
Konya sağlıkta sınırları aşacak Dağdaki tarih gün yüzüne çıktı 
Konya Sağlık Turizm Derneği’nin 
tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 
Yönetim Kurulunda yer alan 
Kamu Hastaneler Birliği Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Mehmet 
Koç, “Konya’daki sağlık 
imkanlarını yurt dışındaki in-
sanlara da açacağız. Sağlık 
alanında marka haline ge-
leceğiz” dedi. Koç, Şehir 
Hastanesi’nin de sağlık 
turizmine büyük katkılar 
yapacağını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Anadolu Selçuklu 
başkenti Konya’da 

birçok medeniyete 
beşiklik eden ve 

efsanelere konu olan 5 
bin yıllık sur ile sarnıç-

ların bulunduğu Takkeli 
Dağ’daki kalede, Selçuklu 

sultanlarının kullandığı ha-
mam, gün yüzüne çıkarıldı. 

Yapılan çalışmalarda buranın 
kentin savunması açısından 
önemli rol üstlendiğine ulaşıldı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

‘MİLLİ İRADE ŞUURUNU
GÜÇLENDİRMELİYİZ’

BUTİK KONUTTA 
KANYON TEPE FARKI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek:

Kanyon Tepe, bölgeye değer katıyor

Genç KOMEK Yaz 
Okulu’nda öğrenci-
lere tarih ve kültür 
bilincinin önemini 
anlatan Konya 
Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir 
Akyürek, “Yeni 
ihanetler yaşanma-
ması için milli irade 
şuurunu güçlendi-
relim” dedi.

Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi’nde inşaatı devam eden 
Kanyon Tepe Konutları tamamlandığında Konya’nın butik 
ve modern projelerinden biri olacak. Kanyon Park manza-
ralı Kanyon Tepe Konutları konum itibari ile de dikkatleri 
üzerine çekiyor.

n HABERİ SAYFA 12’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Sıcak havaya rağmen
asfalt mesaisi sürüyor

Karatay’da asfalt çalışmaları sıcak hava-
lara rağmen devam ediyor. Çalışmaların 

sürdüğünü belirten Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, personele teşekkür etti.

n HABERİ SAYFA 12’DE

Kayacık’a kurban satış
ve kesim yeri yapılıyor

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Kayacık Mahallesi’ne  kazandırılacak 
yeni kurban satış ve kesim alanının Kurban 

Bayramı’na yetişeceğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE
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1 Temmuz milat oldu
1 Temmuz’dan itibaren vatandaşları 
bekleyen yeni düzenlemeler getirildi. 

Yeni düzenlemelerle beraber artık 
günlük kiralık daireler sıkı takibe 

girdi, yeni inşa edilen binaların 
çıkma payları yasaklandı. Standart 
dışı plakalara da ağır cezalar geldi

GÜNLÜK KİRALAR TAKİPTE
1 Temmuz’dan itibaren bazı kural-
larda değişikliğe gidilerek yeniden 
düzenlemeler getirildi. Günlük ola-
rak kiralanan konutlarda 1 Temmuz 
itibari ile tahsilatlar banka yoluyla 
kredi kartı ve hesap kartlarından 
yapılacak. Tutar ne olursa olsun fark 
etmeyecek. Böylelikle konutu kira-
layan kişiler devlet tarafından takip 
edilmiş olacak.

PLAKALAR ‘STANDART’ AYARI
İkinci bir düzenleme ise inşaat sek-
törüne geldi. Dubleks ve binalarda 
ki çıkma payları yasaklandı. Yetkili-
ler çıkma paylarının yasaklanması-
nın inşaat sektörü için iyi olmadığını 
söylüyor. Ayrıca bundan sonra stan-
dart dışı plaka kullanan araçlar ağır 
kusurlu sayılacak. Standarda uyma-
yan plakalar vizeden geçemeyecek. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

05 Zambiyalı heyetten 
MÜSİAD’a ziyaret 06 Otomobile ateş 

açıldı, sürücü öldü 14 Büyükşehir’den 
bilime destek

ByLock gitti
Cryptnote geldi!

Etliekmeğin 
Kambur Usta’sı

FETÖ soruşturmasında, örgütün 
yeniden yapılanmaya yöne-
lik çalışmalara başladığı, bu 
kapsamda FETÖ mensuplarının 
marttan bu yana “Cryptnote” 
isimli şifreli haberleşme progra-
mı kullandığı tespit edildi.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Etliekmek denilince akla gelen 
isimlerin en başında Kambur 
Usta gelir. 1959 yılında başladığı 
etliekmek serüveni bugün halen 
oğlu vasıtasıyla devam ediyor. 
n HABERİ SAYFA 15’TE Sıcaktan bunalan

klimaya koşuyor!
Ramazan ayı süresince serin günler geçiren Kon-
ya’da bayram ile birlikte havalar ısındı, klimalara 
talepler artmaya başladı. Klima satıcıları ise ha-
vaların böyle gitmesi durumunda taleplerin daha 
da artacağını belirtti. Vatandaşlar ise maliyet 
açısından uygun klimaları tercih ediyor.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Muhacir Pazarı’nda kurulan Sos-
yete Pazarı’nda 3 kişi pompalı 

tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan 
ateş sonucu 1’i pazar esnafı 
olmak üzere 4 kişi yaralandı. 

Sağa sola kaçışan vatandaşlar 
vurulmamak için yere yattı.

Olay sonrası yaralanan esnafın 
yakınları da pompalı tüfekle 

dehşet saçanların evlerini bastı. 
Polis vatandaşları dağıtmakta 
zorlandı. Öfkeli kalabalık olay 
yerinden ayrılmazken polis 

ekipleri olay yerinde bekledi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Muhacir Pazarı değil can pazarı!
Öfkeli Pazar esnafı şüphelilerin evini bastı



5 TEMMUZ 20172 HABER 

Hadim’e değer katacak cami
Hadim’de Şehit Hafız Abdulezel 

Paşa Camii inşaatının yapımına baş-
landı. Hadim TOKİ Konutları yanına 
Hadim’e Hizmet Edenler Derneği ta-
rafından Şehit Hafız Abdulezel Paşa 
Camii yapılıyor. Projesi 2 katlı çizilen 
camii 450 metrekarelik alana oturu-
yor. Camiinin ikişer şerefeli 2 minare 
olacağı ve alt katta 8 dükkan yapılaca-
ğı belirtildi.  Hadim’e Hizmet Edenler 
Derneği Başkanı Ali İhsan Çetin, “Ca-
mii inşaatı; ilçeye yeni yapılan TOKİ 
Konutları, hastane, petrol ofisi, park 
ve futbol sahasına yakın, merkezi bir 
yerde başladı. Burada artan nüfus do-
layısıyla camiye ihtiyaç duyuluyordu. 
Bu sebeple dernek olarak yaklaşık 
900 kişilik bir cami yapmaya karar 
verdik. Geçtiğimiz günlerde cami-
mizin temelini attık. Kaba inşaatına 
devam ediyoruz. Ancak hayırsever 
insanlarımızın desteğine ihtiyacımız 
var. IBAN Numaramız: TR 8800 
0100 0187 5782 7946 5001 Ziraat 
Bankası Hadim Şubesi” dedi.

Sadaka-i cariye verenlerin amel 
defterinin kapanmayacağı hakkında 
Hadis-i Şerif’in olduğunu hatırlatan 
Çetin, “Peygamber efendimiz Hz. 
Muhammed (sav) buyuruyor ki: ‘İn-
sanoğlu öldüğü zaman amel defteri 
kapanır. Yalnız üç kişinin amel defteri 
açık kalır ve sevap yazılmaya devam 
edilir. Sadakayı cariye verenlerin, ha-
yırlı evlat yetiştirenlerin ve faydalı bir 
ilim bırakanların amel defteri kapan-
maz.’ Cami, çeşme, yol, okul, hastane 
gibi insanlara faydalı işler için sadaka 
veren, yardımda bulunanların amel 
defteri kapanmaz, sevap yazılmaya 
devam eder” dedi. Cami adının Şehit 
Hafız Abdulezel Paşa Camii olduğunu 
ifade eden Çetin, “1827 Yılında Ha-
dim ilçesinde doğan Abdulezel Paşa 
yaklaşık 10 yaşında Kur’an-ı Kerim’i 
ezberleyip hafız oldu. 16 yaşında er 
olarak orduya yazıldı. Çok başarılı ve 
zeki bir asker olması sebebiyle kısa 
sürede Subaylığa yükseldi. Genç yaş-
ta bir kaç defa hacca giden Abdulezel 
Paşa’nın ömrü harp meydanlarında 
geçmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus 

Savaşı’nın efsanevi komutanı Gazi 
Osman Paşa, bütün subayların önün-
de onu alnından öpmüş: ‘Abdulezel, 
sen bizim medar-ı iftiharımızsın.’ 
demişti. Sultan 2. Abdulhamit Han 
da Plevne Kahramanlık Madalyası’nı 
bizzat kendisi takmıştı. Şehadet aşığı 
Abdulezel Paşa, 1897 Türk-Yunan 
Harbi’nde düşmana hücum eder-
ken at üzerinde 70 yaşında şehid 
düşmüştür. Bu sebeple camii için en 
uygun ismin Şehit Hafız Abdulezel 
Paşa olacağını düşündük” ifadelerini 
kullandı.Osmanlı Devletinin son za-
manlarında yetişen ve Yunan Har-
binde (1897) şehid düşen kıymetli bir 
komutan. 1827 (H.1243) senesinde 
Konya’nın Hadim kazasında doğdu.

ABDULEZEL PAŞA KİMDİR?
On altı yaşındayken er olarak 

orduya girip asker oldu. On iki sene 
kadar Arabistan’da kalıp, Osmanlı 
ordusunda sadakatla hizmet etti. Bu 
sadık ve gayretli hizmetleri neticesin-
de çok sevilip subaylık rütbesi verildi. 
1853’te Hüsrev Paşanın yaveri olarak 
Kırım Muharebesine katıldı. 1857’de 
Karadağ, 1868’de Girid isyanlarını 
bastırmak için vazife aldı. Gösterdi-
ği başarılar üzerine her vazifesinin 
akabinde bir rütbe, çeşitli nişanlar ve 
madalyalar verildi. 1872 senesinde 
binbaşı rütbesi ile Giresun taburuna 
tayin edildi. Bu taburla birlikte Sırbis-
tan Muharebesine katıldı. Bu seferde, 
Aleksin mevkiindeki savaşta büyük 
kahramanlık gösterdi.

Plevne Muharebesine de katıl-
dı. Bu sırada mirliva yani albay idi. 
Savaşta fevkalade kahramanlık gös-

terdi. İstanbul’a dönünce, İkinci Ab-
dülhamid Han tarafından göğsüne 
Plevne madalyası takıldı. Bundan 
sonra, jandarma teşkilatına tayin edi-
lerek Hicaz’a gönderildi. Bir müddet 
sonra tekrar İstanbul’a geldi ve paşa-
lığa yükseldi.

Anadolu terbiyesi ile büyüyen ve 
erlikten paşalığa yükselen bu köylü 
çocuğu, dinin emirlerine bağlı salih 
bir Müslüman idi. Kur’an-ı kerimi 
ezberlemişti. Sesi güzel olup, seri 
okurdu. Yakın dostları onun devamlı 
hatim okuduğunu ve buna aralıksız 
elli sene devam ettiğini söylemişler-
dir. Memleketi Hadim’i ziyarete gel-
diğinde, dostlarından birine; “Cenab-ı 
Hak, hafızlık nimeti ve paşalık gibi iki 
rütbe bahşetti. Şimdi bir üçüncüsünü 
istiyorum, o da şehidlik rütbesidir!” 
diyerek şehid olma arzusunu dile ge-
tirmiştir.

Nitekim Abdulezel Paşa, 1897 se-
nesinde vuku bulan Osmanlı-Yunan 
harbinde, Milona geçidine taarruz 
eden kuvvetlerin başında savaşırken 
şehid düştü. Önce Pürnartepe’ye 
defnedildi. Sonra Alasonya’ya nak-
lolundu. Kahramanlıkları dilden dile 
anlatılan bu şehid kumandanın kabri 
üzerine, Sultan Abdülhamid Han bir 
türbe yaptırdı.
n HABER MERKEZİ

Tomografi tabanlı cihaz
ile tablet yasağı kalkacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığının kararıyla yurt 
dışından getirtilerek Atatürk Ha-
valimanına yerleştirilen, katı, sıvı, 
tabaka patlayıcıları tespit etme özel-
liğine sahip tomografi tabancı cihaz, 
ABD’nin Türkiye’den gerçekleşen 
uçuşlarda uyguladığı elektronik 
eşya yasağının kalkmasını sağlaya-
cak. Atatürk Havalimanı ve Türk 
Hava Yollarına (THY) yönelik söz 
konusu yasak, ABD’li yetkililerce 
yarın cihaza ilişkin teyit gözleminin 
yapılmasının ardından kalkacak. 

ABD’li L3 Güvenlik Sistemle-
ri Şirketi tarafından dünyada en 
ileri teknoloji kullanılarak üretilen 
tomografi tabanlı cihaz, Atatürk 
Havalimanı’nda test amaçlı olarak 
kullanılmaya başlandı. Cihaz, hava-
yolu güvenliğini artırırken yolculara 
da rahatlık sağlayacak. “ClearScan” 
markasıyla üretilen cihaz, ABD Ula-
şım Güvenliği İdaresi ile Avrupa Si-
vil Havacılık Konferansı tarafından 
onaylandı.

Elektronik cihazların yanı sıra 
sudaki bomba düzeneğini de tespit 
edebilen cihaz, ABD’deki havali-
manlarının yanı sıra Hollanda’nın 
Schippol, Singapur’un Changi ve 

Güney Afrika’nın Johannesburg 
havalimanlarıyla aynı anda İstanbul 
Atatürk Havalimanında kullanıla-
cak.

Katı, sıvı ve tabaka patlayıcıları 
tespit edebiliyor

En ileri teknoloji kullanılarak 
üretilen, katı, sıvı, tabaka patlayıcı-
ları tespit edebilen ve ABD ile Av-
rupa havacılık otoriteleri tarafından 
onaylanan cihaz, elektronik eşya-
larda veya tarama yaptığı nesne-
lerde herhangi bir patlayıcı bulursa 
otomatik olarak işaretliyor ve alarm 
veriyor.

Tarama yaptığı nesnelerin gö-
rüntüsünü 3 boyutlu ekrana yansı-
tan sistem, operatörlere dokunma-
tik ekranıyla görüntüyü her türlü 
çevirme, döndürme, yaklaştırma, 
belirli nesneleri sıyırma, nesnenin 
içindeymiş gibi inceleme imkanı 
sağlıyor.

Öte yandan, İngiliz Güvenlik 
İdaresinden 3 kişilik heyet, Atatürk 
Havalimanında incelemelerde bu-
lundu. Terminaldeki çeşitli bölüm-
leri ziyaret eden yetkililerin, tomog-
rafi cihazının bulunduğu ABD’ye 
direkt sefer yapılan körüklerde de 
inceleme yapacağı öğrenildi. n AA

Konya Sağlık Turizm Derneği’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Yönetim Kurulunda yer alan Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Mehmet Koç, “ Konya’daki sağlık imkanlarını yurt dışındaki insanlara da açacağız. Sağlık alanında marka haline geleceğiz” dedi

‘Konya sağlık üssü oluyor!’
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kon-

ya’da da sağlık alanında önemli ge-
lişmeler yaşandı. Yeni hastaneler ve 
mevcut hastanelerde yapılan fiziki iyi-
leştirmeler ile daha iyi bir sağlık hiz-
meti verebilmek adına önemli girişim-
ler gerçekleştirildi. Bu alanda yapılan 
iyileştirme çalışmaları hız kesmeden 
devam ediyor. Ayrıca sağlık alanında 
yapılan iyileştirmelere bağlı olarak 
Türkiye sağlık turizmi konusunda da 
önemli gelişimler yaşıyor. Konya da 
bu konuda yine yaptığı çalışmalar-
la her alanda olduğu gibi bu alanda 
da öncü illerden olmayı sürdürüyor. 
Sağlık turizmini geliştirmek amacıyla 
geçtiğimiz Mayıs ayında Konya Sağlık 
Turizm Derneği kuruldu. Derneğin 
temel hedefi ise Konya’daki sağlık 
turizmini geliştirmek, yurt dışından 
hastaları Konya’ya çekmek. Konya 
Sağlık Turizm Derneği’nin misyonu 
ve yönetim kurulu tanıtım toplantısı 
Dr. Portakal Sağlıklı Yaşam Merke-
zi’nde yapıldı. Konuşmalarını gerçek-
leştiren Konya Sağlık Turizmi Başkanı 
Dr. Mehmet Portakal Konya Sağlık 
Turizmi Derneğinin, Ekim ayında ül-
kemizde düzenlenecek olan İslam Ül-
keleri Turizm Konseyi’nin Konya’da 
olması için çalışmalara hız verdiğini 
söyledi. Yönetim Kurulu Üyelerinden 
Konya Kamu Hastaneler Birliği Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koç ise 
Konya Kamu Hastaneleri Birliği Ge-
nel Sekreterliği olarak Konya sağlık 
turizminin geliştirilmesi adına alt yapı 
çalışmaları yapıldığını söyledi. Şehrin 
Sağlık turizmine inşaatı devam eden 
Şehir Hastanesi’nin de büyük katkı-
larda bulunacağını ifade eden Koç, 
hastane inşaatının 2019 yılında ta-
mamlanacağını söyledi. 

KONYA’YI SAĞLIK ALANINDA 
MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ

Kamu Hastaneler Birliği Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koç, 
Konya’da ki sağlık imkanlarını yurt 
dışındaki insanlara da açacaklarını 
söyleyerek Konya’nın sağlık alanında 
bir marka haline gelmesini sağlaya-

caklarını belirtti. Onkoloji alanında 
Eğitim ve Araştırma hastanesinin iyi 
seviyede olduğuna da değinen Koç,  
ifadelerine de şu şekilde yer verdi: 
“Konya Sağlık Turizm 
Derneğimiz Konya’mıza 
ve ülkemize hayırlı ol-
sun. Biz Kamu Hastane-
ler Birliği olarak sizlerle 
2017 hedeflerimizi ko-
nuşurken sağlık turizmi 
hakkındaki hedeflerimizi 
de açıklamıştık. Dün-
ya çapındaki fuarlardan 
olan Antalya’da ki fuara 
Kamu Hastaneler Birliği 
olarak katıldık. İletişim 
açısından ciddi bir deneyimimiz oldu. 
Bu dönemde de bir tanıtım broşürü 
hazırladık. Kendi hastanelerimizde 
öne çıkaracağımız alanları belirledik. 
İnşallah Sağlık Turizmi Derneğimiz 
aracılığı ile de bu alanlarda hizmet 
edeceğiz. Bu alanlarımızın başlıca 
branşlarını da söylemek isterim. Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon alanında 
güzel bir hastanemiz var. İçerisinde 
eğitim kliniğimiz, hocalarımız, asis-
tanlarımız ve uzmanlarımız bulunu-

yor. Çamur tedavisinden, 
havuz tedavisine kadar 
bütün yöntemleri uygu-
lamaktayız. İnşallah bu 
imkanlarımızı da yurt dı-
şındaki hastalarımıza da 
açacağız. Diş hastanemiz 
de bulunuyor. Diş hasta-
nesinde protezdenimp-
lanta kadar her tedaviler 
uygulanıyor. Onkoloji 
alanında Eğitim Araştır-
ma Hastanemiz şu anda 

iyi seviyede. Onkolojik cerrahiler, 
kemoterapi ve radyoterapi ünitele-
rimiz dünya standartlarında hizmet 
vermektedir. Kornea naklimiz ise Nu-
mune hastanemizde yapılmakta. Bu 
bahsetmiş olduğum her bir bölüm-
den yurt dışındaki insanlarında yarar-
lanmasını sağlayacağız. Konya’mızı 

bu alanda bir marka haline getirmeye 
gayret edeceğiz.”

KONYA ŞEHİR HASTANESİ 
2019’DA TAMAMLANACAK

Konya Şehir Has-
tanesinin 2019’da ta-
mamlanacağını söyleyen 
Kamu Hastaneler Birliği 
Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Mehmet Koç, Şehir has-
tanesinin sağlık turizmi 
açısından da faydalı ola-
cağını belirtti. Dernekler 
olarak altyapıları önce 
kendilerinin oluştura-
cağını ifade eden Koç, 
“Konya Şehir Hastane-
sinin son durumu güzel. Ekip ve im-
kânlar olarak iyi durumdayız. Fakat 
fiziki şartlarımız dört dörtlük değil. İn-
şallah 2019 yılında şehir hastanemiz 
hizmete girecek. Şuandaki inşaat se-
viyemiz yüzde 30’ları geçmiş durum-
da. 1250 yataklı şehir hastanemizi 
büyük oranda yurt dışındaki hastalara 

da hizmet vermesi için alt yapı çalış-
malarını da yapıyoruz. Biz altyapıyı 
dernekler aracılığı ile önce kendimiz 
oluşturacağız. Sağlık Bakanlığımızda 

yönetmelik bazında alt 
yapısını hazırlıyor. Sağlık 
Turizminin bu dönem-
lerde başlaması bizler 
içinde bir avantaj olacak. 
Güzel binalar yapıyoruz 
ama ekip olmayınca fa-
aliyet vermesi imkânsız. 
Biz bunlar için elimizden 
geleni yapıyoruz. Konya, 
Şehir Hastanesi ile birlik-
te Sağlık turizminde bir 
marka haline gelecek” 

diye konuştu. 
KONYA, İSLAM ÜLKELERİ SAĞLIK 

TURİZM KONSEYİ İÇİN GÜÇLÜ ADAY 
Konya Sağlık Turizmi Başkanı Dr. 

Mehmet Portakal, Konya’nın sağlık 
turizmindeki potansiyelinin yüksek 
olduğunu söyleyerek, Konya’nın tu-
rizm kültürü açısından önemli bir 

şehir olduğuna da dikkat çekti. Kon-
ya’nın İnanç turizmi açısından da 
yeterli imkanlarının olduğunun altını 
çizen Portakal sözlerine şu şekilde 
devam etti: “İnanç turizmi alanındaki 
etkinliklere ev sahipliği yapmış olan 
Konya’da; helal turizm, helal gıda gibi 
konularda uzmanlaşmış akademisyen 
sayısı oldukça fazla. Ayrıca Konya’da 
bulunan otellerin hemen hemen hep-
si toplantı merkezi özelliğine sahip ve 
yıl içerisinde yoğun şekilde toplantı 
ve kongre organizasyonları yapılıyor. 
Otellerin dışında Büyükşehir Beledi-
yesi ve ilçe belediyelerimizin kongre 
ve sergi merkezleri bulunmaktadır. 
Konya, turizm kültürü olan bir şehir-
dir.  Bölgedeki işletmelerin Müslüman 
gruplara aşinalığı oldukça yüksek 
olduğundan Müslüman hastalar ve 
ailelerine yönelik paketlerin hazırlan-
ması için Konya yeterli altyapıya sa-
hiptir. İklim özelliği de birçok hastalık 
için idealdir. Kamu ve özel hastane-
lerimiz yüksek tıbbi teknolojiye sahip 
ve tıbbi imkânlar üst düzeydedir.7-8 
Temmuz’da Türkiye Sağlık Turizmi 
Federasyonu (TURSAF) tarafından 
Dedeman Otel Konya’da düzenlene-
cek çalıştayda, Ekim ayı içerisinde ül-
kemizde yapılması planlanan, 300’ü 
yabancı, toplamda yaklaşık 600 kişilik 
heyetin katılacağı İslam Ülkeleri Tu-
rizm Konseyi’nin hangi ilde toplana-
cağına karar verilecek. Bu doğrultuda 
üyeleri ve bağlı kuruluşlar ile işbirliği 
içerisinde çalışmalarına hız veren 
Konya Sağlık Turizmi Derneği, TUR-
SAF yönetimine Konya’nın sağlık, tu-
rizm, ulaşım gibi önemli bileşenlerin 
altyapısına sahip en uygun il olduğu-
nu göstermeyi planlamaktadır.”

