tenin yüzde 58,3’üne karşılık gelen bin 207 
megavatlık kısmı doğalgaz santrallerinden, 
862 megavatlık kısmı ise yerli ve yenilenebi-
lir enerji kaynaklarından oluştu   n AA

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOB-
SAD) Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu, 
dünyanın 5’inci büyük mobilya ihracatçısı 
ABD’ye önemli miktarda mobilya ihraç eder 
hale geldiklerini, bu ülkeye mobilya ihracatı-
nı son 5 yılda 4 kat artırdıklarını bildirdi.

Yanıkçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, Türk mobilyacıların son 15 yılda çağ 
atladığını belirterek, geçen yıl 204 gümrük 
noktası aracılığıyla 170’ten fazla ülkeye Türk 
mobilyası ihraç edildiğini söyledi.Yanıkçıoğlu, 
2016’yı 2,5 milyar dolarlık ihracatla kapattık-
larını hatırlattı.  n AA

ABD’ye mobilya
ihracatı arttı

Elektrikte 79 yeni 
santral devrede

TBB verilerine göre 2017 yılının ilk yarısında protesto 
edilen senetlerin tutarı 6 milyar TL oldu.  Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) Risk Merkezi 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi 
protesto edilen çek istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 
altı ayında protesto edilen toplam 463 bin adet senedin pa-
rasal tutarı 6 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre 
protesto edilen senet adedi yüzde 2 oranında azalırken, senet 
tutarı ise yüzde 16 oranında arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sı-
rasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar 
olarak protesto edilen senetlerin yüzde 31’ini İstanbul, yüzde 
9’unu Ankara oluştururken, bunu yüzde 6’lık oranlarla İzmir 
ve Antalya, yüzde 5’lik oranla Kocaeli (İzmit) izledi. Protesto 
edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Kilis, Bayburt 
ve Tunceli oldu.
n İHA

Protestolu senetlerin tutarı 6 milyar TL!

İş dünyasından İsrail’e 
Mescid-i Aksa tepkisi

İş dünyası örgütlerinin tem-
silcileri, İsrail’in, Mescid-i Aksa’ya 
yönelik uygulamaları ile tarihi ve 
dini mekanın ibadete kapatılmasına 
tepki gösterdi. Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ge-
nel Başkanı Abdurrahman Kaan, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
İsrail’in, Müslümanların 50 yıl sonra 
ilk kez Mescid-i Aksa’da cuma na-
mazı kılmasını engellemesinin ar-
dından yaşanan gelişmelerin insan 
hakları ihlali olduğunu söyledi. İs-
rail’in, Müslümanlara yönelik gün-
den güne sertleşen bu tutumunu 
kınadıklarını ifade eden Kaan, Mes-
cid-i Aksa, sadece Filistinlilerin de-
ğil, bizatihi tüm Müslümanlarındır 
ve en az Mekke ve Medine kadar 
kutsaldır. Kutsalımız olan Aksa’ya 
sahip çıkmalıyız” dedi. Kudüs ve 
Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak için 
48 yıl önce kurulan İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın (İİT) acilen toplanması 
gerektiğine dikkati çeken Kaan, şöy-
le konuştu:

“İslam dünyasının kutsalı olan 
Aksa için çözüm yolları araması 
gerektiğini belirten Kaan, “İstanbul 
başta olmak üzere tüm Türkiye’yi, 
yarın cuma namazı sonrası Mes-
cid-i Aksa’nın yanında olduğumuzu 
göstermek için destek mitinglerine 
davet ediyoruz. Bizim sessizliğimiz 
Kudüs’ün kaybedilmesi demektir.”
KOPUZ: İSRAİL’İN MESCİD-İ AKSA’DA 

YAPTIĞI ZULÜM BİTMELİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali 
Kopuz da İsrail’in her fırsatta Müs-
lümanları taciz eden, onlara hayat 
hakkı tanımayan politikasına son 
vermesi gerektiğini bildirdi.

Uluslararası camianın durum 
karşısındaki sessizliği ve kayıtsızlı-
ğının da manidar olduğunu belirten 
Kopuz, şöyle devam etti:

Filistin’de son günlerde yaşa-
nan gelişmelerin İsrail’in hukuk 
tanımazlığını ve uluslararası camia 
tarafından kayırıldığını gösterdi-
ğini belirten Kopuz, “Bu haksız ve 
hukuksuz durum, İslam dünyası-

nın kendi kutsal değerleri uğrunda 
yekvücut halinde hareket etmesinin 
önemini gösteriyor. İslam dünyası 
bir an önce bir araya gelip bu hu-
kuksuzluğa ‘dur’ demelidir.”
KOCA: İSRAİL KANLI POSTALLARINI 

MESCİD-İ AKSA’DAN ÇEKSİN
Anadolu Aslanları İşadamları 

Derneği (ASKON) Genel Başkanı 
Mustafa Koca ise İsrail’in 1994’te El 
Halil kentinde bulunan Hz. İbrahim 
Camisi’nde yapmış olduğu işgali, 
aynı planlamayla Mescid-i Aksa’da 
da gerçekleştirmeyi planladığını 
söyledi. 

İsrail’in sistematik işgal uygula-
dığını belirten Koca, “İsrail, kirli elle-
rini ve kanlı postallarını bir an önce 
Mescid-i Aksa’dan çeksin. Bu konu-
da kamuoyumuzu duyarlı olmaya 
davet ediyor, gerekli birlikteliği tesis 
ederek, bu işgale ve uygulamaya 
son verilene dek Filistinli kardeşleri-
mize desteğe davet ediyoruz.” dedi.

DOĞAN: CUMA NAMAZI MESCİD-İ 
AKSA’DA KILINMALI

Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TÜMSİAD) Genel Başka-
nı Yaşar Doğan, İsrail askerlerinin 
Filistinli Müslümanları şehit ederek 
cuma namazının kılınmasına engel 
olmasının hem İslami hem insani 
açıdan kabul edilemeyeceğini söy-
ledi. 

Kudüs’ün 3 semavi din için de 
kutsal bir şehir olduğunu hatırlatan 
Doğan, “Bu kutsal şehrin sınırları 
içerisinde cuma namazı Mescid-i 
Aksa’da kılınmalıdır. Bu mübarek 
topraklardaki Mescid-i Aksa camile-
rin camisidir.” diye konuştu. 

ÜNSAL: İBADET 
ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ

İş Dünyası Konfederasyonu 
(BİRKONFED) Genel Başkanı Os-
man Ünsal da Mescid-i Aksa’nın ka-
patılmasının ibadet özgürlüğünün 
ihlali olduğunu belirterek, “İsrail’in, 
Aksa ve Kudüs’ün statüsünü değiş-
tirme çabaları kabul edilemez. Filis-
tinli kardeşlerimizin yanında olduk, 
bundan sonra da olmaya devam 
edeceğiz. “ dedi.  n AA

KGTÜ, Avrupa Dil Portfolyosu’nu Türkiye’de en başarılı uygulayan üniversite seçildi. KGTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, yabancı dil eğitimi konusunda her türlü yatırımda bulunduklarını belirtti

KGTÜ, yabancı dilde 
en başarılı üniversite

Konya Gıda ve Tarım Üniversite-
si (KGTÜ), Avrupa Dil Portfolyosu’nu 
Türkiye’de en başarılı uygulayan üni-
versite seçildi. 

İngiliz Eğitim Kurulu (BEDAF) ta-
rafından düzenlenen ve Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller 
Koordinatörlüğü tarafından öğrenci-
lere uygulanan Europass sınavında 
başarılı olan ve Avrupa Dil Pasaportu 
almaya hak kazanan öğrenciler için 
sertifika töreni düzenlendi. Eğitim 
kurumlarını akredite eden, dünyanın 
her yerindeki en saygın üniversitelere 
ve kurumlara uzman desteği ve de-
netimi sağlayan bağımsız denetleyici 
BEDAF KGTÜ’ye Avrupa Dil Portfol-
yosu’nu iyi uygulayan üniversite ola-
rak ödül verdi. Program da sırasıyla 
Yabancı Diller Koordinatörü Doç. Dr. 
Onur Köksal, Rektör Prof. Dr. Cum-
hur Çökmüş, Mütevelli Heyet Başka-
nı Dr. Mikdat Çakır ve BEDAF Yetki-
lisi Susan Birkin birer konuşma yaptı.

KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Cum-
hur Çökmüş, iş hayatında yabancı 
dilin önemini vurgularken üniversite 
yönetimi olarak nitelikli yabancı dil 
eğitimi konusunda gerekli alt yapının 
oluşturulması için her türlü yatırımda 
bulunduklarını belirtti.

