
‘İsrail güçten anlar, artık yeter demeliyiz’ Meram Tıp Fakültesi’nde sona geliniyor
Saadet Partisi, Kudüs’te yaşanan 
zulme sessiz kalmayarak “İsrail 
güçten anlar” konseptiyle 30 
Temmuz Pazar günü İstanbul 
Yenikapı’da Büyük Kudüs 
Mitingi düzenliyor. Mitingle 
ilgili bilgiler paylaşan 
Miting Tertip Komitesi 
Başkanı Veysel Doğan, 
“Artık yeter! Demek için 
haykırma zamanıdır” 
diyerek herkesi mitin-
ge davet etti.  
n HABERİ SAYFA 15’TE

Vali Yakup Canbo-
lat, Konya Büyükşe-

hir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek ve NEÜ 

Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker Meram 

Tıp Fakültesi Hastanesi 
inşaatında incelemelerde 

bulundu. Hastanenin yüzde 
85’inin tamamlandığı ve bir 

ay içerisinde de geçici kabul 
şartını sağlayan yüzde 91’inin 
tamamlanacağı ifade edildi.
n HABERİ SAYFA 14’TE

KOYUNCU FİAT’TAN
AVANTAJLI KAMPANYA

FİZİKON, ‘A’ TİPİ 
HİZMET VERİYOR 

Fiat, hediye LPG ve sıfır faiz avantajı sunuyor

Yeni hizmet binası ile kalitesini artırdı

Koyuncu Fiat’ta avantajlı kampanyalar devam ediyor. Egea 
Sedan araç alana hediye olarak Landirenzo marka LPG ta-
kılıyor. Doblo ve Fiorino’yu tercih edenlere ise 36 bin TL’ye 
20 ay sıfır faiz ve uzatılmış garanti şeklinde avantaj sunuluyor.

Sağlık alanındaki hizmetleriyle kısa sürede tercih edilen ku-
rum olan Özel FİZİKON Tıp Merkezi, 2016 yılında taşındığı 
yeni binası ile A sınıfı hizmet vermeye devam ediyor. Prof. 
Dr. Hasan Oğuz, “FİZİKON tıp merkezi yeni binasında ‘A 
tipi’ bir tıp merkezi oldu” dedi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE
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Çilek için göçüyorlar!
2006 yılında organik çilek 

üretimine başlayan Seydişehir 
Yaylacık Köyü, bugün 

ortalama yıllık 500 ton üreten 
bir yıldız haline geldi. Organik 
çilek sayesinde bölge halkının 

refah seviyesi artarken, 
bölgeye göçler de başladı

ÇİLEK ÜRETİCİSİ 
FİYATTAN MEMNUN

Seydişehir’in Yaylacık köyündeki çiftçilere, 
Tarım İl Müdürlüğünce bundan 11 yıl önce 
2006 yılında çilek üretimi tavsiye edildi. 5 
çilek bahçesi kurularak başlayan projede 
bugün gelinen noktada 500 dekarlık alana 
ekim yapılıyor.  Bu yıl 550 tona yakın çilek 
üretimi bekleniyor. Geçen yıl 2 TL den ve-
rilen çileğin bu yıl 3,5 TL olması üreticiyi 
sevindiriyor. 

KENTTEN KÖYE 
GÖÇLER YAŞANDI

Yaylacık Köyü Muhtarı Ömer Kalemci, se-
neye ki hedeflerin 650-700 ton çilek üret-
mek olduğunu belirterek, hedeflerini daha 
da artırarak üretimde 1000 tonun üzerine 
çıkmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca Ka-
lemci, çilek sayesinde bölge halkının refa-
hının arttığını ve kentten köye çilek üretmek 
için göçler yaşandığının bilgisini verdi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

02 ‘Yardımcı doçentliği
gözden geçirin!’ 13 Konya’dan sonra 

tercih İstanbul! 15 ‘TMO alım yapsa
fiyat yükselecek’

Delege seçimi
tamamlandı

Küçükbaş için 
hastane hizmeti!

AK Parti Konya İl Başkanı Musa 
Arat, 3 Temmuz’da başlayan 6. 
Olağan İl - İlçe Kongre sürecini 
değerlendirdi. Arat, 31 ilçede 
delege seçiminin tamamlan-
dığını belirterek, il kongresinin 
18 Kasım 2017 ile 25 Şubat 2018 
tarihleri arasında yapılacağını 
ifade etti. n HABERİ SAYFA 5’TE

SÜ Veteriner Fakültesi Küçük-
baş Hayvan Hastanesi’nin temeli 
atıldı. 3 bin 600 metrekarelik 
oturma alanına sahip olacak 
hastane ile ilgili SÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, “Avrupa’da 
da rekabet edebilecek düzeyde 
bir hastane” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Ücretsiz kanser
taramasına
Hançerli’den çağrı
n HABERİ SAYFA 7’DE

Meram Belediyesi
asfalt rekorunu 
1.5 kat artırdı
n HABERİ SAYFA 7’DE

Pistonların 
içinde uyuşturucu 
gizlemişler!
n HABERİ SAYFA 6’DA

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli caddelerindeki 
kaldırımlarda görme engelli vatandaşların yardım almadan 

tek başlarına ve güvenle harekete etmelerini sağlayacak 
hissedilebilir yüzey yürüme yolları yapıyor.  n SAYFA 14’TE

Hissedilebilir
yollar ile
engeller
kalkıyor

KONESOB Başkanı Karamercan, esnaf ve sanatkarları uyardı 

Vergi ve prim affı için başvurular 30 
Haziran’da sona ermişti. Şimdi sıra 
ödemede. 31 Temmuz’a kadar ilk 
taksit ödenecek. İlk 2 taksiti ödemeyen 
hakkını kaybedecek. Kamuoyunda 
“sicil affı” olarak bilinen düzenleme 
den yararlanmak için ise son gün 
bugün. 

KONESOB Başkanı Ali Osman Kara-
mercan, devletin çıkardığı af yasası 
ile vergi ve sigorta prim borçlarının 

yeniden yapılandırılmasında 31 Tem-
muz 2017 tarihine kadar ilk ödemele-
rin yapılması gerektiğini hatırlatarak 

esnaf ve sanatkarları uyardı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

31 Temmuz’a kadar ödeyin!

Ali Osman Karamercan
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‘Yerel yönetimlerde kadın sayısı artmalı’
Karatay Belediyesi Kent Kon-

seyi Kadın Meclisi Konya’nın tek 
kadın Muhtarı Nazan Kaçıran’ı 
ofisinde ziyaret etti. Karatay Bele-
diyesi Kent Konseyi Kadın Meclis 
Üyeleri Meram’ın tek kadın muh-
tarları olan Yunus Emre Mahalle 
Muhtarı Nazan Kaçıran’ı ziyaret 
ederek görevinde başarılar diledi. 
Yunus Emre Mahallesi’nin ve Me-
ram’ın ilki yaşadığını dile getiren 
Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Başkanı Aynur Av-
şar, “Nazan Hanım Konya’nın tek 
kadın muhtarı, yerel yönetimlerin 
bir parçası olan muhtarlıklarımız 
bizler için kıymetli. Bu kıymetli 
olan birimlerde kadınlarımızı gör-
mek bizler için onur verici. Kadın 
muhtar olarak muhtarlık mesle-
ğinin tüm zorluklarını tek başına 
sırtlayan Sayın Nazan Hanımı kut-
luyorum. Ekmiş olduğunuz tohu-
mun yeşerdiğini bundan sonra da 
göreceğiz” diye konuştu. Avşar, 
yerel yönetimlerde kadınların daha 
fazla olmasını istediklerini belirte-
rek, “Yerel yönetimlerde kadın sa-
yısının artmasını istiyoruz. Bunun 
içinde hep birlikte çalışmalıyız. 
Bunu sadece milletvekili, meclis 
üyesi ya da başkan olarak değil, 
her alanda yapmamız gerekiyor. 
Sayın Karatay Belediye Başkanı-
mız Mehmet Hançerli’ye, kadın-
larla ilgili yaptığımız her çalışmada 
bize destek olduğu için canı gönül-
den teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu. Karatay Belediyesi’nin 
her zaman muhtarların yanında 
olduğuna dikkat çeken Aynur Av-
şar, “Muhtarlık kutsal ve önemli 
bir görev, Muhtarlarımız devlet 
adına önemli işler yapıyor. As-
lında devletin önemli bir yükünü 
alıyor. Mahalle halkını en iyi muh-
tarı bilir. Vatandaş başı ne zaman 
sıkışsa muhtara koşar. Bu nedenle 
muhtarlık kurumunun önemi bü-
yüktür” dedi. Başkan Avşar, ba-
şarılı bir şekilde görevini yürüten 
Nazan Kaçıran’a başarılarının de-

vamını dileyerek sözlerini bitirdi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Yunus Emre Mahalle 
Muhtarı Nazan Kaçıran ise;  “Kara-
tay Belediyesi Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Üyelerine ayrı ayrı teşek-

kür ederim. Bu ziyaret beni çok 
mutlu etti. Böyle ziyaretler işimize 
olan sevdamızı artırıyor” dedi. Na-
zan Kaçıran;  Kent Konseyi Kadın 
Meclisi’nin Konya’da başarılı işlere 
imza attığını söyleyerek, kadınla-

rın toplumsal yaşamdaki etkin-
liklerini arttırmaya ve yerel karar 
alma mekanizmalarında aktif rol 
almalarını sağlamaya yönelik ça-
lışmalarını ilgiyle takip ettiğini be-
lirtti.  n HABER MERKEZİ 

‘Yardımcı doçentlik
ilmiye sınıfına bir paravan’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ül-
kemdeki rektörlerimizden de ricam 
var, YÖK Başkanımız ile de bunu 
konuşuyorum, Allah aşkına şu yar-
dımcı doçentlik olayı nedir? Şunu bir 
gözden geçirin. Dünyanın kaç yerin-
de acaba yardımcı doçentlik var?” 
dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi’nde, İslam Dünyası Yükseköğ-
retim Alanının Oluşturulması Top-
lantısı’nın açılış oturumunda yaptığı 
konuşmada, konferansın medeniyet 
coğrafyasındaki yükseköğretim so-
runlarının tartışıldığı, yeni iş birliği 
imkanlarının geliştirildiği sürecin 
kapılarını aralayacağına inandığını 
dile getirerek, YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Yekta Saraç’a ve ekibine konferansı 
düzenlemeleri dolayısıyla teşekkür 
etti. Yardımcı doçentliğin kaldırıl-
masını YÖK Başkanı Saraç’tan ve 
rektörlerden rica ettiğini dile geti-
ren Erdoğan, şöyle konuştu:  “Ül-
kemdeki rektörlerimizden de ricam 
var. YÖK Başkan’ımız ile de bunu 
konuşuyorum. Allah aşkına şu yar-
dımcı doçentlik olayı nedir? Şunu bir 
gözden geçirin. Yardımcı doçentlikle 
ön kesiyoruz. Dünyanın kaç yerinde 
acaba yardımcı doçentlik var? Ben 
araştırdığım yerlerde doğrusu böyle 
bir mekanizma pek görmüyorum. 
Bunu birileri birilerini oyalamak için 
yapmışlar. Bu, gerçekten ilmiye sını-
fına bir paravan, engel oluşturuyor. 
Bunu aşmamız lazım ve aşacağı-
mıza inanıyorum. Türkiye’nin Yük-
seköğretim Sistemi, 184 üniversi-
tesindeki 7,3 milyon öğrencisi, 75 

bini doktoralı olmak üzere 150 bin 
akademisyeni ile güçlü bir yapıya 
sahip. YÖK’ün ülkemizin bu bilgi ve 
birikimini İslam ülkelerindeki yük-
seköğretim sistemleriyle paylaşması 
gerektiğini de düşünüyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün-
yanın en iyi ilk 500 üniversitesi ara-
sında İslam ülkelerinden bir avuç 
kurumunun bulunduğuna dikkati 
çekerek, İslam toplumlarının, en 
zeki öğrencilerini ve en parlak beyin-
lerini batılı eğitim kurumlarına kap-
tırdığını söyledi.  Gençlerin kendi ül-
kelerinden, kendi üniversitelerinde 
parlak bir gelecek göremedikleri için 
giderek artan bir oranda batıya yö-
neldiklerini ifade eden Erdoğan, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü:  “Üstelik 
bunun için batı ülkelerine çok ciddi 
paralar da aktarıyoruz. Bu öğrencile-
rin akademik çalışmalarını bitirdik-
ten sonra doğal olarak kendi ülkele-
rine dönmelerini, kendi insanlarına 
hizmet etmelerini bekliyoruz. Ancak 
çoğu zaman okullarını bitirenler ana 
vatanlarına dönmüyor, eğitim aldık-
ları yerlerde kalıyorlar. Bu durumda 
alıştıkları hayat standardından vaz-
geçememe gibi sebepler mutlaka 
etkilidir. Ancak devleti yönetenler 
olarak bizlerin, üniversitelerimizin 
en tepelerindeki isimler olarak da 
sizlerin, gençlerimizi kendimizden 
uzaklaştıran asıl sebepler üzerinde 
düşünmesi gerekir diye düşünüyo-
rum. İlmi ve fikir hayatımızın çöl-
leşmesine yol açan bu beyin göçünü 
önleyecek tedbirleri bir an önce ha-
yata geçirmeliyiz.”  n AA

2006 yılında Tarım İl Müdürlüğü’nün tavsiyesiyle organik çilek üretimine başlayan Seydişehir Yaylacık Köyü, bugün ortalama yıl-
lık 500 ton üreten bir yıldız haline geldi. Organik çilek sayesinde bölge halkının refah seviyesi artarken, bölgeye göçler de başladı

Çilek, Yaylacık’ı tatlandırdı
Seydişehir’in Yaylacık köyünde-

ki çiftçilere, Tarım İl Müdürlüğünce 
bundan 11 yıl önce 2006 yılında çi-
lek üretimi tavsiye edildi. Müdürlü-
ğün Çiftçi Eğitim Şubesi görevlileri 
organik çilek yetiştirme konusunda 
çiftçilere eğitimler verdi. İlk olarak 
2006 yılında 5 çilek bahçesi kurula-
rak başlayan projede yüksek verim 
alınıp başarı sağlanınca, her gecen 
yıl organik çilek tarımı yükselişe geçti 
ve üretim artmaya başladı.Yaylacık 
Köyü’nde bu yıl 500 dekarlık alana 
ekilen çilekten 550 tona yakın çilek 
üretimi bekleniyor. Sadece Türkiye 
ye değil yurtdışına da ihraç edilmeye 
başlayan organik çilek köyden şehre 
olan göçleri de durdurdu hatta köy 
dışarıdan göç almaya başladı. Yayla-
cık köyü organik çilek üretiminde bir 
numara oldu ve diğer köylere örnek 
teşkil ediyor. 

ÇİLEĞİN KİLOSU 3,5 TL
Yaylacık Köyü Muhtarı ve aynı 

zamanda Yaylacık Sulama Kooperatifi 
Başkanı Ömer Kalemci, konuyla ilgi-
li bilgiler verdi. Köylülerin ilk olarak 
organik çilek yetiştiriciliği hakkında 
eğitimler aldığını belirten Kalem-
ci; “2006 yılında deneme olarak 4-5 
dekarlık bir arazide 4 aile ile üretime 
başladık. Çok güzel sonuçlar alınca 
köyümüz sakinleri dalga dalga çilek 

üretimine geçmeye başladı. İlk baş-
larda 4-5 dekarlık arazilerde başladı-
ğımız çilek üretimi bugün 500 deka-
rın üzerinde, yıllık ortalama 450-500 
ton çilek üretiyoruz ve sadece Türkiye 
değil yurt dışına da ihraç ediyoruz. Bu 
yıl fiyatlarda çok iyi şükürler olsun. 
Geçen yıl 2 TL den verdiğimiz çile-
ğin kilosu bu yıl 3,5 TL den satıyoruz. 
Çilekleri soğuk vurmazsa ve çilekleri 
üşümezse haziran ayının ortaları gibi 
toplamaya başlıyoruz. Bir ay topla-

dıktan sonra 25 günlük bir dinlenme 
süresi oluyor çileğin. Ardından tekrar 
toplamaya başlıyoruz çilek ne zaman 
üşürse, bu da kasım veya aralık ayla-
rına tekabül ediyor” şeklinde konuştu.

KENTTEN KÖYE GÖÇLER YAŞANDI
Kalemci, seneye ki hedeflerin 

650-700 ton çilek üretmek olduğu-
nu söyleyerek, hedeflerini daha da 
artırarak ileriki yıllarda çilek üreti-
minde 1000 tonun üzerine çıkma-
yı planladıklarını söyledi.Yaylacık 

Köyü’nde yaşanan bu gelişmelerin 
yöre sakinlerini ekonomik yönden de 
büyük bir refaha çıkardığını dile geti-
ren Kalemci, “Yaylacık’ta ilk önceleri 
4–5 dekar alanda başladığımız orga-
nik çilek ücretimi bugün 500 dekar 
alana ulaştı. 110  haneye sahip olan 
köyümüzün nüfusunun büyük bö-
lümü geçimini organik ürünlerden 
karşılamaya başladı. İl Özel İdare ve 
Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü’nün katkı-
ları sayesinde köyümüzde 500 dekar 

alanda bulunan çileğin yanı sıra yine 
organik olmak üzere dikilen yaklaşık 
15 bin adet bodur elma, 10 bin adet 
kiraz ve çok sayıda şeftali fidanları bu 
yıl meyve vermeye başladı. Organik 
ürünler köyümüzde büyük bir ge-
lir kaynağı durumuna gelirken yıllar 
önce yaşanan göçün geri dönmesi ile 
de köyümüzde büyük bir canlılık ya-
şanmaya başlandı” diyerek organik 
tarımın yöreye olan katkılarını anlat-
tı. Köyün yüzde 95 geçimini organik 

çilekten sağladığını söyleyen Kalemci; 
“Köyümüz de sadece organik tarım 
ürünleri değil küçük baş hayvancılıkta 
yapılıyor köyümüzde 8 bin küçük baş 
hayvan bulunuyor. Bu yaylacık köyü 
sakinlerin geçiminde önemli bir paya 
sahip” dedi.

DİĞER KÖYLERE ÖRNEK OLUYOR
Yaylacık Köyü’nde yaşanan bu 

gelişmenin diğer köylere de örnek ol-
duğunu özellikle vurgulayan Kalemci 
şöyle devam etti, “Birçok köy ve bel-
deden gelen ziyaretçiler, kendi böl-
gelerinde de aynı sistemi uygulamak 
için bizlerden görüş alıyor. Çünkü 
Yaylacık Köyü’nün gelir seviyesi orga-
nik ürünler ile birlikte büyük oranda 
arttı. Öyle ki bugün sadece bir dekar 
alandan üretilen çilekten elde edilen 
gelir ile köylümüzün bir yıllık zorun-
lu ihtiyaçlarını karşılar duruma geldi. 
Bizim buralar için dağlık bölge olması 
nedeniyle önceden söylenen bir tabir 
vardı. ‘Burada ekini çapayla ekerler 
sıpayla çekerler’ diye. Bugün gelinen 
nokta bu ifadeyi çürüttü. Yine yıllık 
un ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak 
için köy sakinlerimiz ufak tarlalarında 
buğday ekimini yapıyor. Ancak ağırlık 
olarak organik ürünleri yöneldi. Yay-
lacık’taki bu gelişmede diğer köylerin 
ilgisini çekmeye başladı.” 
n MUSTAFA ALİ CANDAN

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclis Üyeleri Meram’ın tek kadın muhtarları olan Yunus
 Emre Mahalle Muhtarı Nazan Kaçıran’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

 Yaylacık Köyü Muhtarı Ömer Kalemci
Yaylacık Köyü, 2006 yılında 5 çilek bahçesi kurularak başladığı organik çilek üretimini bu yıl 

500 dekarlık alanda 550 tona yakın üretim beklenen bir seviyeye getirdi. 
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Asfaltlama ve inşaat çalışmaları nedeniy-
le geçici olarak kapatılan Cilvegözü Sınır 
Kapısında yolcu ile tır giriş ve çıkışları başladı 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde asfaltlama ve 
inşaat çalışmaları nedeniyle geçici kapatılan 
Cilvegözü Sınır Kapısı, yolcu ile tır giriş ve 
çıkışlarına açıldı.  Suriye-Türkiye sınırının 
sıfır noktasında 20 Temmuz’da başlayan ça-
lışmaların tamamlanmasıyla sınır kapısından 
geçişler başladı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkesine giden 
bazı Suriyeli ailelerin de Türkiye’ye dön-
dükleri görüldü. Cilvegözü Sınır Kapısı’nda 
yoğunluk sürüyor.  n AA

AK Parti, yurt dışına kaçırılan kültür 
varlıklarının belirlenmesi ve bu varlıkların 
envanterinin çıkarılarak iadesinin sağlanması 
amacıyla Meclis araştırması açılmasını içeren 
önergeyi TBMM Başkanlığı’na sundu. AK 
Parti’li 20 milletvekilinin imzasını taşıyan 
önergenin gerekçesinde, tarih boyunca bir-
çok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu 
topraklarının, her devirde sayısız kültür varlı-
ğının üretimine katkıda bulunduğu belirtildi. 
CHP, HDP ve MHP grupları da aynı konuyla 
ilgili önerge verdi. Bu önergeler AK Parti’nin 
önergesiyle TBMM Genel Kurulunda birleşti-
rilecek görüşülecek. n AA

Cilvegözü Sınır 
Kapısı açıldı

Kültür varlıklarının
iadesi için çalışma

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 PKK’lı terörist 
etkisiz hale getirildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 PKK’lı terörist 
etkisiz hale getirildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Asayiş Kolordu 
Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, Hakkari birliklerin-

ce Beytüşşebap ilçesinin Faraşin bölgesinde, 21 Temmuz’da 
başlatılan, “Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu”-
nun devam ettiği bildirildi.Müşterek operasyonda, Faraşin 
Yaylası bölgesinde 2 teröristin silahları ile etkisiz hale geti-
rildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü 
kaydedildi. n AA

2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

‘Ormanlar artık kırsal
kalkınma için kullanılacak’

Kredi ve Yurtlar’da yeni 
dönem için kapasite artıyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu “Ormanlar artık kırsal 
kalkınmanın lokomotifi olarak kul-
lanılacak. Ormanlık alanları parselli-
yoruz. Çankırı’ya iki tane bal ormanı 
kuracağız. Eskiden arılar ormana 
giremezdi, biz arılar için orman ku-
ruyoruz” dedi.

Toplu temel atma törenine ka-
tılmak için Çankırı’ya gelen Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
Belediye Başkanı İrfan Dinç’i maka-
mında ziyaret etti. Daha sonra basın 
toplantısı düzenleyen Eroğlu, ko-
nuşmasında önemli yatırımlar için 
Çankırı’da olduklarını söyledi. 

