
DEVE DİKENİ YAĞI
KARACİĞERİ KORUYOR

FAYDALI BÖCEKLER 
KİMYASALI ÖNLEDİ

KARATAY’DA OKULLAR
GÜZELLEŞTİRİLİYOR!

Zade Vital, sağlıklı yaşama destek sunuyor

Süne ile mücadelede faydalı böcek desteği

Karatay Belediyesi eğitime destek veriyor

Zade Vital® tarafından Zade Vital® Tesisleri’nde Uluslara-
rası GMP standartlarında üretilen, vücudumuzun en önemli 
organlarından biri olan karaciğerin sağlığını korumaya des-
tek deve dikeni tohumu yağı, sadece doktor ve eczacı da-
nışmanlığında toplumla buluşuyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube (ZMO) Başkanı Celil 
Çalış, biyolojik yöntem olarak dile getirdiği faydalı böcekle-
rin tarlalara verilmesiyle kimyasal yöntemlerin son yıllarda 
kullanılmadığını söyledi.

Karatay Belediyesi, okulların tatile girmesinin ardından Ka-
ratay’daki okul bahçelerini daha güzel ve kullanışlı hale ge-
tirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE
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Taban 800, tavan 990!
Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Faruk Çelik, buğdayda 
beklenen taban fiyatını 940 

TL olarak açıkladı. Ayrıca 
Çelik kalitesine göre fiyatın 

990 TL’ye kadar çıkabileceğini 
söyledi. En düşük vasıflı 
buğday fiyatı ise 800 TL

21. YÜZYIL TARIM YÜZYILI OLACAK
2017 yılı Tarım İşletmeleri Müdürlüğü 
(TİGEM) 67. Geleneksel Hasat Bayramı 
Programı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik’in katılımıyla Gözlü Ta-
rım İşletmesi Müdürlüğü’nde gerçekleş-
tirildi. Burada konuşan Bakan Çelik; “21. 
yüzyılda  üç stratejik alan ön planda; tarım, 
gıda, su ve enerji. Tarımının önemini kav-
rayamayan toplumlar çok ciddi sıkıntılarla 
karşı karşıya kalacak” ifadelerini kullandı. 

BEKLENEN BUĞDAY FİYATI AÇIKLANDI
Beklenen buğday alım fiyatlarını da 
açıklayan Çelik; “12, 5 protein değerli 
Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday 
taban fiyatı  ton başına 940 TL. Kaliteye 
göre yüzde 5’e kadar da ilave artış uy-
gulanacaktır. Yani 990 TL’ye kadar alına-
bilecek. Ayrıca en düşük vasıflı buğday 
fiyatı da 800 TL olarak belirlenmiştir” 
dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

05 ‘Osmanlı Afrika’yı
400 yıl korudu!’ 06 DEAŞ bağlantılı 

8 kişi yakalandı 12 Güneş çarpmasına
karşı bol su tüketin!

Vatan ve bayrak
sevgisi kazandı!

‘İslam’ın son 
kalesi Türkiye’

Konya’da 16 bin 
117 yabancı var!

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “15 Temmuz’da 
da devletin içine yuvalanmış 
FETÖ mensuplarının hain kal-
kışması yine milletimizin birlik, 
berberlik, vatan ve bayrak sevgi-
si karşısında başarısız oldu” 
dedi. n HABERİ SAYFA 5’TE

15 Temmuz’da Ankara’da hain 
FETÖ mensupları tarafından 
vurularak gazi olan 29 yaşındaki 
Konyalı Halit Şener, “İslam’ın 
son kalelerinden biri Türkiye’dir. 
Bu millet son kalenin düşmesine 
izin vermedi” dedi. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

TÜİK verilerine göre, Konya’da 
oturma izni alan veya çalışma 
izni olan 16 bin 117 yabancı 
uyruklu bulunuyor. Bu rakamlara 
göre Konya yabancı uyruklu 
sayısında Türkiye’de 10. sırada 
yer alıyor.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Tarihi Bedesten, medeniyetin aynası! Aydınlık gelecek için Meram’dan kütüphane
Tarihi Çarşılar Federasyonu Konya 
Kurultayı gerçekleştirildi. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, tarihi çarşıların sadece 
alışveriş yapılan alanlar olmadığını, 
aynı zamanda bulundukları ülkenin 
tapu kayıtları olduğunu dile getir-
di. Tarihi Bedesten Çarşısı esnafı 
ise, 15 Temmuz yıldönümü 
nedeniyle çarşıyı bayraklarla 
donattı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

“Kütüphanesiz Okul Kalma-
sın” kampanyası çerçeve-

sinde Meram Belediyesi 15 
okula 15 kütüphane yapacak. 

Proje kapsamında Valilik’te ge-
rekli protokol imzalandı. Meram 

Belediye Başkanı Fatma Toru, 
“15 Temmuz’da 15 okulumuza 

15 şehidimizin ismini vererek, ço-
cuklarımızın daha aydınlık yarınlara 

ulaşmasını sağlayacak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

Konya iş dünyası 15 Temmuz yıldönümünde 
ortak basın açıklaması yaptı. İş dünyası adına 

konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, hain darbe 
girişiminin ekonomik anlamda olumsuz etkilerini 

silmeye başladıklarını belirterek,  “Şimdi bir 
atılım sürecini başlatmamız gerekiyor” dedi. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Yeni bir
reform süreci 
başlatmalıyız’

Mesire alanında yangın çıktı, faciadan dönüldü!

Konya’nın yeşil alanı ve oksijen kaynağı 
Meram’da bulunan Gümüştepe Mesire 
Alanı’nda yangın çıktı. Ekipleri yangını 1,5 
saatlik uğraşları sonucu söndürdü. Yangının 
çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, 
piknikçilerin yaktığı ateşten kaynaklanabile-
ceği düşünülüyor. 
Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek ve Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, bölgede inceleme-
lerde bulunurken, vatandaşlardan ağaçlık 
alanlarda yangına karşı daha dikkatli 
olmalarını istediler. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

Ciğerimize ateş düştü!
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, buğdayda beklenen taban fiyatını 940 TL olarak açıkladı. Ayrıca Çelik bu yıl 2 sevindirici gelişme 
yaşandığını belirterek, “Hububatta yüzde 4,5 artışla toplamda 37 milyon ton üretim bekliyoruz. Buğday kalitesinde de yüzde 10 artış var” dedi

Buğdayda kalitemiz arttı

2017 yılı Tarım İşletmeleri Mü-
dürlüğü (TİGEM) 67. Geleneksel Ha-
sat Bayramı Programı Sarayönü’nde 
bulunan Gözlü Tarım İşletmesi Mü-
dürlüğü tesislerinde gerçekleştirildi. 
Programa; Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, Vali Yakup Can-
bolat, AK Parti Konya Milletvekilleri 
Dr. Hüsnüye Erdoğan, M. Uğur Kale-
li, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı, Müsteşar 
Yardımcıları, Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürü Mehmet Taşan, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının ve ilgili 
kuruluşların genel müdürleri, kamu 
kurum müdürleri, ilçe ziraat oda 
başkanları ve çok sayıda çiftçi katıl-
dı. Kurban kesimiyle birlikte arazide 
hasadın başlatılması etkinliği yapıldı. 
Bakan Faruk Çelik biçerdöverin direk-
siyonuna geçerek poz verdi. Ardından 
Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne 
ait tohum üretim alanları gezildi, Ba-
kan Çelik tohumlar hakkında tek tek 
bilgi aldı. 

‘MİLLETİMİZ MEYDANLARI 
TANKLARA DAR ETTİ’

Hasadın başlatılmasından sonra 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik konuşma yaptı. Çelik yap-
tığı konuşmada geçen yıl kutlanan 
hasat bayramını hatırlattı. 15 Tem-
muz günü Polatlı’daki hasat bayra-
mına katıldığını buradan dönüşte de 
FETÖ’nün darbe girişimine şahit ol-
duklarını belirten Çelik; “Üzerinden 
100 yıllar geçse de unutulmayacak 
bir gün. Bu millet tarihteki şanlı za-
ferleri nasıl unutmadıysa, ihanetleri 
de alçakları da unutmayacak. O gece 
o ihanet bu millete, bu ülkeye yapıl-
mış bir ihanetti. Nesillerimize, istik-
lalimize, istikbalimize yapılan alçakça 
saldırıydı. Çok şükür milletimizin 15 
Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımı-
zın çağrısıyla meydanları tanklara 
dar etti. Milletimizin o gece kurtuluş 
savaşında olduğu gibi ateşi göğsünde 
söndürdü. Bizim milletimiz hasat et-
meyi de iyi bilir, ihanet içinde olanla-
rı da haşat etmeyi de çok iyi bilir. Bir 

milletin asıl gücü topu, tüfeği, tankı 
değil, imanlı, inançlı, eli nasırlı insan-
larıdır” şeklinde konuştu. 
’21. YÜZYIL TARIM YÜZYILI OLACAK’

Hasadın bir yıllık emeğin, bekle-
yişin haklı semeresinin toplanmasının 
adı olduğunu ifade eden Bakan Çelik, 
Anadolu’da 4 mevsime ek olarak bir 
de hasat mevsimi tabirinin kullanıldı-
ğını söyledi. Hasat mevsiminde evle-
rin bereketlendiğine ve yuva kuranla-
rın arttığına dikkat çeken Bakan Çelik, 
şöyle devam etti; “Tarımın kıymetini 
bilmek, geleceğimizi bu bilinçle inşa 
etmek durumundayız. 21. yüzyılın 
tarım yüzyılı olacağını haykırabiliriz. 
Sanayileşme, dönüşme, kalkınma bir 
çok ifadeler kullanılıyor. Adımlar atı-

lıyor. Ama atılan adımların bilinçsiz 
ve plansız yürümesinden dolayı tarım 
alanlarında meydana gelen tahribat-
lar nedeniyle 21. yüzyıl tarım yüzyılı 
olacak, çiftçilerin yüzyılı olacak. 21. 
yüzyılda  üç stratejik alan ön planda; 
tarım, gıda, su ve enerji. Tarımının 
önemini kavrayamayan toplumlar 
çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya 
kalacak. Katar’da yaşananları örnek 
olarak gösterebiliriz. Bir ablukanın 
meydana getirdiği durum, binalar kaç 
kat yüksek olursa olsun, teknolojisi ne 
kadar gelişmiş olursa olsun, kasalar 
ne kadar dolu olursa olsun, marketle-
rin rafları boşsa, doldurma imkanına 
sahip değilseniz, dolduracak ülke arar 
durursunuz. Onun için önümüzde-

ki süreçte tarımın ve gıdanın önemi 
artacaktır. Bundan dolayı AB ülkeleri 
bunu gördükleri için AB bütçesinin 
yüzde 40’ı tarıma tahsis edilebilmek-
tedir. Dünya nüfusunun yüzde 40’ı 
tarımla meşgul oluyor. Dünyadaki 
yoksulların yüzde 70’inin geçim kay-
nağı da tarımdır.”

‘ANIZ YAKMAK TARLAYI 
ÖLDÜRMEK DEMEKTİR’

Bakan Çelik, tarım ve hayvancılı-
ğı geliştirmek adına Bakanlık olarak 
yaptıkları çalışmalardan da bahsetti. 
“Toprağı koruyacağız ama ekilme-
dik toprak da bırakmayacağız” diyen 
Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü;“Yasal 
düzenleme getiriyoruz. İster ekerim 
ister ekmem diye bir şey yok. Bu top-

rak 80 milyonun toprağı. Bu toprak 
ekilecek. Bu topraklar ekilsin verime 
dönüşsün diye yasal düzenleme ya-
pacağız. Gübre rehberini bastık her 
havzanın gübre rehberi var, hangi 
gübrenin kullanılacağını çiftçimiz gö-
recek. Bütün uyarılarımıza rağmen 
anız yakmalar devam ediyor. Anız 
yakarak tarlayı temizlemek değil tar-
layı öldürmek demektir. Tohumda 
katettiğimiz mesafeler iyi durumda. 
Ar-Ge çalışmalarına önem veriyoruz. 
Biz Ar-Ge’yi 10 kat artırdık. Tohumda 
kendimize yeter duruma geleceğiz. 
Sigortacılık konusunda önemli adım-
lar attık. 2018’den itibaren bütünüyle 
kuraklık sigorta kapsamına alınmış 
olacak. İş forumları düzenliyoruz dün-

yadaki Pazar çeşitliliğimizi gerçekleş-
tirmek için yeni bir bakış açısını ka-
zandırmış bulunuyoruz.”

EKMEKLİK BUĞDAY 
TABAN FİYATI 940 TL

Bakan Çelik çiftçilerin merakla 
beklediği buğday taban alım fiyatla-
rını da Hasat Bayramı’nda açıkladı. 
Geçen yıla göre hububatta bu yılın 
verimli bir yıl olduğunu belirten Çe-
lik, “Hububat üretimi için sevindirici 
2 güzel gelişme var. Birincisi üretim 
artıyor. Geçen yıla göre yüzde 4,5 hu-
bubattaki artışla toplamda 37 milyon 
ton hububat üretimi beklemekteyiz. 
Buğday üretiminde kalitemiz artıyor. 
Bu yıl geçen yıla göre kalitede yüzde 
10’luk bir artış var. TMO üreticilere 
depolama sağlamak amacıyla ema-
net ürün alımına başlamıştı. Bugüne 
kadar 450 bin ton alım gerçekleştir-
di. Bazı bölgelerde ekmeklik buğday 
980 TL’nin üzerinde işlem görmek-
tedir. Ama bazı bölgelerde de 850 
ile 900 TL arasında işlem görmeye 
başladığını müşade etmiş bulunu-
yoruz. Bunu dikkate alarak Anadolu 
kırmızı sert ekmeklik buğday taban 
fiyatı  ton başına 940 TL olarak belir-
lenmiştir. Açıklanan fiyatlara kaliteye 
göre yüzde 5’e kadar da ilave artış 
uygulanacaktır. Üreticilerimiz kalite-
sine göre buğdaylarını 990 TL’ye ka-
dar TMO’ya satabileceklerdir. Yüzde 
12,5 protein değerli buğdayın fiyatını 
açıklıyoruz. Kalitede ciddi artış var bu 
çerçevede 940 TL ile 990 TL arasında 
bir fiyatla alımı TMO gerçekleştire-
cek. Bu yıl aldığımız yeni kararla en 
düşük vasıflı buğday fiyatı da 800 TL 
olarak belirlenmiştir. Yine aldığımız 
bir kararla bu yıl TMO’nun ürün alım-
larında üreticiden ton başına kestiği 
6,5 TL’lik boşaltma ücreti de bundan 
sonra alınmayacaktır. Açıklanan fiyat 
ile üretici maliyetine göre prim ve 
destekler dahilyüzde 55’lik bir artış 
sağlandığını da belirtmek istiyorum” 
diye konuştu. Gözlü Tarım İşletmesi 
Müdürlüğü’ne ait hayvancılık tesisle-
rinin gezilmesiyle birlikte Hasat Bay-
ramı programı sona erdi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiftçilerle sohbet etti, çiftçilerin istek ve şikayetlerini dinleyerek not aldı.

017 yılı Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) 67. Geleneksel Hasat Bayramı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Kurban kesildi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik biçerdöverin direksiyonuna geçerek poz verdi.

TİGEM) 67. Geleneksel Hasat Bayramı Programı Sarayönü’nde bulunan Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirildi.
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03,47 05,32 13,03 16,53 20,21 21,57
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya  20    35

Karaman 19    33 

Aksaray  20 33

Ankara 19   33
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Konya yabancı uyruklu 
sayısında 10. sırada!

Türkiye İstatistik Kurumunun 
(TÜİK) Türkiye’nin yabancı nüfus 
haritasını çıkardı. Türkiye’de otur-
ma izni veya çalışma izni alan 816 
bin 410 yabancı uyruklu bulunuyor. 

TÜİK verilerine göre, Konya’da 
31 Aralık 2016 tarihli Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) 
oturma izni alan veya çalışma izni 
olan 16 bin 117 yabancı uyruklu bu-
lunuyor. Yabancı uyrukluların illere 
göre dağılımında ilk sırayı 247 bin 
377 ile İstanbul aldı. İstanbul’u 70 
bin 374 ile Ankara ve 60 bin 534 ile 
Antalya takip etti. Yabancıların en 
az bulunduğu iller ise 140 ile Tun-
celi, 227 ile Hakkâri ve 366 ile Muş 
takip etti.

İLLERE GÖRE YABANCILARIN 
NÜFUSU İSE ŞÖYLE: 

İstanbul 247 bin 377, Ankara 
70 bin 374, Antalya 60 bin 534, 
Bursa 37 bin 530, İzmir 27 bin 317, 
Sakarya 19 bin 188, Gaziantep 18 
bin 322, Mersin 17 bin 856, Muğla 
17 bin 220, Konya 16 bin 117, Sam-
sun 14 bin 41, Eskişehir 11 bin 559, 
Kayseri 11 bin 351, Yalova 11 bin 
127, Çorum 9 bin 325, Adana 9 bin 
199, Aksaray 9 bin 182, Aydın 8 bin 
214, Balıkesir 7 bin 869, Denizli 7 

bin 852, Kocaeli 7 bin 757, Uşak 7 
bin 542, Yozgat 7 bin 158, Kütahya 
7 bin 32, Afyonkarahisar 6 bin 526, 
Trabzon 6 bin 321, Kırıkkale 5 bin 
972, Manisa 5 bin 787, Isparta 5 
bin 634, Şanlıurfa 5 bin 344, Kas-
tamonu 5 bin 246, Ordu 4 bin 822, 
Karabük 4 bin 727, Kırşehir 4 bin 
723, Tokat 4 bin 668, Bolu 4 bin 
551, Hatay 4 bin 515, Çanakkale 4 
bin 454, Çankırı 4 bin 279, Sivas 4 
bin 212, Malatya 4 bin 196, Zongul-
dak 3 bin 806, Tekirdağ 3 bin 747, 
Düzce 3 bin 627, Bilecik 3 bin 463, 
Erzincan 3 bin 422, Giresun 3 bin 
352, Erzurum 3 bin 339, Nevşehir 
3 bin 269, Kahramanmaraş 3 bin 
55, Edirne 2 bin 861, Amasya 2 bin 
786, Niğde 2 bin 532, Van 2 bin 
428, Burdur 2 bin 392, Karaman 
2 bin 262, Mardin 2 bin 167, Sinop 
bin 970, Elazığ bin 898, Gümüşha-
ne bin 736, Batman bin 658, Kırkla-
reli bin 440, Kars bin 217, Rize bin 
181, Diyarbakır bin 37, Bartın 804, 
Ağrı 735, Şırnak 663, Adıyaman 
658, Iğdır 648, Osmaniye 614, Kilis 
535, Bingöl 531, Siirt 529, Artvin 
470, Bayburt 432, Ardahan 413, 
Bitlis 380, Muş 366, Hakkari 227, 
Tunceli 140.   n METE ALİ MAVİŞ

Tarım İl Müdürlüğü tarafından laboratuar ortamında yetiştirilen faydalı böceklerle beraber zararlı 
böcek popülasyonu azaltılıyor. Faydalı böcekler sayesinde tarlalarda kimyasal yöntemler kullanılmıyor 

‘Faydalı böcekler 
kimyasalı önledi’

Ziraat Mühendisleri Odası Konya 
Şube (ZMO) Başkanı Celil Çalış, biyo-
lojik yöntem olarak dile getirdiği fay-
dalı böceklerin tarlalara verilmesiyle 
kimyasal yöntemlerin son yıllarda kul-
lanılmadığını söyledi. Çalış, kullanılan 
yöntemle süne-kımıl popülasyonun 
zarar eşiğini aşmaması için çalışıldığı 
belirterek bu konuda Konya’nın son 2 
yılda başarı elde ettiğini açıkladı.
“KİMYASAL YÖNTEMLE TÜM CANLILA-

RI ÖLDÜREBİLİRİZ”
ZMO Başkanı Celil Çalış, doğaya 

salınan faydalı böcek yöntemini an-
lattı. Başkan Çalış, her canlının ken-
disine has görevleri olduğunu hatırla-
tarak, “ Faydalı böcek yöntemi Tarım 
İl Müdürlüğü’nün kurduğu ekiplerce 
uygun zamanlar belirlenip arazi ça-
lışmaları yapılarak, uygulanan bir 
mücadele yöntemidir. Bu yöntemle 
zararlı böcekleri ortadan kaldırılacak 
diye bir şey söz konusu değil. Çünkü 
hiçbir canlının doğada tamamen za-
rarlıdır gibisinden bir görevi yoktur. 
Her yaratılanın ayrı işlevi vardır. Bizim 
amacımız zarar eşiği denilen metre 

kare, dekar veya hektarda bulunması 
gereken popülasyonunun üstündeki 
sayıyı azaltmaya yönelik. Faydalı bö-
ceklerin tarlalara salınması biyolojik 
bir yöntem.  Bizler öncelikle biyolojik 
ve fiziksel yöntemler kullanıyoruz. 
Eğer sorunlarımıza bu yöntemler çare 
olmuyorsa en son kimyasal yöntemi 
kullanıyoruz. Çünkü kimyasal ilaçlarla 
tüm canlıları öldürebiliriz. Bu yüzden 
ürünlere zarar veren süne zararlısına 

karşı koruma amaçlı olarak laboratuar 
ortamında yetiştirilen yararlı böcekle-
ri tarlalara veriliyor” diye konuştu.  

“1-2 YILDIR KİMSAYAL YÖNTEM 
KULLANILMIYOR”

Konya’nın geniş arazisine rağ-
men biyolojik yöntemle ciddi bir yol 
kat ettiğini vurgulayan Başkan Çalış, 
“Son dönemde kiraz, elma gibi bahçe 
bitkilerinde bu yöntem uygulanıyor. 
Bölgemizde süne ve kımıl konusunda 

90’lardan bu yana çalışmalar yaygın-
laştı. Bu çalışmalar neticesinde de 1-2 
yıldır kimyasal yöntemler kullanılmı-
yor. Tarım İl Müdürlüğü’nü bu konu-
da tebrik ediyorum. Konya çok geniş 
bir coğrafya kendi alanı 2.2 milyon 
hektar, KOP bölgesiyle beraber 3 mil-
yonluk tarımsal hektar arazimiz var. 
Bu alanda zirai çalışma yapmak kolay 
değil” diyerek sözlerine son verdi. 
n UFUK KENDİRCİ

ZMO Başkanı Celil Çalış, “Faydalı böceklerin tarlalara salınması biyolojik bir yöntem.  
Eğer sorunlarımıza bu yöntemler çare olmuyorsa en son kimyasal yöntemi kullanıyoruz” dedi. 