KGTÜ Mütevelli Heyet Başkanı 
Dr. Mikdat Çakır ise, dünyanın her 
tarafında çalışabilecek yetkinlikte me-
zun yetiştirebilmek amacıyla her türlü 
imkanı seferber ettiklerini dile getirdi. 
Bu kapsamında yabancı dil eğitimine 
ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan 
Dr. Çakır, üniversiteyi başarılı bir şe-
kilde bitiren öğrencileri yurt dışına 
lisansüstü çalışmalarda bulunmak 
üzere göndermeyi planladıklarını ve 
bu şekilde hem üniversitenin hem 
de ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
insan kaynağına katkı sağlamayı he-
deflediklerini ifade etti.

Yabancı Diller Koordinatörü Doç. 
Dr. Onur Köksal da, yabancı dil eği-
timi konusundaki desteklerinden do-

layı üniversite yönetimine; sınavda 
gösterdikleri üstün başarıdan dolayı 
öğrencilere ve üniversitede uygula-
nan İngilizce eğitim sistemini başa-
rıyla yürüten ekip arkadaşlarına te-
şekkür etti.

Törende, BEDAF adına bir ko-

nuşma yapan Susan Birkin ise Av-
rupa Dil Portfolyosunun öneminden 
bahsederek, Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesinin Avrupa Dil Portfol-
yosu’nu Türkiye’de en iyi uygulayan 
üniversite olduğunun altını çizdi. 
Kendilerine daha önce bahsedilen 

ve üniversite içerisinde öğrencilerin 
tamamen İngilizce konuşmalarını 
sağlayan sistemin ilk başta ütopik 
geldiğini belirten Susan Birkin, sınav 
sonucunda bu ütopyanın gerçekleşti-
ğini gördüklerini söyledi.

BEDAF yetkilileri, bu eğitim sis-
temini tasarlayıp başarılı bir şekilde 
uygulayanları ve İngilizce eğitimi için 
her türlü imkanı sağlayan üniversite 
yönetimini kutladı.

BEDAF Yetkilisi Susan Birkin BE-
DAF adına, KGTÜ adına Rektör Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş’e başarı bel-
gesi ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. 
Mikdat Çakır’a plaket verdi. Günün 
anlam ve önemine binaen Mütevelli 
Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır da 
BEDAF yetkilisi Susan Birkin’e plaket 
takdim etti. KGTÜ Mütevelli Heyeti 
Başkanı Dr. Mikdat Çakır ve Rektör 
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, yabancı 
dil eğitimi konusunda elde ettikleri 
başarılarından dolayı da Yabancı Dil-
ler Hazırlık Sınıfı Koordinatörü Doç. 
Dr. Onur Köksal’a bir plaket taktim 
ettiler ve üniversitenin yabancı dil 
okutmanlarını kutladı.

Öğrencilere sertifikalarının veril-
mesiyle tören sona erdi.

“AVRUPA DİL PORTFOLYOSUNUN 
ÖNEMİ VE ÜNİVERSİTENİN BAŞARISI”

BEDAF, eğitim kurumlarını ak-
redite eden, dünyanın her yerindeki 
saygın üniversitelere ve kurumlara 
uzman desteği ve denetimi sağlayan 
bağımsız denetleyici bir kuruluştur. 
BEDAF tarafından yapılan Europass 
sınavı sonuçlarına göre KGTÜ hazır-
lık sınıfı öğrencilerinin üstün başarısı, 
üniversite de uygulanan sistemin ne 
kadar doğru olduğunu göstermiştir.

KGTÜ’de düzenlenen ödül töre-
nine, KGTÜ Mütevelli Heyet Başkanı 
Dr. Mikdat Çakır, KGTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş, BEDAF Yetki-
lisi Susan Birkin, rektör yardımcıları, 
dekanlar, akademisyenler ve öğrenci-
ler katıldı.
n HABER MERKEZİ

KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, iş hayatında yabancı dilin önemini vurgularken üniversite 
yönetimi olarak nitelikli yabancı dil eğitimi konusunda gerekli alt yapının oluşturulması için her türlü yatırımda bulunduklarını belirtti.
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İsrail polisi, Kudüs’te cemaate saldırdı!

İsrail polisi, cuma namazı son-
rası Mescid-i Aksa’ya çıkan yollarda 
cemaate müdahale etti. Çok sayıda 
yaralı olduğu belirtiliyor. İsrail po-
lisi, cuma namazı sonrası Mescid-i 
Aksa’ya çıkan yollarda cemaate mü-
dahale etti. Çok sayıda yaralı olduğu 
belirtiliyor. Mescid-i Aksa’ya çıkan 
yollarda ve Kudüs’ün farklı nokta-
larında gerçekleşen müdahalelerin 
ardından sokaklar bir anda savaş 
alanına döndü.  İsrail polisinin plastik 

mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı 
gazla müdahalesi sonucu onlarca kişi 
yaralandı.  

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 
polisin cemaate müdahale ettiği 
yerlerin başında Selahaddin Cad-
desi, Vadi el-Coz, Ras el-Amud ile 
Mescid-i Aksa’nın Aslanlı (Esbat) ve 
Meclis kapıları geliyor. Şehrin sokak-
larında yoğun ambulans ve çatışma 
sesleri yükselmeye devam ediyor. 

Filistinli gençler de İsrail polisi-

nin müdahalesine taşlarla karşılık 
vermeye çalışıyor. Filistin Kızılayı 
onlarca yaralı olduğunu ve yaralılara 
müdahalenin sürdüğünü açıkladı. 

İsrail polis sözcülüğünden ya-
pılan yazılı açıklamada, Selahaddin 
Caddesi ve Ras el-Amud’da “taş 
atan Filistinlilere” müdahale edildiği 
belirtildi. 

Kudüs’ün üzerinde polis helikop-
terleri sürekli uçmaya devam ediyor.  
Mescid-i Aksa’nın kapısına kurulan 

metal arama dedektörlerini protesto 
amacıyla Batı Şeria’da düzenlenen 
yürüyüşlere İsrail askerleri müdaha-
le etti. 

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Beytüllahim kenti-
nin kuzey girişinde ve işgal altındaki 
Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki 
Kalendiya askeri kontrol noktasında 
eylem yapan Filistinlilere, göz yaşar-
tıcı gazla müdahale edildi. 

Filistinli 39 eylemcinin atılan 

gazlar nedeniyle boğulma tehlikesi 
geçirdiği ifade edilen açıklamada, İs-
rail askerlerinin kullandığı gaz bom-
bası kapsülünün bir gencin doğru-
dan başına isabet ettiği aktarıldı.

İsrail, Mescid-i Aksa’nın kapıla-
rına kurduğu metal detektörler vası-
tasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol 
edilen Harem-i Şerif’te egemenlik 
sağlamak istiyor. 

Filistin halkı, metal detektörlerin 
güvenlik gerekçesiyle değil, Aksa 

üzerinde hakimiyet kurma amaçlı 
olduğunu düşünüyor. 

İsrail’in, Aksa’yı yönetme hakkı-
nı resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı-
na danışmadan attığı bu tek taraflı 
adımın kabul edilmesi halinde bunu 
daha ileri adımların takip edeceğini 
belirten Filistinliler, böylece Aksa’nın 
zamansal ve mekansal olarak bölü-
nüp Yahudilere tahsis edilmesinden 
ve ellerinden alınmasından endişe 
ediyor.  n AA

‘Filistin halkı, Nobel 
barış ödülünü hak ediyor’

50 yaş altı Müslümanların 
mescide girişi yasaklandı!

Filistin Devlet Başkanlığı yetki-
lisi Motasem Taem, dünya kamuo-
yundan, Arap ve İslam dünyasından 
başkenti Doğu Kudüs olan Filistin 
devletinin kurulması için destek 
beklediklerini söyledi. Azerbay-
can’ın başkenti Bakü’de, BM Filistin 
Halkının Vazgeçilmez Haklarının 
Kullanılması Komitesi (CEİRPP), İs-
lam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Azer-
baycan hükümetince düzenlenen 
Uluslararası Kudüs Sorunu Kon-
feransının ikinci gününde “Doğu 
Kudüs için yeni yaklaşım” başlıklı 
oturum yapıldı. Filistin heyeti baş-
kanı Motasem Taem, oturumda 
yaptığı konuşmada tüm Müslüman-
lar için kutsal mekan olan Mescid-i 
Aksa’da insanların haklarının İsrail 
tarafından ihlal edildiğini söyledi. 
Son birkaç günde işgalci İsrail güç-
lerinin onlarla Filistinliyi gözaltına 
aldığını bildiren Taem, tutuklanan-
lar arasında çok sayıda yaşlı ve ka-
dın da bulunduğunu belirtti. Filistin 
halkının barış ve huzuru hak ettiğini 
vurgulayan Taem, “Filistin halkı, 
İsrail’in işgalci politikasına karşı ka-

rarlılıkla direnç göstermeye devam 
ediyor. Filistin, 50 yıllık işgale ve sü-
rekli işkencelere maruz kalmasına 
rağmen iki devletli çözüme razı. Fi-
listin halkı, Nobel barış ödülünü hak 
ediyor” dedi.