Devrez Çayı üzerine yapılacak 
Kızlaryolu Barajı’nın 400 milyona 
mal olacağını vurgulayan Eroğlu, 
“Bu barajı yapmak için azmettik ve 

hızlı bir şekilde yapılacak. Baraj böl-
geye hayat verecek. Vatandaşların 
gelirini artıracak. Büyük ve zor bir 
baraj ama biz zor barajları yapmaya 
alıştık. Dünyanın en zor barajlarını 
biz yapıyoruz. Gölet yapma rekoru 
bizde.” diye konuştu. Eroğlu, ülke 
genelinde yoğun bir ağaçlandırma 
çalışması başlattıklarını dile getire-
rek, “Ormanlar artık kırsal kalkın-
manın lokomotifi olarak kullanıla-
cak. Ormanlık alanları parselliyoruz. 
Gelir getirici ceviz ağacı dağıtacağız. 
Talep edenlere kura ile bu alanları 
vereceğiz . Geliri 49 yıl boyunca ba-
kımını yapıp yetiştiren vatandaşa ait 
olacak. Çankırı’ya iki tane bal orma-
nı kuracağız. Eskiden arılar ormana 
giremezdi, biz arılar için orman ku-
ruyoruz.” ifadelerini kullandı.  n AA

Vergi ve prim affı için başvurular 30 Haziran’da sona ermişti. Şimdi sıra ödemede. 31 
Temmuz’a kadar ilk taksit ödenecek. İlk 2 taksiti ödemeyen hakkını kaybedecek. Kamuo-

yunda “sicil affı” olarak bilinen düzenleme den yararlanmak için ise bugün son gün

Sicil affı için son gün!
Türkiye Bankalar Birliği Risk 

Merkezi’nden yapılan açıklamaya 
göre, 5834 sayılı “Karşılıksız Çek 
ve Protestolu Senetler ile Kredi 
ve Kredi Kartları Borçlarına İliş-
kin” kayıtların dikkate alınmama-
sı hakkında kanuna geçici madde 
eklendi. Buna göre milyonlarca 
borçlunun sicil affı yapılandırma-
sından yararlanabilmesi için 27 
Temmuz’a kadar borçlarının ta-
mamını ödemeleri veya bankala-
rına başvurarak yapılandırmaları 
gerekiyor. Ancak borcun ödenme-
si veya yapılandırılması bu kişi 
veya şirketlere bankaların yeni-
den kredi, kredi kartı, çek verece-
ği anlamına gelmiyor. Borçluların 
yeniden kredi, kredi kartı almaya 
uygun olup olmadığını banka de-
ğerlendirecek. 
YAPILANDIRMADA İLK TAKSİT 31 
TEMMUZ’A KADAR ÖDENECEK!
Af Yasası ile vergi ve sigorta 

prim borçlarının yeniden yapı-
landırılması sağlanmıştı. 30 Ha-
ziran’da sona eren yapılandırma 
başvurusu için vergi dairelerine 1 
milyon 892 bin, Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na (SGK) ise 343 bin kişi 
başvurdu. Toplamda 19 milyar 
liralık kamu alacağı yapılandırıl-
mış oldu. Şimdi sıra yapılandırı-
lan borçların ödenmesine geldi. 
Ödeme, başvuru anındaki tercihe 
göre taksitle ya da peşin yapıla-
biliyor. Vergi, trafik ve idari para 
cezalarını yapılandırarak taksidi 
seçenler ilk taksidi bu ayın sonuna 
kadar yapacak. Ayrıca geçen yılki 
aftan yararlanarak borcunu yapı-
landıranlar da 3’üncü taksit öde-
mesini ay sonuna kadar yatıracak. 
SGK prim borçları için ilk taksit 31 
Ağustos’a kadar, diğer taksitler de 
takip eden ikişer aylık dönemler 
halinde ödenecek. Peşin ödeme-
yi seçenler için de son tarih 31 
Ağustos. Başvuru sırasında bor-
cunu taksitler halinde ödeyeceğini 
beyan edenler, isterlerse yapılan-
dırılan borcun tamamını ilk taksit 
süresi içinde kapatabilecek. Bu 
durumda taksit farkı olmayacak.

“19 MİLYAR LİRALIK KAMU 
ALACAĞI YAPILANDIRILACAK”

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Ali Osman Karamercan, devletin 
çıkardığı af yasası ile vergi ve si-
gorta prim borçlarının yeniden 
yapılandırılmasında 31 Temmuz 
2017 tarihine kadar ilk ödemele-
rin yapılması gerektiğini hatırla-
tarak esnaf ve sanatkarları uyar-
dı. Başkan Karamercan,“Vergi ve 
prim affı için başvurular 30 Ha-
ziran’da sona erdi. Yapılandırma 
başvurusu için vergi dairelerine 
1 milyon 892 bin, Sosyal Güven-
lik Kurumu’na (SGK) ise 343 bin 
kişinin başvurduğunu biliyoruz. 
Af yasasıyla birlikte toplamda 19 
milyar liralık kamu alacağının ya-
pılandırılmış olacak. Yapılandır-
maların ilk taksitinin 31 Temmuz 
2017 gününe kadar yapılması 
gerekiyor. Devletimiz esnaf ve 
sanatkarımıza ve tüm mükellef 

vatandaşlarımıza vergi ve sigorta 
primlerini borçlandırma ve bunu 
da taksitle ödeme imkanı sundu. 
Bu güzel imkanı bizlere sağlayan 
başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Sayın Başbakanımıza, Sayın Ba-
kanlarımıza ve emeği geçen tüm 
devlet yöneticilerimize teşekkür 
ediyoruz” dedi.

“HAKKINIZ KAYBOLMASIN!”
30 Temmuz’da vergi ve prim 

affı için başvuran vatandaşların, 
esnaf ve sanatkarların yapılan-
dırma ödemelerini aksatmamala-
rı konusunda tavsiyede bulunan 
Başkan Karamercan, ödemelerin 
zamanında yapılmasının önemine 
değinerek, “Taksitlerin ilk ikisinin 
süresinde ve tam olarak ödenme-
mesi halinde hak yanacak. Ayrıca, 
ilk iki taksiti süresinde ödeyenler 
de bir takvim yılında ikiden fazla 
taksiti ödemezse hak yine yana-
cak. Taksitler devam ederken, 

sigorta primlerini 2 aydan fazla 
geciktiren ya da eksik ödeyen de 
hakkını kaybedecek” diye konuş-
tu. 

Diğer yandan Başkan Kara-
mercan, SGK prim borçları için ilk 
taksitin 31 Ağustos’a kadar, diğer 
taksitlerin de takip eden ikişer ay-
lık dönemler halinde ödeneceğini 
hatırlatarak,  “Peşin ödemeyi se-
çenler için son tarih 31 Ağustos. 
Başvuru sırasında borcunu tak-
sitler halinde ödeyeceğini beyan 
edenler, isterlerse yapılandırılan 
borcun tamamını ilk taksit süresi 
içinde kapatabilecek. Bu durumda 
taksit farkı olmayacak.  Tüm esnaf 
ve sanatkar kardeşlerime, vatan-
daşlarıma sizlerin aracılığıyla ses-
leniyorum, devletimizin sağladığı 
bu taksit ve ödeme kolaylığından 
mutlaka yararlansınlar ve borçla-
rını ödesinler” diyerek sözlerine 
son verdi.

SİCİL AFFI İÇİN SON FIRSAT 
Ödeme tarihi 27 Ocak 2017 

tarihinden önce olup, bu tarih iti-
bariyle ödemesinde gecikme olan 
borçları kapsıyor. Bu borçların 27 
Temmuz 2017 tarihine kadar ta-
mamının ödenmesi veya yeniden 
yapılandırılması gerekiyor. 

BORÇLAR NEREDEN 
ÖĞRENİLECEK?

Borç bilgileri borcun bulun-
duğu banka ve/veya finansal ku-
ruluştan ya da Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkezi’nden öğreni-
lebilecek. Risk Merkezi nezdinde 
Risk Merkezi üyelerinin müşteri-
lerinin karşılıksız çek, protestolu 
senet, bireysel nitelikli ve ticari 
nitelikli tüm kredi ve kredi kartı 
borç bilgileri yer alıyor. Buna göre, 
gerçek ve tüzel kişiler, kredi borç, 
sorunlu kredi, karşılıksız çek, pro-
testolu senet ile ilgili bilgilerini 
içeren Risk Merkezi Raporu’nu, 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Mer-
kezi Raporu başvurusu yaparak 
alabilecekler. Risk Merkezi Rapo-
ru başvurusu ve teslimi hakkında 
www.riskmerkezi.orgadresindeki 
“Risk Merkezi Raporu” bölümün-
de detaylı bilgi yer alıyor. 
n UFUK KENDİRCİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yük-
sek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku-
rumunda yeni eğitim-öğretim dö-
nemi için yatak kapasitesi artırılıyor. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru-
munda (KYK) yeni eğitim-öğretim 
dönemi için hazırlıklar başladı.

Bakanlığın internet sitesinde 
yer alan habere göre, yurtlarda 
yatak kapasitesi artırılıyor. Mil-
yonlarca genç, üniversiteli olmak 
için yerleştirme sonuçlarının açık-
lanmasını beklerken, 600 binden 
fazla öğrenciye ev sahipliği yapan 
Kredi ve Yurtlar Kurumu da yeni 
öğrencilerini karşılamaya hazırlanı-
yor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde (KKTC) 748 yurtta 
600 binden fazla üniversiteli gence 
ev sahipliği yapan KYK, daha fazla 
üniversiteli gencin barınma ve bes-
lenme ihtiyacını karşılamak üzere 
yola çıkarak yıl sonuna kadar 650 

bin yatak kapasitesine ulaşmayı he-
defliyor.  Üniversiteli gençlerin ilk 
tercihi olan KYK, aile sıcaklığındaki 
yurtlarda barınma başta olmak üze-
re açık büfe yemek hizmetleri, tüm 
öğrencilere aylık 285 lira beslenme 
yardımı, 24 saat sıcak su, ücretsiz ve 
sınırsız internet hizmeti veriyor. 

Modern şartlara uygun olarak 
inşa edilen yurtlarda, odaların içe-
risinde banyo, tuvalet, buzdolabı ve 
çalışma masası bulunuyor. Mevcut 
yurtlarda ise öğrencilere daha kali-
teli hizmet vermek amacıyla yeni-
leme ve iyileştirme çalışmaları hızla 
devam ediyor.

2017-2018 öğretim dönemi için 
ihtiyaçları belirlenen yurt tesisleri, 
günün ihtiyaçlarına göre modernize 
ediliyor. Yurt tesis hizmet binaları-
nın tadilat ve onarımlarıyla ilgili ça-
lışmalar yaz ayları süresince devam 
edecek.
n AA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu "Ormanlar artık kırsal 
kalkınmanın lokomotifi olarak kullanılacak" dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumunda yeni eğitim-öğretim 
dönemi için yatak kapasitesi artırılıyor.

 Ali Osman Karamercan

Vergi ve prim affı için başvurular 30 Haziran’da sona ermişti. Şimdi sıra ödemede. 31 Temmuz’a kadar ilk taksit ödenecek. İlk 2 taksiti ödemeyen hakkını kaybedecek. 
Kamuoyunda "sicil affı" olarak bilinen düzenleme den yararlanmak için ise son gün 30 Temmuz
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Türkiye büyümede beklentileri aşıyorBeyşehir’de tatlı su levreği operasyonu

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 
ile beklentilerin üzerinde büyüyen 
Türkiye’nin, ekonomisindeki topar-
lanmaya dikkati çeken uluslararası 
kuruluşlar ve uzmanlar, yukarı yön-
lü revizyona işaret ediyor.  IMF’in 
güncellediği Dünya Ekonomik Gö-
rünüm (DEG) Raporu’nda “Yükselen 
ve Gelişen Avrupa” başlığı altında 
yer verilen değerlendirmede, söz ko-
nusu ülke grubundaki büyümenin, 
Türkiye’ye ilişkin pozitif beklentile-
re paralel hızlanacağı ifadesi dikkati 
çekti. Raporda, Türkiye’nin ihraca-
tının 2016’nın son ve 2017’nin ilk 
çeyreğinde güçlü toparlandığı belirti-
lerek, Türk mallarına yönelik dış ta-
lebin Avro Bölgesi ülkelerine yönelik 
olumlu beklentilerle artabileceğine 
işaret edildi. 

Raporda Türkiye’ye ilişkin büyü-
me beklentilerini revize etmeyerek 
bu yıl için yüzde 2,5 ve 2018 için 
yüzde 3,3 seviyesinde tutan IMF’in, 
kullandığı ifadeler dikkat alındığın-
da yakın zamanda yukarı yönlü re-
vizyona gidebileceği beklentileri de 
arttı.  Ekonomist Bora Tamer Yılmaz, 
Türkiye’nin yenilenen GSYH serisine 
göre bir çeyrekteki ortalama büyüme 
hızının yüzde 1,1 olduğunu, Türki-
ye ile ilgili beklentilerin, durağan bir 

dönemde dahi yıllık yüzde 4,4’lük 
büyümeden başlaması gerektiğini 
söyledi.  Yılmaz, yılın başında çeşitli 
gözlemcilerin bu yıl Türkiye ekono-
misinin durgunluğa girebileceğini 
düşündüklerini ifade ederek, “Ancak 
yılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan güç-
lü performans artık iyice belirginleşti. 
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüme, sadece 
manşet veriyle sınırlı kalmadı. Kom-
pozisyon incelendiğinde dış ticaretin 
katkısı, beklentileri aşan büyüme ve-
risinde ana dinamiklerden birisiydi.” 
şeklinde konuştu.

Bora Tamer Yılmaz, büyüme-
nin neredeyse yarısını net ihracatın 
oluşturduğunu belirterek, “Turizm 
ve tarım sektörlerinin devreye gir-

mesiyle yüzde 5’i geçen büyümeyle 
karşılaşabiliriz. Bu açıdan bakıldığın-
da Türkiye ekonomisi gözlemcileri-
nin büyüme beklentilerini güncel-
lemeleri ve fiili gidişat ile uyumlu 
hale getirmeleri gerekir” dedi. Tur-
key Macro View (TMV) Consulting 
Yönetici Direktörü İnanç Sözer de 
Türkiye ekonomisinin, bu yıl hem 
ana ticaret ortağı AB ekonomilerinin 
beklentilerden güçlü bir performans 
göstermesi sayesinde hızlanan ihra-
catı hem de genişlemeci politika ted-
birleri sayesinde toparlanan iç talebi 
ile G20 ülkeleri içinde olduğu gibi, 
bulunduğu bölgede de güçlü büyü-
mesiyle pozitif ayrıştığını söyledi.
n AA

Beyşehir’de, bir kamyonette av-
lanması yasak olan, boy limitlerine 
uygun olmayan yavru tatlı su lev-
rekleri ele geçirildi. Alınan bilgiye 
göre, Beyşehir Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık İlçe Müdürlüğüne bağlı su 
ürünleri kontrol ekipleri, bir kamyo-
nette avlanması yasak olan, boy li-
mitlerine uygun olmayan yavru tatlı 
su levreği naklinin yapıldığı ihbarı 
üzerine harekete geçti.

Su ürünleri kontrol personeli, 
polis ekiplerinin de desteğiyle yap-
tığı yol uygulamasıyla şüpheli kam-
yoneti durdurarak arama yaptı. 

Yapılan aramada, kamyonette 
50 kasa dolusu, yaklaşık 300 kilo 
henüz avlanma evresine gelme-
yen ve kanunen avlanması, satışı 
ve nakli yasak olan tatlı su levreği 
bulundu. 

Balıklara el konularak, kamyo-
net sürücüsüne ilgili mevzuat uya-
rınca bin 155 lira idari para cezası 
uygulandı. 

Beyşehir Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık İlçe Müdürü Mehmet Kaya, 
yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir 
Gölü’nde yasak olan yöntemlerle 
avlananlar ile boy limitine uygun 
olmayan su ürünü avını gerçekleşti-
ren, satış ve naklini yapanlara yöne-
lik denetimlerin aralıksız bir şekilde 
devam ettirileceğini belirtti.

Tüketicilerin de balık neslinin 
devamı ve bu zenginliği gelecek ne-
sillere bırakabilmek için boy limit-
lerine uygun avlanan balıkları satın 
almaya dikkat etmeleri çağrısı ya-

pan Kaya, boy limitlerine uymayan 
balık satışı yapıldığını gördüklerinde 
bunu müdürlüklerine bildirmelerini 
istedi.  
n AA

Sağlık alanındaki hizmetleriyle kısa sürede tercih edilen kurum olan Özel FİZİKON Tıp Merkezi, 2016 yılında taşındığı yeni binası ile 
A sınıfı hizmet vermeye devam ediyor. Prof. Dr. Hasan Oğuz, “FİZİKON tıp merkezi yeni binasında ‘A tipi’ bir tıp merkezi oldu” dedi

Fizikon’dan A tipi hizmet!
Konya’nın sağlık sektöründeki 

önemli kurumlarından biri olan Özel 
FİZİKON Tıp Merkezi, son teknoloji 
ürünleriyle verdiği sağlık hizmetiyle 
göz dolduruyor. Onlarca hastalıkla 
ilgili hizmet veren Özel FİZİKON Tıp 
Merkezi, dil ve konuşma bozukluk-
ları, kekemelik, yutma bozukluğu 
olan hastaların sorunlarına da çare 
oluyor. 2016 yılında kurulan sağlık 
kurumu, hizmetleriyle kısa sürede 
dikkat çekmiş durumda. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Prof. Dr. Hasan Oğuz, tıp 
merkezinde açıklamalarda buluna-
rak, “FİZİKON tıp merkezi yeni bi-
nasında ‘A tipi’ bir tıp merkezi oldu” 
dedi. 

YAKLAŞIK 60 KİŞİ ÇALIŞMAKTA 
FİZİKON tıp merkezinin 5 Aralık 

2016 tarihinde açıldığını hatırlatan 
Prof. Dr. Oğuz şunları söyledi, “Mer-
kezimiz, Özel Fizikon Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Merkezi adıyla 
2005’de açıldı. Hasta kabulü ve fizik 
tedavi uygulamalarına bir iş mer-
kezinin içinde başlandı. Artan talep 
ve gelişen teknolojik uygulamalar 
için mevcut yerin yetersiz kalması 
üzerine 5 Aralık tarihinde yaklaşık 
5 bin metre kare kapalı alana sahip 
yeni binasına taşındık. FİZİKON tıp 
merkezi yeni binasında ‘A tipi’ bir tıp 
merkezi oldu. Yeni binamız bağımsız 
olup daha geniş ve ferah mekanlarda 
kapsamlı rehabilitasyon hizmeti ver-
me kapasitesine sahip. Diğer yandan 
merkezimize tramvay, otobüs, dol-
muş, gibi her vasıtasıyla kolayca ula-

şılabilir olup park sorunu yaşanma-
maktadır. Merkezimizde ikisi prof. 
olmak üzere 5 FTR uzmanı, fizyote-
rapistler, fizik tedavi teknikerleri, ko-
nuşma terapisti ve klinik psikolog ile 
hizmet veriyor. Bünyemizde sağlıkçı, 
hasta kabul ve diğer görevlilerle yak-
laşık 60 kişi çalışmakta olup, nöroloji 
uzmanımız beyin ve sinir hastalıkla-
rın alanlarında hasta kabulüne baş-
lamıştır”
SON MODEL TEKNOLOJİK ROBOTLAR

FİZİKON’da tedavisi yapılan has-
talıklar hakkında bilgi veren Prof. Dr. 
Hasan Oğuz, hizmet alanları hakkın-
da, “Tıp merkezimizde romatizmal 
hastalıklar, boyun ve kol ağrıları, 
omuz, diresek, el, sırt, bel ve bacak 
ağrıları, kalça, diz ve ayak ağrılarının 
tanı ve tedavi yapılıyor. İnme, beyin 
ve omurilik yaralanmaları sonucu 
gelişen bozukluklar ile MS, Parkin-
son, CP, çocuk felci, miyopati, hidro-
sefali, meningomiyelosel, felçler, len-
födem, kırık ve ameliyat sonu eklem 
kontraktürleri, eklem protezi, yüz 
felci, obezite, yürüme bozuklukları, 
konuşma bozuklukları ve diğer has-
talıklar rehabilite edilmektedir. Diğer 
yandan akupunktur, ozon tedavisi, 
kupa-hacamat, konuşma-yutma te-
davisi, hastanın kendi kanından elde 
edilen PRP, CGF ve kök hücre tedavi-
leri, robotik rehabilitasyon, son mo-
del teknoloji kullanılarak yürüme-kol 
ve el robotları hizmetleri yine aynı 
şekilde veriliyor” diye konuştu.

“REHABİLİTASYON HİZMETLERİNİ 
ÜST AŞAMAYA TAŞIDIK”

Prof. Dr. Oğuz son olarak en 
büyük hayallerinin yürüme proble-
mi olan hastaların merkezlerindeki 
tedaviden sonra koşar duruma gel-
mesi olduğunu vurgulayarak, “Mer-
kezimiz yeni binasında son teknolojik 
gelişmelere uygun cihazlarla donatıl-
mıştır. Kol ve elini kullanma sorunu 
olan hastalar için üst ekstremite ro-
botu, yürüme problemi olan hastalar 
için yürüme robotu ile rehabilitasyon 
hizmetlerini bir üst aşamaya taşımış-
tır. Çocuklar ve erişkinler için ayrı 
aparatlar kullanılarak robotla yürü-
me eğitimi veriliyor. Kurum olarak 
yürüme problemi olan bir hastayı 
koşar duruma getirerek gelişim sağ-
lamak istiyoruz” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKA 

PROGRAMINA UYGUN TEDAVİ
Tıp merkezinde arzu eden hasta-

lar tedavilerini bireysel olarak bütün 
fizik tedavi cihazlarının bulunduğu 
banyo ve tuvaleti bulunan odalarda 
daha uzun zaman diliminde alabi-
liyor. Dil ve konuşma terapisti ta-
rafından dil ve konuşma bozukluk-
ları, kekemelik, yutma bozukluğu 
olan hastaların sorunları da tedavi 
ediliyor. Sağlık Bakanlığı sertifika 
programına uygun olarak merkezde 
akupunktur, ozon, kupa ve hacamat 
tedavisini içeren tedavi ünitesi ku-
rulmuş olup ilaç kullanmadan hasta-
lıkların tedavi yapılıyor. Ayrıca FİZİ-
KON talep eden hastalarını kapıdan 
alıp kapıya bırakma şeklinde servis 
hizmeti veriyor. n UFUK KENDİRCİ

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı  Prof. Dr. Hasan Oğuz, tıp merkezinde açıklama-
larda bulunarak, “FİZİKON tıp merkezi yeni binasında ‘A tipi’ bir tıp merkezi oldu” dedi. 
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AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, 31 ilçede delege seçiminin tamamlandığını belirterek, il 
kongresinin 18 Kasım 2017 ile 25 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacağını ifade etti

‘31 ilçede delege
seçimi tamamlandı’

AK Parti Konya İl Başkanı Musa 
Arat, 3 Temmuz’da başlayan 6. 
Olağan İl - İlçe Kongre sürecini 
değerlendirdi.19-23 Temmuz ta-
rihleri arasında 31 ilçenin delege 
seçimlerini tamamladıklarını hatır-
latan Başkan Arat, “19 Ağustos ile 
12 Kasım tarihleri arasında da ilçe 
kongrelerimizi yapacağız; 18 Ka-
sım 2017 ile 25 Şubat 2018 tarih-
leri arasında da İl Kongremizi ya-
pacağız” açıklamasında bulundu.

3 Temmuz 2017’de AK Par-
ti için başlayan 6. Olağan Kongre 
takvimi, 25 Şubat 2018’de sona 
eriyor. Bu yoğun süreci ve AK Parti 
Konya İl Teşkilatı’nın çalışmaları-
nı değerlendiren İl Başkanı Musa 
Arat, takvimin başarılı bir şekilde 
tamamlanması adına gereken her 
türlü hazırlığın yapıldığını söyledi. 

Kongre süreci hakkında yaptı-
ğı yazılı açıklamada Başkan Arat, 
değerlendirmesinin devamında şu 
ifadelere yer verdi: “Partimizin, 6. 
Olağan İl-ilçe Kongre Süreci, Genel 
Merkezimizin kararıyla 3 Temmuz 
2017 Pazartesi Günü başladı.4 
Temmuz 2017 Salı Günü İlce Teş-
kilat Binalarımızda delege dağılım 
listeleri ilanı ile delege seçim süre-
ci başlayarak 8 Temmuz Cumarte-
si Günü delege seçmen listelerinin 
ilanı 8 gün sürdü. 16 Temmuz Pa-
zar Günü de delege seçmen liste-
lerimiz kesinleşerek ilanı yapıldı. 
19 Temmuz Çarşamba Günü ilçe 

delege seçimlerine geçilerek, 31 
ilçemizde son derece olgun ve de-

mokratik bir yapıda delege seçim-
lerimiz 23 Temmuz Pazar Günü 

sona erdi. Bu aşamadan sonra, İl-
çelerimizin kongre takvimi teşkilat 
başkanlığımızca hazırlanarak Ge-
nel Merkezimizin onayına sunuldu. 
Kongre takviminin onaylanmasıyla 
19Ağustos ile 12 Kasım tarihleri 
arasında ilçe kongrelerimiz yapı-
lacak olup, 18 Kasım 2017 ile 25 
Şubat 2018 tarihleri arasında da 
il kongremizde daha sonra Genel 
Merkezimizin belirleyeceği tarihte 
il kongremizi gerçekleştireceğiz.
Sürecin partimiz ve ülkemiz adına 
hayırlar getirmesini diliyorum.”
n HABER MERKEZİ

6 kadın girişimciye KSO’dan İtalya gezisi
Konya Sanayi Odası (KSO), 

“Tekstil Sektörü Nitelikli Elemanla-
rına Kavuşuyor Projesi” 

kapsamında açılan kursları dere-
ceyle bitiren 6 kadın kursiyeri, İtalya 
gezisi ile ödüllendirdi.