15 Temmuz’un yıldönümünde biraraya gelen iş dünyası hain darbe girişiminin ekonomik anlamda olumsuz etkilerini silmeye başladıklarını 
belirtti. İş dünyası adına bildiriyi okuyan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız” dedi 

‘Prangayı çözdük, koşma zamanı’
İş dünyasını 15 Temmuz hain 

darbe girişiminin yıldönümü öncesin-
de ortak açıklama yaptı. Açıklamada, 
ekonominin hain saldırıdan olumsuz 
etkilendiğine ancak kısa sürede topar-
lanmanın sağlandığına dikkat çekildi.  

Konya Ticaret Odası (KTO) Kon-
ferans salonunda düzenlenen basın 
toplantısına KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Bor-
sası Başkanı Hüseyin Çevik’in yanı 
sıra iş dünyasına yönelik çok sayıda 
sivil toplum kuruluşu başkanı katıldı. 

Basın açıklamasını KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk okudu. Öztürk, Tür-
kiye için milat olduğuna inandıkları 
15 Temmuz’un darbenin ötesinde 
bir işgal girişimi olduğunu söyledi. 
15 Temmuz’un istiklal harbinden bu 
yana ülkenin karşılaştığı en büyük 
tehlike olduğunu belirten Öztürk, “O 
gece Fetullahçı Terör Örgütü devleti 
ele geçirmeye milleti tahakküm altı-
na almaya kalkıştı. Darbe girişiminin 

asıl amacı ülkemizi tarihimizde gö-
rülmemiş bir kaosa sürüklemek, kar-
deş kavgası başlatmak ve Türkiye’yi 
iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe 
teşebbüsünün nihai amacı Türkiye 
Cumhuriyetini bir daha ayağa kalka-
mayacak duruma düşürmekti. Allah’a 
şükürler olsun milletimiz cesareti ve 

feraseti ile bu belayı bu fitneyi dur-
durdu. Milletimiz demokrasimize ve 
özgürlüğümüze kasteden bu saldırı 
karşısında dik durdu, canı pahasına 
değerlerini savundu. Bu masadaki 
kuruluşlarının tamamı da ilk andan 
itibaren devletimizin ve milletimizin 
yanında yer aldı. Başta Cumhurbaş-

kanımız olmak üzere Gazi Meclisimiz, 
Başbakanımız, siyasi partilerimiz, mil-
letimiz, sivil toplum kuruluşlarımız 
ve medyamızın kararlı duruşuyla bir 
destan yazdık.

 Haince planlanmış darbe girişi-
mini savuşturan milletimizin önünde 
saygıyla eğiliyoruz” dedi.

“EKONOMİMİZDE BU SALDIRIDAN 
OLUMSUZ ETKİLENDİ”

En az 15 Temmuz kadar darbe gi-
rişiminden sonrası da ülke açısından 
zorlu bir süreç olduğuna dikkat çeken 
Öztürk, “Darbe girişimi sonrası top-
lum büyük bir travma yaşadı. FETÖ, 
yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz 
aleyhine karalama kampanyaları yü-
rüttü. Ekonomimizde bu saldırıdan 
olumsuz etkilendi. Allah’a şükür birlik 
ve beraberliğimiz sayesinde bunların 
hepsini de kısa sürede atlattık. Hükü-
metimizin bizlerle istişare içinde aldı-
ğı önlem ve yaptığı reformlarla hızla 
toparlandık. Daha darbe girişiminin 
üzerinden bir yıl geçmeden ekono-
mide yüzde 5’lik büyüme yakaladık. 
İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk 
altı ayında tam 1 milyon 200 bin in-
sanımıza yeni istihdam sağladık. İh-
racatımızı rekor düzeyde arttırmaya 
başladık. Yabancı yatırımcıların güve-
nini yeniden kazandık. Şimdi bir atı-
lım sürecini başlatmamız gerekiyor. 

Ayağımızdaki prangayı çözdük şimdi 
koşma zamanı. Büyümede, istihdam-
da, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız. 
Vatandaşlarımızın refah seviyesini 
daha da arttırmalı, demokratik kaza-
nımlarımızı güçlendirerek ileriye taşı-
malıyız. Bütün bunlar için ortak akılla 
ve istişare içinde yeni bir reform süre-
ci başlatmalıyız” diye konuştu.

Konya Ticaret Odası, Konya Ti-
caret Borsası, Konya Sanayi Odası, 
Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği, Konya Serbest Muhasebeci 
ve Mali Müşavirler Odası, TÜMSİAD, 
MÜSİAD, ASKON, DERSİAD Konya 
Şubeleri, Konya Girişimci İş Adamları 
Vakfı, İpekyolu Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği, KOMÜT, KONTİMDER, 
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Plat-
formu, Konya Platformu Derneği, 
Meram Ziraat Odaları Birliği, HAK-İŞ, 
MEMUR-SEN, TÜRK-İŞ, KAMU-SEN 
imzalı ortak açıklama sonrası fotoğraf 
çektirildi.
n HASİP MUTLU 

İş dünyasını 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü öncesinde ortak açıklama yaptı. Açıklamada, ekonominin hain 
saldırıdan olumsuz etkilendiğine ancak kısa sürede toparlanmanın sağlandığına dikkat çekildi. 



 

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital® tarafından 
Zade Vital® Tesisleri’nde Ulusla-
rarası GMP (Good Manufacturing 
Practices/İyi Üretim Uygulamaları) 
standartlarında üretilen, vücudu-
muzun en önemli organlarından biri 
olan karaciğerin sağlığını koruma-
ya destek deve dikeni tohumu yağı, 
sadece doktor ve eczacı danışman-
lığında toplumla buluşuyor.

Karaciğer, vücudumuzu toksin-
lerden arındıran en önemli organ-
dır. Bedenimizin sağlığını ve den-
gesini korumakla birlikte vücudun 
en büyük organı olma özelliğine de 
sahiptir. Büyük ve sürekli çalışan 
bir fabrika gibi betimleyebileceği-
miz karaciğerin sağlığının korun-
ması da hayati önem taşımaktadır. 
Uzmanlar sağlıklı beslenmenin 
yanı sıra karaciğer sağlığını besin 
destekleri ile de koruyabileceğimizi 
belirtmektedir.

Sağlık alanında gerçekleştirdi-
ği Ar-Ge çalışmaları ile, ülkemizin 
bitki zenginliğini toplum sağlığına 
destek sağlayacak güvenilir ürünler 
haline getiren Türkiye’nin ilk sağ-
lıklı yaşam markası Zade Vital®, 
karaciğer sağlığınıza destek olacak 
deve dikeni tohumu yağını GMP 
(Good Manufacturing Practices/
İyi Üretim Uygulamaları) standart-
larında üreterek sadece doktor ve 
eczacı danışmanlığında toplumla 
buluşturuyor.

Deve dikeni tohumu yağı içe-
riğindeki doymamış yağ asitleri, E 
vitamini ve fenolik bileşikler saye-
sinde karaciğer sağlığının korun-
masında yardımcı oluyor.

 Antioksidan, antiinflamatuvar 
(yangı giderici) ve antiaging (hücre 
yaşlanmasını engelleyici) özellikle-

ri de bulunan deve dikeni tohumu 
yağının haricen egzama şikayetle-
rinde de kullanılabileceği bildiri-
liyor. Deve dikeni tohumu yağının 
haricen antioksidan, antiinflama-
tuvar etkileri ile antiaging (yaşlan-

ma etkilerini geciktirici) özellikleri 
bulunuyor. Ayrıca cilt yumuşatıcı 
ve nemlendirici özelliği de bulunan 
deve dikeni tohumu yağının haricen 
egzama şikayetlerinde de  kullanı-
labileceği çalışmalarda yer alıyor.

Asırlardır uygulanan tedavi 
yöntemlerindendir Hacamat. 
Klinik çalışmalar ile ispatla-
nan, vücudun ürettiği doğal 
faydalı maddelerin artmasına, 
ağrıların azalması hatta yok 
olmasına, vücuttan toksinli 
kan çıkması sebebiyle yeni 
kan üretme mekanizmasının 
ve lenfatik sistemin harekete 
geçmesine sebep olmaktadır. 
Peygamber Efendimizin de 
özellikle tavsiye ettiği bir uy-
gulama şekli olması nedeniyle 
insanların ilgisini çekmekte ve 
gerekli hijyen kurallarına da 
dikkat ederek uygulandığında 
harika sonuçlar hemen fark 
edilmektedir. Özel vakumlu 
kupalar ile kan alma yöntemi 
olan hacamat damardan kan 
aldırma yönteminden tama-
men farklı bir uygulamadır. 
Uygulandığı bölgelerin özelliği 
nedeniyle klasik, damardan 
kan aldırma yönteminden farklı 
etkileri vardır. Hacamatın ya-
pıldığı bölgelerde bulunan len-
fatik sistemin harekete geçme-
si ve akupunktur noktalarının 
da ciddi bir şekilde uyarılması 
sonucu bu farklı etkileri ortaya 
çıkmaktadır. 

Hangi araç ve metodla olur-
sa olsun kan aldırma ile ilgili 
uygulamalar bir hekimin mua-
yenesi ve tavsiyesi ile yapılma-
lıdır. Hekim tarafından uygun 
görüldükten sonra hacamat 
yapılacak bölgenin sterilizas-
yonu sağlanır. Ardından kupa-

lar vakumlanarak ka-
patılır. Kısa bir süre 
vakumlama işlemi 
yapıldıktan sonra böl-
ge bisturi ucu veya bir 
lansetle kanın çıkabi-
leceği şekilde çizilir. 
Buraya tekrar kupalar 
vakumlanarak kapatılır. Bun-
dan sonra kupaların içine kan 
dolmaya başlayacaktır. Heki-
min uygun gördüğü ölçüde kan 
alma işlemi yapılmalıdır.

Hem sağlıkta hem de deği-
şik hastalıklarda uygulanması 
önerilir. Fiziksel ve zihinsel 
performansı arttırır, anti-aging 
özelliği vardır, metabolizmayı 
hızlandırır. Hacamat uygula-
nan bölgede mikro sirkülasyon 
artmakta dolaşım rahatlamak-
tadır. Problem nerde yaşanı-
yorsa o bölgeye uygulamak 
gerekir. Kan ve dokulardan 
toksinlerin atılmasını sağlar. 
Uygulamanın yapıldığı aku-
punktur bölgesinin özelliği ile 
alakalı olarak ilgili organlarda 
lenfatik drenajlar açılmış olur. 

Böylelikle o organların üze-
rindeki stres azalır. Akupunktur 
etkisi hacamatın tedavi edici 
özelliğini açıklayabilmektedir. 

Hacamat yapılacaksa yapı-
lacağı günden önceki gün hay-
vansal gıda alınmamalıdır. Tuz 
kullanımını da aza indirmek 
gerekir. Ayrıca efor gerektiren 
eylemlerden de kaçınılmalı 
dinlenmiş bir vücuda yapılma-
lıdır. Uygulamanın yapıldığı 

gün de bunlara riayet edilmeli 
ayrıca sıcak banyo yapılma-
malıdır. Süt ve süt ürünleri 
tüketilmemelidir. İşlem bittik-
ten sonra birkaç saat bir şey 
yenilmemesi de önerilir. Ha-
camat yaptırmaya karar veren 
mutlaka bir hekime danışmalı 
ve hacamat yaptırmasına mani 
bir durumunun olup olmadığı 
da irdelenmelidir. Bunun için 
kısa sürede sonuç veren kolay 
bir kan testi yeterlidir.

Sağlık Bakanlığımız da bu 
yöntemin eğitim almış doktor-
lar tarafından usulüne uygun 
şekilde yapılması için çalışma-
lar başlattı. Son yayınlar gös-
teriyor ki, dünyanın değişik ül-
kelerinden gelen uygulayıcılar, 
kupa terapisinin coğrafi olarak 
yaygınlığını ve destekleyici 
olarak kullanıldığında insan 
sağlığı üzerinde çok olumlu 
gelişmeler gösterdiğini vurgu-
luyor. 

Tarihin köklerinden gelen 
bir yöntem olan kupa terapisi; 
bilgi haznemizin tozlu rafların-
dan arınıp, yaşam kalitemizi 
yine yeniden yükseltmek adına 
ve destekleyici tedavilerin göz-
de yöntemi olarak gün ışığına 
çıkıyor.

Baştan Ayağa Sağlık
Hacamat ve Kupa Tedavisi

Uz. Dr.
Mehmet PORTAKAL

Vücudu toksinlerden arındıran en önemli 
organ olan Karaciğerimizi Korumaya Destek: 

Cold Press Deve Dikeni Tohumu Yağı

ile sağlıklı yaşam sayfası
Her Cuma

Vital’le
Sağlıklı
Günlere

Renk evrensel bir anlatımdır, 
insanları, duyguları, kültürleri 
harekete geçirir, yaşamı şekil-
lendirir. Hayat hem enerji veren 
hem ruhu yükselten renklerle zen-
ginleşir.  Tüm duygu durumlarına 
karşılık gelebilen büyük bir yelpa-
zeye sahiptir. Renklerin kişilerin 
duygu durumu üzerine olan etkisi 
ise yadsınamaz bir gerçektir. 

Eski zamanlardan beri medya, 
dekorasyon, pazarlama, tedavi 
gibi hayatın her alanında renklere 
başvurulur. Tedavi alanın da renk-
lerin kullanımı ise Mısır ve Çin uy-
garlıklarına kadar dayanmaktadır. 

Renk terapisi olarak bilinen 
kromoterapiden insanların iyi-
leştirilmesinde ve tedavisinde 
faydalanılmıştır, günümüzde ise 
alternatif tedavi yöntemi olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca yapılan 
bir araştırmaya göre tedavide, 
sıcak renkli placebo haplarının, 
soğuk renklilere göre daha etkili 
olduğu belirtilmiştir, 

Renklerin etkilerinden bahse-
decek olursak;

Siyah: Işığı emen özelliği bu-
lunan siyah renk, yalnızlık, hüzün, 
endişe ve sıkıntı sembolü olarak 
karamsarlığı arttırır. Bazı toplum-

lar için ölümün rengi ka-
bul edildiğinden, matemi 
anlatmaktadır. Kötülüğün 
sembolü olarak da kabul 
edilir. Siyah aynı zamanda 
soyluluk, güç, hırs, ağır-
başlılık ve tutkunun ifade-
sidir. Bulunduğu ortamları 

daha gizemli hale getirir.

Beyaz: Bütün renkleri içine 
alan beyaz, masumiyet, saflık 
ve temizlik sembolüdür. Asalet, 
istikrar ve devamlılık anlatan 
beyaz, insanlara huzur veren bir 
renktir. 

Bazı toplumlarda matem rengi 
olarak kullanılır. Beyaz rengin ha-
kim olduğu yerler ferah ve geniş 
olarak algılanır. Dengeleyici ve 
tamamlayıcı olarak benimsenir.

Mavi: Yeryüzünde en fazla 
görülen renk olan mavi, huzuru, 
özgürlüğü ve sonsuzluğu anlatır. 
İnsana huzur veren, rahatlatıcı 
etkileri bulunmaktadır. Bu rengin 
müdavimi olan kişiler, düzenli, 
sakin, güvenilir ve sadık olurlar. 
Gözleri rahatlatıcı etkisi bulun-
maktadır. 

Koyu tonlarda bir mavi sıkıntı, 
açık tonlardaki mavi ise yalnızlığı 
çağrıştırabilir.

Kırmızı: En sıcak renk olan kır-
mızı, gençliği, dinamizmi ve ha-
reketi ifade eder. Kişileri duygu-
sal olarak mutlu, azimli ve kararlı 
yapar. Azmin ve gücün sembolü 
olarak kabul edilir. İnsanlara şevk 
verir, hareketli olmalarına neden 

olur. 
Sarı: Sevinç, ışık ve verimlili-

ğin sembolü bir renktir. Kişilere 
ilham verir, sevinç ve coşku duy-
guları yaşatır. Hem canlılığı, hem 
de hüznü anlatabilir.

 İki etkiyi uyandırdığından, 
zihinlerin karışmasına neden ola-
bilir. Bu sebeple çalışma odaları 
ve dinlenme yerleri için uygun ol-
mayacaktır.

Yeşil: Doğayı simgeleyen renk 
olan yeşil, huzurun ve rahatla-
manın kaynağıdır. Kişiye güven 
verir ve iç huzuru sağlar. Gençlik 
ve canlılık duygularını harekete 
geçirir. Kişileri uyumlu ve dengeli 
olmaları konusunda uyarır.

Mor: Asalet, zenginlik, lüks 
duygularını çağrıştıran mor renk, 
hayal gücünü arttırır. Kişilerde 
konsantrasyonu arttıran, şevk ve-
ren bir renktir. Bu rengi seçen ki-
şiler, ruhsallığı dikkate alan, asil 
ruhlu ve ağır başlı özellikler taşır.

Lacivert: Bu renk sezgilerin 
artmasına, kararları kolaylaştır-
maya etkilidir. Düşüncenin rengi 
olarak kabul edilir. Göze batma-
yan bir renktir. Kişiler için otorite 
ve sonsuzluk sembolüdür. Kişile-
re kendini karizmatik hissettiren 
bir renktir.

Crozier, W. Ray. “The meanings of 
colour: Preferences among hues.” Pig-
ment & Resin Technology 28.1 (1999): 
6-14.

http://www.psikolojik.gen.tr/renkle-
rin-psikolojik-etkileri.html

Yaza ve 
Hayata Renk Kat 

Zade Vital Gnl. Mdr.
Beril KOPARAL

HAZIRLAYAN 
FAHRİ ALTINOK



Seydişehir ilçesinde sivil toplum 
kuruluşları 15 Temmuz darbe giri-
şiminin birinci yılı nedeniyle ortak 
açıklama yaptı. Seydişehir Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük, 
Belediye Düğün Salonu’nda düzen-
lenen toplantıda yaptığı konuşmada, 
15 Temmuz’u asla unutmayacak ve 
unutturmayacaklarını söyledi. De-
mokrasi sevdalısı kuruluşlar olarak 
bu açıklamayı 81 ille aynı anda yap-
tıklarını belirten Küçük, “Tarihimi-

zin en zor günlerinden biri olan 15 
Temmuz’un yıl dönümüne giriyoruz. 
İki hafta boyunca farklı etkinliklerle 
hazırladığımız afişlerle ülkenin ta-
mamında 15 Temmuz ruhunu canlı 
tutacağız. 15 Temmuz’u unutma-
yacağız ve unutturmayacağız” dedi. 
Basın toplantısına Kaymakam Aydın 
Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal ve 22 sivil toplum örgütü baş-
kanı katıldı.
n AA 
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Hızla büyüyen bu örgüt sağ ve 
sol tüm hükümetler ile uyumlu ol-
masına rağmen 28 Şubat’ın yaşan-
dığı  Erbakan hükümeti ile anlaşa-
madı ve hükümetin yıkılmasında da  
önemli rol oynadı .Örgüt Devletin her 
kurumuna sinsice sızmıştı .En çok 
sızdığı yerlerden biri de Diyanet İş-
leri Başkanlığı olacaktı .Kutlu doğum 
haftası çıkarılarak peygamberin ha-
yatı ve yaşamı sulandırılacak ,Cuma 
hutbelerinde okunan “Allah katında 
tek din İslam’dır” ayeti hutbeden 
çıkarılacaktı. 

Bu ayetten AB ve ABD ülkeleri 
rahatsız oluyordu. Eski ABD Büyü-
kelçisi Eric Edelman’ın, o yıllarda 
Diyanetten sorumlu Bakan Mehmet 
Aydın’a bir mektup yazıp, söz konu-
su ayetin hutbeden çıkarılmasını iste-
mişti . Skandal düzenleme Din İşleri 
Yüksek Kurulu’nun hazırladığı yeni 
“Hutbe Değerlendirme Kılavuzu” ile 
ortaya çıkacaktı . Bütün müftülüklere 
gönderilen ve hutbe dualarının yeni-
den düzenlenmesine ilişkin kararları 
içeren kılavuzda, bugüne kadar her 
Cuma namazında okunan Ali İmran 
suresi 19 Ayeti, “Allah Katında tek  
Din İslam’dır” ayetine yer verilmedi. 
Yeni düzenleme doğrultusunda artık 
imamlar Cuma hutbelerinde söz ko-
nusu ayeti okuyamayacak. Kılavuzda 
bu ayetin yerine “Tövbe eden hiç 
günah işlememiş gibidir” Hadis-i 
Şerif’i okunacaktı .Diyanetten sorum-
lu Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın bu 

gibi hareketleri bir sonraki seçimde 
Tayyip Erdoğan tarafından yeniden 
seçilmemesine neden olacaktı .

Mehmet Aydın 23 Nisan 2000’de 
Samanyolu Televizyonunda yaptığı 
konuşmada şöyle diyordu ;

“AB ile ilişkilerimizde bazı 
esneklikler göstermemiz lazım 
.Avrupa Birliği’ne gireceksek ona 
göre düzenlemeler yapmamız 
şart. Mümtehine suresi 10. Ayette 
geçen “Bu kadınlar o inkarcılara 
helal değildir” diyor. “Eğer Avrupa 
Birliğine gireceksek bu ayeti onla-
ra  izah edemeyiz. Mümin kadının 
Hristiyan erkekle evlenemeyeceği-
ni söyleyen bu ayet batıda sıkıntı 
doğurur.Bunu gidermek lazım” di-
yecekti. Başka bir konuşmasında ise;

“Kitap ehli ile diyaloga giderken 
onlara; “Sizin dininiz yanlış, mu-
harref demeyeceksiniz .Ben batıya 
gittiğimde onların mabedine gide-
rim, çok da haz duyarım” diyecektir. 
(Harun Çetin ,AkademiDergisi.com)

“Öteki dinler büsbütün batıl 
dinler değildir. Onlarda da bir ger-
çeklik payı vardır” (II. Din Şurası 
tebliğ ve müzakereleri c.2 s341)

O günlerde Abant’ta ilahiyatçıla-
rın da katıldığı toplantılar yapılıyordu. 
Fethullah Gülen  toplantıya şu mesajı 
gönderiyordu;

“Vahye dayalı hayatın her ala-

nını kuşatan İslâmı 
tehlikeli ve milli bir-
liğe zarar verici bulu-
yorum.” Daha sonra 
10 Şubat 1998 tarihli 
zaman gazetesinde yer 
alan mektubun başında 
şöyle diyecekti;

“Pek muhterem 
Papa cenapları;

Papa 6.Paul cenap-
ları tarafından başlatılan ve devam 
etmekte olan dinler arası diyalog 
için Papalık konseyi (PCID) misyo-

nunun bir parçası olmak 
üzere burada bulunuyo-
ruz .Bu misyonun ta-
hakkuk edişini görmeyi 
arzu ediyoruz .En aciz 
bir şekilde hatta biraz 
cüretle bu pek kıymetli 
hizmetinizi icra etme 
yolunda en mütevazi 
yardımlarımızı sunmak 
için size geldik .İslâm 

yanlış anlaşılan bir din olmuştur 
ve bunda en çok suçlanacak olan 
Müslümanlardır» diyecektir .