Filistin halkının uluslararası ku-
ruluşlara ve Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nin ilgili kararlarına 
güvendiğini ifade eden Taem, “İs-
rail bu kararları hiçe sayıyor. Filistin 
halkının kutsal mekanlara girmesi 
engelleniyor. Elli yıl önce başlayan 
işgal sonrasında İsrail sistemli şekil-
de yıldırma ve Kudüs’ü Yahudileş-
tirme politikası yürütüyor.” şeklinde 
konuştu.

Mescid-i Aksa’da yaşananlardan 
da bahseden Taem, “İsrail polisi 
orayı abluka altında tutuyor. Orada 
çok sayıda tarihi el yazmalar bulu-
nuyor. Tüm bunlar tehlike altında. 
Kudüs halkı dünya kamuoyundan, 
Arap ve İslam dünyasından destek 
bekliyor. Başkenti Doğu Kudüs olan 
Filistin devletinin kurulması için 
destek bekliyoruz.” dedi.
n İHA 

Eyüp Buluşmaları kapsamında 55 hoca, âlim ve akademisyenin Mescid-i Aksa işgalini protesto 
amacıyla hazırladığı bildiride Mescid-i Aksa’daki işgalin kabul edilemez olduğu vurgulandı

‘Mescid-i Aksa için 
sesimizi yükseltelim’

İşgalci İsrail rejimi, Müslüman-
ların ilk kıblesi, harem mescidlerin 
üçüncüsü Mescid-i Aksa’ya girip 
üç Filistinli genci katlettikten son-
ra Aksâ’yı Cuma namazına kapattı. 
Böylece 1967’den beri işgal altında 
olan Kudüs’te ilk kez Cuma namazı 
kılınmadı. Filistinli Müslümanları en 
temel insani hak olan ibadet özgür-
lüğünden mahrum bırakan Siyonist 
yönetim, bununla yetinmeyip Mes-
cid-i Aksâ’ya elektronik dedektörler 
yerleştirdi. Terör rejimi, namazlarını 
Aksâ kapılarında kılan cemaate sert 
şekilde müdahale ederek zulmünü 
daha da arttırdı. Bu arada Kudüs eski 
Müftüsü İkrime Sabri de yaralandı.

Filistin’de meydana gelen bu ge-
lişmeler ise İslam Dünyası’nda tep-
kiyle karşılandı. Özellikle Mescid’i-
Aksa’da yaşanan işgal girişimlerine 
tepki vermek amacıyla İstanbul Fatih 
Reşadiye Otel’de bir araya gelen ka-
naat önderleri, 55 ayrı hoca, âlim ve 
akademisyenin imzasıyla bir bildiri 
yayınladı. Eyüp Buluşmaları Platfor-
mu kapsamında bir araya gelen kana-
at önderleri, Müslümanların ilk kıble-
si olan Mescid’i Aksa işgalinin kabul 
edilemez olduğunu vurguladı. 

Basın bildirisini Eyüp Buluşmala-
rı Platformu Sözcüsü Abdullah Yıldız 
okudu. Ardından da hoca, alim ve 
akademisyenlerin kendi görüşlerini 
kısaca beyan etmeleri ile devam etti. 
55ayrı ismin imzaladığı bildiri, Mes-
cid’iAksa’da yaşananları özetle başla-
dı ve şöyle devam etti:

Kutsal mescidimizi postalları ile 
kirleten, ezanımızı yasaklayan, iba-
detimize engel olan Siyonist rejim, 
tüm bu yaptıkları ile İslam dünyasına 
meydan okuyor, uluslararası hiçbir 
antlaşmayı kâle almıyor. Bu bahane 
ile başkent ilan ettiği Kudüs’ü tama-
men ilhak etmek ve Mescid-i Aksâ’yı 
da yıkmak istiyor. 

İşgal rejimi böyle küstahça dav-
ranma cesaretini Batı’nın doğrudan 
ve dolaylı desteğinden alıyor. Yahu-
dileri kendi ülkelerinden çıkarıp İs-
lam dünyasının göbeğine bir hançer 
gibi yerleştirerek kendi çıkarlarını 
güvenceye alan Batılı ve doğulu em-
peryalistlerin en temel insani hakla-
rın ihlalinde dahi İsrail’e bir yaptırım 
yapmasını beklemek boşunadır. 

İslam coğrafyasının parçalan-
mışlığı, Müslümanların sessizliği, 
Müslüman ülkelerin liderlerinin zu-
lümlere kayıtsız kalması Siyonizmi 
cesaretlendiriyor. Halkı Müslüman 
olan ülkelerin işbirlikçi liderleri, Müs-
lüman Kardeşler Teşkilatına, Katar’a 
karşı gösterdikleri haksız ortak tavrı, 
İslâm’ın amansız düşmanı İsrail’e 
karşı göstermiyor. Siyonizm, İslam 
dünyasının parçalanmışlığını fırsat 
bilip hamleler yapıyor; Irak, Suriye, 

Mısır, Yemen, Katar’da olup bitenler 
de Siyonizm’in önünü açıyor, elini 
güçlendiriyor.

PEYGAMBERLER DİYARININ 
İŞGALİ KABUL EDİLEMEZ!

Artık açıkça anlaşılmıştır ki Müs-
lümanlar, Filistin ve Kudüs davasını 
bir beka ve var olma sorunu olarak 
kabul etmedikçe bu tür olaylar de-
vam edecek ve Siyonizm daha da 
ileri gidecektir. Ehl-i İslam Kudüs ile 
İstanbul, Kahire, Şam, Bağdat, Sana, 
İslamabad, Mekke, Medine’yi birbi-
rinden ayrılmaz bir bütün olarak gör-
medikçe İslâm âleminde zulümler, 
baskılar hiç bitmeyecektir. 

Ümmetin her bir ferdi ve yöneti-
cisi Siyonist tuzağı görmeli ve bir ara-
ya gelmeden özgür olamayacağımızı, 
Kudüs’ümüzün ve Mescid-i Aksâ’mı-
zın da özgür olamayacağını artık fark 
etmeli ve hep birlikte sesini yükselt-
melidir:  Peygamberler diyarı Filistin 
topraklarının işgali kabul edilemez!İs-
ra ve Mirac’ın şehri Kudüs’ün işga-
li kabul edilemez!İlk kıblemiz olan 

Mescid-i Aksa’nın işgali kabul edile-
mez! Ezanımızın yasaklanması, mes-
citlerimizin ibadete kapatılması kabul 
edilemez!

Mescitlerin işgal edilmesinin ve 
gerçek maksatlarının dışında kulla-
nılmasının ne demek olduğunu en 
iyi Türkiye coğrafyasında yaşayan biz 
Müslümanlar biliriz. Bu yüzden İs-
rail’in Mescid-i Aksa’yı kapatmasını, 
Müslümanları namaz kılmaktan men 
etmesini tüm gücümüzle lanetliyoruz 
ve tüm Müslümanları Mescid-i Ak-
sa’ya sahip çıkmaya, gerekli adımları 
atmaya davet ediyoruz. 

Yüce Rabbimizden, çevresini mü-
barek kıldığı Mescid-i Aksa’yı, Pey-
gamberler şehri, Hz. Ömer’in (r.a), 
Selahaddin Eyyûbi’nin, Sultan Abdül-
hamid’in emaneti Kudüs’ü özgürleş-
tirecek şuur, güç ve vahdeti biz Müs-
lümanlara vermesini niyaz ediyoruz.”