KSO’nun organizasyonuyla İtal-
ya’ya giden kursiyerler, moda okul-
larını ile Milano Unıca 2017 Fuarını 
ziyaret ederek, dünya modasında 
ve tekstil sektöründe yaşanan son 
gelişmeleri yerinde görme fırsatı ya-
kaladı.

 AB Projesi olan “Tekstil Sektö-
rü Nitelikli Elemanlarına Kavuşuyor 
Projesi” ve yürütülen çalışmalar 

hakkında bilgi veren KSO Başkanı, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş 
Kütükcü, projenin ana hedeflerinin 
Konya’da tekstil sektörünün nitelikli 
eleman ihtiyacını karşılamak ve ka-
dınları üretim hayatına kazandırarak 
ekonomik kalkınmaya daha fazla 
destek vermek olduğunu söyledi.

“Bin proje arasından seçildi”
KSO tarafından hayata geçirilen 

projenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Da-
iresi Başkanlığına yapılan binin üze-
rindeki proje arasından seçildiğini 
belirten Kütükcü, 60 kadın kursiye-
rin proje kapsamında dört ay süren 

bir eğitim sürecinden geçtiğini ifa-
de etti. Kütükcü, “Kursiyerlerimize, 
odamızda moda tasarımı, temel bil-
gisayar, kişisel gelişim ve KOSGEB 
girişimcilik eğitimleri verildi. Aldık-
ları eğitimlerle meslek sahibi olan 
kadın kursiyerlerimiz, aynı zamanda 
girişimcilik eğitimleri ile de kendi 
potansiyellerini keşfetmiş oldu. 

Proje kapsamında eğitim alan 60 
kursiyerimizin tamamı, odamızın or-
ganizasyonuyla daha önce İstanbul 
Moda Akademisi ve Eskişehir’deki 
bazı tekstil fabrikalarını ziyaret etti. 
Şimdi de en başarılı 6 kadın kursiye-
rimizi İtalya gezisi ile ödüllendirerek, 

kendi sektörlerinde dünyada yaşa-
nanları yakından görmelerine imkan 
tanımış olduk. İtalya’ya giden kursi-
yerler, burada Accademıa Del Lus-
so Moda Okulu, Istıtuto Marangonı 
Moda Okulu ve Mılano Unıca 2017 
Fuarını ziyaret etti” diye konuştu.

Kütükcü, 3 Ağustos tarihinde 
düzenlenecek sertifika töreni ile kur-
siyerlere Kurs Bitirme Sertifikası ve 
Moda Tasarım Sertifikasının yanı 
sıra, Girişimcilik sertifikalarının da 
dağıtılacağını dile getirerek, tüm 
sektör sanayicilerini bu törene katıl-
maya davet etti.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Bele-
diye Başkanı 
Özkan Özgüven, 
Mehmet Akif 
Mahallesi Fatih 
Parkı’nda her 
gün toplanıp 
kitap okuyan 
çocuklarla bir 
araya geldi. Ço-
cuklarla beraber 
kitap okuyan ve 
çeşitli kitaplar, hediyeler dağıtan Özgüven, 
“Bu uygulama çocuklarımıza kitap okuma 
alışkanlığı kazandırma açısından çok önemli 
bir etkinlik. Farklı yaş gruplarındaki çocukla-
rımız her gün Fatih Parkımızda toplanarak 1 
saat kitap okuyorlar. Kitap okumak çocukla-
rımızın kelime haznesini geliştirir, kültürünü 
artırır. Eğitim için yapılacak proje ve uygula-
maları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Seydişehir İlçe 
Sağlık Müdürlü-
ğü tarafından, il-
çedeki 12 okula 
“beyaz bayrak 
ve beslenme 
dostu okul 
projesi” sertifi-
kası verildi. İlçe 
Sağlık Müdürü 
Ayşegül Candan 
Harmankaya, Konya genelinde en çok beyaz 
bayrak sahibi olan okulun Seydişehir’de 
bulunduğunu söyledi. İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü ile çalışma başlattıklarını, bu kapsamda 
ilçede 12 okula beyaz bayrak sertifikası ver-
diklerini anlatan Harmankaya, “Ülkemizin 
teminatı olan çocuklarımızı eğitirken daha 
temiz ortamlarda ve hijyen kurallara dikkat 
edeceğiz. Önümüzdeki yıl beyaz bayraksız 
okul kalmayacak. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum” dedi. n AA

12 okula beyaz
bayrak verildi

Çocuklarla
kitap okudu

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, sanayi sitesinde 
faaliyet gösteren Al Metal Alüminyum Fabrikasını ziyaret etti. 
Kaymakam Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar 
ile Fabrika Müdürü Mesut Bezci’den ürünlerin hazırlanması 
ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bol kazançlar dileyen Kay-
makam Erdoğan, Seydişehir’in kalkınması ve gelişmesinde 

önemli katkılar sağlayan yatırımcı kuruluşlara her türlü ko-
laylığı sağladıklarını bildirdi. Bezci, ürettikleri alüminyumların 
imalatında 50 teknik personelin çalıştığını belirtti.

Mesut Bezci, mamulleri Türkiye’nin birçok iline pazarla-
dıklarını kaydetti.
n AA

Kaymakam Erdoğan’dan Al Metal Alüminyum’a ziyaret

Üniversite tercih 
maratonu sona erdi. 
Sonuçlar yani üni-
versiteyi kaza, anlar, 
Ağustos ayının ba-
şında, yani bir hafta 
10 gün içerisinde 
açıklanır. Ondan son-
ra da hummalı bir 
kayıt maratonu baş-
layacak.

Bu süreçte de 
Konya Yenigün, olarak yanınızda 
olacağız.

Tabiri caizse; sonuçlarla bir-
likte, takke düşecek, kel görüne-
cek.

Hemen hemen her yıl şahit 
olduğumuz bazı gerçekler var. 

Üniversitelerin bazı bölüm-
lerinde ortaya çıkankontenjan 
açıkları.

Diğer bir durumda, tercih 
yaptığı halde kayıt yaptırmayan 
öğrenciler.

Anlayacağınız, binlerce kon-
tenjan boş kalacak.

Bu konu ile ilgili olarak, ön-
lemler alınmaya çalışılıyor. Peki-
bu önlemler yeterli oluyor mu?

Kesinlikle hayır.
Burada her yapılacak deği-

şiklik tabiri caizse, Yaşa ve Öğ-
ren! İle gerçekleşiyor. Ancak söz 
konusu olan bu ülkenin geleceği 
gençler. Söz konusu olan, mua-
sır medeniyet seviyesine ulaşa-
caksak yapılacaklar arasında ilk 
sırada yer alan bu ülkenin gele-
ceğini şekillendirmesi beklenen 
Yükseköğretim kurumları.

Peki kaç tane Üniversitemiz 
bu vizyon ve misyonda hareket 
ediyor?

Kaç tane üniversitemiz teorik 
bilgileri tam anlamıyla veriyor? 
Dersler dolu dolu geçiyor?

Hadi teorik eğitimi bir şekilde 
verdiniz. Kaç tane üniversitemiz 
teorik eğitimiyle, uygulama alan-
larını birleştiriyor. Öğrencilerini 
yetiştirebiliyor?

ÖSYM NEDEN BÖYLE YAPIYOR?
Bu yıl Ösym bazı değişiklikle-

re gitti. Sınavsız geçiş sona erdi, 
Ygs ile 4 yılllık lisans program-
larına artık yerleşilmeyecek, Ygs 
deki 4 yıllık lisans programları 
Lys ye ilgili puan türlerine çekil-
di. Aslında bu yıl da tüm tercih 
sürecinde belirsizlikler vardı. 

Ösym  yukarıda bahsettiğim 
değişiklikleri, Ocak ayında du-
yurdu. Bu özellikle Meslek Liseli 
adayları şok etti.

Sınav sistemlerinde ve sınav 
içeriklerinde, bu tip değişiklik-
lerin eğitim-öğretim başlama-
dan önce duyurulması, adayları 
rahatlatacaktır. Çoğu meslek 
liseli Ocak ayından sonra Lys 
çalışmaya kalktı, çoğu da başa-
rılı olamadı. Büyük bir kısmı da 
bu saatten sonra olmaz diyerek, 
üstüne düşmedi.

Elbette ki Ösym yetkilileri-
nin gerekçeleri vardır. Ancak 
değişiklikleri Ocak yerine Tem-
muz-Ağustos’ ta duyurabilmek o 
kadar da zor olmasa gerek. Belli 
bir plan ve program dahilinde 
işler yürütüldüğünde çok daha 
güzel şeyler olacak.

MESLEK YÜKSEK 
OKULLARI

Ülkemizin bir-
çok yerinde, meslek 
yüksek okulları açıl-
dı. Neredeysekaza-
nılmaması imkansız 
gibi. Meslek liselerini 
bitirenler bu yıla ka-
dar sınavsız giriyor-
lardı. Vakıflara ise 

barajı aşanların girememe gibi 
bir sorunları yok. 

Ekonomik durumu iyi olan-
lar, kolaylıkla 2 yıllık meslek 
yüksek okullarına giriyor. Nere-
deyse çoğu üniversitenin meslek 
yüksek okulunda “hiç”e yakın 
uygulama dersi alarak ve okulu 
uzatmadan 2 yılda mezun olu-
yor bu gençler. Üstüne 4 yıllık 
bölümlere geçiliyor. Nihayetinde 
üniversite mezunu olunuyor.

Özellikle vakıf üniversiteleri-
nin daha iyi denetlenmesi gerek-
tiği kanaatindeyim.

Acaba üniversite mezunu 
olmak bu kadar da kolay olmalı 
mı?

Peki meslek yüksek okulla-
rında verilen eğitim nitelik olarak 
ne düzeyde?

Meslek yüksek okullarına gi-
ren öğrenciler, nitelik olarak ne 
düzeyde?

Bu yıl ki alınan kararla; puan 
artı sınavsız geçiş ile değil, sade-
ce ygs puanlarıyla öğrenci ala-
cak meslek yüksek okulları.

Bir nebze nitelik yönünden 
iyileşme sağlayacağı kanaa-
tindeyim, bu durumun. Ancak 
meslek yüksek okullarını daha 
cazip hale getirmeden, ara ele-
manları iş sektörüne monte 
edemeden, meslek yüksek okul-
larındaki kaliteyi artıramayacağız 
gibi görünüyor.

ÜNİVERSİTE SONRASI
Peki sevgili genç; üniversite 

günlerinilaylaylom geçirirsen, 
üniversiteli günler bittikten son-
ra ne olacak?

Üniversiteye giden genç, 
önlisans ya da lisans mezunu 
olsun, sadece üniversiteden 
aldığın eğitimle kendini sınırlar-
san, kişisel gelişimin ve meslek 
ile ilgili kendini yetiştirmek için 
bireysel çaba sarfetmezsen, 
sahaya inmezsen yani işin uy-
gulama kısmında bulunmazsan, 
önce yapacağın işin amelesi ol-
mazsan, patronu olamayacaksın 
maalesef.

Henüz üniversite okurken 
bunları yapman gerekiyor! Son-
rası Allah kerim diyeceksin.

Kendini geliştirmezsen ne 
olur? 

Üniversite okuduğu ve bi-
tirdiği halde işsiz kalan gençler, 
mezun olduğu alan dışında as-
kari ücretle çalışmak zorunda 
kalan gençlerden biri olabilirsin.

Özetin özeti: Umudu kaybet-
meden, ne olur tüm eğitim-öğ-
retim kademelerinde sadece ni-
celik yönüne değil nitelik yönüne 
de odaklanalım!...

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat

TERCİHLER BİTTİ! SONRASINDA Kİ GERÇEKLER

mehmetalperyolcu@gmail.com
MEHMET ALPER YOLCU

DANIŞMANINIZ DİYOR Kİ…



Terör örgütü DEAŞ’a yönelik 
operasyon kapsamında adliyeye 
sevk edilen 15 şüpheliden 9’u tu-
tuklandı. 

Meram ilçesinde terör örgütü 
DEAŞ’a yönelik operasyon kapsa-
mında gözaltına alınan 18 şüpheli-
den 3’ü, polisteki ifadesinin ardın-
dan serbest bırakıldı.

Polisteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edilen 15 zanlı-
dan 9’u tutuklandı, 6 zanlı ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya’da, 12 Temmuz Çar-
şamba günü eylem hazırlığı içinde 
oldukları belirlenen terör örgütü 
DEAŞ üyelerine yönelik 10 eve 
operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında, mer-
kez Meram ilçesindeki bir villa-
da polis ekipleri ile DEAŞ üyeleri 
arasında çatışma çıkmış, 5 terörist 
etkisiz hale getirilirken, 4 polis me-
muru da hafif şekilde yaralanmıştı.

Olayla ilgili aralarında çatışma-
nın çıktığı evin sahibi M.Ö’nün de 
bulunduğu 18 kişi gözaltına alın-

mış, M.Ö’nün daha önce FETÖ/
PDY soruşturması kapsamında tu-
tuklandığı, bir süre sonra serbest 
kaldığı öğrenilmiş, etkisiz hale 
getirilen teröristlerden birinin de 
daha önce terör örgütü PKK’ya üye 
olmak suçundan cezaevinde yattığı 
tespit edilmişti.
n AA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi
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Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi
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Aranan kişilere 
yönelik operas-
yonda 50 şüp-
heli yakalandı. 
İl Emniyet 
Müdürlüğü 
ekipleri, kent 
merkeziyle 
ilçelerde belir-
lenen adresle-
re şafak vakti 
eş zamanlı 
operasyon 
gerçekleştirdi. 
Operasyonda 
çeşitli suçlar-
dan haklarında 
kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişi gö-
zaltına alındı.  Sağlık kontrolünden geçirilen 
şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete 
götürüldü.
n AA

Çalınan 
lüks araç, 
Mardin’in 
Midyat İlçe 
Emniyet 
Müdürlü-
ğü Asayiş 
Büro 
ekipleri 
tarafından 
yapılan 
rutin 
uygulamada bulundu. Edinilen bilgilere 
göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Büro ekipleri, Sanayi Mahallesi kırsalında 
gördükleri son model araçla ilgili yaptıkları 
kontrolde, aracın Konya’da R.A. isimli vatan-
daşa ait olduğunu ve çalıntı ihbarı yapıldı-
ğını belirledi. Bunun üzerine park halinde 
bulunan 42 VP 919 plakalı araç, bulunduğu 
yerden alınarak, sahibine teslim edildi.
n İHA

Şafak baskını 50 
kişi gözaltında

Konya’da çalındı, 
Mardin’de bulundu

Polisin şüphelenerek durdurduğu bir araçta ruhsatsız 8 
adet tabanca, 4 adet otomatik tüfek ve bu silahlara ait çok sa-
yıda mermi ele geçirildi. Mahkemece tutuklanan şüphelilerden 
birinin polise, “Silahları koleksiyon için topladık” dediği öğrenil-
di.  Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 04.00 sıralarında merkez 
Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi Sarayköy Caddesi’nde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Asayiş Şube Müdürlü-
ğüne bağlı devriye görevini yapan ekipler, yol kenarında park 
halinde bulunan 42 COK 57 plakalı otomobilden şüphelendi. 
Araçtaki Ali K. (26) ve Rahim D.’nin (34) hareketlerinden de 

şüphelenen polis ekipleri, iki kişiyi araçtan indirerek otomobil-
de arama yaptı. Aramada otomobilde gizlenmiş halde ruhsatsız 
8 adet tabanca, 4 adet otomatik tüfek, bu silahlara ait mermiler 
8 adet şarjöre doldurulmuş halde toplam 146 adet mermi ve 1 
adet bıçak ele geçirildi. Araçtaki iki kişi gözaltına alındı. Gözal-
tına alınan şüphelilerden Ali K.’nın polise verdiği ilk ifadesinde, 
silahları satmak için değil koleksiyon yapmak için topladıklarını 
söylediği öğrenildi. İki şüpheli, polisteki işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
n İHA

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Ü.Ö, Zaman 
gazetesi yazarlarının düzenlediği toplantıda hükümet karşıtı konuşmaların yapıldığını söyledi

FETÖ’den İstanbul’da
hükümet karşı toplantı!

Yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 
soruşturması kapsamında hazırlanan id-
dianamede ifadesine yer verilen Ü.Ö, ör-
gütün 2014 Temmuz’unda İstanbul’da 
düzenlediği “ev kampı” hakkında bilgi 
verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden 
faydalanan Ü.Ö, Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY 
soruşturması çerçevesinde 206’sı tu-
tuklu 534 şüpheli hakkında hazırlanan 
ve mahkemece kabul edilen bin 206 
sayfalık iddianamede yer alan ifadesin-
de, örgütün Rusya yapılanmasına ilişkin 
bilgiler aktardı.

Bir dönem Rusya’da “şehir imam 
yardımcılığı” ve “diyalog sorumlusu” 
olarak görev yaptığını itiraf eden Ü.Ö, 
Rusya’daki sorumlu ülke imamının 
aynı zamanda ülkedeki yapılanmaya ait 
okulların “genel müdürü” görevini yü-
rüttüğünü, direkt olarak örgüt elebaşı 
Fetullah Gülen’e karşı sorumlu olduğu-
nu ifade etti.

Ü.Ö, 17-25 Aralık sürecinde Rus-
ya’da bulunduğunu ve bu yaşananların 
kendilerini etkilemediğini belirtti. 

Örgütün 2014 temmuzunda İstan-
bul’da “ev kampı” düzenlediğini akta-
ran Ü.Ö, şu bilgileri verdi: “Bu kampa 
örgütün Rusya’daki ‘ülke imamı, şehir 
imamları, şehir muhasebecileri, ‘ser-
rehberler’ gibi üst düzey yönetimde 
bulunan kişiler katılmıştı. Kampın amacı 
cemaat faaliyeti olması gerekirken üç 
günlük süreç, ‘17-25 Aralık olayları ile il-
gili neler yapılması’, ‘bundan sonra nasıl 
bir yol izleneceği’ konuları üzerinde bil-
gilendirmeye yönelik oldu. Bu toplantıya 
gelenler; kapatılan Zaman gazetesinden 
Mustafa Ünal, Naci Tosun, Bülent Koru-
cu, Cemal Türk, Naim Selmanlar, Efkan 
Tufan Aytay, Ali Ünal, Abdülhamit Bilici, 
Ali Bulaç ve Mümtazer Türköne’dir.”

“Ev kampı”na katılan Zaman ga-

zetesi yazarlarının hükümet aleyhine 
konuşmalar yaptığını ifade eden Ü.Ö, 
toplantıda konuşulanların örgüt men-

suplarına ve çevrelerindeki kişilere de 
anlatılmasının istendiğini belirterek, 
“Naci Tosun, Cemal Türk ve Naim Sel-

manlar ise her zamanki gibi kalıplaşmış, 
cemaati gaza getirme ve zinde tutma 
sohbetleri yaptı” dedi.   n AA

Pistonların içinde 
uyuşturucu gizlemişler!

Yurt dışına ihraç edileceği belirtilen 
pistonların gözeneklerine gizlenmiş 
52 bian uyuşturucu hap bulundu. 
Konya ve Hatay Emniyet Müdür-
lükleri’ne bağlı Uyuşturucuyla Mü-
cadele Şubesi ekipleri, Konya’dan 
“piston ihracatı” adı altında yurt 
dışına uyuşturucu hap sevkiyatı 
yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete 
geçen ekipler, Konya’nın merkez 
Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahal-
lesi’nde belirlenen 2 depoya operas-
yon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 52 bin 

uyuşturucu hap, 500 havalı piston, 
pistonların ambalajlanmasında kul-
laılan matkap, şerit makinesi ve te-
razi ele geçirildi.

Şebeke üyelerinin, uyuşturucu 
hapları, satın aldıkları ve içini geniş-
lettikleri pistonlara doldurdukları, 
ambalajladıktan sonra yurt dışına 
sevk edilmek üzere hazır hale getir-
dikleri belirlendi.

Suriye uyruklu oldukları öğre-
nilen şüphelilerin yakalanması için 
çalışma başlatıldı.
n AA

DEAŞ operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Durdurulan araçtan kaçak silah çıktı!

206’sı tutuklu 534 şüpheli hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen bin 206 sayfalık 
iddianamede yer alan ifadesinde, örgütün Rusya yapılanmasına ilişkin bilgiler aktardı.
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Şehrin geleceğine dair fikir üretiliyor
Meram Belediyesi tarafından kısa 

bir süre önce hizmete açılan Şehrin 
Tasarım Atölyesi’nde şehrin gelece-
ğine dair farklı fikir ve projeler üreti-
liyor. Atölyenin HAYAT bölümünde 
resim bölümü lisans ve yüksek lisans 
öğrencilerinin katılımlarıyla her gün 
farklı tarz müzik dinletilerek, öğren-
cilerin renk ve çizgi analizleri takip 
ediliyor.  Şehrin Tasarım Atölyesi 
HAYAT bölümünde (bahçede ) resim 
bölümü lisans ve yüksek lisans öğren-
cilerinin katılımlarıyla atölye çalışması 
ilk gününü tamamladı. Ressam Büşra 
Gönül eğitmenliğinde yürütülecek 4 
günlük atölye çalışmalarının her günü 
farklı tarz müzik dinletilerek, öğrenci-
lerin renk ve çizgi analizleri takip edi-
lecek. Atölye kapsamında; müziğin 
formunun çalışmaları nasıl yönettiği 
izlenilecek. n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi Yö-
resel Ürünler Satış Merkezi yanında 
bulunan Kültür Mantarı Eğitim ve 
Uygulama Aracı’nda ilk kez yetiştiri-
len kültür mantarlarının hasadı yapıl-
dı. Vatandaşlar da yetkililer nezare-
tinde kendi elleriyle mantar toplayıp 

satın alabiliyor.
Konya’nın kültür mantarı üre-

timinde söz sahibi olması amacıyla 
ilçelerde çalışma yürüten Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, Yöresel Ürünler 
Satış Merkezi yanında bulunan Kültür 
Mantarı Eğitim ve Uygulama Aracı’n-

da ilk kez mantar yetiştirdi. 
Ziraat mühendisleri ile daha önce 

ilçelerde uygulaması yapılan kültür 
mantarları, eğitim ve uygulama ara-
cında hijyenik ortamda iki buçuk ay-
lık süreçte yetiştirildi. Hasadı yapılan 
ürünler Büyükşehir Belediyesi Yöre-

sel Ürünler Satış Merkezi’nde satışa 
sunuldu. 

Kültür Mantarı Eğitim Aracı’nda 
vatandaşlar da yetkililer nezaretinde 
kendi elleriyle mantar toplayıp satın 
alabiliyor.
n AA

Başkan Toru: Asfalt
rekorunu 1.5 kat artırdık

Meram Belediyesi, ilçenin 
farklı mahallelerinde yol geniş-
letme ve düzenleme çalışmalarını 
sürdürüyor. Azerbaycan Caddesi 
ile Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi arasında yer alan İki 
Çay Arası Caddesi’ndeki yol ge-
nişletme çalışmalarını denetleyen 
Başkan Toru, “Bu caddenin ge-
nişliğini 5-6 metreden 10 metre-
ye çıkarıyoruz. Kısa bir süre için-
de asfalt kaplamasını da yaparak 
halkımızın hizmetine açmış ola-
cağız” dedi. Toru, geçen yıl kır-
dıkları asfalt rekorunu bu yıl 1.5 
katına çıkararak yeni bir rekora 
imza attıklarına da dikkat çekti. 

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından Toprak Sarnıç 
Mahallesi İki Çay Arası Caddesin-
de sürdürülen yol genişletme ça-
lışmalarını denetledi. 