Konya Sağlık Turizm Derneği 
Yönetim Kurulunda ise Kamu Hasta-
neler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Mehmet Koç,Selçuk Üniversitesi ve 
NEÜ Tıp Fakültesi Dekanlıkları, Ka-
ratay Üniversitesi, Turizm Fakültesi 
veİletişim Fakültesi, MevlütBüyük-
helvacıgil ve Turizm Firmalarından 
isimler yer aldı.  n HÜSEYİN MENEKŞE

Hadim TOKİ Konutları yanına Hadim’e Hizmet Edenler Derneği tarafından 
Şehit Hafız Abdulezel Paşa Camii inşaatının yapımına başlandı.

Konya sağlık turizmini geliştirmek amacıyla Konya Sağlık Turizm Derneği kuruldu. Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koç da Yönetim Kurulu’nda yer aldı.  

Prof. Dr. Mehmet Koç Mehmet Portakal
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1 Temmuz’dan itibaren bazı 
kurallarda değişikliğe gidilerek 
yeniden düzenlemeler getirildi. 
Günlük olarak kiralanan konutlar-
da 1 Temmuz itibari ile tahsilatlar 
banka yoluyla kredi kartı ve he-
sap kartlarından yapılacak. Tutar 
ne olursa olsun fark etmeyecek. 
Böylelikle konutu kiralayan kişiler 
devlet tarafından takip edilmiş ola-
cak. İkinci bir düzenleme ise inşaat 
sektörüne geldi. Dubleks ve bina-
larda ki çıkma payları yasaklandı. 
Yetkililer çıkma paylarının yasak-
lanmasının inşaat sektörü için iyi 
olmadığını söylüyor. Bir diğer dü-
zenleme ise standart dışı plakalar 
için yapıldı. Bundan sonra standart 
dışı plaka kullanan araçlar ağır ku-
surlu sayılacak.HGS’de yanlış ceza 
verilmesine de yol açan, plakalarda 
rakamlar arasında vida bulunması, 
yazıların silik olması “ağır kusur” 
kapsamında görülecek. Plakalar-
daki yazı ve rakamların Trafik Ka-
nunun da belirtildiği gibi 52 santi-
metre uzunluğunda 11 santimetre 
genişliğinde olacak. Bunun dışın-
daki araçlar, araç muayenesinden 
geçemeyecek. 

GÜNÜ BİRLİK KİRALIK 
EVLERE SIKI TAKİP!

1 Temmuz itibari ile konutlarını 
günü birlik kiraya verenlerle mo-
torlu araç kiralayan firmaların tah-
silatlarını banka ve benzeri aracı 
kurumlar ile yapması zorunlu hale 
geldi. Maliye Bakanlığının ilgili 
sektörlere yönelik mevzuat düzen-
lemesiyle, 1 Temmuz’dan itibaren 
dairelerini günü birlik kiraya veren 
firmalar kiralama hizmet bedelle-
rini tutarı ne olursa olsun banka 
ve benzeri aracı finansal kurumlar 
vasıtasıyla kredi kartı, banka kar-
tı, havale, EFT gibi yollarla tahsil 
edecek. Böylelikle terör eylemi ya-
pacak kişilerin konaklamalarına da 
neşter vurulmuş olacak. Konuyla 
ilgili açıklamalarda bulunun Kon-
ya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat 
Altunay uygulamanın terör örgüt 
üyelerine karşı tedbirlerin alınması 
konusunda çok iyi olduğunu söyle-
yerek, bundan sonra da takiplerin 
daha da sıkı olacak şekilde devam 
edeceğini belirtti. Uygulamayı tak-
dir ettiklerinin altını da çizen Al-
tunay sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Günübirlik olarak kiraya veri-
len konutlar tahsilatlarını mutlaka 
kredi kartı veya banka hesap kar-
tı ile yapacak. Çünkü devlet bunu 

kontrol altına almak istiyor. Dai-
renin içerisinde kimin kaldığını ve 
kimin ikamet ettiğini öğrenebilmek 
için böyle bir yola başvuruldu. Biz-
de takdir ediyoruz. Çok iyi bir uy-
gulama oldu. Terör örgütleri bu tür 
yerlerde kiralama yapıyorlar. Art 
niyetli kişiler kiralama yapıyorlar. 
Bunların önüne geçilmesi için ol-
dukça iyi bir uygulama oldu. Hepsi 
kayıt altına alınmış olacak. Kayıt 
altına alınmasında biz Konya Em-

lakçılar Odası olarak çok fayda gö-
rüyoruz. Olumlu bir gelişme oldu. 
İnşallah daha da sıkı takip edilecek 
şekilde uygulamalar devam ede-
cektir.”

DUBLEKSLER VE BİNALARDA 
ÇIKMA PAYI YASAKLANDI!

Türkiye İnşaat Müteahhitleri 
Federasyonu (TİMFED) Genel Sek-
reteri ve Konya Müteahhitler Birliği 
KOMÜT Başkanı Şaban Topal, 30 
Haziran’dan sonra dublekslerin ve 

bina çıkma paylarının yasaklana-
cağını söylemişti. Çıkma payları 1 
Temmuz itibari ile yasaklandı. Ko-
nuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Konya Müteahhitler Birliği KOMÜT 
Başkanı Şaban Topal, bu durum ile 
sektörün krize sürüklenebileceğini 
söyleyerek kentsel dönüşümünde 
duracağını ifade etti. Topal, “30 
Haziran’a kadar olan sürede ruh-
satlarını yetiştiremediğini ve sek-
törün mevsim itibariyle açıldığı bu 

dönemde demir krizinden sonra, 
Planlı Tip İmar Yönetmeliğinin 6. 
maddesinin 30 Haziran itibariyle 
yürürlükten kalkması ve yeni İmar 
Yönetmeliğinin uygulanması ile 
sektör adeta krize sürüklenmekte-
dir. Özellikle parsel bazlı dönüşüm-
lerin olduğu başta İstanbul, Ankara 
ve İzmir olmak üzere birçok önem-
li kentlerdeki kentsel dönüşümü 
çok olumsuz etkileyecektir. Çünkü 
dönüşümde ekstra yeni imar ar-

tışları olmadığından müteahhit ile 
vatandaş biraz para ile kottan ve 
dublekslerden çıkan payları müte-
ahhitlere vererek, binaları kentsel 
dönüşüm adı altında yenileyebili-
yordu. Bu durum Kanun çıkarsa, 
maalesef bu şekilde devam edeme-
yecek çünkü çıkmalı ve dubleksli 
yıkılan binaların aynı metrekare ve 
inşaat hakları bile kullandırılmaya-
caktır. Yani kentsel dönüşüm bu 
şekilde maalesef duracaktır” diye 
konuştu. 

MERDİVEN ALTI PLAKA 
DÖNEMİ SONA ERDİ!

Konya Şoför Nakliyeci ve Oto-
mobilciler Odası Başkanı Kemal 
Can, standart dışı plaka ile ilgili 
temmuz ayında yürürlüğe giren 
karar hakkında şoförlere bilgi ver-
di. Başkan Kemal Can, standart dışı 
plaka yaptıran sürücüye de yapan 
kişiler de ceza uygulanacağını ha-
tırlatarak, “Trafikte kusurlar hafif 
kusur ve ağır kusur olarak ikiye ay-
rılıyor. Ağır kusur trafikten mene 
kadar uzanan ve eksikliği kabul 
edilmeyen kusur kategorisinde yer 
alıyor. Sanayilerde merdiven altı 
yerlerde basılan, geçerli olmayan 
plakalar var. Bu uygulamanın esa-
sına baktığımızda plaka düzenle-
mesinin sebebi, terör saldırılarında 
kaçırılan ve sahte plakalarla eyle-
me karışan kişilerden dolayı oluştu. 
Zamanlama olarak biraz geç bile 
kalındığını söyleyebilirim. 

Devletimiz plaka basımını ta-
mamen bizim kurumlarımıza ver-
mesiyle birlikte bu olayların önüne 
geçilebilecek. Diğer yandan eylem 
tarzı olaylara karışmamış ama sa-
nayide ucuz ve farklılık oluştur-
mak için basılan farklı plakalarda 
bu uygulamayla standart dışı pla-
ka olarak yer alıyor. Karayolları ve 
Emniyet Müdürlüğü’nün kuralları 
dışında yapılan plakalar, 3 Temmuz 
itibariyle resmi olarak yasak. Trafik 
çevirmelerinde kural dışı kullanı-
lan plakalara polis, 420 Lira anında 
ceza kesiyor.  Araç istasyonlarında 
da bu plakalar 1. kusur olarak yer 
alıyor. Plastik, çivilenmiş, tampona 
civatayla bağlanan plakalar yollar-
da yer alamayacak. Bu önlemlere 
rağmen halen daha standart dışı 
plaka yaptıran sürücüye ceza veri-
lecek.Yapan kişi/kişilere ise resmi 
evrakta sahtecilik suçundan ağır 
cezai yaptırımlarla karşılaşacak” 
diye konuştu.  
n HÜSEYİN MENEKŞE-UFUK KENDİRCİ

1 Temmuz’dan itibaren vatandaşları bekleyen yeni düzenlemeler getirildi. Yeni düzenlemelerle beraber artık günlük kiralık 
daireler sıkı takibe girdi, yeni inşa edilen binaların çıkma payları yasaklandı. Standart dışı plakalara da ağır cezalar geldi

1 Temmuz çok şey değiştirdi!

Temmuz itibari ile konutlarını günü birlik kiraya verenlerle motorlu araç kiralayan 
firmaların tahsilatlarını banka ve benzeri aracı kurumlar ile yapması zorunlu hale geldi.

Planlı Tip İmar Yönetmeliğinin 6. maddesinin 30 Haziran itibariyle 
yürürlükten kalkması ile binalarda çıkma payları yasaklandı. 

1 Temmuz itibari ile standart dışı plakalar yasaklandı. Konya 
Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Can, 
“Standart dışı plaka yaptıran sürücüye ceza verilecek” dedi.

Sedat Altunay Şaban Topal Kemal Can
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Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi’nde inşaatı devam eden Kanyon Tepe Konutları tamamlandığında Konya’nın butik ve modern 
projelerinden biri olacak. Kanyon Park manzaralı Kanyon Tepe Konutları konum itibari ile de dikkatleri üzerine çekiyor

Kanyon havası serinletecek

Selçuklu Yazır Bölgesinde fark-
lı mimariler ile süslenen Yıldıztepe 
İnşaat Kanyon Tepe Konutlarının 
inşası hızla devam ediyor. Konya’nın 
Butik projelerinden biri olan Kanyon 
Tepe Konutları daire donanımları ile 
de dikkat çekiyor.  Projede kullanılan 
malzemelerin birinci sınıf olması ka-
litenin en üst seviyelere ulaştığının 
göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.  
Yazır Mahallesi’nde kanyon parkının 
hemen arkasında bulunun Kanyon 
Tepe Konutları bölge olarak en ferah 
ve manzaralı bir alana konumlandı-
rılmış. Selçuklu bölgesinin inşaat an-
lamında gelişen bir bölge olduğuna 
değinen Yıldız Tepe İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Rıza Yıldız, Kanyon 
Tepe Konutları’nın 5 katlı, 40 daire 
ve 3+1 sistemden oluştuğunu söy-
leyerek inşaatı devam eden konutla-
rın bittiği zaman Konya’nın en güzel 
butik binası olacağının altını çizdi. 

‘KALİTEDEN HİÇ BİR ZAMAN 
TAVİZ VERMEYECEĞİZ’

Firma hakkında bilgiler veren 
Yıldız Tepe İnşaat Yönetim Kuru-
lu Başkanı Rıza Yıldız, Kanyon Te-
pe’nin Konya’nın en güzel butik pro-
jesi olacağını söyleyerek sözlerine 
şu şekilde devam etti, “Geçmişimiz 
akaryakıt sektörüne dayanıyor. Bu-
güne kadar 4 adet öğrenci yurdu ya-
pıp teslim ettik. Yıldız Tepe ismi al-
tında yapmış olduğumuz inşaatımız 
ise bizim ilk yap-sat binamız olacak. 
Biz hiç bir zaman müşteri memnu-
niyetini arka plana atmadık. Hep ön 
planda tuttuk. Yazır bölgesinde Kon-
ya’nın en büyük butik projelerinden 
birini inşa ediyoruz. Manzara açısın-
dan güzel bir bölgede konumlandır-
dık. Konum itibari ile M1 Tepe alış-
veriş merkezine yaklaşık 5 dakikalık 
bir mesafededir. Ulaşım açısından 
hiçbir problem bulunmamaktadır. 
Binamız Kanyon Parkına cephe ola-
rak konumlandırıldı. Park binamızın 
hemen önünde bulunuyor.” 

İnşası devam eden 
Yıldız Tepe Projesi hakkında bize 

teknik bilgiler verir misiniz?
5 kat, 40 daire ve 3+1 sistemin-

den oluşan binamız son derece lüks 

ve kaliteli malzemeler ile donatılıyor. 
Binamızın altında kapalı otoparkı-
mızda mevcut ve bütün daireler 
için 1 adet araçlık yer olacak.  155 
metrekare ile 175 metrekare ara-
sında 4 farklı dairelerimiz bulunu-
yor. Dairelerimi yerden ısıtmalıdır. 
5 oda da ise oda termostatı buluna-
cak. Termostatlar ısıyı dereceye göre 
ayarlayacak. Kullanılan malzemeler 
ise son derece kalitelidir. Seramik, 

mobilya ve mutfakta kullanacağımız 
malzemeler birinci sınıf ürünler-
dir. 5’li ankastre seti olacak. Bütün 
odaların duvarları birinci sınıf duvar 
kâğıtları ile donatılacak. Mobilyalar 
ise birinci sınıf akrilik olacak. Kapılar 
ise PVC değil ahşap ve lake olacak.  
Kaliteden herhangi bir taviz verme-
yeceğiz. 
Yıldız Tepe projesinden sonra bir proje 

daha düşünüyor musunuz? 

Evet, bu projemizden sonra bir 
proje daha düşünüyoruz. 200 dai-
reden oluşan bir konut inşa etmeyi 
düşünüyoruz. Bölge olarak Selçuklu 
Yazır civarını düşünüyoruz. Kanyon 
Tepe projemizin ardından o projemi-
zi de hayata geçireceğiz. Yazır bölge-
sinin Konya’nın en önemli konumla-
rından olduğunu ve insanlarımızın 
bu tür yerleri tercih ettiğini biliyoruz. 
Estetik ve sağlamlık kavramlarını ön 
planda tuttuğumuz binalar inşa et-
mek bizim amacımız. 

Konya’da inşaat sektörü sizce ne 
durumda? Bununla ilgili 

görüşlerinizi alabilir miyiz?
Konya’da yapı sektörü benim 

gördüğüm kadarı ile şuanda iyi du-
rumda. Özellikle Selçuklu bölgesi 
çok gelişiyor. Vatandaşlarımızda en 
çok Selçuklu Bölgesini tercih ediyor. 
Binamızı da zaten konum itibari ile 
Selçuklu bölgesine yerleştiriyoruz. 
Havadar ve oksijeninin bol olması 
insanların dikkatini çekiyor ve tercih 
etmelerini sağlıyor. Selçuklu bölgesi 
yapılaşma anlamında gerçekten ge-
lişmiş ve gelişmekte olan bir bölge. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Yıldıztepe İnşaat, kaliteden ödün vermeden yaptığı projeler ile dikkat çekiyor. 
Son olarak Selçuklu’da butik konseptinde yükselen Kanyon Tepe Konutları, havasıyla tercih sebebi olacak. 
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Zambiyalı heyetten 
MÜSİAD’a ziyaret

MÜSİAD Konya Şubesi’nin 
daveti üzerine Konya’ya gelen 
Zambiya Cumhuriyeti’nin Ankara 
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwal-
ya Lyapa Nondo ve beraberindeki 
heyet, bir dizi temaslarda bulundu. 
Temaslarının ardından Müstakil Sa-
nayici ve İş Adamları Derneği (MÜ-
SİAD) Konya Şube Başkan Ömer 
Faruk Okka ile de görüşen Zambiya 
Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükel-
çiliği Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa 
Nondo’ya Konya tarımı ve sanayisi 
hakkında bilgi verildi. 

Ziyarette konuşan Zambiya 
Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükel-
çiliği Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa 
Nondo, Konya ile Zambiya arasın-
daki ticari ilişkilerin artırılması ge-
rektiğine dikkat çekti. Bwalya Lyapa 
Nondo, “Türkiye’yi Zambiya’ya yatı-
rım yapacak önemli bir ülke olarak 
görmekteyiz. Türkiye ile Zambiya 
arasında oldukça önemli ve ileri 
düzeyde ilişkiler var. Bizimde yap-

mamız gereken bu ilişkileri ticarete 
ve ekonomiye yansıtmaktır. Zambi-
ya’ya sizleri davet ediyorum. Çünkü 
Zambiya Afrika’da yatırım yapabi-
leceğiniz önemli bir ülkedir” dedi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka’da “MÜ-
SİAD Konya’nın kurulduğu günden 
bugüne 24 yıllık süreçte şehrin eko-
nomisine ciddi anlamda katkı sağ-
lamış ve yön vermiştir. Şehrimizin 
ihracatına katkı sağlamak için Afri-
ka’yı hedef Pazar ilan ettik ve çalış-
malarımızı bu yönde sürdürüyoruz. 
Afrika’daki birçok ülkeye iş seyahat-
lerimiz oldu ve Afrika’dan da birçok 
ülkenin temsilcisini burada ağırla-
dık. İlişkilerimizi geliştirerek ticare-
timize katkı sağladık. Bu yönde fa-
aliyetlerimize ara vermeden devam 
edeceğiz. Bu toplantımızın da Kon-
ya ile Zambiya arasındaki ilişkilerine 
katkı sağlayacağını ümit ediyoruz” 
diye konuştu.    n HABER MERKEZİ

Zambiya, Konya’yla işbirliğini geliştiriyor
Zambiya Cumhuriyeti’nin Ankara 

Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwal-
ya Lyapa Nondo, Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru’yu ziyaret etti. 
Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle ilişkileri 
geliştirmesinden duyduğu memnuni-
yeti ifade eden Maslahatgüzar Nondo, 
“Konya’dan çok fazla öğreneceğimiz 
ders olduğunu düşünüyoruz. Bu kap-
samda ciddi bir iş birliği yaparak iliş-
kilerimizi geliştirmek istiyoruz” dedi. 

MÜSİAD Konya Şubesi’nin misa-
firi olarak şehrimize gelen Zambiya 
Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa Nondo, 
Meram Belediye Başkanı Fatma To-
ru’yu ziyaret etti. 

Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Af-
rika kıtalarının geçiş güzergâhında 
kalan çok stratejik bir ülke olduğunu 
hatırlatan Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Dünyada siyasi, ekono-
mik ve askeri olarak güç dengeleri de-
ğişiyor. Güç dengeleri batıdan doğuya 
ve Afrika’ya doğru kayıyor. Biz millet 
olarak her türlü kültürel ve ekonomik 
iş birliği noktasında bu tür görüşme-
leri çok önemsiyoruz. Yerel yönetim-
ler olarak Afrikalı kardeşlerimizle bilgi 
ve tecrübe paylaşımına her daim açık 
olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 
Millet olarak dil, din, ırk, kültür ayrımı 
gözetmeksizin her zaman kardeşlik-

ten yana, adaletten yana olduk. Her 
zaman sömürgecilik anlayışına karşı 
çıktık. 

Arap Baharı ile başlayan süreçte 
tüm halklar demokrasi adına sömür-
gecilikten kurtulma yolunda. Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın attığı adımlar ile Türk mil-
leti ile Afrikalı kardeşlerimizin yakın-
laşmasına şahit oluyoruz. Sizleri her 
zaman şehrimizde misafir etmekten 
onur duyuyoruz” diye konuştu. 

Konya’da belediyecilik altyapısı-
nın Türkiye’de nam saldığını dile geti-
ren Başkan Toru, “Bu sebeple altyapı 
ve belediyecilik hizmetleri noktasında 
paylaşabileceğimiz pek çok tecrübe 
ve birikimimiz olduğuna inanıyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

“KONYA İLE CİDDİ BİR İŞ BİRLİĞİNE 
GİRMEK İSTİYORUZ”

Zambia ve Konya’nın kalplerin-
de çok yakın olduğunu vurgulayan 
Zambiya Cumhuriyeti’nin Ankara 

Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwalya 
Lyapa Nondo da, “Konya’dan öğre-
neceğimiz çok fazla ders olduğunu 
düşünüyorum. Türkiye’nin Afrika’ya 
daha fazla açılım yapmak, ilişkilerini 
daha geliştirmek istediğini biliyoruz. 
Bunu yaparken de ‘Kazan kazan’ il-
kesinden hareket ediyorsunuz. Tür-
kiye bu şekilde hareket etmesine 
gerçekten çok minnettarız. Konya ile 
ciddi bir iş birliğine girmek istiyoruz. 
Bunun için buradayız. Öğrenci burs-
ları noktasında desteğinizi bekliyoruz 
ve yine belediyecilik konusunda ala-
bileceğimiz dersler olduğunun far-
kındayız. MÜSİAD Konya Şubesi’nin 
misafirleri olarak şehrinizdeyiz. Farklı 
tesisleri gezme fırsatı bulduk. Kon-
ya’nın tarım alanında, tarımsal ürün 
işleme tesisi noktasındaki kapasitesini 
de gördük. Konyalı iş adamlarını Afri-
ka’ya davet ettik. Kısa bir süre içinde 
Konyalı iş adamlarından oluşan bir 
heyetin Zambia’ya gelmesini umut 
ediyorum” dedi. 

Başkan Toru ve Zambia Masla-
hatgüzarı Nondo, günün anısına bir-
birlerine çeşitli hediyeler verdi. 

Zambiyalı Maslahatgüzar daha 
sonra Meram Belediye Meclis Toplan-
tısı’na katılarak meclis üyelerine hitap 
etti. 
n HABER MERKEZİ 

Zambiya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa 
Nondo, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu ziyaret etti.

Ramazan ayı süresince serin günler geçiren Konya’da bayram ile birlikte havalar ısındı, klimalara talepler artmaya başladı. Klima satıcıları 
ise havaların böyle gitmesi durumunda taleplerin daha da artacağını belirtti. Vatandaşlar ise maliyet açısından uygun klimaları tercih ediyor

Sıcaklık arttı, klima satışı patladı!
Ramazan ayı sü-

resince serin günler 
geçiren Konya’da bay-
ram ile birlikte havalar 
ısındı. Sıcak havaların 
artması ile birlikte va-
tandaşlarda dışarıda 
kendilerini korumak 
için gölgelikler aradı. 
Vakitlerini evde ve iş-
yerlerinde geçiren va-
tandaşlar ise klimalara 
yöneldi. Teknolojinin 
gelişmesi ile hayatı-
mıza giren klimalar 
serinlemek için bizlere 
fırsat sunuyor. Son za-
manlarda çıkan klima-
lar ekonomik açıdan 
tasarruf da sağlarken 
sağlık açısından da 
zararlı olmuyor. Klima 
satıcısı beyaz eşyacılar 
havaların ısınması ile birlikte klima-
lara olan talebin artmaya başladığını 
söyleyerek Konya halkının klima ko-
nusunda tecrübeli olmadığını belirtti. 
Özellikle maliyet açısından uygun kli-
maları seçen vatandaşlar ise klimaları 
inceleyerek satıcılardan bilgi alıyor. 