İmzalayan isimler:
Abdullah Büyük, Abdullah Cihan-

gir, Abdullah Taylan, Abdullah Yıldız, 
Abdullah Trabzon, Abdülaziz Kutlu-

ay, Abdülhamid Kahraman, Abulha-
mid Ramazanoğlu, AbdülmetinBal-
kanlıoğlu, Abdülvahap Ekinci, Adnan 
Demircan, Ahmet Ağırakça, Ahmet 
Hamdi Yıldırım, Ahmet Taşgetiren, 
Ahmet Varol, Ali Rıza Demircan, Ali 
Rıza Temel, Ahmet Bulut, Bülent Yıl-
dırım, Celalettin Vatandaş, Emrullah 
Hatiboğlu, Faruk Beşer, Halil İbrahim 
Kutlay, İbrahim Cücük, İhsan Sürey-
ya Sırma, İhsan Şenocak, Kazım Sağ-
lam, Kerim Buladı, Mahmut Toptaş, 
Maruf Çelik, Mehmet Beşir Eryarsoy, 
Mehmet Çelen, Mehmet Göktaş, 
Mehmet Paksu, Mehmet Said Yaz, 
Mehmet Salih Ekinci, Metin Kara-
başoğlu, Molla Abdullah Yıldız, Mu-
hammed Emin Yıldırım, Muhammed 
Özkılınç, Mustafa Ağırman, Musta-
fa Karataş, Nureddin Yıldız, Ömer 
Döngeloğlu, Ömer Faruk Akkaya, 
Ramazan Kayan, Recep Songül, Salih 
Turgut, Şinasi Gündüz, Talha Hakan 
Alp, Vehbi Karakaş, Yaşar Kandemir, 
Yusuf Kaplan ve Yusuf Ziya Kavakçı.
n HABER MERKEZİ

Mescid-i Aksa’nın kapısına ku-
rulan metal arama dedektörlerini 
kaldırmama kararı alan İsrail hü-
kümeti, 50 yaş altı Müslümanların 
mescide girişini de yasakladı. İsrail, 
Kudüs’te gerilimi tırmandırmayı 
seçti. Mescid-i Aksa’nın kapısında 
başlattığı metal arama dedektö-
rü uygulamasından vazgeçmeyen 
İsrail hükümeti, 50 yaş altı Müslü-
manların mescide girişine de yasak 
getirdi. İsrail’in Harem-i Şerif’in 
kapılarına koyduğu elektronik me-
tal arama dedektörleri nedeniyle 
Kudüs’te gergin bekleyiş sürüyor. 
Müslüman cemaat, İsrail’in Mes-
cid-i Aksa üzerinde oluşturmak 
istediği egemenlik çabalarına izin 
vermemek için dedektörlerden 
geçmeyi reddediyor. İsrail’in me-

tal arama dedektörü uygulamasına 
tepki gösteren Filistinliler, pazar gü-
nünden bu yana vakit namazlarını 
Mescid-i Aksa’nın kapılarında eda 
ediyor. 

Bugün getirilen 50 yaş sınırla-
masından dolayı Müslümanların 
Mescid-i Aksa’nın kapısına erişimi 
de mümkün olamayacak. İsrail po-
lisi Aksa’nın da içinde bulunduğu 
etrafı surlarla çevrili Kudüs’ün Eski 
Şehir bölgesine açılan kapıları bari-
katlarla kapattı. İsrail’in Yedioth Ah-
ranot gazetesinde yer alan habere 
göre, dün gece güvenlik kabinesini 
toplayarak bir değerlendirme yapan 
İsrail Başbakanı Binyamin Netan-
yahu, Mescid-i Aksa’nın kapılarına 
kurulan metal arama dedektörlerini 
kaldırmama kararı aldı.   n AA

Eyüp Buluşmaları Platformu Sözcüsü Abdullah Yıldız, İsrail başkent ilan ettiği 
Kudüs’ü tamamen ilhak etmek ve Mescid-i Aksâ’yı da yıkmak istiyor.
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KGC: Devletimizin yanındayız!
Konya Gazeteciler Cemiyeti 

(KGC) son günlerde Vali Yakup 
Canbolat’ı hedef alarak “Konya 
Basını” adına yapılan açıklama-
lara tepki gösterdi. KGC tarafın-
dan kamuoyuna yazılı açıklama 
yapılarak, “Konya basını adına 
yapılan bu açıklamalara katıl-
madığımızı, devlet yetkililerinin 
konuya ilişkin duruşunun ya-
nında olduğumuzu kamuoyuna 
saygıyla deklare ederiz” denildi. 

KGC’den yapılan açıklama 
şöyle; “Son birkaç günde,15 
Temmuz etkinlikleri kapsamın-
da Konya basınının ve devleti 
temsil eden Sayın Vali’nin üze-
rinden hedefi tarafımızca ma-
lum bir tartışma yaşandığı göz-
lenmektedir. Bu hususa ilişkin 
Konya basın geleneğine aykırı, 
devletin itibarî ve milletin bü-
tünlüğü genel yaklaşımından 
uzak açıklama ve yayınlara katıl-
mıyoruz. Konya basının takdire 
şayan vakarlı duruşunu gölge-
leyen adımları endişe, üzüntü 
ve tepki ile takip ediyoruz. Bu 
vesileyle şu hususların kamuoyu 
tarafından bilinmesinde fayda 
olduğunu mülahaza ediyoruz; 

1-Konya Valisi Sayın Yakup 

Canbolat 15 Temmuz 2016 hain 
darbe girişiminde yüreğini ve 
gövdesini işgalcilere karşı koy-
muş ve kendisinden bekleneni 
yapmıştır. 15 Temmuz 2017 
anma etkinliklerinde de Sayın 
Vali’nin ne kadar hassas davran-
dığı herkesin malumudur. 

2-Konunun bizi ilgilendiren 
boyutu ise; söz konusu açıkla-
malarda Konya basını adına bi-
zim katılmadığımız görüşler ifa-
de edilmektedir. Konya basınını 

temsil konusunda bir ölçü ortaya 
koymak gerekirse; Konya Gaze-
teciler Cemiyeti’nin yaşı, devle-
tin ilgili kurumlarında temsili ve 
üye sayısının fazlalığı ortadadır. 
Dolayısıyla Konya basını adına 
yapılan bu açıklamalara katıl-
madığımızı, devlet yetkililerinin 
konuya ilişkin duruşunun ya-
nında olduğumuzu kamuoyuna 
saygıyla deklare ederiz. Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 
Kurulu.”  n HABER MERKEZİ

Konya’nın perakende sektörünün önemli isimlerinden Çelikkayalar AVM, 13 yıl önce açtığı ilk mağazasını yeniledi. Yeni konsepti ile 
dikkat çeken mağazanın açılışı dualarla yapıldı.  Çelikkayalar Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Ali Kaya, “550 kişiyi istihdam ediyoruz” dedi

‘Konya’nın markasıyız’
Çelikkayalar Alışveriş Merkezi’nin 

ilk açıldığı yer olan Eski Garaj Çelikka-
yalar Şubesi yenilendi.  13 yıl önce açı-
lan Çelikkayalar Mağazası, yenilenen 
konsepti ile göz doldurdu. 

Açılışta kurbanlar kesildi, Kuran-ı 
Kerim okundu ve dualar edildi. Açılı-
şa Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Perakendeciler Derneği 
Başkanı Habib Bingöl ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. “Çelikkayaların ilk 

kurulduğu yer burasıydı. 13 yıl aradan 
sonra mağazamızı yeniledik ve mo-
dern mağaza konseptine geçtik” diyen 
Çelikkayalar Alışveriş Merkezi Genel 
Müdürü Ali Kaya, şunları söyledi: “Ka-
ratay Belediyesi’nin bu çevreyi restore 
etmesi ve modernleştirmesi bizim de 
alışveriş merkezimizi yenilememize 
ışık oldu. Konya da 15 tane şubemiz 
var. Allah izin verirse 2 tane daha şube 
açacağız. 550 kişiyi istihdam ediyoruz. 

Açtığımız iki mağaza ile birlikte 100 ki-
şiyi daha istihdam edeceğiz.  Biz Kon-
ya’nın markasıyız. Bu şehre yatırım 
yapıyoruz, burada kazanıyoruz. Bizim 
gibi şehrin değerli markalarına sahip 
çıktıkları için ve yabancı markalardan 
alışveriş yapmadıkları için tüm Konyalı 
hemşerilerimize ve belediye başkan-
larımıza teşekkür ederiz. Konya da bu 
alanda milliyetçi olduğunu göstermek-
tedir. Konya’nın halkı her zaman kendi 

hemşerisini tutmuştur hepinize teşek-
kür ederim.” 