Daha 28 Şubat sürecinde fark 
etmişti Erdoğan bu sinsi hareketin 
ne denli tehlikeli olduğunu .Muhte-

melen Rahmetli Erbakan hoca ile de 
danışıklı dövüş kuralını uygulamıştı 
belki de. 

Bu derin yapılanmanın devletin 
iliklerine kadar sızmakta olduğunun 
farkındaydı. Her şey karmakarışıktı 
.Kolay değildi mücadele .Faili meç-
hul cinayetler, terör, hak ve eşitlik 
ihlalleri gibi çözülmeyi bekleyen bir 
sürü sorun vardı .En çok içini yakan 
problemlerden biri olan başörtüsü 
sorunuydu. Bununla  ile ilgili kendi-
sine mikrofon uzatıldığında “başör-
tüsü öncelikli sorunumuz değil” 
diyecekti . 

Dahası BOP eş başkanı olmayı 
kabul edecekti . Çok zeki bir ve stra-
tejik bir lider Tayyip Erdoğan .Yapa-
caklarını asla kimseyle paylaşmaz 
adeta Fatih Sultan Mehmed’in “ya-
pacaklarımı sakalımdaki kıllardan 
biri bilse koparır atarım” anlayışıyla 
hareket ediyordu .

Kimin ne olduğunu bilmediği için 
stratejik şekilde zemini oluşturuyor, 
fazla boş konuşmuyor sonra sorunu 
zamanı gelince de adeta taşı gediği-
ne koyarcasına  çözüyordu .Nitekim 
başörtüsü sorununu da öyle yaptı. 
Zaman ve imkânı oluşturup adeta  
tereyağından kıl çeker gibi bu sorunu 

kurmuş olduğu AK Parti’nin  sekizin-
ci yılında çözecek ve kimse en ufak 
itiraz dahi edemeyecekti.

Geçmişte bu harekatın kapı kapı 
dolaşarak HDP’ye oy devşireceğini, 
Fethullah Gülen’in aslında Yahudi ve 
Hristiyanlık adına çalışacağını söyle-
sek herhalde bize en şiddetli tepkiyi 
gösterirlerdi.Ama bu gün geldiğimiz 
noktada hizmet hareketinin HDP 
veya CHP adına kapı kapı oy devşir-
diğine ,onlarla kol kola olduklarına 
hepimiz şahit oluyoruz.

Fethullah Gülen 20 ağustos 
2017›deki konuşmasında şunları 
söyleyecekti;

“Haçlı’nın ülkenizi işgal etmesi 
çok tehlikeli değildir. Çünkü sizinle 
onlar arasında kırmızı çizgiler vardır. 
Bir kere onlar sizin kadınınıza kızınıza 
ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İliş-
memiş Haçlılar.”

Lâkin bu gün geldiğimiz nokta-
da bu konuşmayı es geçtik hepimiz 
.Sanki birileri bizi başka yönlere yön-
lendiriyordu. Suriyeli mülteci kardeş-
lerimiz üzerinden yapılan propagan-
dalar ,adalet yürüyüşleri adı altında 
yönümüzü başka taraf kaydırıp ger-
çek düşmanla uğraşmak yerine ken-
di kendimizle sürekli ettiğimiz kavga-
lar… Ne dersiniz acaba 15 Temmuz 
başarılı olmasa bile gerçek  amacına 
ulaştı mı acaba? 

Yazımızın devamında yarın bu-
luşmak dileğiyle... Selâm ve dua ile...

  ADIM ADIM 15 TEMMUZ’A DOĞRU-2

PERDE ARKASI, ÖNCESİ VE SONRASI İLE 15 TEMMUZ

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

‘Osmanlı 400 yıl Afrika’yı
sömürgecilerden korudu’

Konya Aydınlar Ocağı’nda Türk 
Dış Politikasında Afrika’yı anlatan 
AFSAM Başkanı Mustafa Efe, “Os-
manlı 400 yıl Afrika’yı sömürgeci-
lerden korumuştur” dedi.

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, 
“Türk Dış Politikasında Afrika” gün-
deme geldi.

Afrika Stratejik Araştırmalar 
Merkezi (AFSAM)Başkanı Mustafa 
Efe,  Türk dış politikasına Cumhu-
riyetin ilk yıllarından başlayarak ha-
riciye bakanlığının ve özellikle Özal 
dönemiyle birlikte iş dünyasını etkin 
olduğu dönemlerle 2002’den itiba-
ren hükümetin yavaş yavaş etkin 
olmaya başladığı dönemleri kısaca 
özetleyerek konuya girdi. “Gerek 
Osmanlı  Devleti, gerekse Türkiye 
Cumhuriyeti dış politikasında “güç 
dengesi” politikasından faydalan-
mışlardır. İki temel direği bulun-
maktadır; statükoculuk ve Batıcılık. 
Mevcut sınırları korumak. Yurtta 
sulh, Cihanda sulh politikası da bu 
anlayışın bir göstergesidir” şeklin-
de dış politikadaki yaklaşımı ortaya 
koyan AFSAM Başkanı Mustafa Efe, 
tarihte Afrika’yla olan ilişkilerimiz 
mezzubahis olduğunda 30 ülke, 14 
milyon km2 toprak, 650 milyon nü-
fus ve Tolunoğulları, İhşitler, Mem-
luklerden bu tarafa 1200 yıllık bir 
ortak tarih ile varlık gösterdiğimiz 
bir kıtanın göz önünde bulundurul-
ması gerektiğini söyledi.

OSMANLI 400 YIL 
AFRİKA’YI KORUDU

İl Halk Kütüphanesi’nde ger-
çekleştirilen sohbette, geleneksel 
Türk dış politikasını “Bekle gör” ola-
rak özetleyen ve bundan dolayı böl-
gesel ile uluslararası sorunlarla karşı 
karşıya kalındığında beklenen rolü 
Türkiye’nin üstlenemediğini ifade 
eden AFSAM Başkanı Efe, “Dış poli-
tikanın oluşumunda dikkat edilmesi 
gereken nokta, uluslararası sistem-
deki güç dengeleri ve bu dengelerin 
meydana getirdiği ittifaklar, bloklaş-
malar, çatışmalar ve gerginlikler-
dir” dedi. Türkiye-Afrika ilişkilerini 
Osmanlı’dan başlayarak ele alan ve 
“Osmanlı 400 yıl Afrika’yı sömürge-
cilerden korumuştur” diyen Efe, Os-
manlı’nın 19. Yüzyılda da bugünkü 
Sudan, Darfur, Çad, Nijer ve Ugan-
da ile bağlarını koparmadığına işa-
ret eden Efe, Cumhuriyet dönemi ile 
1950’lerde Afrika’ya bakışımızdan 

örnekler verdi. Efe, “Türkiye, cum-
huriyet kurulduktan sonra da daha 
1926 yılında Etiyopya’nın Başkenti 
AddisAbaba’da Afrika kıtasındaki 
ilk Büyükelçiliğini açarak Afrika’ya 
olan ilgisini göstermiştir. Afrika ül-
keleri de Türkiye’nin vermiş olduğu 
Kurtluş Savaşı mücadelesine takdir-
le izleyerek rehber edinmişlerdir.” 
diye konuştu. 

TÜRKİYE 1955’TEN 
SONRA YALNIZLAŞTI

Türkiye’nin 1955 Bandung Kon-
feransından sonra Afrika ülkeleriyle 
olan politikalarında yalnızlaştığını ve 
Kıbrıs konusunda Afrika ülkelerinin 
Rum kesimini desteklediklerini be-
lirten Efe, “Türkiye Kıbrıs konusun-
da Dünyayı ikna etmek için heyetler 
gönderme kararı aldı. Bu noktada 
Afrika ülkeleri ile ilk defa ilişkiler 
kurma düşüncesi ortaya çıktı. Fakat 
bu sadece Kıbrıs konusunda destek 
bulmak için idi.  Üç ayrı heyet 24 Af-
rika ülkesini ziyaret etti.” dedi. 

Günümüzde Türkiye-Afrika iliş-
kilerine de değinen Efe, 2008’de49 
Afrika ülkesi ile, Afrika Birliği dahil 
11 uluslararası ve bölgesel örgüt 
temsilcisinin katılımıyla İstanbul’da 
1. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi 
düzenlendiğini kaydederek şu ifa-
delere yer verdi: “Zirvede kabul 
edilen “Türkiye-Afrika İşbirliği İs-
tanbul Deklarasyonu: Ortak Bir Ge-
lecek İçin İşbirliği ve Dayanışma” ve 
“Türkiye-Afrika Ortaklığı İçin İşbir-
liği Çerçevesi” başlıklı belgeler Tür-
kiye-Afrika ilişkilerini sürdürülebilir 
bir yapıya kavuşturmuştur.” 

AFRİKA’DA 39 
BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ VAR

Nijerya’ya başbakan düzeyinde 
ilk ziyaretin 57. Hükümetin Başba-
kanı Necmettin Erbakan dönemin-
de gerçekleştirildiğini ve D-8 ile 
Afrika ilişkilerinin ivme kazandığını 
söyleyen Efe, 

Afrika’da Türkiye Devleti’nin 
39 Büyükelçiliği, 19 TÜKA ofisinin 
bulunduğunu ve Yunus Emre Ens-
titüleri ile AA ofislerinin açılmaya 
başlandığını da söyledi. Efe, Cum-
hurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’ın 
Afrika ülkelerini ziyareti ile STK’la-
rın bu ülkelerde su kuyuları açma-
ları, hastahane ve okul yaptırma-
larının da dış politikaya son derece 
olumlu yansımaları olduğunu da 
ifade etti.
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “15 Temmuz’da da devletin içine yuvalanmış FETÖ mensuplarının 
hain kalkışması yine milletimizin birlik, berberlik, vatan ve bayrak sevgisi karşısında başarısız oldu” dedi 

‘Kazanan mazlumlar oldu’
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, 15 Temmuz Desta-
nı’nın yıldönümü nedeniyle bir mesaj 
yayınladı. Başkan Altay mesajında, 
250 şehit verdiğimiz 15 Temmuz’un 
asırlar boyu dilden dile anlatılacak bir 
kahramanlık destanı olduğunu ifade 
etti.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 
günü Mevlana Meydanı’nda yapıla-
cak Demokrasi Nöbetine tüm Konya 
halkını davet eden Altay, “Özellikle 
gençlerimiz ve çocuklarımıza bu des-
tanı iyi anlatmalıyız” dedi. 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın 15 Temmuz Desta-
nı ile ilgili yayınladığı mesajda şun-
ları söyledi: “Vatan, devlet, bayrak 
ve inancı uğruna şahadete koşarak 
giden bir milletin ferdi olmaktan do-
layı ne kadar şükretsek azdır. Bu aziz 
millet, kutsal kabul ettiği değerlere ne 
zaman bir el uzansa o eli kırmayı bil-
miş ve kahramanlık destanı yazmış-
tır. Bu ruh bize ecdat emanetidir, bu 
ruh Çanakkale’dir, Dumlupınar’dır, 
Kurtuluş Savaşı’dır. 

Ülke olarak ne zaman huzuru 
yakalasak, siyasi ve ekonomik olarak 
güç sahibi olmaya başlasak içerden 
ve dışarıdan mutlaka birileri bundan 
rahatsız oluyor. Bu rahatsızlık milletin 
iradesine ipotek koymaya kadar gidi-
yor. Hamdolsun milletimizin feraseti 
buna engel oluyor. 
KAZANAN DÜNYA MAZLUMLARI OLDU

15 Temmuz’da da devletin içi-
ne yuvalanmış FETÖ mensuplarının 
hain kalkışması yine milletimizin bir-
lik, berberlik, vatan ve bayrak sevgisi 
karşısında başarısız oldu. Kazanan 
millet oldu, Türkiye oldu. Kazanan 
orta doğu oldu, balkanlar oldu, Dünya 
üzerindeki  mazlumlar oldu. 

15 Temmuz bize farklı değerler 
öğretti, hatırlattı. Biz bu değerleri ve 
15 Temmuz’u unutmayacağız. Eşinin 
kamyonu ile meydanlara çıkan Şerife 
Boz, darbeci askerlerden aldığı tankı 
kullanan Mehmet Köse, Kazan’da-
ki tarlasındaki mahsulünü yakarak 
uçakların kalkışını engelleyen Hicabi 
Bitik, Tankların önüne yatan Metin 

Doğan gibi yüzlerce kahramanı unut-
mak mümkün mü?

YÜREKLİ KAHRAMANLARI 
UNUTMAK MÜMKÜN MÜ?

Ömer Halisdemir, Erol Olçok, Ab-
dullah Tayyib, İlhan Varank gibi 250 
şehidimizi unutmak mümkün mü?-
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın o gece gösterdiği vatan ve 
millet sevdasını unutmak mümkün 
mü? Ve yine Cumhurbaşkanımızın 
çağrısını müdafaa emri kabul edip, 
varını yoğunu geride bırakıp mey-

danlara çıkanları, canını hiçe sayarak 
F16’lara tanklara kafa tutan yürek-
li kahramanları unutmak mümkün 
mü?

15 Temmuz ve devamında mey-
danlarda tutulan demokrasi nöbetle-
rini bu yüzden iyi anlamalı, anlatmalı 
ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu-
nun için her yaştan kadın erkek tüm 
hemşehrilerimi 15 Temmuz -Cumar-
tesi günü Demokrasi Bayramımıza, 
Demokrasi Nöbetimize, şehitleri 
anma gecemize ve 15 Temmuz Des-

tanı programımıza katılmak için saat 
20.00’de Mevlana Meydanı’na davet 
ediyorum.

Bir kez daha darbe teşebbüsüne 
direnirken şahadete erişen kardeş-
lerimize Allah’tan rahmet diliyorum, 
onları dua ile anıyorum. Gazilerimize 
şükranlarımı sunuyorum.  Allah bu 
millete bir daha 15 Temmuz gecesi 
yaşanılanları yaşatmasın. 
n HABER MERKEZİ 

‘15 Temmuz ruhunu canlı tutacağız’

AFSAM Başkanı Mustafa Efe

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay



Konya’da sahibi oldukları kuruye-
miş dükkanından aldıkları ürünü de-
ğiştirmek isteyen çifte hakaret ettikle-
ri öne sürülen 2 kardeş, 15 Temmuz 
Şehit Yakınları ve Gaziler Derneğine 
500 lira bağış ve cami temizliği yap-
mayı kabul ederek şikayetçilerle uz-
laştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 
Medya İletişim Bürosundan yapılan 
açıklamaya göre, merkez Karatay il-
çesindeki kuruyemiş dükkanından al-
dıkları ürünü değiştirmek isteyen 
Mehmet Y. ve eşi Rahime Y. ile iş yeri 
sahipleri Muhammed N. ve kardeşi 
Ahmet N. arasında tartışma çıktı.

Olay sonrası Mehmet Y. ve Rahi-
me Y’nin şikayette bulunması üzeri-
ne Konya Cumhuriyet Başsavcılığın-
ca, iş yeri sahibi kardeşler hakkında 
“basit yaralama ve hakaret” suçların-
dan soruşturma başlatıldı.

DOSYA UZLAŞTIRMACIYA VERİLDİ
Dosya, her iki suç uzlaştırma kap-

samında olduğu için uzlaştırmacıya 
verildi. 

Uzlaştırmacı Ayşe Kıran tarafın-
dan yürütülen görüşmelerde Meh-
met Y. ve eşi Rahime Y, şüphelilerle 
15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazi-
ler Derneğine 500 lira bağış yapma-

ları ve cami temizlemeleri halinde 
uzlaşmayı kabul ettiklerini belirtti.

Müştekilerin taleplerini kabul 
ederek 500 lira bağış yapan ve kent 
merkezindeki Hacıveyiszade Cami-
si’ni temizleyen şüpheli kardeşler, ba-
sit yaralama ve hakaret suçlarından 
yargılanıp ceza almaktan kurtuldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığın-
da uzlaştırmacı olarak görev yapan 
Ayşe Kıran, yaptığı açıklamada, Kon-
ya halkının uzlaşmaya sıcak baktığını 
belirtti.

Uzlaşma ile fail ve mağdur ara-
sındaki çekişmenin çözülmesinin, 
mağdurun zararının da kısa sürede 

giderilmesinin amaçlandığına dikkati 
çeken Kıran, “Uzlaştırmacı olarak bize 
verilen dosyalarda yüzde 60 başarı 
söz konusu. Amacımız bu oranı daha 
yukarı çekerek, hem toplumsal barışa 
katkı sağlamak hem de mahkeme-
lerin iş yükünü azaltmak” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

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
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• Dağıtım Şirketi

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

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 
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Bir minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 
yaşlı adama çarptı. Kaza, saat 21.45 sırala-
rında merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi 
Abdülreşit Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Antalya Çevre yolu istikametinden şehir 
merkezine doğru seyir halinde olan sürüsü-
cüsünün ismi alınamayan 42 MB 226 plakalı 
minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 85 
yaşındaki Hasan Hüseyin A’ya çarptı. Yaşlı 
adam yaralanırken, Suriye uyruklu olduğu 
belirtilen sürücü ise vatandaşların tepkisi 
üzerine olay yerinden ayrılarak polise gidip 
teslim oldu. Cadde üzerinde oturan bazı 
vatandaşlar ise cadde üzerindeki ışıklandır-
ma ve araçları yavaşlatmak için ikili kasis 
yapılmasını istediler.  n İHA

Ilgın’da meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Mehmet 
Karakuş’un yönetimindeki 42 U 7524 plakalı 
otomobil ile Memduh Korucu idaresindeki 
34 HK 8383 plakalı otomobil, Orhaniye 
Mahallesi ilçe girişinde çarpıştı.  Kazada 
sürücülerden Karakuş yaralandı. Yaralı, Dr. 
Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesinde tedavi 
altına alındı.  n AA

Ilgın’da trafik
kazası: 1 yaralı

Minibüs yaşlı
adama çarptı

Düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 DEAŞ’lı 
teröristin otopsi işleminin tamamlandığı bildirildi. 

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan yaptığı ya-
zılı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildire-
rek, “İlimiz Meram ilçesinde hakkında yakalama kararı bulu-
nan DEAŞ terör örgütü mensubu bir şüphelinin yakalanması 
için dün düzenlenen operasyonda, binada bulunanlar tara-
fından güvenlik görevlilerimize silahla karşılık verilmesi ne-
ticesinde çıkan çatışmada 5 teröristin etkisiz hale getirilmesi 

olayına ilişkin Konya Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve 
Organize Suçlar Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. 

Öldürülen teröristlerin otopsi işlemleri tamamlanmış 
olup, olayla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen 9 kişiden 8’i 
yakalanmış, kalan bir kişinin ise yakalanması için arama ça-
lışmaları sürdürülmektedir. 

Soruşturma, toplanan ve ele geçirilen delillerle birlikte 
titizlikle devam etmektedir” dedi.
n HABER MERKEZİ

DEAŞ bağlantılı 8 kişi yakalandı

‘LPG’li araçlarda can ve mal 
güvenliği riske sokuluyor’

Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şube Başkanı Erdo-
ğan Duransoy, “Araçların İmal, Ta-
dil ve Montajı Hakkında Yönetme-
likte” yapılan değişiklikle kamusal 
denetim yetkilerinin tamamen or-
tadan kaldırıldığını belirterek, “Ya-
kıt sistemi tadilatı uygulaması olan 
araçların LPG/CNG’ye dönüştürül-
mesi işlemi tümüyle denetimsiz 
hale getirilerek firmaların beyanına 
bağlanmıştır” dedi. 

MMO Konya Şube Başkanı Er-
doğan Duransoy yaptığı açıklama-
da, kamusal denetim mekanizma-
sının kaldırılmasının 2004 yılı sonu 
2005 yılının ilk aylarındaki LPG’li 
araç patlamalarından hatırlanacağı 
üzere, facialara ve ölümlere daveti-
ye çıkartmak anlamına geldiğini sa-
vunarak, “Zira Yönetmelikte yapılan 
bu değişiklikle inisiyatif, 1999 sonu-
2005 arasında olduğu gibi, giderek 
denetimsiz olarak faaliyet yürüte-
cek olan firmalara bırakılmaktadır. 
Bu uygulama ile ülkeye kaçak LPG 
KİT’i ve malzeme girişi ile standart 
dışı yerli üretim artacak, tekniğe uy-
gun olmayan LPG araç dönüşümleri 
başlayacak, haksız rekabet koşul-
ları yaratılacak, yetkili mühendis 
istihdamı azalacak, sektörde disip-
linsizlik ve denetimsizlik had saf-
haya ulaşacaktır. Kamusal denetim 
Bakanlık eliyle tamamen ortadan 
kaldırılmaktadır. Araçların LPG’ye 
ilk dönüşümüne ilişkin düzenle-
nen Montaj Tespit Raporu piyasada 
serbestçe düzenlenebilecektir. Gaz 
Sızdırmazlık Raporu uygulaması ta-
mamen kaldırılmakta, standartlara 

uygun dönüşümü yapılmayan ve 
kontrol edilmeyen araçlar trafikte 
sorun oluşturacak ve kazalara sebe-
biyet verecektir” dedi.