HAVALARIN ISINMASIYLA 
RAĞBET ARTTI

Zirve Ticaret Vestel Bayi Yetkili-
si Kezban Sezer, Ramazan ayından 
sonra havaların ısınmasının klimaya 
rağbeti artırdığını ifade ederek hava-
ların böyle devam etmesi halinde kli-
ma satışlarının iyi olacağını vurguladı. 
Sezer şunları kaydetti: “Ramazan ayı 
serin geçti. Ancak son günlerde iyi bir 
sıcak hava geçiriyoruz. Bundan dolayı 
vatandaşlarımızın klimaya taleple-
ri arttı. Arayıp sorarak bilgi alıyorlar. 
İşyerimize gelip klimaların fiyatlarını 
soruyorlar inceliyorlar. Hava şartları 
bu şekilde giderse Konya’da klima sa-
tışlarının bir hayli fazla olacağını dü-
şünüyoruz. Vestel salon tipi klimala-
rımız 18 binlikten başlıyor 50 binliğe 

kadar yükseliyor. Duvar tipi klimala-
rımız ise 9 binlikten başlıyor 24 binli-
ğe kadar devam ediyor. Klimalarımız 
tasarruf yönünden de son derece eko-
nomik. Klimalarımızın fiyatları ise bin 
800 TL’den başlıyor. Şimdiki klimala-
rın hepsi zaten inverter klima.”

KONYA HALKI KLİMA KONUSUNDA 
TECRÜBELİ DEĞİL

Bosch Yetkili Bayisi Kırotu Pazar-
lama İşletme Yetkilisi Cihat Kırotu, 
Konya halkının klimaya yeni yeni alış-

tığını söyleyerek sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Konya zaten klimaya 
yeni yeni alışan bir şehir. Sahil kesi-
mindeki illerimizi sıcaklıktan dolayı 
sürekli klima kullanıyor ve alışkın. 
Konyalı vatandaşlarımız klima ko-
nusunda fazla tecrübeli değil. 3 bin 
500 TL tutarındaki Bosch markalı bir 
klima vatandaşımıza pahalı geliyor. 
Aslında fiyatın olması gerekeni bu. 
Bundan dolayı halkımız ekonomik 
markaları tercih ediyor. Konya’daki 

klima satışlarından 
şuanda çok memnun 
değiliz. Klimalarda 
slon tipi ve duvar tipi 
olmak üzere iki çeşit 
var. 9 binlik, 12 binlik, 
18 binlik gibi güçleri 
yükseliyor. Bosch’un 
servisi klimayı alma-
dan önce evinize gelir 
ve analiz eder. Bosch 
marka klimalar 2 bin 
100 TL’den başlıyor. 
Salon tipi klimalar ise 
5 bin TL ile 9 bin TL 
arasında değişiyor.”
SİEMENS KLİMALARI 
VATANDAŞLARIMIZ 

KALİTESİ İÇİN 
TERCİH EDİYOR
Devkar Siemens 

Yetkili Bayisi İşletme 
Sahibi Mustafa Kara-

taş. klima satışlarının havaların ısın-
ması ile birlikte yavaş yavaş arttığını 
söyledi. Karataş, “Klimaları sipariş 
üzerine getirtiyoruz. Siemens marka 
klimalar ile hizmetlerimiz devam edi-
yor. Talepler ise havaların ısınması ile 
arttı. Ancak öyle çok talep yok. Ürün 
olarak camilerde kullanılan salon tipi 
ve evlerde kullanılan duvar tipi kli-
malarımız var. Bunlar güçlerine göre 
de değişiyor. Teknoloji geliştiği için 
klimaların artık çok elektrik tüketme 
devri eskide kaldı. Şuan da ekonomik 
klimalarımız var. Vatandaşa da eko-
nomik açıdan tasarruf sağlıyor. Büyük 
Salon tipi klimaları daha çok camiler 
ve işyerleri tercih ediyor. Servisimiz 
önce giderek keşif yapıyor. Daha son-
rada müşterilerimizin evine uygun 
olan klimayı öneriyor. Yani klimala-
rın güçleri 9 binden başlayarak 24 
bine kadar çıkıyor. Klimaların sağlığa 
herhangi bir zararı yok. Zararlı olan 
ürünler mikro dalga fırınlardır” diye 
konuştu.  
n HÜSEYİN MENEKŞE

Ramazan ayından itibaren havaların ısınması ile klima satışları artmaya başladı. Klima 
satıcıları ise havaların böyle gitmesi durumunda taleplerin daha da artacağını belirtti.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) 
yönelik operasyonda, haklarında gö-
zaltı kararı verilen, Konya 3. Ana Jet 
Üs Komutanlığında görevli 21 rütbeli 
askerden 14’ü gözaltına alındı. Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütü-
len soruşturma kapsamında, FETÖ/
PDY ile bağlantısı olduğu ileri sürülen 
ve Konya 3. Anan Jet Üs Komutanlı-
ğı’nda görevli 21 askeri personel hak-
kında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiple-
ri, aralarında yüzbaşı, teğmen ve 
üsteğmenlerin de bulunduğu 21 
şüpheliden 14’ünü, düzenlenen ope-
rasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesinde sağlık kontro-
lünden geçirildikten sonra emniyete 
götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 7 ki-
şinin yakalanması için çalışmaların 
devam ettiği öğrenildi.  n AA
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
5 Temmuz 2017 Çarşamba  • Yıl: 9 • Sayı: 3079

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Kulu’da kundaklama sonucu bir evde yangın 
çıktı. İddiaya göre, arsa anlaşmazlığı nede-
niyle ağabeyi M.K. ile aralarında husumet 
bulunan R.K, ağabeyine ait Yaraşlı Mahal-
lesi’ndeki evi ateşe verdi. Yangın, itfaiye 
ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla 
söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar 
oluştu. Olayın ardından evi kundakladığı 
iddia edilen R.K, jandarmaya teslim oldu.   
n AA

Motosiklet sürücüleri akan trafiğe aldı-
rış etmeden yaptıkları hareketlerle yürekleri 
ağza getirdi. Konya-Ankara karayolunda se-
yir halindeki 5 motosiklet sürücüsü ölümü 
göze alarak, motosikletlerinin üzerine yatıp 
yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculukla-
rına kilometrelerce devam eden motosiklet 
sürücüleri, akan trafiğe aldırış etmeden rahat 
tavırlarla yoluna devam etti. Araç trafiğinin 
yoğun olmasına ve olası kazalara aldırmayan 
sürücüler, hem kendilerini hem trafiği tehli-
keye atıp yaklaşık 10 kilometre boyunca yata-
rak motosiklet kullandı.   n İHA

Motosikletle 
tehlikeli gösteri

Kulu’da bir ev
kundaklandı

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kay-
betti. 

Olay, gece saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi 
Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, seyir halindeki Yunus Şener’in (39) kullandığı 42 SR 
969 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafın-
dan ateş açıldı. Kalbine isabet eden kurşunla ağır yaralanan 

sürücü bir süre daha yola devam etti ancak direksiyon haki-
miyetini kaybederek bir iş yerine çarparak durabildi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambu-
lansta ilk müdahalesi yapılan yaralı kaldırıldığı Konya Eğitim 
Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
n İHA

Otomobile ateş açıldı, sürücü öldü

Ereğli’de uyuşturucu
satıcıları tutuklandı

Karaman’da 110 kök Hint
keneviri ele geçirildi

Ereğli’de uyuşturucu satıcıları-
na yönelik operasyonda gözaltına 
alınan 17 kişiden 16’sı tutuklandı. 
Konya ve Ereğli Emniyet Müdür-
lüğü ekiplerince, uyuşturucu sa-
tıcılarına yönelik operasyonda 8 
kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı 
sayısı 17’ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ar-
dından Ereğli Devlet Hastanesin-
de sağlık kontrolünden geçirilen 

zanlılar, adliyeye sevk edildi. Mah-
kemeye çıkarılan zanlılardan 16’sı 
tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

Ereğli ilçesinde 30 Haziran’da 
uyuşturucu satıcılarına yönelik 
operasyonda 9 kişi gözaltına alın-
mış, şüphelilerin evlerinde yapılan 
aramalarda çok sayıda uyuşturucu 
madde ile hap ele geçirilmişti.
n AA

Karaman’da jandarma ekiple-
rinin düzenlediği operasyonda iki 
evin bahçesinde 110 kök Hint ke-
neviri ile iki adet ruhsatsız tüfek ele 
geçirildi. 

Alınan bilgiye göre, sabah erken 
saatlerde duyum üzerine harekete 
geçen Karaman İl Jandarma Ko-
mutanlığı ekipler, merkeze bağlı 
Ortaoba köyünde iki eve operasyon 
düzenlendi. Ekipler S.T’ye ait evin 

bahçesinde yaptıkları aramada 84 
kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız 
av tüfeği ile 1 adet öğütme makine-
si ele geçirildi. İ.D’ye ait evin bahçe-
sinde de arama yapan ekipler bura-
da da 26 kök Hint keneviri ve 1 adet 
ruhsatsız av tüfeği buldu. Ekipler 
tarafından ekili kenevirler sökülerek 
imha edilirken bahçe sahipleri S.T. 
ve İ.D. gözaltına alındı.
n İHA

FETÖ soruşturmasında, örgütün yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalara başladığı, bu kapsamda FETÖ 
mensuplarının marttan bu yana “Cryptnote” isimli şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edildi

FETÖ’den yeni 
haberleşme ağı!

Ankara Batı Cumhuriyet Başsav-
cılığınca yürütülen Fetullahçı Terör 
Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, ör-
gütün yeniden yapılanmaya yönelik 
çalışmalara başladığı, bu kapsamda 
FETÖ mensuplarının mart ayından 
bu yana “Cryptnote” isimli şifreli ha-
berleşme programı kullandığı tespit 
edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsav-
cılığı, Kanun Hükmünde Kararna-
me ile meslekten ihraç edilen polis 
memuru Cumali K’nin örgüt men-
suplarının kendisiyle yeniden irtibat 
kurmak istediği ihbarı üzerine soruş-
turma başlattı.

Cumali K, ifadesinde, daha önce 

kendisinden sorumlu olan “mahrem 
imamların” evine geldikleri ve mad-
di manevi bir ihtiyacı olup olmadığını 
sorduklarını beyan etti. 

İtirafçı eski polis, evine gelen ki-
şilerin ByLock’tan daha güvenilir bir 
program yükleyeceklerini söyledik-
lerini belirterek, bilgisayar ve tele-
fonuna “Cryptnote” isimli şifreli ha-
berleşme programını yüklediklerini 
kaydetti.

2 AYLIK FİZİKİ TAKİP
Başsavcılığın talimatıyla harekete 

geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, eski polisin evine gelen 3 ki-
şiyi takibe aldı. Ekipler, 2 aylık fiziki 
takibin ardından zanlıların, daha önce 

örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla 
meslekten ihraç edilen memurların 
evlerini ziyaret ettikleri ve toplantılar 
yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine zanlıların adres-
lerine düzenlenen operasyonda, İdris 
D, Mahmut O. ve Mutlu D. gözaltına 
alındı. 

Savcılıktaki sorgularının ardından 
mahkemeye çıkarılan zanlılar, “terör 
örgütüne üye olmak” suçundan tu-
tuklandı.

Zanlıların, örgütün yeniden yapı-
lanmasına yönelik çalışmalar yaptık-
ları, bu bağlamda “Cryptnote” isimli 
şifreli haberleşme programını memu-
riyetten ihraç edilen mensuplarının 

bilgisayar ve telefonlarına yükledik-
leri ve bunun aracılığıyla FETÖ üye-
leriyle iletişime geçtikleri saptandı. 
Zanlıların ayrıca cezaevinde bulunan 
üyelerinin ailelerine ulaşarak, örgüt-
ten kopuşları engellemeye yönelik 
görüşmeler yaptıkları tespit edildi.

Bugüne kadar açılan FETÖ soruş-
turmalarında ismi geçmeyen zanlı-
ların cep telefonları, HTS kayıtları ve 
hesap hareketlerinin de incelendiği 
soruşturmada, zanlıların örgüt içi 
itirafların önüne geçmek ve hala de-
şifre olmayan mensuplarının moral 
ve motivasyonlarını yüksek tutmak 
amacıyla hareket ettikleri belirlendi.
n AA

21 rütbeli askerden 14’ü gözaltında

FETÖ mensuplarının mart ayından bu yana “Cryptnote” isimli şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edildi.



Otomotiv Distribütörleri Derne-
ğinden (ODD) yapılan açıklamaya 
göre, bu yılın ilk yarısında Türkiye 
otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarında satışlar, geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 8,58 aza-
larak 401 bin 158’e geriledi. Geçen 
yılın ilk yarısında 438 bin 817 araç 
satılmıştı.Otomobil satışları da 2017 
yılı altı aylık dönemde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 9,62 azalarak 
305 bin 924 adet oldu. Geçen yıl aynı 
dönemde 338 bin 482 adet satış gö-
rülmüştü.

Hafif ticari araç pazarı ise 2017 
yılı ocak-haziran döneminde, 2016 
yılı ocak-haziran dönemine göre 
yüzde 5,08 azalarak 95 bin 234 adet 
oldu. 2016 yılı aynı dönemde 100 bin 
335 adet satış gerçekleşmişti.

Toplam pazar haziranda yüzde 9 

küçüldü
Otomobil ve hafif ticari araç paza-

rı, haziran ayında 83 bin 658 seviye-
sinde gerçekleşti. Böylece, 91 bin 540 
araç satışı yapılan Haziran 2016 oto-

mobil ve hafif ticari araç pazar topla-
mına göre satışlar yüzde 8,61 azaldı.

Bin 429 hibrit otomobil satıldı
Otomobil satışlarında bu yılın 6 

aylık döneminde, 1600cc altında yüz-

de 9,6, 1600-2000cc aralığında yüzde 
11,7 ve 2000cc üstü otomobil satışla-
rında ise yüzde 49,8 azalış yaşandı. 
Bu dönemde, 32 elektrikli ve bin 429 
hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 

Segmentlere göre en yüksek sa-
tışa 159 bin 657 araçla yüzde 52,19 
pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tip-
lerine göre ise en çok tercih edilen 
gövde tipi, yüzde 49,48 pay ve 151 
bin 372 satışla yine Sedan otomobil-
ler oldu. 

Haziran sonunda hafif ticari araç 
pazarı gövde tipine göre en yüksek 
satışa yüzde 70,27 pay ve 66 bin 
920’yle “van” ulaşırken, bunu yüzde 
12,26 pay ve 11 bin 675’le “kamyo-
net”, yüzde 8,80 pay ve 8 bin 381’le 
“Pick-up” ve yüzde 8,67 pay ve 8 bin 
258’le de “minibüs” takip etti.  n AA
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Davutoğlu’dan Yunak Belediyesi’ne ziyaret
Konya ve İlçelerinde 

gezi ve incelemelerini sür-
düren Ak Parti Konya Mil-
letvekili Ahmet Davutoğlu, 
son olarak Yunak Belediye 
Başkanı Abdullah Emre 
Demirhan’ı makamında 
ziyaret etti. Yunak Beledi-
ye Başkanı Abdullah Emre 
Demirhan ziyarette Davu-
toğlu’na Yunak ilçesinde 
yapılan projeler ve çalış-
maları hakkında bilgiler 
aktardı.

İlçe sorunlarını ve Bele-
diye çalışmalarını dinleyen 
Davutoğlu, ziyaretin ardın-
dan Belediyede bulunan 
şeref defterini yazarak ve 
imzalayarak ilçeden ayrıldı. 
Ziyarette Yunak Belediye 
Başkanı Abdullah Emre 

Demirhan’ın yanı sıra Ak 
Parti Yunak İlçe Başkanı 
Tahir Kuru, İlçe teşkilatı 
ve Yunaklı vatandaşlarda 
hazır bulundu. Ziyaretten 
dolayı Memnuniyeti dile 
getiren Yunak Belediye 
Başkanı Abdullah Emre 
Demirhan “ Eski başbakan-
lardan ve Ak Parti Konya 
milletvekilimiz Ahmet Da-
vutoğlu7nun ilçemize ge-
lerek bizleri ziyaret etmesi 
ve ilçemiz hakkında bilgiler 
alması bizleri mutlu etmiş-
tir. Bu nazik ziyaretinden 
dolayı AK Parti Konya Mil-
letvekilimiz Ahmet Davu-
toğlu’na şahsım ve Yunak 
ilçe vatandaşları adına te-
şekkür ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Borlu Ahmed Kuddusi Vakfı 
Konya’da hizmet binası açtı

Bozkır Belediyesi’ne
çöp kamyonu hibe edildi

Anadolu’da yetişen evliyanın 
büyüklerinden Borlu Ahmed Kud-
düsi adına kurulan vakfın Konya 
hizmet binası inşaatı tamamlanma 
aşamasına gelirken, açılışı hazır. 
Vakfın Konya hizmet binası Tem-
muz ayı sonlarında organize edi-
lecek açılış töreniyle Konya’lılar 
hizmet vermeye başlayacak. Borlu 
Ahmed Kuddüsi Vakfı Konya Şube 
Başkanı Necati Kökat ve Ali Öztürk 
hizmet binası inşaatı ve vakfın çalış-
maları hakkında şu bilgileri verdi. “ 
Ahmed Kuddüsi Anadolu’da yeti-
şen evliyanın büyüklerinden. İsmi, 
Ahmed bin Hâcı İbrâhim’dir. Adına 
kurulan vakfın Konya Şubesi olarak 
Konya’ya bir hizmet binası kazan-
dırmak için kollarımızı sıvadık. Şu 
anda hizmet binasının inşaat çalış-
malarını tamamlamış bulunmak-

tayız. Son rötuşlarını yapmaktayız.  
İnşallah en kısa zaman dilimi içeri-
sinde vakfın Konya Şubesi hizmet 
binasını tamamlayacağız. Allah’tan 
bir mani gelmediğin takdirde Tem-
muz Ayı sonlarına doğru orgazine 
edilecek olan bir törenle hizmet bi-
namızı hizmete açacağız.

Hizmet binamızın tamamlan-
masından sonra hem mahalledeki 
vatandaşlara, hem de öğrencilere 
Arapça, Kuran-ı Kerim, Siyer öğre-
tilmek üzere kurslar açılacaktır. Ay-
rıca belli gün ve saatlerde sohbetler 
yapılacaktır. Borlu Ahmed Kuddüsi 
Vakfı hizmet binası inşaatının yük-
selmesinde ve tamamlanmasında 
emeği geçen hayırsever Konyalılara 
vakıf Konya şubesi adına teşekkür-
ler ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Takkeli Dağ’daki kalede, Selçuklu sultanlarının kullandığı hamam, gün yüzüne çıkarıldı

Dağdaki tarihi hamam
gün yüzüne çıkarıldı

Anadolu Selçuklu başkenti Kon-
ya’da birçok medeniyete beşiklik 
eden ve efsanelere konu olan 5 bin 
yıllık sur ile sarnıçların bulunduğu 
Takkeli Dağ’daki kalede, Selçuklu 
sultanlarının kullandığı hamam, gün 
yüzüne çıkarıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi sınırların-
da bulunan ve Konya’nın tüm nokta-
larını göz önüne seren Takkeli Dağ, 
efsanelere konu olurken, Helenistik, 
Roma, Bizans, Selçuklu, Karamano-
ğulları ve Osmanlı’ya kadar birçok 
medeniyetin de izlerini taşıyor.

Dağın birçok medeniyete ev sa-
hipliği yapmasının en büyük nedeni 
ise doğal bir gözetleme kulesi olması.

Zirvesinde tarihi surlar, çok sa-
yıda su sarnıcı ve tapınak barındıran 
Takkeli Dağ, bazı tarihi kaynaklarda 
ise “Gevele Dağı” olarak yer alıyor. 
Dağın doğu ve batı yamaçlarında ise 
Roma dönemine ait kaya mezarları 
bulunuyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Sel-
çuklu, Karamanoğulları ve Osman-
lı’ya kadar binlerce yıldır medeni-
yetlerin izlerini barındıran dağdaki 
Gevele Kalesi’nde, bugüne kadar yü-
rütülen kazılarda önemli bulgulara 
ulaşıldı.

KAZI 5 YILDIR SÜRÜYOR
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Çaycı, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, kazının Selçuklu Beledi-
yesi, Konya Müzeler Müdürlüğü ve 
üniversitenin iş birliğinde yürütül-
düğünü belirtti.

Bilimsel danışmanlığını yaptı-
ğı kazı çalışmalarında, 5. yılı geride 
bıraktıklarını anlatan Çaycı, bu süre 
zarfında çok önemli tarihi obje ve 
eserleri gün yüzüne çıkardıklarını, 
büyük mesafe katedildiğini ifade etti.

Çaycı, kentin siluetini oluşturan 
Takkeli Dağ’ın zirvesindeki Gevele 
Kalesi’nde, Hititler, Roma, Bizans ve 
Türk dönemine ait buluntuların or-
taya çıkarıldığını kaydetti.

Kalenin yapısı ve konumu ne-

deniyle tarih boyunca doğal bir gö-
zetleme kulesi olarak kullanıldığını 
vurgulayan Çaycı, buranın kentin 
savunması açısından önemli rol üst-
lendiğini bildirdi.

Çaycı, bin 720 metre yüksek-
liğindeki dağda, Orta Çağ bölümü 
Bizans, Selçuklu ve Karaman Beyli-
ği’ne ait buluntuların tarihe ışık tuta-
cağını aktardı.

Kalede mescid, sarnıç, dehliz ve 
zindanların bulunduğunu aktaran 

Çaycı, şöyle konuştu:
“Çalışmalar devam ediyor. Bu-

güne kadar ortaya çıkarılan en 
önemli buluntular arasında iki tane 
hamam var. Bunlar Ortaçağ’ın, o dö-
nemin buluntularını destekleyecek 
mekanların parametrelerini ortaya 
koyuyor. Kalede seyir köşkü ve sul-
tanın ağırlandığı mekanlar olmalıydı. 
Bunun araştırması sürüyor. Bir taraf-
tan da restorasyon çalışmaları başla-
dı. Bu çalışmada, Selçuklu Belediyesi 

ve Konya Valiliği’nin önemli katkıla-
rı var. Kazı işin kolay tarafı. Önemli 
olan bundan sonra koruma boyutu-
na geçmek. Bu anlamda da harekete 
geçmiş bulunuyoruz.”

Çaycı, kalede ortaya çıkarılan 
buluntuların tarihi öneme sahip zen-
ginlikler olduğuna değinerek, şunları 
kaydetti:   “Kazı ve restorasyon çalış-
maları bittikten sonra bunların hika-
yeleri de gün yüzüne çıkacak. Kültür 
tarihimize ışık tutacak şekilde bunlar 
ifşa edilecek. Alaaddin Keykubat ve 
Kılıçarslan’ın olağanüstü durumda 
buraya sığındığına dair kaynaklar-
da çok bilgi var. Hamam, mimari 
bütünlük içinde önemli bir ayrıntı-
dır. Muhakkak ki böyle bir mekan, 
kalenin en önemli bölümünü oluş-
turuyor. Sultana tahsis edilmiş me-
kanların başında geliyor. Hamam-
daki külhan kısmında su ısıtılıyor. 
Buradaki dar alanda halvetler var. 
Burası yıkanma yerleridir. Alt bölü-
münde ise ısınan suyun dolaşması 
için boşluklar oluşturulmuş. Hamam 
buradan ısınıyordu. Burası Selçuklu 
döneminin orijinal hamamı olması 
hasebiyle oldukça önem arz eder. 
Böyle bir yapı beklemiyorduk. Sürp-
riz oldu.”  n AA

Türkiye Belediyeler Birliği’nden 
Bozkır Belediyesi’ne çöp kamyonu 
hibe edildi.

