
Vatan ve millet için yemin ettiler ‘Saldırılara karşı birlik olmalıyız’
Konya’da vatani görevlerini ye-
rine getirmek için silah altında 
bulunan 368’inci kısa dönem 
122 er, yemin etti. Törenin 
ardından aileleriyle bir araya 
gelen askerler aileleri ile 
hasret giderirken, prog-
ramda duygu dolu anlar 
da yaşandı. Evlatlarına 
sarılarak hasret gideren 
ailelerden bazıları 
gözyaşlarına hakim 
olamadı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Bir dizi etkinlik ve 
açılış çerçevesinde 

Karaman’ın Ermenek 
ilçesine giden Kalkınma 

Bakanı Lütfi Elvan, “Tür-
kiye olarak büyüdükçe 

büyüyeceğiz, güçlendikçe 
güçleneceğiz. Birliğimizi, 

beraberliğimizi, dayanışma-
mızı asla eksik etmemeliyiz. 

Daha da güçlendirmeliyiz, 
kenetlenmeliyiz. Hep birlikte 
Türkiye olmalıyız” dedi.
n HABERİ SAYFA 17’DE

Koku dönemlik, tesis yerinde kalacak! ‘Rakamlar motivasyonumuzu artırıyor’ Cuma namazı sonrası bisiklet heyecanı

Geçtiğimiz hafta Konya’da yoğun 
bir şekilde yayılan kötü kokular 
nedeniyle Aslım Atıksu Arıtma 
Tesisi taşınacak mı sorusu 
gündeme tekrar geldi. Konuyla 
ilgili  KOSKİ’den alınan bilgilere 
göre kokunun dönemlik olduğu ve 
tesisinin taşınmayacağı açıklandı.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 
ekonomideki son verileri 
değerlendirdi. Öztürk, “Ekonomi 
yönetimimizin ardı ardına ikinci 
çeyrekte de yüzde 5’in üzerinde 
büyüme beklentilerini açıklamaları 
reel sektörümüzün motivasyonunu 
artırmaktadır” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Cuma buluşmaları 
kapsamında Beyhekim Mahallesi’nde 
vatandaşlarla bir araya geldi. 
Başkan Altay, “Güle Oynaya Camiye 
Gel” Projesi kapsamında 40 gün 
sabah namazına gelen çocuklara 
bisikletlerini hediye etti.

n  HABERİ SAYFA 7’DE n  HABERİ SAYFA 11’DE n  HABERİ SAYFA 13’TE
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90 milyonluk çağrı!
TKDK, İpart-2 başvuru 
çağrı ilanına geçtiğimiz 

aylarda çıkmıştı. Konu ile 
ilgili önemli açıklamalarda 

bulunan TKDK Konya İl 
Koordinatörü Hakan Doğan 

Konya’dan tahmini olarak 
30 projenin olacağını söyledi

KONYA’DAN TAHMİNİ 
30 PROJE YER ALIYOR

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) İpard-2, İkinci Başvuru 
Çağrı İlanına 12 Haziran 2017 tarihinde 
çıkmıştı. Konu ile ilgili açıklamalarda 
bulunan ve önemli bilgiler veren TKDK 
Konya İl Koordinatörü Hakan Doğan, 
“Konya’dan tahmini olarak 30 proje var. 
Toplamda da 90 milyon bütçe bulunu-
yor” dedi. 

DAHA FAZLA PROJE
OLMASI GEREKİYOR

Projelerin detayını paylaşan Doğan, “Süt 
işleme ve süt toplamada 8 tane işleme 6 
tane de muhtemelen toplama gelecek. Et 
işleme ve kesimhanelerde 5 tane yeni 3 
tane de sabit proje gelecek. Soğuk hava 
deposundan ise 8 tane proje gelecek. 
Ürün kayıplarını düşündüğümüz zaman 
daha fazla projenin olması gerekiyor” ifa-
delerini kullandı.  n HABERİ SAYFA 3’TE

06 Çocuk, balkondan
düşerek can verdi 10 18 bin öğrenci daha

üniversiteye kaydoldu 14 Çobanların can  
yoldaşı oluyorlar

KHK ile 5 kişi 
ihraç edildi

Türk Dünyası 
Bakü’de buluşuyor

Cihanbeyli’de bir 
ilke imza attılar

OHAL Kapsamında İki yeni 
KHK resmi gazetede yayım-
landı. Buna göre 928 kişi ihraç 
edilirken 57 kişi de göreve iade 
edildi. Konya’dan ise 5 kişi kamu 
görevinden ihraç edilirken 3 kişi 
ise göreve iade edildi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Selçuk Üniversitesi’nin öncülü-
ğünde INOCTE 2017 II. Ulusla-
rarası Osmanlı Araştırmalarında 
Yeni Eğilimler Kongresi ‘Doğu 
ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihi 
Devirleri ve Münasebetleri’ ana 
temasıyla Azerbaycan’ın baş-
kenti Bakü’de toplanıyor.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Cihanbeyli Devlet Hastane-
si’nde ilk kez kapalı ameliyat 
yöntemi ile safra kesesi ameliya-
tı gerçekleştirildi. KKHB Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koç, 
sağlık yatırımları ile ilçe hastane-
lerinin modern hale getirildiğini 
söyledi. n HABERİ SAYFA 12’DE

GÜNEYSINIR’DAN 
ŞEHİTLERİNE VEFA

KURBAN ÖNCESİ 
SAMİMİYET VURGUSU

Şehitlerin ismi parklarda yaşatılıyor

Cuma hutbesinde samimiyet ve sadakat çağrısı

Güneysınır Belediyesi’nden şehitlerine büyük vefa. Kon-
ya’nın Güneysınır İlçesi’nde farklı zamanlarda askere giden 
ve şehadet şerbeti içen 3 askerin ismi parklara verilerek 
ölümsüzleştirildi.

Cuma namazı hutbesinde Kurban Bayramı anlatıldı. Kur-
ban’ın dinimizce öneminin hatırlatıldığı hutbede, kurbanın 
anlamı ve önemine dair samimiyet ve sadakat çağrısı yapıl-
dı ve Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in unutulmaması gerektiğini 
vurgulandı.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Kurban, et bayramı değildir!’
Selçuklu Müftü Vekili Bilal Yüce, 
Kurban Bayramı'nın manasına uygun 
idrak edilmesi gerektiğini belirterek, 
"Satıcısından alıcısına kimseyi 
kandırmak hoş değildir. Buna dikkat 
etmeliyiz" dedi.

Yüce Zilhicce ayının iyi değerlendirilmesi 
gerektiğini söyledi. Kurban için uyarıda 
da bulunan Yüce, "Kurbanı bir et bayramı 
olarak değerlendiremeyiz. Kurban’ın 
anlamına iyi kavramamız gerekiyor" 
dedi. n HABERİ SAYFA 2'DE

Hakan Doğan

Bilal Yüce
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Selçuklu Müftü Vekili Bilal Yüce, Kurban Bayramı’nın manasına uygun idrak edilmesi gerektiğini belirterek, “ Satıcısından alıcısına kimseyi kandırmak 
hoş değildir. Buna dikkat etmeliyiz. Bunun yanında kurbanı bir et bayramı olarak değerlendiremeyiz. Kurban’ın anlamına iyi kavramamız gerekiyor” dedi

‘Kurban, et bayramı değildir!’
 Sözlükte “Hac ayı” anlamındaki 

Zilhicce, İslam öncesi dönemde sa-
vaşların bırakıldığı 4 haram aydan bi-
risi. Salı gecesi başlayan bu ay ile ilgili 
salih amellerin Allah katında çokça 
sevap kazandıracağını hatırlatan Sel-
çuklu Müftü Vekili Bilal Yüce açıkla-
malarda bulundu. 

“HAC İBADETİ BU ZAMANA 
DENK GELİYOR”

Selçuklu Müftü Vekili Bilal Yüce 
, Zilhicce’nin 4 haram aydan birisi 
olduğunu belirterek şunları söyledi, 
“Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim Töv-
be Suresi’nde bize haram aylarından 
bahsediyor. İslam’da 4 ayın haram 
olduğu açıklanıyor. Bu şekilde bizde 
anlamalıyız ki haram aylar var. Peki 
nedir haram aylar diye düşünecek 
olursak,  İslam henüz gelmeden önce 
o dönemin insanları kendi aralarında-
ki savaşları-kavgaları haram ayların-
da terk ediyorlardı. Bu sulh dönemi-
ni Peygamberimiz Zilkade, Zilhicce, 
Muharrem ve Recep Ayları olarak 
belirtiyor. Salı gecesi ile birlikte içinde 
bulunduğumuz ay Zilhicce Ayı olarak 
biliniyor. Demek ki bu ay daha önce-
ki dönemlerde de saygı gösterilmiş. 
Alimler bu 10 günün Zilhicce günü 
olduğunu beyan ediyorlar. İslam’ın 
5 temel esaslardan birisi de Hac iba-
detidir. Hac ibadetinin yapıldığı mev-

simde Zilhicce Ayı’na denk geliyor.
“GEÇMİŞ VE GELECEK GÜNAHLARA 

KEFARET OLUYOR”
Bugünler yapılan amelin Allah 

katında çok büyük değeri olduğunun 
bilinmesi gerekiyor. Peygamber efen-
dimiz Zilhicce’nin ilk 9 gününde biz-
lere oruç tutmamız öğütlüyor. İmkanı 
olan, sağlığı yerinde olan kardeşleri-
miz oruç tutabilirler. Eğer yapılabili-
yorsa her gün veya en azından  2-3 
günü boyunca tutulmalı. Eğer hiç ya-

pılamıyorsa Zilhicce Ayı’nın içerisin-
de yer alan Arife günü mutlaka oruç 
tutulursa çok güzel olur. Çünkü Pey-
gamberimiz Arife Günü tutulan oru-
cun geçmiş ve gelecek yılın günah-
larına kefaret olacağını buyuruyor. 
Dolayısıyla bu süre 2 yıllık bir süreyi 
kapsıyor. Ayrıca nafile oruçlarında 
tutulması anlamında en güzel günler 
yine bu süre içerindedir. Peygamberi-
mizin bu ay içerisinde yapılacak salih 
amellerle ile ilgili değerlendirmesine 

bakacak olursak eğer Peygamberimiz, 
Allah katında bu 10 gün içerisinde 
yapılacak salih amelden daha sevimli 
bir amel yoktur diye buyuruyor.  Zil-
hicce’nin dinimizce kıymeti olduğunu 
anımsayarak oruçlarımızı tutup, iba-
detlerimizi yapmalıyız” dedi.

“ALICI- SATICI 
BİRBİRİNİ KANDIRMAMALI”

Kurban Bayramı’nın tüm Müs-
lüman alemine hayırlar getirmesini 
dileyen Vekil Yüce, Kurban Bayra-

mı’nda dikkat edilmesi gerekenler 
hakkında, “Önümüzde Kurban Bay-
ramı var. Hem alıcı hem de satıcıların 
birbirlerinin haklarına riayet etme-
lerini tavsiye ediyorum. Müslüman 
Müslüman’ın kardeşidir. Satıcısından 
alıcısına kimseyi kandırmak hoş de-
ğildir. Buna dikkat etmeliyiz. Bunun 
yanında kurbanı bir et bayramı ola-
rak değerlendiremeyiz. Kurban’ın 
anlamına iyi kavramamız gerekiyor. 
Allah’ın yolunda her şeyi feda edilece-

ğini unutmamalıyız” dedi. 
ZİLHİCCE AYI NEDİR?

Sözlükte “Hac ayı” anlamındaki 
zilhicce (Zülhicce, Zülhacce) kamerî 
yılın zilkadeden sonra gelen son ayı-
dır. İslâm’dan önce Arab-ı bâide (Âd 
ve Semûd) döneminde “mesîl” ve 
“müsbil”, Arab-ı âribe devrinde ise 
“ne‘as” ve “bürek” şeklinde adlandırı-
lıyordu. Zilhicce isminin hicrî takvim-
de yer alan diğer ay adlarıyla birlikte 
Arab-ı müsta‘ribe döneminde kulla-
nılmaya başlandığı kaydedilir. Câhili-
ye devrinde Araplar haram ayların ilki 
olan zilkade ile Zilhicce ayında ticarî 
açıdan büyük önem taşıyan panayır-
lar (1-8 Zilhicce) ve özellikle Zülmecâz 
panayırını düzenler, bunların sona 
ermesiyle birlikte bu ayda hac ziyareti 
başlardı.

Zilhicce İslam’dan sonra da hac 
ibadetinin yerine getirildiği ay olmuş-
tur. Bu ayın sekiz-on üçüncü günleri 
arasında ifa edilen hac menâsikinin 
mahiyeti, mekânı, vakti gibi husus-
lar dikkate alınarak adı geçen günler 
farklı şekillerde adlandırılmıştır. Hac 
menâsikinin ifasına başlandığı zilhic-
cenin sekizinci günü “terviye”, do-
kuzuncu günü “arefe” ismiyle anılır. 
Kurban Bayramı Zilhicce’nin onuncu 
günü başlar ve dört gün devam eder.
n UFUK KENDİRCİ

Din adamları Kurban Bayramı alışverişleri konusunda uyarıyor. Alışverişlerin manasına uygun olması gerektiği belirtiliyor.

Selçuklu Müftü Vekili Bilal Yüce 
İçerisinde bulunduğumuz Zilhicce 

Ayı’nın anlamını ve fazileti hakkında 
bilgi verdi. Hac ibadetinin bu ayda 

yapıldığını belirten Yüce, “Zilhicce’nin 
dinimizce kıymeti olduğunu 

anımsayarak oruçlarımızı tutup, 
ibadetlerimizi yapmalıyız” dedi.

Hutbede samimiyet ve sadakat vurgusu
Kurban Bayramı’na sayılı gün-

ler kala hutbeden kurbanın an-
lamı ve önemine dair samimiyet 
ve sadakat çağrısı yapıldı. Aziziye 
Camii’nde yapılan hutbede şu ifa-
delere yer verildi; “Yüce Allah’a 
manen yakınlaşmamıza ve kardeş-
liğimizin pekişmesine vesile olan 
kurban bayramının heyecanı bir 
kez daha yüreklerimizi sardı. Biz-
leri bu mübarek günlere ulaştıran 
Yüce Rabbimize sonsuz hamd-u 
senalar olsun. Önümüzdeki cuma 
günü, müminler olarak hep birlikte 
bayramı idrak edeceğiz. Kurbanla-
rımızdan elde edeceğimiz sevabın 
sevinciyle ve bayramın coşkusuyla 
en büyük arzumuz olan Rabbimizin 
rızasına beraberce ulaşmaya çalı-
şacağız. Kurban, yüce Allah’a yakın 
olma arayışıdır. Kurban, teslimiyet 
ve sadakatin, sevgi ve vefanın, fe-
dakârlık ve paylaşmanın adıdır. 
Kurban, nice hikmet ve ibretlerle 
dolu manevi bir yolculuktur. Bu 
yolculukta ihlas ve samimiyet sı-
navına tabi tutulan Âdem (a.s)’ın 
evlatları Habil ile Kabil’i hatırlarız. 
Bu sınavda ihlas ve kanaatkârlık 
kazanırken, samimiyetsizlik ve ta-
mahkârlık kaybetmiştir. Zira bü-
tün ibadetlerin kabul şartı ihlas ve 
samimiyettir. Kurban ibadetinde 
sadakat ve teslimiyet sınavından 
geçen İbrahim (a.s) ve oğlu İsmail 
(a.s)’ın hatırası vardır. Bu imtihan-
da Hz. İbrahim ve ciğerparesi Hz. 
İsmail, sahip olunan her şeyin Al-
lah yolunda tereddütsüz feda edi-
lebileceğini göstermişlerdir. O gün 
bugündür müminler, sadakatin zir-
vesinde İbrahim (a.s)’ı, teslimiyetin 
zirvesinde İsmail (a.s)’ı görmüşler-
dir. Ve nitekim kurban ibadetinde 
Efendimiz Muhammed Mustafa 

(s.a.s)’in vefası, fedakârlığı ve cö-
mertliği vardır. Onun ümmetinde 
kurban, paylaşma, yardımlaşma ve 
kardeşlik sınavının adı olmuştur” 
denildi.

“KURBAN, ALLAH 
RIZASI İÇİN KESİLİR”

Kurban Bayramı’nda yoksul-
lar ve ihtiyacı olanları gözetilme-
si gerektiği vurgulanan hutbenin 
devamında, “Kurbanlarımız, bir 
taraftan bizi Rabbimize yakınlaştı-
rırken, bir taraftan da insanlığımı-
za anlam ve derinlik katar. Kurban, 
her şeyden önce bizlere sorumlu-
luğumuzu hatırlatır. Hayatın akışı 
içerisinde unuttuğumuz değerleri 
bir kere daha gözden geçirmemi-
ze ve sırât-ı müstakim üzere sebat 
etmemize vesile olur. Kurban, as-

lında nefsin arzu ve isteklerine esir 
olmamayı, kulluk basamaklarında 
samimiyetle yükselmeyi ifade eder. 
Zira kurbanımız, Rabbimize sundu-
ğumuz bir samimiyet ve kulluk be-
yanımızdır. Rabbimiz, bu gerçeği 
bizlere şöyle haber verir. ‘Kurban-
ların ne etleri, ne de kanları Allah’a 
ulaşır; Allah’a ulaşan yalnızca tak-
vanızdır, samimiyetinizdir. Kurban, 
Allah yolunda infak ve paylaşma 
bilincimizin göstergesidir’ Kurban, 
muhtaçların, yoksulların, garip ve 
kimsesizlerin yüzünü güldürmek-
tir. Bayram yapamayanları bayram 
sevincine ortak etmektir. Rabbimi-
ze yaklaşırken aynı zamanda kom-
şularımıza, akrabalarımıza, eş ve 
dostumuza, hâsılı birbirimize de 
yakınlaşmaktır kurban. Bu yönüy-

le kurban, adını bile duymadığımız 
nice ülkelerde daha önce hiç gör-
mediğimiz, tanımadığımız kardeş-
lerimize uzattığımız bir yardım eli 
ve kardeşlik dokunuşudur. Kardeş-
lerim! Namaz, zekât, oruç, hac nasıl 
kendine has bir ibadetse kurban da 
kendine has bir ibadettir. Yoksula, 
kimsesize, ihtiyaç sahibine yardım 
etmek ve hayır işlemek nasıl güzel 
bir ibadetse kurban da öyle güzel 
bir ibadettir. 