11 Nisan 2005 tarihinde Maki-
na Mühendisleri Odalarına yeniden 
devredilen LPG’ye dönüşümü yapı-
lan araçların son kontrollerini yapma 
ve montaj tespit raporu düzenleme 
yetkisinin yeni yönetmelikle mon-
tajı yapan firmalara bırakıldığını 
açıklayan Erdoğan Duransoy, “Yak-
laşık 4 milyon 500 bin LPG’li ara-
cın güvenliğini artırmayı sağlayan 
kontrollerin bir yönetmelikle kaldı-
rılması sonucu, istenmeyen kazalar 
ve bu kazalardan kaynaklı vahim 
sonuçlarla karşılaşacağımız açıktır. 
Uygulamanın bu şekilde devam et-
mesi halinde uzman mühendislerin 
istihdam edildiği ve standartlara uy-
gun dönüşüm yapan yetkili firmalar 
piyasadan silinecek; onların yeri-
ne merdiven altı” tabiriyle anılan, 
uzman olmayan kişilerin çalıştığı 
kontrolsüz ve denetimsiz firmalar 
piyasaya tekrar hâkim olacaktır. Ge-
rek kamu idaresi, gerek ilgili sektör 
gerekse ilgili esnaf ve halkımızı çok 
olumsuz etkileyecek olan bu uygu-
lama ile can ve mal güvenliği büyük 
ölçüde riske sokulmaktadır. LPG 
dönüşümü yapılan araçların tehlike 
oluşturmadan trafiğe çıkabilmeleri, 
vatandaşlarımızın güven içerisinde 
araçlarını kullanabilmelerini sağla-
mak tüm yetkililerin kamusal göre-
vidir. Unutulmamalıdır ki insan sağ-
lığı her şeyden önemlidir” şeklinde 
görüş bildirdi.
n İHA

29 yaşındaki Halit Şener, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsünde 5 aylık hamile eşine 
“Birazdan gelirim” diyerek evden çıktı. Bacağından yaralanan Şener, uzun süre tedavi gördü

‘Birazdan gelirim’ dedi
bacağından yaralandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 

üyesi darbeci askerlerin halka kurşun 
sıktığı kalkışmada, bacağından yara-
lanan Konyalı Halit Şener, 15 Tem-
muz’da yaşadıklarını anlattı.

Konya’da inşaat şirketinde yöne-
tici olarak çalışan 29 yaşındaki Halit 
Şener, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki 
darbe teşebbüsünde 5 aylık hamile 
eşine “Birazdan gelirim” diyerek ev-
den çıktı.

Konya’da askeri bir hareketlilik 
görmeyince arkadaşlarıyla Ankara’ya 
giden Şener, Genelkurmay Başkanlı-
ğının önünde darbecilere karşı göğsü-
nü siper etti.

Bu sırada asker kılığındaki gözü 
dönmüş FETÖ üyesi teröristlerin 
sıktığı mermiyle ayağından yarala-
nan Şener, çevredekilerin yardımıyla 
hastaneye kaldırıldı.

Bacağındaki sinirler kopan, doku 
zedelenmesi oluşan Şener, 1 ay süren 
tedavisinin ardından taburcu edilerek 
evine döndü.

Tedavi süreci halen devam eden 
kahraman gazi, o gün yaşananları ve 
sonrasını anlattı.

Şener, kentte herhangi bir kalkış-
ma olmadığını öğrendiğinde, arka-
daşlarıyla Ankara’ya gittiğini söyledi.

Binlerce insanın Genelkurmay 
Başkanlığının önünde direndiğini, 
kendisinin de orada bulunduğunu ifa-
de eden Şener, şunları kaydetti: “Ben 
de Genelkurmay kapısının önündey-
dim. Orada bekleyen askerlerin silah-
ları bize doğrultulmuş değildi. ‘Emir 
kuluyuz abi’ diyen askere ‘Allah’ın 
kulu olunur. Suç işliyorsunuz. Halka 
silah mı doğrultacaksınız? Bırakın ge-
çelim’ dedim. Sonra sol ayağım kay-

maya başladı. Hiçbir şey anlamadım 
ve hissetmedim. Yan tarafıma doğru 
düşmeye başladım. Ayağıma baktı-
ğımda büyük bir et parçasının koptu-
ğunu gördüm, kan kaybı başladığını 
hissettim. ‘Ölüm anı bu olsa gerek’ 
diye düşündüm. Ruhum sanki yavaş 
yavaş çekilmeye başlıyordu. Beni ara-
ca doğru götürdüler. Sadece; ‘Hamile 
eşim var. Aileme haber etmeyin’ de-
diğimi hatırlıyorum.”

Şener, birden fazla ameliyat ge-
çirdiğini, uzun süre vücudunun her 
tarafında serum ve kablolar takılı hal-
de tedavi gördüğünü belirterek, şöyle 
devam etti:

“İnanılmaz derecede ilaç alıyor-
dum. Ameliyatları parça parça yaptı-

lar. Çünkü ayağımın yapısı parçalan-
mıştı. Yaralanmam, ailem için sıkıntılı 
bir süreci başlattı. Vurulduktan 15 
gün sonra babamın beyninde pıhtı 
attı. Sıkıntıya bağlı beyin kanaması 
geçirdi. Ankara’da babamla 15 gün 
yan yana yattık. Annem yanıma gel-
di. Kendisinde bir gariplik vardı ama 
çözemedim. ‘Anne ne oluyor?’ de-
dim. ‘Yok oğlum bir şey’ dedi. Benim 
gözümden hiç yaş gelmezdi çok acı 
çekmeme rağmen. Bir anda odama 
babam geldi, sedyede gördüm. Çok 
kötü bir durumdaydı. Yanıma yatır-
dılar. 15 gün babamla birlikte yattık. 
Çok şükür babamda kalıcı hiçbir ha-
sar meydana gelmedi.”

Damarlarında kuruma sorunu ol-

duğunu anımsatan Şener, geçtiğimiz 
kasım ayında tekrar ameliyat oldu-
ğunu ve tedavisinin sürdüğünü dile 
getirdi.

“MİLLET SON KALENİN DÜŞMESİNE 
İZİN VERMEDİ”

15 Temmuz’da milletin çok bü-
yük bir badire atlattığını aktaran Şe-
ner, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Halitler, Ahmetler ve Mehmetler o 
kadar önemli değil. Sadece bu millet 
değil, bu ümmet çok büyük bir badire 
atlattı. Bunu Mısır’da başardılar ama 
Türkiye’de başaramadılar. Bugün 
baktığımızda İslam’ın son kalelerin-
den biri Türkiye’dir. Bu millet son ka-
lenin düşmesine izin vermedi. Bun-
dan sonra kimsenin darbe yapmaya 
cesaret edebileceğini düşünmüyo-
rum. Bugün olsa tereddüt etmeden 
yine çıkarım ama bu sefer sivil olarak 
bedenimi siper ederek değil, onları 
cezalandıracak şekilde çıkarım. İna-
nıyorum ki bu millet de aynı şekilde 
çıkar. Her şerde bir hayır vardır. Bu, 
millet açısından bir güven tazeleme 
günüydü. Özgüven kazandık.”

Şener, yaşadıklarının ardından 
müjdeli haberi aldığını ve erkek ço-
cuğunun dünyaya geldiğini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın, Konya ziyaretinde kendisini 
de davet ettiği programda, çocuğuna 
isim koymak üzere izin istediğini be-
lirterek, “Eşi Emine Hanım’a döne-
rek, ‘Ali Tahir’leri ikileyelim mi?’ diye 
sordu. Bizden nezaketen izin istedi. 
Çok nazik bir insan. Allah başımız-
dan eksik etmesin. Biz de oğlumuza 
‘Ali Tahir’ ismini verdik. Oğlum şu 
anda 7 aylık ve evimizin neşesi” ifa-
delerini kullandı.
n AA

Hakaret eden kardeşlere bağış ve temizlik cezası!

Erdoğan Duransoy

Ürünü değiştirmek isteyen çifte hakaret ettikleri öne sürülen 2 kardeş, 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneğine 
500 lira bağış ve cami temizliği yapmayı kabul ederek şikayetçilerle uzlaştı.

Arkadaşlarıyla Ankara’ya giden Şener, Genelkurmay 
Başkanlığının önünde darbecilere karşı göğsünü siper etti.
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Konya İHH, yetimler için
Hatıra Yaz Okulu açtı

Konyalı yetimlerin yaz tatilini 
verimli değerlendirmeleri, ilmi ve 
kültürel gelişimlerine katkı sağla-
maları için Konya İHH, “Hatıra Yaz 
Okulu” 120 öğrencisiyle eğitim ver-
meye başladı.

Konya İHH İnsani Yardım Der-
neği’nin eğitim dönemi içerisinde 
maddi ve manevi destekte bulun-
duğu yetim çocuklar yaz okulu ile 
hem eğleniyor hem de öğreniyor. 
Konya İHH İnsani Yardım Derneği 
yaz okulu koordinatörü Fatih Çetin-
kaya, yaptığı açıklamada eğitimin 
çocuklar için önemli bir süreç ol-
duğunu hatırlatarak sözlerine şöyle 
devam etti:

“Hatıra Yaz Okulumuzuzu Sel-
çuklu Belediyesi’nin destekleriyle 
düzenliyoruz. Okullarda verilen 
temel dini bilgilerin yanı sıra bizler 
de çocuklarımıza Kur’an’ı Kerim, 
Peygamberimizin Hayatı ve İlmihal 

dersleriyle yardımcı oluyoruz. Yaz 
okulundasabah derslerinin ardın-
dan çeşitli oyunlar, kültürel gezi ve 
faaliyetlerle öğrencilerimizin hoşça 
vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Hem 
İslami bilgi ile mücehhez hem de 
özgüveni yüksek öğrenciler yetiş-
mesi için çabalıyoruz.”

Sınıflara İslam tarihinin önemli 
şahsiyetlerinin isimlerinin verildiği-
ni söyleyen Çetinkaya “Halife Ebu-
bekir ve Ömer, Sultan Fatih gibi 
örnek şahsiyetlerin anlatıldığı ders-
lerimizle çocuklarımızı milli ve ma-
nevi değerlerine sahip çıkan bir ne-
sil olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 
Bu süreçte bize destek olan herkese 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Yetim çocuklar için düzenlenen 
yazokulu 8 hafta sürecek.Yaz okulu 
sürecinde yetim aileleri içinde çeşitli 
eğitim konferansları düzenlenecek.
n HABER MERKEZİ

‘Kendi kodlarımıza dönmemiz gerekiyor’

Konya’da kurultay yapan Tarihi 
Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin 
Özyıldırım ve yönetim kurulu, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru’yu ma-
kamında ziyaret etti.  Tarihi Çarşılar 
Federasyonu (TÇF) tarafından Konya 
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 
Konya’da düzenlenen kurultaya ka-
tılan federasyon yöneticileri Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru’yu ma-
kamında ziyaret etti. 

Konya’nın ev sahipliğine çok mü-
teşekkir olduklarını belirten Tarihi 
Çarşılar Federasyonu (TÇF) Başkanı 
Muhsin Özyıldırım, “Konya’daki ku-
rultayımız dolu dolu geçiyor. Tarihi 
çarşılar, kültürümüzün özellikle pera-

kende ve turizm potansiyeli çok yük-
sek olan, kalbi olan yerler. Bunların 
korunması, yaşatılması, yönetilmesi 
konusundaki edindiğimiz misyonun 
sizlerle birlikte yolculuğu çok harika 
gidiyor. Umduğumuzdan daha fazla 
yol aldığımızı zannediyoruz.

 1,5 yıl içerisinde 75 bin iş yerini 
kapsayan yüzlerce han, kervansaray, 
çarşı, kapalı çarşı, arasta, bedesten, 
pazar yerini kapsayan bir birlikteli-
ğimiz oldu. Ancak burada en büyük 
destekçimiz sizlersiniz. 

Yerel yönetimlerle hiçbir sıkıntı-
mız yok. Merkezi hükümetle de sizle-
rin köprü vazifesi görmenizi istiyoruz” 
diye konuştu. 

“KENDİ KODLARIMIZA DÖNMELİYİZ”
TÇF yöneticilerinin ziyaretinden 

duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru 
da, “Kadim başkent olan Konyamızda 
da tarihi çarşı kültürü, Bedesten kül-
türü, ahilik kültürü oldukça yoğun bir 
şekilde halen yaşanıyor, günümüze 
aktarılmış durumda. 

Kültür, dil, din, tarih bu anlamda 
korunursa geleceğe daha rahat bir 
şekilde uzanmamız mümkün olur. 
Kültür bir yaşayış şekli; ticaretiyle, 
sosyal hayatıyla, alışverişiyle, her şe-
yiyle. Bu anlamda sizin misyonunuz 
da oldukça önemli. Tarihi çarşılardaki, 
bedestenlerdeki esnafımızın yaşatıl-

ması gerekiyor. Çünkü bu dönemde 
çok ciddi bir kültürel erozyona hep 
birlikte şahidiz. Hem mekânsal, hem 
toplumsal, hem ticari ve ekonomik 
olarak her alanda kendi kodlarımıza 
dönmemiz gerekiyor. Tabii burada en 
büyük görevlerden biri de sizlerle bir-
likte yerel yönetimlere düşüyor” dedi.  
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
başta Şükran Mahallesi Kentsel Dö-
nüşüm Projesi olmak üzere belediye-
nin önemli çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.  Başkan Toru ile TÇB Başkanı 
Muhsin Özyıldırım ve yönetim kuru-
lu üyeleri karşılıklı hediye takdiminde 
bulundu.
n HABER MERKEZİ 

Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım ve yönetim kurulu, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu makamında ziyaret etti.

Tarihi Çarşılar Federasyonu Konya Kurultayı Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, tarihi çarşıların sadece alışveriş yapılan alanlar olmadığını, aynı zamanda bulundukları ülkenin tapu kayıtları olduğunu dile getirdi

‘Tarihi çarşılar tapu kayıtlarıdır’
Tarihi Çarşılar Federasyonu’nun 

Konya’da yapılan kurultayına katılan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, “Tarihi çarşılar tarihi köp-
rüler gibi, geçmişle gelecek arasında 
irtibat kuran alanlardır. Bu yönünü 
özellikle korumak ve geliştirmek, 
değerini artırarak geleceğe taşımak 
gerekiyor” dedi. Tarihi Çarşılar Fe-
derasyonu Başkanı Muhsin Özyıl-
dırım, Tarihi Konya Bedesteninde 
yapılan restorasyon çalışmaları ne-
deniyle Başkan Akyürek’e teşekkür 
etti.

Tarihi Çarşılar Federasyonu 
Konya Kurultayı Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde ger-
çekleştirildi. 

Büyükşehir Belediyesi Mevla-
na Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
toplantıda konuşan Tarihi Çarşılar 
Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıl-
dırım, 84 il ve ilçede yüzlerce tarihi 
çarşı, han, kervansaray, arasta ve 
bedesteni kucaklayan, 75 bin iş yeri-
ni kapsayan federasyonun 4. büyük 
toplantısını Konya’da yapmaktan 
mutluluk duydukların ifade etti. Öz-
yıldırım, Tarihi Konya Bedesteninde 
yapılan restorasyon çalışmaları ne-
deniyle Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek’e teşekkür etti. 

TARİHİ ÇARŞILARI GELECEĞE 
TAŞIMAK GÖREVİMİZ 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, tarihi çarşıların 
sadece alışveriş yapılan alanlar ol-
madığını, aynı zamanda bulunduk-

ları ülkenin tapu kayıtları olduğunu 
dile getirdi. Tarihi çarşıların bir mil-
letin varlığını, geleneğini, örf ve ade-
tini yansıttığını ve bir medeniyetin 
aynası vazifesini gördüğünü kayde-
den Başkan Akyürek, “Tarihi Konya 
Çarşısı olmasaydı ne Selçuklu izi, ne 
Osmanlı izi görünür olmazdı. Tarihi 
çarşılar tarihi köprüler gibi, geçmişle 
gelecek arasında irtibat kuran alan-
lardır. Bu yönünü özellikle korumak 
ve geliştirmek, değerini artırarak ge-
leceğe taşımak sorumluluğu bizlere 
aittir” dedi. 

GELECEK AÇIK ALAN 
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE 

Geleceği açık alan alışveriş mer-

kezlerinde ve tarihi çarşılarda gör-
düğünü aktaran Başkan Akyürek, 
“Burada kritik nokta şu. Tarihi çar-

şılarda alışveriş yapan insanların bir 
kısmı o çarşının ruhunu, kimliğini, 
neyi temsil ettiğini bilemeyebiliyor. 

Mutlaka bir eğitim ve kültür çalış-
masına imza atmamız gerekiyor. Ne 
kadar kıymetli bir mirası taşıdığını 
ticaret erbabı bilirse kendisini ve 
bölgesini daha değerli kılacak. Önce 
kendisinin ve bölgenin farkına var-
masını sağlamamız gerekiyor” diye 
konuştu. 

TARİH İÇARŞILAR 
BULUNDUKLARIN YERİN KALBİDİR 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, tarihi çarşıların bulundukları 
yerin kalbi konumunda olduğunu 
belirterek, tarihi çarşıların düzenli 
ve hareketli olması şartıyla şehirle-
re olan katma değerinin de o kadar 
yüksek olacağını söyledi. 

YENİ BİR MEDENİYET ÜRETECEĞİZ 
AK Parti 26. Dönem Konya Mil-

letvekili Mustafa Kabakcı da böyle 
bir toplantıya vesile olan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e 
teşekkür ederek, “Ben bedestenleri 
ve çarşıları yeni kuracağımız bir me-
deniyetin hamur tekneleri olarak gö-
rüyorum. Orada bir maya saklıyoruz 
esasında. O mayayı alacağız ve yeni 
bir medeniyet türeteceğiz” dedi. 

Toplantıya, Zonguldak’ın Dev-
rek İlçesi Belediye Başkanı Musta-
fa Semerci, Konya Tarihi Bedesten 
Çarşısı Koruma ve Yaşatma Derneği 
Başkanı Ebubekir Büyükmesci, Ta-
rihi Bedesten Kunduracılar Derne-
ği Başkanı Abdullah Dölek, Konya 
Sarraflar ve Kuyumcular Derneği 
Başkanı İsmail Karagöz’ün yanı sıra 
İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, 
Edirne, Şanlıurfa, Kırşehir, Bolu, Kü-
tahya ve Zonguldak’tan federasyon 
üyeleri katıldı. 

TARİHİ BEDESTEN 
BAYRAKLARLA DONATILDI 

Tarihi Çarşılar Federasyonu üye-
leri Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan restore edilen Tarihi Bedesteni 
gezerek esnaf temsilcileriyle fikir 
alışverişinde bulundu. 

Tarihi Bedesten Çarşısı esnafı 
ise, 15 Temmuz Şehitleri Anma, De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü etkin-
likleri öncesinde çarşıyı ve işyerlerini 
Türk bayraklarıyla donatarak birlik 
ve beraberlik mesajı verdi.
n HABER MERKEZİ 

Tahir Akyürek Muhsin Özyıldırım
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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
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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 

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.

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
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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

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

ELEMAN 
ALINACAKTIR

BAYAN
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 

√

√

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU 
VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

 Yetiştirilmek üzere; ekip çalışmasına ve 

Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere  vasıfsız 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 

3 VARDİYALI SİSTEME uyum sağlayabilecek
BAY - BAYAN  personel alınacaktır.

BAY-BAYAN eleman alınacaktır.
Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

BAY 
BAKIM VE ONARIM SORUMLUSU

alınacaktır
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

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



14 TEMMUZ 2017 11İLAN

ELEMANLAR 
ARANIYOR
- YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE 20 YAŞINI 
AŞMAMIŞ ELEMAN

- GRAFİK 
TASARIMCI
- MONTAJ 

ELEMANLARI
alınacaktır

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere,

* E SINIFI EHLİYETE SAHİP
* DENEYİMLİ 
* SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

-Askerlik engeli olmayan
-Müracatlar şahsen yapılacaktır

Adres: Adana Çevre Yolu Hacı Yusuf Mescit Mah. 
Boğazköy Sok. No:13 Karatay/Konya 

(Tüvtürk Araç Muayene Arkası) Tel: 0 332  342 57 61

Abdullah Çimen Özfatihler Vinç Mak. San. 
ve Tic. Ltd. Şti.’nde çalıştırılmak üzere;

- UNİVERSAL 
TORNACI

- KAYNAKÇI
- MONTAJCI

- ELEKTRİKÇİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE; 

- TARIM MAKİNASI 
MONTAJ 

ELEMANI OLARAK 
ÇALIŞTIRILMAK 

ÜZERE BAY
.ELEMANLAR ALINACAKTIR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0532 653 00 05

TEL:   0332  503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

- BAYAN ELEMAN 
  •Çok iyi derecede İngilizce bilen
  •Dış Ticaret Pazaralama ekibinde çalışabilecek seyahat engeli olmayan  
- Gıda mühendisi (Bay - İyi derece İngilizce Bilen)
- Gıda teknikeri
- Kaynakçı
- Elektrik Elektronik teknikeri

Aranmaktadır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEMİRPOLAT TARIM ÜRÜNLERİ NAK.OTM.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
Büyükkayacık mak.418 sok. no:3/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 245 97 97

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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10 Kişilik 
Yemek ve Sabah - İkindin 

Cay verecek Emekli 

Erkek Ahçı 
Aranıyor 

Müracaat : 0532 433 34 88 

İkinci elde
kalite ve 

güvenin tek 
adresi
Necip Metinöz

0536 603 77 81
Mehmet Metinöz
0532 607 39 40

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

Yasin Metinöz
0554 723 28 73

SELAM OTOMOTİV
Skoda Octavia
2011 Model
1.6 Dizel

Seat Toledo
2001 Model
1.6 Benzin

Seat Toledo
2000 Model
1.9 Dizel

Volkswagen Jetta
2006 Model
Comfort 1.6 
Otomatik vites

Muhammet KOLCU
0554 747 86 82

Pasta - Cila 
Detaylı Temizlik

DURSUN
OTO YIKAMA

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

Fevzi Çakmak Mahallesi 10429 
Sokak No:10 Karatay

MEDAŞ, WebChat’i
hayata geçirdi

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) müşterilerine daha iyi 
hizmet vermek ve sorunları daha 
hızlı çözüme kavuşturulabilmek için 
kurumsal web sitesi üzerinden 7/24 
hizmet verecek canlı destek hattı 
uygulaması “WebChat’i” hayata 
geçirdi. 