Temmuz ayı meclis toplantısı 
çıkışında Bozkır Belediyesine hibe 
edilen çöp kamyonunu meclis üye-
leriyle birlikte inceleyen Bozkır Be-
lediye Başkanı İbrahim Gün, hibe 
edilen bu aracın Bozkır Belediyesine 
hibe edilen dördüncü araç olduğu-
nu belirterek, aracın Bozkır’a hayırlı 
olmasını diledi. Araç filosunu güç-
lendirmeye devam ettiklerinin altını 
çizen Başkan Gün, büyükşehir yasa-
sıyla birlikte mahalle sayısının 3’ten 
51’e çıkmasıyla birlikte araç filosu-

nun da bu bağlamda genişlettikleri-
ni söyledi. Genişleyen araç filosuyla 
birlikte hizmet kalitesinin de her 
geçen gün daha da arttığına dikkat 
çeken Başkan Gün, çöp kamyonunu 
Bozkır Belediyesine hibe eden Tür-
kiye Belediyeler Birliği Genel Sek-
reteri Hayrettin Güngör’e teşekkür 
etti. Ayrıca Başkan Gün, her anlam-
da desteğini esirgemeyen Ak Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sorgun’a, AK Parti Konya Milletve-
kili Ziya Altunyaldız’a ve MHP Kon-
ya Milletvekili Mustafa Kalaycı’ya da 
ayrı ayrı teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı

Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Yunak Belediye Başkanı 
Abdullah Emre Demirhan’ı makamında ziyaret etti.

Zirvesinde tarihi surlar, çok sayıda su sarnıcı ve tapınak barındıran Takkeli Dağ, 
bazı tarihi kaynaklarda ise “Gevele Dağı” olarak yer alıyor.
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ambalaj firmamızda 
Makine Operatörü 
yetiştirilmek üzere 
 Meslek lisesi ve 

yüksek okul mezunu
 personel alınacaktır.

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

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08

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

* Statik Toz Boyacı
* Mobilya Boyacısı

* Mobilyacı
* Terzi

* Kaynakçı (Belgesi olan 
tercih edilecektir)

* Meslek Lisesi veya 
Düz Lise Mezunları 

* Vasıfsız Bay ve Bayanlar
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA



ZAYi VE 
ELEMAN 

İLANLARINIZ 
İÇİN

BİR TELEFON
KADAR 
YAKINIZ
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Bosna 
Hersek 

Mahallesi’nde  
Satılık 

Kaloriferli,  
 2+1 ve 

3+1 
daireler
0531 
710 

88 76

SATILIK 
DAİRELER

MÜRACAATLAR ŞAHSEN FİRMA ADRESİMİZE YAPILACAKTIR.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN 
PROJELERDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

• 5188 SAYILI YASA GEREĞİ 
ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK 

KARTINA SAHİP
• ÖZEL GÜVENLİK KİMLİĞİNDE 

SÜRE SIKINTISI OLMAYAN
 • BAY- BAYAN GÜVENLİK 

GÖREVLİLERİ ARANMAKTADIR.

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

(1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI) SELÇUKLU / KONYA

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

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

 35 yaşını aşmamış, askerlikle ilişiği olmayan, 
sürücü ehliyeti bulunan,

  En az Lise mezunu, Ofis programlarını 
kullanabilen, Bay,

TECRÜBELİ DEPOCU 
alınacaktır

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

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

D E P O C U

Bünyemizde çalıştırılmak üzere;

DENEYİMLİ  
Satış Danışmanı 

ve 
Bayan Sekreter 
ALINACAKTIR.

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

Yaka Marina Düğün ve Toplantı  Salonu 

Tel: 0533 483 62 79

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

2 Adet 3+1 165 m2 

3. ve 5. katlar satılıktır 
0532 267 77 47

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

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

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

-Bay,
-Askerlik hizmetini tamamlamış,

-Tam zamanlı,
-Sorumluluk bilinci yüksek,

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

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

-Tam zamanlı,
-Bay,

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

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

-Bayan
-22-35 yaş arası

-En az Lise mezunu,
- İdari birimde çalışacak,

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

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

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

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

Müracaatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.
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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

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

BAY / BAYAN ELEMANLAR 
alınacaktır

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

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

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

- 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;

ELEMAN 
ALINACAKTIR

AŞÇI 
ARANIYOR

Yüksel Balatacılık
San. ve Tic A.Ş.

Tel: 0332 239 01 84

ELEMANLAR ARANIYOR

- DÖKÜM KALIPÇISI
- DÖKÜM KALIP YARDIMCISI

- DÖKÜM FLEKS TAŞLAMACISI
- DÖKÜM OCAKCISI 

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

- MESLEK LİSESİ DÖKÜM BÖLÜMÜ 
MEZUNU BİLGİSAYAR     

   KULLANMAYI BİLEN ELEMAN
- YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

18-25 YAŞ ARASI VASIFSIZ
ELEMANLAR ARANMAKTADIR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAKIM ÇALIŞMASINA UYUMLU

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

(3.ORGANİZE B.KAYACIK SELÇUKLU/KONYA

TEL: 342 10 70 PBX - 239 10 86 



FETÖ'nün tamamen bitirilemediğini 
kaydeden Canikli, "FETÖ bağlantısı olan-
ların tamamı ihraç edildi. Örgütün ken-
dini gizleme yeteneği üst seviyede. Aktif 
milletvekilleri arasında Bylock kullanan 
kimse yok. İddia edenler varsa, ellerin-
de bilgi belge varsa paylaşsınlar, biz de 
memnun oluruz. İddialar var ama altını 
dolduramıyorlar" açıklamasında bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
başlatmış olduğu adalet yürüyüşü ile ilgili 
olarak Canikli, "Yürüyüş gerekçesi olarak 
ortaya konulan hususa ayrıntılı bakmak 
gerekiyor. Adalet için yürüdüklerini söy-
lüyorlar. Enis Berberoğlu’nun ilk derece 
mahkemesi olarak verilen mahkumiyet 
kararı üzerinden bir yürüyüş yapılıyor, 
gerekçeleri budur. Sistemlerde adaletin 
nasıl aranması gerektiği bellidir. Başka 
yöntemlerle siz kararı değiştirmeye çalı-
şırsanız bu meşru bir hak arama yönte-
mi olmaz. Mahkemenin kararını başka 
yöntemlerle değiştirmeye çalışıyorsanız 
bu meşru değildir. Konu bir casusluk id-
diasıdır. Devletin gizli kalması gereken 
bilgileri deşifre edilmiştir ve Türkiye’nin 
güvenliği de bundan zarar görmüştür 
iddia budur. Kılıçdaroğlu’nun yapması 
gereken gerçeğin ortaya çıkması için çaba 
sarf etmektir. Bu bilgilerin bir kaynağı ol-
ması gerekir. Enis Berberoğlu bu bilgileri 
üreten bir kaynak değil. O bilgiler ona bir 
yerden geliyor. Ülkenin menfaati açısın-
dan o kaynağın belirlenmesi gerekiyor. 
Esas adalet ülkeye zarar verenlerin ortaya 
çıkarılmasına katkı sağlamaktır" diye ko-
nuştu.
"KILIÇDAROĞLU’NUN POLİTİKALARINDA 
TERÖR ÖRGÜTLERİNE YAKINLIK VAR"
Adalet yürüyüşü ile ilgili bir gürültü 

çıkarıldığını ve toplumun dikkatinin oraya 
çekilmeye çalışıldığını söyleyen Canikli, 
"Bu bilgi nerede üretildi? Bu bilgiyi kim 
verdi? Esas onun ortaya çıkarılması gere-
kiyor. O bilgiyi kesin Enis Berberoğlu’na 
birileri verdi. Bilginin kaynağı FETÖ’dür, 
onu biliyoruz. O kaynağın ortaya çıkarıl-
ması mı engellenmeye çalışılıyor. Kılıçda-
roğlu’nu rahatsız edecek bilgiler mi var? 
Olayları değerlendirdiğinize mantıksal 
olarak sizi bir yerlere götürüyor. FETÖ 
tarafından organize edildiğini biliyoruz. 
Bilgiyi üreten FETÖ’dür ama kimin kanalı 
ile verdi onu bilmiyoruz. Kılıçdaroğlu’nun 
politikalarında terör örgütlerine yakınlık 
var. Gezi olaylarında sokakları terörize 
eden, ellerinde molotof kokteyli olan ke-
sime destek verdiğini biliyoruz. Onlarla 
birlikte taş atmak da dahil birlikte oldu-
ğunu hatırlayın. CHP milletvekillerinin 
öldürülen terör örgütü mensuplarının 
cenazesinde gözyaşı döktükleri biliniyor. 
CHP’nin 17 Aralık hadiselerinde grup 

toplantısında yayınladığı ‘tape’leri FETÖ 
terör örgütü verdi. Adalet yürüyüşü 
FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaya yöne-
liktir. FETÖ’den ne zaman bir açığa alma 
durumu olsa, Kılıçdaroğlu mağdur edebi-
yatı yapıyor" şeklinde konuştu.

Canikli, OHAL’in uzatılması ile ilgili 
"Terör örgütleri, Türkiye’nin toprak bü-
tünlüğünü ortadan kaldırmak için müca-
dele ediyor. Fransa’da 2 bomba patladı, 2 
yıl OHAL ilan ettiler. Türkiye'ye yönelik 
tehditler devam ediyor. Küresel ölçekte 
terör örgütlerine destek söz konusudur" 
dedi. 

Terör faaliyetlerinin Türk ekonomisi-
ne etkilerini de dile getiren Canikli, "Terör 
ile mücadelede ciddi kaynaklar aktarıyo-
ruz. Bir akıllı mühimmatın 100 bin, 200 
bin dolar maliyeti var. Güzel olan tarafı 
ise Türkiye bir kısmını kendi imkanları ile 
üretiyor. Olmayanları da alabilecek maddi 
imkana sahip. En pahalı, en güvenli sis-
tem alınıp güvenlik güçlerine veriliyor. 
Terörle uğraşmamış olsaydı Türkiye'de 
milli gelir 20 bin doların üzerine çıkardı. 
Türkiye 3'üncü büyüme oranını yakala-
yan ülkedir. 2017’nin bütününde orta 
vadeli büyüme hedefimiz yüzde 4,4 bü-
yümedir ama biz onun 5’e yaklaşacağını 
tahmin ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Üretimin önündeki en büyük engel-
lerden bir tanesinin faiz olduğuna dikkat 
çeken Canikli, "Bankalar mevduat yarışı-
na giriyorlar, faiz oranlarını yükseltiyorlar 
bunun kimseye bir katkısı yok. Doğru bir 
politika değildir buna izin veremeyiz. Faiz 
oranları yükseldiği zaman bu reel sektöre 
yüktür" dedi.

Derecelendirme kuruluşlarının Türki-

ye'nin notunu artırma olasılığı-
nın önemli olmadığını belirten 
Canikli, "Not indiriminin kasıtlı 
olduğunu düşünüyoruz, artır-
mışlar, indirmişler ilgilenmiyo-
ruz, artırmasınlar, istemiyoruz" 
dedi. Et fiyatlarının düşürül-
meye başlandığını söyleyen 
Canikli, "Enflasyon üzerinde 
gıda fiyatlarının geçici ama 
ciddi bir baskısı var. Zaman 
zaman bazı tarım ürünlerinde 
arz daralması yaşanıyor. Böyle 
durumlarda stokçular devreye 
giriyor. Bizim mücadelemiz 
stokçularladır" açıklamasında 
bulundu. 
n İHA 
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ELEMANLAR 
ARANIYOR
- YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE 20 YAŞINI 
AŞMAMIŞ ELEMAN

- GRAFİK 
TASARIMCI
- MONTAJ 

ELEMANLARI
alınacaktırMüracaatlar şahsen yapılacaktır

- CNC de 
çalıştırılmak üzere 

vasıflı ve vasıfsız
 - FLEKS TAŞLAMA 
da çalıştırılmak üzere 
vasıflı ve vasıfsız 
elemanlar alınacaktır.

Konya Org. San. Böl. T. Ziyaeddin Cad. 8 
Nolu Sk. No:26   Selçuklu - Konya

TEL: 332 239 09 15 

Çay rengi bir gecenin onulmaz 
karasına bakıp, evimin selamlık 
kapısında asılı duran kilide, sana 
baktığım en son şey ile yine sende 
gördüğüm en son şeye bakıyorum. 

Gümüş bir kaleme, saman kâ-
ğıtlarına, bir türlü bitmeyen kitaba, 
henüz hatmedilmeyen bir Mus-
haf’a bakıyorum. Durmuş kapıda 
süt bekleyen kara bir kediye, pen-
cerede buğday gözleyen serçeye, 
sayfada noktalanmayı bekleyen 
heceye! Bir minareye bakıyorum, Nun gibi secdeye kapanmış 
kubbeye, seccadeye, nokta nokta sıralanmış sedef tespihe. 
Neydi bu gördüğüm seyran? Gözlerin değil mi?

Kucağıma aldığımda canhıraş bir telaş ile kokladığım top-
rak kokusu, ilk göz ağrım, göklerden gelen bir emir ile başım 
gözüm üstüne düşen selâmım, gözümü daha on dördümde 
sen diye açtığım. 

Kapılar açıp, kapılar kapatan, bir göz mesafesinde hasreti 
utandıran mahpuslar. Gözden gönle düşüp de ülkeler yıkan 
devrimler. Karanlıkta içimde düğüm düğüm nefes ile göze ala-
madığım gaddarlıklar. Derimin altında kan pıhtısı anılar.

Gözlerin değil miydi bunca lakırdının, bahis hesabı?
Dünyalık üç arşın kumaşta iken gözüm, savaşlar çıkarıp 

fitne ile uyuyan, bağrıma yasladığım ellerimle sildiğim gözyaş-
larım. Hani ağlasam asırlarca, azap nehri gözyaşım ile dolsa. 
Şahit olsan gözümden akan yaşa, şahit olsan yaş diye toprağa 
ektiğim cüzzama.

Gözlerim gittiğinde deniz aşırı bir ülkeye, seyre çıktığında 
gözlerim gözlerinde. Ben suçlu isem de vebal gözlerinde, ille 
de gözlerinde değil miydi?

 Hal böyleydi benden gizleme!
Ne vakit ki karıştığı zaman insanoğlu gülün rengine, nergi-

sin kokusuna. Ne vakit daha canını almadan elde ettiyse bir yı-
lanın zehrini! Gördüyse gözlerin kıyametin ilk işaretini, görüp 
de göz yumdun ise. Tüm bu kirliliğin arasında, onca savaşın 
içinde gözün gibi baktın ise bir bebeğe. Tepeden tırnağa mer-
hametle!

Hasret, bir alacakaranlık türküsü. Bilip de hatırlayamadı-
ğımız kişinin Belâ zamanından kalma cennet kokusu. Gözün 
ısırmadı mı beni, sol yanağımdaki cennet mühründen tanıma-
dın mı? Bu yüzden mi boş bakışların? Bu yüzden mi asırlık bir 
tanıdıklığa rağmen yabancısın?

Dünya körler ehli mekânı. Dünya gözü ile görmek değildi 
maksat. Menzil-i maksutta görüp, göz hakkını ödemek idi ni-
yet edilen. İhanet değil ise de riayetsizlik değil miydi, gözlerini 
gözlerimden kaçırman.

Ve bu devran, bakışın bakışa eklendiği yerde sol omzuna 
ferman yazıldığı yer. Gözlerin günahı büyükken bu kadar, göze 
bir yazı yazılmadan geçilmediği yer. Gün aydınlığında gözlerini 
kapadığında dünyaya, aslın asılsızdan ayrılıp, gerçeğin zahir-
den uzaklaştığı mekânda ve gözlerken uzaktan birinin gelme-
sini, gözlerin açık kaldığında, tüm yarımların tamam olduğu 
yer.

GÖZLERİN RENGİ!Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ’nün gizli haberleşme programı Bylock kullanan 
milletvekilleri olduğu iddialarına ilişkin, “Aktif milletvekilleri arasında Bylock kullanan kimse yok” dedi

‘Milletvekilleri arasında 
Bylock kullanan yok!’

aysehumayilmaz@hotmail.com
AYŞE YILMAZ

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli
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Selçuklu’dan modern kurban satış ve kesim yeri
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Selçuklu Belediye-
si tarafından Kayacık Mahallesi’ne  
kazandırılacak yeni kurban satış ve 
kesim alanında incelemelerde bu-
lundu. Başkan Altay, 202 bin m² 
alana sahip olacak alanın kurban 
bayramına hazır olacağını ifade etti.  
Selçuklu Belediyesi, vatandaşların 
ve kurban pazarı esnafının ihtiyacına 
cevap verecek yeni kurban satış ve 
kesim alanında çalışmalara başladı. 
Kayacık Mahallesi’nde 202 bin m ² 
alanda kurulacak modern kurban 
satış ve kesim alanının kurban bay-
ramına hazır hale getirilmesi için 
ekipler aralıksız çalışıyor. Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, çalışmaların sürdüğü alanda in-
celemelerde bulundu. Başkan Altay, 
439 adet büyük ve küçükbaş hayvan 
satışının gerçekleştirilebileceği ala-

nın 4500 araçlık otoparka sahip ola-
cağını ifade etti.  Selçuklu Belediyesi 
olarak ilçemizin önemli bir ihtiyacını 

karşılamak için yoğun bir çalışma 
içerisindeyiz diyen Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kur-

ban satış alanımızı taşıyoruz ve 202 
bin m²’lik alanda 439 adet büyükbaş 
ve küçükbaş hayvan satış alanları 
oluşturuyoruz. İçinde hayvanlar için 
sulama sistemi ve gelen vatandaş-
larımız için duş yerleri, tuvaletler ve 
mescitlerden oluşan bir kompleks 
inşa ediyoruz. Yaklaşık 4500 araçlık 
otopark yapıyoruz. Ekiplerimiz böyle 
bir hizmeti Selçuklu’ya kazandırmak 
için kurbana kadar çok yoğun bir ça-
lışma içerisinde olacaklar. Yeni kur-
ban satış alanımız Kayacık Mahalle-
si’nde, Ankara yolu ve İstanbul yolu 
bağlantısında yer alıyor. Selçuklu’ya 
yakışır bir şekilde hemşehrilerimizin  
kurban almaları için gerekli imkanla-
rı oluşturmak ve ilk gün kurban kesi-
mi için gerekli imkanları hazırlamak 
için yoğun bir çalışma sarf ediyoruz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Sıcak havaya rağmen
Karatay’dan asfalt hizmeti

Karatay’da asfalt çalışmaları sı-
caklık rekorunun kırıldığı günlerde 
de devam ediyor. 

Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, sıcak havaya 
rağmen ilçenin dört bir köşesinde 
özveriyle çalışmaya devam ediyor. 
Başkan Hançerli, sıcak havaya aldır-
madan çalışan personele teşekkür 
etti. İlçenin birçok noktasında sıcak 
asfalt, kaldırım ve parke çalışmaları 
yapan Karatay Belediyesi, kırsal ma-
hallelerde de hizmet ağını her geçen 
gün artırarak vatandaşların  sorun-
larını çözüyor. Başkan Mehmet 
Hançerli yönetimindeki belediye ça-
lışanları şimdiye kadar ilçe merke-
zinde ve merkeze uzak mahalleler-
de sıcak asfalt serimi, asfalt yama ve 
alt yapı uygulaması gerçekleştirdi. 

Belediyenin asfalt çalışmaları 
hakkında açıklama yapan Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, göreve geldikleri günden beri 
Karatay için çalıştıklarını ve halkın 
hizmetkarı olmaya devam ettikleri-
ni söyledi. İlçe merkezi başta olmak 
üzere mahalle mahalle planlı ve titiz 
bir çalışma sürdürdüklerini söyle-
yen Başkan Hançerli, “Konya’da re-
kor sıcakların yaşandığı bugünlerde 
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 
asfalt çalışmalarını sürdürüyor” 
dedi. Sıcak asfaltın ısı derecesinin 
160 derece, gündüz hava sıcaklığı 
ve nemle birlikte hissedilen hava 
sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye 
yaklaştığını ve asfaltın sıcaklığı ile 
birlikte asfalt dökülen alanın 200 
dereceye ulaşarak çalışmayı zorlaş-
tırdığını aktaran Başkan Hançerli, 
buna rağmen vatandaşların rahat 
etmesi için yol çalışmalarının tüm 
hızıyla devam ettiğini dile getirdi. 

PERSONELİMİ 
YÜREKTEN KUTLUYORUM

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, “Her mahallemizin 
ihtiyaç duyduğu eksiklikleri bir bir 
tespit ediyor, vatandaşlarımızın ta-
leplerine göre bu hizmetleri yerine 
getiriyoruz. Halkımızın memnuni-
yeti ve bizlerden talep etmesi daha 
verimli bir hizmet yapmamıza ola-
nak sağlıyor. Merkez ve kırsal ma-
hallelerimizde sıcak havaya rağmen 
asfaltlama çalışmalarımıza hızlı bir 
şekilde devam ediyoruz. 2017 yılı 
hizmetlerimizin ve projelerimizin 
hayata geçtiği önemli bir yıl oluyor. 
Bu sıcak havada büyük bir özveriyle 
çalışan, ilçemizin her mahallesin-
de her sokağında alın terleri döken 
personellerimizi yürekten kutluyor, 
kolaylıklar diliyorum. Karatay’ı yol-
larıyla, parklarıyla, sosyal yaşam 
alanlarıyla yeniliklere kavuşturmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda öğrencilere tarih ve kültür bilincinin önemini anlatan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, “Yeni ihanetler yaşanmaması için milli irade şuurunu güçlendirelim” dedi

‘Yeni ihanetlere karşı 
milli şuur güçlenmeli’

Genç KOMEK Yaz Okulu’nun 
yeni dönem açılışında öğrencilere 
tarih ve kültür bilincinin önemini 
anlatan Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu 
payitahtı Konya’da gelenekten ge-
leceğe bir yürüyüşün parçası olma-
nın önemine vurgu yaptı. 

15 Temmuz’daki ihanete karşı 
millet olarak karşı durulduğunu, 
bundan sonra da uyanık olmak ge-
rektiğini belirten Başkan Akyürek, 
“Böyle kalkışmaların bir daha ya-
şanmaması için milli irade şuurunu 
korumamız ve güçlendirmemiz ge-
rekiyor” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Konya 
merkez ve 25 ilçede gerçekleştiri-
lecek Genç KOMEK Yaz Okulu’nun 
yeni eğitim öğretim yılı açılışında 
gençlerde tarih ve kültür bilinci 
oluşturmanın önemine dikkat çekti. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOMEK Bosna Hersek Kurs Merke-
zi’nde Yaz Okulu öğrencileri ile bir 
araya gelen Başkan Akyürek, Sel-
çuklu payitahtı Konya’da gelenek-
ten geleceğe bir yürüyüşün parçası 
olmanın önemine dikkat çekti. Kök-

leri ulu bir çınar olan Selçukluya 
dayanan Türk milletinin geleceğe 
güçlenerek yürümesinin önemine 
değinen Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek, Tür-
kiye’nin bu önemli yürüyüşünü 
engellemek isteyenlerin olduğunu 
vurguladı. 

15 Temmuz’da da Türkiye’nin 
büyük bir ihanetle karşı karşıya kal-

dığını hatırlatan Başkan Akyürek, 
“Türkiye adeta bir işgal hareketine 
muhatap oldu. Ama hep birlikte 
bunu durdurduk. Cumhurbaşkanı-
mız başta olmak üzere millet olarak 
bütünleştik ve bu ihaneti durdur-
duk. Fakat insanımız ‘su uyur düş-
man uyumaz’ darbı meselinde an-
latılmak istendiği gibi, milletimize 
yapılan ihanetleri asla unutmamalı. 
Her zaman uyanık olmalıyız. Yeni 
15 Temmuzların, 28 Şubatların, 
yeni 12 Eylüllerin, 12 Mart gibi kal-
kışmaların bir daha yaşanmaması 
için milli irade şuurunu korumamız 
ve güçlendirmemiz gerekiyor” diye 
konuştu. 