Açılışa katılan Konya perakende-
ciler derneği başkanı Habib Bingöl 
de, “Çelikkayaların ilk adım attığı bu 
mağazayı çok güzel bir dekorasyon ile 
vatandaşlarımızın hizmetine sundu-
ğu için teşekkür ederim. Konya Pera-
kende Derneği olarak toplamda 2000 
personel sayımız var. 182 şubemiz 
var. İnşallah bu sene sonunda şube 

sayımızı 250 çıkarıp Konya istihda-
mına katkıda bulunacağız. Konya’nın 
markalarına destek vermemiz lazım, 
hem kendi esnafımız hem kendimiz 
kalkınacağız” dedi.  “Çelikkayalar 
kardeşleri tebrik etmek lazım. Küçü-
cük bir yerden bugün 16 tane şubesi 
olan büyük bir  marketler zinciri hali-
ne geldiler” ifadesini kullanan Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli de 
şunları söyledi: “Büyüme katsayımızın 

yüzde 5 olması hemşerilerimizin,  Çe-
likkayların ve onlar gibi kardeşlerimiz 
katkısı ile oluyor. Türkiye alışverişlin 
şekli değişti. Özelikle AVM tarzına ge-
çildi. Daha rahat ortamlarda daha ucuz 
alış veriş yapıyoruz bu yüzden Çelik-
kayalara teşekkür ederiz. Konyamızın 
kalkınmasında emeği olan ,taş üstüne 
taş koyandan Allah razı olsun. Memle-
ketimiz için ve Karatayımız için hayırlı 
olsun” dedi. n MUSTAFA ALİ CANDAN 

Eski Garaj civarında 13 yıl önce ilk şubesini açan Çelikkayalar AVM, mağazasını yeniledi. Çelikkayalar Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Ali Kaya, “ Karatay Belediyesi’nin bu çevreyi restore etmesi ve modernleştirmesi bizim de alışveriş merkezimizi yenilememize ışık oldu” dedi. 
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Bülent Uygun: Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak
Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent 

Uygun, Osmanlıspor’un yeni sezon hazırlık-
larını yaptığı Kızılcahamam kampının he-
deflerini yükseltmek adına çok iyi geçtiğini 
söyledi. 

10 Temmuz’da ikinci etap kamp çalış-
maları için Ankara’nın Kızılcahamam ilçe-
sine giden Osmanlıspor, son antrenmanını 
dün akşam yaparak kampı tamamladı. Tek-
nik Direktör Bülent Uygun nezaretinde yapı-
lan antrenmanda müzik eşliğinde çalışan 
futbolcuların ritme uyması ve dans etmesi 
ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden 
oldu.

MORALLER YERİNDE
Antrenman öncesinde gazetecilere 

açıklamalarda bulunan Başkent ekibinin 
Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kızılcaha-
mam kampını çok iyi, hava koşulları ve saha 
koşulları altında tamamladıklarını söyledi. 
Morallerinin gayet yerinde olduğunu dile 
getiren Uygun, ”İlk etaba baktığımızda fut-

bol yapısı itibariyle eldeki kadronun oyun 
anlayışımızı, sistemimizi onlara anlatmak 
ve Osmanlıspor’un hedeflerini yükseltmek 
adına çok iyi geçtiğini söyleyebilirim” dedi.

“AVRUPA KUPALARINA 
KATILMA HEDEFİ VAR”

Osmanlıspor’un yeni sezondaki he-
defleri arasında Avrupa kupalarına gitmek 
olduğuna da işaret eden Uygun, “Gelecek 
sezon için Avrupa kupalarına katılma hedefi 
var. Hedefsizlik başarı getirmez. Dolayısıyla 
hepimizin bir hedefi var” ifadelerini kullan-
dı. Osmanlıspor’un geçtiğimiz sezon Avrupa 
kupalarında gösterdiği başarıyı “gerçekten 
mükemmel” diye niteleyen Bülent Uygun, 
şunları söyledi:

“Hedefimiz her zaman olacaktır ama 
baktığımızda özellikle ligdeki 8 tane takımın 
bunların içerisine Bursa, Antalya ve Başak-
şehir’i de katarsak ligimiz her zamankinden 
daha çetin geçecektir. Tabii bu zorlu süreçte 
bu hayalleri başarmak için doğru planlama, 

doğru sistem ve iyi bir kadro yapısı ile bir-
likte inanmışlığı da aşıladığımız da imkansız 
diye bir şey yoktur. Biz takım halinde başa-
rılara odaklanmış, istediğini ve arzuladığını 
alabilen, sahada da bütün herkesin takdirini 
kazanmış bir Osmanlıspor’u Avrupa kupala-
rına giderek de göstermek istiyoruz.”

“SERDAR GERÇEKTEN SEZONUN FLAŞ 
TRANSFERLERİNDEN BİR TANESİYDİ”

Adı üç büyüklerle anılan ancak Osman-
lıspor’u tercih eden eski Gençlerbirliği futbol-
cusu Serdar Gürler’in “Gerçekten sezonun 
flaş transferlerinden bir tanesiydi” değerlen-
dirmesini yapan Uygun, “Osmanlıspor üç ay 
önce doğru bir transfer politikasını Serdar’ı 
transfer ederek göstermiş oldu” diye konuş-
tu. Serdar haricinde Osmanlıspor’un kendi 
scout sisteminde üç aydır izlediği futbolcular 
olduğunu ve bunlarla da görüşmelerin de-
vam ettiğini aktaran Uygun, takımın bir sto-
per ve bir forvete ihtiyaç olduğunu kaydetti.
n İHA

Fenerbahçe’de 
Isla imzaladı

Fenerbahçe Cagliari’de forma giyen Isla’yla an-
latşığını duyurdu. Fenerbahçe Kulübünden yapılan 
açıklamada, “Kulübümüz, Cagliari’de forma giyen 
sağ bek Mauricio Isla ve kulübü ile yapılan görüşme-
ler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi ko-
nusunda her konuda anlaşma sağlamıştır. 29 yaşın-
daki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Şilili 
futbolcu Mauricio Isla ile imzalanan sözleşmenin ca-
miamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çu-
buklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz. Futbol-
cumuz Mauricio Isla’nın imza törenine dair detaylar 
önümüzdeki günlerde duyurulacaktır” denildi.
n İHA

Sivasspor’da 
kamp sürüyor

Spor Toto Süper Lig’e tekrar yükselen Sivasspor 
yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdürüyor. 

Kırmızı-beyazlı ekip Bolu’nun Karacasu Belde-
si’nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına 
devam etti. Teknik Direktör Samet Aybaba yöneti-
minde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika 
sürdü. Teknik heyet ve futbolcuların bir hayli keyifli 
olduğu gözlenen antrenman ısınma koşusu ile başla-
dı, kondisyon ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. 
Ardından 2’şerli gruplar halinde pas ve şut idmanı 
yapan futbolcular çift kale maçla çalışmayı tamam-
ladı. Antrenmanda sakatlığı bulunan Ali Şaşal Vural 
yer almadı.
n İHA

Karabükspor 
güç depoluyor

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 
2 etap kamp çalışmaları kapsamında Slovenya’da 
güç depoluyor.  Maribor kentinde günde çift idman 
ile Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalış-
malarını sürdüren kırmızı-mavili ekip koşu, kuvvet ve 
istasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanı Başkan Hikmet Ferudun Tankut ve 
Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül ile Antalyaspor 
forması giyen Sloven kaleci Saso Fornezzi ve ailesi 
de takip etti.   n İHA

Akhisar Belediyespor, 
Henrique’yi renklerini bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 
Akhisar Belediyespor, Çin Süper Lig’in-
de mücadele eden Shanghai Greenland 
Shenhua forması giyen eski Trabzonspor-
lu forvet oyuncusu Paulo Henrique ile 3 
yıllık anlaşma imzaladı. Ege ekibi Akhisar 
Belediyespor, aradığını forveti Çin’de bul-
du. Yeşil-siyahlılar uzun süren sakatlığı 
nedeniyle Çin Süper Ligi’nde fazla for-
ma şansı bulamayan 28 yaşındaki golcü 
oyuncu Paulo Henrique’yi renklerine 
bağladı. Daha önce Trabzonspor forması 

ile Süper Lig’de 78 maçta 19 gol kayde-
den Henrique’nin imza törenine, Akhisar 
Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, 
As Başkan Harun Eryüksel, yöneticiler 
İbrahim Evren Acar ile futbolcunun me-
najerleri katıldı. Transferle ilgili Akhisar 
Belediyespor’dan yapılan yazılı açıklama-
da, “Akhisarsporumuz Brezilyalı futbolcu 
Paulo Henrique ile 3 yıllık sözleşme im-
zalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza 
hayırlı başarılar dileriz” ifadelerine yer 
verildi.  n İHA