YOLUN GENİŞLİĞİ
 İKİ KAT ARTIYOR

Her geçen gün artan araç sa-
yısıyla birlikte yollarda da düzen-
leme yapılmasının zorunlu hale 
geldiğini belirten Başkan Toru, 
“Meram bölgesindeki pek çok 
yerde yol genişletme çalışmala-
rımız devam ediyor. Bu cadde-
lerden biri de Azerbaycan Cadde-
si’ni Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne bağlayan İki Çay 
Arası Caddesi. Genişliği yer yer 
5 – 6 metre olan bu cadde üzerin-
deki kanallar KOSKİ tarafından 
yer altına alındıktan sonra bahçe 
duvarlarını da yaparak yolun ge-
nişliğini ortalama 10 metreye çı-
karmış olduk. Toplu ulaşım araç-
ları ve otobüslerin de rahat bir 
şekilde işleyebileceği, ambulans-

ların da hastaneye hızlı bir şekil-
de ulaşmasını sağlayacak şekilde 
yol genişletme çalışmalarımızı 
burada yaptık. Asfaltını da en kısa 
süre içinde dökerek vatandaşları-
mızın daha geniş ve daha düzgün 
bir yola kavuşmalarını sağlamış 
olacağız” dedi. 

“ÇALIŞMALARI EŞGÜDÜM 
İÇERİSİNDE SÜRDÜRÜYORUZ”

Meram’ın farklı bölgelerde 
fen işleri çalışmalarının yoğun bir 
tempoyla devam ettiğine dikkat 
çeken Başkan Toru, “Bu caddey-
le birlikte Harmancık Caddesi, 
Pirhasan Caddesi, Yorgancı Cad-
desi, Hasanköy Caddesi gibi pek 
çok caddede hem imara uygun 
bir şekilde yol genişletme hem de 
asfaltlama çalışmalarını eşgüdüm 
içerisinde sürdürüyoruz.” ifadele-
rini kullandı. 

“ASFALT REKORUNU
 1.5 KATINA ÇIKARDIK”

Temmuz ayı sonu itibariyle 
geçen yılki asfalt rekorunun 1.5 
katına ulaştıklarına dikkat çeken 
Başkan Toru, “Sadece asfalt reko-
ru değil; asfaltın kalitesi, altyapı 
kalitesi, parke ve bordür kalite-
siyle beraber Meram’da standar-
dı her geçen gün yükseltmeye 
devam ediyoruz. Bu arada vatan-
daşlarımız da çalışmalardan duy-
dukları memnuniyeti iletiyorlar. 
Yol genişletme çalışmalarımızda 
ekiplerimize yardımcı olan tüm 
hemşehrilerimize teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu. 

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, yol genişletme çalışma-
larını incelerken cadde üzerinde-
ki vatandaşlarla da sohbet etti.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediyesi, Aile Sağlığı Merkezleri ve KETEM işbirliğinde ücretsiz kanser taraması 
yapılıyor. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, vatandaşları sağlık taramasına çağırdı

Kanserde erken tanı
için ücretsiz tarama

Karatay’da Aile Sağlığı Merkezle-
ri, KETEM ve Karatay Belediyesi’nin 
katkılarıyla ücretsiz kanser taramaları 
yapıyor 

 Sağlık Bakanlığı’nın önemle üze-
rinde durduğu KETEM ile Aile Sağlığı 
Merkezleri ve Karatay Belediyesi’nin 
katkılarıyla koordineli yürütülen kalın 
bağırsak, rahim ağzı ve meme kanse-
ri taramaları Karatay’da ücretsiz ola-
rak yapılıyor. Kanser taramasından 
geçmek isteyen vatandaşlar Karatay 
Belediyesi tarafından hazır tutulan 
araçlarla Karatay Kanser Erken Ta-
rama ve Eğitim Merkezi (KETEM)’e 
getirilerek kanser taramasından geçi-
riliyor. Kanser taramaları yapılan va-
tandaşlara hastalık hakkında uyarıcı 
bilgiler de veriliyor. Bu kapsamda çok 
sayıda vatandaş Aile Sağlığı Merkez-
lerine giderek tarama yaptırdı. Kanser 
Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Mer-
kezi (KETEM) çalışanları ve Aile He-
kimlerinin ortak olarak yürüttükleri 
kanserde erken teşhis ve taramaların 
Karatay’da vatandaşlar tarafından yo-
ğun ilgi gördüğünü belirten Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Devlet-Millet kaynaşması neticesinde 
böyle önemli hizmetlerin ortaya çıktı-
ğını söyledi.
 BAŞKAN HANÇERLİ VATANDAŞLARI 

SAĞLIK TARAMASINA ÇAĞIRDI
Vatandaşların kanser taraması 

için KETEM’e gönderildiğini belirten 
Başkan Mehmet Hançerli, “Ülke-
mizde yılda yaklaşık 160 bine yakın 
kanser tanısı konuluyor, sigara ve 
alkol kullanımı, obezite, stres, hare-
ketsiz yaşam, kimyasal maddeler, 
radyasyon, güneş ışınları gibi etken-
ler kanser riskini arttırmakta. Tüm 
insanlığın korkulu rüyası olan kanser 
ile ilgili olarak vatandaşlarımızı olası 
bir hastalıkta erken teşhis için ger-
çekleştirilen proje kapsamında, aile 
hekimlerimizin titiz çalışmaları ile 
belirledikleri vatandaşlarımızı Kanser 
Erken Tarama ve Eğitimi Merkezinde 

(KETEM) taramadan geçirilmesine 
olanak sağlandı. Erken tanı ve teda-
videki yenilikleri kanser hastalığı ile 
mücadelede başarılı kılan unsurlar ne 
ise Belediye olarak üzerimize düşeni 
yapmaya her zaman hazırız” dedi. 
Projenin aynı kararlılıkla devam ede-
ceğini belirten Başkan Mehmet Han-
çerli, özellikle KETEM çalışanlarımıza 
bu projede üstlendikleri misyon ve 
çaba için teşekkür ediyor, tüm kanser 
hastalarımıza moral ve acil şifalar di-
liyorum” ifadelerini kullandı. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
erken teşhisin önemini vurgulayarak 
vatandaşları ücretsiz sağlık taramala-
rına çağırdı. Çoğunluğu ilk kez kanser 
taraması yaptıran vatandaşlar ise, 
projeden duydukları memnuniyeti 
dile getirirken Aile Sağlığı Merkezle-
rine, KETEM’e ve kendilerine kolaylık 
sağlayan Karatay Belediyesi’ne teşek-
kür etti.
n HABER MERKEZİ 

Yöresel yetiştirilen mantarların hasadı yapıldı

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri
 tarafından Toprak Sarnıç Mahallesi İki Çay Arası Caddesinde

 sürdürülen yol genişletme çalışmalarını denetledi.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli
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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

ZAYİ

Nüfus cüzdanımı kaybettim 

hükümsüzdür 

Hatice ÖZDEMİR

Z-232
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SATILIK DAİRE
S.S. AKŞEHİR YAPI KOOPERATİFİ

Güneydoğu ve Kuzeydoğu cephe Zemin üstü 1. Kat 
115m2   2+1 dairem satılıktır.

GSM: 0533 359 55 09

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

BAY 
BAKIM VE ONARIM SORUMLUSU

alınacaktır
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

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

10 Kişilik 
Yemek ve Sabah - İkindin 

Cay verecek Emekli 

Erkek Ahçı 
Aranıyor 

Müracaat : 0532 433 34 88 

İkinci elde
kalite ve 

güvenin tek 
adresi
Necip Metinöz

0536 603 77 81
Mehmet Metinöz
0532 607 39 40

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

Yasin Metinöz
0554 723 28 73

Pasta - Cila 
Detaylı 
Temizlik

DURSUN
OTO YIKAMA

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

Sitesi Fevzi Çakmak 
Mahallesi 10429 Sokak 

No:10 Karatay

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

ızgara salonu satılıktır

DEVREN SATILIK 
IZGARA SALONU

GSM: 0551 395 90 60

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

2 Adet 3+1 165 m2 

3. ve 5. katlar satılıktır 
0532 267 77 47

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

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER
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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 

ZAYİ
34001315292 nolu iş makinası 
tescil belgemi kaybettim 
hükümsüzdür. Yurttabir Petrol 

Market Nak. LTD.Şti.
Selçuk V.D: 9880284106

Z-231

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

-TIR ŞOFÖRÜ
- POMPACI

elemanlar alınacaktır
YURTTABİR PETROL

Mercidabık Sk. No:63, 42050 Karatay

0541 674 1285

ELEMANLAR
ARANIYOR

Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalle-
rini sürdüren İsrail polisi, Kudüs’te 
yaşananları takip eden gazetecilere 
de şiddet uyguluyor. İsrail polisinin 
dün gece Mescid-i Aksa’nın kapı-
sında yatsı namazı kılan cemaate 
müdahalesinde 13 kişi yaralanır-
ken, olayı takip eden Filistinli foto 
muhabiri Fayiz Ebu Rumeyle de po-
lis tarafından darbedildi. 

Yaşananları görüntülemek is-
terken çok sayıda polisin saldırısına 
uğrayan ve karga tulumba gözal-
tına alınan Rumeyle, sabaha karşı 
04.00’e kadar karakolda tutuldu.

Rumeyle’nin sosyal medyaya 
yansıyan tartaklanma ve gözaltına 
alınma görüntüleri büyük tepki çek-
ti.

Serbest kalmasının ardından 
konuşan Rumeyle, İsrail polisinin 

yaşananları gizlemek istediği için 
özellikle kameraman ve foto muha-
birlerini hedef aldığını söyledi.

Rumeyle, “Polis, Kudüs’te ya-
şananları dünyaya duyurmamızı 
istemiyor. Burada gerçekten neler 
yaşandığını gizlemek istiyorlar. Bu 
nedenle bizi hedef alıyorlar, hareket 
özgürlüğümüzü, olay yerlerine eri-
şimimizi kısıtlıyorlar. Çoğu zaman 
bizler de göstericiler gibi polis şid-
detine maruz kalıyor ve gözaltına 
alınıyoruz” dedi.

Filistinli foto muhabirinin ba-
şına gelenler tek örnek değil. İşgal 
altındaki Doğu Kudüs’te görev ya-
pan basın mensupları İsrail’in en-
gellemeleri nedeniyle büyük zorluk 
yaşıyor. İsrail polisi, Kudüs’ün sur-
larla çevrili Eski Şehir bölgesi ve 
Mescid-i Aksa çevresindeki olayları 

görüntülemek isteyen gazetecilerin 
bölgeye erişimini sık sık kısıtlıyor.

İsrail polis sözcüsü Micky Ro-
senfeld bu yöndeki şikayetlerin 
iletilmesi üzerine, “Medya (şehrin 
giriş kapılarından) Şam Kapısı’nda 
toplandı. Problem yok, buraya gele-

bilirsiniz.” açıklamasında bulundu. 
Micky, “gazetecilerin sadece Şam 
Kapısı’nda bulunmasına mı izin ve-
rildiği” ve “olayların yaşandığı diğer 
yerlere erişimin neden kısıtlandığı” 
yönündeki soruları ise cevapsız bı-
raktı. n AA

İsrail polisi gazetecileri de hedef alıyor!
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 20259 Ada No, 8 Parsel No, ışık mahallesi Mahalle/
Mevkii, zemin katta 2 nolu BB Bağımsız Bölüm Kıymet takdiri yapılan 2 bağımsız bölüm nolu 
daire,Zemin katta olup, yüzölçümüyaklaşık brüt; 110,00 m2, net ise; yaklaşık 80,0 m2 civarındadır. 
Dairede 3 oda, 1 salon, mutfak,antre, lavabo-wc, banyo, yatak odasında duş ve 1 adet balkonun 
bulunduğu görülmüştür. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap kapı, pencereleri ise; 
pvc doğrama olup pencereler çift camlı ve dışarıdan profil korkuluk yapılıdır. Salon ve odaların 
tabanı laminant kaplama, antre, mutfak ve ıslak hacimlerin zeminleriise; seramik kaplama 
yapılmıştır. Salon, antre, mutfak ve odaların duvarları, alçı sıva üzeri plastik boyalı, banyo ve 
lavabo-wc’nin duvarları da tavana kadar fayans kaplamadır. Mutfakta; mutfak dolapları ve tezgahı, 
antrede vestiyer, banyoda klozet ve küvet bulunmaktadır. Isınma şekli kombi sistem kaloriferli olup 
doğalgazlıdır. Batı ve kuzey cepheli olan daire; ipotek sahibi Osman Küçükkeleş adına kayıtlıdır. 
Meskene keşif sırasında girilebilmiş ve daire gezilebilmiştir. Meskende kiracıların oturduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Adresi : Mehmet Akif Mahallesi Karabeşveli sok No:23/1 Selçuklu-Konya
Yüzölçümü : 80,00 m2 
Arsa Payı : 1/9
İmar Durumu : İnşaat tarzı 3 kat mesken sahasınaisabet etmekte olup ,etrafında aynı 
   özelliklere sahip 3 katlı meskenler bulunmaktadır.Binaların 2003 yılı ,6/33
   sayılı inşaat ruhsatı bulunmakta olup,kat mülkiyetine geçilmiştir
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/09/2017 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 11/10/2017 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı Mezat Salonu Karatay/KONYA 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 20259 Ada No, 8 Parsel No, ışık mahallesi Mahalle/
Mevkii, 2.katta 8 nolu BB Bağımsız Bölüm Kıymet takdiri yapılan 8 bağımsız bölüm nolu daire,Z+2. 
katta olup, yüzölçümüyaklaşık brüt; 130,00 m2, net ise; yaklaşık 95,0 m2 civarındadır. Dairede 3 
oda, 1 salon, mutfak,antre, lavabo-wc, banyo, yatak odasında duş, ve 2 adet balkonun bulunduğu 
görülmüş, mutfak balkonu pvc doğrama ile kapatılarak aradaki duvar kaldırılmış ve mutfağa dahil 
edilmiştir. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap kapı, pencereleri ise; pvc doğrama 
olup pencereler çift camlıdır. Salon ve odaların tabanı laminant kaplama, antre, mutfak ve ıslak 
hacimlerin zeminleriise; seramik kaplama yapılmıştır. Salon, antre, mutfak ve odaların duvarları, 
alçı sıva üzeri plastik boyalı, banyo ve lavabo-wc’nin duvarları da tavana kadar fayans kaplamadır. 
Mutfakta; mutfak dolapları ve tezgahı, antrede vestiyer mevcuttur. Isınma şekli kombi sistem 
kaloriferli olup doğalgazlıdır. Batı ve kuzey cepheli olan daire; ipotek sahibi Osman Küçükkeleş 
adına kayıtlıdır. Meskene keşif sırasında girilebilmiş ve daire gezilebilmiştir. Meskende borçlunun 
oturduğu tespit edilmiştir. Ayrınıtlı bilgi dosyasındadır.
Adresi : Mehmet Akif Mahallesi Karabeşveli sok No:23/3 Selçuklu-Konya
Yüzölçümü : 95,00 m2
Arsa Payı : 1/9
İmar Durumu :  İnşaat tarzı 3 kat mesken sahasına isabet etmekte olup,etrafında aynı
    özelliklere sahip,3 katlı mesken bulunmakta,Binaların 2003 yılı ,6/33 
    say. inşşat ruhsatı bulunmakta olup,binalarda kat mülkiyetine geçilmiştir
Kıymeti : 170.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapudaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/09/2017 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 11/10/2017 günü 14:35 - 14:40 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı Mezat Salonu Karatay/KONYA 
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 20259 Ada No, 8 Parsel No, ışık mahallesi 
Mahalle/Mevkii, 1.katta 5 nolu BB Bağımsız Bölüm Kıymet takdiri yapılan 5 bağımsız bölüm nolu 
daire,Z+1. katta olup, yüzölçümüyaklaşık brüt; 130,00 m2, net ise; yaklaşık 95,0 m2 civarındadır. 
Dairede 3 oda, 1 salon, mutfak,antre, lavabo-wc, banyo, yatak odasında duş ve 2 adet balkonun 
bulunduğu görülmüştür. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap kapı, pencereleri ise; pvc 
doğrama olup pencereler çift camlıdır. Salon ve odaların tabanı laminant kaplama, antre, mutfak 
ve ıslak hacimlerin zeminleriise; seramik kaplama yapılmıştır. Salon, antre, mutfak ve odaların 
duvarları, alçı sıva üzeri plastik boyalı, banyo ve lavabo-wc’nin duvarları da tavana kadar fayans 
kaplamadır. Mutfakta; mutfak dolapları ve tezgahı, antrede vestiyer, banyoda klozet ve küvet 
bulunmaktadır. Isınma şekli kombi sistem kaloriferli olup doğalgazlıdır. Batı ve kuzey cepheli olan 
daire; ipotek sahibi Osman Küçükkeleş adına kayıtlıdır. Meskene keşif sırasında girilebilmiş ve 
daire gezilebilmiştir. Meskende borçlunun oturduğu tespit edilmiştir. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Adresi : Mehmet Akif Mahallesi Karabeşveli sok No:23/2 Selçuklu-Konya
Yüzölçümü : 95,00 m2
Arsa Payı : 1/9
İmar Durumu : İnşaat tarzı 3 kat meken sahasına isabet etmekte olup etrafında aynı 
   özelliklere sahip,3 katlı meskenler bulunmaktadır.binaların 2003 yılı 6/33 
   sayılı inşaat ruhsatı olup,binalarda kat mülkiyetine geçilmiştir.
Kıymeti : 170.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapudaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/09/2017 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 11/10/2017 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı Mezat Salonu Karatay/KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını 
ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde 
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 
%50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok 
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2016/12557 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir. 
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KONYA 6. İCRA DAİRESİ

2016/12557 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Antalya, Konya, Van, İstanbul 
ne kadar turistik şehrimiz varsa en az Berlin, Paris, Roma kadar güvenli şehir-
lerdir. FETÖ ve onunla irtibatlı bulunan bütün Türkiye düşmanı bütün çevreler 
uluslararası alanda Türkiye ile ilgili olumsuz algılar oluşturmaya çalışıyor” dedi

‘Turistik şehirlerimiz
Avrupa kadar güvenli’

Kültür ve Turizm Bakanı Numan 
Kurtulmuş, bazı çevrelerin Türki-
ye’nin turizm güvenliği olmadığı 
yönündeki söylemlerini eleştirerek, 
“Bunların realiteyle hiçbir ilgisi yok-
tur. Antalya, Konya, Van, İstanbul ne 
kadar turistik şehrimiz varsa en az 
Berlin, Paris, Roma kadar güvenli şe-
hirlerdir. FETÖ ve onunla irtibatlı bu-
lunan bütün Türkiye düşmanı bütün 
çevreler uluslararası alanda Türkiye 
ile ilgili olumsuz algılar oluşturmaya 
çalışıyor” dedi.

Bakan Kurtulmuş, Antalya’da bir 
otelde düzenlenen Turizm Sektörü 
Değerlendirme Toplantısına katıl-
dı. Bakan Kurtulmuş basına kapalı 
3 saat süren toplantının ardından 
açıklamalarda bulundu. Turizm sek-
törü temsilcileriyle faydalı bir görüş-
me yaptıklarının altını çizen Bakan 
Kurtulmuş, 65. hükümetin içindeki 
revizyon çerçevesinde getirildiği 
Turizm Bakanlığının ilk toplantısını 
turizmin başkenti Antalya’da yaptık-
larını kaydetti.

Bu tür toplantılara devam ede-
ceklerine değinen Bakan Kurtulmuş, 
sorunların yerinde belirlenmesi ve 
çözümü için el birliği içinde çalışa-
caklarını belirtti.

Türkiye’nin önemli bir süreçten 
geçtiğini ifade eden Bakan Kurtul-
muş, “Turizm başta olmak üzere 
Türkiye ekonomisini, siyasetini de-
rinden etkileyen olayla karşı karşıya-
yız. Öncelikli olarak küresel ölçekte 
büyük bir ekonomik mücadelenin 
sürdüğü, bir siyasi itiş kakışın yaşan-
dığı dönemden geçiyoruz. Soğuk sa-
vaş sonrası oluşmaya başlayan ama 
bir türlü yerine oturmayan güç den-
gelerinin her alanda ortaya çıkardığı 
büyük türbülanslarla karşı karşıya-
yız. Bu çekişme ve mücadelelerin, 
güçler arasındaki kavganın özellikle 
bölgemize derin etkilerinin olduğu-
nu biliyoruz. Suriye ve Irak’ta yaşa-
nan iç savaşların son derece yıkıcı 
etkileri var. Bu bölgedeki gelişmeler 
çerçevesinde terörün bir büyük kü-
resel güç haline geldiği hepimizin 
malumudur. Bu bölgeden güç alan 

dünyanın her tarafını etkileyen terör-
le karşı karşıyayız. Türkiye bu küre-
sel tehdidin en ağır şekilde risklerini 
yaşayan ülkelerden biridir. DEAŞ, 
PKK, PYD, DHKP-C, hain FETÖ çe-
tesinin eş zamanlı saldırısı altındadır. 
Bu coğrafyada her gün bir yenisi ek-
lenen krizlerinde bölgedeki siyasi ve 
ekonomik gelişmeleri yakından etki-
liyor” diye konuştu.

“KÜLTÜR VE TURİZM BARIŞ 
ALANINDA KULLANILACAK” 

Bölgedeki gelişmelerden Türki-
ye turizminin de etkilendiğini dile 
getiren Bakan Kurtulmuş, “Bölge 
dışındaki bazı gelişmeler de turizmi 
etkiliyor. Son zamanlarda Avrupa kı-
tasında bazı siyaset çevrelerini etkisi 
altında bırakan yabancı düşmanlığı, 
İslam karşıtlığı, Türkiye düşmanlığı 
ve bunun somuta indirgenmiş şekli 
olan Erdoğan düşmanlığı ne yazık ki 
bir takım negatif algıların Avrupa’da 
oluşmasına vesile oluyor. Artan aşırı 
ırkçı ve Neonazi baskılar nedeniyle 
Avrupa’nın makul mutedil merkez 
siyasetçilerinin de Türkiye karşıtı bir 
dili kullandıklarını görüyoruz. Ama-
cımız bundan sonraki süreçte kültür 
ve turizm alanındaki gücümüzü bu 
türbülansların ortadan kaldırılması, 
gerginliklerin ortadan kaldırılması 
için bir manivela olarak kullanabil-
me becerisini ortaya koyabilmektir” 
dedi.

Türkiye’nin dünyaya tanıtılması 
açısından turizmin önemli bir araç 
olduğunu işaret eden Bakan Kur-
tulmuş, “Türkiye’nin diplomasinin 
önemli araçlarından biri olarak tu-
rizm ve kültürden daha fazla istifade 
etmelidir. Türkiye’nin hem kültürü 
hem de turistik zenginliklerini dün-
ya ile buluşturmayı sağlayacağız. Bu 
toprakların büyük bir özelliği var. 
Türkiye, Asya, Avrupa, Akdeniz, 
Karadeniz, Balkan, Orta Doğu ül-
kesi özelliği taşıyor. Bütün bu farklı 
özellikleriyle dünyanın bütün ülke-
lerindeki turistlere açılabilecek, kül-
türel ilişkilerini zenginleştirebilecek 
potansiyele sahibiz. Türkiye açısın-
dan büyük hedefler ortaya koymak 

zorundadır. Bu güzellikleri, bu de-
ğerleri dünyanın bir çok turistlerine 
açmak, Türkiye dünyanın bir çok ye-
rine tanıtım atağıyla bunu bir şekilde 
ülkemizin lehine çevirmek zorunda-
yız” dedi.

“FETÖ ve onunla irtibatlı bulu-
nan bütün Türkiye düşmanı bütün 
çevreler uluslararası alanda Türkiye 
ile ilgili olumsuz algılar oluşturmaya 
çalışıyor” diyen Bakan Kurtulmuş 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Turizm sektörünün önemli he-
deflerini ortaya koyarak büyük atak-
lar gerçekleştireceğiz. 2023 yılında-
ki 50 milyon turist 50 milyar dolar 
hedefimizi belirtmek istiyorum. Bu 
da sektörümüze önemli bir ivme ka-
zandıracaktır. Hem de pazar ve ürün 
çeşitlemesi yapmalıyız. Çin, Hindis-
tan’a turist çekme seferberliği içinde 
olacağız. Türkiye plaj, deniz, kum tu-
rizmi değil çok faklı alanlarda potan-
siyeli var. Kış turizminin Türkiye’de 
desteklenmesi yayla, inanç, kaplıca, 
sağlık turizmini çok daha ileriye nok-
taya götürülmesi gerekir.”