15 TEMMUZ’DA MEVLANA 
MEYDANI’NDA BULUŞALIM 

15 Temmuz darbe girişimin yıl 
dönümünde, millet olarak o iha-
neti bir kere daha hatırlamak ve 
milli irade ruhunu canlı tutmak 
için önemli bir etkinlik gerçekleş-
tireceklerini, yeniden meydanla-
ra çıkacaklarını kaydeden Başkan 
Akyürek, “15 Temmuz akşamı 
Mevlana Meydanı’nda tüm Konya 
belediyeleri ve sivil toplum kuru-
luşları olarak halkımızla buluşuyo-

ruz. Genç KOMEK faaliyetimizde 
de 15 Temmuz ile ilgili bir fotoğraf 
sergisi sürekli olarak kurslarımızda 
açık kalacak. 

Çocuklarımıza 15 Temmuz’da 
milletimize yapılmak istenenin ve 
bizlerin ne yapması gerektiğinin 
anlatılacağı bir ortam oluşturacak. 
Bu da önemli bir duyarlılık” ifade-
lerini kullandı. 

ÖĞRENCİLERE TARİHİMİZ VE 
DEĞERLERİMİZ ANLATILACAK 
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda “Di-
nimiz ve Değerlerimiz”, “Spor” ve 
“Sanat” başlıklarında verilen eği-
timlerin yanında şehir kültürü ve 
tarih bilincine yönelik uzmanlar 
eşliğinde çeşitli çalışmalar da yapı-
lacak. 

Şehrin tarihi mekanlarına ziya-
retler gerçekleştirecek öğrencilere 
Anadolu’nun kurtuluş savaşı olan 
ve Konya’da yapıldığı tespit edilen 
Miryokefalon Savaşı yerinde anla-
tılacak, 15 Temmuz’u anlatan kısa 
filmler izletilerek merkez ve 25 il-
çedeki kurs merkezlerinde fotoğraf 
sergileri düzenlenecek.
n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim Altay

Mehmet Hançerli

Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek
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Ailesi tatile gitti, 
evinde ölü bulundu!

Katil zanlısı baba ile 
oğlu tutuklandı

Ailesinin tatilde olduğu ve ken-
disinden üç gündür haber alınama-
yan adam evinde ölü bulundu.  Olay, 
merkez Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler 
Mahallesi Kestaneli Sokak üzerinde 
bulunan 3 katlı apartmanın giriş ka-
tında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, yakın-
larının 3 gündür kendisinden ha-
ber alamadığı 52 yaşındaki Hasan 
Dilsiz’in, Bodrum’da tatilde olan 
çocukları komşularını arayarak ba-
balarına ulaşmasını istedi. Bunun 
üzerine eve gelen komşusu bir süre 
zile bastı. Kapının açılmaması üze-
rine zemin katta bulunan dairenin 
ön balkon camında bulunan sinek-
liği kaldırarak içeri giren komşusu 
Hasan Dilsiz’i hareketsiz olarak bul-
du. İhbar üzerine eve gelen sağlık 
ekipleri şahsın yaklaşık 3 gün önce 

öldüğünü belirledi. Hasan Dilsiz’in 
cansız bedeni incelemelerin ardın-
dan otopsi yapılmak üzere hastane 
morguna kaldırıldı. n İHA

Önceki gün cinayete kurban gi-
den Necati A.’nın katil zanlısı baba 
ile oğlu tutuklandı.Olay, önceki gün 
merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin 
Mahallesi Anadolu Parkı’nda mey-
dana gelmişti. 

Necati A., yanında oğlu Y.A. ile 
parka giderek bir süre arkadaşlık et-
tiği Nurgül S., kocası Mustafa S. ve 
kayınpederi Ali S. (68) ile buluşmuş, 
bir süre konuştuktan sonra araların-

da tartışma çıkmıştı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesiyle Necati A., 68 
yaşındaki Ali S. tarafından bıçakla-
narak hayatını kaybetmişti. Olayın 
ardından yakalanan ve emniyetteki 
işlemleri tamamlanarak adliyeye 
sevk edilen Ali S. ve oğlu Mustafa 
S. çıkarıldıkları mahkemece tutuk-
lanırken, Nurgül S. adli kontrol şar-
tıyla serbest kaldı.
n İHA

Sosyete Pazarı’nda 3 kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1’i pazar esnafı olmak üzere 4 kişi yaralandı. Açılan 
ateş sonucu bir kişinin parmağı koptu. Olay sonrası yaralanan esnafın yakınları pompalı tüfekle dehşet saçanların evlerini bastı

Pompalı tüfekle 
dehşet saçtılar

Muhacir Pazarı’nda kurulan Sos-
yete Pazarı’nda pompalı tüfek dehşe-
ti yaşandı. Muhacir Pazarı’na elinde 
pompalı tüfekle gelen kimliği henüz 
belirlenemeyen 3 kişi, pazar esnafı-
na rastgele ateş açtı. Pazar yerinde 
tartıştıkları köfteciyi ayağından vuran 
şüpheliler kaçarken rastgele ateş açtı. 
Kaçan şüphelilerin tüfeğinden çıkan 
saçmalardan köfteciyle birlikte pazar 
yerinde bulunan 4 kişi daha yaralandı. 

Olay, öğle saatlerinde Meram’da-
ki Muhacir Pazarında meydana geldi. 
İddiaya göre, 3 kişi köfteci Bedrettin 
G.’nin köfte arabasına yemek yeme-
ye gitti. Köfte yedikten sonra hesap 
yüzünden Bedrettin G. ile tartışan 
şüpheliler, Bedrettin G.’nin ayağı-
na tüfekle ateş ederek yaraladıktan 
sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerin 
kaçarken rastgele ateş açması sonu-
cu pazar yerinde bulunan 3 kişi daha 
çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayda 
yaralanan toplam 4 kişi yakında bu-
lunan özel bir hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Pazar esnafı da 
olay sonrası Ali S.’nin kopan parma-
ğını aradı. Polis ekipleri pazar yerinde 
geniş güvenlik önlemi alırken, çevre-
de bulunan çok sayıda boş kovan dik-
kat çekti. Olaydan sonra kaçan şüp-
heliler, Muammer, babası Hakan ve 
dedesi Sedat D, polis ekiplerince kısa 
sürede yakalandı. Pazar yerindeki bir 
esnaf, “Çocuk yere yattıktan sonra 
haberimiz oldu. Suriyeli olan İlyas 

bacağından vurulmuş. Çocuk kendi 
elemanımız. Yere yatmasa yine ha-
berimiz olmayacak. Ben saklandım. 
Herkes kaçarak gitti” derken, başka 
bir esnaf, şüphelilerin tüfekle ateş 
ederek geldiğini anlatarak, “Tezgahın 
içine kendimi zor attım. Parmak kayıp 
diyorlar, aradık ama bulamadık” dedi.

VATANDAŞLAR KORKU YAŞADI 
Pazarda alışveriş yapan vatan-

daşlar ise olay anında ne yapacağını 
şaşırdı. Sağa sola kaçışan vatandaşlar 
vurulmamak için yere yattı. Bazı va-
tandaşlar korkudan fenalık geçirdi. 
Olaya şahit olan bir vatandaş, “Biran-
da rastgele ateş etmeye başladılar. 
Ne yapacağımızı şaşırdık. İnsanlar ne 
olduğunu anlamadan saldırının orta-
sında kaldı. Özellikle çocuklar büyük 
korku yaşadı. Hiç kimsenin hayatını 
kaybetmemesi tek tesellimiz oldu an-
cak bir kişinin parmağı kopmuş. Te-
röristler gibi saldırıyı yapanlar kimse 
en ağır şekilde cezalarını çekmelidir. 
Allah korudu o anda ölen de olabilir-
di” ifadelerini kullandı. 

SALDIRGANLARIN EVİNİ BASTILAR 
Olay sonrası ise yaralanan esnafın 

yakınları saldırganların yaşadığı evleri 
bastı. Burada iki grup arasında tekrar 
kavga çıktı. Polis ekipleri, biber gazı ve 
coplarla gruba müdahale etti. Grubu 
dağıtmakta zorlanan polis ekipleri, ha-
vaya ateş açtı.  Çıkan olaylarda 4 kişi ile 
başına taş isabet eden 2 polis yaralan-
dı. n UFUK KENDİRCİ/HÜSEYİN MENEKŞE

Karaman’da çekiciyle çarpışan otomobilin 
devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, 
öğle saatlerinde Karaman Organize Sanayi 
Bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye 
göre, M.G (32), yönetimindeki 70 FY 969 
plakalı çekici ile Durmuş Ali E., (33), idare-
sindeki 70 HE 198 plakalı otomobil kavşakta 
çarpıştı. Kazada, ters dönen otomobilin 
sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulans-
la kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.
n İHA

Kulu ilçesine bağlı Köşker Mahallesi’nde arpa 
ekili 80 dekarlık arazide yangın çıktı. Edinilen 
bilgiye göre, Kulu-Kırıkkale yol güzergahın-
da bulunan, Sabri Atmaca’ya ait 80 dekar 
arpa ekili tarlada, yangın çıktı. Yangın itfaiye 
ekiplerinin, mahalle halkının da traktörleriyle 
destek verdiği çalışması sonucunda komşu 
tarlalara sıçramadan söndürüldü. 
n AA

Otomobil devrildi
1 kişi yaralandı

Arpa ekili 
alanda yangın

Elektrikli bisikletlerde ehliyet ve plaka zorunluluğu ile il-
gili sürücülere broşür dağıtıldı. 

Gücü 0,25 kilovat üstü elektrikli bisikletlerde aracı tes-
cil ettirme, plaka çıkarma ve sürücü belgesi ile kullanma 
zorunluluğu bulunuyor. Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Şube Müdürlüğü ekipleri bisiklet ve motosiklet sürücülerine 
elektrikli bisikletlerde ehliyet ve plaka zorunluluğu ile ilgili 

broşür dağıttı. Mevlana Caddesi’nde uygulama yapan trafik 
polisi elektrikli bisikletleri durdurarak sürücülere bilgi verdi. 
Elektrikli bisikletler için M sınıfı ehliyetin olması gerektiğini 
sürücülere anlatan polis, en kısa sürede sürücülerin ehliyet 
sahibi olmasını istedi. Sürücüler ise ehliyet zorunluluğundan 
yeni haberdar olduklarını ve en kısa sürede plaka ve ehliyet 
sahibi olacaklarını söyledi. n İHA

Elektrikli bisiklete ehliyet ve plaka zorunluluğu

Olay sonrası yaralanan pazar esnafının yakınları ve esnaflar 5 kişinin yaralanmasına neden olanların evlerini bastı. 
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5 fakülteden 18 fakülteye ulaştı 
Necmettin Erbakan Üniversite-

si (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, üniversiteye Siyasal Bilgiler 
Fakültesi, Seydişehir Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi’nin kurulmasını içeren ka-
rarın Resmi Gazete’de yayımlanma-
sına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 
“2010 yılında 5 fakülteyle kurulmuş 
bir üniversitenin 18 fakülteye ulaşmış 
olması gelişme sürecinin yoğunluğu-
nu göstermektedir” dedi. 

Yeni akademik birimlerin Kon-
ya’ya hayırlı olmasını dileyen NEÜ 
Rektörü Şeker, “Yaklaşık bir yıldan 
beri Yüksek Öğretim Kurumu’nun 
(YÖK) kararının oluşması için gayret 
ettik, ardından kararın Resmi Gaze-
te’de yayınlanmasını bekledik. Bu so-
nuç Ankara’da yürütmüş olduğumuz 
uzun uğraşların neticesidir. 

Özellikle Seydişehir’de Bakan 
Yardımcımız Harun Tüfekçi’nin de 
özel gayretleriyle Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi hayata geçmiş olacak. 
Seydişehir ve Ereğli’ye akademik bi-
rimlerinin, programlarının, öğrenci 
sayısının, akademisyen sayısının art-
ması için ayrı bir önem veriyoruz. Bir 
özel çaba içerisindeyiz. Bunun bölge 
insanı ve şehrin kültürel hayatı için 
çok önemli olduğunu düşünüyoruz” 
dedi.

“SİYASAL BİLGİLER 
FAKÜLTESİ KONYA’YA YENİ 
BİR ÇEHRE KAZANDIRACAK”

Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi 
için beklenmedik bir sorunu çözmek 
adına girişimleri olduğunu belirten 
Şeker, “Bu girişimlerimiz maalesef 
yeni mezunlarımıza yetişemedi. Ama 
bu konuda hem YÖK Başkanımızın 
özel çabalarının hem ÖSYM Başka-
nımızın gayretlerinin geçen sene ilgili 
bakanlık ve kurumlardan karşılığını 
bulamaması neticesinde mağduri-
yetler oluşmuştu. Bu mağduriyetlerin 
çözümü için götürmüş olduğumuz 
teklif YÖK tarafından da kabul gördü 
ve Konya Siyasal Bilgiler Fakültesi ku-
rulmuş oldu. 

Bu anlamda ben Konya’nın Siya-
sal Bilgiler Fakültesi ile yeni bir çehre 
kazanacağını düşünüyorum. Sosyal 
Beşeri Bilimler Fakültesinde bulunan 
Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, 
İşletme ve İktisad gibi benzeri prog-
ramların Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 
aktarımıyla ortaya mağduriyetin gi-
derildiği bir durum çıkacak. 

Bu konuda da girişimlerimizi ya-
parken YÖK’e bu gerekçemizi yaz-
mıştık, YÖK’ün de bunun gereğini 
önümüzdeki günlerde yapacağını 
düşünüyorum. Ankara’da bu konuda 
öğrencilerimizin mağdur olmama-
sı için ciddi bir efor sarf ettik. Emeği 
geçen Ankara’daki ilgililere de teşek-
kürlerimi iletmek isterim” şeklinde 
konuştu.

Prof. Dr. Şeker, Uygulamalı Bi-
limler Yüksekokulunun Konya’da li-
sans eğitimi veren bir kurum olarak 

ciddi bir potansiyel oluşturduğunu ve 
yüksekokuldaki artı değerlerin yük-
sekokulun fakülte olmasını zorunlu 
kıldığını söyleyerek, “Bu anlamda 
senatomuzun verdiği kararla YÖK’e 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun 
fakülteye dönüşmesini talep etmiştik, 
YÖK de bunu uygun görerek Milli 
Eğitim Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’na 
havale etmişti. Bu da gerçekleşince 
Temmuz başında 3 fakültemiz ile 
birlikte fakülte sayımız 15’ten 18’e 
çıkmış oldu. 2010 yılında 5 fakül-
teyle kurulmuş bir üniversitenin 18 
fakülteye ulaşmış olması da gelişme 
sürecinin yoğunluğunu göstermekte” 
ifadelerini kullandı.

“YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM 
DÖNEMİNDE ÖĞRENCİ SAYIMIZ 

40 BİNE ULAŞMIŞ OLACAK”
Bundan sonraki gelişme trendini 

daha yavaş ve kaliteye özen göstere-
cek şekilde yürüteceklerini belirten 
Rektör Şeker, “Bundan sonraki süreç-
te elimizdeki fakülteleri ihya etme ve 
imar etme yönünde gayret edeceğiz. 
Konya Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi, ilgi alanı olarak Sağlık, Sosyal Bi-
limler ve Mühendislik alanında talep 
ettiği yapılaşmayı sağlamış durumda. 
Bundan daha fazlasının yük olacağını, 
sıkıntı getireceğini düşünüyoruz ve 
stratejik planımızı da buna göre ger-
çekleştirdik. Önümüzdeki günlerde 

yüksek lisans ve doktora eğitimi ağır-
lıklı olarak lisans eğitimimizin kalite-
sini koruma ve çıtayı yükseltme gay-
retlerimiz olacaktır. Yeni dönemde 
açılacak olan bir hayli farklı program-
larımız da söz konusu. 2017-2018 
eğitim öğretim döneminde öğrenci 
sayımız 40 bine ulaşmış olacaktır. Bu 
da 2010 yılında kurulmuş olan bir 
üniversite için ciddi bir başarıdır. Ben 
bu başarıda idari personelden, akade-
mik personele, Konya’nın yerel dina-
miklerinden, Ankara’daki bürokrat-
lara kadar herkesin emeği olduğunu 
düşünüyorum ve tüm emeği geçen-
lere teşekkürlerimi sunuyorum” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Erzincan’daki Başbağlar
katliamı unutulmuyor

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağ-
lı Başbağlar köyünde yaklaşık çeyrek 
asır önce teröristlerce kurşuna dizile-
rek ve yakılarak öldürülen 33 sivilin 
yakınları, Cumhuriyet tarihinin en 
büyük sivil katliamlarından biri olan 
“Başbağlar Katliamı”nda yaşadıkları 
acıyı unutamıyor. Erzincan kent mer-
kezine 220 kilometre uzaklıktaki Baş-
bağlar köyüne 5 Temmuz 1993 ak-
şamı gelen terör örgütü mensupları, 
kadınları köy girişindeki Kuru Dere’de 
topladıktan sonra evleri yağmalayıp 
değerli eşyayı alarak tüm evleri ateşe 
verdi.Bu zulme karşı çıkan 5 kişiyi de 
yakılan evlerde ateşe vererek öldüren 
teröristler daha sonra akşam namazı-
nı kılıp camiden çıkan 28 erkeği köy 
meydanında topladı. Bir süre örgüt 
propagandası yapan teröristler, daha 
sonra bu kişileri kurşuna dizdi.Olay-
dan sonra bölgede yapılan inceleme-
de, yüzlerce boş kovan bulundu.Katli-
amın aradan geçen süreye rağmen ilk 
günkü gibi taze olduğu köyde yaşayan 
vatandaşlar, yaklaşık çeyrek asır önce 
yaşadıkları ve halen dinmeyen acıla-
rını hafızalarından silemedi.Cumhuri-
yet tarihinin o güne kadarki en büyük 
sivil katliamlarından birine sahne olan 
Başbağlar köyündeki saldırının ardın-
dan şehitler için anıt yapıldı ve olayda 
katledilenlerin eşyasının sergilendiği 
müze oluşturuldu.Katliamın acısının 
ilk günkü gibi taze olduğu köyde, şehit 
edilenler her yıl olayın yıl dönümünde 
törenle anılıyor. Özellikle yaz ayların-
da köylerine gelen vatandaşlar şehit-
lik anıtında dua edip müzeyi ziyaret 
etmeyi ihmal etmiyor. Katliamdan 
yaşayan mağdurlarından Başbağlar 
Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, “33 va-
tandaşımızı katlettiler. 200’e yakın 
konut, köyün çeşmeleri, kültür evi, 
cami, ilkokulu dahil olmak üzere kun-
daklanarak yakıldı. Anma töreninde 
acıların tazeliği halen korunmaktadır. 
Olaydan ağır yaralı kurtuldum. Ola-
yın ardından iki aylık tedavi sonrası 
köyüme döndüğümde köyümün en-
kaz halinde olduğunu gördüm. Halen 
yangın devam ediyordu. O yangını 
gördükten sonra tekrar rahatsızlan-
dım.”Saldırı sonrası köyün onarıldığını 
ve onarıma desteği olanlara minnet 
duyduklarını ancak adli sürecin içlerini 
yaktığını söyleyen Akarpınar, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Saldırıya ilişkin bazı sanıklara açı-
lan davanın dört duruşması dönemin 

Erzincan Devlet Güvenlik Mahkeme-
sinde (DGM) devam ederken güven-
lik bahanesiyle İzmir DGM’ye alındı. 
24 duruşma sonra maalesef orada bir 
sonuç çıkmadı. Sivas Katliamı’ndan 3 
gün sonra Başbağlar Katliamı yapılmış 
ve bu katliama da bir bildiri bırakılmış. 
Hiçbir terör örgütü bunun hazırlığını 
yapmadan, senaryosunu kurmadan 
3 gün içinde Sivas neresi Başbağlar 
neresi yani gelip burada onun intika-
mını alacak kadar katliam yapılacağını 
düşünmüyorum. Dolayısıyla bu önce-
den hazırlanmış senaryonun birbirini 
takip eden zinciridir.”Muhtar Akar-
pınar, Başbağlar Katliamı’nda terör 
örgütü PKK mensuplarının yanı sıra 
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) parmağı 
olabileceğini dile getirerek, “Elbette 
FETÖ/PDY’nin de bu katliamda fonk-
siyonu vardı. Çünkü bir kısmı o kalkış-
madan sonra Kandil’e kaçtı. FETÖ’cü-
lerin bir kısmının Kandil ile olduklarını 
öğreniyoruz” değerlendirmesinde 
bulundu.Adaletin herkese lazım oldu-
ğunu vurgulayan Akarpınar, “Bizim 
derdimiz Türkiye’de böyle faili meçhul 
olaylar olmasın ve bu olaylar çözüm-
lensin” dedi. 

“ÇOCUKLARIN GÖZLERİ 
ÖNÜNDE YAKILDI”

Katliamın yapıldığı yıl 12 yaşında 
olan Muharrem Baltacı (36) da olay 
günü köyüne yengesi ve yeğenle-
riyle geldiklerini hatırlatarak, akşam 
namazı sırasında teröristlerin köye 
baskın yaptıklarını ve insanların kadın 
ve çocukların gözleri önünde yakıldı-
ğını söyledi.Köyün iki girişinde terör 
örgütü mensuplarının bulunduğunu, 
bir tarafta kadınların diğer tarafta ise 
erkeklerin toplanıldığını söyleyen Bal-
tacı, “Yengem, yeğenim ilk kez köye 
gelmişlerdi. Korktukları için evden 
çıkamayarak yatağın altına saklan-
mışlardı. Daha sonra yengemi iki ço-
cuğunu kucaklamış şekilde bir oğlu ile 
şehit edilmiş olarak bulduk. Köy mey-
danının üst tarafına geldiğimizde tüm 
erkeklerin şehadet şerbetini içtiğine 
şahit olduk.” şeklinde konuştu.

Katliamda eşi ve oğlu ve bazı ya-
kınlarını kaybeden Elif Akpınar ise 
katliamın acısını unutamadıklarını 
vurgulayarak, “Bizi evden çıkarıp de-
renin içerisine topladılar orada bizi 
öldürseler bundan iyiydi. Benim 24 
senedir ne acı çektiğimi bir Allah bili-
yor.” dedi. n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK arasında, Konya Bilim Merkezi ile ilgili ortak hizmet protokolü imzalandı. Proto-
kolün Türkiye’de TÜBİTAK desteğiyle yapılan ilk bilim merkezinin dünya çapında büyümesine katkı sağlayacağı vurgulandı

Büyükşehir’den bilime destek
Konya Büyükşehir Belediyesi ile 

TÜBİTAK arasında, Konya Bilim Mer-
kezi ile ilgili ortak hizmet protokolü 
imzalandı. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek, imzalanan 
protokolün Konya Bilim Merkezi’nde 
sürdürülebilir başarıyı yakalama açı-
sından yeni bir süreç başlattığını dile 
getirdi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Arif Ergin, protokolün Tür-
kiye’de TÜBİTAK desteğiyle yapılan 
ilk bilim merkezinin dünya çapında 
büyümesine katkı sağlayacağını ifade 
etti. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında 
ortak hizmet protokolü imzalandı. 

TÜBİTAK Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen programda konuşan TÜ-
BİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif 
Ergin, Konya Bilim Merkezi’nin ha-
yatına geçirilmesinde Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin çok büyük emeği 
olduğunu belirterek, bundan sonra da 
işbirliği içinde çalışmaya devam ede-
ceklerini ifade etti. 