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da 
sürdüren Antalyaspor, Salzburg kampının 
üçüncü gününde tempo arttırdı. Antal-
yaspor, Salzburg kampının üçüncü gü-
nünde sabah antrenmanına düz koşu ve 
egzersiz ile başlayıp dayanıklılık koşusu 
ile devam etti. İki grup halinde yapılan da-
yanıklılık koşusunda, Teknik Direktör Rıza 
Çalımbay da futbolcularla birlikte koştu. 
Dayanıklılık koşusunun ardından kuvvete 

dayalı taktiksel çalışma gerçekleştirildi. 
Antrenörlerden Bülent Albayrak’ın yönet-
tiği çalışmada futbolcular önce bire bir, 
sonra ikiye iki mücadelesi yaptı. İzinli olan 
Samuel Eto’o ile sakatlığı nedeniyle ote-
lin salonunda çalışan kaleci Ozan Evrim 
Özenç’in katılmadığı antrenman 1.5 saat 
sürdü. Teknik heyet, gösterdikleri perfor-
mans nedeniyle antrenman sonrasında 
futbolcuları tebrik etti.  n İHA

Antalyaspor’da tempo artıyor

Avcı’nın Visca planı

Başakşehir, yurtdışı kampından sonra yeni sezon ha-
zırlıklarına İstanbul’da devam ediyor. Başakşehir Teknik 
Direktörü Abdullah Avcı antrenman öncesi basın men-
suplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, Club Brugge ile 
oynayacakları Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu karşı-
laşması ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Geçen 
senenin emeğini alacağımız bir final maçı olarak görü-
yoruz. Avrupa’da devam edebilmek için Şampiyonlar Li-
gi’nde play-off oynayıp UEFA Avrupa Ligi gruplarını cebe 
koymak son derece önemli. Club Brugge’ü canlı seyrettir-
dim. Ekip halinde nasıl hazırlanacağımızla ilgili çalışma-
lar yapıyoruz. Oyuncu kadromuz ve kalitemiz genişledi. 
Bir tık daha yukarı atmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

‘VİSCA KALACAK GİBİ PLAN YAPTIK’
Abdullah Avcı, Bosna Hersekli futbolcuları Edin Vis-

ca’nın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili 
konuşarak, “8 oyuncu geldi 11 oyuncu gitti. Şu an için 
transferde durduk gibi. Transfer bitene kadar hareket-
lilik devam edebilir. Şu an biraz da fazlalığımız var gibi 
ona göre bir planlama yapıyoruz. Takım oyununa fayda 
verecek oyuncular seçtik. Visca kalacak gibi planlarımızı 
yaptık. Cengiz’de kalacak gibi yaptık ama ekstra bir du-
rum ortaya çıktı. Visca şu anda son derece iyi çalışıyor” 
açıklamasını yaptı.

‘AİLE ZENGİNLEŞİYOR’
Yeni sezon için tecrübeli oyuncuları kadrosuna kat-

tıklarını dile getiren Avcı, “Üst düzey oyuncular aldık. 
Adebayor geçen sene gelmişti, Clichy 14 sene Premier 
Lig’de oynadı. Profesyonelliğini hala sahada gösteriyor 
ve bu da diğer oyuncuları yanına çekiyor. Diğer oyuncular 
zaten bildiğimiz isimler. Aile zenginleşiyor, umarım bu 
da sahanın içine yansıyacaktır” diye konuştu.

‘CENGİZ’İN HER ZAMAN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ’
Cengiz Ünder’in Roma’ya transferini değerlendiren 

Avcı, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
“10 aylık bir süreçte geldi. Transferi ülkemiz, ku-

lübüm adına önemli. Kendine yapacağı yatırım devam 
etmeli. Ben sadece ona bunu tavsiye ediyorum. Biz onun 
her zaman destekçisi olacağız.”  n İHA

Başakşehir Teknik 
Direktörü Abdullah 
Avcı, “Visca kalacak 
gibi planlarımızı yaptık. 
Cengiz’de kalacak gibi 
yaptık ama ekstra bir 
durum ortaya çıktı. 
Visca şu anda son 
derece iyi çalışıyor” 
dedi
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Türkiye’nin madalya umudu Sena’nın azmi sınır tanımıyor
İşitme engelli olmasının yanı sıra 

skolyoz hastalığı nedeniyle omuz ağ-
rıları da çeken İşitme Engelliler Karate 
Milli Takımı’nın madalya umudu Sena 
Saime Sönmez, tüm olumsuzluklara 
karşın yılmadan çalışıyor. Deaflympics 
2017’ye kalabalık bir kafile ile katılan 
İşitme Engelliler Karate Milli Takımı’nın 
madalya umudu Sena Saime Sön-
mez’in, onu diğer sporculardan ayıran 
bir özelliği var. Henüz 18 yaşında olan 
Sena, işitme engelli olmasının yanın-
da aynı zamanda skolyoz hastası. Yani 
omuriliğinde eğrilik var. Tüm zorluklara 
rağmen hem işitme engellilerle hem de 
konuşanlarla yarışabilen genç karateci, 
karateye adeta aşık. 

5 yıl önce karateye başlayan Sena, 
“Saat 06.00’da kalkıp beş tur koşu ya-
pıyorum. 07.30’da kahvaltı yapıyorum. 
09.00’da antrenmana başlıyorum. Öğ-
leden sonra 15.00’te tekrar antrenma-
na başlayıp 19.30’a kadar çalışıyorum” 
ifadelerini kullandı.

‘OMZUMUN ACISINDAN 
UYUMAKTA ZORLANIYORUM’
Skolyoz nedeniyle geceleri uyu-

makta zorlandığını söyleyen şampiyon 
karateci, “Omzum acıyor. Acısından 
rahatsız oluyorum ve uyuyamıyorum. 
Ağrı yapıyor, eğildiğimde de acıyor” 
dedi. Sena, tüm bu zorluğa karşın kısa 
süreli karate yaşantısına birçok başarı 
sığdırdı. Son olarak ise Dünya Şampi-
yonası’nda kata dalında birinci oldu. 
Kendisini ‘heyecanlı, çalışkan ve mut-
lu’ olarak tanımlayan Sena, Samsun’da 
düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler 
Olimpiyat Oyunları’nda da hedefinin 
madalya kazanıp Türk Bayrağı’nı dal-
galandırmak olduğunu söyledi. Liseyi 
grafik tasarım mezunu olarak bitiren 
genç karateci, omuz ameliyatı sonrası 
sporu asla bırakmayacağını belirtirken 
karatede daha büyük başarılar elde et-
meyi amaçlıyor. Sena Saime Sönmez, 
Deaflympics 2017’de 24 Temmuz’da 
tatamiye çıkacak.  n İHA

TFF 2. Lig’de fikstür 
26 Temmuz’da çekilecek

2017 - 2018 Sezonu TFF 2 ve 3. Lig Fikstür Çe-
kimi töreni 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 
15.00’te yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda 
gerçekleştirilecek fikstür çekimine, Türkiye Futbol 
Federasyonu yetkilileri ile TFF 2 ve 3. Lig kulüp tem-
silcileri katılacak. TFF 2. Lig’de mücadele eden tem-
silcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un fikstürü de 26 
Temmuz günü belli olacak.   n METE ALİ MAVİŞ

Konya ASKF’den 
Osman Bak’a ziyaret
Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, ka-

bine değişiminin ardından Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı’na getirilen Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret 
etti. Ziyarete, Konya Amatör Spor Kulüpleri Fede-
rasyonu Başkanı Remzi Ay, Başkan Vekili Mehmet 
Günbaş ve Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdullah Şanlı katıldı. Konya ASKF Başkanı Remzi 
Ay, yeni bakan Osman Aşkın Bak’a yeni görevinde 
başarılar dilerken, Bakan Osman Bak, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
n TEVFİK EFE

Ahmet Örken’den 
teşekkür mesajı

Son dönemde elde ettiği başarılar ile adından 
sıkça söz ettiren, Konya ve Türkiye’nin yüz akı olan 
Konya Torku Şekerspor bisikletçisi Ahmet Örken sos-
yal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak ken-
disine destek olanlara teşekkür etti. Örken, yazdığı 
mesajda, “Öncelikle kulübüm Torku Sekerspor’a, 
sponsorlarımıza, takım arkadaşlarıma ve bizlere gü-
venen destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum” 
ifadelerine yer verdi. Örken son olarak Çin’de birinci-
lik elde etmişti.  n METE ALİ MAVİŞ