Bu ibadetin de kendine özgü 
şartları, rükünleri vardır. Kurbanda 
aslolan, nisap miktarı mala sahip 
olan müminin gerekli şartları taşı-
yan hayvanı Allah rızası için bizzat 
kurban etmesidir. Dolayısıyla kur-
ban ibadeti, maddi yardıma dönüş-
türülemez” ifadelerine yer verildi.
n UFUK KENDİRCİ

Cuma namazı hutbesinde Kurban Bayramı anlatıldı. Kurban’ın dinimizce öneminin hatırlatıldığı hutbede imam 
Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in unutulmaması gerektiğini söyledi
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TKDK, İpart-2 başvuru çağrı ilanına geçtiğimiz aylarda çıkmıştı. Geçen dönem Türkiye geneli 135 projeden 68 proje geçmişti. Konu ile 
ilgili önemli açıklamalarda bulunan TKDK Konya İl Koordinatörü Hakan Doğan Konya’dan tahmini olarak 30 projenin olacağını söyledi

Konya projelerle yükseliyor!
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-

tekleme Kurumu (TKDK) İpard-2, 
İkinci Başvuru Çağrı İlanına 12 Ha-
ziran 2017 tarihinde çıkmıştı. Destek 
almak amacıyla başvuruların yapı-
lacağı ve yatırımların uygulanacağı 
iller arasında Konya’da bulunuyor. 
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan 
ve önemli bilgiler veren TKDK Konya 
İl Koordinatörü Hakan Doğan geçen 
birinci çağrıda Konya’da bulunan pro-
jelerinin hemen hemen hepsinin geç-
tiğini söyleyerek, “Türkiye genelinde 
geçen dönemde başvuru 135 taney-
di. Hibe talebi ise 200 milyondu. Ama 
evraklara uygun olan 68 proje geçti. 
İpard 2 programın da sadece işlem 
ve pazarlama sektörleri çağrı ilanına 
çıktı. Burada süt işleme, süt toplama, 
kırmızı et kesimhaneleri ve işlem pa-
zarlama sektörleri bulunuyor. Kanatlı 
etlinin işlenmesi ve pazarlanması, su 
ürünlerinin pazarlanması ve sebze 
ürünlerinin işleme pazarlanmasına 
destek verilecek.Konya’dan da tahmi-
ni olarak 30 proje var. Toplamda da 
90 milyon bütçe bulunuyor. Ürün ka-
yıplarını düşündüğümüz zaman daha 
fazla projenin olması gerekiyor” diye 
konuştu. 

135 PROJEDEN 68’İ GEÇTİ
TKDK İl Koordinatörü Hakan Do-

ğan İpard 2 desteklerinin 2. Başvuru 
çağrı ilanına başvuruların başladığını 
söyleyerek geçen yıl 135 projeden 
68’nin geçtiğini belirtti. Ürünlerin 
şoklanması halinde kayıpların mini-
mum seviyeye ineceğini de sözlerine 
ekleyen Doğan,  “Şu anda İpard 2 
programının 2. Başvuru Çağrı ila-
nı var. 1 zaten geçen sene çıkmıştı 
halen de devam etmekte. Yaklaşık 
olarak 40 milyon gibi bir ödemesi ola-
cak. İpard 2 programın da ise sadece 
işlem ve pazarlama sektörleri çağrı 
ilanına çıktı. Burada süt işleme, süt 
toplama, kırmızı et kesimhaneleri ve 
işlem pazarlama sektörleri bulunuyor. 
Kanatlı etlinin işlenmesi ve pazarlan-
ması, su ürünlerinin pazarlanması 

ve sebze ürünlerinin 
işleme pazarlanması-
na destek verilecek.
Diğer sektörlerden 
farklı olarak buradaki 
destek oranı ise yüz-
de 50.  Çünkü hay-
vancılıkta ve çiftlik 
faaliyetlerinde yüzde 
70 ve yüzde 65 ora-
nında yapılıyordu. 
Toplam bütçe 122 
milyon Euro. Bunun 
yüzde 50’si geçen projelere hibe ola-
rak ödenecek. Birde KDV muafiyeti 
ve gümrük vergisinde muafiyetler 
var. Geçen 1. Çağrıda aynı sektörler-
den yine Konya’da başvurular vardı. 
Hemen hemen projenin tamamı da 
geçti. Türkiye genelinde geçen dö-
nemde başvuru 135 taneydi. Hibe ta-
lebi ise 200 milyondu. Ama evraklara 
uygun olan 68 proje geçti. Konya’nın 
da 6 projesi var. Sadece üretim yap-
mak yetmiyor. Aynı zamanda üretmiş 
olduğunuz ürünlerin katma değerli 

hale dönüştürülmesi ge-
rekir. Bu konuda da iyi bir 
hayvancılık alt yapısı Kon-
ya’da var. Ürünlerin pi-
yasaya sunulabilmesi için 
üzerinde en çok durulan 
konu işlem ve pazarlama 
sektörleri. İşlem ve pazar-
lama sektörlerinde de en 
büyük sorun kayıp. Mar-
ketlerde herkes ürünleri 
elliyor bundan dolayı da 
dökmenin pahalı olma-

sına sebep oluyor. Örneğin elmanın 
düzgün bir şekilde paketlenip bozul-
mayacak şekilde piyasaya sunulması 
gerekir. Ürünlerin şoklanması ürün 
kayıplarını minimum seviyeye indi-
ren önemli bir etkendir” ifadelerini 
kullandı. 

KONYA’DAN 30 PROJE GELECEK
Konya’dan da tahmini olarak 30 

proje geleceğini ifade eden Doğan, 
ürün kayıplarından dolayı da  ciddi 
manada kayıpların olduğunu vurgu-
layarak sözlerini şu şekilde aktardı: 

“Tahmini olarak Konya’dan 30 proje 
gelecek. Süt işleme ve süt toplama-
da 8 tane işleme 6 tane de muhte-
melen toplama gelecek. Et işleme ve 
kesimhanelerde 5 tane yeni 3 tane 
de sabit proje gelecek. Soğuk hava 
deposundan ise 8 tane proje gelecek. 
Toplamda da 90 milyon bütçe bulu-
nuyor. Ürün kayıplarını düşündüğü-
müz zaman daha fazla projenin olma-
sı gerekiyor. Ciddi manada kayıplar 
var. Kurumda ki bütün çalışanlarımız 
artık bu işe odaklanmış durumda. 
Vatandaşlarımızın da buraya bizzat 
gelmelerini istiyoruz. Bizlere sorular 
sorup projelerini anlatıyorlar. Cevap 
veremediğimiz sorularını da merke-
ze iletiyoruz. Projesinin elenmesini 
istemediğimiz için şartları kendilerine 
söyleyip bilgilendiriyoruz. Kurumlar 
arası işbirliği ile işlemler yapıyoruz. 
Böylelikle de proje en sağlıklı bir şekil-
de içeriye alınmış oluyor. Kurum tüm 
Türkiye genelinde 1 milyarlık proje 
bekliyor.” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Hakan Doğan

İpard-2, İkinci Başvuru Çağrı İlanına 12 Haziran 2017 tarihinde çıkmıştı. 
Bu kapsamda Konya’dan da tahminen 30 projenin destek için başvuru yapması bekleniyor.
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Güneysınır Belediyesi’nden şehitlerine büyük vefa. Konya’nın Güneysınır İlçesi’nde farklı 
zamanlarda askere giden ve şehadet şerbeti içen 3 askerin ismi parklara verilerek ölümsüzleştirildi

Güneysınır’dan şehitlerine vefa
Şehitlerin isimleri parklarda yaşa-

tıldı. Konya’nın Güneysınır İlçesi’nde 
farklı zamanlarda Güneysınır’dan as-
kere giden ve vatan için canlarını or-
taya koyan 3 askerin isimleri 3 farklı 
parka verildi. Şehitlerden Jandarma 
Er Mustafa İşler, görev yeri Şanlıurfa 
Suruç’ta (4 Haziran 1978) Şehit Polis 
Muhammed Ali Mevlüt Dündar, özel 
harekat görevi sırasında Hakkari Oğul 
Köyü Kırsalı’nda (28 Haziran 2017) ve 
Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ahmet 
Kurt, görev yeri Tokat Almus’ta (7 Ey-
lül 2001) tarihinde şehadet şerbetini 
içmişti.

Buna göre alınan karar ile Güney-
sınır’ın Karasınır Mahallesi’ndeki park 
Şehit Polis Muhammed Ali Mevlüt 
Dündar Parkı, Mevlana Mahallesi’n-
deki park Şehit Jandarma Er Mustafa 
İşler Parkı ve Güneybağ Mahallesi’de-
ki park ise Şehit Jandarma Uzman Ça-
vuş Ahmet Kurt Parkı” olarak kayıtla-
ra geçildi.

 “ŞEHİTLERİMİZ BİZİM 
İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Güneysınır Belediye Başkanı İs-
mail Özcan, Belediye Meclis Üyele-
rinin oy birliğiyle bu kararı kayma-
kamlığa gönderdiklerini belirterek 
şunları söyledi, “Şehitlerimiz bizim 

çok çok kıymetli. Onlar vatanları için 
gözlerini kırpmadan şehit oldular. 
Bizler ise onlara görevimizi bir nebze 
parklarımızın isimlerini vererek öde-
meye çalıştık. Karasınır, Mevlana ve 
Güneybağ Mahallelerinde ki parklar 
artık onların isimleriyle anılacak. Vefa 
örneği göstermek istedik ve Belediye 
Meclis Üyelerimizin oy birliği kararı 

kaymakamlığa gönder-
dik. Kaymakamımızın 
da onayı ile ilçemizdeki 
parkların isimleri şehit-
lerimizle ölümsüzleşti” 

PARKLAR 
VATANDAŞLAR 

TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ TOPLUYOR
Güneysınır’da şehitlerin isimleri-

nin verildiği parklara vatandaşlardan 
da destek geldi. Şehitlerin asla unutul-
mayacaklarını ve vatan uğruna can-

larını ortaya koyduklarını her zaman 
anımsayacaklarını dile getiren bölge 
halkı, üzerlerinde askerlerin fotoğraf-

larının ve bilgilerinin bulunduğu park-
la giderek fotoğraf çekiyorlar.    
n UFUK KENDİRCİ  

İsmail Özcan

Güneysınır Belediyesi bugüne kadar çeşitli bölgelerde vatani görevini yaparken 
şehit düşen evlatlarını unutmadı. Şehitlerin ismini ilçeye yaptırılan 3 parka verdi. 

Selçuk öncülüğünde Türk 
Dünyası Bakü’de buluşuyor

Selçuk Üniversitesi öncülüğün-
de Azerbaycan Devlet Pedagoji Üni-
versitesi, Azerbaycan Milli İlimler 
Akademisi, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, 
Sütçü İmam Üniversitesi ve Hazar 
Üniversitesi’nin paydaşlığında 12-
14 Eylül 2017 tarihleri arasında 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin’in de katılımıyla 
INOCTE 2017 II. Uluslararası Os-
manlı Araştırmalarında Yeni Eği-
limler Kongresi gerçekleştirilecek. 
Geçen yıl yine Selçuk Üniversite-
si’nin öncülüğünde Bosna Hersek’te 
düzenlenen kongre bu yıl ‘Doğu 
ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihi 
Devirleri ve Münasebetleri’ ana te-
masıyla Azerbaycan’ın başkenti Ba-
kü’de toplanıyor. 

Genel koordinatörlüğünü Sel-
çuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ala-
attin Aköz’ün yaptığı kongrede fark-
lı ülkelerden 100’ün üzerinde bildiri 
sunulacak. 

Selçuk Üniversitesi’nden 12 
bildirinin yer alacağı kongreye Tür-
kiye’den 30’un üzerinde üniversite-
den bilim insanları katılacak. 

KONGRENİN AÇILIŞI İLK TÜRKLÜK 
KURULTAYI’NIN YAPILDIĞI BİNADA 

GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Geçtiğimiz Mayıs ayında Selçuk 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin’in ve Kongre Genel Koor-
dinatörü Prof. Dr. Alaattin Aköz’ün 
Bakü’ye gerçekleştirdikleri ziyaret-
ler ve kurumlar arası anlaşmalarla 
temelleri atılan kongrenin Bakü’de 
yapılması kararlaştırıldı. Kongrenin 
açılışı, 1926 yılında 131 Türkoloğun 
katılımıyla ilk Türklük Kurultayı’nın 
yapıldığı Azerbaycan Milli İlimler 
Akademisi (AMEA) binasında 12 
Eylül’de gerçekleştirilecek. Kongre 
açılışına bilim adamlarının yanı sıra 
devlet protokolü, rektörler, kurum 
müdürleri, yüksek kurum başkanla-
rı ve daire başkanları da katılacaktır. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
Arşiv Dairesi Başkanlığının düzen-
leyeceği Osmanlı Arşiv sergisi açı-
lışının ardından Azerbaycan Devlet 
Pedagoji Üniversitesi’nde yapılacak 
oturumlar ve bildiri sunumları ile 
kongre devam edecek. Azerbaycan, 
Moğalistan, Türkmenistan, Maca-
ristan, Romanya, Bosna Hersek’in 
de aralarında bulunduğu 10’a yakın 
ülkeden katılımlarla 3 gün boyunca 
sürecek.  n HABER MERKEZİ

Konya’da vatani görevlerini yerine getirmek için silah altında bulunan 368’inci kısa dönem 
122 er, yemin etti. Törenin ardından aileleriyle bir araya gelen askerler aileleri ile hasret giderdi

Vatan ve millet 
için yemin ettiler

Konya İl Jandarma Komutanlığın-
da vatani görevlerini yapmak için si-
lah altına alınan 368’inci kısa dönem 
122 er törenle yemin etti. Yemin tö-
reni Konya İl Jandarma Komutanlığı 
ek hizmet binasında gerçekleştirildi. 
Konya İl Jandarma Komutanı Albay 
İsmet Cansaran, erlerin anne ve ba-
balarına hitaben yaptığı konuşmada, 
“Canınızdan daha çok sevdiğiniz, her 
türlü kötülükten esirgeyerek büyüt-
tüğünüz, bir bayram havası içerisin-
de askere uğurladığınız ve şimdi de 
kutsal ant içme töreninde yanlarında 
bulunduğunuz Mehmetçiğe büyük 
bir güç ve moral kaynağı olmaktası-
nız” dedi. Albay İsmet Cansaran ye-
min törenindeki erlere de seslenerek, 
“Kahraman Mehmetçikler sizler bu-
gün burada Türkiye Cumhuriyetinin, 
Atatürk ilke ve inkılaplarının, teminatı 
olarak devletimizin bağımsızlık tim-
sali olan bayrağımız huzurunda silah 
arkadaşlarınıza omuz omuza vererek 

namusunuz üzere yemin edeceksiniz. 
Yeminin her kelimesi üstün vatan ve 
millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlü-
ğün, inancın, emirlere mutlak itaatin 
tartışılmaz simgesidir. Edeceğiniz 
yemin ile vatan, millet ve cumhu-
riyete sadakatle bağlı kalacağınızı, 
kahraman teşkilatımızın gelenek ve 
kurallarını kararlılıkla savunup uygu-
layacağınızı tek bir ağızdan haykıra-
caksınız” ifadelerini kullandı. Birliğe 
ilk katılan er ile eğitim ve sporda ba-
şarılı olan erlere, Konya Vali Yardım-
cısı Fazlı Akgün tarafından ödülleri 
verildi ve tören geçişi yapıldı. 368’nci 
kısa dönem erler, tören sonunda aile-
leri ile buluştu. Ailesiyle buluşan bazı 
erler ise gözyaşlarına hakim olamadı. 
Törene, Vali Yardımcısı Fazlı Akgün, 
Konya Jandarma Komutanı Albay 
İsmet Cansaran, İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman, askeri personel ile er-
lerin aileleri katıldı. 
n İHA

Kısa dönem erler, tören sonunda aileleri ile buluştu.
 Ailesiyle buluşan bazı erler ise gözyaşlarına hakim olamadı.
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OHAL kapsamında iki yeni KHK resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 928 kişi ihraç edilirken 57 kişi 
de göreve iade edildi. Konya’dan ise 5 kişi kamu görevinden ihraç edilirken 3 kişi ise göreve iade edildi

KHK ile 5 kişi ihraç edildi
OHAL kapsamında İki yeni KHK 

yayımlandı. Kararnamelere göre, 
928 kişi kamudaki görevinden ihraç 
edilirken 57 kişi göreve iade edildi. 
10 emekli TSK personelinin rütbele-
ri alındı ve 6 kurum kapatıldı.Olağa-
nüstü hal (OHAL) kapsamında kamu 
görevinden çıkarılanlar ve göreve 
iade edilenlere ilişkin listelerin de 
bulunduğu 693 ve 694 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK), Res-
mi Gazete’de yayımlandı.Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan baş-
kanlığında 15 Ağustos’ta toplanan 
Bakanlar Kurulunca Anayasa’nın 
121’inci maddesi ile 2935 sayılı Ola-
ğanüstü Hal Kanunu’nun 4’üncü 
maddesine göre alınan kararlar doğ-
rultusunda hazırlanan 693 ve 694 
sayılı KHK’lar, Resmi Gazete’nin 
dünkü sayısında yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. Yayımlanan KHK kap-
samında ise Konya’dan 5 isim kamu 
görevinden çıkarılırken 3 isim ise 
görevine geri iade edildi.  Konya’da 
kamu görevinden çıkarılan ve geri 
iade edilenlerin listesi ise şu şekilde;

İHRAÇ EDİLENLER:
Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuru-

luşlar
Bülent Kılıç-Zabıt Kâtibi-Konya 

İdare Mahkemesi
Türkiye İş Kurumu Genel Mü-

dürlüğü
Mustafa Ferhat Akman-İş ve 

Meslek Danışmanı-Konya/Selçuklu 
Emre Temur-İş ve Meslek Da-

nışmanı-Konya/Selçuklu
GTHB Tarım ve Kırsal Kalkın-

mayı Destekleme Kurumu 
Fatih Güleç-Uzman-Konya
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fatma Koçaker-Mühendis-DSİ 