Türkiye’de TÜBİTAK desteğiyle 
yapılan ilk bilim merkezinde ortaya 
konan çabanın imzalanacak proto-
kolle devam edeceğini ve bunun da 

bir ilk olduğunu kaydeden Prof. Er-
gin, “TÜBİTAK ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi sorumluluklarının ne ola-
cağını belirleyen bir protokole imza 
atıyoruz. Konya Bilim Merkezi değil 
Türkiye, dünya çapında büyüyecek. 
İşbirliği nedeniyle Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e ve 
emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek de Konya Bilim 
Merkezi’nin şehre kazandırılması 
sürecinde ve yönetiminde kolek-
tif bir iradenin ortaya konulduğunu 
belirterek, bunun Türkiye’ye örnek 
olacak yerel bir oluşum olduğunu 
dile getirdi. Konya Bilim Merkezi’nin 

Türkiye’deki ilk bilim merkezi olarak 
açıldıktan sonra sürekli gelişmesi, 
sürdürülebilir olması için imzala-
nacak protokolün önemli olduğunu 
kaydeden Başkan Akyürek, “Bu pro-
tokol sürdürülebilir başarıyı yakala-
ma açısından yeni bir süreç başlatmış 
oluyor. Konya’da eğitim ve bilim ala-
nındaki gelişmeler aslında tarihi geç-
mişin yeniden canlanmasına işaret 
ediyor. Bilim Merkezimiz de bu eği-
tim ve bilim şehri olma vasfına katkı 
yaptı. Bilim Merkezinin şehrimize ka-
zandırılması noktasında Cumhurbaş-
kanımıza, Başbakanımıza, Bakanımı-
za, TÜBİTAK Başkanımıza ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. 

ORTAK HİZMET PROTOKOLÜ 
Konuşmaların ardından ortak hiz-

met protokolü Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tahir Akyürek ve TÜ-
BİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif 
Ergin tarafından imzalandı. Protokol, 
Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleşti-
rilecek çalışmaların verimliliği ve sür-
dürülebilirliği açısından sergi tasarım, 
üretim, danışmanlık desteği, atölye 
ve laboratuvarların içerik geliştirme 
ve eğitim desteği, bilim festivalleri, 
konferanslar, çalıştay, sertifika prog-
ramları, bilim söyleşileri gibi bilim 
merkezleri kapsamına giren konu-
larda yapılacak etkinlikler hususunda 
işbirliğini kapsıyor.
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında ortak hizmet protokolü imzalandı.
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‘Adalet yürüyüşü siyasi bir hareket değildir’

CHP referanduma ilişkin AİHM’e başvuruyor

Cumhuriyet Halk Partisi Lide-
ri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı 
adalet yürüyüşü 19. gününde de-
vam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi 
Konya İl Başkanı M. Ali Ünal, konuy-
la ilgili olarak İl Başkanlığı’nda basın 
toplantısı düzenledi. Başkan Ünal, 
adaletin herkes için gerekli olduğunu 
belirterek, “Adalet yürüyüşü siyasi 
bir hareket değildir. Adalet herkes 
için gereklidir. Bizler vatandaşlarımı-
zı 8 Temmuz’daki umut yürüyüşüne 
davet ediyorum.Terör nereden gelir-
se gelsin, terörizme karşıyız dedikten 
sonra da terörist olmayan kişi ve ku-
rumlara terörist dememeliyiz. Bula-

nık suda balık avlamamalıyız. Türkiye 
için demokrasi ve özgürlükten vaz-
geçmemeliyiz. Bu topraklar, bu yollar 
milletindir. Babamızın ve babanızın 
malı değildir. Bunun için yürümeliyiz. 
Adaletten, hukuktan, haktan ve fikir 
özgürlüğünden sözde değil gerçekten 
bahsetmeliyiz. Konya’dan adalet yü-
rüyüşe destek bekliyoruz” dedi.

8 Temmuz’da Konya’dan adalet 
yürüyüşü için destek vereceklerini 
bildiren M. Ali Ünal, 5 Temmuz günü 
ücretsiz olarak katılmak isteyen va-
tandaşların isimlerini alarak konten-
jan belirleyeceklerini sözlerine ekledi.
n UFUK KENDİRCİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, partisinin İstanbul Milletve-
kili Enis Berberoğlu’nun tutuklanma-
sına tepki için Ankara Güvenpark’tan 
başlattığı yürüyüşünün 20. gününe 
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Arasta Park 
mevkisinden başladı. 

Yürüyüş öncesi açıklama yapan 
Kılıçdaroğlu, dün çok sıcak olan hava-
nın bugün biraz yağmurlu olduğuna 
işaret ederek, bunun kendileri için bir 
şans olduğunu söyledi. 

İzmit’in kurtuluşunda şehit olan-
ların mezarlarını ziyaret ettiğini dile 
getiren Kılıçdaroğlu, “Aynı zamanda 
İzmit’e büyük hizmetleri dokunan, İz-
mit’in efsane belediye başkanı Leyla 
Atakan’ı ziyaret ettik, mezarlarında 
dualarımızı okuduk. Allah rahmet 
eylesin. Bu ülkenin bağımsızlığına, 
kurtuluşuna katkı veren bütün şehit-
lerimizi şükranla, minnetle, rahmetle 
anıyoruz” diye konuştu. CHP Genel 

Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 
Bülent Tezcan, konuşmanın ardından 
elinde bir dosya ile Kılıçdaroğlu’nun 
yanına gelerek, halk oylamasıyla ilgili 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
(AİHM) başvuru dilekçesi hazırla-
dıkları bilgisini verdi. Kılıçdaroğlu da 
bunun üzerine, “Mühürsüz seçimle 
ilgili... Referandum yapmıştık ve bu 
referandum maalesef, üzülerek ifade 
edeyim, Yüksek Seçim Kurulu’nun 
almış olduğu karar nedeniyle gayri-
meşru hale geldi, meşruiyetini büyük 
ölçüde yitirdi. Şimdi dilekçemizi ha-
zırladık. Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi’ne başvuruyoruz. İlk imzamı 
da buraya atıyorum. Hadi hayırlı, 
uğurlu olsun. Bugün dilekçeler gön-
derilecek” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 
konuşmasının ardından dilekçeyi im-
zaladı.
n AA

MHP çağrı heyeti üyelerinin 
yargılanmasına başlandı

Gemerek ve Tosya sulh hukuk 
mahkemelerinin verdiği tedbir ka-
rarlarına aykırı şekilde MHP’nin 15 
Mayıs 2016’daki olağanüstü kurul-
tayını toplantıya çağırarak suç işle-
dikleri öne sürülen “çağrı heyeti” 
üyesi 3 kişinin yargılanmasına baş-
landı. MHP’nin 15 Mayıs 2016’daki 
olağanüstü kurultayını, mahkeme-
lerin verdiği tedbir kararlarına aykırı 
şekilde toplantıya çağırarak “halkı 
kanunlara uymamaya tahrik” su-
çunu işledikleri iddia edilen 3 “çağrı 
heyeti” üyesinin 6’şar aydan 2’şer 
yıla kadar hapis istemiyle yargılan-
masına başlandı.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahke-
mesindeki duruşmaya, sanıklar Ali 
Sağır ve Mehmet Bilgiç’in avukatla-
rı ile MHP’nin avukatı katıldı. 

Sanıklardan Ayhan Eren ve 
avukatının hazır bulunmadığı du-
ruşmada, MHP’nin avukatı Kürşat 
Şentürk, şikayetlerinin sürdüğünü 
söyledi. Şentürk, davaya müdahil-
lik talebinde bulundu. Sanıkların 
savunmalarının alınması için Bur-
sa, Trabzon ve Aksaray’daki mah-
kemelere yazılan talimatlara cevap 
verildiği bildirildi.

Buna göre, sanıklardan Sağır, 
Trabzon’da alınan savunmasında, 
Tosya ve Gemerek’teki mahkeme-
lerin kongreye ilişkin kararlarının 
kendisine tebliğ edilmediğini söy-
ledi.

Daha önce verilen görev neti-

cesinde mahkeme kararını yerine 
getirmeye çalıştıklarını belirten Sa-
ğır, “Ortada bir kanun hükmüne 
uyulmamasının telkini, söylenmesi 
gibi bir durum söz konusu değildir.” 
dedi. Sağır, beraatini istedi.

Sanık Erel de Aksaray’da ver-
diği savunmada, Gemerek ve Tos-
ya mahkemelerinin, olağanüstü 
kongrenin tedbiren durdurulmasına 
ilişkin kararları kalkmadığı sürece 
olağanüstü kongrenin yapılama-
yacağını basın yoluyla açıkladığını 
kaydetti. Erel, bu açıklamalarına 
ilişkin evrakı mahkemeye verdiğini 
bildirdi.

Sanık Bilgiç de Bursa’da yaptığı 
savunmada, kongreye ilişkin tedbir 
kararlarının kendisine tebliğ edil-
mediğini, hiç kimseyi de kanunlara 
uymamaya çağırmadığını ifade ede-
rek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmada sanık avukatları, 
eksiklerin giderilmesini talep etti.

Hakim Ahmet Deveci, MHP’nin 
“suçtan zarar görmesi ihtimaline 
binaen” davaya katılmasına karar 
verdi.

Bazı mahkemelerden, MHP’nin 
olağanüstü kurultay sürecinde ver-
dikleri kararların istenmesini karar-
laştıran Deveci, duruşmayı erteledi.
ine yol açtığı ve yaralamalı bir trafik 
kazasına sebebiyet verdiği göze-
tildiğinde, eylemin kamu barışını 
bozmaya elverişli bir boyuta ulaştığı 
sonucuna varılmıştır.” n AA

Etliekmek denilince akla gelen isimlerin en başında Kambur Usta gelir. 1959 yılında başladığı etliekmek serüveni bugün halen oğlu vasıtasıyla
devam ediyor. Eşsiz lezzet ve yılların ustalığı etliekmek ile bir araya geliyor. Kambur Usta’nın lezzetini ise oğlu Abdullah Ekmekçi sürdürüyor

Etliekmeğin Kambur Ustası
Kambur Usta olarak anılan ve 

Konya’nın ilk etliekmek ustalarından 
birisi olan Nusret Ekmekçi, 1959 yılın-
dan bu yana etliekmek denilince akla 
gelen ilk isimlerden olarak dikkat çeki-
yor. Uzun yıllar etliekmek sektöründe 
hizmet veren Kambur Usta, geçtiğimiz 
yıllarda vefat etti. Kambur Usta’nın 
lezzetini ise oğlu Abdullah Ekmekçi 
sürdürüyor.

Larende Caddesi’nde 3 ortak ola-
rak ilk dükkanlarını açan Ahmet, Mete 
ve Kambur Usta, daha sonra diğerle-
rinin emekli olması sonucu kendisi işe 
devam etti.Şuan ise kendi öğrencisi 
olarak yetiştirdiği ve daha sonra ortağı 
olan Ali Bayram Geçer, Kambur Us-
ta’nın lezzetini sürdürüyor. 

LEZZETİ VE GÜLER YÜZÜ 
İLE DİKKAT ÇEKTİ

Konya’nın en önemli etliekmek 
ustalarından olan Kambur Usta’nın, 
etliekmek sektörüne giriş hikayesi-
nioğlu Abdullah Ekmekçi anlattı. Ba-
bası Kambur Usta’nın erken yaşlarda 
etliekmek sektörüne girdiğini ve çı-
raklıktan yetiştiğini belirten Abdullah 
Ekmekçi, ardından açtığı dükkan ile 
sektördeki yerini aldığını söyledi. Kısa 
sürede Kambur Usta’nın Konya’nın 
önemli etliekmek ustaları arasında 
yerini aldığını ifade eden Ekmekçi, 
Kambur Usta’nın kalitesiyle ve güler 
yüzlü hizmetiyle Konyalılardan tam 
not aldığını söyledi. 

Kambur Usta’nın dükkan açma 
hikayesini anlatabilir misiniz?

Babam bu işe 1959 yılında başla-
mış. Kendisi 1940 doğumluydu,yani 
19 yaşında dükkan açmış.  Fakat 3 
ortak olarak açmışlar; Ahmet, Mete 
ve babam. Sonra emekliliği dolan ay-
rılmış. Babam ondan sonra, kalfası Ali 
Bayram usta var. Kendi yetiştirdiği 
eleman olarak işe onunla devam et-
miş. 1969 yılında Larende Caddesi’n-

de açmış dükkanı. 1987 yılına kadar 
bilfiil Larende caddesindeydi. Orası 
yıkıldıktan sonra camii açılacak diye 
bu dükkana taşındık. 1987 den beri 
de bu dükkandayız. Babam 2002 yı-
lının 6. ayının 6’sında vefat etti. Baba 
mesleği olarak da ışığını devam etti-
relim diye şuanda ben devam ediyo-
rum. 
Kambur Usta’nın ustalığı nasıldı? Gelen 
müşteriler özellikle onun yapmış olduğu 

etliekmeği yemek için mi gelirdi?
Ben babamı şöyle anlatabilirim. 

Babamın öyle bir kalbi vardı ki koca-
mandı. Hiç kızmazdı. Mesela baba-
mın dediği, “tuzluk, biberlik yeri bu-
rası.” Ben hayır burada durmayacak 
derdim şu köşede duracak derdim, 
babam itiraz etmezdi. “Tamam oğ-
lum bu burada dursun” derdi orada 
dururdu. Aradan zaman geçerdi. 
Rahmetli “Ağa bunun yeri burası. 
Burada dursun iyi olur yalnız şuraya 
koysak nasıl olur bir düşün.” derdi. 
Babam hiçbir zaman yok diye itiraz 
etmedi. Müşteriyi karşı güler yüzlüy-
dü. Dükkanı da zaten ilk “Tatlı Dil” 
olarak açmışlar. Halende aynı isimle 
devam ediyoruz. Babam göğsünden 
kamburdu. Kambur lakabı da oradan 
kalma. Bana sorduklarında Kam-
bur’un oğluyum diyorum. Nusret’in 
oğluyum desem kimse tanımaz. Ama 
etli ekmekçi Kambur’un oğluyum de-
diğimde tanırlar. 

Babanız,Konya’da çok tanınan birisi. 
Şuan hala onun ismini 

duyup da gelenler var mı?
Tabii. Bizim zaten Konya’da baba-

mın adıyla kalıplaşmış bir müşterimiz 
var. Babam Konya’nın ilk etli ekmek-
çisi olduğu için yapım tarzıyla ince 
işçilikte bulunuyor, etin üzerindeki 
sinirini ayırıyordu.  Bizde aynı şekilde 
sinirleri ayırıp satırla harç yapıyoruz. 
Peki babanız bu mesleği nereden aklına 

gelmiş, kalfalık yapmış mı yoksa direk 
mi bu mesleğe geçmiş?

Babam ortağı rahim ustanın ya-
nında öğrenmiş. Rahmetli dedem 
devlet demiryollarından emekliymiş. 
Babamı Rahim ustanın yanına ver-
miş. Onunla birlikte çalışmışlar. Ra-
him ustayla da ortak olmuşlar. Onun 
yanında da mesleği öğrenmiş. Mesela 
şimdiki ustamızla ortak çalışıyoruz.
Babamın yetiştirdiği kalfası. 1967 
de ilkokulu bitirmiş, babamın yanına 
başlamış.  Sigorta ve emekli girişi de 
babamın yanı. Sonradan babam yanı-
na ortak olarak almış. Babamın ikinci 
oğlu sayılırdı.İşi sürdürmek de bize 
kaldı. 

KAMBUR USTA’NIN ÖĞRENCİSİ 
OLAN ALİ BAYRAM GEÇER İSE 
USTASINI ŞÖYLE ANLATIYOR:

Kambur Usta nasıl biriydi? 
O günlerden biraz bahseder misiniz?

O zamanlar fazla lokanta yoktu. 
Konya’da sayılı yerler vardı. Etliek-
mekçi olarak da biz vardık. Ben başka 
yerlere gitmedim. Hep burada çalış-
tım, Kambur Usta’nın yanında. Çırak-
lık, kalfalık, ustalık, ortaklık. Hepsini 
gördük çok şükür.

Kambur ustanın bir tarzı var mıydı? 
Kamburu kambur yapan sır neydi?
Satırla harç yapıyorduk. Satırla bı-

çak arasına koyun eti kıyıyorduk kuş-
başı olarak. Ama şimdi bunlar kalktı. 
Satır kalktı. Biftekten yapıyoruz.  Artık 
koyun eti kullanmıyoruz. Şimdi millet 
koyun etini beğenmiyor. Başka oluyor 
kokusu. Eskiden koyunun kaburgası-
nı kullanıyorduk. Asıl etliekmek ko-
yun etinden yapılırdı.Konya büyüdü. 
Eskiden etliekmekçi çok yoktu. Çarşı 
merkezinde olanlar vardı. Bir de 3-4 
tane fırın vardı. Mahallelerde bu ka-
dar fırın yoktu. Akşam servisi yoktu. 
Biz hala eski düzende çalışıyoruz. Ak-
şam servisimiz yok. 

Sizin diğer etli ekmekçilerden 
ne gibi farklarınız var?

Bizim farkımız kalitemiz. Biz ince 
yaparız. Kalın yapmayız. Eski düzen-
de çalışırız. Bazı müşteriler geliyor 
eski usulden olsun diyor. Uzatma di-
yor, geniş olsun diyor.  Şimdi etli ek-
meği 1 – 1.5 cm uzatıyorlar.  Etli ek-
meğin orijinali  70 – 80 cm’dir.  Eni de 
20 cm’dir. Etliekmek uzadıkça üzerini 
doldurmak zor olur.
n HÜSEYİN MENEKŞE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Başkanı M. Ali Ünal, adalet yürüyüşüne 
Konya’dan hareket için 8 Temmuz’da toplanacaklarını bildirdi.

Uzun yıllar etliekmek sektöründe hizmet veren Kambur Usta, geçtiğimiz yıllarda 
vefat etti. Kambur Usta’nın lezzetini ise oğlu Abdullah Ekmekçi sürdürüyor.

Konya’nın ilk etliekmek ustalarından birisi olan Nusret Ekmekçi



Başbakan Yıldırım, “FETÖ’cüle-
rin, bölücü terör örgütünün ayakta 
alkışladığı yan yana yürüdüğü bu 
yürüyüşün adımları milletin adımları 
değildir. Bu adalet yürüyüşü değil-
dir, bu bir gaflet yürüyüşüdür gaflet” 
dedi. Başbakan Binali Yıldırım, TEM 
Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasın-
daki Kuzey Marmara Otoyolu Paşa-
köy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
“Yollar millete hizmet içindir, temeli 
millet olmayan bir yürüyüş, yolu da 
inciTIR’ yolcuyu da incitir. FETÖ’cü-
lerin, bölücü terör örgütünün ayakta 
alkışladığı yan yana yürüdüğü bu 
yürüyüşün adımları milletin adımları 
değildir. Bu nasıl adalet yürüyüşü? 
Bu adalet yürüyüşü değildir, bu bir 
gaflet yürüyüşüdür gaflet.” ifadelerini 
kullandı.

Adaletin herkese lazım olduğunu 
söyleyen Yıldırım,  “Yürümeye de-
vam edersen, ömrün biter bu yollar 
bitmez. Çünkü 20 bin kilometre yol 

yaptık. Daha 19 günde 400 kilometre 
oldu. Onun için gel bu sevdadan vaz-
geç. Adaletin aranacağı yer yollar de-
ğildir. Meclistir, mahkemelerdir” şek-
linde konuştu. Yıldırım, “Bazıları diyor 
ki ‘Bu yollar çok pahalı.’ Kardeşim en 
pahalı hizmet olmayan hizmettir, yol 
olmazsa ne yapacaksın, nasıl yürüye-

cektin yol olmasaydı? Yolları yaptık, 
güzel güzel, tıpış tıpış yürüyorsun. 
Ya yol olmasaydı? Dağda, bayırda, 
ormanda kaybolup gidecektin, onun 
için yürürken yolları yapanlara da ‘Al-
lah razı olsun’ de...” dedi.

“Biz yürürsek milletle yürürüz. 
Bizim bölücülerle, FETÖ’cülerle işi-

miz olmaz.” diyen Başbakan Yıldırım, 
“Yavuz Sultan Selim Köprüsü... Laf 
ediyorlar. Efendim bu köprü pahalıy-
mış, şuymuş, buymuş. Bunlar tabii 
hayatında bir iş yapmadıkları için, 
işleri güçleri yapılan şeylere çamur 
atmak. Biz bunlara bakmayacağız.” 
şeklinde konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy 
- TEM Kurtköy Bağlantı Yolu

TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe 
sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu 
Paşaköy - TEM Kurtköy bağlantı yolu 
Anadolu Otoyolu’nu Kuzey Marma-
ra Otoyolu’na bağlayacak. Toplam 
11,5 kilometre uzunluğundaki yol, 
İstanbul’u transit geçen özellikle ağır 
vasıta trafiğini, Sultanbeyli - Kurtköy 
mevkisinden Kuzey Çevre Otoyo-
lu’na doğrudan bağlayarak, zaman ve 
enerjiden tasarruf sağlayacak. Ayrıca 
bağlantı yoluyla Sabiha Gökçen Ha-
valimanı ile yeni yapılan 3. havali-
manı ve mevcut Atatürk Havalimanı 
birbirine bağlanmış olacak.
n AA
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, yurt 
dışına kaçmak isteyen 5 PKK’lı terörist 
yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, haklarında arama 
kararı bulunan terör örgütü PKK üyesi 5 
kişinin, yurt dışına kaçırılacağı ihbarı üzerine 
harekete geçti.  Ekiplerin, Tekirdağ-Malkara 
Karayolu üzerindeki İnecik mevkisindeki bir 
dinlenme tesisine düzenlediği operasyonda, 
M.Ş, A.A, N.G, L.A. ve Y.A. gözaltına alındı.

Terör örgütü mensuplarının jandarma-
daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 
adliyeye sevk edileceği öğrenildi.  n AA

Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen ope-
rasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği 
bildirildi. 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 
ilçede dün teröristlerle çıkan çatışmada iki 
askerin yaralanmasının ardından bölgede 
güvenlik güçlerince geniş çaplı operasyon 
başlatıldı. 
Biri kadın 2 teröristin etkisiz hale getirildiği 
operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, kanas 
keskin nişancı silahı, roketatar ve bu silahlara 
ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.  n AA

2 terörist etkisiz
hale getirildi

5 PKK’lı terörist
yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 
Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekip-
leri, kent merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör 
olaylarının önlenmesi ve terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyet-
lerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 

Bu kapsamda bazı adreslere eş zamanlı operasyon dü-
zenleyen ekipler, 30 kişiyi gözaltına aldı. 

Zanlıların adreslerindeki aramalarda örgütsel malzeme-
ler ele geçirildi.
n AA

Van’da terör operasyonu: 30 gözaltı

Türkiye’nin barış ve huzurunu bozmak için saldırılar düzenleyen, siviller ve çocukları dahi hedef almaktan 
çekinmeyen terör örgütü PKK’ya haziranda da göz açtırmayan güvenlik güçleri, 270 teröristi etkisiz hale getirdi

PKK’ya yaz darbesi
Ülkenin barış ve huzur ortamını 

bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve 
yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar dü-
zenleyen terör örgütü PKK mensup-
larına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
(EGM) personeli başta olmak üzere 
tüm güvenlik güçleri kararlı mücade-
lesini sürdürüyor.

Şehir merkezi ya da kırsal deme-
den gece gündüz PKK’lı teröristlerin 
peşini bırakmayan, haftalarca arazide 
kalan güvenlik güçleri, örgüte yöne-
lik yaz ayında da yoğun operasyonlar 
gerçekleşTIR’di. 

Kış ve bahar aylarında kırsalı 
PKK’ya dar eden güvenlik güçleri, 
yaz döneminde de kararlılıkla yürü-
tülen operasyonlarla bölücü terör ör-
gütü PKK’ya ağır darbe vurdu.

270 TERÖRİST
 ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK mensupları-
nın 1-30 Haziran’daki saldırılarında 
23 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir 
öğretmenin yaşamını yiTIR’diği te-
rör saldırılarında, 2 kişi yaralandı. 
Operasyon ve terör saldırılarında ya-
ralanan 48 güvenlik görevlisi tedavi 
altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve 
huzuruna yönelik hain saldırılar dü-
zenleyen terör örgütü PKK’ya yurt içi 
ve dışında hava ve kara operasyonla-
rıyla karşılık verdi.

Haziran ayında yurt içi ve dışın-
daki operasyonlarda 270 teröristi et-
kisiz hale geTIR’ildi.