Yavru Kartal’ın ilk hazırlık maçı Samsunspor ile
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum 

kampında sürdüren 2. Lig temsilcimiz 
Konya Anadolu Selçukspor ilk hazır-
lık maçını Samsunspor ile oynaya-
cak. Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde 
TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor 
ile hazırlık maçı oynayacak yeşil be-
yazlılar bu müsabakası 26 Temmuz 
Çarşamba günü oynanacak. Temsilci-
miz Konya Anadolu Selçukspor ikinci 
hazırlık maçını 29 Temmuz’da yapa-
cak. Yeşil beyazlı takım 30 Temmuz’da 
Erzurum kampını tamamlayacak. İkinci 
etap kamp çalışmalarının tamamlan-
masının ardından Yavru Kartal’da kad-
ro netleşecek.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Yeni sezonda Spor Toto 2. Futbol 

Ligi Beyaz Grup’ta mücadele ede-
cek olan temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor Erzurum kampında yeni 
sezona hazırlanıyor. Erzurum Yüksek 
İrtifa Kamp Merkezi’nde teknik Direktör 
Alper Avcı ve yardımcıları yönetiminde 
günde çift idman yapan yeşil beyazlı 
takımda tempo artıyor. Öğleden önce 
kondisyona yönelik yapılan çalışmaları 
öğleden sonra yapılan taktik antren-
manlar ile tamamlayan Konya Anadolu 
Selçukspor, güç depolamanın yanında 
teknik ve taktik antrenmanlar ile lige 
hazırlanıyor.   n TEVFİK EFE

Konya, Bölgesel Amatör Ligi’nde üç takım ile temsil edilecek

Bölgesel Amatör’de 
takımlar belli oldu

Bölgesel Amatör Lig’de 2017-2018 
sezonu katılım başvuruları tamamlandı. 
BAL’da bu sezon oynama hakkı olan 163 ta-
kımdan 160’ başvurusu kabul edildi. Katıla-
cak takımların 89’u geçen sezon BAL’ da yer 
alan takımlardan, 61’i yerel liglerden BAL’a 
yükselen takımlardan, 10’u ise geçen sezon 
TFF 3. Lig’den düşen takımlardan oluşuyor. 
2017-2018 Sezonu Bölgesel Amatör Lig 
statüsü, grup kura çekim toplantısı ve mü-
sabakaların başlama tarihleri önümüzdeki 
günlerde yapılacak saha denetimlerinin ta-
mamlanmasından sonra açıklanacak.
SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR 8. KEZ BAL’DA

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele 
edecek olan Konya ekiplerinden Sarayönü 
Belediyespor, bu ligde 8.kez mücadele ede-
cek. Her sezon büyük umutlarla lige başla-
yan ancak bir üst lige yükselemeyen yeşil 
siyahlılar, yeni sezonda da şampiyonluk 
kadrosu kurmak için çalışmalarını sürdürü-
yor. Geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan 
birçok oyuncu ile yeniden anlaşan Sarayönü 
Belediyespor, yaptığı takviyeler ile 2017-
2018 sezonunda yıllardır çıkmak istediği 3. 
Lig’e yükselmek istiyor.

EREĞLİSPOR YENİDEN BÖLGESEL’DE
2016-2017 sezonunda Konya Süper 

Amatör Küme’de mücadele eden ve sezon 
sonunda ipi göğüsleyerek şampiyon olan 
Ereğlispor, yeni sezonda Bölgesel Amatör 
Ligi’nde mücadele edecek olan Konya ekip-
lerinden. Yeşil beyazlı takım yeni sezonda 
yeni bir oluşum yaparak bu ligde başarılı 
olmak istiyor. Sezonun bitmesinin ardından 
hemen transfer çalışmalarına da başlayan 
Ereğlispor, altyapıya verdiği önem ile dik-
kat çekiyor. Ereğlispor, bir sezon aranın 
ardından Bölgesel Amatör Ligi’ne yeniden 
yükselmişti.

AKŞEHİRSPOR’DA YENİ 
YÖNETİM OLUŞTURULDU

Son iki sezonda olduğu gibi yine Bölge-
sel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan 
bir başka Konya temsilcisi ise Akşehirspor. 
Kırmızı beyazlı geçtiğimi sezon ve bir önce-
ki sezon Paly-Out maçı oynamak zorunda 
kalmış, bu iki maçta da Süper Amatör Lig 
ikincisi Selçukspor mağlup ederek Böl-
gesel Amatör Ligi’nde kalmıştı. Geçen yıl 
yönetimsel sorunlar yaşayan Akşehirpsor, 
bu sezon Akşehir Belediyesi’nin de desteği 
ile ligde iyi işler başarmak istiyor. Transfer 
çalışmalarını bu yönde sürdüren kırmızı be-
yazlı ekipte hedef şampiyonluk.
n HASİB MUTLU

Bu sezon üç 
temsilcimizin 

mücadele edeceği 
Bölgesel Amatör 

Ligi’nde başvurular 
tamamlandı. 

BAL’da oynama 
hakkı bulunan 163 
takımdan 160’ının 
başvurusu kabul 

edildi. 2017-
2018 sezonunda 

Konya’yı Bölgesel 
Amatör Ligi’nde 

Akşehirspor, 
Ereğlispor 

ve Sarayönü 
Belediyespor 
temsil edecek
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Çin Sü-
per Lig’inde mücadele eden Shanghai Greenland Shenhua forması 
giyen eski Trabzonsporlu forvet oyuncusu Paulo Henrique ile 3 yıllık 
anlaşma imzaladı. 

Ege ekibi Akhisar Belediyespor, aradığını forveti Çin’de buldu. 
Yeşil-siyahlılar uzun süren sakatlığı nedeniyle Çin Süper Ligi’nde 
fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki golcü oyuncu Paulo 
Henrique’yi renklerine bağladı. Daha önce Trabzonspor forması ile 
Süper Lig’de 78 maçta 19 gol kaydeden Henrique’nin imza töre-
nine, Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, As Başkan 
Harun Eryüksel, yöneticiler İbrahim Evren Acar ile futbolcunun 
menajerleri katıldı. Transferle ilgili Akhisar Belediyespor’dan yapı-
lan yazılı açıklamada, “Akhisarsporumuz Brezilyalı futbolcu Paulo 
Henrique ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbol-
cumuza hayırlı başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.  n İHA

Akhisar Henrique’yi 
renklerine bağladı

Yeni sezona Avusturya’da hazırlanan Atiker Konyaspor,dün sa-
bah saatlerinde salonda yapılan çalışma ile hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler 
gözetiminde gerçekleşen ve Performans Antrenör Yardımcısı Erte-
kin Uluer yönetimindeki antrenmanda oyuncular kuvvet ve daya-
nıklılık hareketlerinden oluşan ve yaklaşık 1 saat süren bir çalışma 
yaptı.

Yeşil beyazlılar bugün yapacağı antrenmanla çalışmalarını 
sürdürecek.
n SPOR SERVİSİ

Süper Kupa’ya hazırlanan 
Kartal kuvvet çalıştı

Eren: Son iki sezondaki başarılar işimizi zorlaştırıyor
Konyaspor’un yeni transferlerinden 

Eren Albayrak, hedefleri ve beklentileri 
büyük bir camiaya geldiğini belirterek, 
amaçlarının takım olarak mücadele 
verecekleri 3 kulvarda da başarılı olmak 
olduğunu söyledi. “Atiker Konyaspor’da 
bulunmaktan ve bu ekibin bir parçası ol-
maktan dolayı çok mutluyum” sözleriy-
le açıklamasına başlayan yeni transfer 
Eren Albayrak, “Atiker Konyaspor bek-
lentileri ve hedefleri büyük bir camia. 
Tek düşüncemiz bunlara en güzel şe-
kilde cevap vermek. Bunun için burada-
yım. Son iki sezonda yakalanan başarı 
işimizi tabiki de biraz zorlaştırıyor. Ama 
takımdaki herkesin ortak düşüncesi 
camiayı en güzel şekilde temsil edebil-
mek. Bunun için saha içinde ve dışında 
ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ
Zor bir sezonun kendilerini bekledi-

ğini de ifade eden Eren Albayrak, “Sü-
per Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye 
Kupası’nda zorlu maçlar bizi bekliyor. 
Ama zorlukların üstesinden gelme ve 

başarma duygusu hedefe daha fazla 
motive olmamıza neden olacaktır. Ge-
çen sene elde edilen Türkiye Kupası 
şampiyonluğu ve iki sene üst üste direkt 
olarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak, 
ülkemizi temsil etmek gerçekten önemli 
başarılar. Yüksek konsantrasyonla iyi 
bir sezon geçirmek ve mücadele ede-
ceğimiz her kulvarda Atiker Konyaspor 
camiasını en iyi şekilde temsil etmek en 
büyük arzumuz” diye konuştu.