4.Bölge Müdürlüğü
İADE EDİLENLER:

Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuru-
luşlar

Muhammet Kodal-İcra Müdü-
rü-Konya Adliyesi

Siracettin Şık-İnfaz ve Koruma 
Memuru-Akşehir T Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu

Ahmet Alpaslan  Altun-Zabıt 
Katibi-Cihanbeyli Adliyesi

MİLLETVEKİLLERİNE 
SORUŞTURMAYA DÜZENLEME
693 sayılı KHK’da, terör örgüt-

lerine veya Milli Güvenlik Kurulun-
ca (MGK) devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum ve gruplara 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
ya da irtibatı olan kamu görevleri-
nin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı.
Buna göre, TBMM’den 5, Hakimler 
ve Savcılar Kurulundan 1, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru-
mundan 1, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumundan 1, Ada-
let Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 
142, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığından 12, Türk Standardları 
Enstitüsünden 9, KOSGEB’den 5, 
Türk Patent ve Marka Kurumundan 
2, Şeker Kurumundan 1, Devlet Per-
sonel Başkanlığından 2, Türkiye İş 
Kurumundan 32, SGK’dan 1, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığından 2, Dışiş-
leri Bakanlığından 4, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığından 1, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumundan 1, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumundan 2, 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür-
lüğünden 1, Türkiye Elektrik Dağıtım 
AŞ’den 1, Elektrik Üretim AŞ’den 1, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Genel Müdürlüğünden 1, Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığından 4, 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumundan 1, Tarım ve Kırsal Kal-
kınmayı Destekleme Kurumundan 
10, Toprak Mahsulleri Ofisinden 2, 
İçişleri Bakanlığından 29, Emniyet 
Genel Müdürlüğünden 12, Göç İda-
resi Genel Müdürlüğünden 4, Kamu 
Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlı-
ğından 1, mahalli idarelerden 166, 
Sahil Güvenlik Komutanlığından 3, 
Kültür ve Turizm Bakanlığından 6, 
Milli Eğitim Bakanlığından 7, Milli 
Savunma Bakanlığından 19, Ge-
nelkurmay Başkanlığından 1, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığından 106, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 
40, Hava Kuvvetleri Komutanlığın-
dan 59, Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumundan 3, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 43, 
Karayolları Genel Müdürlüğünden 
3, Türkiye Vagon Sanayi AŞ’den 1, 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğün-
den 1, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumundan 7, yükseköğretim ku-
rumlarından 120 akademik personel 
ile 52 idari personel için ihraç kararı 
verildi.KHK hükümleri kapsamında, 
bu kişilere herhangi bir tebligat ya-
pılmayacak, haklarında özel kanun 
hükümlerine göre işlem tesis edile-
cek.Kamu görevinden çıkarılan bu 
kişilerin, mahkumiyet kararı aran-
maksızın, rütbe veya memuriyetleri 
alınacak, bu kişiler görev yaptıkları 
teşkilata yeniden kabul edilemeye-
cekler. Ayrıca bir daha kamu hiz-
metinde istihdam edilemeyecek, 
doğrudan veya dolaylı olarak görev-
lendirilemeyecek, bunların uhdele-
rinde bulunan her türlü mütevelli 
heyet, kurul, komisyon, yönetim 
kurulu, denetim kurulu, tasfiye ku-
rulu üyeliği ve sair görevleri de sona 
ermiş sayılacak.Bu kişilerin silah 
ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin 
belgeleri ve pilot lisansları iptal edi-
lecek, oturdukları kamu konutların-
dan veya vakıf lojmanlarından 15 
gün içinde tahliye edilecekler. İhraç 
edilenler, özel güvenlik şirketlerinin 
kurucusu, ortağı ve çalışanı olama-
yacak, pasaportları iptal edilecek.

GÖREVE İADELER 
Söz konusu KHK’da, göreve 

iade edilen kişilerin listesine de yer 
verildi. Buna göre, TBMM’den 2, 
TRT’den 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşlardan 28, SGK’dan 3, İçişle-
ri Bakanlığından 1, Emniyet Genel 
Müdürlüğünden 1, mahalli idareler-
den 1, Milli Eğitim Bakanlığından 5, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 
9, Hava Kuvvetleri Komutanlığın-
dan 5, yükseköğretim kurumların-
dan 1 kişi memuriyetlerine iade 
edildi.Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığından 3 kişinin isimleri ilgili 
KHK’nın ekindeki listenin ilgili sıra-
larından çıkarıldı. Söz konusu KHK 
hükümleri, bu kişiler bakımından 
tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte 
ortadan kalktı.Söz konusu personel-
den bu maddenin yürürlük tarihin-
den itibaren 10 gün içinde göreve 
başlamayanlar “çekilmiş” sayılacak. 
Bu kapsamda, göreve başlayanlara 
da kamu görevinden çıkarıldıkları 
tarihten göreve başladıkları güne 
kadar geçen süreye tekabül eden 
mali ve sosyal hakları ödenecek.Bu 
kişiler, kamu görevinden çıkarılma-
larından dolayı herhangi bir tazmi-
nat talebinde bulunamayacak. Bu 
personelin görevlerine iadesi, kamu 
görevinden çıkarıldıkları tarihte bu-
lundukları yöneticilik görevi dışında 
öğrenim durumları ve kazanılmış 
hak aylık derecelerine uygun kadro 
ve pozisyonlara atanmak suretiyle 
de yerine getirilebilecek. Bu mad-
deye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve 
kurumlar tarafından yürütülecek.

RÜTBESİ ALINAN
 EMEKLİ TSK PERSONELİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
(TSK) emekliye sevk edilen, ken-
di isteğiyle emekli olan veya istifa 
eden subaylardan, terör örgütleri-
ne veya Milli Güvenlik Kurulunca 
devletin milli güvenliğine karşı fa-
aliyette bulunduğuna karar verilen 
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 
mensubiyeti veya iltisakı yahut bun-
larla irtibatı olduğu değerlendirilen 
Hava Kuvvetleri Komutanlığından 
10 emekli tuğgeneralin rütbeleri alı-
narak, emekli kimlikleri iptal edildi.
Söz konusu kişiler uhdelerinde ta-
şımış oldukları mesleki unvanları 
ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu 
unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağ-
lanan haklardan yararlanamayacak. 
Bu kişilerin uhdelerinde bulunan 
her türlü mütevelli heyet, kurul, ko-
misyon, yönetim kurulu, denetim 
kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair 
görevleri de sona ermiş sayılacak, si-
lah ruhsatları, pilot lisansları ve ilgili 
pasaport birimlerince pasaportları 
iptal edilecek. Bu kişiler özel güven-
lik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve 
çalışanı olamayacak.

KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN 
TEDBİR KARARLARI

693 sayılı KHK ile terör örgütle-

rine veya Milli Güvenlik Kurulunca 
devletin milli güvenliğine karşı fa-
aliyette bulunduğuna karar verilen 
yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, 
iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 
Mavi Derneği (Batman), Kuran Se-
venler Derneği (Antalya), Antalya 
Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği, 
Rojeva Medya gazetesi (Diyarbakır), 
Gazete Şujin (Diyarbakır) ve Dicle 
Medya Haber Ajansı (Diyarbakır) 
kapatıldı.Kapatılan kurum ve kuru-
luşlara ait taşınırlar ile her türlü mal 
varlığı, alacak ve haklar, belge ve ev-
rak ilgisine göre Hazineye bedelsiz 
olarak devredilmiş sayılacak. Bun-
lara ait taşınmazlar tapuda resen 
ilgisine göre Hazine adına, her türlü 
kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari 
olarak tescil edilecek. Bunların her 
türlü borçlarından dolayı hiçbir şe-
kilde Hazineden bir hak ve talepte 
bulunulamayacak. Devire ilişkin iş-
lemler, ilgili tüm kurumlardan ge-
rekli yardımı almak suretiyle Maliye 
Bakanlığı tarafından yerine getirile-
cek.Daha önce yayımlanan KHK’lar 
ile kapatılan, Radyo 59, Özel Done-
gen Genetik Hastalıkları Tanı Mer-
kezi (İstanbul) ile Mahmudiye Sosyal 
Yardım ve Eğitim Vakfının (Gazian-
tep) yeniden açılmasına izin verildi.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI 
CUMHURBAŞKANINA BAĞLANDI
OHAL kapsamında yayımlanan 

yeni KHK ile Milli İstihbarat Teşkilatı 
Cumhurbaşkanına bağlanırken daha 
önce MİT Müsteşarının başkanlığını 
yürüttüğü Milli İstihbarat Koordi-
nasyon Kuruluna, Cumhurbaşkanı 
başkanlık edecek.MİT Müsteşa-
rı hakkında soruşturma yapılması 
Cumhurbaşkanının iznine bağlı ola-
cak. Soruşturma izni verilmesi veya 
verilmemesi kararlarına karşı 10 
gün içinde Danıştay Birinci Daire-
sine itiraz edilebilecek. İtirazlar en 
geç 3 ay içinde karara bağlanacak ve 
verilen kararlar kesin olacak. İzin ve-
rilmesi üzerine soruşturma Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından 
yapılacak.Öte yandan Milli Savunma 
Bakanlığı ve TSK’da görev yapan 
personele ilişkin istihbarat hizmetle-
ri MİT tarafından yürütülecek. MİT, 
güvenlik soruşturması kapsamında 
Bakanlık ve TSK personeli hakkında 
kıt’a içinde veya dışında her türlü 
araştırma yapabilecek.

EMNİYETE 32 BİN 
KADRO İHDAS EDİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan 
KHK’ya göre, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü merkez teşkilatında bir özel 
harekat başkanı, 3 özel harekat baş-
kan yardımcısı, bin komiser muavi-
ni, 2 bin polis memuru olmak üzere 
toplam 3 bin 4 kadro oluşturuldu.
Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına 
ise 8 özel harekat müdürü, bin 500 
komiser muavini, 20 bin polis me-
muru, 7 bin 500 çarşı ve mahalle 
bekçisi olmak üzere toplam 29 bin 8 
kadro ihdas edildi.Böylece, Emniyet 
Genel Müdürlüğüne toplam 32 bin 
14 kadro verildi.

POLİS MESLEK EĞİTİM 
MERKEZLERİNE ÖN LİSANS 

MEZUNU ALIMI
Yeni KHK ile polis alımlarında 

da düzenlemeye gidildi. Buna göre, 
toplam kontenjanın yüzde 20’sini 
aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belir-

lenecek sayıda önlisans mezunu da 
belirtilen usule uygun olarak polis 
meslek eğitim merkezlerine alınabi-
lecek. Yeni KHK ile olağanüstü hal, 
seferberlik ve savaş hallerinde veya 
genel hayata müessir afetlere uğ-
rayan yerlerdeki devlet memurları, 
çekilme istekleri kabul edilmedikçe 
veya yerine atanacaklar gelip işe 
başlamadıkça görevlerini bırakama-
yacaklar.

KHK İLE YENİ HAKİM 
VE SAVCI KADROSU

KHK’ya göre, Adalet Bakanlığı 
taşra teşkilatlarında 4 bin hakim ve 
savcı, 2 bin de hakim adayı kadrosu 
oluşturuldu.Öte yandan Bakanlığın 
merkez teşkilatına ise bir İnsan Hak-
ları Dairesi Başkanı, 4 daire başkanı 
kadrosu ihdas edildi.

HSK’YA 100 MÜFETTİŞ KADROSU
694 sayılı KHK ile Hakimler ve 

Savcılar Kuruluna (HSK) kurul baş-

müfettişi ve müfettiş olmak üzere 
100 kadro ihdas edildi. HSK’da, 30 
kurul başmüfettişi, 70 kurul mü-
fettişi kadrosu oluşturuldu.Askeri 
Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesinin askeri hakim sınıfın-
dan başkan, başsavcı, ikinci başkan, 
daire başkanı ve üyeleri ile yedek 
subaylar haricindeki diğer askeri 
hakimler, Hakimler ve Savcılar Ku-
rulunca bölge adliye ve bölge idare 
mahkemeleri ile diğer adli ve idari 
yargı mercilerine hakim veya sav-
cı olarak atanabilecek.KHK’ya göre 
albaylar ve rütbe bekleme süresi üç 
yıldan az olan general ve amiraller, 
rütbe bekleme süresi bakılmaksızın 
ve sicil şartı aranmaksızın Yüksek 
Askeri Şura Başkanının kararıyla 
Yüksek Askeri Şura değerlendir-
mesine alınabilecek. Bunlardan terfi 
ettirilenler ile kadrosuzluktan emek-
li edilenler rütbe bekleme sürelerini 

tamamlamış sayılacak.
TSK’DA HUKUK SINIFI KURULACAK

Genelkurmay Başkanlığı ve Milli 
Savunma Bakanlığının hukuk hiz-
metleri, hukuk sınıfına mensup su-
baylarca yürütülecek.Milletvekiline 
soruşturma yetkisi Ankara Cumhu-
riyet BaşsavcılığınınSeçimden önce 
veya sonra bir suç işlediği ileri sürü-
len milletvekili hakkında soruşturma 
ve kovuşturma yapma yetkisi Anka-
ra Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu 
yerin ağır ceza mahkemesine verildi. 
İKİ KURUMUN ADI DEĞİŞTİ

Halk Sağlığı Kurumu Başkanlı-
ğı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 
Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan-
lığı da Kamu Hastaneleri Genel Mü-
dürlüğü olarak değiştirildi.

SULTANHANI İLE KEMALPAŞA 
BELDELERİ İLÇE OLDU

Kanun Hükmünde Kararname 
ile Aksaray’ın Sultanhanı ile Art-
vin’in Hopa ilçesine bağlı Kemal-
paşa beldeleri ilçe yapıldı.KHK’da, 
kurulan ilçelerin personel ihtiyacını 
karşılamak üzere çeşitli kurum ve 
kuruluşlara ait yeni kadrolar tahsis 
edilirken, bu kadrolara yapılacak 
atama işlemlerinin, merkezi yöne-
tim bütçe kanunlarındaki sınırlama-
lara bir yıl süreyle tabi olmayacağı 
düzenlendi.

Uyuşturucu madde suçuna yö-
nelik düzenlemelereYeni KHK ile 
uyuşturucu madde suçu işleyenlere 
yönelik de düzenlemelere gidildi.
Buna göre, daha önce 2313 sayılı 
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi 
Hakkında Kanun’un 23’üncü mad-
desine göre, esrar elde etmek ama-
cıyla kenevir ekimi yapan kişiye dört 
yıldan on iki yıla kadar hapis cezası 
veriliyordu. Yeni düzenleme ile bu 
kişilere 500 günden 10 bin güne ka-
dar adli para cezası da verilebilecek. 
n TEVFİK EFE

OHAL kapsamında İki yeni KHK yayımlandı. Kararnamelere göre, 928 kişi kamudaki görevinden ihraç edilirken 57 kişi 
göreve iade edildi. 10 emekli TSK personelinin rütbeleri alındı ve 6 kurum kapatıldı.



Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe 
girişimiyle ilgili 152’si asker, 3’ü sivil 
155 sanık hakkında açılan ve Ankara 
17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargı-
lanması devam edilen Kara Havacılık 
Komutanlığı davası, yaşananları gün 
yüzüne çıkartıyor. Planladıkları dar-
be girişiminin başarısız olup, açılan 
davalarda birden fazla ömür boyu 
hapis cezasıyla yargılanan darbeci 
askerlerin duruşmalardaki ifadeleri 
birbirlerinin beyanlarını çürütüyor.
Darbe girişimi sırasında uçuş yaptığı 
helikopterle ateş eden darbeci pilot 
Cebrail Sert’in, “Uçuş gerçekleştir-
medim” ifadesini, helikopterle uçtu-
ğunu gören diğer sanıkların söyledik-
leri yalanladı.

“UÇUŞ YAPMADIM” YALANI
Sert’in çapraz sorgusu sırasında 

diğer sanıklar da söz alarak çeşitli so-
rular yöneltti.

Bunun üzerine söz alan sanık Mu-
rat Özel, “Süper kobra helikopteriyle 
Ali Ercan ve siz iniş yaptınız. Bana ‘bir 
arıza var’ dediniz mi, demediniz mi?” 
sorusuna Sert, “Hayır demedim.” 
karşılığını verdi. Sanık Özel, Sert’in 
bu ifadesi üzerine, “Burada akşama 
kadar hikaye okuyorlar.” dedi. Sanık 
Fatih Sevinç’in, “Helikopter indiğin-
de ben sizi gördüm” sözlerine Sert, 
“Yanlış görmüşsün” diyerek, karşılık 
verdi.

Hava Harp Okulu’nda süper 
kobra helikopter teknisyeni olarak 

görev yapan sanıklardan eski Astsu-
bay Murat Özel savunmasında diğer 
sanıkların yalan beyanlarını anlattı. 
Darbe girişimi sırasında uçuş yapan 
helikopterleri kimlerin kullandığını 
da anlatan Özel, kobra helikopterden 
binbaşı Ali Ercan ile Sert’in indiğini 
belirtti.

SANIKLAR BİRBİRLERİNDEN 
ŞİKAYETÇİ

Helikopterin isabet aldığını belir-
lediklerini vurgulayan Özel, şunları 
söyledi:

“Helikopter iniş yaptığında silahçı 
dediğimiz Yüzbaşı Cebrail Sert’i gör-
dük. İner inmez helikopterin yanına 
gittik. Aracın alt kuyruktan isabet 
aldığını ve uçamayacağını söyledik. 
Bu esnada Cebrail Sert silah arızası 
olduğunu, lazer pointerin çalışma-
dığını söyledi. Biz de şu an arızanın 

giderilemeyeceğini, helikopterin 
uçamayacağını söyledik. Aslında bu 
helikopter zaten uçarak gelmişti ve 
uçamayacak bir problemi yoktu. Biz 
uçuşunu engellemek amacıyla arıza-
yı gideremeyeceğimizi söyleyince he-
likopteri susturdular. Bunun üzerine 
Astsubay Ömer Güler yanımıza gele-
rek, ‘Bunda bir şey yok, bu helikopter 
uçar’ diye söylemeye başladı.”