Kurtulmuş, bazı çevrelerin Tür-
kiye’nin turizm güvenliği olmadığı 
yönünde söylemlerle Avrupa’dan 
Türkiye’ye gelecek olan turistleri 
etkilenmeye çalıştığına değinerek, 
“Bunların realiteyle hiçbir ilgisi yok-
tur. Bazı ülkelerdeki iç politikaların 
gerekleri olarak dile getirilmiş söz-
lerdir ve gerçeği yansıtmamakta-
dır. Antalya, Konya, Van, ne kadar 
turistik yerimiz varsa en az Berlin, 
Paris, Roma kadar güvenli şehirler-
dir. ‘Türkiye’de bir güvenlik yoktur’ 
meselesini negatif algının bir parça-
sı olarak görüyoruz” ifadelerine yer 
verdi.

Kurtulmuş, bir sonraki toplantıyı 
ise İstanbul’da yapacaklarını sözle-
rine ekledi. Toplantıya, Antalya Vali 
Yardımcısı Hüseyin Ece, Antalya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı 
Rıza Sümer, turizm sektörü temsil-
cileri katıldı.
n İHA 
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Konya’dan sonra tercih İstanbul oluyor!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

Konya Bölge Müdürlüğü, Adrese Da-
yalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında 
Konya’nın doğum yeri istatistiklerini 
açıkladı. 

TÜİK Bölge Müdürü İsmail Ça-
poğlu, “Yaşayan her 100 kişiden 
79’u Konya’da doğdu” dedi. 

“ADNKS 2016 yılı sonuçlarına 
göre Konya’da ikamet edenlerin yüz-
de 79,1’i (1 milyon 710 bin 541 kişi) 
Konya’da, yüzde 16,8’i (362 bin 184 
kişi) başka bir ilde, yüzde 1,3’ü (28 
bin 912 kişi) ise yurt dışında  doğ-
muştur” diyen TÜİK Bölge Müdürü 
İsmail Çapoğlu, “İkamet edenlerde 
Konya doğumlulardan sonra en fazla 
30 bin 30 kişi ile Karaman doğum-
lular (yüzde 1,4), 25 bin 592 kişi ile 
Ankara doğumlular (yüzde 1,2) ve 
24 bin 415 kişi ile Aksaray doğumlu-
lar (yüzde 1,1) yaşamaktadır. En az; 

347 kişi ile Hakkari doğumlular, 475 
kişi ile Kilis doğumlular ve 488 kişi 
ile Iğdır doğumlular yaşamaktadır” 
ifadelerini kullandı. 

EN ÇOK İSTANBUL’DA YAŞIYOR 
Çapoğlu, “Ülkemizde ikamet 

edenlerin yüzde 64,8’i (51 681 130 
kişi) ikamet ettikleri ilde doğarken, 
yüzde 31,2’si (24 925 548 kişi) ise 
ikamet ettiği ilden farklı bir ilde 
doğmuştur. Türkiye’de yaşayanla-
rın yüzde 2,2’si (1 milyon 777 bin 
290 kişi) ise yurt dışı doğumludur. 
İkamet ettiği ilde doğanların oranı-
nın en yüksek olduğu il yüzde 90 ile 
Kahramanmaraş oldu. Bunu yüzde 
89,2 ile Şanlıurfa ve Ağrı izledi. İka-
met ettiği ilde doğanların oranının en 
düşük olduğu il yüzde 29,5 ile Yalo-
va oldu. Bu ili sırasıyla yüzde 42,3 ile 
Tekirdağ ve yüzde 42,5 ile Kocaeli 
takip etti. Konya ise ikamet ettiği ilde 

doğanların oranına göre (yüzde 79,1) 
29’uncu sırada yer aldı. Konya’da 
doğanlar Konya dışında en çok İstan-
bul’da ikamet ediyor.  Konya doğum-
luların (2 milyon 225 bin kişi) yüzde 
76,9’u (1 milyon 710 kişi 541 kişi) 
Konya’da yaşarken, Konya dışında 

en çok ikamet ettikleri iller sırasıyla 
İstanbul (92 bin 703 kişi), İzmir (68 
bin 749 kişi) ve Antalya (62 bin 985 
kişi) illeri oldu. En az ikamet ettikleri 
iller ise 219 kişi ile Ardahan, 250 kişi 
ile Kilis ve 323 kişi ile Artvin oldu” 
dedi.  n METE ALİ MAVİŞ

‘Hepatit hastalığın seyrine 
göre değişiklikler gösterir’

KMÜ yabancı öğrencileri
ağırlamaya başladı

Ülkemizde sık görülen ve 
önemli bir sağlık sorunu haline ge-
len hepatit hastalığı hakkında bil-
giler veren Enfeksiyon Hastalıkları 
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Doğaç Uğur-
can, hepatitin karaciğerin mikro-
bik, ilaç, diğer kimyasal maddeler 
ve diğer nedenlerle oluşan iltihabi 
reaksiyonu olduğunu söyledi. 

Viral hepatitlerin, hepatit vi-
rüsleri veya daha nadir olarak diğer 
hastalıkların nedeni olan virüslerle 
meydana geldiğini belirten Medi-
cana Konya Hastanesi Enfeksiyon 
Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. 
Uğurcan, “Bütün viral hepatitler 
bulaşıcıdır, ancak bulaşma yolları 
ve bulaşma kapasiteleri farklıdır. 
A ve E hepatitleri esas olarak yiye-
cek-içeceklerle; B, C, D ve G hepa-
titleri ise kan yolu ile kanla ve vü-
cut sıvıları ile bulaşmış materyalle 
veya yakın temasla geçebilir. Kan 
nakli, kan ile yakın temas gerek-
tiren işte çalışma (doktor, hemşi-
re, laborant), iğne yaralanmaları, 
damar yolundan ilaç kullanımı 
(enjektör paylaşımı), uygun şekil-
de steril edilmeyen malzemelerle 
yapılan diş çekimi ve diş tedavisi 
girişimleri, uygun şekilde steril 
edilmeyen malzemelerle yapılan 
cerrahi girişimler, hemodiyaliz, 
cinsel temas, doğum esnasında 
anneden bulaşma en önemli geçiş 
yollarıdır” dedi.

Hepatitin mikrobunun tipin-
den çok hastalığın seyrine göre de-
ğişiklikler gösterdiğini ifade eden 
Yrd. Doç. Dr. Uğurcan, “Hepatit 
bazı hastalarda hiçbir belirti ver-
meden ve sarılık oluşmadan geçiri-
lebilir. Bazı hastalarda ise halsizlik, 
iştahsızlık, bulantı, kusma, eklem 
ağrıları, kaşıntı, göz aklarında ve 
ciltte sararma, ateş gibi belirtilerin 
tümü ya da bir kısmı görülebilir. 

Eğer sarılık meydana çıkmamışsa 
bu belirtiler kolaylıkla başka has-
talıklarla karıştırılabilir” diye ko-
nuştu.

 “Hepatitten koruma önlem-
lerini öncelikle eş ve çocuklarını 
aynı ev ortamında bulunan kişileri 
kapsayacak şekilde planlanmalı-
dır” diyen Yrd. Doç. Dr. Uğurcan, 
“İlk yapılması gereken bu kişilerin 
halen virüsle enfekte veya bağışık 
(enfeksiyonu geçirip iyileşmiş do-
layısıyla bir kere daha bulaşma-
yacak olanlar) olup olmadıklarını 
tespitidir. Bundan sonraki aşama-
da aşı ve diğer koruma yöntemleri 
uygulanmalıdır. Hepatit virüsü ta-
kip ve tedavisi yapılmazsa ilerle-
yen yıllarda siroz (kronik, yaygın ve 
ilerleyici karaciğer iltihabı), karaci-
ğer kanseri, karaciğer yetersizliği, 
fulminan hepatit denilen çok kısa 
sürede karaciğer yetersizliğine gö-
türen ölümcül bir hastalık tipi gibi 
komplikasyonlar gelişebilir” ifade-
lerini kullandı. n İHA

SÜ Veteriner Fakültesi Küçükbaş Hayvan Hastanesi’nin temeli atıldı. Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, “Avrupa’da da rekabet edebilecek düzeyde bir hastane” diye konuştu

Küçükbaş için 
hastane hizmeti!

Selçuk Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Küçükbaş Hayvan Hasta-
nesi Temel Atma Töreni, Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi. 
Hastane, Türkiye’nin tek küçükbaş 
hayvan hastanesi olmasının yanında 
Avrupa ile de rekabet edebilecek dü-
zeyde hizmet verecek. İlk olmasıyla 
Türkiye’deki veteriner fakültelerinin 
yapacağı küçük hayvan hastaneleri-
ne ciddi referans oluşturabilecek bir 
hastane konumunda. Törende Rektör 
Prof. Dr. Şahin, “Veteriner Fakültemi-
ze hasta küçükbaş hayvan başvurula-
rı daha da arttı ve hastane önemli bir 
ihtiyaç haline geldi. Bu nedenle böyle 
bir tesisi üniversitemiz bünyesinde 
Veteriner Fakültemizin hocalarının 
katkılarıyla Konya’mıza kazandırmış 
olduk. Ama hastanemizin önemi ve 
özelliği şu; ülkemizdeki en büyük 
hastane olmasının yanı sıra, Avru-
pa’da da rekabet edebilecek düzeyde 
bir hastane” diye konuştu. 

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Key-
kubad Kampüsü’nde gerçekleştirilen 
temel atma törenine Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Şahin’in yanı sıra Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Abdullah Topcuoğ-
lu, Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut 
ve Prof. Dr. Mehmet Okka, Veteriner 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Güner, Hastane Başhekimi Prof. Dr. 
İsmail Şen, dekanlar, müdürler ve 
öğretim üyeleri katıldı. 

3 bin 600 metrekarelik oturma 
alanına sahip olacak hastane 2 kat 
şeklinde inşa edilecek hastanenin te-
meli protokol üyeleri tarafından dua-
larla atıldı. 

AVRUPA’YA DA ÖRNEK OLACAK
Temel atmanın ardından hastane 

hakkında bilgi veren Hastane Başhe-
kimi Prof. Dr. İsmail Şen, “Yaklaşık 4 
yıl önce başlayan hastane projemizin 
şu an temel atma törenini gerçekleş-
tiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Mevcut olan hayvan hastane-
mizin fiziki olarak mevcut klinikler 
bize yetmiyordu. Çünkü yılda 10 bin 
üzerinde hasta potansiyelimiz var 
ve 10 bin hastanın da yaklaşık yüz-

de 80’i kedi ve köpekten oluşuyor. 
Fiziki ihtiyaçtan dolayı böyle bir has-
taneye ihtiyaç duyuldu. Yapılan bu 
hastaneyi aynı zamanda Türkiye’nin 
tek küçükbaş hayvan hastanesi ola-
rak değerlendirebiliriz. Bu özellikte 
Türkiye’deki veteriner fakültelerinin 
yapacağı küçük hayvan hastanelerine 
ciddi referans oluşturacak bir hastane 
olacak. Hem donanım olarak hem de 
klinik muayene ve operasyon salonla-
rı, hospitalizasyon yerleri gibi birçok 
noktada ve ünite olarak değerlendir-
diğimizde diğer fakültelere referans 
oluşturacak seviyede. Rektörümüzün 
de bahsettiği gibi sadece ülkemiz için 
değil Avrupa’daki birçok veteriner fa-
kültesinde olmayan, onlarla rekabet 
edebilecek bir hayvan hastanesinin 
yapılıyor olması bizleri gururlandır-
makta ve mutlu etmekte. Bu hasta-
neye ciddi ihtiyacımız vardı, bugün 
olmasa gelecek yıllarda yapılacaktı. 

Biz bugünden yarınları planlamak zo-
rundaydık ve bu hastane bu amaçla 
kuruldu. Bu hastane sayesinde hem 
Konya’ya hizmet edebileceğimiz gibi 
hem ilçelere hem de çevre illere çok 
önemli hizmetler vereceğimizi düşü-
nüyoruz” dedi.   

ALMAN REKTÖR DE ÖNEMLİ BİR 
MERKEZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet 

Güner, “Rektörümüz yatırım pla-
nında önceliği hastanenin yapımına 
verdi. Bu yüzden Rektörümüze çok 
teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda 
hastane ilk planlandığında 6 bin met-
rekareydi, şu an 10 bin 850 metre-
kareye çıktı. Bugün 10 bin 850 met-
rekare ve bu da fakültemizin kapalı 
alanının yarısı kadar. Fiziki anlamda 
da fakültemizi rahatlatıyor. Bugün 
de temel atma törenini gerçekleştir-
menin heyecanını yaşıyoruz. Alman-
ya Hannover Veteriner Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. G. Greif projeyi gör-
dükten sonra; ‘Bu yalnızca Türkiye’de 
değil aynı zamanda Avrupa’da da çok 
önemli bir merkez. Büyük bir sağlık 
merkezi olacak’ diyor. Bizim de baş-
langıçtan itibaren yaptığımız çalışma-
lar sanki bir belgesel niteliğindeydi. 
Rektörümüzle önemli toplantılarda 
bir araya geldik, Türkiye’nin değişik 
yerlerinde veteriner fakültesi hasta-
nelerini ziyaret ettik. Teknik olarak bir 
hata yapmamak için detaylı çalıştık. 
Fiziki imkanlarımızın rahatlamasıyla 
devletimize, ülkemize, milletimize ve 
bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” 
diye konuştu. 

REKTÖR ŞAHİN, “HASTANE 
ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ OLMUŞTU” 
Küçükbaş hayvan hastanesinin 

Selçuk Üniversitesi adına yapılan en 
büyük proje olduğunu söyleyen Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, “Yaklaşık 17 milyon 
maliyeti olan bir proje. Projemizin 
müteahhidi de gerçekten çalışkan, 
gayretli bir arkadaşımız ve 3 ay içe-
risinde bitirip hastaneyi bize teslim 
edecek. Yaklaşık 20 yıl önce üniver-
sitemize gelen hasta hayvanların 
yaklaşık yüzde 70’i büyükbaş hay-
van, yüzde 30’u küçükbaş hayvandı. 
Bugün bu oran tersine döndü ve bu 
hastanenin yapımını gerekli kıldı. Kü-
çükbaş hayvan başvuruları daha da 
arttı. Hastane önemli bir ihtiyaç hali-
ne geldi. Bu nedenle böyle bir tesisi 
üniversitemiz bünyesinde Veteriner 
Fakültemizin hocalarının katkılarıyla 
Konya’mıza kazandırmış olduk. Ama 
hastanemizin önemi ve özelliği şu; 
ülkemizdeki en büyük hastane olma-
sının yanı sıra, Avrupa’da da gerçek-
ten rekabet edebilecek düzeyde bir 
hastane. Bu noktada dekanımızın ve 
başhekimimizin çok büyük emekleri 
ve katkıları var. Böylesine mükem-
mel bir projenin ortaya çıkması için 
ülkemizdeki ve yurt dışındaki birçok 
hastaneyi ziyaret ettiler. Uzun yıllar 
ihtiyacı karşılayacak olan bir hastane 
yapılmış oldu. Emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesi (KMÜ) ile Yunus Emre 
Enstitüsü arasında imzalanan 
“Uluslararası Öğrencilere Türkçe 
Öğretimi” protokolü meyvelerini 
vermeye başladı. 

Protokol kapsamında Kosova, 
Cezayir, Mısır, Azerbaycan ve İran 
gibi farklı ülkelerden gelen yabancı 
uyruklu öğrenciler KMÜ’ye ulaştı. 
Ziyaretin ilk gününde KMÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay 
ve Prof. Dr. Birol Üner ile yemekte 
buluşan öğrenciler tanışma toplan-
tısının ardından üniversiteyi geze-
rek KMÜ hakkında fikir edindiler. 
Öğrenciler ikinci gün etkinliklerinde 
ise ney sanatçısı Osman Gözel’den 

ney yapımı ve ney sanatı ile ilgili 
bilgi alarak uygulamalara katıldı. 
Atölyede zaman geçiren öğrenciler 
daha sonra konsere katıldı. Üç hafta 
sürecek olan Yaz Okulu süresince 
Türkçe eğitimlerinin yanı sıra üni-
versitenin çeşitli birimlerinde atölye 
çalışmalarında yer alacak öğrenciler 
aynı zamanda gerek Karaman’da 
gerekse şehir dışında gezilerle böl-
geyi tanıma imkanı bulacaklar. Öğ-
renciler, Türkçe Yaz Okulu eğitim 
döneminin ardından Ankara’da 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesini zi-
yaret edecek ve İstanbul’da çeşitli 
etkinliklere katılarak Türkiye’den 
ayrılacak.
n İHA

Yrd. Doç. Dr. Doğaç Uğurcan

Konya’da doğanlar Konya dışında en çok İstanbul’da ikamet ediyor.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Küçükbaş Hayvan Hastanesi Temel Atma Töreni, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi.
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Karaman’da park halindeki hafif ticari araçta 
çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. 
Olay, gece sabaha karşı Yeşilada Mahal-
lesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Ramazan A.’ya ait olduğu öğrenilen 
park halindeki 42 EKF 05 plakalı hafif ticari 
araçtan alevlerin yükseldiğini gören mahalle 
sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. 
Olay yerine gelen itfaiye yanan aracı kısa 
sürede söndürdü. Ön kısmı tamamen yanan 
araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. 
İtfaiye aracın kundaklama sonucu yanmış 
olabileceği ihtimali üzerinde dururken, polis 
olayla ilgili inceleme başlattı.  n İHA

Karaman’da jandarma tarafından Bizans 
dönemine ait olduğu değerlendirilen çok 
sayıda sikke ele geçirildi.  Dereköy yolunda 
uygulama yapmakta olan İl Jandarma Ko-
mutanlığına bağlı ekipler, Köprülü Kavşak 
mevkisinde yolda yaya olarak yürümekte 
olan F.T.’den şüphelenerek kimlik kontro-
lü yapmak istedi. Jandarma ekibinin yanına 
yaklaştığını gören F.T., araziye doğru hızla 
kaçmaya başladı. Kaçan şahsın üzerinde ara-
ma yapan ekipler, poşet içerisinde 291 adet 
Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 
sikke ele geçirdi. 
n İHA

Park halindeki
araç yandı

291 adet sikke
ele geçirildi

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park ha-
lindeki araca çarptı. Kaza sonrası sinir krizi geçiren sürücü 
otomobili yakmak isterken, bu anlar bir iş yerinin güvenlik 
kamerasına yansıdı.  Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Me-
ram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz 
olduğu iddia edilen Funda K. yönetimindeki 42 BRT 75 pla-
kalı otomobil, sokak içinde ‘drift’ yaparken sürücü direksiyon 
hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halin-

deki bir hafif ticari araca çarptı. Kazadan yara almadan kur-
tulan Funda K. ise sinir krizi geçirip, otomobilin koltuklarını 
tutuşturdu. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye 
yansıdı. Öte yandan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 
olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay ye-
rinde baygınlık geçiren Funda K. ambulansla Konya Eğitim 
Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Funda K.’nin kaza yaptığı 
araç ise çekici ile otoparka götürüldü.  n İHA

Drift yaparken park halindeki araca çarptı

Vali Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Hastanenin yüzde
85’i tamamlandı

Konya Protokolü Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi inşaatında in-
celemelerde bulundu. 

Vali Yakup Canbolat, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ta-
hir Akyürek ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker yapımı tamam-
lanmak üzere olan Meram Tıp Fa-
kültesi Hastanesinin yeni binasın-
da incelemelerde bulundu.

İlk olarak şantiye toplantı oda-
sında şantiye şefi ve mühendisler 
tarafından Vali Canbolat, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Akyürek ve 
Rektör Şeker’e hastane inşaatının 
son durumu ile ilgili bilgiler verildi. 
Ayrıca hastanenin yüzde 85’inin 
tamamlandığı ve bir ay içerisinde 
de geçici kabul şartını sağlayan 
yüzde 91’inin tamamlanacağı ifade 
edildi.

AKYÜREK HASTANE YOLUNUN 
TAMAMLANMASI TALİMATINI VERDİ

Toplantının ardından heyet 

hastane inşaatına geçerek acil 
servisi, ameliyathaneleri, yoğun 
bakım ünitelerini, poliklinikleri ve 
hasta yatak odalarını yerinde ince-
ledi. İncelemeler esnasında NEÜ 
Yapı İşleri Daire Başkanı Metin 
Temiz, Meram Tıp Fakültesi Deka-

nı Prof. Dr. Celalettin Vatansev ile 
Başhekim Prof. Dr. Ahmet Tekin 
tarafından hastanede otopark, ula-
şım sorunlarıyla karşılaşılmaması 
için alınması gereken tedbirler ve 
hastane yakınında Devlet Su İşle-
rinin yürüttüğü dere ıslahı ile ilgili 

çalışmalar hakkında heyet bilgilen-
dirildi.   Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek tarafından Fen 
İşleri yetkililerine Eylül ayı içeri-
sinde ana yoldan hastane yolunun 
verilerek işler hale getirilmesi tali-
matı verildi.  n HABER MERKEZİ          

Büyükşehir’den engelleri kaldıran yollar
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

“Engelsiz Şehir, Engelsiz Yaşam” 
projesi kapsamında şehrin önemli 
caddelerindeki kaldırımlarda gör-
me engelli vatandaşların yardım 
almadan tek başlarına ve güven-
le harekete etmelerini sağlayacak 
hissedilebilir yüzey yürüme yolları 
yapıyor. 

Engelsiz Şehir çalışmalarında 
örnek olan Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, görme engelli vatandaşların 
hayatını kolaylaştırmak amacıyla 
şehrin işlek yerlerinde kaldırımlara 

hissedilebilir yüzey yürüme çalış-
maları yapıyor. Şehir sakinlerinin 
daha nitelikli bir hayat sürdürme-
lerini sağlamak ve şehir yapısının 
erişilebilir hale gelmesi için çalış-
malarını sürdüren Büyükşehir Be-
lediyesi, “Engelsiz Şehir, Engelsiz 
Yaşam” projesi kapsamında şehrin 
önemli caddelerinde kaldırımlara 
engelli vatandaşların yardım al-
madan tek başlarına ve güvenle 
harekete etmelerini sağlayacak 
hissedilebilir yüzey yürüme yol ça-
lışmasını hayata geçirdi. 

Proje kapsamında ilk olarak As-
lanlıkışla Caddesi, Mevlana Cadde-
si ve Müze Caddesinde çalışmalar 
tamamlanırken Alaaddin Bulvarı, 
Atatürk Caddesi, Ferit Paşa Cad-
desi, Mücahit Asker Caddesi, Alay 
Caddesi, Millet Caddesi, Kazım Ka-
rabekir Caddesi, Amberreis Cad-
desi, Cem Sultan Caddesi, Vatan 
Caddesi, Müneccimbaşı Sokak, 
Metehan Sokak, Kemerli Cadde-
si, A. Hilmi Nalçacı Caddesi, Dr. 
Halil Ürün Caddesi, Sultan Sokak, 
Otogar Alanı, Yeni İstanbul Yolu, 

Kule Caddesi, Kerkük Caddesi ve 
Dr. Hulusi Baybal Caddelerinde 
de ilerleyen günlerde hissedilebilir 
yüzey yürüme yolları tamamlana-
cak.  Konya Büyükşehir Belediyesi 
Yapı Kontrol Daire Başkanlığı Şe-
hir Estetiği Şube Müdürlüğü tara-
fından yapılan hissedilebilir yüzey 
yürüme yolları kullanan görme 
engelli vatandaşlar, uygulamadan 
memnun olduklarını ve yaygınlaş-
tırılmasını gerektiğini belirterek, 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
ettiler. n HABER MERKEZİ 

Her geçen gün geli-
şen teknoloji artık günlük 
yaşamımızı doğrudan 
etkilemektedir. Ülkeler ve 
insanlar arasında ki sınırla-
rın kaldırıldığı, globalleşen 
sorunların dile getirildiği, 
eğitim ve sağlık konusun-
da günlük yaşama dair so-
runların evrenselleştiği bir 
çağda yaşıyoruz. Gelişen 
teknoloji ile de artık olaylar 
ile çabuk yüzleşip, toplumsal olarak se-
bep ve sonuçlara ilişkin farklı düşünceler 
ile çözümler üretebiliyoruz. Bilişim çağı 
denen bu dönemde sosyal medyanın 
gücünü anlayarak, hızlı bir şekilde bizler-
de yerimizi almalıyız. 