Konya, Karaman, Aksaray, Kır-
şehir, Niğde ve Nevşehir illerinde 
elektrik dağıtım hizmeti veren ME-
DAŞ‘ın internet sitesi www.mera-
medas.com.tr üzerinden kullanıl-

maya başlanan sistem sayesinde 
kullanıcılar kendilerine anlık olarak 
atanacak müşteri temsilcileri ile gö-
rüşme sağlayacak, ihbar, şikayet ve 
taleplerini anlık olarak iletebilecek-
ler. Bu talepler ile hızlı bir şekilde 
sorunların bildirilmesi ve en kısa sü-
rede müşteri talebine uygun olarak 
şikayetin giderilmesi hedefleniyor. 
Ayrıca web site üzerinden yapılan 
uygulamada zaman kısıtlaması yok. 
“WebChat” canlı destek hattı 7/24 
hizmet verecek.  n HABER MERKEZİ 

Türkiye’de kavurucu sıcaklar yaşanırken, baş ağrısı, halsizlik, bulantı gibi belirtilerle 
kendini gösteren güneş çarpması, önlem alınmadığı takdirde hayati tehlike arz ediyor

Güneş çarpmasına 
karşı su tüketimi

Türkiye’nin doğusundan batısına 
kadar birçok ilde kavurucu sıcaklar 
yaşanırken, baş ağrısı, halsizlik, bu-
lantı gibi belirtilerle kendini gösteren 
güneş çarpması, önlem alınmadığı 
takdirde hayati tehlike arz ediyor. Su 
içmek için susamayı veya terlemeyi 
beklemememiz gerektiğini söyleyen 
Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Di-
yetisyen Canan Aksoy, en az iki litre 
sağlıklı ve taze su içilmesini öneriyor.

Haziran ayının sonlarında baş-
layan kavurucu sıcaklar etkisini sür-
dürürken, birçok ilde termometreler 
rekor kırıyor. Özellikle öğle saatlerin-
de plajların bile boş kalmasına neden 
olan sıcaklar, baş ağrısı, halsizlik, bu-
lantı gibi belirtilerle kendini gösteren 
ve önlem alınmadığı takdirde hayati 
tehlikeye yol açan güneş çarpmasıyla 
sonuçlanabiliyor. 

Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı 
Diyetisyen Canan Aksoy, sıvı kaybı ve 
artan hava sıcaklığı sonucunda vücut 
ısısının yükselmesinin, güneş çarp-
masının en önemli nedeni olduğunu 
söyleyerek suyun önemine dikkat 
çekti. Aksoy, “Bir yetişkinin ortala-
ma vücut ağırlığının yüzde 55 - 75’i 
sudan oluşuyor. Bu ağırlığın yüzde 
10’undan fazla sıvı kaybı yaşanması, 
halsizlik ve güneş çarpmasına sebep 
oluyor. Acil önlem alınmadığı takdir-
de kayıp artıyor ve yüzde 20’ye ulaş-
tığında ise hayati tehlike arz ediyor. 
Bu nedenle özellikle sıcak havalarda 
susamayı veya terlemeyi beklemeden 
ortalama iki litre su içmemiz gereki-
yor” diye konuştu. 

5 YAŞ ALTI, 65 YAŞ ÜSTÜ 
RİSKLİ GRUPTA

Suyun aynı zamanda derinin 
nemliliğini artırdığını ve vücut ısısının 
dengesini sağladığını belirten Diyetis-
yen Aksoy, vücut ısısının 40 derece-
nin üzerine çıkması ile oluşan güneş 
çarpmasının; cilt kuruluğu, kızarma, 
bulantı, nabız artışı, kramp, güçsüz-
lük, baş ağrısı ve bayılma gibi belir-
tilerle kendini gösterdiğini ifade etti. 
Güneş çarpmasının, kalp ve tansiyon 
hastaları, böbrek hastaları, beş yaş altı 
çocuklar, hamile ve emziren kadınlar, 
65 yaş üstü kişiler, sporcular ve açık 
havada çalışanlar için daha büyük bir 
risk taşıdığını belirten Canan Aksoy, 
sıcak yerlerde çalışan kişilerin de, gü-
neş çarpması ile aynı belirtilere sahip 
sıcak çarpması için önlem almaları 
gerektiği konusunda uyardı.
İYİ HİSSETSENİZ BİLE HASTANE ŞART!

Güneş çarpmasının acil tedavi ge-
rektiren tehlikeli bir durum olduğunu 
söyleyen Aksoy, ilk etapta yapılması 
gerekenleri şu sözlerle anlattı, “Güneş 
çarpması görülen hastayı, dinlenme-

si ve sakinleşmesi için serin bir yere 
yatırın. Kıyafetlerini çıkartarak soğuk 
suya sokun ve eğer bilinci açıksa su 
içirin. Terleme ile kaybettiği sıvıyı ye-
rine koymak için bir litre suya, bir çay 
kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı tuz 
ekleyin veya maden suyu içirin. Vücut 
ısısı düşse bile hastaneye götürmeyi 
ihmal etmeyin.”

GÜNEŞ ÇARPMASINA 
KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 

- Direkt güneş ışınlarına maruz 
kalmayın.

- Açık renkli kıyafetler giyin.
- Geniş kenarlı şapka ve güneş 

gözlüğü kullanın.
- Güneş koruyucu kremler sürün.
- Egzersizlerinizi sabah ve akşam 

saatlerinde yapın. 
- Kapalı alanları sıklıkla havalan-

dırın. 

- Kaybettiğiniz sıvıyı yerine koya-
cak şekilde yeterli ve sağlıklı su için.

Suyu soğuturken sağlığınızdan 
olmayın!

Sıcak havalarda içtiğimiz suyun 
miktarı kadar sağlıklı olması da önem 
taşıyor. Diyetisyen Canan Aksoy, ağır 
metallerden ve zararlı mikroorganiz-
malardan arındırılmış, taze ve sağlıklı 
sular içilmesini gerektiğine dikkat 
çekiyor, “Sağlıklı ve taze içme suyu-
nu elde edebilmenin en etkili ve basit 
yolu, arıtılmış içme suyudur. Saklama 
koşulları açısından en doğru yöntem 
ise, evde arıtılmış içme sularının 
cam şişelerde muhafaza edilmesidir. 
Bunun yanı sıra, su ve diğer içecek-
lerimizi soğutmak için kullandığımız 
buzların sağlıklı olması da çok önemli. 
Buzlar şebeke suyuyla değil, tüketti-
ğimiz su ile hazırlanmalı ve sık sık ye-

nilenmelidir.”
HALSİZLİĞE KARŞI ÖZEL TARİF: 

YEŞİL SMOOTHİE
Sıcak havalar, güneş çarpmasına 

maruz kalmayanlar için bile baş ağrısı 
ve halsizliğe yol açabiliyor. Waternet 
Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen 
Canan Aksoy’un yeşil smoothie tarifi, 
enerjiyi artırırken lezzetiyle de keyif 
veriyor.

Yeşil smoothie 
1 avuç ıspanak
1/2 elma
1 kaşık avokado
1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi
1 bardak süt
1 - 2 adet buz
Tarçın
Katı malzemeleri blender veya 

katı meyve sıkacağından geçirdikten 
sonra sütle karıştırıp buz ekleyin
n HABER MERKEZİ 

Diyetisyen Canan Aksoy, sıvı kaybı ve artan hava sıcaklığı sonucunda vücut ısısının yükselmesinin, 
güneş çarpmasının en önemli nedeni olduğunu söyleyerek suyun önemine dikkat çekti.
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Karatay’da okul bahçeleri güzelleşiyor
Eğitime yaptığı yatırımlar ve verdiği des-

teklerle adından sıkça söz ettiren Karatay Be-
lediyesi, okulların tatile girmesinin ardından 
Karatay’daki okul bahçelerini daha güzel ve 
kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını sür-
dürüyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlü-
ğü ekipleri Doktor Sedat Yüksel İlkokulu ve 
Karkent İlkokulu bahçelerinde genişletme ve 
asfaltlama çalışmaları yaptı. Okulların yaz tati-
linde olduğu bu dönemde okul bahçelerindeki 
çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri; önümüzdeki güz döneminde ders başı 
yapacak öğrencilere güzel bir sürpriz hazırla-
mış oldu. Yapılan çalışmalarla daha da genişle-
yen ve asfaltları yenilenen okul bahçeleri, okul-
ların açılması ile birlikte yeniden çocuk sesleri 
ile dolacağı günler için geri sayıma başladı.

Karatay Belediyesi olarak eğitime büyük 
önem verdiklerini belirten Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli; 20 okulu, 5 kapalı 
spor salonunu ve 13 suni çim sahayı  belediye 
öz kaynakları ile eğitim camiasına kazandırdık-
larını dile getirdi . Başkan Hançerli, eğitime ya-
pılan yatırımların daha güçlü ve daha müref-
feh bir Türkiye’ye yapılan yatırımlar olduğunu 
vurgulayarak eğitim alanında çalışmaların de-
vam edeceğini söyledi.
n HABER MERKEZ

Karatay Belediyesi, okul bahçelerini daha güzel ve 
kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ereğli’de fotoğraflar ile
15 Temmuz sergisi açılıyor

Medova çalışanları 
kan bağışında bulundu

Ereğli Belediyesi, 15 Tem-
muz’un fotoğraflarla anlatıldığı 
bir sergi düzenliyor. Yunus Emre 
Meydanı 15 Temmuz Demokrasi 
ve Şehitler Parkı’nda bugün saat 
14.00’te açılacak. Canlı olarak yaşa-
dığımız 15 Temmuz’u fotoğraflarla 
anlatmak istediklerini belirten Baş-
kan Özgüven: “15 Temmuz Türk 
Milleti’nin tarihinde yaşamış olduğu 
en alçak saldırıdır. Çünkü o gece 
milletimiz kendi tanklarının önün-
de durdu, kendi uçaklarından atılan 
mermilere siper oldu, gökteki yıldız-
ları gasp edip omzuna takan hain 
askerlerinin karşısında durdu. 

Hiçbir ülke böyle bir hainlik gör-
medi, FETÖ terör örgütünün içerde 
ve dışarıda bulunan uzantılarının 
hain darbe girişimleri milletimiz ta-
rafından bertaraf edildi. Necip mille-
timiz dünyaya ibret olacak destansı 
bir zafere imza attı. Ereğli Belediyesi 
olarak o geceyi bir de fotoğraflarla 
anlatmak istedik ve 15 Temmuz’u 
anlatan fotoğrafları siz değerli hal-
kımıza sunacağız. Cuma günü Yu-
nus Emre Meydanı 15 Temmuz 
Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda 
yapacağımız sergiye tüm halkımız 
davetlidir” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu,depremin oluşumunu ve deprem ile tarım arasındaki ilişkiyi anlattı. 
Seyitoğlu, “Deprem üreten faylar tarıma elverişli düzlük alanlar arasında bağlantı var” dedi

‘Tarım arazileri ile fay
hatları arasında ilişki var’

Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesi, Türkiye’nin acı tecrübelerle 
yüzleşmek zorunda kaldığı deprem 
gerçeğini konu alan bir konferansa ev 
sahipliği yaptı. Konuşmacı olarak ka-
tılan Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu,depre-
min oluşumunu ve deprem ile tarım 
arasındaki ilişkiyi anlattı. 

DEPREM VE TARIM 
ARASINDAKİ BAĞ ELE ALINDI

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
tarafından düzenlenen “Yeryuvarının 
Yapısı ve Deprem Üreten Diri Fayları 
ile Tarım Alanlarının İlişkileri” konulu 
konferansın konuğu, Ankara Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu’ydu. Prog-
rama, Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. 
Mikdat Çakır, Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cum-
hur Çökmüş, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hasan Kürşat Güleş, dekanlar, 
akademisyenler ve öğrenciler ile Kon-
ya Şeker çalışanları katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan KGTÜ 
Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat 
Çakır, bu tür etkinliklerle katılımcı-
ların hem bilgilendirildiğini hem de 
entelektüel birikiminin artırıldığını 
ifade etti. 

Gündemdeki konulara da deği-
nen Çakır, 15 Temmuz kalkışmasını 
unutmadıklarını, devlet otoritesinin 
dışında oluşan otoritelerin anarşizm, 
bu yapının eyleme dönüşmüş halinin 
de terörizm demek olduğunu belirte-
rek,“ülkenin kaybedecek zamanı yok, 
zaman çalışma ve verimlilik zamanı-
dır’’ dedi.

“TARIM ALANLARINDAKİ 
RİSKLERDEN BİRİ DE DEPREM”
KGTÜ Mütevelli Heyet Başkanı 

Dr. Mikdat Çakır’ın açılış konuşma-
sının ardından konferansa geçildi ve 
kürsüye Ankara Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gü-
rol Seyitoğlu geldi. Evrenin oluşu-
mu, dünyanın şekillenmesi, canlı ve 

yeryüzü hareketlerinin etkileşimini 
bilimsel verilerle anlatan Seyitoğlu, 
tarım arazileri ile fay hatları arasın-
daki bağlantıya dikkat çekti. Prof. Dr. 
Gürol Seyitoğlu, “Deprem üreten 
faylar tarıma elverişli düzlük alan-
lar ve tarımsal faaliyetler için gerekli 
olan sıcak ve soğuk su kaynaklarının 
oluşumunu sağlamaktadır, bununla 
birlikte depremler zaman zaman uy-

garlıkları da yok edebiliyor. Bu neden-
le yerleşim alanlarının belirlenmesin-
de deprem fay hatlarının bilinmesi 
önemlidir. Bugün Batı Anadolu’daki 
birçok uygarlığın deprem nedeniyle 
yok olduğunu biliyoruz. İki fay hattı 
arasında yer alan Konya Ovası, dep-
remsellik açısından güvenli bölgeler-
den biri. 

Tuz Gölü fay hattı 8 bin yılda 
bir kırılma yaşıyor” dedi. Programın 
sonunda Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Dr. Mikdat Çakır ve Rektör Prof. Dr. 
Cumhur Çökmüş, Prof. Dr. Gürol Se-
yitoğlu’na plaket takdim etti.  Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesinde 14 
Temmuz 2017 Cuma günü de De-
mokrasi Zaferimizi ve Şehitlerimizi 
anma programının düzenleneceği, 
önümüzdeki süreçte konferansların 
da devam edeceği ifade edildi. 
n HABER MERKEZİ

Medova Hastanesinde düzen-
lenen kan bağışı için, gün boyu 
yapılan anonslarla, Kızılay Kan 
Merkezinin kurduğu ünitede perso-
nelin kan bağışına katılımı sağlandı. 
Hastanenin Başhekim Yardımcısı 
Dr. Mehmet Çelik, kazalar ve has-
talıklar meydana gelmeden yeterli 
miktarda kanın sağlık kuruluşların-
da bulundurulmasının insan hayatı 
açısından büyük önem taşıdığını 
söyledi. Bu amaçla oluşturulan kan 
bankalarına bağışlarla destek ver-
menin en birincil görevler arasın-
da yer aldığını hatırlatan Dr. Çelik, 
“Medova Hastanesi olarak bizler de 
bu bilinçle, belirli periyotlarla has-
tanemizde kan bağışı kampanyala-
rı organize ederek Kızılay’a destek 
vermeye çalışıyoruz. Kana ihtiyaç 
duyabilecek kişiler, belki de yakınla-
rımız, ailemizden birileri ya da sev-
diklerimiz olabilir. Hatta kendimiz 

bile olabiliriz. Çok ciddiye almadı-
ğımız, vakit ayırmak istemediğimiz 
bir kan anonsu bir gün bizim için ve 
sevdiklerimiz için de radyolardan, 
televizyonlardan duyurulabilir. Kan 
bağışlamak, bağışlayan insan için de 
faydalıdır. Kanımızın kendisini yeni-
lemesine imkan veren sağlıklı bir 
işlemdir. Eğer uygun sağlık duru-
muna ve yasal şartlara sahipsek kan 
bağışlamaktan kaçınmamalı, insan-
ların duyarlılıklarını artırıcı çalış-
malar yapmalı ve bu konuda uğraş 
veren sağlık kuruluşlarına yardımcı 
olmalıyız. Her insan değerlidir ve 
bir insanın hayatını kurtarmak tüm 
insanlığı kurtarmakla eşdeğerdir. 
Unutmamalıyız ki, verdiğimiz her 
damla kan bir hayat bulacak, bizi de 
zinde tutacaktır” dedi. Gün boyu sü-
ren bağış kampanyasında 30 ünite 
kan toplandığı öğrenildi.
n İHA

Medicana’dan 15 Temmuz sergisi
Medicana Konya Hastanesinde 15 

Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı. 
Medicana Konya Hastanesi, ‘15 

Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü’ için hastane içerisinde darbe 

girişimi sırasında çekilen fotoğrafların 
yer aldığı sergiyi açtı. Hastaneye ge-
lenlerin 15 Temmuz’u unutmaması 
için darbe girişiminin 1. yıl dönümün-
de açılan sergi dikkat çekti. 

Cuma namazından sonra da şe-
hitlerin aziz ruhları için helva ikra-
mında bulunulacak. Medicana Hasta-
nesi Genel Müdürü Dr. Lütfi Şimşek, 
“Vatanımızın birliği ve milletimizin 

bağımsızlığı uğruna verilen mücade-
lenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıl 
dönümünde aziz şehitlerimizi, gazile-
rimizi rahmet, saygı ve minnetle anı-
yoruz” dedi. n İHA

 Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu,depremin oluşumunu ve 
deprem ile tarım arasındaki ilişkiyi anlattı.



Konya Büyükşehir Belediyesi, 
1/100.000 ölçekli Konya İli Çevre Dü-
zeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Alt Böl-
ge Nazım İmar Planlama çalışmaları-
nın ardından Akşehir ilçe merkezine 
ait 1/5000 ölçekli nazım imar planını 
yeniden düzenleyerek bir ay süre ile 
askıya çıkardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ida-
ri sınırlar içerisinde yer alan tüm ilçe 
merkezleri, kapanan beldeler ve ge-
rekli görülen kırsal yerleşim alanları 
için 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
revizyonu çalışmalarını sürdürüyor.  
Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Dairesi’nden yapı-
lan açıklama şöyle: “Demografik yapı, 
iş gücü yapısı, sosyal ve ekonomik 
yapı ışığında farklı gelişme eğiliminin 
gözlendiği kentsel ve kırsal kullanım 
alanları ile bunların etkileşim alanları, 
sektörel açıdan gelişme potansiyeline 
sahip alanları ve/veya sahip olduğu 
ekolojik değerler açısından korunma-
sı ve geliştirilmesi için benzer kararla-
rın üretilmesi gerekli alanlar dikkate 
alınarak belirlenmiştir. Buradan ha-

reketle Konya İli sınırları bütününde 
6 alt bölge oluşturularak planlama alt 
bölgelerinin özelliklerine göre plan 
kararları, politikalar ve stratejiler üre-
tilmiştir. 

Üst ölçekli plan kararları doğrul-

tusunda Akşehir ilçe merkezinde; 
2043 yılına ait nüfus projeksiyonları 
dikkate alınarak planlama alanı bütü-
nünde değerlendirilmiş; 1 hektar yüz 
ölçümlü alanda yaşaması planlanan 
kişi sayısı, yerleşimlerin kendi karak-

teristik özellikleri olan ortalama konut 
büyüklüğü, ortalama hane halkı sayı-
sı, mevsimsel konut kullanım oranı ve 
yapılaşmış alanlardaki nüfus dağılımı 
gibi önemli ölçütler göz önüne alı-
narak, farklılaşan yoğunluk kararları 
mekana yansıtılmıştır. Yine nüfus ve 
erişilebilirlik kriterleri dikkate alına-
rak sosyal ve teknik alt yapı alanları, 
donatı alanlarının planlama alanı bü-
tününde yeniden irdelenmiş ve etkin 
dağılımı sağlanmıştır. 

2043 yılı hedef alınarak, 6360 
sayılı kanundan sonra Türkiye’de ya-
pılan ilk çevre düzeni planı, 1/25.000 
ölçekli alt bölge nazım imar planları 
çalışmalarının ardından 1/5000 öl-
çekli nazım imar planı revizyonu ça-
lışmaları Büyükşehir Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında 
askıya çıkartılmış olup; planlara http://
www.konya.bel.tr adresinin “Kent 
Bilgi Sistemi” menüsünün “İmar Por-
talı Askı Listesi” (http://imarkbs.kon-
ya.bel.tr:4535/konyagis/askilistesi.
aspx) sekmesinden ulaşılabilir.”
n HABER MERKEZİ
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LYS sonuçlarının açıklanmasıyla 
üniversitelere tercih dönemi 18 Tem-
muz itibariyle başlıyor. 2017 üniversite 
taban puanları ve kontenjanları kılavu-
zu ise ÖSYM tarafından yayınlandı.

2017-Lisans Yerleştirme Sınavı 
(LYS) sonuçları ise geçtiğimiz günler-
de açıklandı. Birçok aday sabırsızlıkla 
11 temmuzu bekliyordu. Sınav sonuç-
ları 21:01’ de açıklandı. Adayların kimi-
si hedefine, ideallerine ulaşabileceğini 
düşündüğü sıralamaları alırken, kimi 
de sıralamalarından memnun olmadı.   

Ayrıca ÖSYM’ den yapılan açık-
lamada matematikte iki sorunun de-
ğerlendirme dışı olduğu kaydedildi. 
Açıklamada, “LYS-1 Matematik Testi-
nin Temel Soru Kitapçığındaki 75. ve 
76. soruların Ortaöğretim İleri Düzey 
Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) 
öğretim programının ID.12.7.1.2 nu-
maralı “Uzayda iki doğru; iki düzlem; 
bir düzlem ve bir doğrunun birbirleri-
ne göre durumlarını belirler ve uygu-
lamalar yapar” kazanımı kapsamında 

olduğu ancak Ortaöğretim İleri Düzey 
Matematik 12. Sınıf Ders Kitabında 
Uzayda Doğru ve Düzlem ünitesinin 
bu kazanımları tümüyle kapsamadığı 
tespit edildiğinden bu iki sorunun de-
ğerlendirme dışı bırakılmasına karar 
verilmiştir” denildi.

  Adaylar 2017 üniversi-
teler program ve kontenjanları için 
ÖSYM’ nin http://www.osym.gov.
tr/TR,13263/2017-osys-yuksekog-
retim-programlari-ve-kontenjan-
lari-kilavuzu.html adresinden kılavuza 
ulaşabileceklerdir. 