FETÖ’den ve örgütün elebaşı Fe-
tullah Gülen’den şikayetçi olduğunu 
belirten Özel, “Pilotlar Ali Ercan ve 
Cebrail Sert’ten şikayetçiyim. Uçuş-
tan döndüler, gözlerimle gördüm. 
‘Lazer pointer arızalı’ diyor. Neden 
kullanıyor, top atmak için. Ömer Gü-
ler ve Murat Polat’tan şikayetçiyim. 
Terörist faaliyeti durdurmak için heli-
kopterlerin uçamayacağını söyledim. 
Üzerime düşeni yaptım. Tahliye ve 

beraat talep ediyorum.” diye konuş-
tu.

Sanıklardan Fırat Darende de 
savunmasında helikopterle uçanlar 
arasında Ercan ve Sert’in olduğunu 
bildirdi. Sert’in savunmasında uçma-
dığını söylediğini anımsatan Daren-
de, silahçı olarak görev yapan Sert’in 
de bulunduğu helikopterin isabet al-
dığını tespit ettiklerini kaydetti.

Darende, savunmasında hiçbir 
şeyden haberdar olmadığını öne sü-
ren sanıklardan Engin Sarıtaş’ın o 
gün helikopterlerin silah sistemini 
kontrol ederek, kendisine gece uçu-
şunda hedefi işaretlemek için kullanı-
lan lazer pointer arızasını sorduğunu 
ifade ederek, gece uçuş yapılacağını 
önceden bildiğini düşündüğü Sarı-
taş’tan şikayetçi olduğunu vurguladı.
n AA
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Karapınar’da bir kişi merada bulduğu yaralı 
köpek yavrusuna sahip çıktı. Gaziosmanpaşa 
Mahallesi’nde ikamet eden Ali Bilgin, ilçe 
merkezine doğru aracıyla giderken merada 
gördüğü yaralı köpek yavrusunu aracına 
aldı. Yaralı köpek yavrusunu merkezdeki 
bir veterinere götürerek tedavisini yaptıran 
Bilgin, daha sonra köpek yavrusunu evine 
götürerek ona “Garip” ismini verdi. Bilgin, 
“Vicdanım o canlıyı orada bıraktırmadı. Şim-
di ikimizde halimizden memnunuz.” diye 
konuştu.    n AA

Konya’nın Ilgın ilçesinde motosikletle 
elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 
çocuk yaralandı. Abdurrahman Aşkın’ın (47) 
kullandığı 42 RP 004 plakalı motosiklet, Ilıca 
Mahallesi İmam Hatip Lisesi karşısında, Ha-
san Hüseyin Tutar (12) idaresindeki elektrikli 
bisikletle çarpıştı. Kazada, bisiklet sürücüsü 
Tutar ile arkasında oturan kız kardeşi Adile 
Buse Tutar (6) yaralandı. Yaralıları, 112 Acil 
Servis ekipleri Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet 
Hastanesine kaldırdı.  n AA

Motosikletle bisiklet
çarpıştı: 2 yaralı

Merada bulduğu
köpeğe sahip çıktı

Konya’da inşaat malzemesi taşıyan tır sürücüsü bir işye-
rine getirdiği yükün parasını istemesi 

üzerine çıkan kavgada işyerinde bulunan Mevlüt A. ile 
Mesut Ş.’yi silahla vurarak yaraladı.  Olay, saat 17.30 sırala-
rında Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan bir iş 
yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce inşa-
at malzemeleri satan iş yerine yük getiren ve alacağı olduğu 
öğrenilen Kasım P. parasını istemek için işyeri sahibi Mevlüt 
A.’nın yanına geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa süre-

de kavgaya dönüşmesi ile Kasım P. yanında getirdiği silahla 
Mevlüt A’yı karnından Mesut Ş.’yi ise bacağından yaralandı. 
Olayın ardından Kasım P., iş yerine geldiği tırla olay yerinden 
kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan çevredeki va-
tandaşlar işyerine geldi. Mevlüt A. ile Mesut Ş.’yi kanlar içeri-
sinde bulan vatandaşlar yaralıları özel bir hastaneye götürdü. 
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken polis, 
kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
n İHA

Nakliye kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki eylemelere yönelik 
açılan davanın duruşmalarında sanıklar beyanlarıyla birbirlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor

Konuştukça batıyorlar!

Konya’da evlerinin balkonda 
oyun oynadığı sırada 5’nci kattan 
aşağıya düşen 3 yaşındaki Hatice 
Kübra Ger hayatını kaybetti. Olay 
yerinde ise küçük kızdan geriye ter-
likleri kaldı. 

Olay, saat 19.30 sıralarında mer-
kez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi 
Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bu-
lunan bir apartmanda meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki 
Hatice Kübra Ger evlerinin balkonu-
na oyun oynamak için çıktı. Bu sırada 
küçük kız, balkonun demir korkuluk-
larından tutunarak aşağıyı seyret-
meye başladı. Bir süre sonra Hatice 
Kübra dengesini kaybetmesi sonucu 

beton zemine düştü. Hatice Küb-
ra’nın düştüğünü fark eden komşu-
ları durumu polis ve 112 Acil Servis 
ekiplerine bildirdi. Olay yerine ula-
şan sağlık ekipleri ilk müdahalesini 
olay yerinde yaptığı Hatice Kübra’yı 
ambulansla Konya Eğitim Araştırma 
Hastanesine kaldırdı. Kafasının üze-
rine düşerek ağır yaralanan Hatice 
Kübra Ger burada yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen kurtarılamaya-
rak hayatını kaybetti. Hatice Kübra 
Ger’in olay yerindeki küçük terlikleri 
ise dikkat çekti. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıl-
dı.
n İHA

Karaman’da kontrolden çıkan 
otomobilin köprü korkuluklarına 
çarpması sonucu meydana gelen tra-
fik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 
1 kişi yaralandı.  Kaza Karaman Kon-
ya karayolunun 8. kilometresinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Konya’dan hareket eden Ramazan 
Arslan (57) idaresindeki 06 EY 7634 
plakalı otomobil, Karaman’a 8. kilo-
metre kala sürücünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu kont-
rolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil 
refüje çıktıktan sonra otomobil hızla 
köprü korkuluklarına çarptı. Kazada 
demir korkuluklar sayesinde boş ka-
nala düşmekten kurtulan otomobilin 

sürücüsü Ramazan Arslan yaralanır-
ken, ön koltukta oturan eşi Mukad-
des Arslan (55) çarpmanın şiddetiyle 
koltukla birlikte arka koltuğa geçip 
sıkıştı. Kaza sonrası olay yerine itfa-
iye, ambulans ve polis ekipleri sevk 
edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı 
kontrolde araçta sıkışan Mukaddes 
Arslan’ın hayatını kaybettiği belir-
lendi. Yaralanan sürücü Ramazan 
Arslan ambulansla Karaman Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçta sıkı-
şan Mukaddes Arslan’ın cenazesi 
itfaiyenin yaklaşık 45 dakika süren 
çalışması sonucu bulunduğu yerden 
çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

3 yaşındaki çocuk balkondan 
düşerek hayatını kaybetti!

Kontrolden çıkan otomobil
köprü korkuluklarına çarptı!

Lastiği patlayan kamyonet
devrildi, 1 kişi yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, seyir 
halindeyken lastiği patladığı ile-
ri sürülen kamyonetin kontrolden 
çıkarak devrilmesi sonucu 9 yaşın-
daki çocuk ağır yaralandı.  Kaza, 
Kulu Makas Kavşağı yakınlarında 
Kırıkkale karayolu üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Kastamonu’dan yüklediği sarım-
sakları Aksaray’a götüren Ahmet 
P. idaresindeki 42 AFN 03 plakalı 
kamyonet, iddiaya göre seyir halin-
deyken lastiğinin patlaması sonucu 
kontrolden çıktı. Refüjdeki boşluğa 
giren kamyonetin devrilmesi sonu-
cu araçta bulunan 9 yaşındaki C.P., 

açık olan camdan kısmen dışarıya 
fırlayarak yaralandı. Araçta bulunan 
sürücü Ahmet P. ve babası Mehmet 
P. kazadan yara almadan kurtuldu. 
Kazada yaralanan 9 yaşındaki ço-
cuk, olay yerine sevk edilen itfaiye 
ve sağlık görevlileri tarafından ara-
cın altından çıkarılarak ambulansla 
Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
İlk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, 
hayati tehlikesinin bulunması nede-
niyle ambulans ile Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.
n İHA

Kara Havacılık Komutanlığı davası, yaşananları gün yüzüne çıkartıyor. Planladıkları darbe girişiminin başarısız olup, açılan davalarda 
birden fazla ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan darbeci askerlerin duruşmalardaki ifadeleri birbirlerinin beyanlarını çürütüyor.
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CHP ve AP’den birlik
beraberlik vrugusu!

CHP Konya İl Başkanı Mehmet 
Ali Ünal’ı Adalet Partisi(AP) Siyasi 
İşler Başkan Yardımcısı ve Konya 
İl Başkanı Ali Kaya beraberinde yö-
netim kurulu üyeleriyle ziyaret etti. 
Ziyarette ülke sorunları ve çözüm 
yolları konuşulurken, ülkemizin bir-
lik ve beraberliğinin güçlendirilerek, 
herkesin vatanımıza sahip çıkması-
nın bir görevi olduğu dile getirildi. 

CHP Konya İl Başkanı Mehmet 
Ali Ünal, AP Siyasi İşler Başkan Yar-
dımcısı ve 

Konya il Başkanı Ali Kaya ve yö-
netim kurulu üyelerinin ziyaretin-
den memnun olduklarını belirterek, 
“Herkese kapısı açık olan partimiz 
CHP, Her zaman ülkemizin birlik 
ve beraberliğinden yana olmuştur. 
Adalet herkese lazımdır. Yargımız 
herkese eşit ve tarafsız olmalıdır. 
Ülkemizi ve vatanımıza sahip çık-
malıyız. Kişisel ve bencil düşün-
menin zamanı değil, birlik ve bera-
berliğimizin zamanıdır. Birbirimizle 

kenetlenirsek çözülmeyecek hiçbir 
sorunumuz kalmaz. Parti olarak zi-
yaretinizden memnun kaldık. Siyasi 
çalışmalarınız başarılar dileyerek te-
şekkür ediyorum” dedi.  AP Konya İl 
Başkanı Ali Kaya’da ülkemize sahip 
çıkmanın herkesin görevi olduğunu 
dile getirerek, “Bu ülke yedisinden 
yetmişine herkesindir. Her ne şartta 
olursak olalım ülkemize sahip çıka-
rak, birlik ve beraberliğimizi güçlen-
dirmeliyiz. 

AP her zaman ülkemizin birlik 
ve bütünlüğünden yanadır. Parti 
olarak gerçekleştirdiğiniz Adalet 
Yürüyüşü güzel oldu. Adalet herke-
se lazım olduğu kadar, herkese eşit 
ve tarafsız uygulanmalıdır. Meclis-
te grubu bulunan Ana muhalefet 
partisi CHP’nin ülkemizin ve Kon-
ya”nın sorunlarının daha çok takip 
etmesini bekliyoruz. Çalışmaları-
nızda başarılar diliyorum” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz hafta Konya’da yoğun bir şekilde yayılan kötü kokular nedeniyle Aslım Atıksu Arıtma Tesisi taşınacak mı sorusu 
gündeme tekrar geldi. Konuyla ilgili  KOSKİ’den alınan bilgilere göre kokunun dönemlik olduğu ve tesisinin taşınmayacağı açıklandı

Atıksu Tesisi 
yerinde kalacak

Konya’da özellikle geçtiğimiz haf-
ta sıcaklıkların artması ve yağmurlar-
la birlikte yayılan kötü kokular vatan-
daşları canından bezdirmişti. Konuyla 
ilgili söylemlerin artmasıyla birlikte 
Konya Büyükşehir Belediyesi KOS-
Kİ’ye ait Aslım Çöp Tesisi gibi Aslım 
Atıksu Arıtma Tesisi’nin de bölgeden 
gönderileceği düşüncesi gündeme 
gelmişti. Konuyla ilgili KOSKİ Genel 
Müdürlüğü, spekülasyonları net bir 
dille yalanladı. Gelen bilgilere göre 
Aslım Atıksu Arıtma Tesisi’nin taşın-
mayacağı ve kokunun kalıcı olmadığı 
vurgulandı.  Geçtiğimiz hafta şehirde 
yayılan kokular vatandaşları rahatsız 
ederek, gerek sosyal medyadan ge-
rekte yazılı bir şekilde şikayetler gün-
deme oturmuştu. Aslım tarafından 
geldiği belirtilen kokular için Aslım 
Çöp Tesisi’nin ardından Aslım Atıksu 
Arıtma Tesisi’de mi bölgeden gön-
derileceği iddiaları tartışıldı. Konuyla 
ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne ula-
şıldı. Edinilen bilgilere göre özellikle 
geçen hafta yoğun bir şekilde yayılan 
kokunun kaynağının atıksu tesisinin 
olmadığı ve kokunun nedeni ola-

rak birçok faktörün olduğu belirtildi. 
Açıklamada yağmur sularının rögar-
lara ulaşmasıyla birlikte bakterilerin 
üremesinden açığa çıkan 2-3 saatlik 
yoğun kokunun rüzgarla şehre yayıl-
dığı paylaşıldı.

 Diğer yandan bölgede tavuk çift-
likleri ile deri atölyelerinin de olması 
kötü kokunun başka nedeni olarak 
ifade edilirken kötü kokuların dönem-
lik olduğu bölgede kokunun sona er-
diği vurgulandı. 

“KONYA’NIN HAVASINDA 
BİR SORUN YOK” 

Konuyla ilgili şikayetleri takip et-
tiklerini belirten Büyükşehir Belediye-
si Genel Sekreteri Hasan Kılca, yaptığı 
açıklamada koku ile ilgili, “Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nca 
konuyu irdeliyoruz. Ancak şehrimizin 
hava kalitesi ilgili yaptığımız ölçüm-
lerde kükürt deoksit, partikül madde, 
azot oksit vb maddelerin insan sağlığı-
nı etkileyecek bir değere ulaşmadığını 

görüyoruz. Araştırmalarımız devam 
ediyoruz. Eskiden Aslım bölgesinden 
çöplerle ilgili bu tip sorunlar bizlere 
ulaşıyordu. Ama 3 ay önce bölgedeki 
çöp tesisinin yeni yerine taşınmasıyla 
birlikte bu sorun ortadan kalkmıştı. 
Vatandaşlarımız rahat olsunlar, bizim 
istasyonlarımızdan aldığımız verilerce 
hava kalitesi oranlarımız kötü değil” 
diyerek kokunun dönemlik olduğunu 
açıklamıştı.
n UFUK KENDİRCİ   

Atıksu Arıtma Tesisi’nin özellikle Karatay bölgesinde kokuya 
neden olması sebebiyle  taşınabileceği iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.  
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Ofis mobilyaları ve ofis koltukları üretimi 
konusunda lider konumda olan fabrikamıza, 
aşağıdaki mesleklerde çalışanlar alınacaktır.

* PLASTİK 
ENJEKSİYON USTASI
* MOBİLYA USTASI

* MOBİLYA 
DÖŞEME USTASI

* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ÇALIŞANLAR

3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA
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- 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;

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere

•CNC TORNA, 
• CNC İŞLEME 

MERKEZİ
•DÖVME PRES 
OPERATÖRLERİ 

Vasıflı Vasıfsız Ekip 
arkadaşları 

aramaktayız.
Müracatlar şahsen yapılacaktır

FMC Hidrolik SİST.OTO.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi 

Ulukavak Sk.  No:05 Selçuklu/Konya

0332 239 01 51

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

Bosna  Hersek Mahallesi’nde   
Satılık Kaloriferli,   

2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

ZİYAUSTA HİDROLİK LTD.ŞTİ(HİPOMAK)

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
SATIŞ DESTEK ELEMANI 

ARANMAKTADIR
- EN AZ LİSE MEZUNU

- 25-30 YAŞ ARASI

- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

- EN AZ B SINIFI EHLİYETE SAHİP OLAN

- EKİP ÇALIŞMASINA YATKIN
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İrtibat
0555 983 62 61

- CNC OPERATÖRÜ
- PAKELEMEDE ÇALIŞACAK

BAY ELEMAN
- 25-35 YAŞ ARASI BAYAN ÇAYCI

- FORKLİFT OPERATÖRÜ + ŞOFÖR
- MONTAJ BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK ELEMAN
- DEPOCU ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.
Müracaattan önce randevu alınız

ELEMANLAR ALINACAKTIR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Fevzi Çakmak Mh. Büsan 4 San.Sit.10670 Sk.
No:6 Karatay/KONYA-TÜRKİYE

Tel :  0 332 345 28 59

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

- Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

birimine daha 
önce alüminyum 
dökümde çalışmış 
tecrübeli personel 
alımı yapılacaktır.
 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE, YAPRAK YAYLI 
MAKAS İMALATI YAPAN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;
4 40 YAŞINI AŞMAMIŞ
4 KONYA'DA İKAMET EDEN
4 ELEKTROSTATİK BOYA YAPABİLCEK
4 EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ

BOYACI ALINACAKTIR
4PRES VE KULLANABİLEN
4SICAK ALANDA ÇALIŞABİLECEK 
4ÖLÇÜM ALETLERİNDEN ANLAYAN
4ASKERLİĞİNİ TAMAMLAMIŞ
4 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

PRESCİLER ALINACAKTIR
4 DİK İŞLEM CNC OPERATÖRÜ
4 ÖLÇÜM ALETLERİNİ KULLANABİLEN
4 KUMPAS-METRE-MİKROMETRE VS
4 ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ
4 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

CNC OPERATÖRÜ ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen yapılması rica olunur

3.Organize San.Böl. İhsandede Cad. 10 nolu Sk. No:2 Selçuklu/KONYA
Tel: 0332 239 13 81

BAŞVURU SAATLERİ: 09:00-12:00 ARASI

ELEMANLAR 
ARANIYOR

Adres : B.Kayacık Mahallesi Konya Organize Sanayi Bölgesi
Evrenköy Caddesi No:4 Selçuklu/KONYA

0332 345 16 16

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ELEMANLAR ALINACAKTIR.