YABANCILAR GENÇLER İÇİN FIRSAT
Son iki sezondur kaliteli ve önemli 

yabancı oyuncuların Türk futbolunun 
içerisinde yer almasının genç oyuncula-
rın gelişimine ve ülke futboluna faydalı 
olduğuna da işaret eden Eren Albay-
rak, “Herkes gibi bende kaliteli yabancı 
oyuncunun Türk futbolunda olmasından 
yanayım. Ama son yıllardaki yabancı 
oyuncu transferi konusunda verilen 
serbestlikle Türk oyunculara gereken 
fırsatın verilmediğini ve bir anlamda 
genç oyuncuların gelişiminin önüne 
geçildiğini de düşünüyorum. Kaliteli ise 

yabancı oyuncu tabiki gelsin. Ben geçen 
sezonun ikinci devresinde Medipol Ba-
şakşehir’de Adebayor gibi dünyaca ünlü 
bir isimle oynadım. Onun gibi önemli 
isimlere kimsenin bir şey diyeceğini 
düşünmüyorum. Umarım Türk futbolun-
daki yabancı oyuncu konusu bir an önce 
gerektiği şekilde çözüme kavuşur” şek-
linde görüş belirtti.

TARAFTARIMIZI HERKES BİLİYOR
Eren Albayrak, “Geçen sezon so-

nunda Türkiye Kupası finalinde karşılaş-
tığımızda Konyaspor taraftarının ne ka-
dar etkili olduğunu bir kez daha gördüm. 
Herkes futbolcunun düşüncesi taraftarı 
olan dolu tribünler önünde oynamak. Bu 
motivasyon anlamında da bir ‘tık’ üstü-
ne koymanıza neden oluyor. Taraftarı-
mızı herkes biliyor. Bizde deplasmanla-
ra geldiğimizde ve izlediğimiz maçlarda 
gördük. Onların her zaman olduğu gibi 
yine desteklerine ihtiyacımız var. Bizle-
ri üç kulvardaki mücadelemizde yalnız 
bırakmayacaklarına inanıyoruz” diyerek 
tamamladı.  n SPOR SERVİSİ

Süper Kupa maçında ilk raunt Konyaspor’un
Beşiktaş ile Samsun’da oyna-

nacak Süper Kupa maçı için geri 
sayım başladı. Maçı seyredecek 
taraftarların yerlerinin belirlenmesi 
için çekilen kurada Konyaspor Tür-
kiye Kupası finalinde olduğu gibi 
Maraton tribününü çekti. Bu durum 
Konyaspor taraftarında büyük sevinç 
yarattı. 

Atiker Konyaspor’un 6 Ağus-
tos’ta oynanacak Süper Kupa Final 
maçında yer alacağı tribünler belli 
oldu.

6 Ağustos 2017 Pazar günü 
oynanacak kupa finali öncesi ger-
çekleştirilen toplantıya Konyaspor 
adına Başkan Yardımcısı Celalettin 
Çakıcı ve Genel Müdür Muhammed 
Ak katıldı. Oturma düzenine yönelik 
gerçekleştirilen kura sonrası, Sam-

sun Yeni Stadı’nda oynanacak Süper 
Kupa Final maçında Maraton ve Gü-
ney Kale arkası tribünleri Atiker Kon-
yasporlu taraftarlarına tahsis edildi.

Geçen seneki final karşılaşma-
sında bilet fiyatları  75-100 TL iken, 
bu yıl iki kulübün de ortak talebiyle 
50-100 TL şeklinde belirlendi. Sü-
per Kupa Final maçını maratondaki 
taraftarlar 100 kale arkalarındaki 
futbolseverler ise 50 liradan takip 
edebilecekler.

BİLET FİYATLARI TEPKİ ÇEKTİ
Öte yandan Süper Kupa maçının 

biletlerinin 100 ve 50 TL olarak belir-
lenmesi Konyaspor taraftarının tep-
kisini çekti. Bilet fiyatlarını yüksek 
bulan taraftarlar, sosyal medyadan 
tepki gösterdi.
n SPOR SERVİSİ

Gruptan çıkabiliriz
Atiker Konyaspor’un yeni transferi Abdou Razack Traore Avrupa Ligi gruplarından çıkabileceklerini söyledi. Konyaspor’da daha önce 
oynadığını hatırlatan deneyimli oyuncu, Konya halkının kendisini sahiplenmesi nedeniyle ikinci kez Konyaspor’a gelmek istediğini belirtti

Bir sezon sonra Atiker Konyaspor’a dö-
nen Burkina Fasolu hücum oyuncusu Ab-
dou Razack Traore, Türk geleneklerini çok 
sevdiğini ve özellikle Türk çayına tutkun 
olduğunu söyledi.  Yeşil-beyazlı takımın 
yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avus-
turya’nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı 
otelde açıklamada bulunan Traore, Tür-
kiye’de kendisini evinde gibi hissettiğini 
anlattı. 

Türkiye’deki yaşam tarzına ve alış-
kanlıklara da uyum sağladığını belirten 28 
yaşındaki futbolcu, “Bir keresinde Polon-
ya’ya 5 gün kalmak için gitmiştim, 3 gün 
sonra Türk çayı içmek için Polonya’dan 
geri döndüm. Havaalanına indiğimde ilk 
yaptığım şey hemen gidip çay içmek oldu. 
Artık ülkeme döndüğümde de yanımda çok 
miktarda çay götürüyorum.” ifadelerini 
kullandı.

“KONYA HALKI BANA 
ÇOK İYİ DAVRANDI”

Traore, bir sezon sonra Atiker Kon-
yaspor’a dönmesi hakkında ise şöyle ko-
nuştu:

“İki sezon önce buraya 1 yıllığına ki-
ralık olarak gelmiştim, bu sürede içinde 
kulüptekiler ve Konya halkı bana çok iyi 
davrandı. Bir yıl bitince de Karabükspor 
ile devam eden bir sözleşmem olduğu için 
geri dönmem gerekti. Orada sözleşmemi 
tamamladıktan sonra yeniden Konya’dan 
teklif geldi ve fazla düşünmeden kabul et-
tim. Benim için iyi bir tercih oldu.” 

“UEFA AVRUPA LİGİ’NDE DE NEDEN 
GRUPTAN ÇIKMAYALIM”

Süper Lig’deki 5. yılını geçirecek Trao-
re, Atiker Konyaspor’un adım adım üzerine 
koyan bir takım olduğunun altını çizerek, 
şöyle devam etti:

“Konyaspor, iki sezon önce ligi 3. 
bitirerek, geride kalan sezon da Türkiye 
Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi 
gruplarına gitme hakkı kazandı. Öncelikle 
geçen sezonki unvanımızı korumak için 

savaşmalıyız. 
Bunun yanında UEFA Avrupa Ligi’nde 

de neden gruptan çıkmayalım. ‘Şampiyon 
olacağız.’ demek çok kolaydır ama önemli 
olan o yolda gidebildiğiniz kadar gidebil-
mektir. Her hafta zorlu bir süreç olacak. Ligi 
olabilecek en iyi yerde bitirmek istiyoruz.” 

Traore, Teknik Direktör Mustafa Reşit 
Akçay’ın kendilerinden göze hoş gelen bir 
futbol beklediğini aktararak, “Daha önce 
onun takımlarına karşı da oynadım. Takım-
larını nasıl oynattığını biliyorum. Patron o 
ve nasıl olmasını istiyorsa, bu yönde gere-
ken yanıtları vermeye çalışacağız. Sezon 

içinde çok büyük zorluklar olacak ve biz de 
buna göre hazırlanıyoruz. Umarım güzel 
sonuçlar elde edebiliriz.” diye görüşlerini 
aktardı.

TUDOR YORUMU
Abdou Razack Traore, Galatasaray’da-

ki performansıyla çok eleştirilen, Kardemir 
Karabükspor’daki teknik direktörü Igor Tu-
dor hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“Igor Tudor, çok çalışkan ve azimli 
birisi. İşleyişle ilgili çok fazla bir şey söy-
leyemem. Her zaman oyuncularından en 
iyisini almaya çalışıyor. Umarım onun için 
en iyisi olur.”   n AA
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