LYS TERCİHLERİ 
NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

  2017-ÖSYS tercih işlemleri, 
18 Temmuz 2017 tarihinde başlaya-
cak ve 26 Temmuz 2017 tarihinde 
sona erecektir. Adaylar tercihlerini, 18 
-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında, 
kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖS-
YM’nin https://ais.osym.gov.tr internet 
adresinden TC Kimlik Numaraları ve 
şifrelerini kullanarak kendileri yapacak-

lar.Tercih işlemleri, 26 
Temmuz 2017 tarihinde 
saat 23.59’da sona ere-
cek.

TERCİHLER NASIL 
YAPILACAK?

  Adaylar, 2017-
ÖSYS Yükseköğretim 
Programları ve Kon-
tenjanları Kılavuzuna 
başvuru süresi içinde 
ÖSYM’nin http://www.
osym.gov.tr internet adresinden eri-
şecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı 
yapılmayacak. Buradaki önemli husus 
adayların tercih döneminde bir uzman 
rehber öğretmenden fikir almaları yö-
nündedir. Bulunduğu mahalde rehber 
öğretmen olmayan gençlerimiz @
malperyolcu twitter hesabından bana 
sorularını yöneltirlerse tercih dönemi 
boyunca cevap vermeye çalışacağım.

Adaylar bu kılavuza 
göre tercihlerini belirleye-
cekler. 2017-YGS’de ilgili 
puan türünde 150 ve üze-
ri puan alanlar ön lisans 
programlarını, 2017-YGS/
LYS’lerde ilgili puan tü-
ründe 180 ve daha fazla 
puan alan adaylar yükse-
köğretim programlarını 
tercihleri arasında göste-
rebilecekler. Adaylar ter-

cihlerini yazmaları için bu kılavuzdaki 
boş tercih Listesinden yararlanabilirler.  
  Üzerinde çalışma yapılan 
liste ÖSYM’ye kesinlikle posta ile 
gönderilmemeli veya elden teslim 
etmek için girişimde bulunulmama-
lıdır. Böyle bir liste ÖSYM’de hiç-
bir şekilde işleme konulmayacak. 
  Sadece elektronik ortamda 
yapılan tercihler geçerli olacak. Ter-

cihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre 
ile ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr 
internet adresinden bireysel olarak 
yapılacak.

Adaylar, tercih bildirim işlemini 
tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” 
içerisinde https://ais.osym.gov.tr inter-
net adresinden tercihlerinde değişiklik 
yapabileceklerdir. “Tercih Süresi” ta-
mamlandıktan sonra tercihlerde deği-
şiklik/düzeltme yapılamaz. ÖSYM Mer-
kezine gönderilen düzeltme/değişiklik 
taleplerini içerir dilekçeler işleme alın-
mayacak ve cevaplandırılmayacaktır, 
adayların bu konuda dikkatli olmaları 
gerekmektedir.

Adaylar, tercihlerini internet üze-
rinden elektronik ortamda göndererek 
tercih bildirimini tamamlayacaklar. Bu-
nun dışında tercih bildiriminde bulunu-
lamayacaklardır (posta, fax, elektronik 
posta vb.).

Ayrıca adayların 24 tercihte bu-

lunma hakları var. Geniş bir aralıktan 
tercihlerini yapmaları öneriliyor. Aday-
lar tercih listelerinde istedikleri puan 
türünden bölümlere yer verebilirler. 
Bütün tercihlerin yalnızca adayın ken-
di alanından olması şart değil. Ancak 
adayların diğer puan türlerinden tercih 
yapabilmesi için ilgili puan türlerinin 
hesaplanmış olması koşulu olduğunu 
bilmemiz gerekiyor.

Örneğin MF-4’ten mühendislik-
leri tercih eden bir aday aynı zaman-
da iktisat tercihi de yapmak isterse, 
Y-TM-1 puanının hesaplanıp hesap-
lanmadığına bakmak zorunda. Puan 
hesaplanmadıysa ilgili programa tercih 
listesinde yer veremez. Adaylar hukuk, 
mühendislik, tıp ve mimarlık için geti-
rilen başarı sırası sınırlamasını dikkate 
alarak bu bölümleri yazmalıdır.

Bir sonraki yazımda tercihlerde 
dikkat edilmesi gereken konulara de-
ğineceğiz.

Sevgiyle ve sağlıkla kalın…

2017 ÖSYS TERCİH SÜRECİ

mehmetalperyolcu@gmail.com
MEHMET ALPER YOLCU

“Kütüphanesiz Okul Kalmasın” kampanyası çerçevesinde Meram Belediyesi tarafından 
ilçedeki 15 okula 15 kütüphane yapılmasına dair protokol Konya Valiliğinde imzalandı

Meram’dan 15 okula
15 kütüphane hizmeti

Protokol törenine, Vali Yakup 
Canbolat, Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru ve İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy katıldı. Vali Yakup 
Canbolat, bu protokolün Meram Bele-
diyesi tarafından Meram bölgesindeki 
15 okula modern donatıların tamamı 
bulunan kütüphanelerin yapılması 
projesi olduğunu belirterek, “Bele-
diyemiz tarafından ihalesi yapılan 
proje ile takribi olarak 1.5 milyon TL 
ederinde kaynak çocuklarımızın, milli 
eğitimimizin imkanına sunulmuş ola-
cak. Bu güzel hizmetin yapılması nok-
tasında Meram Belediye Başkanımıza 
ve değerli ekibine ve aracılık eden 
Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür 
ediyoruz. Geleceğimizi emanet ede-
ceğimiz çocuklarımıza ve gençleri-
mize böyle bir yatırımın yapılmasını 
önemsiyoruz” dedi. Projenin önemli 
bir kısmının da 15 Temmuz’un hatı-
rası olarak 15 okula yapılması oldu-
ğuna işaret eden Vali Canbolat, “15 
Temmuz’un yaşatılması, hatırlatıl-
ması ve unutturulmaması noktasında 
da manası ve manidar olan bir proje. 
15 Temmuz’un unutturulmaması 
noktasında böyle manalı, okullarımız-
da da çocuklarımıza bu durumu hatır-
latacak bir projeye imza atmasından 
ve kaynak sunmasından dolayı da 
başkanımıza teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı.

Projenin hayırlı olmasını temenni 
eden Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy da, “Kütüphanele-
rimiz okullarımızın beyni mesabesin-
dedir. Öğrencilerimizin en çok istifa-
de ettiği birimler ne kadar donanımlı 
olursa, onların seveceği şekilde tan-
zim ve dizayn edilirse çocuklarımız 
oraya daha istekli ve arzulu olarak 
o mekanları kullanırlar. Devletimiz 
gerekli imkanları kullanıyor ama ora-

larda özel dokunuşlara ihtiyacımız 
oluyor. Bu anlamda Meram bölge-
mizdeki 15 okula 15 kütüphanenin 
yapılması ve şehitlerimizin isminin 
verilmesi çok anlamlı. Bu hayra vesile 
olan başkanımızı ve ekibimizi tebrik 
ediyorum” şeklinde konuştu.

“Şehitlerimizin anısını yaşatacağız”
Devletimizin ve milletimizin be-

kası için hiç düşünmeden canlarını 
veren şehitlerimizin anısını yaşat-
mak üzere bu protokolü yaptıklarını 
kaydeden Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru ise, “15 Temmuz’da 15 
okulumuza 15 şehidimizin ismini 
vererek, çocuklarımızın daha aydın-

lık yarınlara ulaşmasını sağlayacak, 
onların dimağlarına katkı sağlayacak, 
teknolojik donanımlı kütüphaneleri-
mizi İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze 
sunmak üzere ihalemizi yaptık. İnşal-
lah yeni eğitim döneminde hazır bir 
şekilde kütüphaneleri İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne teslim etmiş olacağız.

 Millet olarak 15 Temmuz’da 
şunu gördük: Bizler çocuklarımıza, 
gençlerimize sahip çıkmazsak onlara 
sahip çıkacak pek çok hain odak orta-
ya çıkıyor. 

Onun için bizlere çocuklarımıza 
ve gençlerimize sahip çıkma anla-
mında gerek kütüphaneler gerek 

gençlik merkezleri gerekse sportif 
alanların kazandırılması noktasında 
Meram Belediyesi olarak yanlarında 
olmaya devam edeceğiz. Bu vesiley-
le devletimizin bekası için canlarını 
hiç düşünmeden veren şehitlerimizi 
rahmetle, gazilerimizi de minnetle 
anıyorum. 

Aydınlık bir gelecek için ilçemiz-
de yeni yapılacak okullara kütüphane 
desteğimizi sürdürmeye devam ede-
ceğiz” dedi.

Konuşmalardan sonra Vali Can-
bolat, Başkan Toru ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Gürsoy, protokolü imzaladı.
n HABER MERKEZİ 

Çözüm, LYS’de farkını
bu yılda ortaya koydu

102 yaşında çok
az doktora gitti!

Özel Konya Çözüm Temel Lise-
si bu yıl da YGS ve LYS’de öğren-
cilerin elde ettiği sonuçlar ile aka-
demik alandaki başarısını bir kere 
daha ortaya koydu. Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı’nda (YGS) ve Lisans 
Yerleştirme Sınavı (LYS)  geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da Konya Çözüm 
öğrencileri başarı ivmesini üst se-
viyelere çıkardı. ÖSYS sonuçlarına 
göre Türkiye 4, 78, 95, 129.su Kon-
ya Çözüm Temel Lisesinden. Ayrıca 
farklı puan türlerinde Türkiye, 844, 
857, 863, 867, 937.si gibi dereceleri 
elde eden Konya Çözüm Temel Li-
sesi, akademik alandaki başarısını 
bir kez daha kanıtladı. Özel Konya 
Çözüm Temel Lisesi öğrencileri, ilk 
1000’de 9 derece, ilk 2000’de 14 
derece, ilk 3000’de 18 derece, ilk 
5000’de 41, ilk 10000’de 68 dere-
ce, ilk 30000’de 176 derece ve ilk 
50000’de 216 derece elde etti.

Özel Konya Çözüm Temel Lisesi 
Kurucu Temsilcilerinden Mustafa 
Yıldırım, “Bu başarılı sonuçları elde 
edebilmek için 11. ve 12. sınıfta, 
öğrencilerin ihtiyaçlarına göre özel 
düzenlenmiş 1500 saatlik üniver-
site sınavlarına hazırlık programı 
uyguluyoruz.  Bu program öğrenci-
lerimizin başarı durumlarını düzenli 
olarak takip etmek için uyguladığı-
mız YGS ve LYS denemeleriyle des-
teklenmektedir. Okulumuzda her 
öğrenciye danışmanlık yapıyoruz. 
Danışman Öğretmenlik Sistemi ile 

öğrencinin akademik ve sosyal alan-
daki gelişimi gözlenirken akademik 
başarılarının artması da hedefleni-
yor. Okulumuz ayrıca öğrencilerin 
sadece üniversite sınavlarında değil, 
hayatın her alanında başarılı olma-
larını amaçlıyor. Öğrencilerin kendi-
lerine en uygun üniversiteyi seçebil-
meleri için derslerin yanı sıra yoğun 
rehberlik çalışmaları da yapılıyor. 
Sistematik hazırlık ve etkin takip 
sürecinin sonucunda mezunlarımız 
üniversite hayatlarına Türkiye’nin 
önde gelen üniversite ve fakültele-
rinde devam ediyor. Başarılarımızın 
artmasında emeği geçen idarecileri-
mize, öğretmenlerimize ve destek-
leriyle yanımızda olan velilerimize 
teşekkür eder, tüm öğrencilerimizi 
başarılarından dolayı tebrik ede-
rim” dedi.   Yıldırım, “Bilindiği üzere 
2019’dan sonra temel liseler Dönü-
şüm Programı çerçevesinde eğitim 
öğretimlerine devam edemeyecek-
lerdir. Ancak değişim yönetmelik-
lerine uygun olan temel liseler bu-
lundukları binalarda eğitim öğretim 
faaliyetlerine devam edebilecekler-
dir. Bu çerçevede Özel Konya Çö-
züm Temel Lisesi kolej için gerekli 
olan “bahçe” şartını yerine getirerek 
bulunduğu binada 2019’dan sonra 
eğitim öğretime devam edebilecek. 
Hatta önümüzdeki yıldan itibaren 
bahçesi olan bir temel liseye dönü-
şecek” ifadelerini kullandı.  
n HABER MERKEZİ

Karapınar’da yaşayan 102 ya-
şındaki Mahmut Özdemir, ilerleyen 
yaşına rağmen tüm ihtiyaçlarını 
kendi karşılıyor. Özdemir, yaptığı 
açıklamada Çanakkale gazisi olan 
babasının kendisini nüfusa 5 yıl 
geç kaydettirdiğini ifade etti.  5 ço-
cuk, 14 torun sahibi olduğunu ifade 
eden Özdemir çok az doktora gittiği-
ni, hayatı boyunca önemli bir sağlık 
sorunu yaşamadığını söyledi. Her 
gün gazete okuyarak gündemi takip 
etiğini ifade eden özdemir, şunları 
kaydetti: “ Adımı, Çanakkale savaş-
larında şehit olan amcamdan almı-

şım. Ben de 4 sene askerlik yaptım. 
Uzun yaşamam Allah’ın takdiri. Yal-
nız hiç sigara içmedim. Torunum 
ve eşi bakıyor bana. Onlardan Allah 
razı olsun. 

Sağlığımda iyi. Önemli rahat-
sızlığımda yok. Yiyecek ayrımı yap-
madım ama yoğurt  fazla tükettim. 
Erken kalktım, fazla uyumadım. 
Çocukluğumdan beri doğal ürünler 
ile besleniyorum. Uzun yaşamak is-
teyenlere doğal ürünler tüketmeyi 
ve zararlı alışkanlıklardan uzak dur-
malarını tavsiye ediyorum.”
n HABER MERKEZİ 

Akşehir’in yeni Nazım İmar Planı askıya çıktı

Mustafa Yıldırım

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir ilçe merkezine ait 1/5000 ölçekli nazım imar 
planını yeniden düzenleyerek bir ay süre ile askıya çıkardı.

Meram Belediyesi, 15 Temmuz’un yıldönümünde 15 okula 15 kütüphane hizmeti sunacak. Projeyle ilgili protokol imzalandı.
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Ereğli Belediyesi hizmet
noktasında yoğun çalışıyor

Ereğli Belediyesi çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor. Ekip-
ler bir yandan asfalt çalışmalarını 
yürütürken bir yandan da ışıklan-
dırma ve park bahçe çalışmalarını 
yürütüyor. 

Çalışmaları yakından takip eden 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven, Ereğli’nin her bir köşesinde 
çalışmaları sürdürdüklerini belir-
terek, “Sosyal ve kültürel projele-
rimizin yanı sıra fiziki belediyecilik 
çalışmalarımız da devam ediyor. 
Ekiplerimiz asfaltlama, ışıklandır-
ma, park ve bahçe çalışmalarına yo-
ğun bir şekilde devam ediyor. Şu an 
Ereğli girişimizden İstasyon Caddesi 

boyunca ışıklandırma çalışmaları 
yapıyoruz, park ve bahçelerde çim 
serme, biçme, çiçeklendirme çalış-
malarımızın yanında Şinasi, Üçgöz 
ve Gülbahçe mahallemizi birbirine 
bağlayan Anafartalar Caddesinde 
sıcak asfalt; Orhaniye mahallemiz-
de sıcak ve soğuk asfalt çalışmaları 
yapıyoruz. Daha modern ve daha 
güzel bir Ereğli için durmaksızın ça-
lışıyoruz. Hemşehrilemizin istekleri 
doğrultusunda şehrimizi geliştire-
cek hizmetleri gerçekleştiriyoruz. 
Bundan sonraki süreçte de çalışma-
larımıza yoğun bir şekilde devam 
edeceğiz” dedi.
n İHA

Karatay’da kaçak yapıya geçit yok

Konya’nın kadim yerleşim yeri 
olan Karatay, Mevlana Türbesinden 
Boncuklu Hüyük’e, Obruk Hanı’ndan 
Sırçalı Mescid’e kadar pek çok tarihi 
değere ev sahipliği yapıyor. Karatay 
Belediyesi bu yapının korunabilmesi, 
ihtiyaç doğrultusunda hızla büyü-
yerek gelişen yapılaşmanın ilçenin 
dokusuna zarar vermeden sürdürü-
lebilmesi için kaçak yapıyla mücadele 
konusuna büyük önem veriyor.

Akbaş Mahallesinde Devlete ait 
araziye yapılan ruhsatsız yapılar, Ka-
ratay Belediyesi Fen İşleri ekipleri 
tarafından 3194 sayılı İmar Kanunun 

32. ve 42. Maddesi gereğince yıkım 
işlemleri tamamlandı. Devlet arazisi-
nin korunması ve çarpık yapılaşma-
nın önlenmesi hedef alınarak yapılan 
çalışmalar ile Karatay’ın modern gö-
rünümünün ve sağlıklı yapılaşması-
nın korunması sağlanıyor.

Kaçak yapılaşma ile mücadelede 
taviz verilmediğini vurgulayan Kara-
tay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli; ilçenin planlı ve programlı ola-
rak gelişmesi için çalıştıklarını söyledi. 
Kaçak yapılaşma ile mücadele husu-
sunda devlet ve vatandaş işbirliği ile  
nihai çözümünün mümkün olduğunu 

belirten Başkan Hançerli, “Vatandaş-
larımızın kanun ve mevzuatlara uy-
gun şekilde yapılaşma yoluna gitme-
leri hem Karatay’ımızın estetiği, hem 
de alt yapı faaliyetlerinin sürekliliği 
için çok önemlidir. Hızla büyüyen ve 
gelişen ilçemizin yarınları için kaçak 
yapılaşmaya asla müsamaha göster-
meyeceğiz. Gelecek nesillerin gurur 
duyulacak mimariye sahip bir Kara-
tay’da yaşamaya devam edebilmeleri 
için ilçemizin yapılaşmasını korumak 
hepimizin en büyük önceliği olmalı-
dır” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli

Gümüştepe Mesire Alanı yakınlarında yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 
Karadan ve havadan müdahale edilen yangın yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alındı

Ormanlık alanda çıkan
yangın güçle söndürüldü

Ormanlık alanda çıkan ve rüzga-
rın da etkisiyle kuvvetini artıran yan-
gın kontrol altına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 
sıralarında merkez Meram’da bulu-
nan Gümüştepe Mesire Alanı yakın-
larında yangın ihbarı üzerine itfaiye 
ekipleri sevk edildi. Ormanlık bölge-
den alevler ve dumanlar yükselirken, 
itfaiye ekipleri yangına müdahale 
etmeye başladı. Yangın sonrası olay 
yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk 
edildi. Yangına müdahale için çevre 
illerden yangın söndürme helikopteri 
ve uçağı da istendi. Yangın alanına 
gelen helikopter ve uçak bölgeye ha-
vadan su atarak müdahale etti. Ka-
radan ve havadan müdahale edilen 
yangın yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol 
altına alındı. İş makineleri de yangın 
söndürme çalışmalarına destek verdi. 
Yangın alanında soğutma çalışmaları 
yapıldı. 

Öte yandan, çevredekilerin yan-
gının çıktığı yerin yakınından piknikçi 
olduğu tahmin edilen 3 kişinin kaça-

rak uzaklaştığı ihbarı üzerine hareke-
te geçen polis ekipleri şahısların yaka-
lanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meram Gümüştepe mevkiinde 
ormanlık alanda çıkan yangın tama-
men söndürüldü. Vali Yakup Can-
bolat, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek ve Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, çalışmalar de-
vam ederken bölgede incelemelerde 
bulundu. 

Konya Valisi Yakup Canbolat, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek ve Meram Belediye Başka-

nı Fatma Toru, Meram Gümüştepe 
mevkiinde çıkan yangın alanında 
incelemelerde bulundu.  Vali Yakup 
Canbolat, tamamen söndürülen yan-
gının neden çıktığının araştırıldığını 
belirterek, bölgede yeniden ağaçlan-
dırma yapılacağını vurguladı. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Akyürek, Büyükşehir İtfaiyesi ile 
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 
yangına hemen müdahale ederek ve 
kontrol altına aldığını belirterek, “Kı-
şın bol kar yağdığı için tabiat daha 
canlı, otlar ve çayırlar daha yüksek. 

Ama bu aylarda tabiat kurumaya baş-
ladığı için yangın riski artıyor. Araba-
dan atılacak bir cam parçası, kırılacak 
bir şişe, piknikte çıkarılacak küçük bir 
kıvılcım büyük felaketlere yol açabilir, 
bütün orman değerlerimizi tehlikeye 
atabilir. Vatandaşlarımızdan piknik 
yaparken etrafta cam şişeleri bırak-
mamalarını istiyoruz. Özellikle bu ay-
larda çok dikkatli olalım” dedi. 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru da geçmiş olsun dileklerinde 
bulunarak, “Yangın rüzgarın da etki-
siyle büyüdü ama kontrol altına alındı. 
Ağaç kolay yetişmiyor, hepimizin dik-
kat etmesi gerekiyor” dedi. 

Yangın ihbarının hemen ardın-
dan Orman Bölge Müdürlüğü ve 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı ekipleri ile askeri personel, 
Büyükşehir Belediyesi ve Meram Be-
lediyesi Park Bahçeler ekipleri yangı-
na anında müdahale etti. Büyükşehir 
İtfaiyesi, 15 arazöz ve 36 personelle 
söndürme çalışmalarına katıldı.
n İHA 

Yangın sonrası olay yerine çok 
sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 
Yangına müdahale için çevre 
illerden yangın söndürme 
helikopteri ve uçağı da istendi. 
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Hakkari’de saldırı hazırlığındaki 8 PKK’lı 
terörist operasyonla etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: “Yüksekova-Dağlıca yakınlarında Irak 
sınırına sıfır noktasında bulunan ve halen 
boş durumda olan İkiyaka köyü Mezrok mez-
rasında dere kenarında tespit edilen 6 bölücü 
terör örgütü mensubu ve Irak kuzeyi Avaşin 
Basyan bölgesinde tespit edilen 2 bölücü 
terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 
8 bölücü terör örgütü mensubu birlikleri-
mize saldırı girişiminden önce yapılan hava 
harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. 
Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmekte-
dir.”  n AA

Seydişehir ilçesinde aniden yola çıkan ba-
şıboş camız sürüsüne otomobil ve minibüs 
çarptı, 3 hayvan telef oldu.  Alınan bilgiye 
göre, Ali Usta yönetimindeki 06 ADR 681 
plakalı otomobil ve Ergun Kıran idaresin-
deki  67 ZP 596 plakalı minibüs, Seydişe-
hir-Antalya çevre yolunda aniden yola çıkan 
başıboş camız sürüsüne çarptı. Araçlarda 
büyük hasar oluşun kazada, 3 camız da telef 
oldu. Telef olan camızlar, görevliler tarafın-
dan kaldırıldı.   n AA

Başı boş sürü
kazaya neden oldu

PKK’lı 8 terörist 
etkisiz hale getirildi

Halkapınar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü etkinlikleri kapsamında yaz kursu öğrencileri anma 
programı düzenledi. Halkapınar İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve 
Spor Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitleri anma programı 
Gençlik Merkezi Konferans Salonunda  yapıldı.