· MONTAJ ELEMANLARI
· KAYNAKÇILAR
· CNC OPERATÖRÜ 
(PROĞRAMLAMA YAPABİLEN)

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

YÖK, üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sayısını 2016 ve 2017 verilerini 
karşılaştırarak yayımladı. Buna göre kesin kayıt yaptıranların sayısı 2017 yılında arttı

18 bin öğrenci daha
üniversiteye kaydoldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
öğrencilerin üniversiteye kesin ka-
yıt yaptırma verileriyle ilgili bir rapor 
yayımladı. Raporda üniversiteyi ka-
zanan öğrencilerin kesin kayıtlarının 
önceki yıla göre arttığı belirtildi. 2017 
tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleş-
tirme Sınavı’nda (ÖSYS) ilk yerleştir-
mede kayıt hakkı kazanıp kaydını ger-
çekleştirmeyen öğrencilerin sayısının 
açıklandığı verilerde 2016’daki kesin 
kayıt yaptırmayan öğrencilere göre 
ciddi bir azalma olduğu vurgulandı. 
Buna göre 2016-ÖSYS’ de kayıt hak-
kı kazandığı halde kayıt yaptırmayan 
aday sayısı Devlet Üniversitelerin-
de lisans programlarında 12 bin 72, 
önlisans programlarında 45 bin 622 
olduğu, toplam kayıt yaptırmayan 
aday sayısının da 57 bin 694 olduğu 
açıklanmıştı. 2017-ÖSYS’de ise Dev-
let Üniversitelerinde bu sayı lisans 
programlarında 10 bin 746, önlisans 
programlarında 33 bin 092, toplamda 
ise 43 bin 838’e indi. 

Devlet Üniversiteleri, vakıf üni-
versiteleri ve KKTC Üniversiteleri’nin 
lisans ve önlisans olarak ayrıldığı ra-
por ile ilgili şu açıklama yapıldı,  “Bu 
rakamlara açıköğretim programlarını 
kazandığı halde kayıt yaptırmayan 
aday sayıları da dahildir. Bu da dik-
kate alınması gereken bir noktadır. 
Devlet üniversitelerinde lisans prog-
ramlarına yerleşme hakkı olduğu hal-

de kayıt yaptırmayan 10 bin 476 aday 
sayısının yaklaşık üçte biri açıköğre-
tim lisans programlarında, ön lisans 
programlarına yerleşme hakkı olduğu 
halde kayıt yaptırmayan 33 bin 092 
adayın da büyük çoğunluğu açıköğ-
retim önlisans programlarındadır.” 
2016-ÖSYS’de vakıf üniversitelerinde 
yerleştiği halde lisans programlarında 
4 bin 970 aday, önlisans programla-
rında ise 12 bin 587 aday, toplamda 
17 bin 557 adayın kayıt yaptırmadığı 
kaydedilerek 2017-ÖSYS’de ise bu 
sayının lisans programlarında 4 bin 
580, önlisans programlarında 8 bin 
975, toplamda ise 13 bin 555 olduğu 
ifade edildi. Devlet üniversitelerinde 
olduğu gibi vakıf üniversitelerinde 
de kayıt yaptırmayan aday sayısının 
2016 yılına göre büyük oranda azaldı-
ğına dikkat çekilerek “Benzer durum 
KKTC üniversiteleri için de geçerli-
dir. 2016-ÖSYS’de KKTC üniversi-
telerinde lisans programlarında kayıt 
yaptırmayan öğrenci sayısı bin 297, 
önlisans programlarında 916, top-
lamda 2 bin 213 idi. 2017-ÖSYS’de 
ise lisans programlarında kayıt yap-
tırmayan aday sayısı bin 173, önlisans 
programlarında 747, toplamda ise bin 
920’dir. Bu verilerden de anlaşılacağı 
üzere 2017 yılında KKTC üniversi-
teleri bağlamında önlisans ve lisans 
programlarına yerleştiği halde kayıt 
yaptırmayan aday sayısında da bir 

önceki yıla göre düşüş vardır” denildi.
EK YERLEŞTİRMEDE DAHA FAZLA 

İMKAN TANINDI
2016 yılında 77 bin 464 olan kay-

dolmayan aday sayısının 2017 yılında 
59 bin 313’e gerilediği vurgulanarak 
“Bu, sistemde küçümsenmeyecek bir 
iyileşmedir. 2016 yılı ile kıyaslandı-
ğında bu yıl kayıt hakkı olup da kayıt 
yaptırmayan aday sayısının geçen yıla 
göre düştüğü görülmektedir. Bu du-
rum 10 Ağustos 2017 tarihli ilk ana-
lizimizdeki (2017-LYS Yerleştirme 
Analizi) tespitlerimizi doğrulamak-
tadır. Yerleştirme sonuçları ve kayıt 
yaptırmayanların oranındaki düşüş 
eğilimi, kalite ve istihdam odaklı ol-
mak üzere adaylarımızın daha bilinçli 
bir şekilde tercih yaptıklarına işaret 
etmektedir. Bundan mutluluk duy-
makta, adaylarımıza yarın bugünden 
daha fazla seçici olmaları için daha 
fazla veri üretmeye çalışmaktayız. 
Ayrıca, 2017 yılı yerleştirme ve kayıt 
işlemleri sonuçlarına göre ek yerleş-
tirme için önemli sayıda kontenjan 
olması, öğrencilerimize geçtiğimiz 
yıllara göre ek yerleştirme sürecinde 
daha fazla imkan ve fırsat sunmakta-
dır. Öğrencilerimiz bu kontenjanları 
dikkatlice değerlendirerek yıl kaybı-
na uğramadan yerleşebilme ve yük-
seköğretim sistemimize dahil olma 
imkanı bulabileceklerdir” ifadeleri 
kaydedildi.   n UFUK KENDİRCİ 
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İMH Konya 500 kişilik
yurtla hizmet verecek

Okulların 
aç ı lmas ına 
az bir zaman 
kala, üniver-
site yerleştir-
meleri açıkla-
nan öğrenciler 
kazandıkları 
üniversitele-
rin bulunduğu 
illere gelerek 
kayıt işlemle-
rini yapmaya 
çalışıyor. Kayıt 
işlemlerini ta-
mamlayan öğrenciler iyi bir yurt bulmanın telaşı-
na düştü. Ev kiralarının artması sebebi ile öğrenci-
ler daha çok yurtlarda kalmayı tercih ediyor.

Konya’da bu yıl İnsan ve Medeniyet Hareketi 
uhdesine İnsan Vakfı tarafından hizmete sunula-
cak olan 4 öğrenci yurdundan biri olan Medeniyet 
Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurduna öğrenci-
ler kayıt yaptırmaya başladı. Konu ile ilgili açıkla-
malarda bulunan Medeniyet Yüksek Öğrenim Er-
kek Öğrenci Yurdu Müdürü Abdülkadir Gök, 500 
kişi kapasiteli, 3 kişilik odalardan oluşan, 24 saat 
sıcak su hizmetinin sağlandığı yurdumuza öğren-
cilerimizi bekliyoruz dedi. İmkanlar dahilinde öğ-
rencilere burs imkanının da sağlanacağının altını 
çizen Gök, Selçuk Üniversitesine yürüme mesafe-
sinde olan yurdumuzda sosyal aktiviteler, seminer 
ve kurs programlarının olacağını belirtti. İnsan Ve 
Medeniyet Hareketi Konya Başkanı Adem Ceylan 
da, açılan yurtlarda barınacak öğrencilerle abi kar-
deş ilişkisi içerisinde bir ömür sürecek dostlukla-
rın temelini atmayı düşünüyoruz dedi. Günümüz 
toplumunda parmak ile gösterilen ahlak abidesi 
gençliğe ihtiyaç olduğunu belirten Ceylan, mane-
vi değerlerimizi, ahlaki yapımızı, aile geleneğimizi 
sürdürecek, sevgi-kardeşlik ve ümmet bilincinde 
hayatına yön verecek üniversiteli gençler yetiştir-
meyi hedefliyoruz dedi.  Sadece okulda öğrenilen 
teorik bilgilerin yanı sıra yurtlarımızda kalan öğ-
rencilerimize seminer ve konferanslarla kendile-
rini geliştirme imkanı sunacaklarını belirtilen İMH 
Konya Başkanı Adem Ceylan, Konya’da üniversite 
kazanan tüm öğrencileri yurtlarına beklediklerini 
söyledi.  n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinin av tüfeği üretiminde söz sa-
hibi yerleşim merkezlerinden Huğlu Mahallesi, il-
çenin en modern ve en büyük kapalı halı sahasına 
kavuşuyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Be-
lediye olarak ilçeye bağlı nüfus potansiyeli yüksek 
olan dış mahallelere kapalı halı saha kazandırma-
ya devam ettiklerini söyledi. Özaltun, Üzümlü’den 
sonra ilçenin en modern ve en büyük kapalı halı 
sahalarından birisini Huğlu Mahallesi’ne inşa 
edeceklerini söyledi. Beyşehir’in futbola olan tut-
kunun çok fazla olduğu Huğlu Mahallesi’ne bir 
kapalı saha kazandırabilme adına başlattıkları ça-
lışmaların devam ettiğini belirten Özaltun, “Huğ-
lu Mahalle sakinlerimize verdiğimiz sözü yerine 
getiriyoruz. Beyşehir’in en modern ve en büyük 
kapalı sahalarından birisini av tüfeği üretiminde 
söz sahibi mahallemiz olan Huğlu’ya inşa ediyo-
ruz. Huğlu Meslek Yüksekokulu hizmet binasının 
arka kısmındaki 6 bin 500 metrekarelik alanda 
yapılacak halı saha için Belediye ekiplerimiz altya-
pı çalışmalarına başladı. Ön çalışmaların tamam-
lanmasının ardından ihaleye çıkarak yapımı için 
de düğmeye basmış olacağız.İnşallah, yapımının 
tamamlanmasıyla kısa sürede mahalle sakinleri-
mize hizmet vermeye başlayacak.”dedi. Huğlu’ya 
bünyesinde, soyunma odaları, kafeterya gibi do-
natıların yer alacağı idare binası da olacak bir halı 
saha kazandırabilmek için çaba gösterdiklerini 
vurgulayan Özaltun, geceleri de Huğlulu gençle-
rin istifade edebilmesi için aydınlatma sisteminin 
de kurulacağını söyledi. Özaltun, Huğlu mahalle-
sinin de diğer yerleşim merkezleri gibi hizmetin 
en iyisine layık olduğunu da vurgularken, “Huğ-
lu mahallemiz, futbola ilginin çok yaygın oldu-
ğu, ilçemizi amatör liglerde temsil eden futbol 
takımımızın da bulunduğu bir yerleşim merkezi. 
Dolayısıyla, burada futbol branşında daha iyi bir 
altyapının oluşturulması adına da bu halı sahanın 
yapımını çok önemsiyoruz.”ifadelerini kullandı. 
Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman ise, 
Belediye Başkanı Murat Özaltun’a vermiş oldu-
ğu halı saha sözünü yerine getirmesinden dolayı 
teşekkür ederek, “Huğlu Mahallemizde, kampüs 
bünyesinde yükseköğrenim gören öğrencilerimi-
zin istifade ettiği mevcutta bir açık halı saha var. 
Ama, Belediyemiz tarafından yapılacak bu saha, 
daha modern ve daha büyük olacak. Hem de 
geniş kitlelere hitap etmesi bakımından özlemle 
beklediğimiz bir yatırımdı. Dolayısıyla, hem bu 
yatırımdan dolayı, hem de mahallemize bugüne 
kadar vermiş olduğu tüm sözleri icraata geçirme-
sinden dolayı, yaptığı diğer hizmetler sebebiyle de 
muhtarlık olarak  vatandaşlarımız adına Başkanı-
mıza sonsuz teşekkür ediyorum.”diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Huğlu, kapalı halı 
sahaya kavuşuyor

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, ekonomideki son verileri değerlendirdi. Öztürk, “Ekonomi yönetimimizin ardı ardına ikinci 
çeyrekte de yüzde 5’in üzerinde büyüme beklentilerini açıklamaları reel sektörümüzün motivasyonunu artırmaktadır” dedi

‘Ekonomideki değerler
motivasyonu artırıyor’

Konya Ticaret Odası’nın Ağus-
tos ayı olağan Meclis toplantısı, 
KTO Meclis Toplantı Salonun-
da gerçekleştirildi. Konya Tica-
ret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
gündemdeki ekonomik gelişmler 
ve Oda faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi. Sözlerine Meclis üyelerinin 
yaklaşan Kurban Bayramını tebrik 
ederek başlayan Başkan Öztürk 
“Bayramın ülkemiz, tüm İslam 
âlemi, Konyamız ve Oda camia-
mız için hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. 26 Ağustos 1071 Malazgirt 
Zaferinin yıl dönümünü kutlayan 
Öztürk, 26 Ağustos 1071’de Ana-
dolu’yu milletimize yurt yapan ve 
1000 yıllık devletimizin temelini 
atan Sultan Alparslan’ı Malazgirt 
zaferinin yıl dönümünde rahmet 
ve minnetle anıyorum. 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı vesilesiyle de 
Malazgirt’ten bugüne bu toprak-
lar için canını feda eden tüm şe-
hitlerimizi rahmetle, gazilerimi-
zi de minnetle anıyorum” dedi. 
Konuşmasına Türkiye ve dünya 
ekonomisindeki gelişmeleri değer-
lendirerek devam eden KTO Baş-
kanı Öztürk, “Dünya piyasalarının 
FED’in 2017’de gerçekleştireceği 
faiz artırımına yoğunlaştığı Ağus-
tos ayında ABD’de gerçekleşen dü-
şük enflasyon belirsizliklere neden 
oldu. Ülkede, Temmuz ayı üretici 
fiyat enflasyonu artış beklentilerine 
rağmen aylık bazda %0,1 gerileye-

rek son 11 ayın en sert düşüşünü 
gerçekleştirdi. Bu durumda FED’in 
faiz artırımını erteleyebileceğinin 
gündeme gelmesi dolar kurunda 
gerilemeye sebep oldu ve uzun 
aradan sonra kur 3,50’nin altına 
geriledi. Diğer taraftan bu ay içinde 
küresel piyasalarda ABD ile Kuzey 
Kore arasındaki gerilim ve ABD 
Başkanı Trump’ın konuyla ilgili 
Çin’e yönelik yaptığı açıklamalar 
yakından takip edildi. Avrupa Mer-
kez Bankası’nın (ECB) son toplan-
tısının tutanaklarında, Euro’nun 

fazla değerli olabileceği ve bu du-
rumun bölgedeki ekonomik aktivi-
teyi olumsuz etkileyebileceği ifade 
edildi. Dünyadaki finansal bu be-
lirsizliklere rağmen 2017’de rekor 
bir oranda yüzde 5 büyüyen Tür-
kiye’de ekonomik iyileşme süreci 
devam ediyor. Ekonomi yönetimi-
mizin ardı ardına ikinci çeyrekte 
de yüzde 5’in üzerinde büyüme 
beklentilerini açıklamaları reel sek-
törümüzün motivasyonunu artır-
maktadır. Ekonomideki toparlan-
manın etkisiyle Merkezi yönetim 

bütçesi, sanayi üretim endeksi, 
cari açık gibi rakamlar beklenile-
nin de üzerinde olumlu gelmekte-
dir. İşsizilk ve enflasyonda düşüş 
devam etmektedir. Bu rakamlar 
ışığında reel sektör temsilcileri 
olarak yıllık yüzde 5’in üzerinde 
bir büyüme için her türlü gayreti 
göstereceğimizi ifade etmek isti-
yorum” dedi. Tamamlanan tercih 
ve kayıt dönemi ile yeni akademik 
yıla başlayacak olan KTO Karatay 
Üniversitesinin yıllar itibariyle geli-
şim sürecini ve gelecek hedeflerini 

anlatan bir sunum yapan Başkan 
Öztürk, yeni akademik yıla 8500 
öğrenci ile başlayacaklarını ifade 
ederek, öğrenci sayısı, akademik, 
idari ve destek hizmeti personel 
sayısı ile Konya beşeri sermayesi-
ne çok büyük katkı sağladıklarını 
belirtti. Fiziki yapılanma olarak da 
kısa sürede büyük gelişim kaydet-
tiklerini belirten Öztürk, Üniversite 
olarak hedeflerinin 2023 yılında 
Türkiye’nin en iyi 10 üniversitesi 
arasına girmek olduğunu söyledi.

KTO MECLİSİ’NDEN TFF’YE TEPKİ
KTO Başkanı Öztürk’ün konuş-

masının ardından, tüm Meclis üye-
leri Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Tahkim Kurulu’nun, PFDK 
tarafından Atiker Konyaspor’a ve-
rilen 5 maçlık seyircisiz oynama 
cezasını onamasına tepki gösterdi. 
Bir sezonda iki büyük kupayı alarak 
Türk futbolunun gelişimi adına bü-
yük bir katkı sağlayan Konyaspor’a 
verilen cezanın haksız ve taraflı ol-
duğunu ifade eden Meclis Üyeleri, 
TFF’nin bu kararının Konyaspor’un 
yükselişini durdurmak için alınan 
taraflı bir karar olarak değerlendir-
diler. KTO Meclisi, Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun sadece üç bü-
yükler olarak ifade edilen İstanbul 
takımlarına değil tüm süper lig 
takımlarına karşı adil ve sorumlu 
bir tutum takınması gerektiğini 
vurguladı.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Öztürk 



Konya’nın Kulu ilçesinde, üniver-
site öğrencilerinin kaldığı yurt binası 
bahçesinde halk arasında ‘et yiyen 
örümcek’ olarak bilinen etobur (sarı-
kız) bulunması tedirginlik oluşturdu. 