PKK ve örgütün gençlik yapılan-
masına yönelik pek çok ilde aynı ayda 
düzenlenen operasyonlarda, arala-
rında HDP ve DBP’li yöneticilerin de 
yer aldığı 370 zanlı gözaltına alındı. 
Zanlılardan 111’i tutuklandı.

118 SIĞINAK VE 
BARINAK İMHA EDİLDİ

Bölücü terör örgütü açısından 
barınma alanı ve yurt içine geçiş gü-
zergahı olarak kullanılması sebebiyle 
önemli olan başta Hakkari, Şırnak, 

Mardin, Diyarbakır ve Siirt olmak 
üzere çeşitli bölgeleri teröristlerden 
temizlemek ve örgüt mensuplarının 
yeniden toparlanmasını önlemek 
amacıyla başlatılan operasyonlara 
aralıksız devam ediliyor.

Güvenlik güçlerince ülke genelin-
de haziranda düzenlenen operasyon-

larda, bir tanksavar füzesi, 15 roketa-
tar, 14 makineli tüfek, 2 havan, 118 
piyade tüfeği, 6 keskin nişancı tüfeği, 
40 av tüfeği ve 480 el bombası ele 
geçirildi, 74 el yapımı patlayıcı imha 
edildi. Ayrıca 4 bin 640 kilogram 
amonyum nitrat, 680 tüp, 44 havan 
mühimmatı, 798 roketatar mühim-

matı, 60 bombaatar mühimmatı, 10 
mayın, 30 bin 900 silah mühimmatı 
ile patlayıcı yapımında kullanılan çok 
miktarda kablo ve fünye ele geçirildi.

Terör örgütü mensuplarınca kul-
lanılan 118 sığınak, barınak, mağara 
ve depo da kullanılamaz hale ge-
TIR’ildi.

Teröristler ya da yandaşlarınca 
“girilemez” veya “ulaşılamaz” deni-
len alanlara girerek, teröristleri inle-
rinde bulup çıkaran güvenlik güçleri, 
örgütün sözde sorumlularını da bir 
bir etkisizleştirdi.

Kahraman güvenlik güçlerince 
Şırnak Beytüşşebap Bestler-Dere-
ler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, 
Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ 
Arıcak ve Siirt Pervari bölgelerindeki 
operasyonlarda, örgütün sorumlu-
larından olan ve aranan teröristler 
listesinde gri kategoride yer alan 
“Sefkan” kod adlı Kenan Kahraman, 
sözde Şenkaya-Göle sorumlusu 
“Hakkı” kod adlı Yasin Atsak ile yeşil 
kategorideki sözde Sarıkamış-Şenka-
ya-Göle sorumlusu “Alişer” kod adlı 
Zeynal Leblebici etkisiz hale geTIR’il-
di.

Örgütün sözde sorumluların et-
kisiz hale geTIR’ilmesiyle teröristle-
rin büyük moral bozukluğu yaşadığı 
belirtildi.

MEHMETÇİK KATO 
DAĞI’NDA DESTAN YAZIYOR

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato 
Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır 
Tümen Komutanlığı sorumluluğun-
da, Beytüşşebap 8. Jandarma Ko-
mando Alay Komutanlığı emir ko-
mutasında 19 Nisan’da terör örgütü 
PKK’ya yönelik başlatılan operasyon 
haziranda da devam etti. Operas-
yonda, 782 muhtelif tipte silah, 422 
bin 477 mühimmat, 5 tondan fazla 
amonyum nitrat patlayıcı madde ile 
80 tondan fazla yiyecek ve muhtelif 
yaşam malzemesi ele geçirildi. Kato 
Dağı’nda tespit edilen mağara sayısı 
112’ye ulaştı.   n AA

‘MİT TIR’larının durdurulma
talimatını ‘Gülen’ verdi’

İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığı, 19 Ocak 2014’te Adana ve 
Hatay’da MİT TIR’larının durdurul-
masına ilişkin, olayı organize ettik-
leri belirtilen Fetullahçı Terör Örgü-
tü’nün (FETÖ) “sivil imamı” 11 kişi 
ile bir tuğgeneralin de aralarında 
bulunduğu 55 şüpheli hakkında 
yeni bir iddianame hazırladı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-
sı İrfan Fidan, basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada MİT TIR’larının 
Adana ve Hatay’da durdurulmasına 
ilişkin açılan 4 dava haricinde, 55 
şüphelinin yer aldığı yeni bir iddia-
name hazırlandığını ve iddianame-
nin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahke-
mesine gönderildiğini bildirdi. 

“Sivil imam”ların yer aldığı yeni 
iddianame

MİT TIR’larının durdurulması 
olayını organize ettikleri tespit edi-
len FETÖ’nün 11 “sivil imamı” ile 
örgüt davaları kapsamında tutukla-
nan 11 kişinin de yer aldığı 55 şüp-
heli hakkında hazırlanan ve İstanbul 
14. Ağır Ceza Mahkemesine gönde-
rilen iddianamede, bir tuğgeneral, 2 
albay, 2 yarbay, 7 binbaşı, 11 yüz-
başı, 14 üsteğmen, bir teğmen, 3 
asteğmen, 2 uzmançavuş, bir eski 
MİT mensubu, 5 öğretmen, bir 
RTÜK uzman yardımcısı, 2 doçent 
doktor, bir Sağlık Bakanlığı uzman 
yardımcısı, bir Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı görevlisi ve bir 
de Mersin Tarımsal ve Kırsal Kalkın-
mayı Destekleme Kurumu (TKDK) 
görevlisi şüpheli yer aldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı 
Fidan tarafından hazırlanan iddia-
namede, şüphelilerden “sivil imam” 
oldukları belirtilen 11 kişiden birinin 
tutuklandığı, diğer 10 şüphelinin ise 
firari olduğu kaydedildi.

MİT TIR’larının durdurulması 
eylemini gerçekleştiren jandarma 
görevlilerinin “imam”larına vurgu 
yapılan iddianamede, söz konusu 
11 “sivil imam”ın, eylemi yöneten, 
organize eden ve görevlileri yönlen-
diren kişiler oldukları, 1 Ocak 2014 
ve eylemin gerçekleştirildiği 19 
Ocak 2014 arasında, bu olaya mün-
hasıran operasyonel hat kullandık-
ları, bizzat olay yerine gittikleri, ey-
lemin bitmesinin ardından 19 Ocak 
tarihinde bu hatları iptal ettikleri 
tespitlerine yer verildi. 

Tespit edilen “sivil imam”lardan 
en önemlisinin, FETÖ’nün Adana, 
Hatay, Mersin ve Osmaniye bölge-
lerindeki, Tuğgeneral Hamza Cele-
poğlu da dahil bütün jandarma gö-

revlilerinden sorumlu olan “Halil” 
kod adlı Hamza Ali Ece olduğuna 
işaret edilen iddianamede, eylemin 
diğer “imam”lar Bayram Andaç, 
Muharrem Gözüküçük, Mehmet 
Cevher Koyuncu ve Abdulkadir 
Akçay aracılığıyla da yürütüldüğü 
anlatıldı.

“TALİMATI BİZZAT GÜLEN VERDİ”
Şüpheli 11 “sivil imam”dan 

10’unun firari olduğu, Hasan Bek-
taş isimli “imam”ın ise soruşturma 
kapsamında tutuklandığı bilgisi 
verilen iddianamede, FETÖ’nün 
üst düzey yöneticilerinden olan ve 
başka FETÖ dosyasından tutuklu 
bulunan örgütün üst düzey yöne-
ticisi konumundaki bir kişinin ta-
nıklığına başvurulduğu, bu tanığın, 
“MİT TIR’larının durdurulması ta-
limatını, Pensilvanya’da yüz yüze 
görüştüğüm Fetullah Gülen bizzat 
verdi. Gülen, her türlü çalışmanın 
yapılması, TIR’ların durdurularak 
görüntülerinin kayda alınması ve 
çarşaf çarşaf yayınlatılması talimatı 
verdi.” şeklinde beyanda bulundu-
ğu aktarıldı. 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahke-
mesine gönderilen ve MİT TIR’la-
rının durdurulmasıyla ilgili 5. iddi-
aname olan söz konusu dosyadaki 
şüpheliler hakkında, “cebir ve şiddet 
kullanarak anayasayı ihlal ve TBMM 
ile Türkiye Cumhuriyeti Hüküme-
tini ortadan kaldırmaya teşebbüs” 
suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası istendi. 

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 
üyeleri tarafından Adana ve Ha-
tay’da MİT TIR’larının durdurulma-
sına ilişkin şu ana kadar 4 ayrı iddi-
aname düzenlendi, davalar açıldı ve 
bazı davalar da hükme bağlandı. 

İlk iddianame, olay yerindeki 
jandarma görevlileri, ikinci iddia-
name dönemin Adana Jandarma 
Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza 
Celepoğlu, üçüncü iddianame gö-
rüntüleri yayınlayan gazeteciler Can 
Dündar ve Erdem Gül, dördüncü 
iddianame de görüntüleri verdiği id-
dia edilen CHP Milletvekili Enis Ber-
beroğlu hakkında düzenlenmişti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı 
Fidan, iddianamade, MİT TIR’ları-
nın durdurulmasının ardından şüp-
heli “imam”ların ABD Büyükelçiliği 
ve Başkonsolosluğuyla telefon gö-
rüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin 
olduğunu belirterek, bu görüşme 
içeriklerini ABD Başkonsolosluğuna 
sorduklarını belirtti.  n AA

‘Bu adalet yürüyüşü değil gaflet yürüyüşüdür’

Başbakan Binali Yıldırım

Şehir merkezi ya da kırsal demeden gece gündüz PKK’lı teröristlerin peşini 
bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, örgüte yönelik yaz 

ayında da yoğun operasyonlar gerçekleşTIR’di.
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Bülent Uygun resmen Osmanlıspor’da
  Osmanlıspor,  Teknik  Direktör  Bülent 

Uygun  ile  2+1  yıllık  sözleşme  imzaladı. 
Uygun, “En  kısa  zamanda Osmanlıspor’u 
sevenleri mutlu edecek, hayal ettiğimiz ba-
şarıları elde edeceğiz” dedi. 

Osmanlıspor,  Teknik  Direktör  Bülent 
Uygun ile 2+1 yıllığına sözleşme imzaladı. 
Kulübün  Batıkent  Tesisleri’nde  gerçekleş-
tirilen imza töreninde basın mensuplarına 
açıklamalarda  bulunan  Bülent  Uygun, 
“Osmanlıspor  kurulduğu  andan  itibaren 
ülkemizin  en  önemli  değerlerinden  biri 
olarak,  kendi  ecdadımızın  ismini  taşıma-
sı nedeniyle hepimizin gönlünde ayrı yeri 
olan bir  takım. Başta, Reşit Akçay olmak 
üzere  tüm  futbolcuların Avrupa’da yazdığı 

destan, hepimizin gurur kaynağı olmuştur. 
Bu sene itibariyle baktığımızda ligi belki 13. 
sırada arzulamadığı bir yerde bitirmiş olsa 
da, kadro yapısı ve potansiyel itibariyle çok 
daha iyilerini başarabilecek bir takım oldu-
ğu biliyoruz” diye konuştu. 

Uygun,  Osmanlıspor’dan  teklif  geldi-
ği zaman herhangi bir şart gözetmeksizin 
görevi  kabul  ettiğini  belirterek,  “Açıkçası 
ben  burayla  anlaşma  yaparken  herhangi 
bir şart veya unsur gözetmeksizin bu göre-
vi  kabul ettim.  İnşallah en kısa  zamanda 
da Osmanlıspor’u sevenleri mutlu edecek, 
hayal  ettiğimiz  başarıları  elde  edeceğiz” 
açıklamasını yaptı.
n İHA

Sivasspor Arouna Kone’yi renklerine bağladı
Yeni  sezonda  Spor  Toto  Süper 

Lig’de  mücadele  edecek  olan  Si-
vasspor,  geçen  sezonu  İngiltere  Pre-
mier Lig takımlarından Everton forması 
altında geçirem Arouna Kone ile 2 yıllık 
sözleşme imzaladı. 

TFF  1.  Lig’i  şampiyon  tamamla-
yarak Spor Toto Süper Lig’e yükselen 
Sivasspor,  33  yaşındaki  Fildişi  Sahilli 
forvet Arouna Kone ile anlaştı. Sivas’a 
gelerek kulüp tesislerinde Başkanvekili 
Erdal Sarılar ile bir araya gelen tecrübeli 
oyuncu, kendisini 2 yıllığına Sivasspor’a 
bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fildişi Sahili’nin Anyama kentinde 
1 Kasım 1983’te dünyaya gelen Arou-
na Kone, Lierse, Rio Sport d’Anyama, 
Roda, PSV Eindhoven, Sevilla, Hanno-
ver 96, Levante, Wigan Athletic ve son 
olarak da Everton formalarını giydi. Ka-
riyerinde 362 maça çıkan golcü futbol-
cu, 101 gol, 52 asistlik performans ser-
giledi. 52 kez de ülkesini milli formasını 
giyen Kone, 9 gol attı.
n İHA

Asamoah Gyan Kayserispor’u beğendi

Kayserispor’un transfer görüşme-
lerinde bulunduğu dünyaca ünlü  fut-
bolcu Asamoah Gyan’ın, Kayserispor 
taraftarlarının sosyal medya hesabına 
yaptığı yorumları beğenmesi heyeca-
na neden oldu.  Kayserispor’un yakla-

şık  iki  aydır  transfer  görüşmelerinde 
bulunduğu  Ganalı  oyuncuyu,  Kayse-
rispor taraftarları da sosyal medyadan 
takibe aldı. Taraftarlar, 31 yaşındaki 
golcü  oyuncunun  sosyal  medya  he-
sabından  paylaştığı  videoya  yorum 

yağdırdı. Bazı taraftarlar ise ‘Come To 
Kayserispor’ yazdı. Yapılan yorumla-
rın  Asamoah  Gyan  tarafından  beğe-
nilmesi  ise  sarı-kırmızılı  taraftarlar 
arasında heyecanın artmasına neden 
oldu. n İHA

Fenerbahçe 
kalesi Carlos 

Kameni’ye emanet
Fenerbahçe Kulübü, Carlos Kameni transferi için pren-

sip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. 
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 

“Kulübümüz, profesyonel futbolcu Idriss Carlos Kameni ve 
takımı Malaga CF ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübü-
müze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. 
Idriss Carlos Kameni, 04 Temmuz Salı günü saat 18.30’da 
İstanbul’a gelecektir ve görüşmelere burada devam edile-
cektir” denildi.
n İHA

Göztepe Axel 
Ngando ile 

anlaşma sağladı
Göztepe, son olarak Fransız ekibi Bastia forması giyen 

Axel Ngando ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe, geçtiğimiz 

sezonu Fransız ekibi Bastia’da geçiren Axel Ngando ile 3 

yıllık sözleşme imzaladı. 13 Temmuz 1993 tarihinde Pa-

ris’te dünyaya gelen Ngando, Rennes altyapısında forma 

giydikten sonra yine aynı takım ile profesyonel futbol ha-

yatına adım attı. 2013 yılında ülkemizde gerçekleşen U20 

Dünya Kupası’nda Fransa  forması altında 5 maça çıkan 

Ngando,  2013-2014  sezonunda  Auxerre,  2014-2015  se-

zonunda ise Angers takımlarında forma giydi. 2015-2016 

sezonunda Bastia’ya transfer olan Ngando, burada son 2 

sezonda 46 maçta görev aldı.
Öte yandan İzmir temsilcisi Gençlerbirliği’nden ayrılan 

Selçuk Şahin’i de renklerine bağladı.
n İHA

Neustadter: 
Fenerbahçe iyi 
transferler yaptı

Fenerbaçe’nin tecrübeli savunma oyuncusu 
Roman Neustadter Fenerbahçe’nin iyi oyuncular 

transfer ettiğini söyledi. Mehmet Ekici ve 
Valbuena’nın takıma büyük katkı sağlayacağını 

ifade eden Neustadter, iyi bir çalışma 
döne geçirdiklerini sözlerine ekledi

Fenerbahçeli  oyuncu  Roman 
Neustadter, yeni  transferler Mathieu 
Valbuena  ve Mehmet  Ekici  ile  ilgili 
konuşarak, sarı-lacivertli kulübün çok 
doğru 2 transfer yaptığını söyledi. 

Yeni  sezon  hazırlıklarına  Düzce 
Kaynaşlı’da bulunan Topuk Yaylası’n-
da  devam  eden  Fenerbahçe’de Ro-
man Neustadter, kulüp televizyonuna 
kamp  dönemi  ve  yeni  transferlerle 
ilgili  açıklamalarda  bulundu.  Yeni 
sezon  çalışmalarının  yoğun  bir  şe-
kilde devam ettiğini belirten Roman 
Petrovich  Neustadter,  herkesin  for-
ma girebilmesi ve iyi bir performans 
verebilecek duruma gelebilmesi için 
çok önemli bir dönemden geçtiklerini 
söyledi.

‘GÜNDE 2 ANTRENMANLA 
HAZIRLANIYORUZ’

İlk  olarak  kamp  süreciyle  ilgili 
konuşan  Neustadter,  “Antrenmanla-
rımızı çok iyi bir şekilde sürdürüyoruz. 
Çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Günde 

2 antrenman yaparak hazırlıklarımıza 
devam ediyoruz. Aslında  bana göre 
tüm sezonu iyi bir şekilde geçirebil-
me  açısından  sezonun  en  önemli 
kısmındayız şu anda. Herkesin forma 
girebilmesi, herkesin fit duruma gel-
mesi ve iyi bir şekilde performans ve-
rebilecek bir duruma gelebilmesi için 
çok önemli bir durumdan geçiyoruz. 
Çünkü bizi bekleyen çok fazla sayıda 
maç var önümüzde. Herkesin formda 
olması önemli çünkü bu takımın her-
kese ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

‘FENERBAHÇE ÇOK 
DOĞRU 2 TRANSFER YAPTI’
Sarı-lacivertlilerin  yeni  transfer-

leri Mehmet Ekici ve Mathieu Valbu-
ena’yla ilgili değerlendirmelerde bu-
lunan Roman Neustadter, “Kesinlikle 
her 2 transferimiz de bu takıma çok 
büyük katkı sağlayacak transferledir. 
Oyunumuzu  daha  iyi  hale  getirebil-
memiz açısından bu takıma mutlaka 
yardımları olacaktır. Farklı tipte, oyu-

nu değiştirebilecek yapıda oyuncular. 
O nedenle 2 oyuncu da takıma faydalı 
olacaktır.  Mehmet  Ekici’yi  Alman-
ya’dan  biliyorum.  Almanya’da  daha 
önce  ona  karşı  forma  giymiştim.  O 
dönemden  tanıdığım  bir  oyuncu. 
Tecrübeli  bir  oyuncu.  Tecrübeli  ol-
masının yanında sadece 27 yaşında. 
O nedenle genç yaşında bu tecrübeye 
ulaşabilmiş başarılı bir oyuncu olarak 
görüyorum onu. Valbuena ise Fransa 
Milli  Takımı’na  kadar  yükselmiş  bir 
oyuncu. Daha da tecrübeli diyebiliriz 
Valbuena’ya. Futbolu çok iyi biliyor, 
neyi  ne  zaman  yapması  gerektiğini 
çok  iyi  biliyor.  Hep  doğru  kararlar 
veriyor saha  içerisinde. Ben şu ana 
kadar onda bunu gördüm. Ne zaman 
topu ayağında tutması gerektiğini, ne 
zaman pas vermesi gerektiğini ve ne 
zaman hızlı oynaması gerektiğini çok 
iyi biliyor. O yüzden Fenerbahçe bana 
göre çok doğru ve iyi 2 transfer yaptı” 
diye konuştu. n İHA



Konya Gençlik Hizmetleri Spor 
Müdürlüğü, yaz aylarında liglerin sona 
ermesine rağmen faaliyetlerine ara-
lıksız devam ediyor. Yaz Spor Okulları 
kapsamında binlerce minik öğrencinin 
spor ile buluşmasını sağlayan Gençlik 
Spor, önümüzdeki aylarda yapılacak 
kayıtlarla birlikte 10 bini aşkın öğren-
ciye ulaşmayı planlıyor. Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Konya Gençlik 
Hizmetleri Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, 
21 branşta hizmet verdiklerini belirte-
rek, çocukları zararlı alışkanlıklardan 
uzak tutmak istediklerini ifade etti. Ay-
rıca Gençlik Spor, il merkez haricinde 
de ilçelerde de faaliyetlerini aralıksız 
sürdürüyor.

21 BRANŞTA HİZMET
Liglerde birçok branşta faaliyet-

lerin sona ermesine rağmen, Konya 
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, 
çocukları ve gençleri sporla buluştur-
maya devam ediyor. Gençlik Spor, yaz 
spor okullarında Atletizm, Badminton, 
Basketbol, Bisiklet, Boks, Cimnastik, 
Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, 
Judo, Karate, Kick Boks,  Masa Tenisi, 
Okçuluk, Satranç, Tenis, Tekvando, 
Voleybol, Yüzme ve Wushu branşında 
şimdilik 5 bin öğrenciye ücretsiz olarak 
hizmet sunuyor.

HEDEF 10 BİNİ AŞMAK
Yaz döneminde çocukların kötü 

alışkanlıklardan uzak durması için tüm 
hızıyla çalışan Gençlik Hizmetleri Spor 
İl Müdürlüğü, Haziran ayında 5 bin öğ-
renci kayıt etti. 21 branşta hizmet veren 
Gençlik Spor, Temmuz ve Ağustos 
ayında da kayıtlarına devam edecek. 
Yoğun ilginin oluğu ve bazı branşların 
doluluk oranının çok yüksek olduğu 
yaz spor okullarında, hedef 10 bin öğ-
renciden fazla kayıt etmek. Gençlik 
Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, geçtiği-
miz dönemlerde yine 10 bin rakımını 
geçmişti.

ERSÖZ: AMACIMIZ 
SPORU TABANA YAYMAK

Yaz Spor Okulları’nda devam eden 
faaliyetlerle alakalı Gençlik Hizmetleri 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Konya 
Yenigün Gazetesi’ne açıklamalarda 
bulundu. 

Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan 
uzak kalması için yoğun şekilde çalış-
malar sürdürdüklerini belirten Ersöz, 

“Yaz döneminde çocuklarımızın boş 
vakitlerini daha iyi değerlendirebilme-
leri için 21 farklı branşta alanlarında 
uzman antrenörler nezaretinde ve üc-
retsiz servis imkânı sağladığımız Yaz 
Spor Okulları’nda çalışmalarımız de-
vam ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğümüz tarafından açılan Yaz 
Spor Okullarımızın temel amacı sporu 
tabana yaymak, çocuklarımızı sporla 
tanıştırmak, geleceğin yıldız sporcula-
rını yetiştirmek ve zararlı alışkanlıklar-
dan korumaktır. 

Vermiş olduğumuz sportif eğitim-
lerle birlikte yeteneklerini geliştiren ve 
paylaşan gençlerimiz, birbirleriyle yeni 
dostluklar ve arkadaşlıklar kurarak ve-
rimli bir yaz dönemi geçiriyorlar” dedi.
‘KULÜPLER İÇİN BÜYÜK BİR KAYNAK’

Yaz spor okullarının spor altyapısı 
için çok önemli olduğunu ifade eden 

Ömer Ersöz, kulüpler için büyük bir 
havuz oluştuğunu da belirtti. Ersöz, 
“Branşlarında başarı gösteren genç-
lerimiz ise kulüplere yönlendirilerek 
spor alt yapısı içinde büyük bir kaynak 
oluşturuyor.  Geçen yaz döneminde 
10 bin çocuğumuza ve gencimize bu 
imkânları sağlayarak bir rekora imza 
atmıştık. Bu yaz döneminde de bu sa-
yının üzerine çıkarak daha fazla çocuk 
ve gencimize ulaşmayı hedefliyoruz” 
şeklinde görüş bildirdi.