***
Sosyal medya her geçen gün daha 

fazla insan tarafından kullanılan bir mec-
ra olmuş durumda. Özellikle anlık geli-
şen olaylara ilişkin açılan sosyal ağlarda, 
insanlar düşüncelerini birbirleri ile kısa 
sürede paylaşabiliyorlar. Ülkemizde ise 
bu işi en aktif yaptığımız mecra Twitter 
ve Facebook. Ancak bizde ki durum ar-
tık çığırından çıkmış durumda. Neden 
sorusuna cevap vermemiz gerekirse; 
artık vatandaşlarımız buraları birer silah 
olarak kullanmaya başladı. Evet, yanlış 
anlamadınız silah. Hem de sahibini kim 
olduğu belli olmayan bir silah. Özellikle 
isimsiz olarak açılan hesaplar birçok top-
luluğu yanına çekerek sapkın düşünce-
ler içerisine çekebiliyor. Hem siyasi hem 
sanatsal olarak toplumu uç noktalara çe-
ken bu hesaplar bilgi kirliliğinin yanı sıra 
yanlış yönlendirmeler ile kişileri galeyana 
getiriyorlar. Ülke olarak son birkaç yılı-
mızı baz alarak konuşmamız gerekirse 
ciddi anlamda sosyal medyanın zarar-
larını yakından tatmış durumdayız. Bu 
tip isimsiz hesapların yaratmış olduğu 
asılsın infialler her ne kadar durdurul-
maya başlansa da maalesef ülkemiz bu 
konudan uzun bir zaman daha mustarip 
olacağa benziyor.

***

Teknolojinin bu kadar 
hızlı ilerlemesinin yararları 
kadar zararlarını çekme-
miz hakikatten üzücü bir 
durum. Yukarıda vermiş 
olduğumuz örnek başlı 
başına büyük bir çıkmaz 
sokak. Ya peki günlük ya-
şama zararlı nedir? İşte o 
konuya gelirsek maalesef 
birazda bu yenilikleri geç 
keşfetmenin vermiş oldu-

ğu zararlar mevcut. Belki de çoğu zaman 
bir günaha neden olunuyor. Nedenine 
gelirsek geç yaşlarda kullanılmaya baş-
lanılan sosyal medya araçları amaçların 
dışına çıkartılarak belki de çevremizde ki 
bazı kötü durumları kollayan kişilere gün 
doğuruyor. Bunu kısaca özetlememiz 
gerekirse yaptığı gezi paylaşımlarını veya 
tatil paylaşımlarını yapan kişilerin evle-
rinin soyulması gibi. Artık hırsızlar bile 
etkin teknoloji ve sosyal medya gücünü 
kullanıyor. Diğer yönlü bakarsak yediği-
mizi içtiğimizi paylaşma alışkanlığımızı 
uzun uzun yazmaya gerek yok. Eskiden 
bilinen örf ve adetler üzücü bir şekilde bu 
tür yerler sayesinde bitmek üzere. 

***
Duruma kötü yönünden bakma-

dan amacı ile kullananları katmamamız 
lazım. Özellikle yardıma ihtiyaç duyan, 
bununla birlikte toplumsal olaylara 
farkındalıkla yaklaşan kişilerde var. Bu 
sayede en uzağından en yakınına kadar 
bir yaraya derman olan kişilerin sayısı da 
oldukça yüksek. Zaten doğru kullanılan 
her şey amacına ulaşmış oluyor. Bizim 
toplumsal olarak bakmamız gereken 
pencerede bu olmalı. 

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz 
olumsuz olaylara hükümetin müdaha-
lesini kesinlikle doğru buluyorum. Ama 
maalesef hala bu durumu engellenme 
yâda sansür olarak dile getiren var. Eğer 
gerçek bir şekilde açık bir kimlik ile bu 
yapılırsa, insanlar kışkırtılmazsa işte o 
zaman her şey kabulümüz ve hak olarak 
bilinir. Amacımızı aşmayalım. 

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ!

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yö-
netim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın Kurum-
lar Vergisi oranının düşürülebilece-
ğine yönelik açıklamalarının son de-
rece sevindirici olduğunu belirterek, 
“Kurumlar Vergisi oranının düşürül-
mesi ekonomik büyümeyi destek-
leyecek, kayıt dışılığın azaltılmasına 
katkısı olacaktır” dedi. Baran, yaptığı 
açıklamada, Maliye Bakanı Ağbal’ın, 
yüzde 20 olarak uygulanan söz ko-

nusu verginin düşürülebileceğine 
yönelik açıklamasını değerlendirdi. 
Ağbal’ın konuyu gündeme getirme-
sini son derece sevindirici bulduğu-
nu belirten Baran, olası bir indirim-
le vergi hasılatında artış olacağını 
bildirdi. Baran, “Kurumlar Vergisi 
oranının düşürülmesi ekonomik bü-
yümeyi destekleyecek, kayıt dışılığın 
azaltılmasına katkısı olacaktır” diye 
konuştu.
n AA

‘Vergi oranının düşürülmesi
büyümeyi destekleyecek’

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Şantiye şefi ve mühendisler tarafından Vali Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek ve 
Rektör Şeker’e hastane inşaatının son durumu ile ilgili bilgiler verildi.
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Buğday fiyatlarına tepki gösteren Karataylı çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım yapmaya başlamasını bekliyor

Çiftçilerin TMO beklentisi!
Karatay Ziraat Odası Başkanı 

Rıfat Kavuneker ve beraberindeki 
heyet Karatay’ın mahalle ve köyle-
rini dolaşarak hasat sırasında çift-
çinin yanında olarak bol kazançlar 
dilediler. 

Karatay Ziraat Odası Başkanı 
Rıfat Kavuneker, Karatayın ma-
halle ve köylerini dolaşarak hasata 
başlayan Karataylı çiftçileri ziyaret 
ederek bol kazançlar temennisinde 
bulundu. 

Rıfat Kavuneker ile birlikte Ka-
ratay İlçe Tarım Müdürü Esat Al-
tuntaş, Karatay Kaymakamı Selim 
Parlar ile Sivil Toplum Kuruluşları 
Temsilcileri ve Karataylı çiftçilerde 
katıldı.

Kısa süre içerisinden 10 dan 
fazla köy ve mahalleyi dolaşarak 
Karataylı çiftçilerle bir araya geldik-
lerini belirten Karatay Ziraat Odası 
Başkanı Rıfat Kavuneker, “Onların 
yanlarında olduğumuzu bilmelerini 
istediğimiz için bu ziyaretleri ger-
çekleştirdik” dedi. Baştan Buğday 

fiyatlarının düşük olması ile birlikte 
çiftçilerin tüm sıkıntılarını bildik-

lerini belirten Kavuneker, “Çift-
çilerimizin sorunlarının çözümü 

konusunda oda ve şahsımız olarak 
elimizden gelen ne varsa yapmaya 

çalışıyoruz. En büyük kazancımız 
da bizi bir oda başkanı olarak de-

ğil de bir ağabeyleri, bir kardeşleri 
olarak görüyorlar ve bu da aramız-
da bağları daha güçlendiriyor” diye 
konuştu.

Buğday fiyatlarının düşüklüğü-
ne tepki gösteren Karataylı çiftçiler 
ise Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım 
yapmaya başlamasını bekledikleri-
ni söylediler. 

TMO’nun alım yapmaya baş-
laması ile birlikte fiyatların biraz 
daha yükseleceğini belirten Kara-
taylı çiftçiler, “TMO alım yapmaya 
başlayınca fiyatlar biraz yüksele-
cek. O zaman yaptığımız işin har-
cadığımız emeğin karşılığını almış 
olacağız” ifadelerine yer verdiler. 

Karataylı çiftçiler ayrıca, bu 
hasat sırasında kendilerini yalnız 
bırakmayan ve destek olan Rıfat 
Kavuneker ile birlikte Karatay İlçe 
Tarım Müdürü Esat Altuntaş, Kara-
tay Kaymakamı Selim Parlar ile bir-
likte STK temsilcilerine de teşekkür 
ettiler. 
n HABER MERKEZİ 

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ve beraberindeki heyet Karatay’ın mahalle ve köylerini dolaşarak hasat sırasında çiftçinin yanında olarak bol kazançlar dilediler. 

Kazada ölen zabıta 
memuru toprağa verildi

Beyşehir Belediyesinde görev-
li iken geçirdiği bir trafik kazası 
sonucu hayatını kaybeden zabıta 
memuru Sadık Kocael, son yolcu-
luğuna uğurlandı.  Beyşehir-De-
rebucak Karayolu’nun 17. kilo-
metresinde önceki gün yaşanan 
trafik kazası sonucu yaralanan 
ve kaldırıldığı hastanede hayatını 
kaybeden zabıta memuru Sadık 
Kocael için Merkez Çarşı Camisin-
de öğle namazını müteakip cenaze 
namazı kılındı. Cenaze namazına, 
ailesi, yakınları, Beyşehir Beledi-
ye Başkanı Murat Özaltun, Hüyük 
Belediye Başkanı Mehmet Şahin, 

belediye meclis üyeleri, kurum 
amirleri, belediye birim müdür-
leri, zabıta teşkilatı mensupları, 
meslektaşları ve vatandaşlar ka-
tıldı. 33 yaşındaki evli ve 2 çocuk 
babası Kocael’in cenazesi kılınan 
namazın ardından cenaze nakil 
aracıyla götürüldüğü doğum yeri 
olan Çiçekler Mahallesi’nde def-
nedildi. Belediye Başkanı Murat 
Özaltun da Sadık Kocael’e Al-
lah’tan rahmet, ailesine başsağlığı 
ve sabırlar diledi. Özaltun, aynı 
kazada yaralanan diğer personele 
de acil şifalar temenni etti.
n İHA 

Saadet Partisi, 30 Temmuz’da Yenikapı’da Büyük Kudüs Mitingi düzenleyecek. Miting 
Tertip Komitesi Başkanı Veysel Doğan, “Artık yeter! Demek için haykırma zamanıdır” dedi

‘Artık yeter demeliyiz!’
Saadet Partisi, Kudüs’te yaşanan 

zulme sessiz kalmayarak 30 Temmuz 
Pazar günü İstanbul Yenikapı’da Bü-
yük Kudüs Mitingi düzenliyor. Saadet 
Partisi Konya İl Başkanlığı Dış İlişkiler 
Birim Başkanı ve Miting Tertip Komi-
tesi Başkanı Veysel Doğan, düzenle-
diği basın toplantısı ile herkesi Büyük 
Kudüs Mitingi’ne davet etti. Kudüs ve 
Mescid-i Aksa’nın sadece Filistinlilerin 
meselesi değil, bütün Müslümanların 
ortak davası olduğunu ifade eden Do-
ğan, “Aksa, bütün bir ümmetin me-
selesidir. Geçmişte böyle olduğu gibi 
Allah’ın izniyle gelecekte de böyle ka-
lacaktır. Kudüs’ün acılarla dolu halinin 
devam etmesi mümkün değildir. Ku-
düs ve Mescid-i Aksa , Müslümanla-
rın İman ve İtikatlarının bir parçasıdır. 
Bilelim ki, gönlünde ve gündeminde 
Kudüs olmayan her Müslüman ku-
surludur. Çünkü Kudüs Allah’ın ayet-
lerinden bir ayettir. Bunun için Pazar 
günü, Saat 17.00 de İstanbul Yenika-
pı Meydanında buluşuyoruz. Saadet 
Partisi olarak öncülüğünü yapmaya 
çalıştığımız bu mitinge bütün siyasi 
partilerimizi, bütün sivil toplum ku-
ruluşlarımızı, bütün derneklerimizi ve 
kalbine, gönlüne Kudüs’ü,  Mescid-İ 
Aksa’yı nakşeden bütün milletimizi, 
muhterem Konyalı vatandaşlarımızı 
davet ediyoruz” dedi.

İSRAİL GÜÇTEN ANLAR 
Miting konseptinin “İsrail güçten 

anlar” olduğunu ifade eden Doğan, 
şöyle konuştu: “Güç birlik olmakla 
mümkündür.  Bugün dünya gene-
linde ve özellikle de İslam coğrafya-
sındaki terör olaylarının her birinde 
mutlaka Siyonist terör devleti İsrail’in 
parmağı vardır. Bu terör devletine 
yazık ki biz Müslümanları kışkırtma-
ya yönelik aşağılık davranışlarına son 
hızla devam etmektedir.”

TERÖR OLAYLARININ 
ARKASINDA İSRAİL VAR 

Doğan, “Tüm halkımız ve bütün 
insanlık şunu artık iyice anlamalıdır 
ki; bölgemizde ve Müslüman coğraf-
yasında akan bütün kanın, bütün İç 
Savaşların ve bütün Terör olaylarının 
arkasında doğrudan ya da dolaylı ola-
rak İsrail Devleti vardır. Siyonist İsrail 
Devleti bütün İslam ülkelerini ve bü-

tün dünyayı ateşe vermekten kaçın-
mayacak kadar Sapık bir inanca sahip-
tir. İsrail, Türkiye’ye ait toprakların da 
içinde bulunduğu geniş bir coğrafyayı 
kendi kutsal ülkesi olarak görmekte 
ve buraları ele geçirebilmek için her 
türlü yönteme başvurmaktadır. Siyo-
nist İsrail’in bu küstahça davranışları-
nın kaynağı Batı’dan aldığı cesarettir. 
Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve 
Avrupa Birliği, İsrail’in her sapkınlığı-
na her türlü şekilde açıktan ve alenen 
destek vermektedir.  Mescid-i Aksa, 
Mukaddes Kudüs; Rabbimizin Mü-
barek kıldığı o Nazif belde. Ne yazık 
ki zulmün, gözyaşının ve işgalin en 
şiddetlisinin yaşandığı aziz şehir. Her 
Sabah yeni bir katliamla uyanan, her 
gününü ızdırap içerisinde geçiren, Si-
yonist işgalin pençesindeki Mirac’ın 
Merkezi. Ve şimdi yine Siyonist İsrail, 
Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattı. 
50 yıl sonra,17 Temmuz Cuma günü 
, bir kez daha Cuma Namazının kılın-
masını yasakladı. Mescid-i Aksâ, İsra 

Sûresi’nin 1.âyetinde açıklandığı üze-
re ‘çevresi mübarek kılınan’ kutlu bir 
mekandır” dedi. 

ARTIK YETER! DEMEK 
İÇİN HAYKIRMA ZAMANIDIR

Kudüs’ün ‘Ümmetin haremi’ ol-
duğunu ifade eden Doğan, konuşma-
sına şöyle devam etti: “Kuru bir toprak 
davası değil, insanlığın kurtuluşunun 
kapısıdır Kudüs. Kudüs’ün özgürlü-
ğü ümmetin özgürlüğü demektir. İlk 
kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın işgali 
kabul edilemez. İsra ve Mirac’ın şehri 
Kudüs’ün işgali kabul edilemez. Etrafı 
bereketlendirilmiş ve mübarek kılın-
mış Filistin topraklarının işgali kabul 
edilemez. Evet, bugün Kudüs, en zor 
günlerinde, bizden gür bir ses, gür bir 
seda bekliyor. Gelin, hep birlikte se-
simizi yükseltelim, bütün gücümüzle 
ve İmanımızla Mescid- Aksâ’ya sahip 
çıkalım. Bütün dünya Müslümanları 
şunu artık anlamalıdır ki; İslam üm-
metinin huzuru ve kurtuluşu ancak 
birlik, beraberlik,kardeşlik ve Allah’ın 

ipine sımsıkıca sarılmaktadır. -Zaman, 
Ümmetin özelde Ortadoğu’da ve dün-
yanın her tarafında çektiği çile ve ıs-
tıraba ‘Artık Yeter!’ demek için hay-
kırma zamanıdır. - Zaman, Haçlı ve 
Siyonist zihniyetinin dünyalık men-
faatleri için Müslümanlara çektirdik-
lerine yeter demenin zamanıdır. Fi-
listin’deki ve Dünya’nın herhangi bir 
yerindeki bütün mazlum ve muztazaf 
insanlara Allah’ın izni ve keremiyle, 
‘Korkmayın biz Türkiye Müslümanları 
olarak yanınızdayız ve bir gün Hz. Da-
vut gibi, Hz. Musa gibi, Hz. Süleyman 
gibi, Adil Hz. Ömer gibi, Başkomutan 
Selahaddin-i Eyyubi gibi ve Cennet-
mekan Abdülhamit Han gibi, gelece-
ğiz. Ve inşallah sizinle beraber bütün 
insanlığın kurtuluşunu gerçekleşti-
receğiz demek için 30 Temmuz’da 
meydanlarda olacağız.Mitinge katıl-
mak isteyen tüm kardeşlerimiz bizlere 
Anadolu Gençlik Derneği başkanlıkla-
rımıza ulaşabilir.”
n HASİP MUTLU 

33 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kocael’in cenazesi kılınan namazın ardından ce-
naze nakil aracıyla götürüldüğü doğum yeri olan Çiçekler Mahallesi’nde defnedildi.

Miting Tertip Komitesi Başkanı Veysel Doğan
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Hollanda’daki Danıştay’dan İslam okulu kararı Fransa’ya sığınmacılara kötü muamele eleştirisi
Danıştay, Amsterdam’da bir 

vakıf tarafından lise düzeyinde açıl-
mak istenen İslam okulu için Eğitim 
Bakanlığının izin vermesi ve finans-
man sağlaması yönünde karar aldı. 

Hollanda’da Danıştay, Ams-
terdam’da bir vakıf tarafından lise 
düzeyinde açılmak istenen ancak 
belediyenin konut tahsis etmeyi, 
Eğitim Bakanlığının da finansman 
sağlamayı kabul etmediği İslam 
okuluyla ilgili “izin verilmesi ve 
okulun finanse edilmesi” yönünde 
karar aldığını bildirdi. Danıştaydan 
yapılan açıklamada, okulu açmak 
için 2011’de başvuran Amsterdam 
İslam Eğitim Vakfı (AİEV) hakkında 
Eğitim Bakanlığının iddia ettiği gibi 
resmi bir teftiş başvurusu olmadığı 
kaydedildi. Ayrıca eski vakıf yöne-
ticilerinden birinin sosyal medya 
hesabından 2014’te terör örgütü 
DEAŞ’a yönelik yaptığı paylaşım-
ların ardından kurumdan uzaklaş-

tırıldığı belirtilen açıklamada, dola-
yısıyla okulun açılmasının önünde 
bir engel bulunmadığı vurgulandı. 
Danıştay, Eğitim Bakanlığının ka-
rarı 1 Ağustos’tan önce onaylama-
sı gerektiğinin altını çizdi. Eğitim 
Bakanlığı, 2011’de okulun açılması 
için başvuran AİEV’e onay vermişti 
ancak daha sonra onayı iptal etmiş-
ti. Amsterdam Belediyesi de vakıf 
yöneticilerinden birinin sosyal med-
yadaki DEAŞ paylaşımını gerekçe 
göstererek okula konut tahsis et-
meyeceğini duyurmuştu.  Kararla-

rın ardından AİEV belediyeye dava 
açmış, mahkeme 2015’te vakıf lehi-
ne karar almıştı. Öte yandan Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarı Sander Dekker 
da Bakanlıkça yapılmak istenen tef-
tişin vakıf tarafından reddedildiğini 
ve sosyal medyadaki söz konusu 
paylaşımları gerekçe göstererek 
AİEV’e finansal destek verilmesi-
ni kabul etmediklerini söylemişti. 
Ülkede lise düzeyindeki tek İslam 
okulu olan Avicenna Koleji Rotter-
dam kentinde bulunuyor.
n AA

İnsan Hakları İzleme Örgütü 
raporuna göre Fransız polisler, Ca-
lais kentindeki Jungle kampındaki 
sığınmacılara kötü muamelede bu-
lunuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü 
(HRW), Fransız polislerin Calais 
kentinde Jungle kampındaki sığın-
macılara kötü muamelede bulun-
duğunu açıkladı.

Merkezi ABD’nin New York 
kentinde bulunan HRW tarafından 
yayımlanan raporda, Fransız polis-
lerin rutin bir şekilde uyku halinde 
veya zararsız olduğu sırada sığın-
macılara, çocuklara ve yetişkinlere 
biber gazı sıktığı belirtildi. Rapor, 
Haziran ve Temmuz aylarında Ca-
lais ve çevresinde bulunan 60’tan 
fazla sığınmacıyla yapılan mülakat-
lar sonucunda ortaya çıktı.

Fransız polisinin, sığınmacıla-
rın Calais kentini terk etmesi için 
yiyecek ve içeceklere de biber gazı 

sıktığı ifade edilen raporda, polisle-
rin bu davranışlarının insanlık dışı 
ve uluslararası hukuk kurallarına 
aykırı olduğu vurgulandı. Raporda, 
hükümetin, sığınmacılara yapılan 
kötü muamele karşısında sessiz 
kaldığı kaydedildi. 

Sığınmacıların Calais’deki kam-
pa geri döndükten sonra yerel ma-
kamların, sığınmacıların yiyecek 
ve içecek gibi temel ihtiyaçlarını 
gidermelerini engellediği vurgulan-

dı. Raporda, ifadelerine yer verilen 
HRW Fransa Direktörü Benedicte 
Jeannerod, polislerin çocuk ve ye-
tişkinlere biber gazı sıkmasını kına-
dıklarını belirtti. Jeannerod, sığın-
macıların yiyecek-içeceklerini veya 
ayakkabılarını elinden alan polis-
lerin, mesleklerini aşağıladıklarına 
ve haklarını korumaya yemin ettiği 
kişilerin haklarını ihlal ettiklerine 
dikkati çekti.
n AA

ABD’de yapılan bir araştırma, 
ülkedeki Müslümanların Başkan Do-
nald Trump’ın tutumuna rağmen 
ülkede kabul görme umutlarının sön-
mediğini ortaya koydu.

Washington merkezli Pew Araş-
tırma Merkezi, ülkede yaşayan bin 1 
Müslümanla İngilizce, Arapça, Far-
sça ve Urduca yapılan görüşmeler 
sonucunda ABD’deki Müslüman-
ların dörtte üçünün Başkan Donald 
Trump’ı düşman olarak gördüğünü 
ortaya çıkardı.

Araştırmaya katılanlardan yüzde 
62’si, kasım ayındaki seçimlerden 
sonra “Müslümanları ve göçmenleri 
düşmanca göstermeye yönelik çaba-
lara rağmen Amerikalıların Müslü-
manlara düşman gözüyle bakmadığı-
nı” ifade etti.

Katılımcıların yüzde 50’si son bir 
yılda güvensizlik ve aşağılanma gibi 
ayrımcı muamelelere maruz kaldık-
larını, başörtülü kadınlar gibi Müslü-
man kimlikleri önde olanların yüzde 
64’ünün de bu tür ayrımcılıklara uğ-
radıklarını söyledikleri aktarıldı.

“Gayrimüslimlerden cesaretlen-
dirici sözler duyuyoruz”

Öte yandan katılımcıların yaklaşık 
yarısı son 1 yılda gayrimüslimlerden 
cesaretlendirici sözler duyduğunu, 
yüzde 70’i de umudunu koruduğu-

nu ve çok çalışarak gelecek yıllarda 
Amerika’da başarıyı elde edeceğine 
inandığını dile getirdi. 

ABD’de yaşayan Müslüman sayı-
sının her yıl 100 bin kişi arttığına dik-
kati çeken Pew araştırmacıları, top-
lam sayının ABD nüfusunun yüzde 
1’ine (3,35 milyon) ulaştığını belirtti. 

Uzmanlar ABD’ye en çok göç eden 
Müslümanların, Pakistan, Hindistan, 
Bangladeş, İran, Irak, Sahra Altı Afri-
kası ve Avrupa’dan geldiğini kaydetti.