Kulu Katır Tepe mevkiinde bulu-
nan Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek 
Yüksekokulu yakınlarında bulunan 
Kredi Yurtlar Kurumu yurdunun 
Müdürü Seyit Ahmet Serbest, bu yıl 
içerisinde 8-10 adet etobur örümceği 
yakalayarak öldürdüklerini ifade etti. 
Etobur örümcekten bir tanesini daha 
canlı yakaladıklarını belirten Serbest, 
“Nereden geliyor, nasıl ürüyor bilmi-
yoruz. Ama çalışan ve öğrencilerimiz 
için tehlike arz ettiğinden dolayı bunu 
gerekli yerlere bildirdik. İlçe Tarım 
da bununla ilgili internetteki bilgileri 
verdiler. Başkada bir şey söylemedi-
ler. Ama buna acilen bir çözüm bu-
lunması gerekiyor. Çünkü ne zaman 
nereden çıkacağı belli değil. Zehirli 
olduğu için de hayati bir tehlike arz 
etmektedir” dedi.

Örümceğin görünümünün de 
korkunç olduğunu söyleyen Serbest, 
“Geçen yakaladığımız birkaç misli 
daha bundan büyüktü. O inanılmaz 
daha korkunçtu. Bu sanki biraz yav-
rusu onun. Bölgemizde pek sık görül-

müyor ama burada kıraç olduğu için 
her halde sık rastlıyoruz. Genelde Gü-
neydoğu Bölgesi iklimine uygun bir 
böcek türüymüş ama yetkililer bu çok 
zehirli eti çürüten bir zehri olduğu-
nu söylemektedirler ondan dolayı da 
bizde de bir tedirginlik oluşmuştur. 
Bu böceğin halk arasındaki adı ‘sarı-
kız’mış, etobur bir böcek olarak bulu-
nup etlerle beslendiği ifade ediliyor. 
Isırıp yediği etleri de çürüttüğü ifade 
ediliyor. Isırdığı zaman herhangi bir 
acı vermemesine rağmen ciddi an-
lamda hasarlar oluşturuyormuş. Bu 
konuda da edindiğimiz bilgiler bun-
lar” diye konuştu.

ETOBUR ÖRÜMCEK ISIRMALARINDA 
YAPILMASI GEREKENLER!

İlçe Sağlık Grup Başkanı Rıza 
Sönmez de, ilçede ortaya çıkan eto-
bur örümceği ısırıklarına karşı şu 
uyarılarda bulundu:  “Örümceğin 
soktuğu yer sabit tutulmalıdır. Isırılan 
yere artı biçiminde kesit yapılmalı ve 
zehir emilerek dışarı atılmalıdır. Fakat 
bu, ilkyardımı bilen bir kişi tarafın-
dan gerçekleştirilmelidir. Kan akışını 
durdurmak için ısırılan yer, 4-5 san-
timetre yukarıdan eşarp, kravat vs. ile 
bağlanmalıdır. Örümcek ısırığı kolda 
ya da bacakta ise sargı, eklemin üze-
rinden (yara ile kalp arasında olacak 

şekilde) yapılmalıdır. Sargı, derinin 
altındaki kan akışını yavaşlatacak, 
fakat kol ve bacaktaki kan dolaşımı-
nı engellemeyecek sıkılıkta olmalıdır. 
Turnike yapılan bölge beş dakika son-
ra açılmalı, kol ve bacak yere doğru 
sallanmalıdır. Birçok yaralarda olduğu 
gibi örümcek ısırığının olduğu bölge-
ye buz tutmak da kan akışını dengele-
mek için en etkili yöntemdir. Şişliğin 
ve ağrının da bir miktar dinmesini 
sağlar. Ağrıyı azaltmanın başka bir 
yolu da, yaranın üzerine karbonat-
lı suya batırılmış bir bez koymaktır. 
Amonyak, içinde manganat iyonu 
bulunan kimyasal bileşikler olan per-
manganat ve sirke de yaranın üzerine 
sürülebilir. Şiddetli ağrıyı azaltmak 
için başka rahatsızlıklardan dolayı 
doktor tarafından kullanımı yasaklan-
mamışsa Aspirin alınabilir. Solunum 
yavaşlarsa ya da durursa örümcek 
ısırığına maruz kalmış kişiye yapay 
solunum yapılmalıdır. Örümceğin 
türünün tespiti, hastanede yapılacak 
doğru tedavi için son derece önemli-
dir. Bu yüzden örümcek ısırılırken gö-
rülmüşse görünüşünün tarif edilmesi, 
hatta mümkünse örümceğin fotoğra-
fının çekilmesi hayat kurtaracak öne-
me sahip olabilir.”  n İHA
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‘Malazgirt önemli bir dönüm noktasıdır’ ‘Malazgirt’le Anadolu’nun kapıları açıldı’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tahir Akyürek’in 26 Ağus-
tos 1071’de kazanılan Malazgirt Za-
feri’nin 946. yıl dönümü nedeniyle 
yayımladığı kutlama mesajı şöyle: 

“Sultan Alparslan komutasın-
daki Türk ordusunun kendisinden 
sayıca ve silah gücü bakımından 
üstün olan Bizans ordusunu des-
tansı bir şekilde mağlup ettiği şanlı 
zaferin 946. yıldönümünü büyük 
bir gururla kutluyoruz.  Sonuçla-
rıyla Türk-İslam ve dünya tarihine 
yön veren bir dönüm noktası olan 
Malazgirt Zaferi, Türk milletinin ka-
derinin şekillenmesinde belirleyici 
rol oynamıştır. Sultan Alparslan ve 
askerlerinin destansı zaferi ile Ana-
dolu’nun kapılarını açarak ebedi ata 
yurdu yaptığı bu Malazgirt, Ana-
dolu’nun İslamlaşmasında önemli 
bir dönüm noktası olmuştur.  Ta-
rih boyunca aziz milletimizin ilham 
kaynağı olan Malazgirt ruhu, bugün 

de milletimizi birlik ve beraberlik 
içinde tutmaktadır. Milletimiz, ba-
ğımsızlığına kast edenlere tarihin 
her döneminde gereken cevabı 
vermiş, birlik içinde tüm zorlukların 
üstesinden gelmiştir. Bugün de ba-
rış ve huzurumuza kasteden dahili 
ve harici mihraklara karşı gereken 

cevabı yine birlik içinde vermeye 
devam ediyoruz.  Bu düşüncelerle 
Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünde, 
büyük komutan Sultan Alparslan’ı 
ve aziz şehitlerimizi rahmet ve min-
netle yad ediyor; bu kutlu zaferin 
946. yıl dönümünü tebrik ediyo-
rum.”  n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Malaz-
girt Zaferi’nin 946. yıl dönümü 
nedeniyle bir kutlama mesajı ya-
yımladı. Rektör Şahin mesajında 
şunları söyledi, “Sultan Alparslan 
komutasındaki Türk ordusunun 
kendisinden sayıca ve silah gücü 
bakımından çok üstün olan Bizans 
ordusunu destansı bir şekilde mağ-
lup ettiği şanlı zaferin 946. yıldö-
nümünü kutlamaktan Millet olarak 
onur ve gurur duymaktayız.  Sultan 
Alparslan’ın destansı zaferiyle Ana-
dolu’nun kapıları Türklere açılmış 
ve Anadolu ebedi ata yurdumuz 
olmuştur. Bu kutlu zafer Anado-
lu’nun İslamlaşmasında önemli bir 
dönüm noktasını teşkil etmiştir. Bu 
topraklara birlikte yaşama ruhunu 
Anadolu’ya taşıyarak tarihe yön 
verilmiştir. Ecdadımız 26 Ağustos 
1071 günü, düşman karşısında bir-
likte hareket ederek, bu topraklarda 

birlikte yaşama ruhunu Anadolu’ya 
taşıyarak dünya tarihine yön ver-
miştir.  15 Temmuz gecesi darbe 
girişimine milletimizin gösterdiği 
ortak tepki; Malazgirt ruhu ile dün 
olduğu gibi bundan sonra da birlik 
ve beraberlik içerisinde yaşayarak, 
atalarımızın bizlere bıraktığı mirasa 
en güzel şekilde sahip çıktığımızın 
en güzel örneğidir. Bu yılda çeşitli 
etkinliklerle kutlanacak olan Malaz-

girt Zaferi’nin 946. yıldönümünde 
birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, 
geleceğe birlikte yürüdüğünün en 
güzel mesajını vereceğimize inanı-
yorum.  Bu duygu ve düşünceler 
içerisinde; bizlere bu toprakların 
kapılarını açan Sultan Alparslan ve 
kutlu askerlerini, aziz şehitlerimizi 
rahmetle anıyor, tüm halkımızın 26 
Ağustos Malazgirt Zaferi’ni kutlu-
yorum.”  n HABER MERKEZİ

Cihanbeyli Devlet Hastanesi’nde ilk kez kapalı ameliyat yöntemi ile safra kesesi ameliyatı gerçekleştirildi. KKHB 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koç, sağlık yatırımları ile ilçe hastanelerinin modern hale getirildiğini söyledi

Bir ilke imza attılar
Konya Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği’ne bağlı Cihan-
beyli Devlet Hastanesi’nde ilk kez 
laparoskopik cerrahi ( Kapalı ameliyat 
) yöntemi ile safra kesesi ameliyatı 
gerçekleştirildi. Hastane Başhekim 
Yardımcısı Op. Dr. Davut Yılmaz ve 
ekibi tarafından gerçekleştirilen lapa-
roskopik kolesistektomi ameliyatı Ci-
hanbeyli Devlet Hastanesinde  kapalı 
yöntem ile yapılan ilk ameliyat ola-
rak tarihe geçti. Cihanbeyli tarihine 
geçen ilk laparoskopi ameliyatlarını 
başarı ile gerçekleştiren Genel Cer-
rahi Uzmanı ve Hastane Başhekim 
Yardımcısı Op. Dr. Davut Yılmaz’da 
çok kısa bir süre içerisinde 10’un üze-
rinde hastanın laparoskopik cerrahi 
yöntemi ile ameliyat edildiğini söy-
ledi. Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne 
başvuran hasta potansiyeli göz önüne 
alındığında kapalı ameliyat yöntemi 
ile tedavi edilebilecek çok sayıda has-
ta bulunduğunu vurgulayan Op. Dr. 
Yılmaz, “Laparoskopik ameliyatların 
birçok avantajı bulunmaktadır. Lapa-
roskopik yöntemle ameliyat olan has-
tanın açık yöntem ameliyatına göre 
daha az ağrısı olmakta ve hastane 
yatış süresi kısalarak, hasta konforu 
artmaktadır. Artık, dünyada ve ül-
kemizde laparoskopik yöntem tercih 
edilmektedir. Hastanemizde de lapa-
roskopik ameliyatları başarı ile yap-
maktayız” şeklinde konuştu. Cihan-
beyli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. 
Dr. Ali Karagöz, Cihanbeyli ilçesinin 
bulunduğu konum ve nüfusu göze 
alındığında bu tür ameliyatların mer-
kezde bulunan hastanelere gitmeye 
gerek kalmaksızın yapılabilmesinin 
vatandaşlar açısından büyük avantaj 
olduğunu söyledi. Yakın bir tarihte 
kurulumu tamamlanarak hizmete 
giren laparoskopi cihazı ile birlikte 

hastalara verilen sağlık hizmeti su-
numunda kalite ve çeşitliliğin arttığı-
na dikkati çeken Başhekim Karagöz, 
“Göreve geldiğimiz günden bu yana 
amacımız ilçemizde verdiğimiz sağlık 
hizmeti kalitesini en üst seviyeye çı-
kartmaktı. Cihanbeyli ve köylerinden 
hastanemize gelen vatandaşlarımızın 
Konya’da bulunan sağlık kuruluş-
larına gitmelerine gerek kalmadan 
yaşadıkları yerde tıbbi ihtiyaçlarını 
karşılama hedefimizi büyük oranda 
gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu 
hedefimizi başarabilmemiz için bizle-
re her türlü desteği veren Sağlık Ba-
kanlığı’na, Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumu’na ve Konya Kamu Hasta-
neleri Birliği Genel Sekreterliğimize 

çok teşekkür ediyorum  ” dedi. Konya 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sek-
reteri Prof. Dr. Mehmet Koç’da Sağ-
lık Bakanlığı’nın Cihanbeyli ilçesinde 

yaptırdığı hastanenin son derece 
modern bir bina olduğunu ve altya-
pısı bakımından çok çeşitli sağlık hiz-
metlerini sunabilme açısından uygun 
şartları taşıdığının altını çizdi. Genel 
Sekreterlik olarak hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmayarak hastaneyi ve ameliyat-
haneyi en modern tıbbi cihazlar ile 
donattıklarını söyleyen Prof. Dr. Koç, 
“Cihanbeyli ilçemizde olduğu gibi 
diğer ilçelerimizde de sunduğumuz 
sağlık hizmeti niteliğini ve çeşitlili-
ğini artırmak için çalışıyoruz. Doktor 
ve sağlık çalışanı eksiği bulunan has-
tanelerimize de takviyeler yaparak 
ilçelerimize destek olmaya devam 
edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli’de bayram öncesi
zabıtadan sıkı denetim

Ereğli’de yapılan festival
vatandaşları eğlendiriyor

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri Kurban Bayramı önce-
si işletmelerde hijyen denetimleri 
gerçekleştirdi. Ekipler, işletmelerin 
temizliğini, çalışma ruhsatlarını, 
ürünleri tazeliği ve son kullanma ta-
rihlerini inceledi. 

Halkımızın sağlığı için her daim 
denetimler yapıyoruz diyen Başkan 
Özgüven: “Vatandaşlarımız müs-
terih olsun denetimlerimizi büyük 
bir titizlikle yürütüyoruz. Halkımızın 
sağlığı bizim için her şeyden önem-
lidir. Bu konuda Zabıta Müdürlüğü-

müze düşen görevleri eksiksiz bir 
şekilde yerine getiriyoruz. Ayrıca 
işletmelerimizin de bu konularda 
özen göstermeleri konusunda has-
sas davranmalarını istirham ediyo-
rum. Kurallara aykırı bir durum söz 
konusu olduğunda hemşehrilerimiz 
Zabıta Müdürlüğümüze gelerek 
şikayetlerini belirtebilirler. Tüm 
hemşehrilerimin sağlıklı, mutlu ve 
huzurlu bir bayram geçirmesini di-
leyerek şimdiden Bayramlarını teb-
rik ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Tarım, Hayvancılık, Kül-
tür, Sanat Festivali ve Tarım-Hay-
vancılık Fuarı 2. Gününde de dolu 
dolu programla devam etti. Gündü-
zünde En Güzel Buzağı Yarışması 
yapıldı, akşamında ise M. Ufuk Uğu-
riş konseri düzenlendi. Eğlence dolu 
bir festival programı hazırladık di-
yen Başkan Özgüven: “Sevgili hem-
şehrilerim kültür ve sanat etkinlik-
leri kapsamında çeşitli organizasyon 
ve konserlerimize başladık. 3 gün 
boyunca çeşitli etkinlikler ve kon-
serler düzenliyoruz. Şehrimiz için 

önemli olan Tarım-Hayvancılık Fu-
arımızın yanı sıra etkinlikler ve kon-
serlerle bayram öncesi mükemmel 
bir eğlence bizleri bekliyor. Gündüz 
programımızda düzenlenen buzağı 
yarışmasının ardından Ufuk Uğuriş 
kardeşimizle Türk Sanat Müziği’ne 
doyduk. En güzel Buzağı Yarışma-
sı’nda dereceye girenleri kutluyor, 
bu programda desteğini esirgeme-
yen DSYB Başkanımız Edip Yıldız’a 
teşekkür ediyorum. Hepimize festi-
valimiz boyunca iyi eğlenceler dili-
yorum” dedi.   n HABER MERKEZİ

Etobur örümcek sarıkız tedirgin ediyor

Prof. Dr. Mehmet Koç
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Direniş Karatay’ın çekimleri tamamlandı
Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-

ratay Üniversitesi’nin yapımcılığını 
üstlendiği “Direniş Karatay” filminin 
yaklaşık 2 ay süren çekimleri geçti-
ğimiz günlerde tamamlandı. Tama-
mı Konya’da ve Selçuklu dönemine 
ait Hollywood standartlarında tasar-
lanmış Türkiye’nin en büyük plato-
larından birinde gerçekleşen filmin 
çekimlerinde savaş sahneleri içinse 
yine emsalsiz bir bluebox stüdyosu 
kullanıldı. 66 bin m2 kapalı, 20 bin 
m2 açık olmak üzere toplamda 86 bin 
m2 alana sahip olan Konya Ticaret 
Odası Fuar Merkezi’nde kurulan Dire-
niş Karatay film platosu, aynı zaman-
da kurulan ilk Selçuklu platosu olma 
özelliğinde. 

Kılıçarslan Köşkü, Sultan Kapısı, 
Ertaş Kapısı gibi tarihî yerlerin ger-
çeğe yakın prototiplerinin bulunduğu 
plato, KTO Karatay Üniversitesi’nin 
ruhunu oluşturan Karatay Medrese-

si’ni de içinde barındırıyor. Platonun 
sokaklarında ise, döneme ait kasap, 
manav, fırıncı, kumaşçı ve benzeri 
meslek sahiplerinin dükkânları bulu-
nuyor. 

FİLMDE KÖSEDAĞ 
SAVAŞI ÇOK KONUŞULACAK

Kösedağ Savaşının beyaz perdeye 
yansıması olarak gerçekleşen ve Türk 
Sinema tarihi açısından en görkemli 
savaş sahnelerinden biri olarak çeki-
len görüntüler, dev bluebox stüdyo-
sunda çekildi.Türkiye’deki en büyük 
blue box stüdyosu kurularak çekilen 
savaş sahnelerinde 1000 e yakın özel 
tasarım ok, yay, kılıç, mızrak ve kal-
kan kullanıldı.65 bin metrekare kapalı 
alanda gerçekleşen  stüdyo çekimleri 
esnasında savaş sahneleri için ulusla-
rarası standartta 45 kişilik dublör eki-
biözel kareografileri ile görev aldı. Ay-
rıca savaş sahneleri çekiminde sette 
500 kişi aynı anda görev alarak farklı 

bir rekora da imza atmış oldular. Er-
tuğrul Fındık ve Selman Kayabaşı’nın 
yapımcılığını üstlendiği filmin yönet-
meni Selahattin Sancaklı.