Saygı duruşu, İstiklal marşı ve Kuran’ı Kerim tilavetinin 

ardından, şiir ve 15 Temmuz gecesini anlatan video gösteri-
leri ile devam eden anma programında, 15 Temmuz anısına 
yapılan satranç ve masa tenisi turnuvalarında dereceye giren 
öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Daha sonra Halkapınar Kaymakamı Hakan Güner, Bele-
diye Başkanı Fahri Vardar’ın da katılımıyla merkezin bahçesi-
ne de şehitler için 50 fidan toprakla buluşturuldu.  n AA

Halkapınar’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

DEAŞ’a yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristin otopsi işlemleri tamamlandı. Haklarında 
yakalama kararı bulunan teröristlerin A.Y. (26), F.H.T, V.S, M.E.D. ve M.C. olduğu belirlendi

5 DEAŞ’lı teröristin 
kimlikleri belli oldu

Meram’da terör örgütü DEAŞ’a 
yönelik operasyonda etkisiz hale ge-
tirilen 5 teröristin kimlikleri tespit 
edildi.  Alınan bilgiye göre, Meram 
ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik 
operasyonda etkisiz hale getirilen 5 
teröristin otopsi işlemleri tamamlan-
dı. 

Parmak izlerinden yola çıkılarak, 
tamamı DEAŞ terör örgütü mensubu 
olmak suçundan haklarında yakala-
ma kararı bulunan teröristlerin A.Y. 
(26), F.H.T, V.S, M.E.D. ve M.C. oldu-
ğu belirlendi.  A.Y’nin daha önce PKK 
terör örgütüne üye olmak suçundan 
cezaevinde yattığı tespit edildi. Di-
ğer 4 teröristin ise DEAŞ’ın Suriye 
kamplarında eğitim aldıkları belir-
lendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
soruşturma kapsamında toplam 18 
şüpheliyi gözaltına aldı.  Yakalananlar 
arasında ev sahibi M.Ö’nün de bulun-
duğu, M.Ö’nün daha önce FETÖ/PDY 
soruşturması kapsamında, örgüte fi-
nans sağladığı iddiasıyla tutuklandığı, 
bir süre sonra serbest kaldığı tespit 

edildi. Şüpheli M.Ö’nün kardeşinin 
de FETÖ/PDY soruşturması kapsa-
mında arandığı öğrenildi. 
BOMBAYI PATLATMAYA HAZIRLANDI-
ĞI SIRADA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ

Öte yandan operasyon düzen-
lenen villada yapılan aramada, 4 ki-
logram TNT patlayıcı ve canlı bomba 

yeleğinin, çatı katında öldürülen terö-
ristlerden A.Y’nin yanında bulundu-
ğu bildirildi. A.Y’nin bombayı patlat-
maya hazırlandığı sırada etkisiz hale 
getirildiği kaydedildi.

Konya’nın merkez Meram ilçesin-
de dün terör örgütü DEAŞ’a yönelik 
operasyonda 5 terörist etkisiz hale 

getirilmiş, 4 polis memuru hafif yara-
lanmıştı.

Çatışmanın çıktığı evin, Vali Ko-
nağı yakınlarında, Özel Harekat Şube 
Müdürlüğü ile Hava Savunma Okulu 
ve Eğitim Merkezi Komutanlığı gü-
zergahında bulunması dikkati çek-
mişti.   n AA

4 bin 521 hakim ve 
savcı ihraç edildi

HSK Teftiş Kurulu Başkanı Ko-
lukısa, “Bu süreçte HSK olarak, 4 
bin 521 tane hakim ve savcı hak-
kında FETÖ üyeliğinden işlem yap-
tık, bunları ihraç ettik. İnceleme ve 
araştırmalarımız hala devam edi-
yor” dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 
(HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus 
Nadi Kolukısa, TRT Haber’de katıl-
dığı Uzman Gözüyle Hukuk prog-
ramında gündeme ilişkin soruları 
yanıtladı. 

FETÖ’nün yargıda nasıl örgüt-
lendiği ve hangi yöntemleri kullan-
dığına ilişkin bir soru üzerine Kolu-
kısa, örgüt mensuplarının “yargıyı 
ele geçirme” sürecini Teftiş Kurulu 
üzerinden gerçekleştirdiğini bildirdi. 

FETÖ’nün örgüt mensuplarını 
bu kurul vasıtasıyla müfettiş yaptı-
ğına dikkati çeken Kolukısa, “Daha 
sonra da kendilerinden olmayan ha-
kim ve cumhuriyet savcıları hakkın-
da soruşturmalar yaptılar. Denetim-
ler sırasında bu kişilere son derece 
düşük not verdiler. Kendilerinden 
olan kişilere de hak etmedikleri hal-
de çok yüksek notlar verdiler.” dedi. 

FETÖ’nün kendi adamlarını 
parlatarak yargıda önemli mevki ve 
makamlara getirdiğini vurgulayan 
Yunus Nadi Kolukısa, örgütün bu 
kişilerle 17-25 Aralık yargı darbesi-
ni planladığını ve hayata geçirmeye 
çalıştığını ifade etti. 

Terör örgütünün yaptığı kum-
pas davalarıyla ilgili bir soru üzerine 
de Kolukısa, FETÖ’nün Teftiş Ku-
rulu’nu ele geçirdikten sonra ikinci 
aşama olarak bu tür kumpaslara yö-
neldiğini söyledi. 
YARGI NASIL AYAKTA DURABİLDİ?

“Bu kadar FETÖ’cü hakim ve 
savcı varken, 15 Temmuz sonrası 
yargı nasıl ayakta durabildi?” soru-
sunu da yanıtlayan Kolukısa, “Türk 
yargısı ilk kez 15 Temmuz’da dar-
beye karşı dik durdu. Daha önceki 
darbelerde alkış tutmuştu. Alkış 
tutan bir yargıdan, 15 Temmuz’da 

dik duran bir yargıya geldik. HSYK 
olarak o gece çok önemli adımlar 
atıldı. Cumhuriyet Başsavcılarımız 
o gece hemen darbecilere yönelik 
soruşturmalar başlattılar, emir ve 
talimatlar verdiler. Türk yargısı ilk 
kez dik durarak kendini ispat etti.” 
açıklamasını yaptı. 

Örgütle bağlantısı olan yargı 
mensupları hakkında yapılan çalış-
malarla ilgili bilgi veren Kolukısa, 
“Bu süreçte biz HSK olarak, 4 bin 
521 tane hakim ve savcı hakkın-
da FETÖ üyeliğinden işlem yaptık. 
Bunları ihraç ettik. İnceleme ve 
araştırmalarımız hala devam edi-
yor. Kripto FETÖ’culer olabilir. Biz 
bunlara yönelik Teftiş Kurulu olarak 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye 
konuştu. 

“Nasıl bir gecede tespit edildi, 
ihraç edildi?” sorusunun da sıkça 
gündeme geldiğini belirten Yunus 
Nadi Kolukısa, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Bize bu soru Brüksel’de de 
soruldu, Avrupa Konseyi’nde. Biz 
2015 Nisan ayından itibaren HSYK 
3. Dairesinin tarafımıza verdiği, pa-
ralel devlet yapılanmasına yönelik 
soruşturma var. Ben bizzat soruş-
turmada bulundum. Bir gecelik bir 
durum değil. Biz, 1-1,5 yıl öncesin-
den çalışmaya başlamıştık. Bu çalış-
maları yaparken de ilk kez rutinin 
dışına çıkarak, emniyet birimleri-
mizle, istihbarat dairesi, terör daire-
si ve MİT ile uyumlu ve koordineli 
bir çalışma yürüttük. Haftanın iki 
veya üç günü toplantılar yaptık, bil-
gi havuzu oluşturduk. Bu aldığımız 
genel yetki çerçevesinde bu kişilerin 
belirlenmesi çalışmasını yaptık.”

Kolukısa, bir soru üzerine, “By-
Lock kullanıcısı olan bizde bin 780 
hakim ve cumhuriyet savcısı vardı. 
Bunlar o ilk gece attığımız 2 bin 745 
kişi içerisindeydi. Bu da o yaptığımız 
çalışmanın ne denli doğru olduğunu 
gösteriyor.” dedi.
n AA

Arpa rekoltesi ikiye katladı, çiftçi sevindi
Karaman Ziraat Odası Başkanı 

Recep Muğlu, geçtiğimiz günlerde 
hasadı başlayan arpada, rekoltenin 
geçen yıla göre ikiye katlayacağını 
söyledi. 

Arpa hasadının yapıldığı arazi-
lerde incelemelerde bulunan Muğlu, 
kış mevsiminin bol yağışlı geçmesi 
nedeniyle tüm ürünlerde olduğu gibi 
arpada da mahsulün çok iyi olduğu-
nu belirtti. Muğlu, bu yıl beklentilerin 
üzerinde bir rekolte olduğunu belirte-

rek, “Çiftçilerimiz arpada taban fiyat 
konusunda Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO) ve bakanlığımızdan bir fiyat 
açıklaması yapmasını bekliyordu. Fa-
kat bizim aldığımız bazı bilgiler var. 
Arpa fiyatının açıklanması belki ta-
ban fiyatın oluşturulması açısında iyi 
olabilir ancak, bunda bir ay öncesine 
kadar arpa fiyatının 1 TL’nin üzerin-
de gittiğini biliyoruz. Bu fiyatlara karşı 
bakanlığımızın açıklayacağı rakamlar 
eş değerlerde olmaz ise çiftçimiz bun-

dan büyük zarar görür. Şu anda arpa 
serbest piyasada 860 ile 900 lira ara-
sında gidiyor. 

Geçtiğimiz yıl Karaman’da 495 
bin dekar alanda arpa hasadı yapıldı 
ve 122 bin ton mahsul kaldırıldı. Bu 
yıl ise mahsulün 200 bin tonu geçme-
sini bekliyoruz” dedi.
‘YAKILAN ANIZ VERİMİ DÜŞÜRÜYOR”

Çiftçilere anızları yakmamaları 
konusunda bir kez daha uyarıda bulu-
nan Ziraat Odası Başkanı Recep Muğ-

ru, “Çiftçilerimiz zannediyor ki anızı 
yaktığımız zaman sanki çok ürün 
alacağız mantığıyla bakıyor. Halbu-
ki toprakta yaşayan binlerce canlı ile 
yaktığımız toprağın içinde bulunan 
tüm mineralleri yakarak öldürüyoruz. 
Tam tersine anızı yakılan tarlada ve-
rim düşüyor. Anız da doğal bir gübre-
dir. Çiftçilerimizi uyarıyorum, anızla-
rını yakmasınlar, yakanları da hemen 
şikayet etsinler” dedi.
n İHA

Yakalananlar arasında ev sahibi M.Ö’nün de bulunduğu, M.Ö’nün daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte 
finans sağladığı iddiasıyla tutuklandığı, bir süre sonra serbest kaldığı tespit edildi.
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Atiker Konyaspor’un transfer listesinde yer 
alan sol bek Ferhat Öztorun kulübü Başakşehir ile 
yollarını ayırdı. Medipol Başakşehir, 3 sezondur 
turuncu-lacivertli formayı giyen Ferhat Öztorun ile 
yollarını ayırdı. 

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü yıldız Gael 
Clichy’nin transfer edilmesiyle sol bek mevkinde-
ki isimlerin artmasının ardından Ferhat Öztorun ile 
yollar ayrıldı. Turuncu-lacivertli formayla 69 maça 
çıkan 30 yaşındaki futbolcunun 2 asisti bulunuyor.

Medipol Başakşehir de takımdan ayrılan tec-

rübeli futbolcu için bir teşekkür mesajı yayımladı. 
Turuncu-lacivertli takımın resmi sitesinden yapı-
lan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2014 yılından bu yana turuncu-lacivertli for-
mamızı giyen Ferhat Öztorun’un sözleşmesi karşı-
lıklı olarak feshedildi.

Başkanımız Göksel Gümüşdağ, vedalşmak 
üzere kulübe gelen Ferhat Öztorun’a hatıra plaketi 
verdi. Ferhat’a kulübümüze vermiş olduğu emek-
ler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bö-
lümünde başarılar diliyoruz.”  n İHA

Ferhat Öztorun kulübünden resmen ayrıldı

Transfer bombalarını bir bir patlatan Başak-
şehir, Gökhan İnler’in ardından Mevlüt Erdinç’i de 
transfer etti. 

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kuran 
ve önümüzdeki sezon da zirve yarışı içinde iddialı 
bir konumda olmak isteyen Başakşehir, transfer 
bombalarını bir bir patlatıyor. Elia, Tunay Torun, 
Chedjou ve Clichy’nin ardından Gökhan İnler’i 
kadrosuna katan Başakşehir, Mevlüt Erdinç trans-
ferinde de mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezon 

Metz’te kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi 
bittikten sonra Hannover’a geri dönen Mevlüt, 
Başakşehir’in teklifini kabul etti. Mili futbolcu, 
önümüzdeki sezon turuncu-lacivertli forma için 
mücadele edecek.

Mevlut Erdinç Konyaspor’un da transfer lis-
tesinde olan bir isimdi. Başkan Ahmet Şan yaptı 
açıklamada Mevlüt Erdinç’e olan ilgilerini kabul 
etmiş ancak maliyeti nedeniyle tereddütte olduk-
larını söylemişti.  n İHA

Mevlüt Erdinç de Başakşehir’e imza attı

Hedef Avrupa
Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun, Avrupa hedefinin olduğunu belirterek, “Kulübe faydalı olacak teklif 

geldiğinde başkanımız bunu değerlendirecektir. Oturup konuşurum. Şu anlık bir şey yok” dedi 
Beşiktaş’ta forma giyen oyuncu 

Cenk Tosun, Nevzat Demir Tesis-
leri’nde basın toplantısı düzenledi. 
Siyah-beyazlı oyuncu, geçen yıl en 
verimli sezonunu geçirdiğini ifade 
ederek, “Geçen sezon faydalı geç-
ti. 24 golle en verimli sezonumu 
geçirdim. Bu sezonki planlarım ve 
hedeflerim şampiyonluk. En büyük 
hedeflerimiz arasında Şampiyonlar 
Ligi’nde gruptan çıkmak var. Ben 
de rekorumu kırmak istiyorum. 
Faydalı olmak ve gol atmaya de-
vam etmek istiyorum. Gol krallığını 
son haftalarda kaybettim. Bu sene 
gol krallığını kazanmak için elim-
den geleni yapacağım” şeklinde 
konuştu.

“REKABET OLMASI
 HER ZAMAN İYİ”

İsmi Beşiktaş ile anılan forvet 
oyuncuları ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Tosun, “Arayışlar olması 
normal. Beşiktaş’a her sene forvet 
geliyor. Ben kendime güveniyo-
rum. Rekabet olması her zaman 
iyi. Forvetler alınması gerek, 
benim adıma da alınacak. Son 2 
senede 42 maç oynadım. Sahada 
hocama belli etmek istiyorum. Bu 
sene ilk 11’e girmek için elimden 
geleni yapacağım” diye konuştu.

“YURT DIŞI KAMPLARIYLA 
SÜPER KUPA’YA HAZIR OLACAĞIZ”

Cenk Tosun, yeni sezon hazır-
lıklarının verimli geçtiğini belirte-
rek, “Şu an takımda olan herkes 
hazır. İdmanlar güzel geçiyor. Yük-
lemeler yapıyoruz ve kamp verimli 
geçiyor. Yüzde 100 hazır değiliz. 
Çin kampı ve Marbella ile Süper 

Kupa’ya hazır olacağımızı düşünü-
yoruz. Sezon başındaki yüklemeler 
bizi bütün sezon götürüyor. 3 kul-
varda da iyi oynadık. O yüzden bu 
sene de bu yüklemeler kondisyon 
anlamında bize yardımcı olacak” 
açıklamasını yaptı.

“HOCA DAHA İYİSİNİ 
YAPMAMIZI İSTİYOR”

Teknik Direktör Şenol Güneş’in 
mükemmeliyetçi yapısıyla ilgili ko-
nuşan Tosun, “Hoca gerçekten öyle 
bir karaktere sahip. Her şeyin dört 
dörtlük olmasını istiyor. 2 senedir 
göze hoş gelen iyi bir futbol oynu-
yoruz. Hoca daha iyi oynamamızı 
istiyor. Hoca bunla yetinmiyor ve 
daha iyisini istiyor. Onun hedefleri 
var. Böyle olması bizi de konsantre 
ediyor. Her şeyi iyi yapmaya çalışı-
yoruz. Bu yüzden başarılı oluyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu.

“AVRUPA HEDEFİM VAR”
Siyah-beyazlıların golcü oyun-

cusu, hedeflerini açıklayarak, “Ben 
3. sezonumu yaşadım. Bu kulüpte 
2 sene daha kontratım var. Burada 
çok mutluyum. Hedeflerim arasın-
da Avrupa var ve bunu çoğu yerde 
söyledim. 

Kulübe de faydalı olacak teklif 
geldiğinde başkanımız bunu de-
ğerlendirecektir. Oturup konuşu-
rum. Şu anlık bir şey yok. Malum 
Mustafa ve ben varım. Bu durumda 
Başkanımız da ayrılmamızı iste-
mez. Avrupa’ya gidip vatanımızı 
bayrağımızı gururlandırmamda da 
hiçbir sakınca yok. Ben Avrupa’yı 
çok isterim” ifadelerini kullandı.
n İHA
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Kocaman bir hikaye! - 3
Sanki masallardaki gibi. Sihirli lambaya dokunmuşuz da 3 dilek hakkımızı 3 yıllık Aykut Kocaman dönemi için kullanmışız. 

Kim derdi 2011’de kapanmak üzere olan Konyaspor Avrupa’larda boy gösterecek, Türkiye Kupası’nı alacak? Ama bir 
bir gerçekleşti hayaller. Ama yeni dilek hakkımız kalmadı. Ve gerçekleşti, olmasından korkulan. Aykut Kocaman gitti 

arkasında bir ömür yetecek hatıra bırakarak… Konya Yenigün Gazetesi Spor Müdürü Yunus Altınbeyaz’ın Yeşil Beyaz Konya 
Dergisi’nde yazdığı ‘Yuvana hoş geldin’ ile başlayan omuzlarda sona eren Kocaman bir hikaye’nin üçüncü bölümü sizlerle

Sonunda korkulan geldi başa. 3 
yıllık Aykut Kocaman dönemi sona 
erdi. Başarılarla dolu, zihinlerden 
asla çıkmayacak ve her geçen gün 
değeri daha fazla anlaşılacak altın 
değerinde 3 sezon. Neler sığmadı 
ki bu 3 yıla. Büyük başarılar, ağır 
darbeler, krizler…

Ama mutlu başlayan hikaye 
ara sıra savrulsa da yine buruk bir 
mutlulukla sona erdi. Tarih elbette 
bu destanı yazacaktır. Ancak Yeşil 
Beyaz’ın görevi de tarihe yardımcı 
olmaktır. İşte 3 koca yılda yaşa-
nanlardan bazı bölümler – 3

BEŞİKTAŞ’A SAVUNMA DERSİ
Diğer yandan Türkiye Kupası 

macerası devam ediyordu. Yedek 
ağırlıkla kadro ile çıktığı İstanbul 
deplasmanında, rakibin 10 kişi 
kalmasını fırsat bilen Konyaspor, 
2-1’lik Beşiktaş galibiyeti ile dönü-
yordu evine. Ve 3 Mart’taki rövan-
şta ise Türkiye’nin en formda ve 
efektif takımına verilen savunma 
dersine şahit olacaktı bütün ülke. 
Alban Meha ile ligi daha sonra 
şampiyon tamamlayacak rakibini 
deviren Kartal, Türkiye Kupası’nda 
yarı finale yükseliyordu. Kupa yarı 
finalinde Fenerbahçe’ye takılmak 
ise, çoktan yönünü ligden Avru-
pa’ya gitme planına geçiş yapan 
Konyaspor’un taraftarı için önem 
arz etmeyecek hale gelmişti.

20 MAÇLIK GURUR
Trabzonspor ve Gaziantepspor 

galibiyetlerinden sonra Başakşe-
hirspor beraberliği ile soluklanan 
Konyaspor, Gençlerbirliği’ni de 
avlayarak en yakın rakibine 6 puan 
fark atıyor ve 3. sıraya yerleşiyor-
du.

Hemen ardından içerdeki Fe-
nerbahçe galibiyeti ise Fenerbahçe 
ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı-
na giren Beşiktaş’ın şampiyonluk 
yolunu açıyordu adeta. Eskişe-
hirspor ve Rizespor galibiyetleri ise 
Kartal’ı Avrupa Ligi’ne uçuruyordu.

Ligin 31. haftasına gelindiğin-
de Konyaspor 2016 yılında ligde ve 
kupada oynadığı 20 maçı da kay-
betmemiş ve inanılmaz bir rekora 
imza atmıştı. Antalyaspor mağlu-
biyeti Konyaspor’un ikinci yarıdaki 
tek mağlubiyeti olacaktı.   

PAŞA’LAR GİBİ AVRUPAYA
Sezonun bitimine 3 hafta kala 

Konyaspor ligi 3. Sırada tamamla-
yarak Avrupa Ligi’ne direk katılma 
hakkına sadece 1 puan uzaklık-
taydı. Evinde Kasımpaşa’yı 2-0 
mağlup eden Yeşil-Beyazlılar rüya 
sezonu Avrupa Ligi ile taçlandırdı. 
Bursaspor ile oynanan ve 1-1 be-
rabere tamamlanan maç gelecek 
sezonun hazırlığı mahiyetindeydi.