Princeton Üniversitesi Siyaset Bi-
limcisi ve Pew Danışmanı Amaney 
Jamal, “Amerika’daki Müslüman nü-
fus arasında, halkın kendilerini anla-

maya ve sempati duymaya başladığı-
na dair bir anlayış var.” dedi.

Jamal, Müslümanlara karşı oluş-
turulan ön yargının Amerikalıları 
bunu sorgulamaya ve komşularıyla 
daha iyi iletişim kurmaya ittiğini vur-
guladı. 
 n AA

AB sığınmacıları
yerleştiremedi

Ülkesine giden Suriyeli 
sayısı 46 bini geçti

AB, İtalya ve Yunanistan’dan 
toplam 160 bin sığınmacının Eylül 
2017’ye kadar diğer AB ülkelerine 
yerleştirilmesi kararı almış olmasına 
rağmen şimdiye kadar sadece 24 
bin 676 sığınmacıya yeni bir ülke 
bulabildi.  Avrupa Birliği (AB) Ko-
misyonu, üye ülkeler Yunanistan ve 
İtalya ile anlaşma yapılan Türkiye, 
Ürdün ve Lübnan’daki sığınmacı-
ların Avrupa’ya yerleştirilmesine 
ilişkin 14’üncü raporunu açıkladı. 
Rapora göre, AB, İtalya ve Yuna-
nistan’daki sığınmacıları diğer üye 
ülkelere yerleştirme planında başa-
rısız oldu. İtalya ve Yunanistan’dan 
toplam 160 bin sığınmacının Eylül 
2017’ye kadar diğer AB ülkelerine 
yerleştirilmesi kararı alınmış olma-
sına rağmen AB Komisyonunun ve-
rilerine göre, 24 Temmuz itibarıyla 

7 bin 873’ü İtalya’dan, 16 bin 803’ü 
de Yunanistan’dan olmak üzere sa-
dece 24 bin 676 sığınmacı çeşitli ül-
kelere yerleştirilebildi.

Türkiye’ye verilen söz tutulmadı 
22 bin 504 sığınmacıyı kapsayan ve 
Temmuz 2015’te kabul edilen plan 
kapsamında AB ülkelerine yerleş-
tirilmesi sözü verilen Türkiye, Ür-
dün ve Lübnan’daki sığınmacıların 
alınmasında ise sayı 17 bin 179’da 
kaldı.

AB ve Türkiye arasında 2016’da 
imzalanan sığınmacı mutabakatı 
uyarınca ise üye ülkelerin Türki-
ye’den 72 bin sığınmacı alması ge-
rekiyordu. 

Ancak rapora göre, Türkiye’den 
çeşitli AB üyesi ülkelere yeniden 
yerleştirilen sığınmacı sayısı 7 bin 
806 oldu. n AA

Fırat Kalkanı Harekatı’ndan 
sonra Türkiye’den ülkesine giden 
Suriyeli sayısı 46 bini geçti. 

Fırat Kalkanı Harekatı kapsa-
mında terör örgütü DEAŞ’tan te-
mizlenen bölgeye dönen Suriyeli sı-
ğınmacı sayısı 46 bin 750’ye ulaştı. 

Suriye’de 6 yıl önce başlayan iç 
savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen 
sığınmacılar, harekatın ardından te-
rör örgütünden arındırılan bölgelere 
dönmeye devam ediyor. 

Gaziantep Valiliğince Karkamış 
ilçesinde kayıt işlemleri yapılan Su-
riyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü 
ekiplerinin nezaretinde ülkelerine 

dönüyor. 
Yanlarına aldıkları eşya ve ba-

vullarıyla Karkamış Gümrük Ka-
pısı’na gelen, aralarında kadın ve 
çocukların da bulunduğu, günde 
ortalama 200 kişilik grup güvenlik 
kontrolünden sonra Cerablus’a alı-
nıyor. 

Özgür Suriye Ordusu mensup-
larının gümrük kapısında karşıladığı 
Suriyelilerin eşyaları, araçlara yükle-
nip evlerine ulaştırılıyor. 

Harekatın ilk gününden bu yana 
Türkiye’den Suriye’ye dönenlerin 
sayısının 46 bin 750’ye ulaştığı bil-
dirildi.  n AA

Libya’da son altı ayda yaşanan gelişmeler, ülkenin askeri ve siyasi haritasını geçen yıla göre önemli ölçüde 
değiştirdi. Temsilciler Meclisi tarafından desteklenen Hafter’e bağlı güçler, ülkenin üçte birinde kontrolü sağladı

Libya’nın haritası 
önemli ölçüde değişti

Libya’da son altı ayda çeşitli cep-
helerde yaşanan gelişmeler, askeri ve 
siyasi haritanın 2016 yılına göre hayli 
değişmesine yol açtı.

Muammer Kaddafi ve rejiminin 
Ekim 2011’de devrilmesinden bu 
yana siyasi birliğin sağlanamadığı Li-
bya’da 2017 yılının ilk altı aylık bölü-
münde önemli değişiklikler oldu. 

Bu dönemde Tobruk merkezli 
Temsilciler Meclisi (TM) tarafından 
desteklenen General Halife Hafter’e 
bağlı güçler, Bingazi’yi tamamen 
kontrol altına aldıktan sonra ülkenin 
güney kesimlerine doğru ilerleme 
kaydetti. Hafter güçleri, elde ettiği 
kazanımlarla ülkenin üçte birinde 
kontrolü sağladı.

Başkent Trablus ise Ulusal Mu-
tabakat Hükümeti (UMH) ile Ulusal 
Kurtuluş Hükümeti güçleri arasında 
mücadeleye sahne oldu. Fayiz Es-Ser-
rac liderliğindeki UMH, 30 Mart 
2016’dan bu yana ilk defa Trablus’ta 
kontrolü ele aldı. Başkentte elde edi-
len başarıya rağmen UMH güçlerinin 
ülkenin orta ve güneyindeki etki alanı 
azaldı.

HAFTER GÜÇLERİNİN KAZANIMLARI
UMH’ye bağlı “Üçüncü Kuvvet”in 

mayıs ayında Brak eş-Şatii Hava Üs-
sü’ne düzenlediği saldırıyla ülkenin 
güneyindeki tansiyon yeniden yük-
seldi. Bölgedeki kabile şeyhleri, ileri 
gelenler ve sivil toplum kuruluşları, 
ateşkesi ihlal eden “Üçüncü Kuvvet”-
ten bölgeyi terk etmesini istedi. UMH 
Başkanlık Konseyi de saldırıyı kınaya-
rak, Savunma Bakanı Mehdi el-Ber-
gusi ile Üçüncü Kuvvet komutanı 
Cemal et-Turki’nin, “ateşkesi ihlal 

edenler belirlenene kadar” gözaltında 
tutulacağını duyurdu. 

Üçüncü Kuvvet’in bölgeden çe-
kilmesinin ardından Hafter liderliğin-
deki güçler misilleme olarak Barka 
bölgesinin en önemli hava üssü ko-
numundaki Temenhint’te kontrolü 
sağlayarak etki alanını bölgenin mer-
kezi Sebha kentine kadar genişletti.

Hafter güçleri ayrıca, Libya çö-
lünün kalbinde yer alan ve Üçüncü 
Kuvvet ile Bingazi’yi Savunma Se-
riyyeleri’nin önemli bir kısmına ev 
sahipliği yapan Cufra Hava Üssü’ne 
de saldırılar düzenledi ve kısa sürede 
burayı da ele geçirdi.

TM tarafından desteklenen Haf-
ter güçlerinin zafer silsilesi, devrim 
sürecinde Kaddafi’ye karşı savaşan 

“Bingazi Devrimcileri Şura Meclisi” 
güçlerinin Bingazi’deki “kalesi” ola-
rak bilinen Es-Sabiri Mahallesi’ni 5 
Temmuz’da ele geçirilmesiyle sürdü.

Barka’nın güneyinde Sudan sını-
rında bulunan ve kabileler arası çekiş-
menin yaşanmasının yanı sıra Darfur 
bölgesinden isyancıların da bulundu-
ğu El-Kurfa bölgesinde ise belirsizlik 
devam ediyor.
TRABLUS BÖLGESİNDEKİ GELİŞMELER

Başkent Trablus bölgesindeki 
gelişmeler ise Misrata Tugaylarının, 
UMH’yi ve Ulusal Kurtuluş Hüküme-
ti’ni destekleyenler olarak bölünme-
siyle şekillendi.

Başta Haysem et-Tacuri’nin yö-
nettiği Trablus Devrimcileri Tugayı 
ile Abdulgani el-Kikli liderliğindeki 

Caydırıcı Güç olmak üzere UMH ta-
raftarı birlikler Misrata Tugaylarını 
yenilgiye uğrattı. Böylece Serrac li-
derliğindeki UMH, Trablus’ta kontro-
lü ele aldı.

Son dönemde yaşanan gelişme-
ler, Libya’nın askeri ve siyasi hari-
tasını geçen yıla göre önemli ölçüde 
değiştirdi. Bugünkü haritada Hafter’e 
bağlı güçlerin ülkenin doğu ve güney 
kesimlerinde geniş alanlarda kontro-
lü ele aldığı görülüyor. 

Bingazi’yi tamamen ele geçiren, 
Derne cephesinde durumu kendi 
istediği şekilde kontrol altında tutan 
Hafter’in gözünü Trablus’a dikme 
ihtimali olduğu öne sürülürken dün 
yeni bir ateşkes haberi geldi.
n AA

ABD’deki Müslümanlar Trump’a rağmen gelecekten umutlu

Muammer Kaddafi ve rejiminin Ekim 2011’de devrilmesinden bu yana siyasi birliğin sağlanamadığı Libya’da 2017 yılının ilk altı aylık 
bölümünde önemli değişiklikler oldu.
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Müşteri memnuniyeti ilkesini 
benimseyerek emin adımlarla iler-
leyen Koyuncu Fiat kampanyalara 
devam ediyor. Otomobil ve ticari 
araç gruplarındaki avantajlı ola-
naklar ile dikkatleri üzerine çeken 
Koyuncu Fiat her ay yeni kampan-
yalara imza atıyor. Fiat Egea ve 
otomobil grubundaki avantajlı fır-
satlara değinen Koyuncu Fiat Oto 
Şefi Murat İçil Egea’ların 59 bin 
150 TL’den başlayan fiyatlar ile 
satışa sunulduğunu kaydetti. Aynı 
zamanda Egea Sedan modellerini 
tercih edenlere hediye olarak Lan-
direnzo marka LPG taktıklarını söy-
leyen İçil,  500L model araçlarda ise 
panoromik tavan ve çift renk hedi-
ye seçeneklerinin olduğunu ifade 
ederek önemli bilgiler verdi. Ticari 
araç gruplarındaki kampanyalar-
dan bahseden Koyuncu Fiat Satış 
Danışmanı Ömer Özer ise Doblo 
ve Fiorino’yu tercih edenlere ise 36 
bin TL’ye 20 ay sıfır faiz uzatılmış 
garanti şeklinde avantaj sağladık-
larının altını çizdi. 2016 model Ful-
lback’lerde ise 30 bin TL’ye 15 ay 
sıfır faiz kampanyasının olduğunu 
vurgulayan Özer 2017 model Du-
cato’ların 92 bin TL’den başladığını 
söyledi. 

FİAT’DA EGEA SEDAN
 ALANLARA LPG HEDİYE 

Koyuncu Fiat Oto Satış Şefi 
Murat İçil, Fiat Egea’larda bulunan 
kampanyalardan bahsederek ara-
cı satın alanlara Tofaş güvencesi 
altın Landirenzo marka LPG tak-
tıklarını belirtti. EgeaSedan’ların 
59 bin 150’TL’den başladığını da 
cümlelerine ekleyen İçil,  sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Fiat Egea 
Sedan modellerinde geçen ay olan 
kampanyamızı yoğun istek üzerine 
bu ayda devam ettirdik. Egea Sedan 
modellerimiz 59 bin 150 TL’den 
başlayan fiyatlar ile satışa sunulu-
yor. Bir de araçlarımıza Landiren-
zo marka LPG’yi hediye veriyoruz. 
LPG’ler Tofaş destekli olup orijinal 
şekilde garanti kapsamı altındadır. 
Araçlarımızın zaten 5 yıl 100 bin ki-
lometre garantisi var. Servis bölü-
mümüzde ki teknik uzman arkadaş-
larımız LPG’yi takıyor ve o şekilde 

müşterilerimize aracını teslim edi-
yoruz. Bahsetmiş olduğumuz araç 
1.4 motor, 95 beygir, 6 ileri vites 
şeklindedir. Kampanyamız Egea-
Sedan’ın benzinli 1.4 olan bütün 
modellerinde geçerlidir. EgeaHa-
ckhpack’lerde ise 1.6 otomatik mo-
dellerinde geçerli.  Bunların yanın-
da Egea Sedan da 15 bin TL’ye 15 
ay, yada 19 bin TL’ye 12 ay şeklinde 
faizsiz kredi kampanyamız var. LPG 
kampanyamız Fiat Linea1.4 araçla-
rımızda da LPG kampanyamız bulu-
nuyor. 53 bin 150 TL’den başlayan 
fiyatlar ile de satışa sunuyoruz.

EGEA STATİON WAGONLAR, 
EGEA HACKPACKH FİYATINA 
Egea Station Wagonların, Ege-

aHackpackh fiyatına olduğunu vur-
gulayan İçil, Station Wagonların 
80 bin TL’ başladığını söyleyerek, 
“Aynı zamanda Fiat EgeaHackhpa-
ck fiyatına müşterilerimiz Station 
Wagon alabiliyor. Kampanyamız 

nakit alımlarda geçerli.  Müşterile-
rimiz kalan tutarları peşin verdiği 
zaman bu miktarları uyguluyoruz.  

Normalde ikisinin arasında 5 ile 6 
bin TL arasında bir fiyat farkı vardı. 
Ama o fiyat farkını şuanda kaldır-

dık. Station Wagon isteyen müşteri-
lerimize büyük bir avantaj sağladık. 
Aracı geniş isteyen aileler için gayet 
ideal bir kampanya oldu. Station 
Wagon’lar ise 80 bin TL’den baş-
layan fiyatlarla. Bu seçim otomatik 
araçlar için geçerlidir” İfadelerini 
kullandı.

FİAT 500L’DE ÇİFT RENK VE 
PANOROMİK TAVAN KAMPANYASI 

FİAT 500L kampanyalarından 
da bahseden Murat İçil, 500L’nin 
konforlu bir araç olduğunun altını 
çizerek, “Birde ayrıyeten Fiat 500L 
aracımızda kampanyamız var. Çift 
renk hediye veriyoruz. Bunun ya-
nında da panoramik tavan hediye-
miz var” diye konuştu. 

TİCARİLERDE 36 BİN TL’YE 20 
AY SIFIR FAİZ VE 5 YIL GARANTİ
Koyuncu Fiat Satış Danışma-

nı Ömer Özer ise ticari araç kam-
panyaları hakkında bilgiler vererek 
Ticariler de bulunan Koyuncu Fiat 

Satış Danışmanı Ömer Özer seçe-
neğinden bahsetti.  Garantileri 3 
yıldan 5 yıla kadar da uzattıklarını 
söyleyen Özer ifadelerine şu şekil-
de yer verdi: “Ticari araçlarımızda 
36 bin TL’ye 20 ay sıfır faiz uzatıl-
mış garanti kampanyamız bulunu-
yor. Doblo ve Fiorino araçlarımızda 
1.000 TL servisimize garanti ücreti 
ödeyerek garantileri 3 yıldan 5 yıla 
uzatıyoruz. Normalde 3 yıl 150 bin 
kilometre garanti kapsamımız var. 
Kilometre gene aynı şekilde kalıyor 
ancak 5 yıla uzuyor. Bundan fayda-
lanmak istemeyen müşterilerimize 
30 bin TL’ye 20 ay sıfır faizli kre-
di kampanyamız bulunuyor.Fiori-
no Cargo modelleri 46 bin TL’den, 
Combi modellerimiz ise 55 bin 900 
TL’den başlamaktadır. Doblo’larda 
ki fiyatlarımız ise Easy modellerimiz 
62 bin TL’den başlayan fiyatlar ile 
satışa sunuluyor.  ”

FULLBACK VE DUCATOLARDA DEV 
KAMPANYAMIZ BULUNUYOR
Özer, güçlü performansı ve kon-

foru ile dikkatleri üzerine çeken Fiat 
Fullback’den bahsederek kampan-
yalar hakkında da önemli bilgiler 
verdi. Ducato’larda ki avantajlı ola-
naklara da değinen Özer sözlerine 
şu şekilde devam etti: “2016 model 
Fullback’lerde ise 30 bin TL’ye 15 
ay sıfır faiz kampanyamız bulunu-
yor. Harici olarak yaklaşık 3 bin 300 
TL civarın Fullback destek kampan-
yası dediğimiz aracın anahtar tes-
liminde ek ıskontomuz var. 2016 
model fiyatı ise 82 bin TL. 2017 fi-
yatı 92 bin TL. 

Ducato araçlarımızın tüm versi-
yonlarında ise 30 bin TL’ye 15 ay sı-
fır faiz kampanyamız mevcut. 2017 
modellerinde ise 30 bin TL’ye 9 ay 
faiz şeklindedir. Peşinatı düşük ver-
mek isteyen müşterilerimiz içinde 
avantajlı oranlarımız var. 5 bin TL 
peşinat ile müşterilerimiz ticari araç 
sahibi olabiliyorlar. Kalan kısımda 
ise 60 aya kadar vade imkanı sunu-
yoruz. Müşterilerimizin istediği her 
türlü imkân istediği şartlar mevcut 
da var.Ducato modellerimiz 77 bin 
TL’den başlıyor.“
n HÜSEYİN MENEKŞE

Koyuncu Fiat’ta avantajlı kampanyalar devam ediyor. Egea Sedan modellerini tercih edenlerin araçlarına hediye olarak Landirenzo 
marka LPG takılıyor. Doblo ve Fiorino’yu tercih edenlere ise 36 bin TL’ye 20 ay sıfır faiz ve uzatılmış garanti şeklinde avantaj sunuluyor

Fiat’ta avantajlı kampanya!

Koyuncu Fiat Oto Satış Şefi Murat İçil, Fiat Egea’larda bulunan kampanyalardan bahsederek aracı satın alanlara Tofaş güvencesi altın Landirenzo marka LPG taktıklarını belirtti.

Müşteri memnuniyeti ilkesini benimseyerek emin adımlarla ilerleyen 
 Koyuncu Fiat kampanyalara devam ediyor.

 Otomobil ve ticari araç gruplarındaki avantajlı olanaklar ile dikkatleri üzerine çeken Koyuncu Fiat her ay yeni kampanyalara imza atıyor.
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Eşinin teşviki ile 
madalya kazandı

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda judo branşında erkeklerde altın madalya kazanan Konyalı 
milli sporcu Abdullah Sevinç, hazırlık sürecinde kendisine destek olarak, her

 türlü fedakarlığı yapan ailesine büyük sevinç yaşattı

Samsun’da düzenlenen olimpiyatlar-
da Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandı-
ran 24 yaşındaki Abdullah Sevinç, yaptığı 
açıklamada, ortaokul döneminde ebru 
sanatıyla ilgilenirken beden eğitimi öğ-
retmeninin tavsiyesiyle judoyla tanıştığını 
söyledi. 

Başta biraz zorlandığını ve hatta spo-
ru bırakma seviyesine geldiğini anlatan 
Abdullah Sevinç, “Hocam, ‘Yeteneklisin. 
Bırakmazsan geliştirirsen, zamanla yapa-
bilirsin. Kolay kolay şampiyon olunmaz.’ 
dedi. Ben de hocamın o sözüyle ilerledim 
ve maçlara çıkarak başardım.” ifadelerini 
kullandı.

Sevinç, 12 yıldır karşılaştığı hiçbir zor-
luğun kendisini yıldırmadığını, Türkiye’de 
ve yurt dışında katıldığı birçok müsabaka-
da başarı elde ettiğini aktardı.

‘MADALYA ALMADAN GELİRSEN
 SENİ EVE ALMAM’

Venezuela’da 2012 yılında dünya şampi-
yonu olduğunu hatırlatan Sevinç, şöyle devam 
etti: “İşitme Engelliler Olimpiyatları’na 4 yıl yo-
ğun tempoyla hazırlandım. Uzun ve yorucu bir 
hazırlık döneminden geçtik. 

Günde ortalama 5-6 saat antrenman yap-
tık. Tabi evi biraz ihmal ettim. Altı aydır kamp-
lardaydım. Eve 2-3 günlüğüne gelebiliyordum. 
Eşim ve 1,5 yaşındaki kızım Hanzade, milli 
takım kampına giderken başta kabulleneme-
diler. 

Eşim başta biraz zorlandı ancak yavaş ya-
vaş alıştı ve en sonunda ‘Madalya almadan ge-
lirsen seni eve almam.’ dedi. Kamptayken de 
her zaman beni arayarak destek verdi. Olimpi-
yatlarda altın madalya alınca eşim aradı, tele-
vizyondan izlediğini, gururlandığını söyledi.”

‘HEMEN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIM’
Evden ayrı geçirilen günlerin, verilen büyük 

emeklerin boşa çıkmadığını vurgulayan Abdul-
lah Sevinç, şunları kaydetti: “Her şampiyonada, 
yarışmada heyecanlanıyordum ama bu daha 
farklı. Altın madalyayı alıp ailemin yanına gel-
mem bambaşka, anlatılamaz bir duygu. Şimdi 
hedefim, 2019’daki Avrupa Şampiyonası ve 
2020’de Fransa’daki Dünya Şampiyonası’nda 
başarılı olmak. En önemlisi ise 2021’de Tok-
yo’daki olimpiyatlarda hem ferdi hem kata hem 
de takımlarda birincilik. Allah’ın izniyle bir hafta 
dinlenip hemen çalışmalara başlayacağım.” 

Milli sporcunun eşi Filiz Sevinç de evine 
altın madalyayla dönen eşiyle gurur duyduğunu 
belirterek, “Hazırlık sürecinde biz de yorulduk 
ve kendisini çok özledik. Antrenmanlar öncesi 
bizi hep arayıp sordu ama yeterli değildi. Hazır-
lık süreci çok zorluydu. Sürekli kamplara gittiler. 

Neredeyse 6 aydır kamplardaydı. O yüzden zor-
landık. Hanzade babasını özledi ama madalya-
ya çok sevindik.” diye konuştu.

‘AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİSİYLE ALDIK 
ŞAMPİYONLUĞU’

Judo antrenörü Sait Demirdöven de Abdul-
lah’ın spora büyük yeteneği olduğunu keşfettik-
lerini ve bunu nakış nakış işlediklerini dile getir-
di. Olimpiyat şampiyonluğunu “inancın zaferi” 
olarak nitelendiren Demirdöven, “Birbirimize 
inanmıştık. Abdullah’tan birincilik bekliyorduk. 
Zaten bizimkisi antrenör-sporcu ilişkisi değildi, 
ağabey-kardeş ilişkisiyle aldık şampiyonlu-
ğu. Çok sıkı bir hazırlık geçirdik. Neticesinde 
şampiyonluğu elde ettik. Şimdi 4 yıl sonraki 
olimpiyatlara hazırlanacağız.” şeklinde konuş-
tu. Demirdöven engelli sporcuların desteklen-
mesi ve spora yönlendirilmesi ile çok olumlu 
gelişmeler yaşandığına işaret etti. n AA

Fenerbahçe’ye uluslararası arenada en iyi derecesini 2013’te 
UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynatarak yaşatan Konyaspor’un 
eski teknik direktörü Aykut Kocaman, 4 yıl sonra sarı-lacivertli 
takımın başında Avrupa sınavına çıkacak. Sarı-lacivertlilere 4 yıl 
sonra dönen Kocaman, ilk resmi sınavını bugün UEFA Avrupa Ligi 
3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz karşısında vere-
cek. Fenerbahçe’de ilk döneminin son sezonunda 2012-2013’te 
takımına bu kulvarda yarı final oynatarak önemli bir başarı elde 
eden Kocaman, “Yarım kalan işlerim var.” diye tekrar döndüğü 
sarı-lacivertlileri Avrupa’da zirveye çıkarmaya çalışacak.