DÜNYACA ÜNLÜ TASARIMCI 
ZEYNEP KARTAL’DAN ÖZEL 
SELÇUKLU KOSTÜMLERİ

Game of Thrones oyuncularının 
“redcarpet” kıyafetlerini tasarlayan 
dünyaca ünlü tasarımcımız Zeynep 
Kartal’ın uzun süren ciddi çalışmaları 
ve araştırmaları ile meydana çıkar-
dığı ve yine ilk olma özelliğine sahip 
Selçuklu dönemine ait 4300 parçayı 
bulan  kostümlerin hazırlanması ise 
yaklaşık 1 yılı buldu. Başrollerinde 
Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, 
Yurdaer Okur, Nefise Karatay, Alpe-
ren Duymaz, Burcu Özberk gibi isim-
lerin yer aldığı ve sinemada aksiyon 
ve tarih severlerin merakla beklediği 
Direniş Karatay şubat 2018 de vizyo-
na giriyor.  n HABER MERKEZİ

Tamamı Konya’da ve Selçuklu dönemine ait Hollywood standartlarında tasarlanmış Türkiye’nin en büyük platolarından 
birinde gerçekleşen filmin çekimlerinde savaş sahneleri içinse yine emsalsiz bir bluebox stüdyosu kullanıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma buluşmaları kapsamında Beyhekim 
Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel” 
Projesi kapsamında 40 gün sabah namazına gelen çocuklara bisikletlerini hediye etti

Cuma namazında 
bisiklet heyecanı

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın gelenek haline getir-
diği Cuma buluşmaları devam ediyor. 
Her hafta farklı bir camide gerçekle-
şen Cuma buluşmaları ile mahalle 
sakinlerinin görüş ve önerileri alını-
yor, vatandaşlar yönetime katılıyor. 
Bu kapsamda Cuma buluşmalarının 
bu haftaki adresi Beyhekim  Mahal-
lesi oldu. Başbakanlık Toki 2016 Ca-
mii’nde kılınan Cuma Namazı sonra-
sında vatandaşlarla görüşen Başkan 
Altay, belediye hizmetleri hakkında 
vatandaşlara bilgi verdi ve vatandaş-
lardan gelen istek ve önerileri dinledi. 
Başkan Altay’a Ak Parti Selçuklu İlçe 
Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi 
Başkan Yardımcıları, belediye mec-
lis üyeleri  ve birim müdürleri eşlik 
etti.  Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, namaz sonrasında Sel-
çuklu Belediyesi tarafından çocuklara 
camiyi sevdirmek amacıyla düzen-
lenen “Güle Oynaya Camiye Gel” 
Projesi kapsamında 40 gün boyunca 
camiye sabah namazına devam eden 
çocuklara bisikletlerini hediye etti. 
Proje kapsamında bisiklet dağıtımına 
devam ettiklerini ifade eden Başkan 
Altay, “60 gün içinde 40 gün camiye 
gelen çocuklarımızın isimleri hocaları-
mız tarafından tutuldu ve şuanda % 
100 yerli olan bisikletlerin dağıtımını 
gerçekleştiriyoruz. Selçuklu Beledi-
yesi olarak birçok proje gerçekleştir-
dik ama en güzel projelerden birisi 
Güle Oynaya Camiye Gel Projesi oldu. 
Çocuklarımız bu yaz tatilini unutma-
yacaklar, onlar için çok güzel bir et-
kinlik oldu. 40 gün camiye gelmenin 

mükafatını da şimdiden almış oldular. 
Umuyorum ki onlar bir ömür boyu 
camilerimizin cemaati olacaklar. Yaz 
ayları boyunca camilerimiz cıvıl cıvıl 
çocuk sesleriyle şenlendi. Tüm ce-
maatimize ve din görevlilerimize de 
çocuklarımıza gösterdikleri hoşgörü-
den dolayı teşekkür ediyoruz. Proje ile 
camilerimizin sosyal ve kültürel haya-
tın merkezi olması konusunda önemli 
bir farkındalık oluşmuş oldu. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 
İnşallah gelecek yılda da bu projeler 
artarak devam eder” dedi. Bisiklet 
dağıtımından sonra mahalle sakin-
leri ile bir araya gelen başkan Altay, 
bölgenin sorunlarını dinledi ve çözüm 
yolları üzerine ortak akıl toplantısına 
katıldı.
n HABER MERKEZİ

Başbakanlık Toki 2016 Camii’nde kılınan Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarla görüşen Selçuklu Belediye Başkanı U. 
İbrahim Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında bisiklet kazanan çocukların da bisikletlerini hediye etti. 

Sorumluluk do-
ğuştan değil, eğitimle 
oluşan bir yaşam de-
ğeri. Ancak, bu değeri 
kazandırmak için ai-
lelere ve çevreye çok 
iş düşüyor. Çünkü 
sorumluluk küçük 
yaşlarda başlıyor ve 
çocuk büyüdükçe  ge-
lişiyor. 

Kendi ayakları üze-
rinde durabilen, duyarlı çocuklar 
yetiştirmek her anne babanın ha-
yali. Ancak, yetişkinlere sorarsanız 
yeni nesil ne sorumluluk taşıyor, 
ne de değer biliyor. Kimine göre 
aile, kimine göre çevre, kimine 
göre de sistem sorumlu bu du-
rumdan. Türkiye’nin koruyucu 
kollayıcı aile yapısı bir kenara, 
“Aman ben çektim, o çekmesin” 
düşüncesiyle yetiştirilen çocuklar 
giderek ailesine bağımlı, ama bir 
yandan da özgürlüğüne düşkün 
büyüyor.  

Çocuk yetiştirme yöntemleri, 
ülkeden ülkeye değişen kültürel 
kodlar da taşıyor. Bazı ülkelerde 
daha küçük yaşlarda gazete 
dağıtmaya başlayarak sorumluluk 
kazanıyor, kendi yataklarını 
mutlaka kendileri topluyorlar. 

Sofradan tabağını kaldırma-
yan, çıkardığı giysileri etrafa fırla-
tan çocuklara ses çıkarmayıp so-
rumluluklarını hatırlatmayan aile 
büyükleri olduğu sürece sorunu 
çözmek biraz zor. Önce sorumlu-
luk nedir, onu incelemekte fayda 
var. Bir çocuk yaşına uygun olarak 
kendi davranışları, kendisine ait 
görevleri, kendi yetki alanına giren 
herhangi bir durumun sonuçlarını 
başkalarının haklarına saygı gös-
tererek üstleniyorsa sorumluluk 
alıyor demektir. 

Eğitimcilere göre, çocuğun 
sorumlulukları düşünce ve davra-
nışlarla ortaya çıkıyor. Doğuştan 
gelen değil, eğitimle oluşan bir 
yaşam değeri. Ancak, bu değeri 
kazandırmak için ailelere ve çev-
reye çok iş düşüyor. Çünkü so-
rumluluk küçük yaşlarda başlıyor 
ve çocuk büyüdükçe gelişiyor. Bu 
süreçte hem ailenin, hem oku-
lun, hem de çocuğun yakınlarının 
sabırlı olması gerekiyor. Ancak, 
çocukta sorumluluğun oluşması 
ve yaşamında iyice pekişmesinin 
yavaş ilerleyen bir süreç olduğu 
da göz önüne alınmalı.  

Toplum hizmeti deneyim ka-
zandırıyor. Son yıllarda okullarda 
toplumsal duyarlılık kazandırma-

ya yönelik toplum 
hizmeti çalışmalarının 
giderek arttığını, hatta 
bu çalışmaların mezu-
niyet kriterleri arasına 
girdiğini görmek son 
derece sevindirici. 

Unutmayın! “ağaç 
yaşken eğilir”. Yaşına 
uygun sorumluluk-
lar vermek, sınırlarını 
netleştirmek, ondan 

neler beklendiğini somut olarak 
anlayacağı şekilde sunmak, kural-
ların ve sorumluluğun önemini ve 
nedenini onun anlayacağı şekilde 
açıklamak önemli. 

Çocuğa, ondan beklediğimiz 
kuralları ve sorumlulukları 
söylemeliyiz. Sonrasında onun 
bunu ne kadar yapıp yapmadığını, 
yani süreci nasıl geçirdiğini takip 
etmek, geri bildirim vermek, 
olumlu davranışlarının altını 
çizerek onu ödüllendirmek, 
yüreklendirmek, böylece 
sorumluluk sahibi olmasını pekiş-
tirmek gerek.  Sorumluluk, uyum 
sağlamayı öğrenmek demek de-
ğildir. 

Örneğin okul araç gereçlerini 
annenin istediği şekilde çantasına 
yerleştirmesi bu sorumluluğu 
edindiğini göstermez. Sadece bu 
gereçleri nasıl kullanması gerektiği 
ile ilgili annenin ya da öğretmenin 
düşüncesine uymayı öğrenmiştir. 
Sorumluluk ancak bunun doğru 
yöntemlerle pekiştirilmesiyle ve 
içselleştirilmesiyle oluşur. Burada 
da anne-baba tutumları çok 
önemli bir rol oynar. 

Aşırı otoriter yaklaşımlarda 
anne-baba hâkimiyeti o kadar bas-
kındır ki, çocuk sadece söylenene 
uyar ya da başkaldırır. O davranışa 
ilişkin düşünme- değerlendirme, 
içselleştirme olmamıştır. Ancak, 
otoritenin kalktığı durumlarda aynı 
davranış ortaya çıkmayabilir.  Aşırı 
koruyucu ailelerde ise çocuk adına 
her şey yapıldığı için, ya da çocuk 
yaptığı ya da yapmadığı davranış-
ların sonuçları ile baş başa kalma-
dığı için davranışsal açıdan öğren-
me ve içselleştirme oluşmaz.

Çocuğunuz davranışının 
sonuçları ile baş başa bırakılmalı. 
Eğer sürekli çocuğun peşinden 
dönülürse, arkası toplanır 
ya da sonuçları ile baş başa 
kalması engellenirse, çocuk 
sorumsuzluğunun olumsuz 
etkilerini yaşayamayacak, 
dolayısıyla bu türden davranışları 
pekişecektir. 

SORUMSUZ YENİ NESİL!

hmenekse@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE



Olağanüstü hal (OHAL) kapsa-
mında yayımlanan Kanun Hükmün-
de Kararname (KHK) ile sözleşmeli 
erbaş ve erlere, yıllık ve mazeret 
izinlerinin dışında evlenirken 7, ço-
cuğu olması durumunda 10 gün izin 
hakkı tanınacak. Olağanüstü Hal 
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Ya-
pılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girdi. Sözleşmeli 
Erbaş ve Er Kanunu’nda 694 sayılı 
KHK ile bazı düzenlemelere gidildi. 
Buna göre, sözleşmeli er olabilmek 
için kanundaki ilgili unsurların yanı 
sıra güvenlik soruşturmasının olum-
lu sonuçlanması, soruşturma sonucu 
henüz gelmediği hallerde ise arşiv 
araştırmasının olumlu neticelenme-
si gerekliliği getirildi. Sözleşmeli er 

adaylarının ön sözleşmeleri ile söz-
leşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri, 
güvenlik soruşturmalarının olumsuz 
sonuçlanması durumunda, sözleşme 
süresinin bitiminden önce feshedile-

bilecek. Sözleşmeli erbaş ve erlerin 
yıllık izinleri ve mazeret izinlerinin 
dışında anne, baba, eş, çocuk ve kar-
deşlerinin vefatı durumunda 10 gün 
izinleri bulunuyordu. Düzenlemeyle 

bunların yanı sıra evlenmeleri duru-
munda 7, eşinin doğum yapması du-
rumunda ise 10 gün izin hakkı daha 
tanındı. Düzenlemeyle sözleşmeli 
erbaş ve erlerin ikramiye gösterge 
oranları da artırıldı.

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetle-
ri Disiplin Kanunu’nda da değişiklik 
yapıldı.  Buna göre, Türk Silahlı Kuv-
vetlerinden ayırma cezalarına yönelik 
kararların alındığı kuvvet komutan-
lıklarındaki yüksek disiplin kurulları, 
kurmay başkanının başkanlığında 
personel, istihbarat, harekat, lojistik 
ve genel plan ve prensipler başkan-
ları, tayin dairesi başkanı, hukuk hiz-
metleri başkanı veya hukuk müşaviri 
ile yüksek disiplin kurulu işlemlerinin 
yürütülmesinden sorumlu şube mü-
düründen oluşacak.  n AA
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Ucuz uçak bileti otobüs firmalarını vurdu
Kurban Bayramı’na İzmir Şe-

hirlerarası Otobüs Terminalinde 
nispeten bir yoğunluk gözlense 
de otobüs firması çalışanları, ucuz 
uçak biletlerinin işlerini kötü yönde 
etkilendiğini savundu.

10 günlük Kurban Bayramı ta-
tilini sevdikleriyle birlikte geçirmek 
isteyenler memleketlerine akın 
ediyor. Memleketlerine gitmek 
üzere İzmir Şehirlerarası Otobüs 
Terminaline gelen vatandaşlar, 
diğer günlere nazaran bir yoğun-
luğa neden olsa da otobüs firması 
çalışanları ucuz uçak biletlerinin 
işlerini kötü yönde etkilendiğini sa-
vundu. Otobüs firması sorumlusu 
Selahattin Öziş, “Bayram hoş geldi 
sefa geldi ama eski bayramların tadı 
yok, işi de yok. Uçaklar bizi mahvet-
ti. Mazot pahalı, fiyatlar zamlı. Oto-
büslerde yerimiz var ama ek sefer-
ler yapamıyoruz” derken, diğer bir 

firma çalışanı Mehmet Şerif Gergin 
de “Eski bayramlar yok, eskiden 
her şey daha güzeldi. Arabalar dolu 
ama buraya gelen yolcu burada kal-

mıyor, her gelen yolcu yer buluyor” 
ifadelerini kullandı. Ek sefer yapa-
madıklarından yakınan bir diğer 
otobüs firması sorumlusu Mustafa 

Sabuncu ise “Eskiden mazot ucuz-
du ek sefer yapıp yolcunun talebi-
ni karşılayabiliyorduk. Yolcuların 
çoğunluğunu da Suriyeliler oluştu-

ruyor. Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa 
gibi illere gidiyorlar. Vatandaşların 
çoğu da uçağı tercih ediyor. Uçak-
ta ucuz bilet ve taksit imkanları da 

var. Biz genel olarak eşyaları çok 
olan yolcuları götürebiliyoruz” dedi.

“DÜN BİLET ALDIK 
BUGÜN GİDİYORUZ”

Kurban Bayramı’nı Konya’da 
geçirmek üzere otogara gelen Hüs-
nü-Asiye Teke çifti , “Bileti dün al-
dık. Aninden karar verdik ama bilet 
bulmada sıkıntı yaşamadık. Ön-
ceden alınca zaten sıkıntı yaşamı-
yorduk ama bu sefer aniden karar 
verdik yine de bilet bulabildik” diye 
konuştu. 

Bayram tatilini memleketi Ri-
ze’de geçirecek olan Görkem Kazaz 
ise bilet fiyatlarının zamlanmasın-
dan yakındı. Öte yandan, İzmir Şe-
hirlerarası Otobüs Terminalindeki 
yoğunluk havadan da görüntülendi. 
Arka arkaya hareket eden otobüsler 
kontrol noktalarında yoğunluk ya-
şanmasına neden oldu.
n İHA

Güçlü fiziki yapısı nedeniyle “Anadolu Aslanı” olarak da adlandırılan Aksaray malaklısı cinsi köpekler, sahibi için ailenin 
parçası, çobanların can yoldaşı, Hasan Dağı’nın eteklerinde yayılan koyunlar için ise adeta hayat sigortası görevi üstleniyor

Çobanların can  
yoldaşı oluyorlar

“Anadolu Aslanı’’ olarak da bi-
linen, Anadolu’nun iri yapılı köpek 
cinslerinden Aksaray malaklısı, hem 
bekçilik yapması hem de sadık olma-
sı nedeniyle çobanların meralarda 
en büyük yardımcısı. Köpek ırkları 
arasında fiziki görünümü ile dikkati 
çeken çoban köpeği malaklılar, boz-
kırda koyunlarını otlatmak için yeşil 
alan bulmak zorunda kalan çobanla-
rın, doğadaki tehlikelere karşı güve-
nilir yol arkadaşları oluyor. 

Çobanların yanından ayrılmayan, 
koyun sürülerini takip edip bir arada 
tutan malaklılar, Hasan Dağı etekle-
rinde her türlü tehlikeye karşı sürü-
leri koruyor.

Gövdesine bağlanan 1,5 tonluk 
otomobili çekebilen, görüntüsü ne-
deniyle sıklıkla Sivas kangalı ile ka-
rıştırılan Aksaray malaklısı, gittikçe 
artan popülaritesi sayesinde hırsızla-
rın da hedefi haline gelmiş durumda.
 “EN ÇOK AKSARAY MALAKLILARINA 

GÜVENİYORUZ”
Aksaray’a bağlı Gücünkaya kö-

yünde hayvancılıkla uğraşan Ahmet 
Ulu, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, dedesinden kalma mesleği 
sürdürdüğünü ve 800 koyununun 
olduğunu söyledi. Koyunlarını me-

ralara gönderirken en büyük güven-
cesinin kendi yetiştirdiği malaklılar 
olduğunu belirten Ulu, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Bizim buralar bozkır, 
arazi kurak. Hayvanlarımız sürekli 
bir bölgede kalmıyor. Ot bulmak 
için bozkırın farklı yerlerine gidiyor. 
Koyunlarımız sürekli yer değiştirdiği 
için kurt, domuz veya benzeri teh-
likeli hayvanlar çevrede olabiliyor. 
Koyunlarımızı korumak için en çok 
Aksaray malaklılarına güveniyoruz. 
Malaklılar olmasa çok büyük sıkıntı 

yaşarız. Bu köpekler geceleri çok ted-
birli oluyor. Ayrıca yabancı insanlara 
karşı da sağlamlar. Güçlü ve sadık 
köpekler olduğundan malaklılardan 
vazgeçemiyoruz.” Ulu, malaklıların 
yaşamlarında önemli yer edindiği-
ni dile getirerek, “Malaklı ailemizin 
vazgeçilmezi. Araziye geldiğimizde 
tek yapmamız gereken malaklılarla 
irtibatta bulunmak, hareketlerini ta-
kip etmek. Ailemizin bir çocuğu gibi 
severiz onları. 3 yaşındaki çocuğum 
malaklıları görmeden uyumaz. O şe-

kilde alışmışız.” diye konuştu.
 “GÖZÜNÜ KIRPMADAN KOYUNLARA 

SAHİP ÇIKAR” 
Çobanlık yapan Esad Bozkurt ise 

koyunları otlatırken çoğu zaman ge-
ceyi arazide geçirmek zorunda kal-
dığını dile getirdi. Malaklıların böyle 
zamanlarda kendisine çok destek ol-
duğuna işaret eden Bozkurt, şunları 
söyledi: “Malaklılar bana bazı insan-
lardan daha fazla güven veriyor. Her 
anımda onlarla beraberim. 10 yıldır 
çobanlık yapıyorum ve ilk günden 
beridir bu köpeklerle iç içeyim. Ma-
laklılar hiçbir zaman arkamdan ay-
rılmaz. Koyunlarla beraber meralara 
arkadaş gibi gidip geliriz. Arazide 
ben yatarken o uyanık durur, gözünü 
kırpmadan koyunlara sahip çıkar.” 
Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme 
Derneği (AKMİD) Başkanı Muam-
mer Tıpırdamaz da malaklıların Ak-
saray iline özgü bir köpek cinsi oldu-
ğunu, görünüşü ile aslanı andırdığını 
anlattı. Malaklıların çok iyi çoban ve 
bekçi köpekleri olduğunu vurgulayan 
Tıpırdamaz, fiyatlarının 10 bin lira-
dan başladığı malaklılara yurt içinden 
ve birçok ülkeden talep olduğunu 
kaydetti.
n AA

Sözleşmeli erbaş ve erlerle ilgili yeni düzenleme

Köpek ırkları arasında fiziki görünümü ile dikkati çeken çoban köpeği malaklılar, 
bozkırda koyunlarını otlatmak için yeşil alan bulmak zorunda kalan çobanların, 

doğadaki tehlikelere karşı güvenilir yol arkadaşları oluyor. 