KONYA’NIN BİRÇOK NOKTASINDA 
HİZMET DEVAM EDİYOR

Yaz döneminin girmesi ile birlik-
te, Gençlik Spor’un faaliyetleri sadece 
Konya merkezinde değil, ilçelerde de 
tüm hızıyla devam ediyor. İlçelerde 
bulunan öğrenciler, yine birçok branş-
ta eğitimi alıyor ve yaz spor okullarının 
sonunda yetenekli oldukları branşta ku-

lüplere yönlendiriliyor. 
Konya’nın birçok ilçesinde binden 

fazla öğrenci yaz aylarında spor eğitimi 
alıyor.
GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 

EĞİTİM VERDİĞİ BRANŞLAR VE 
ÖĞRENCİ SAYILARI

Atletizm 83, Badminton 77, Basket-
bol 515, Bisiklet 41, Boks 78, Cimnas-
tik 251,  Güreş 55, Halk Oyunları 704, 
Halter 17, Hentbol 39, Judo 413, Kara-
te 506, Kick Boks 57,  Masa Tenisi 108, 
Okçuluk 58, Satranç 93,  Tenis 73, Tek-
vando 527, Voleybol 414, Yüzme 729, 
Wushu 13. TOPLAM 4.851 sporcu.

İLÇELER: Ereğli, 350, Seydişehir 
500, Beyşehir 100, Akşehir 90, Karapı-
nar 50 TOPLAM 1.090 sporcu.

NOT: RAKAMLAR HAZİRAN AYINA 
AİTTİR. TEMMUZ AYI KAYITLARI DA-
HİL DEĞİLDİR.
n MUHAMMED SAYDAM
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Hedef 10 bin sporcu!

Konya’da yaz aylarının gelmesiyle birlikte yaz spor okulları faaliyetlerine başladı. Öğrencilerin yaz döneminin boş geçirmemesi için başta Gençlik Spor İl Müdürlüğü 
ve belediyeler olmak üzere birçok kurum, spor faaliyetlerine start verdi. Şu ana kadar 5 bin kayıt alan Gençlik Spor’da hedef, 10 binden fazla sporcuya ulaşmak

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait spor salonları hiç boş kalmıyor.

Genç boksörler, gelecek adına umut veriyor.

Geleceğin Michael Phelps’leri şimdiden yüzmeye başladı.
Konya Gençlik Hizmetleri 
Spor İl Müdürü  Ömer Ersöz

Fotoğraflar Konya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden temin edilmiştir.
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Konyalı tekvandocular, 
3 madalya ile döndü

Faruk Yaldıran, Ankara 
Adliyespor’da

3.Asya Para-Taekwondo Şampiyonası, Güney 
Kore’nin Chuncheon kentinde düzenlendi. 2020 Tok-
yo Paralimpik Oyunları yolunda avantaj sağlayan 
3.Asya Para-Taekwondo Şampiyonası’nda Konyalı 
sporculardan Mehmet Sami Saraç K42 61 kiloda gü-
müş madalya kazandı. K42 +75 kiloda Yaşar Sami 
Gökbaba ve K44 58 kiloda ise Gamze Gürdal bronz 
madalya kazandı.  4 kıtadan ülkelerin katıldığı şam-
piyonada 2’si altın, 3’ü gümüş ve 5’i bronz olmak 
üzere 10 madalya kazanarak önemli bir başarı ka-
zandı. Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, şampi-
yonayı bayanlarda takım halinde zirvede tamamladı. 
Ay-yıldızlı milliler, erkeklerde ve genel sıralamada 
ise 3.sırayı elde etti.
n SPOR SERVİSİ

Geride kalan sezonu Spor Toto 2.Lig’de müca-
dele eden Konya Anadolu Selçukspor’da tamamla-
yan başarılı futbolcu Faruk Yaldıran, yeni sezon için 
Konyalı Teknik Direktör Abdurrahman Baysangur’un 
çalıştıracağı Ankara Adliyespor ile anlaşma sağladı. 
Yaldıran, anlaşmanın ardından bir fotoğraf payla-
şarak “Allah utandırmasın. Bu sene bizim senemiz 
olsun İnşallah” notu ile paylaştı.
n SPOR SERVİSİ

Dün Cumhuriyet Sahası’nda yapılan seçmeleri, 
Konyaspor scout ekibinden Cenk Özcan ve Mehmet 
Yıldırım da izledi. İki teknik adam da sıkça notlar 
almayı ihmal etmedi. Scout ekibi, müsabakaların 
sonuna kadar sahada kaldı. n SPOR SERVİSİ

Scout ekibi 
de izledi

Kadınhanı Belediyespor, transferde atağa kalktı

Gelecek sezon Konya Süper Amatör 
Lig’de mücadele edecek olan Saiteli Ka-
dınhanı Belediyespor, transferde atağa 
kalktı. Siyah-beyazlılar dış transferde daha 
önceden de irtibatta olduğu Çumra Beledi-
yesporlu Ahmet Mercanoğlu ile sözleşme 
imzalarken, iç transferde ise Habip Salık ve 
Emre Süle ile yeniden anlaşma sağladı. 

TOPLU İMZA TÖRENİ
Kadınhanı Belediye Başkanı ve Kadın-

hanı Belediyespor’un Kulüp Başkanı Meh-

met Nuri Ödük’ün makamında yapılan top-
lu imza töreninde ise, bu 3 futbolcu resmi 
sözleşme imzaladı. İmzaların ardından ise 
fotoğraf çektirildi.

AHMET MERCANOĞLU KİMDİR?
11 Mart 1995 Karatay doğumlu olan Ah-

met Mercanoğlu, futbola 2007 yılında Kon-
ya Demirspor’da başladı. 7 sezon boyunca 
Demirspor forması giyen Mercanoğlu, 2014 
yılının başında Karapınar Belediyespor’a 
transfer oldu. Ertesi sezon İhsaniye Genç-

lerbirliği ile anlaşarak yeniden Konya mer-
keze dönen Ahmet Mercanoğlu, son olarak 
bu sezon başında Süper Amatör Lig ekiple-
rinden Çatalhöyük Çumra Belediyespor ile 
anlaşma sağlamıştı.

HABİP SALIK İSTİKRARI BOZMADI
8 Şubat 1992 yılında Kadınhanı’nda 

doğan Habip Salık, Saiteli Kadınhanı Bele-
diyespor’un değişmez oyuncularından birisi 
olmayı başardı. Kariyeri boyunca Kadınhanı 
Belediyespor’da kalan başarılı futbolcu, 

yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı ter-
letecek.

EMRE SÜLE DE KALDI
Kadınhanı Belediyespor’un iç transfer-

de anlaşma sağladığı diğer bir oyuncu ise, 
yine 1 Ocak 1994 Kadınhanı doğumlu olan 
Emre Süle oldu. Tıpkı Habip Salık gibi fut-
bola Kadınhanı’nda başlayan ve daha hiçbir 
takıma transfer olmayan başarılı futbolcu, 
geçen sezonki performansı ile beğenileri 
toplamıştı.    n HASAN YILDIRIM

Ay-yıldızlılar, 
galibiyetle başladı

Avrupa Voleybol Konfede-
rasyonu (CEV) tarafından Kon-
ya’da düzenlenen U17 Erkekler 
Avrupa Voleybol Şampiyona-
sı’nda mücadele eden Türkiye, 
buradaki ilk maçında Finlandiya 
ile karşılaştı. Geçtiğimiz Pazar-
tesi günü saat 19.00’da Konya 
Büyükşehir Belediyesi Spor ve 
Kongre Merkezi’nde oynanan 
karşılaşmada Türkiye, ev sahibi 
avantajı ile birlikte maça eltili 
başlayan taraf oldu. Kırmızı-be-
yazlılar rakibine hiç set vermez-
ken, maç sonunda 3-0’lık skoru 
gördü. Ay-yıldızlılar bu sonuçla 
birlikte turnuvaya galibiyetle 
başlamış oldu.

MAÇA ETKİLİ BAŞLADI
Pazartesi günü başlayan tur-

nuvada Türkiye, ilk maçında fır-
tınalar estirdi. Burada Finlandiya 
ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, 
müsabaka boyunca gösterdiği 
performansla birlikte dikkatleri 
topladı. Türkiye U17 milli ta-
kımını, müsabaka sonrasında 
karşılaşmayı izlemeye gelen az 
sayıda taraftar alkışlarla salon-
dan uğurladı.

EV SAHİBİ AVANTAJI İLE 
FİNALE ÇIKMAK İSTİYOR
Türkiye U17 Erkek milli vo-

leybol takımı, müsabakaların 
Konya’da oynanmasını fırsat 
bilerek finale kadar uzanmak 
istiyor. Kırmızı-beyazlı takımda 
tüm hedef ve planlar öncelikle fi-
nale yükselmek, sonrasında ise 
kupayı kaldırmak üzere kuruldu.

SALON: Konya Büyükşehir 
Belediyesi Spor ve Kongre Mer-
kezi

HAKEMLER: Zaur Hajıyev 
(Azerbaycan), Darius Dumitru 
Mesca (Romanya)

TÜRKİYE: Kaan Gürbüz, Efe 
Bayram, Serhat Fatih Uzun, Ah-
met Boz, Ahmet Tümer, Cafer 
Kirkit, Berkün Eber Üstündağ, 
Sinan Yalçın, Mirza Lagumdzıja, 
Necmi Tokatlıoğlu, Baran Yıl-
maz, Doruk Daioğlu

FİNLANDİYA: Ville Kattelus, 
Roope Keskınen, Sebastian 
Pozo-Hernandez, Vili-Valtteri 
Help, Matias Tıhumäkı, Peetu 
Saarımäkı, Aleksi Muukkonen, 
Tommi Mäkelä, Santeri Välı-
maa, Eetu Mäkı, Tuomas Hännı-
nen, Kimmo Ylönen

1.SET: 25-20
2.SET: 25-21
3.SET: 26-24
TOPLAM: 76-65   

n HASAN YILDIRIM

Konya’da düzenlenen U17 Erkekler Avrupa 
Voleybol Şampiyonası’nda mücadele 
eden Türkiye, turnuvadaki ilk maçında 
Finlandiya ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar 
baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada 
rakibini 3-0 mağlup etti

Altyapıda devrim gibi seçme

Konyaspor Gençlik Gelişim Akademisi, Türki-
ye’de eşine benzerine az rastlanır bir seçme prog-
ramı geliştirdi. 

Yurt içinden ve yurt dışından gelerek Konyaspor 
altyapısına katılmak isteyen 2000 doğumlu genç-
ler, dün Konya’nın merkez Selçuklu ilçesindeki 
Cumhuriyet Sahası’nda buluştu. 

Hakkaniyetin sağlanması adına ise Konyaspor-
lu yöneticiler, ilginç bir seçme sistemi oturttu.

OYUNCULARDAN HABERELERİ YOK
Sisteme göre seçmelere kayıt yaptıran futbol-

cular 2’şerli olarak gruplar halinde birbirleri ile maç 
yaptı. Maç sırasında yaklaşık 30 antrenör, saha 
içinde farklı bölgelerde oturarak ellerindeki oyuncu 
listelerinin yanlarına puanlamalar gerçekleştirdi. 
Antrenörlerin birbirinden bağımsız olarak gerçek-
leştirdiği bu istatistikler ise gün sonunda derlenerek 
oyuncuların velilerine haber verildi. 

RESMİ HAKEMLER YÖNETTİ
Dün Cumhuriyet Sahası’nda saat 15.00’te baş-

layan altyapı seçmelerde, Konya il hakemleri görev 
yaptı. Sezon boyunca sıkı maçlar yöneten hakem-
ler, genç çocuklar karşısında da adil bir oyun yöne-
timi ortaya koydu.

OYUN SIKLIKLA DURDU
Son dönemlerde en sıcak günlerini geçiren 

Konya, dün de bu özelliğinden ödün vermedi. Ken-

disini göstermek için dünyanın dört bir yanından 
gelen gençler ise, yoğun sıcak nedeniyle bol bol su 
molasında bir araya geldi. 

OYUNCULARA BUZLU JEST
Öte yandan Konyaspor altyapı ekibi, saha kena-

rına içi buz dolu kovalar koyarak bunların içerisine 
0.5 litrelik sular koydu. Sıcakta 2 kat daha fazla yo-
rulan gençler ise su molasında kendilerini daha seri 
bir şekilde toparlamayı başardı. n HASAN YILDIRIM



RPS

Konyaspor’da daha önce gündeme gelen Yusuf Erdoğan ile 
görüşmeler sürüyor. Konu ile ilgili Mustafa Reşit Akçay yaptığı 
açıklamada, “Yusuf Erdoğan ile görüşmemiz oldu. Onunla ilgili 
süreç halen devam ediyor. Ama Yusuf Erdoğan’ın bizi tercih etmesi 
gerekiyor. Biz ondan henüz bu yanıtı alamadık. Yönetim kurulumuz 
profesyonelce kulübü ve menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor. 
Bize evet dediği anda kapımızın kendisine açık olduğunu belirttik. 
Bununla ilgili görüşmelerimizi bırakmadık. Bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay yaptığı açık-
lamalarda 4 oyuncu daha alacaklarını belirtti. Nokta transfer yapa-
caklarını ifade eden Akçay, “Şu an çalışmalarımız devam ediyor. 
4 oyuncu daha alacağız. Bunlar nokta transferler olacak. Telaşla-
nacak bir durum yok. Çünkü transfer farklı etmenleri olan bir du-
rum. Farklı alternatifler var bunların hepsini değerlendiriyoruz. Bir 
stoper, bir sol, bir santrafor alacağız. Santraforda yapı olarak farklı 
bir santrafora ihtiyacımız var. Bajic çok yetenekli, farklı yerlerde oy-
nayabilecek özellikleri var. Oyun yapımıza göre daha hareketli bir 
santrafora yoğunlaştık” dedi.  n SPOR SERVİSİ

Yusuf Erdoğan ile 
görüşmeler sürüyor

Atiker Konyaspor 4 
oyuncu daha alacak

Konyaspor, son iki sezonda 
muhteşem bir başarıya imza atarak, 
lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası 
elde etti. Ayrıca, Avrupa Ligi’ne iki 
sene üst üste giderek Anadolu ku-
lüpleri için zor olan bir şeyi daha 
başarmış oldu.

Hal böyle olunca beklentiler hep 
yükseldi. İki senedir ne kadar sakin 
olunması ve acele edilmemesi ge-
rektiğini ifade etsek de, bu önüne 
geçilmesi zor bir durum. 

Konyaspor taraftarı ligde üst sı-
ralarda yer almazsa, Avrupa Ligi’nde 
yine bu şekilde bir sonuç olursa ta-
raftar mutlu olmayacak. 

Onun için o günlere hazırlıklı 

gitmek gerek. Aykut Kocaman’ın ta-
kımdan ayrılacağı herkes tarafından 
uzun süredir biliniyordu. Konyaspor 
yönetimi de Ocak ayından bu duru-
mu bildiği için, hazırlıkları başladı. 
Konyaspor scout ekibinin, futbolcu 
izlediği ve yeni sezona istenilen şe-
kilde ve tam olarak hazır olunacağı 
ifade edildi. 

Konyaspor scout ekibinden mi-
dir, yönetimden midir yoksa yeni 
hoca Mustafa Reşit Akçay’da mıdır 
bilinmez, Konyaspor transferde geç 
kaldı. Bazı oyuncularından satışın-
dan bu bölgelere transfer ihtiyacı 
doğdu. Ancak zaten bu oyuncula-
rın takımdan ayrılacağı çok önce-

den biliniyordu. Barry 
Douglas’ın gideceği 
devre arasından, Meh-
met Uslu ile sözleşme 
yenilenmeyeceği sezon 
başından biliniyordu. 
Ancak, sezon kampı 
başlamasına rağmen 
Konyaspor, halen bu 
bölgelere transfer yap-
madı.

Yeşil beyazlı takımda 
halen birçok mevkide eksikler söz 
konusu. Bununla bitmeyen gitmesi 

muhtemel oyuncular 
düşünüldüğünde, Kon-
yaspor işlerine karışık 
olduğunu görülüyor.

Ömer Ali Şahiner, 
devre arasından Trab-
zonspor ile görüşmüş 
ancak transfer gerçek-
leşmemişti. Oyuncunun 
ismi bunun dışında 
birçok takım ile anıldı 

ve konuşulmaya devam 
ediyor. 

Ayrıca, defans hattında bulunan 

Jagos Vukovic’in durumu halen 
netleşmedi. Yönetim bu oyun-
cuya tekliflerin olduğunu ve de-
ğerlendirdiklerini ifade etmişti. 

Vukovic’in satılması veya takas edil-
mesi durumunda bu bölgede çok 
büyük bir boşluk olacak. Kartal’da 
şu an stoper olarak Selim Ay, Ali Tu-
ran ve Vukovic bulunuyor. 

Konyaspor’da yeni transferlerin 
en geç Erzurum kampına yetişmesi 
gerekiyor. 

Yeni gelecek oyuncuların şehre, 
takıma, arkadaşlarına, hocaya alış-
ması ve adapte olması birçok gün 
içinde olmayacaktır. Yıllardır ligi-
mizde birçok takım, (daha önce biz 

de yaşadık) oyuncuların ve takımın 
yeni olmasından dolayı ilk haftalarda 
kötü sonuçlar alarak lig sonunda bü-
yük sorunlar yaşadı. 

Az transferin yapıldığı birkaç 
sene öncesinde bile Konyaspor lige 
kötü başladı. 

Bu sorunların çok önceden tah-
min edilerek çözüm bulmak gereki-
yordu ancak biz ilk iş olarak sportif 
direktör transfer ettik. Konyaspor 
şu ana kadar Patrik, Traore, Mehdi, 
Seddar ve Anadolu Selçukspor’dan 
gelen oyuncuları takıma dahil etti. 
Gidecekler mutlaka olacaktır. Reşit 
Akçay’ın nasıl bir tavır sergileyeceği-
ni ben merakla bekliyorum. 

TRANSFERDE SON DURUM

MUHAMMED SAYDAM
spor@konyayenigun.com

Konyaspor’da 95.yıl kutlamaları bugün

Atiker Konyaspor 
kuruluşunun 95. yılını 
çeşitli etkinliklerle kut-
layacak. Bugün akşam 
saat 18.00’de Konyaspor 
kulübünün yiyecek içecek 
ikramları ve aktivite alan-
larıyla Kılıçarslan Şehir 
Meydanı’nda başlayacak 
kutlamalara şampiyonlu-
ğa en çok inanan ve en 
büyük destekçilerilerden 
biri olan pop müziğin 
güçlü sesi Burcu Güneş’te 
katılacak. Burcu Güneş 

konseri saat 20.00’de 
başlayacak. 95. yıl kutla-
maları çerçevesinde ger-
çekleşen konserin ardın-
dan protokol konuşmaları 
yapılacak  ve son olarak 
Konyaspor takımı üstü 
açık şampiyonluk otobü-
sü ile tesislerden çıkarak 
Kılıçarslan Meydanı’na 
gelecek.  Teknik heyet ve 
futbolcular yeni sezon ön-
cesinde taraftarın huzuru-
na çıkarak selamlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da sağlık  kontrolleri başladı
2017-2018 sezonu ha-

zırlıklarına Pazartesi günü 
Kayacık Tesisleri’nde yaptığı 
antrenmanla başlayan Ati-
ker Konyaspor’da oyuncular 
bireysel olarak gruplar halin-
de bir dizi testler uygulandı. 
Tesislerde bulunan fitness 
salonunda Performans Ant-
renörü Patrick Reich ve yar-
dımcısı Ertekin Uluer gözeti-
minde gerçekleşen testlerde 
oyuncuların esneklik ve pat-
layıcılık durumları ile gövde 
laktat seviyesi ölçümleri 
yapıldı. Atiker Konyaspor’da 
ayrıca 2017-2018 sezonu ön-
cesinde oyuncuların sağlık 
kontrolleri ilk grubun sağlık 
sponsoru Medicana Konya 
Hastanesi’nde yapıldı. Kan 
örnekleri alınan, EKG çekim-
leri yapılan oyuncuların ay-
rıca Akciğer röntgenleri çe-
kilirken, ortopedik ve genel 
sağlık muayeneleri gerçek-
leştirildi.  n SPOR SERVİSİ

Akçay: Telaş yok

Yeşil beyazlı 
temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor, Pazartesi günü 
toplanarak sezonu açtı. 

Teknik Direktör Mustafa 
Akçay ile kez açıklamalarda 

bulundu. Tecrübeli teknik 
adam transfer çalışmaları 

hakkında bilgi verirken altyapıya 
da değindi. Mustafa Reşit Akçay son ola-
rak Konyaspor taraftarına bir hediye ver-
mek istediklerini belirtti. İşte o açıklamalar;

‘CAMİA BAŞARIYI HİSSEDİYOR’
Konyaspor’da camia olarak başarıyı 

kovalayan, isteyen ve hisseden bir yapı 
oluştu artık. Bu herkes için zorlu ancak 
olumlu bir faktör. Bizler de kendimizi 
geliştireceğiz ve başarıya endeksli bir 
hayata doğru bir hayata gideceğiz. Bizim 

ve kulüp kariyeri açısından önemli ve tetik-
leyici bir neden. Beklentilerimizi popülist 
bir yaklaşım ile ortaya koymanın doğru 
olacağını düşünmüyorum. Sonuçta he-
defleri olan bir kulübüz. Ancak buna ulaş-

mada planları, projeleri olan bir kulübüz. 
Mali disiplini dikkatli bir şekilde inceleyerek, 
nitelikli bir yükseliş yapmamız gerekiyor. Zor 
bir sezon olacak. Elimizdeki tecrübeli oyun-

culara, farklı nitelikteki oyuncular ilave ede-
rek, saha içindeki kompakt duruşumuza ofansif 

eylemlerle sahada yer alacağız. 
‘DEĞERİNİ BULAN OYUNCU GİTMELİ’

Takımımızda teklifler gelen oyuncular var. Ben 
değerini bulan oyuncunun gitmesinden yanayım. 
Çünkü aidiyet duygusu olmayan futbolcunun yarar-
dan çok zarar vereceğini düşünüyorum. Buna karar 
verecek olan yönetim kuruludur. Ortak bir istişare ile 
kulübümüzün yararına olacak her harekete yardımcı 
olacağımızı söylüyoruz. Hepimizin çabaları ve inanç-
ları, Konyaspor kulübünün menfaatleri üzerinedir. 

GENÇ OYUNCULAR KENDİ KADERİNİ ÇİZECEK
Genç oyuncuların şans bulması ve kendini gös-

termesi bizim futbol anlayışımız ve eğitimci yapımı-
zın bir göstergesi. Konyaspor’un yapısı da buna çok 
uygun. Sezon başında anlaşmamız da bu şekilde 
oldu. Altyapı ve pilot takım ile istişareyi sağlamak 
bizim en önemli düşüncelerimizden. Genç oyuncu-
larımızın bu yolculuğunda onlara yardımcı olacağız. 
Gerekirse kiralama yöntemi, gerekirse kulüpte kal-
ma yöntemi olacak. Ama bunu kendi performansları 
belirleyecek. 

‘HEDİYE VERMEK BİZE DÜŞER’
Taraftarlar aidiyet duygusu olan insanlar. Yo-

ğun duygular ile karşılıksız, para vererek maçlara 
geliyor. Bu insanların saygıya ve bir takım ödüllere 
ihtiyaçları var. Onu da vermek bize düşer. Elimizden 
gelenin en iyisini yapacağımızı onlara söyledik. Ama 
takdir edersiniz ki her şeyin sahibi olan Allah’tan di-
leceğiz başarıyı. Biz bir şeyleri yapacağız ama takdir 
O’nun ise başımızın üzerinde yeri var.
n MUHAMMED SAYDAM

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 
Atiker Konyaspor’un tecrübeli 
teknik direktörü Mustafa Reşit 

Akçay, sezon öncesi ilk kez 
konuştu. Transferde telaşa gerek 

olmadığını belirten Akçay,
 birçok konuda 

açıklamalarda bulundu