Son olarak evinde şampiyon 
Beşiktaş’ı 2-1 ile geçmek ise Kon-
yaspor için gösterişli bir final niteli-
ğindeydi. Aykut Kocaman’ın öğren-
cileri, yönetim, taraftar ve basın 
desteğini de arkasına alarak muci-
zevi bir performans ortaya koymuş-
tu. İlk 3 hafta sonunda ligden düşe-
ceği iddia edilen Kartal, 66 puanla 
tarihinin bir daha ulaşılması zor bir 
seviyesini görüyordu. İkinci yarıda 
40 puan toplayan Anadolu’nun Hü-
kümdarı, devre şampiyonu unva-
nıyla sezonu noktalıyordu.

GÜNDEME AYKUT 
KOCAMAN DAMGASI

İlk sezonunda soru işaretle-
ri bırakan Aykut Kocaman, ikinci 
sezonunda takımını 3. Sıraya ta-
şıyarak büyük sükse yapıyordu. 
Ulusal basın Konyaspor’un dar ve 
çok da kaliteli görünmeyen kad-
rosuna rağmen nasıl bu başarıyı 
yakaladığına anlam veremiyordu. 
Taraftar ve Aykut Kocaman faktö-

rü öne çıkarken, deneyimli hoca 
Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra 
unutulmaya yüz tutan ismini yeni-
den hatırlatıyordu spor camiasına. 
Konyaspor taraftarının ise sevgili-
siydi adeta.

AVRUPALI SEZON
Konyaspor tarihinde ilk kez Av-

rupa kupalarına katılmaya hak kaz 
anmıştı. Hem de kupayı kazanan 
ancak UEFA’dan men cezası alan 
Galatasaray’ın yerine direkt olarak. 
Şehir Avrupa havasına girerken Ay-
kut Kocaman açıklamalarında ya-
vaş yavaş Avrupa’da Konyaspor’u 
bekleyen tehlikelerden dem vura-
rak beklentiyi düşürmeye çalışıyor-
du. 

Ancak taraftarın heyecanı arşa 
ulaşmıştı. İlk oynanan Shakhtar 
Donetsk maçı Konya’yı hiç yaşa-
madığı bir havaya bürümüştü. Ay-
kut Kocaman takımı ve taraftarı ne 
kadar tutmaya çalışırsa çalışsın, 
beklentilere engel olamıyordu. 
Sükseli transfer, Avrupa’da başarı, 
ve ligde aynı başarının tekrarlan-
ması gibi uçuk hayalleri vardı şeh-
rin. Konyaspor yönetimi de bütçeyi 
artırıp, oyuncu kalitesini yükselt-
mek istiyor ama yinede Aykut Ko-
caman engelini aşamıyordu.

Bu gerilimli hava hem Avru-
pa’ya hem de lige yansıdı. Kon-
yaspor Avrupa Ligi’ni 1 puanla 
tamamlarken, ligde ise geçen se-
nenin çok altında kalacaktı. Tabi 
bu tablo yönetim ve taraftar arasın-
daki bir önceki yıldan kalan sevgiyi 
törpüleyen unsur oluyordu.

Ancak deneyimli teknik adamın 
aklında kimsenin beklemediği fark-
lı bir kulvar vardı. Türkiye Kupası… 

Sezon boyunca ligde 5-10 sıra 
arasına demirleyen Konyaspor’un 
eski heyecanına kavuşması ancak 
kupa yarı finaline kadar beklemek 
zorundaydı. Krizlerle, taraftar tep-

kileri ile, hoca yönetim gerginliği 
ile sona yaklaşan sezonun finalin-
de Konyaspor önce Kasımpaşa’yı 
ardından da finalde Başakşehir’i 
geçerek kupaya uzandı.

Tarihinde ilk kez Avrupa’ya 
Aykut Kocaman döneminde giden 
Konyaspor, tarihindeki ilk kupasını 
da yine Aykut Kocaman ile kazanı-
yordu. Eskişehir’de oynanan final 
maçı Konyaspor için büyük camia 
olmanın en önemli kilometre ta-
şıydı.

Ancak bu sevinç tablosu çok 
uzun sürmedi. Türkiye kupası fina-
linden 2 gün sonra Aykut Kocaman 
ayrılma kararını yönetime açıkladı. 
Sezon içerisinde Fenerbahçe ile 
anlaştığı sık sık iddia edilen Aykut 
hoca, iddiaları doğrulamıştı. Hika-
ye sona erecekti. Aslında camia bu 
ayrılığa kendini hazırlamıştı. Ancak 
yine duygular yoğun bir şekilde ya-
şandı. Taraftar içine sindiremese 
de bu gidişi, yine de ‘hatıran yeter’ 
demekten geri durmadı.

Dile kolay tabi. Süper Lig’e tu-
tunmaya çalışan bir kulüpten Avru-
pa görmüş, Türkiye kupası sahibi 
bir kulübe dönüşmüştü Konyaspor. 
Ve bu serüvenin her anında Aykut 
Kocaman izleri vardı. Ancak ayrılık 
vakti gelip dayanmıştı. Türk fut-
bolundaki bilindik ayrılıklara inat 
omuzlarda uğurlandı Aykut Koca-
man. Yönetim ve taraftar zaman 
zaman karşı karşıya geldikleri Ay-
kut hocalarına karşı büyük bir vefa 
örneği göstererek bir ilke imza attı. 
Yine futbola güzelliği katan camia 
olmayı başardı…

Ama zihinlerde ise o meşhur 
nağme yankılanmaya devam etti, 

“Seni yaşatacak, neler var ne-
ler…

Bir gün gitsen bile,
Hatıran yeter”  

n YUNUS ALTINBEYAZ
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Şampiyonlar, Spor İl Müdürü 
Ömer Ersöz’ü ziyaret etti

Karatede Balkan Şampiyonu 
olan Nisanur Apak, Uluslararası 
Cimnastik Turnuvasında altın ma-
dalya kazanan Ceren Çolak ve gü-
müş madalya kazanan Emirhan 
Danış Konya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü 
ziyaret etti. 

KARATEDE ZİRVEYE ÇIKTI
İstanbul’da yapılan 22.Çocuk-

lar Balkan Karate Şampiyonası’n-
da 40 kiloda Balkan Şampiyonu 
olan Nisanur Apak ve antrenörü 
Zehra Öz Konya Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürü Ömer Er-
söz’ü ziyaret etti. İl Müdürü Ömer 
Ersöz Balkan Şampiyonu olan 
Nisanur Apak’ı tebrik ederek, ba-

şarılarının devamını diledi.
PORTEKİZ’DEN ALTIN MADALYA

05-09 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında yapılan, Portekiz Ulusla-
rarası Trampolin Cimnastik Tur-
nuvası’nda Milli Takımımız adına 
altın madalya kazanan Ceren 
Çolak, gümüş madalya kazanan 
Emirhan Danış, antrenörleri Şük-
rü Alp Arı ve Yavuz Selim Tekin, 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret 
etti. Sporcuları tebrik eden İl Mü-
dürü Ömer Ersöz, başarılarının 
devamını diledi. 
n SPOR SERVİSİ

Rektör Mustafa Şahin, Dünya Tekvando 
Federasyonu sağlık kuruluna seçildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin, Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) 
tarafından Dünya Tekvando Federasyonunun beş 
kişiden oluşan sağlık kurulu üyesi olarak seçildi. 

Dünya Tekvando Federasyonu Sağlık Kurulu 
üyesi seçilmesi nedeniyle Rektör Prof. Dr. Şahin’i 
ziyaret eden Türkiye Taekwondo Federasyonu Baş-
kanı Doç. Dr. Metin Şahin, “Dünya Tekvando Fede-
rasyonunun beş kişiden oluşan sağlık kurulu üyesi 
olarak seçilen Selçuk Üniversitesi Rektörümüz 
Prof. Dr. Mustafa Şahin hocamızı tebrik ediyorum. 
Hocamız Prof. Dr. Mustafa Şahin yıllarca Selçuk 
Üniversitesi çatısı altında çok büyük hizmetler sağ-
ladı. Bu görevler ülkemiz ve üniversitemiz adına 
ülkemizin ve üniversitemizin temsili açısından 
tanıtılması önemli görevlerdir. Spora ve sporcuya 
verdikleri desteklerden dolayı hocamıza teşekkür 
ediyorum” dedi.

‘SAĞLIK GÖNÜLLÜSÜ OLARAK 
HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden 
SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, “Dünya 
Tekvando Federasyonu sağlık kuruluna seçilmemiş 
olmamız sporcularımızın uluslararası başarısının 
bir göstergesidir. Bizim Selçuk Üniversitesi ve yö-
netimi olarak Türk ve Dünya sporuna hizmet etme-
nin ötesinde bir de sağlık gönüllüsü olarak hizmet 
etmeye devam edeceğiz. 

Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Vermiş ol-

dukları desteklerinden dolayı hem Türkiye Tekvan-
do Federasyonu hem Federasyon Başkanımız Doç. 
Dr. Metin Şahin hocamıza çok teşekkür ederim” 
diye konuştu.

Ziyaretin ardından, WTF sağlık kurulu üyeliğine 

seçilen Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin’e, WTF Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin 
tarafından WTF sembolü olan rozetini taktı. Rektör 
Prof. Dr. Şahin de WTF Başkanı Doç. Dr. Metin Şa-
hin’e hediye takdim etti.  n İHA

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 
temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-
por, günü çift çalışma ile geride bırak-
tı. UEFA Pro Lisans 1. aşama kursuna 
katılan teknik direktör Alper Avcı’nın 
katılmadığı antrenman, Yardımcı Ant-
renör Ertunga Kuşhan, Kondisyoner 
İsmail Kısa ve Bireysel Performans 
ve Analiz antrenörü Can Durak yöne-
timinde yapılırken futbolcular saha 
içine kurulan parkurda koşu çalışma-

sı yaptı. Kaleciler ise kaleci antrenör 
Gökmen Çalışkan yönetiminde takım-
dan ayrı olarak lige hazırlanırken, fut-
bolcular ikinci ana bölümünde topla 
pas çalışmaları yaptı. Antrenmanı 
Kulüp Başkanı Mehmet Güney ile bir-
likte futbol komitesi üyeleri Mehmet 
Ay ve Zekeriya Coşar ile Mali İşlerden 
sorumlu yönetim kurul üyesi Kazım 
Küçükçöğen, kulüp menajeri Alim Öz-
taş da takip etti.  n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk’ta 
yeni sezon 

hazırlıkları sürüyor

Zeliha Ağrıs’tan Şahin’e ziyaret
Güney Kore’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanan 

Zeliha Ağrıs ve beraberindeki heyet Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i ziyaret etti
Rektörlük binasında gerçekleşen 

ziyarette, desteklerinden dolayı Rektör 
Mustafa Şahin’e teşekkür eden Zeliha 
Ağrıs,“Desteklerinizden dolayı Sel-
çuk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. 
Mustafa Şahin olmak üzere yönetime 
çok teşekkür ederim. Böyle bir başarı 
elde ederek hem ülkemizi ve üniversi-
temizi gururlandırdığım için mutluyum. 
Bundan sonraki hedefim tekrar dünya 
şampiyonu olmak ve olimpiyat şampi-
yonu olarak Selçuk Üniversitemizi ve 
ülkemizin adını duyurmaktır” dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim 
görevlisi ve Türkiye Taekwondo Milli 
Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin 
ise, “Hem ülkemizi hem Konya’yı ve 
üniversitemizi temsil etmek bizim için 
bir onurdur. İnşallah başarılarımız gi-
derek artacak ve hedefimiz olimpiyat 
şampiyonu olarak hem ülkemizi ve 
üniversitemizi en iyi şekilde temsil et-
mektir” diye konuştu.

‘SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
HER ALANDA BAŞARIYA KOŞUYOR’

Türkiye Taekwondo Federasyonu 
Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin ise,“ Yıl-
larca Selçuk Üniversitesi çatısı altında 
çok büyük hizmetler sağladınız. Olim-
piyat ve dünya şampiyonları üniversi-
temizden çıktı bu başarılar bizim için 
ve ülkemiz için bir gurur kaynağıdır. 
Selçuk Üniversitemizin tanıtımı bu ba-
şarılar birer fırsattır. Avrupa Federasyo-
nu seçiminde asbaşkan ve başkanve-
killiğine tekrar seçildik. Ülkemiz adına 
ülkemizin temsili açısından tanıtılması 
önemli görevlerdir. Selçuk Üniversite-
miz ve Prof. Dr. Mustafa Şahin hoca-
mızın maddi ve manevi destekleri her 
zaman arkamızdadır. Hem sporcu hem 
de hocalarımıza verdikleri desteklerin 
bu başarıda büyük payı var. Destekle-
rinden dolayı Selçuk Üniversitesi Rek-

törümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin ve rek-
tör yardımcılarımıza teşekkür ederim” 
şeklinde konuştu.

‘BAŞARI DEVAMLILIĞI 
OLAN BİR EKİP İŞİDİR’

Ülkemizin içinde geçtiği sıkıntılı sü-
reçte bu tür başarıların milletimiz ve ül-
kemiz için bir moral kaynağı olduğunu 
ifade eden Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Mustafa Şahin de, “Üniversitemizden 
bir öğrencimizin bu başarıyı elde etme-
si bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi 
oldu. Bu başarıda büyük payı Ali Şahin 
hocamız ve federasyon başkanımız 
Metin Şahin hocamıza teşekkür ediyo-
rum. Bu devamlılık arz eden bir başarı 
Saman alevi gibi belli bir dönem başarı 

elde edipte ondan sonra tamamen or-
tadan kayıp olan bir süreç değil. De-
vamlılığı olan bir başarı olimpiyat şam-
piyonlukları, dünya şampiyonlukları ve 
arka arkaya gelen başarılar sporcular 
var. Bu durum bir geleneğinin bir kül-
türün oturduğunu gösteriyor. Ve Selçuk 
Üniversitesi olarak biz Türk sporun her 
zaman yanında ve arkasındayız. Üni-
versitemizin bütün imkanları ile sporun 
içinde olacağız. Bu sene 15-16 lisanslı 
milli sporcumuzu üniversitemize öğ-
renci olarak aldık. Bu başarıda emek 
veren hocalarımız olmak üzere Zeliha 
Ağrıs kızımızı tebrik ediyorum. Başarı-
ların devamını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Selçuk 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, dünya şampiyonu Zeliha Ağrıs, 
Türkiye Taekwondo Federasyonu Baş-
kanı Doç. Dr. Metin Şahin, Selçuk Üni-
versitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğre-
tim görevlisi ve anteratör Ali Şahin’e 
hediye takdiminde bulundu. Ziyarete, 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. 
Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet 
Okka, Türkiye Taekwondo Federasyonu 
Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Selçuk 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Görevlisi ve Türkiye Taekwon-
do Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali 
Şahin ve dünya şampiyonu Zeliha Ağrıs 
katıldı.  n İHA



RPS
2017-2018 Süper Lig 

fikstürü çekildi ve kısmet 
olursa 11 Ağustos’ta futbol 
ile buluşacağız. Bu sene 
yapılan transferler geçmiş 
sezonda yapılan transferler 
ile aynı skalada gitse de 
en azından istikrar ve viz-
yon açısından kulüplerin 
girişimleri heyecan verici. 
En azından son birkaç 
sezondur takımlar ve 
yöneticiler ne kadar ciddi 
bir işin içerisinde olduklarını anlamış 
durumdalar. Eskisi gibi har vurup harman 
savurulan paralar değil kitabına ve ku-
ralına uygun harcamalar yapılmakta.  
İşte bu doğrultuda yeni bir heyecana 
yelken açmak için fikstür çekildi ve ku-
lüplerden ziyade en iddialı açıklamayı 
beIN Sports Ceo’su Yusuf El Obaydli 
yaptı; ‘’ Keyifli bir lig vaat ediyoruz’’.  
Liglerimizin heyecan ve keyif verici olmasını 
hepsinden daha fazla biz istiyoruz. Yaklaşık 
üç dört sezondur izlediğimiz mücadele ve 
futbol anlayışı vasat seviyelerde devam et-
mekte. Bu vasatlığı biraz olsun gidermek için 
yapılan, Hasan Doğan’dan başlayan Sü-
leyman Seba ve Turgay Şeren ile devam 
eden sezon isimleri ise bu sezon da İlhan 
Cavcav ile devam edecek. Her ne kadar bu 
gelenek devam etse de maalesef bu isim-
lerin ruhu ligimizin hiçbir noktasına temas 
etmedi. Geçtiğimiz sezon taraftar sayısının 
düşüşü, ekran başında ki seyircilerin maç-
ları takip etmemesi derken rakamlar ciddi 
boyutta kötüye doğru gitmişti. Tüm bunlara 
hakem facialarını da eklersek ne tadı kalmıştı 
ne de tuzu. Tabi bu kötü gidişatı sadece bah-
settiğimiz etkenlere bağlamak yersiz olur. 
Ligimizde top koşturan futbolcularında 
büyük suçu var. Sahada ki futbolları dışında 
her konuda gündeme gelen futbolcularımız 
neredeyse birer baş magazin aktörü olmuş 
durumda. Yeşil sahada yürümeye mecali 
kalmayanların maçın hemen ertesinde o 
eğlence mekânı senin bu eğlence mekânı 
benim diyerek gezmesi ciddi anlamda fut-
bolumuzun değeri açısından büyük kayıp. 
Marka değeri büyük olan diğer liglerde, 
yönetimin karşılıklı yaptığı sözleşmelerde 

bu tip olaylara dahi karışma 
hakkı bulunurken bizde 
ki durum ise tamamen 
üç maymun durumu. Öte 
yandan ligimize futbolcular 
tarafından bulaştırılan bir 
diğer hastalık ise topçuların 
yerden kalkmaması. Öyle 
bir pozisyon oluyor ki yere 
düşen oyuncuyu ölecek 
sanırsınız. Çimleri yolup, 
yattığı yeri yumruklayan 

futbolculara hakikatten 
doktor müdahalesi değil bildiğin cerrahi 
müdahale lazım sanırsınız. Bu yapılan ise 
işte herkesin bildiği şov futbolu. Öyle bir şov 
futbolu ki herkesi oyundan soğutan ama iş 
paraya geldi mi hepimizden daha sağlıklı 
kalma şovu. Ayakta kalıp takımı için müca-
dele etmeyenlerin, topa değil de rakibe kafa 
sallayanların kazandığı daha doğrusu kazan-
dığını sandığı bu mücadele inanın hepimizi 
soğutmuş durumda. Ayrıca bu davranışlar 
artık en alt liglerden en üst liglere kadar tüm 
futbolcu olmak isteyenler ya da olmuş ki-
şilerin hayallerini süslüyor. Boşuna örnek 
vermemişler imam cemaat ilişkisini. 
Ağabeyi ne yaparsa kardeşi de onu yapar.  
Herkesin beklentisinin keyifli bir lig oldu-
ğunu biliyoruz. Ancak tüm bunlar yaşa-
nırken bu ligler nasıl keyiflenecek onu 
öncelik olarak düşünmemiz lazım. Spor 
Genel Müdürlüğü’nden Gençlik Spor 
Bakanlığı’na kadar gençlere her türlü 
destek sağlanıyor. Ancak hâlihazırda bu 
kaşarlanmış futbolcuların hareketleri tüm 
emekleri bir anda yerle bir etmeye hazır. 
90 dakikanın iteleyerek kakalayarak bittiği 
ligimizde artık bunlara bir dur deme vakti 
geldi. Bunu nasıl mı yeneceğiz işte bu çok 
basit. Öncelik hocalardan başlayacak. Hoca 
bilecek oyun kalitesi artar ise markasının da 
artacağını. Kaptan bilecek ayakta kalırsa kap-
tan olacağını. Hakem bilecek düdüğünü sert 
çalmasını. Yöneticiler bilecek verdikleri para-
nın herkesin hakkı olduğunu. Herkes bilecek 
futbolun eğlence olduğunu. 

Gerekirse tek tek akıllara sokulacak 
futbolun sadece bir oyundan ibaret oldu-
ğu. İşte o zaman keyifli bir lig dileği temenni-
de kalmayacaktır. 

KEYİFLİ BİR LİG! 

samikayalar@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR

Avrupa’ya örnek!
UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Atiker Konyaspor’un evi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu 
UEFA tarafından incelendi. UEFA heyeti herhangi bir eksiklik tespit etmezken, bazı bölümlerde 

yapılan düzenlemelerin diğer Avrupa kulüplerine örnek olması için kulüplere gösterileceğini belirtti
2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Li-

gi’nde ülkemizi grup maçlarından itibaren 
temsil edecek Atiker Konyaspor’da karşılaş-
malar için son denetim yapıldı. UEFA’dan 
gelen ekip tarafından stadyum, tribünler, sos-
yal alanlar ve basının görev yaptığı alanlarda 
incelemeler gerçekleştirildi. 

Konyaspor Genel Müdürü Muhammed Ak 
programın başında gerçekleştirdiği açılış ko-
nuşmasında “Şu anda burada bulanan ekip 
geçen yıl UEFA müsabakalarında görev alıp 
ciddi tecrübeler kazanmıştır. Bugün bu tecrü-
beli ekibin başında olduğum için mutluluğu-
mu ifade etmek isterim. Bu yıl da kusursuz bir 
organizasyona imza atmak istiyoruz.” dedi.

UEFA yetkililerinden Laurynas Zibolis, 
“Geçen yıl burada yapılan çalışmalardan 
UEFA’da görevli arkadaşlarımız vasıtasıyla 
haberimiz oldu. Bu yıl da, önceki tecrübenizle 
gayet başarılı işler çıkaracağınıza inanıyo-
ruz.” şeklinde görüş belirtti.

Litvanyalı Laurynas Zibolis ve İspanyol 
Pekka Odriozola’dan oluşan heyet, 2017-18 
sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde uygulana-
cak kurallar hakkında Genel Müdürü Muham-
med Ak ve kulüp personeline bir sunum yaptı. 

Heyet daha sonra Konya Büyükşehir Be-
lediye Stadyumu’nda UEFA’nın belirlediği kri-
terler çerçevesinde kontrol ve incelemelerde 
bulundu. 

Yapılan kontroller sonrasında UEFA ku-
ralları çerçevesinde tespit edilen herhangi 
bir olumsuzluk olmadığını, aksine basının 
çalışma alanlarında gerçekleştirilen bir takım 
düzenlemelerin fotoğraflanıp diğer kulüplere 
de örnek olması için gösterileceğinin bilgisini 
verdiler. n SPOR SERVİSİ