FENERBAHÇE’YLE 23. AVRUPA SINAVI
Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin başında 23. kez bir Avrupa 

kupası maçında sahada yer alacak. Sarı-lacivertli takım, Koca-
man yönetiminde 22 Avrupa kupası maçında 9 galibiyet, 8 be-
raberlik ve 5 yenilgi aldı. Tecrübeli teknik adam, kariyerinin ilk 
Avrupa deneyimini de Fenerbahçe’yle yaşadı. Sarı-lacivertlilerin 
başına geçtiği 2010-2011 sezonunda Kocaman’ın takımı oldukça 
kötü bir grafik ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, İsviçre’nin Young 

Boys takımına UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, Yunanistan’ın PAOK 
ekibine ise UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde elenmekten kurtu-
lamadı.

Aynı sezon ligde şampiyon olmasına rağmen, UEFA tara-
fından, Türkiye’deki “şike davası” nedeniyle Avrupa kupalarına 
alınmayan sarı-lacivertliler, 2012-2013’te ise Kocaman’la ta-
rihinin en iyi derecesini elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. 
ön eleme turunda Rusya’nın Spartak Moskova takımı karşısında 
havlu atan Kocaman’ın Fenerbahçe’si, yoluna devam ettiği UEFA 
Avrupa Ligi’nde ise yarı finale kadar geldi. 

Kocaman, geçen sezon da Atiker Konyaspor’la UEFA Avrupa 
Ligi’nde mücadele etti. Konya ekibinin ilk kez yer aldığı orga-
nizasyonda Kocaman’ın takımı 6 maçta 1 beraberlik, 5 yenildi 
aldı. Aykut Kocaman, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor’la çıktığı 
toplam 28 Avrupa kupası maçında 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 
yenilgi yaşadı.

BİN 530 GÜN SONRA
Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin başında tam bin 530 gün 

sonra resmi maça çıkacak. Sarı-lacivertli takımın başında son 
maçına 18 Mayıs 2013’te Süper Lig’de Kardemir Karabükspor 
karşısında çıkan Kocaman, bin 530 gün sonra Fenerbah-
çe’nin yedek kulübesinde olacak. Tecrübeli teknik adam, 
bin 547 gün sonra ise bir Avrupa kupası maçında Feneb-
rahçe’nin başında yer alacak. Kocaman’la Fenerbahçe 
son Avrupa sınavını 2 Mayıs 2013’te UEFA Avrupa Ligi 
yarı finalinde  vermişti.

REKOR SAHİBİ
Aykut Kocaman, 2012-2013 sezonundaki Avrupa 

kupalarındaki maç sayısıyla Türk futbol tarihine de adını 
yazdırdı. Kocaman, söz konusu sezonda Fenerbahçe’yle 
Avrupa kupalarında 18 maça çıktı. Bu rakamla 52 yaşın-
daki teknik adam, Türk futbol tarihinde bir sezonda Avrupa 
arenasında takımıyla en çok müsabakaya çıkan teknik direk-
tör unvanını aldı. Daha önceki rekor, 1999-2000 ve 2000-2001 
sezonlarında Avrupa’da on yedişer maça çıkan Galatasaray’da 
Fatih Terim ve Mircea Lucescu’ya aitti. n AA

Konyaspor’dan milli takıma futbolcu almayarak tepki çeken Türkiye Futbol 
Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi bir araya gelerek 
yolları ayırma kararı aldı. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklama-
da konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Bir süredir kamuoyunda ve medyada 
gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Fut-
bol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma 
amacı taşıyan bir hal almıştır. Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan son-
raki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olaca-
ğına kanaat getirmiştir.

Gerek Türkiye’de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve 
Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür 
eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz.”

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, görevinden istifa etti. Adı 
uzun süredir ayrılacak dedikoduları ile anılan Fatih Terim, şok bir ka-
rarla görevini bıraktı. Fatih Terim’in istifa üzerine futbol camiasında 
şok yaşanırken neden bıraktığı konusu merak ediliyordu. Fatih Te-
rim’in istifa etmesindeki en büyük nedenin Federasyon Başkanı Yıldı-
rım Demirören’den bırak çağrısı olduğu öğrenildi. 

Son olarak eski kaleci Rüştü Reçber ile polemiğe giren ve Alaçatı’da 
yaşanan kavga olayı ile gündeme gelen Fatih Terim, Federasyon ile olan anlaş-
masını karşılıklı olarak sonlandırdı. Türkiye Futbol Federasyon’u, Fatih Terim’e bu 
sezon alacağı 3.5 milyon Euro ödeme koşulu ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 
Fatih Terim’in adı sık sık Galatasaray ile anılıyordu.  n İHA

Antalya, yağmur 
altında çalıştı

Antalyaspor, Salzburg’daki hazırlıklarını yağmur 
altında sürdürdü. Bugün Bayer Leverkusen ile hazır-
lık maçında karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor, 
bu maç öncesi kondisyon ve taktiksel çalışma ger-
çekleştirdi. Antalyasporun kamp yaptığı Leogang 
bölesinde gece başlayan yağmur sabah da devam 
edince Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenman-
dan yarım saat önce sahaya giderek incelemelerde 
bulundu. Deneyimli teknik adam, sahanın uygun 
olduğunu gördükten sonra takımı çağırdı. Düz koşu 
ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, beşe 
iki oyunuyla devam etti. Daha sonra istasyon kuv-
vet-kondisyon çalışan Antalyaspor, antrenmanı ya-
rım sahada çift kale maç ile bitirdi.  n İHA

Bernard Mensah
Kasımpaşa’da 

Kasımpaşa, La Liga ekiplerinden Atletico 
Madrid’de forma giyen Ganalı futbolcu Bernard 
Mensah’ı satın alma opsiyonlu kiraladı. Kasım-
paşa, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürü-
yor. Lacivert-beyazlılar, bu kapsamda La Liga 
ekiplerinden Atletico Madrid’de forma giyen Ga-
nalı futbolcu Bernard Mensah’ı kadrosun kattı. 
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıkla-
mada Mensah ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma 
sağlandığı duyuruldu. 22 yaşındaki orta saha 
oyuncusu, Kemerburgaz Tesisleri’ndeki imza tö-
reninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 
1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa’ya bağlayan 
sözleşmeye imza attı.
n İHA

Akhisar Belediye’de 
hazırlık maçı programı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Ak-
hisar Belediyespor’un 3. etap kamp çalışmala-
rını sürdürdüğü Avusturya’da yapacağı hazırlık 
maçlarının programı belli oldu. Takımın lige tam 
şekilde hazır olması için Avusturya kampında sık 
sık hazırlık maçı yapmak isteyen Teknik Direktör 
Okan Buruk, maç listelerine Kardemir Karabüks-
por ile Galatasaray’ı da aldı. Akhisar Belediyespor 
ay sonuna kadar sürdüreceği Avusturya kampında 
28 Temmuz Cuma günü Kardemir Karabükspor ve 
kampın son günü olan 31 Temmuz Pazartesi de 
Galatasaray ile karşılaşacak. Maçların başlama 
saatinin ise TSİ 19.00 olacağı bildirildi.n İHA

Aykut Kocaman’ın, Fenerbahçe ile Avrupa macerası başlıyor

Fatih Terim sonunda bıraktı



27 TEMMUZ 2017 19SPOR 2

Konya Torku Şekerspor 10.etabı lider tamamladı
2017 sezonunda elde ettiği başarılarla göz dol-

duran, Türkiye’nin tek kıta bisiklet takımı Torku Şe-
kerspor, Çin’de gerçekleştirilen Mavi Göl Turu’nda da 
(Tour of Qinghai Lake) başarılarıyla dikkatleri üzerine 
çekmeyi başarırken, Torku Şekerspor 10. etapta da 
Ahmet Örken’le birinci oldu. 

Çin’de gerçekleştirilen Mavi Göl Turu’nda 10. Etap 
olan 148 kilometrelik Sonmingyan - Dingxi koşusunda 
Torku Şekerspor’dan Ahmet Örken birinci oldu. Böy-
lece 10 etap sonunda Torku Şekerspor ikisi birincilik 
olmak üzere toplamda 14 defa podyuma çıkmış oldu. 
Sprint forması da halen Ahmet Örken’de bulunuyor. 
Zorlu etaplarıyla otoritelerin dikkatini çeken Tour of 
Qinghai Lake, bu yıl da hava koşulları ve yüksek ra-
kım tırmanışlarıyla yarışçıları oldukça zorluyor. Yoğun 
tempo ile çalışmalarını sürdüren Torku Şekerspor, 10. 

etapta da kürsünün en üstünde yer almayı başarırken, 
takımdaki uyumun üst seviyede olması dikkatlerden 
kaçmadı. Ahmet Örken’e takım arkadaşları Nazım ve 
Muhammet’in yoğun desteği de koşuda dikkat çeken 
bir diğer unsur oldu. 

‘MUTLULUĞUMU KELİMELERLE 
İFADE EDEMEM’

Torku Şekerspor’un Antrenörü Branco Filip yaptığı 
açıklamada son 3 etabında çok zorlayıcı etaplar oldu-
ğunu bildiklerini kaydederek, yakalanan uyumla kalan 
3 etapta da podyum görmeyi hedeflediklerini söyledi. 
Tour of Qinghai Lake’in yıldızlarından olan ve 10 etap-
ta iki birincilik almayı başaran Torku Şekerspor Spor-
cusu Ahmet Örken de yaptığı açıklamada, başarıyı 
uyumlu mücadelenin getirdiğini belirterek, “Arkadaş-

larıma çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyetin gelmesi 
için beni çok iyi taşıdıklarını ifade edebilirim. 10 etabı 
da almayı başardık. Mutluluğumu kelimelerle tarif 
edemem. Çok yoruluyoruz ama başarı hepimizi mutlu 
ediyor. Recep Konuk Başkanımıza, Konya Şeker aile-
sine layık bir netice ile buradan döneceğimize inanı-
yorum. Bize inanan, destek olan herkese de teşekkür 
ediyorum. Önümüzde 3 etap var bu etaplarda da takım 
halinde en iyi yerde olmak için mücadele edeceğiz. 
Şu anda iyi bir hava yakaladık, bu havayı turun sonuna 
kadar koruyabilirsek buradan takım halinde de ilk üçte 
gideriz. Buna inanıyorum. Buradaki başarımız hem 
ülkemizdeki Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için hem 
de Rio için ön açıcı olacak, başarımızı artırarak devam 
ettireceğimizi ifade edebilirim” dedi.
n İHA

Yaz Spor Okulları’nın 
en özel sporcuları

Osman Aşkın Bak’tan 
başarılı sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yıldızlar 
Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde bir gü-
müş ve iki bronz madalya kazanan milli güreşçileri tebrik 
etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yıldızlar 
Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde bir gümüş 
ve iki bronz madalya kazanan milli güreşçileri kutladı. 
Bosna Hersek’te düzenlenen Yıldızlar Avrupa Güreş Şam-
piyonası’nin ikinci gününde, 85 kiloda mindere çıkan milli 
güreşçimiz Ömer Ağtaş Avrupa ikincisi olurken, 42 kiloda 
mücadele eden Furkan Üçoluk ile 69 kiloda mücadele 
eden Umur Aybey üçüncü oldu.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK’TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yıldızlar Av-

rupa Güreş Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcuları 
tebrik etti. Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu 
ifadelere yer verdi: “Bosna Hersek’te düzenlenen Yıldızlar 
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan 
Ömer Ağtaş ile bronz madalya kazanan Furkan Üçoluk ve 
Umur Aybey’i gönülden kutluyorum. Milli sporcularımızın 
başarısı bizleri gururlandırdı. Ata sporumuz olan güreşte 
elde edilen başarılı sonuçlar bizleri mutlu ediyor ve gele-
ceğe dair umutlandırıyor. Bu başarılarda emeği geçen her-
kese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum.” 
n İHA

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yaz 
Spor Okulları’nda Özel Sporcuların çalışmaları hızla sürü-
yor. Her yıl çok sayıda başvurunun yapıldığı ve binlerce öğ-
rencinin spor yapmak için tercih ettiği özellikle ilköğretim 
çağındaki çocukların tatile girdiği yaz aylarında serbest za-
manlarını, uzman antrenörler nezaretinde düzenli ve en iyi 
şekilde değerlendirmeleri için mükemmel bir imkân olan 
spor okulları, aynı anda binlerce çocuk ve gence spor yap-
ma imkânı sağlıyor. Atatürk Stadyumu içerisinde yer alan 
salonda çalışmaların sürdüğü Yaz Spor Okulları’nda 70 
Özel Sporcu antrenörler nezaretinde çalışmalarına devam 
ediyor. 5-18 yaş arası çocuk ve gencin ücretsiz olarak fay-
dalandığı ve kayıtların hala devam ettiği toplam 22 branşta 
şu an için 6830 çocuk ve genç faydalanırken bu sayının 
dönem sonuna kadar 10 binin üzerine çıkması bekleniyor.
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Anadolu, lige evinde
başlıyor
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor’un yeni sezon fikstürü dün 
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Hasan 
Doğan Tesisleri’nde çekildi. Yeşil 
beyazlı takım ilk hafta iç sahada İstanbul 
temsilcisi Pendikspor ile karşılaşacak. 
Yavru Kartal, ligin ikinci haftasında 
Gümüşhanespor’a konuk olacak

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor’un da mücadele edeceği 
TFF 2. Lig’de 2017 - 2018 Sezonu fikstür 
çekimi yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli 
Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan 
Saka Salonu’nda gerçekleştirilen fikstür 
çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Ge-
nel Sekreteri Kadir Kardaş, Türkiye Futbol 
Federasyonu Profesyonel Kurul Genel 
Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama 
Müdürü Besim Yalçın ile TFF 2. Lig kulüp 
temsilcileri katıldı. TFF 2. Lig’de sezon 26 
Ağustos 2017 Cumartesi günü oynanacak 
müsabakalarla başlarken, ilk yarı maçları 
17 Aralık 2017 Pazar günü tamamlanacak. 
Liglerde 20 Ocak 2018 Cumartesi günü 
ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun 
son maçları 5 Mayıs 2018’de yapılacak. 
2017 - 2018 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz 
ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, 
iki grupta da 18 takım yer alıyor. 

İLK HAFTA İÇ 
SAHADA PENDİK İLE

Fikstür çekiminin yapılması ile tem-
silcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un ilk 
hafta iç sahada Pendikspor ile karşılaşaca-
ğı belirlendi. İlk hafta maçlarının ardından 
yeşil beyazlı takım ligin ikinci haftasında 
Karadeniz’e Gümüşhanespor deplasma-
nına gidecek. Geçtiğimiz sezon Atiker Kon-
yaspor, Gümüşhanespor Türkiye Kupası’n-
da grup maçlarında karşı karşıya gelmişti. 
Konya Anadolu Selçukspor, daha sonra 
sırası ile Zonguldak Kömürspor ve Kahra-
manmaraşspor ile mücadele edecek.
YAVRU KARTAL BEYAZ GRUP’TA

2. Lig’de mücadele edecek olan Kon-
ya Anadolu Selçukspor, Beyaz Grup’ta yer 
alıyor. Temsilcimizin rakipleri şu şekilde; 
Altay, Bandırmaspor, Bugsaş Spor A.Ş., 
Fatih Karagümrük A.Ş., Fethiyespor, Gü-
müşhanespor, Hacettepe Spor, Kahraman-
maraşspor A.Ş., Karşıyaka, Kırklarelispor, 
Nazilli Belediyespor, Niğde Belediyespor, 
Pendikspor, Sakaryaspor, Silivrispor, Şan-
lıurfaspor, Zonguldak Kömürspor.
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Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kapın-
da günde çift antrenman ile sürdüren TFF 2. 
Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor 
Teknik Direktörü Alper Avcı gençleştiril-
miş yaş ortalaması ile yeni sezonda Konya 
Anadolu Selçukspor’un lige renk katacağını 
kaydetti.

‘ASLA VAZGEÇMEYEN BİR 
TAKIM OLMAK İSTİYORUZ’

1994 ile 2000 doğumlu futbolculardan 
kurulu bir takım oluşturduklarını ve geçtiği-
miz sezondan kadroda bulunan Ahmet Önay, 
Gökhan ve Mücahit’in takımın en tecrübeli 
isimleri olarak kadroda bulunduklarını kay-
deden Teknik Direktör Alper Avcı, “Alt ya-
pımızdan Şehmuz Aslan ve Selçuk Öztürk 
aramıza katıldı. Ağırlıklı olarak yurt dışında 

yetişmiş Türk oyunculardan kurulu bir ya-
pımız oluştu. Almanya, Belçika, Hollanda, 
Azarbeycan ve Türkiye Milli takımlarının 
formasını giymiş oyuncular aramıza katıldı. 
Henüz kısa süren kamp dönemimizde her 
şey planlandığımız gibi gidiyor.  Bu tür yapı-
lanmalarda en sıkıntılı durum kaynaşmadır. 
Ancak gördüğümüz kadarıyla şu an takımı-
mızın içinde iyi bir arkadaşlık ortamı oluştu. 
Genç kadromuz içinde bütün futbolcularımız 
hedef olarak Konyaspor A takımında oyna-
mayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda ça-
lışıp sezona hazırlanıyoruz. Saha içinde asla 
mücadeleden vazgeçmeyen, hedefleri için 
savaşan bir takım yapısı oluşturmaya gayret 
ediyoruz ve şu aşamada istediğimiz noktaya 
geldik. İnşallah ilk hazırlık maçımızı Sam-

sunspor ile oynayacağız. Ardından Cumar-
tesi günü Vanspor ile bir hazırlık maçımız 
daha olacak ve Erzurum kampımızı tamam-
layacağız. Pazar günü sabah antrenmanının 
ardından futbolcularımıza iki gün izin vere-
ceğiz. Ve Çarşamba günü Afyon kampında 
yeniden bir araya geleceğiz. Afyon kampın-
da 4 hazırlık maçı daha oynayarak sezon 
hazırlıklarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Lige 
kadar tüm eksiklerimizi giderip iyi bir sezon 
geçirmek için sezona iyi başlamak istiyoruz. 
Bu aşamada Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı 
Ahmet Şan ve Yönetim Kurulu ile Kulüp Baş-
kanımız Mehmet Güney ve Yönetim kurulu-
muza, takımımızın kurulmasında ve kamp 
ortamlarının hazırlanmasında verdikleri bü-
yük destek nedeni ile teşekkür ederiz” dedi.
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Alper Avcı: Bütün oyuncularımızın hedefi Konyaspor

1 KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR PENDİKSPOR
2 GÜMÜŞHANESPOR KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
3 KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
4 KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
5 KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR ŞANLIURFASPOR
6 NAZİLLİ BELEDİYESPOR KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
7 KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR ALTAY
8 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
9 NİĞDE BELEDİYESPOR KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
10 KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR FETHİYESPOR
11 KIRKLARELİSPOR KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
12 KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR SAKARYASPOR A.Ş.
13 SİLİVRİSPOR KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
14 KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR BANDIRMASPOR
15 KARŞIYAKA KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
16 KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR BUGSAŞ SPOR A.Ş.
17 HACETTEPE SPOR KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR



RPS
Genç kalecilerden 
huzurevi ziyareti

Kartal yağmur 
altında çalışmalarını 

sürdürdü

Atiker Konyaspor Futbol Gelişim Akademimsinin 
kaleci departman sorumluları ile genç kaleciler huzu-
revine ziyaret gerçekleştirdi.

Atiker Konyaspor Futbol Gelişim Akademisi heye-
ti ilk olarak huzurevi müdürü Osman Bağabakan ile 
makamında bir süre görüştü. Ardından huzurevi mü-
dürü Osman Bağbakan’a çeşitli hediyeler ile birlikte 
Konyaspor forması hediye edildi. Akademide görev 
yapan antrenörler ve kaleciler daha sonra huzurevi 
sakinleriyle tek tek ilgilenerek uzun süre sohbet etti.

Konyaspor Gelişim Akademisi’nin bu anlamlı 
davranışı Konyaspor taraftarının beğenisini kazandı. 
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2017-2018 sezonu hazırlıklarını Avusturya’da 
yaptığı ikinci etap kampı ile sürdüren Atiker Kon-
yaspor, dün yaptığı çift idmanla yeni sezon hazırlık-
larını sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı 
antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda 
Eren Albayrak ve Moryke Fofana takımla, Halil İbra-
him Sönmez takımdan ayrı olarak çalışırken, tedavi 
olan Ömer Ali Şahiner ve Riad Bajic antrenmana ka-
tılmadı.

RB Leipzig maçında ilk 11’de forma giyen oyun-
cular sahada yapılan koşunun ardından salonda yeni-
leme çalışması yaptı.

Oyuna sonradan giren oyuncular ise sahada ya-
pılan koşu ve topla dripling çalışmasının ardından 
oynanan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
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İlk 3 haftanın 
programı 
açıklandı

Spor Toto Süper Lig yaklaştıkça heyecan da 
yükseliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2017-
2018 İlhan Cavcav Sezonu’nun ilk 3 haftasının 
programını açıkladı. Atiker Konyaspor’un ilk 
hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşa-
cağı maç Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.

2017-18 Süper Lig İlhan Cavcav Sezo-
nu’nun ilk üç haftasının programı açıklandı. 
Buna göre Atiker Konyaspor ligin ilk haftasın-
da deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor’la 
13.08.2017 pazar günü saat 20:00’de puan 
mücadelesine çıkacak. Bu sezonun ilk iç saha 
maçında ise yeşil beyazlılar Gençlerbirliği’ni 
21.08.2017 pazartesi gecesi saat 21:45’te ko-
nuk edecek. Anadolu Kartalı ligin üçüncü haf-
tasında 27.08.2017 pazar günü saat 20:00 de 
İstanbul deplasmanında Medipol Başakşehir 
ile karşılaşacak.
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Taraftar ‘Sow’ bekliyor
Konyaspor başkanı Ahmet Şan’ın stoper ve 
santrafor transferlerinde yıldız oyuncu sözü 
vermesi camiayı heyecanlandırmıştı. Demba 
Ba ismi ortaya atılırken, Konyaspor taraftarı 
Moussa Sow’dan yana tavır aldı. Yönetimin 
maliyeti uygun olması durumunda Sow için 
harekete geçeceği iddia edildi

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 
Atiker Konyaspor yeni sezon hazırlıkla-
rını Avusturya’da sürdürürken, yönetim 
de yapılacak son 2 transfer için girişim-
lerini sürdürüyor. Konyaspor Başkanı 
Ahmet Şan daha önce yaptığı açıkla-
malarda alacakları stoper ve santrfo-
run  yıldız oyuncular olacağını açıkla-
mıştı. Yönetim çalışmalarını büyük bir 
gizlilik içinde sürdürürken taraftar ise 
heyecanla yeni transferleri bekliyor.

DEMBA BA HEM 
MALİYETLİ HEM RİSKLİ

Atiker Konyaspor’un ses getirecek 
bir golcü transferi ile gündemi belirle-
mesi beklenirken, ortaya atılan ilk isim 
Demba Ba oldu. Yönetim bu transferi 
yalanladı ancak Konyaspor Futbol Ko-
mitesi’nin oyuncuyla ilgili bir çalışma 
yaptığı sonradan ortaya çıktı. Yıldız 
golcünün maliyetinin 3 Milyon Euro’yu 
bulması ve sakatlık durumunun net ol-
maması nedeniyle bu transfer askıya 
alınırken, Mousa Sow iddiası günde-
me bomba gibi düştü. İddianın ardın-
dan Konyaspor taraftarı yıldız oyuncu 
için seferberlik başlattı.

RAKİP FENERBAHÇE
Fenerbahçe’de başarılı bir perfor-

mans gösterdikten sonra 16 Milyon 
Euro’luk rekor bir bonservis bedeli ile 
Al Ahli kulübüne transfer olan Mous-
sa Sow geçen sezon Fenerbahçe 
tarafından kiralanmıştı. Kulübünde 
4 Milyon Euro alan Senegalli golcü 
Fenerbahçe’ye ise ücretinin yarısına 
imza atmıştı. Taraftarın oyuncuyu çok 
istemesi nedeniyle Konyaspor yöneti-
minin oyuncuyu gündeme aldığı iddia 
edildi. Sow’un son durumu ile ilgili bir 
ön araştırma yapan yönetimin en bü-
yük rakibi oyuncuyu yeniden kiralamak 
isteyen Fenerbahçe. 
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