Asıl adı Ebu 
İshak Sa’d b. Ebu 
Vakkas Malik b. 
Vüheyb El Kureşi 
Ez Zühri olup, 592 
yılında Mekke’de 
doğdu. Nesebi Beni 
Zühre’den olan 
babası vasıtasıyla 
Kilab b. Mürre ‘de 
Beni Ümeyye ‘den olup, İslami-
yet’i kabul etmeden ölen annesi 
Hamne bint Süfyan b. Ümeyye 
vasıtasıyla Abdümenaf b. Ku-
say’ da Hz. Peygamber’in ne-
sebiyle birleşir. Dedesi Vüheyb 
b. Abdümenaf b. Zühre Resul-i 
Ekrem’in annesinin amcası 
olduğu için Rasülullah  Sa’d’a 
Dayı diye hitap ederdi. On yedi 
veya on dokuz yaşındayken İs-
lamiyet’i kabul etmesi üzerine 
annesi onu dininden döndür-
mek için yemek yememeye ve 
onunla konuşmamaya ant içti. 
Fakat Sa’d dininden dönmeye-
ceğini söyledi. İslamiyet’in ilk 
yıllarında Müslümanlar ile alay 
eden bir müşriki yaraladığı için 
İslam uğrunda ilk kan akıtan 
kişi diye anılır. Hz. Peygam-
ber’den önce Medine’ye hicret 
etmiştir. Peygamberimiz onu 
Mus’ab b. Ümeyr veya Sa’d b. 
Muaz ile kardeş ilan etmiştir. 
Rabiğ Seriyyesi ile Batn-ı Nah-
le Seriyyesinde katıldı. Kureyş 
kervanına ilk oku o attı. Harrar 
seriyyesinde kumandan olarak 
görev yaptı. Bedir Gazvesinde 
müşrik süvari birliğinin ku-
mandanı Said b. As’ı öldürerek 
kılıcını Peygamberimize teslim 
etti. Daha sonra Hz. Peygam-
ber ile bütün gazvelere katıldı. 
Uhud Gazvesinde her oku he-
define isabet ettirdiği için Ra-
sülullah’ı ona atacağı okları bi-
rer birer verirken, Anam babam 
sana feda olsun ey Sa’d, at diye 
iltifat ederdi. Birçok savaşta ve 
Medine’de düşman baskının-
dan korkulduğu zamanlarda 
Rasülullah’ın yanından ayrıl-
madı. Hz Ömer zamanında 
da aktif görevler üstlendi.  Hz. 
Ömer’in emriyle Kûfe şehrini 
kurdu ve Kûfe valiliğini yürüttü. 
Ganimetleri paylaştırmada adil 
olmadığı kaza işlerinde gevşek 
davrandığı ve namazları çok 
uzattığı gibi iddialarla halifeye 
şikâyet edildi. 

Hz. Ömer kendisini suç-
suz bulmakla birlikte fitnenin 
önüne geçmek için onu geri 
çağırdı. Hz. Osman devrinde, 
Hz. Ömer’in vasiyeti üzerine 
tekrar Kûfe valiliğine getirildiy-
se de hazineden aldığı borcu 
zamanında ödeyemediğinden 

Abdullah b. Mesud 
ile aralarında geçen 
tartışmanın Müs-
lümanlar nezdinde 
ihtilafa dönüşmesi 
sebebiyle bir yıl ka-
dar sonra görevin-
den alındı. Onun bu 
son görevi sırasın-
da Rey isyanını bas-

tırdığı kaydedilmektedir. Daha 
sonra Medine yakınlarındaki 
Akik vadisinde çorak bir arazi 
satın alarak ihya etti ve oraya 
yerleşerek çiftçilikle meşgul 
oldu. Hz. Osman’ın şehit edil-
mesi olayında, Cemel ve Sıffin 
savaşlarında tarafsız kaldı. Ha-
yatının son yıllarında gözlerini 
kaybeden Sa’d Akik ‘de vefat 
etti. Cenazesi Medine’ye geti-
rilerek vasiyeti üzerine Bedir 
gazvesinde giydiği yıpranmış 
cübbesiyle kefenlendi ve Me-
dine valisi Mervan b. Hakem 
‘in kıldırdığı cenaze namazının 
ardından Cennet-ül Baki’ye 
defnedildi. Sa’d’ın Aşere-i mü-
beşşere ve muhacirlerden en 
son vefat eden kişi olduğu be-
lirtilmektedir. Güçlü bir vücut 
yapısına sahip olduğu rivayet 
edilen Sa’d haksızlıklara sert 
bir şekilde karşı koyardı. Gözle-
ri son derece keskindi ve Arap-
ların usta binicilerinden biriydi. 
Sa’d on iki evlilik yapmış ve 
kırk çocuğu olmuştur. İlk Müs-
lümanlardan olan kardeşlerin-
den Umeyr Bedir gazvesinde, 
Âmir Yermük savaşında şehit 
düşmüştür. Bir diğer kardeşi 
Utbe ise Uhud gazvesinde Re-
sul-i Ekrem’in dişinin kırılması-
na sebep olmuştur. Kız kardeşi 
Halide, Semüre b. Cündeb ile 
evlenmiştir. Umare adında bir 
kız kardeşi daha vardır. Sa’d 
hastalığı sırasında ziyaretine 
gelen Rasülullah’a bir kızı dı-
şında mirasçısının bulunma-
ması dolayısıyla tüm malını 
vasiyet etmeyi düşündüğünü 
söyleyince Hz. Peygamber ma-
lının en fazla üçte birini vasiyet 
edebileceğini söylemiştir. 

Vefat ettiğinde 250.000 
dirhemlik malı çıkmasına rağ-
men sade bir hayat yaşamış-
tır. Resul-i Ekrem’in duasını 
aldığı için onun yaptığı bütün 
duaların kabul edildiği belirti-
lir. Uyguladığı askeri taktikler 
ve gösterdiği kahramanlıklarla 
İslam tarihinin önde gelen ku-
mandanları arasında yer almış 
ve farisü’l-İslam lakabıyla anıl-
mıştır. Hadis naklinde çok titiz 
olan Sa’d emin olmadıkça ve 
gerekmedikçe hadis naklet-
mezdi.

SADE BİR YAŞAM ÖRNEĞİ

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığınca 72 şehit yakını, gazi ve gazi 
yakınının ataması gerçekleştirildi. Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın-
dan yapılan yazılı açıklamada, 3713 
sayılı kanunun ek 1’nci maddesine 
göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığınca hak sahibi olduğu tespit edi-
lerek, Devlet Personel Başkanlığına 
bildirilen 72 şehit yakını, gazi ve gazi 
yakınının atama kurasının gerçek-
leştirildiği belirtildi. Hak sahiplerinin 
atama teklifleri yapılırken, atanmayı 
istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim 
durumlarının dikkate alındığı belirti-
len açıklamada, 72 istihdam hakkı sa-
hibinden, 17’sinin öğrenim durumları 
itibarıyla ihraz ettikleri unvanlar dik-

kate alınarak fizyoterapist, mühen-
dis, öğretmen, ressam, tekniker ve 
teknisyen unvanlı kadrolara, 20’sinin 
memur unvanlı kadrolara, 34’ünün 

hizmetli unvanlı kadrolara, bir kişi-
nin ise işçi kadrosuna atama teklif-
lerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.  
Atananların 50’sinin erkek, 22’sinin 

kadın olduğu belirtilen açıklamada, 
atama tekliflerinin e-uygulama siste-
mi üzerinden bu kapsamda personel 
talep kamu kurum ve kuruluşlarına 
yapıldığı, kurum ve kuruluşlarının 
12’sinin bakanlık ve bağlı kuruluşu, 
9’unun üniversite, birinin kamu ikti-
sadi teşebbüsü olmak üzere toplam 
22 olduğunu belirtildi. İlgililerin ata-
ma teklif sonuçlarına “www.dpb.gov.
tr” adresinden ulaşabilecekleri, ata-
ma işlemlerinin yazıların kurumlara 
ulaşmasından itibaren başlayacağı, 
bundan sonraki süreçte istihdam 
hakkı sahiplerinin, kurumların atama 
işlemlerini tamamlamalarının ardın-
dan kendilerine tebliğde bulunması-
nın beklediği kaydedildi.  n AA
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‘Devlet içinde devlet kurdurmayız’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Dolmabahçe’de Jandarma 
ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet 
Teslim Töreni’nde, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile Jandarma Genel Ko-
mutanlığı hizmetlerinde kullanılmak 
üzere tedarik edilen 200 motosik-
letin, bu kurumlar ve ülkeye hayırlı 
olmasını diledi. Motosikletlere yıl 
sonu itibarıyla 200 tane daha ilave 
edileceğini kaydeden Erdoğan, ge-
çen günlerde atamaları yapılarak 
görevlerine başlayan 520 bekçiye de 
vazifelerinde başarılar temenni etti. 
Ülkenin huzuru, milletin güvenliği 
için gece gündüz görev yapan Emni-
yet ve Jandarma teşkilatlarının tüm 
mensuplarına, şahsı ve milleti adına 
şükranlarını sunduğunu dile getiren 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ülke içindeki terörle mücadele 
operasyonlarında son 2 yılda verdi-
ğimiz 988 polis, asker ve güvenlik 
korucusu şehidimize Allah’tan rah-
met diliyorum. Ailelerine sabırlar, 
milletimize sabırlar temenni edi-
yorum. Aynı dönemde yaralanarak 
gazilik unvanına nail olan 5 bin 34 
polis, asker ve güvenlik korucumuza 
da milletim adına minnettarlığımı 
ifade ediyorum. Hamdolsun bugüne 
kadar hiçbir şehidimizin kanını yer-
de koymadık. Teröristlere misliyle 
cevabını verdik, veriyoruz. İnlerine 
girdik, giriyoruz. Girmeye de devam 
edeceğiz. Bunların kökünü kazı-
makta kararlıyız ve Allah’ın izniyle 
de kazıyacağız. Çünkü bu milletin 

huzurunu, bu milletin gururunu çiğ-
nemeye, yok etmeye kimsenin hakkı 
yok. Bu ülkeyi bölmeye de kimsenin 
hakkı yok.” Erdoğan, taviz vereme-
yecekleri ilkeler olduğunun da altını 
çizerek, şöyle devam etti: “Şu ilke-
lerden asla taviz veremeyiz. O da 
nedir? Tek millettir, tek bayraktır, 
tek vatandır, tek devlettir. Bu dört 
tane unsur, bizim için hayatidir. Asla 
bunlardan taviz vermeyeceğiz. Ne 
bu noktada milletimizi böldürtürüz 
ne bayrağımıza eş paçavralar üret-
meye çalışanlara imkan veririz, ne 
vatanımızı böldürtürüz ne de devlet 
içinde devlet kurmaya müsaade ede-
riz. Onun için kararlıyız, azimliyiz ve 
bize, çocuklarımıza daha huzurlu bir 
ülke bırakmak için fedakarca çalışan 
asayiş, narkotik, kaçakçılık ve orga-
nize suçlar gibi alanlarda suçlulara 
göz açtırmayan güvenlik güçlerimi-
ze de şükranlarımı sunuyorum.”

Uyuşturucuyla mücadele Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 
Toplantısında özellikle narkotik ile 
alakalı olmak üzere, esrar, eroin, 
captagon gibi uyuşturucular üzerin-
de çok daha kararlı şekilde durdukla-
rını vurguladı.

Bugün yayınlanan Kanun Hük-
münde Kararname ile uyuşturu-
cuyla alakalı çok daha ağırlaştırılmış 
cezai müeyyideler getirildiğine işaret 
eden Erdoğan, “Bunlar caydırıcıdır 
ve bunların üzerine kararlı bir şekil-
de gideceğiz. Eczanelere varıncaya 

kadar gideceğiz. Bunu dışında capta-
gon vesaire, bunların satıldığı yerle-
rin araştırılması, bunlarla ilgili bütün 
istihbarat çalışmalarının yapılması 
noktasında da kararlılığımızdan asla 
taviz vermeyeceğiz.” dedi.

BEKÇİLİK SİSTEMİ
Erdoğan, bugün teslim edilen 

motosikletlerin Emniyet ve Jandar-
ma teşkilatlarının suçlularla müca-
delesine, milletin kendini güvende 
hissetmesine önemli katkı sağlaya-
cağına inandığını dile getirerek, “Bi-
zim çocukluğumuzun, gençliğimizin 
mahallemizdeki en önemli figürle-
rinden olan bekçilik sisteminin yeni-
den ihya edilmesinden memnuniyet 
duyuyorum. 20 bin gibi rakam tabii 
ki şimdiliktir. Bunu ihtiyaçla daha 

da geliştireceğiz, daha da artıraca-
ğız. İstiyoruz ki geceleri de halkımız 
emniyette olsun, huzur içinde olsun. 
Göreve başlayan bekçilerimizden 
mahalle halkıyla en güzel şekilde 
bütünleşerek, devletin oradaki gözü, 
kulağı, sesi, huzur ve güven kaynağı 
olmalarını bekliyorum.” değerlen-
dirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, so-
kaklarda, mahallelerde görülen her 
polis ve jandarma ile onların araç-
larının vatandaşların kalbine güven, 
suçluların yüreğine korku saldığını 
dile getirerek, şunları kaydetti: “Gü-
venlik kuvvetlerimizin gücü, sahip 
oldukları yetkiden ve taşıdıkları si-
lahtan ziyade milletimizin vicdanın-
da edindiğiniz yer kadardır. Şayet 

milletimiz, güvenlik kuvvetlerimize 
ve onların sorumluluklarına sahip 
çıkarsa, az gayretle çok netice elde 
edilir. Tam tersi olursa, yani mil-
letimizle güvenlik kuvvetlerimiz 
arasında böyle güçlü bir ilişki tesis 
edilemezse, ne kadar çok gayret sarf 
edersek edelim arzu ettiğimiz neti-
ceye ulaşamayız. Ülkemizin geçtiği 
şu kritik dönemde, terörle mücade-
lede olduğu gibi asayiş, uyuşturucu, 
kaçakçılık, organize suçlar gibi gü-
venlik konularında da polisimizi ve 
jandarmamızı milletimizle bütünleş-
tirmeliyiz. İşte o zaman sokakların 
tüm suçlulardan kısa sürede temiz-
lendiğini göreceğimize inanıyorum.” 
Okulların da başlayacağını hatırlatan 
Erdoğan, şöyle devam etti: “Üniver-
siteler, orta öğretim, okullarımızın 
çevresinde uyuşturucu noktasında 
faaliyet gösteren bütün bu soytarı-
lara, alçaklara, millet düşmanlarına 
karşı ben, güvenlik güçlerimizin cid-
di operasyonlarla bunları toparlayıp 
adalete teslim edeceğine inanıyo-
rum. Çünkü bunlar yavrularımızın 
katili, çocuklarımızın katili. Bunlara 
karşı inanıyorum ki sizler bu has-
sasiyeti göstereceksiniz. Özellikle 
son dönemde çok sık şikayetle kar-
şılaştığımız uyuşturucu satıcıları ve 
organize suç örgütleriyle mücadele 
konusunda emniyet ve jandarma 
teşkilatımızdan çok daha büyük gay-
ret bekliyorum. Şayet bir yerde suç 
oranı yükselmişse, iki ihtimal vardır. 
Birinci ihtimal suçluların takibini 

yapmakla görevli güvenlik kuvvet-
lerimizden bazıları, onlarla işbirliği 
içindedir. Bu durumda ‘Hırsız içeri-
den olunca, kapı kilit tutmaz’ misali 
zaten beyhude bir mücadele verili-
yor. Yapılması gereken, önce içeri-
nin temizlenmesidir. İkinci ihtimal, 
güvenlik kuvvetlerimizin sayı, teçhi-
zat ve istihbarat yönünden zayıflığı 
söz konusudur. Bu sorunun çözümü, 
hepimizin görevidir. Feto’nun ülke-
mize verdiği en büyük zararlardan 
biri de Polis ve Jandarma teşkilat-
larımızda yol açtığı zafiyettir. Hem 
personel yönünden hem de fiziki ve 
hukuki altyapı bakımından bu eksik-
leri süratle gideriyoruz.” Erdoğan, 
hizmete alınan 200 motosikletin de 
bu yönde atılmış bir adım olduğuna 
işaret ederek, araçların emniyet ve 
jandarma teşkilatlarına hayırlı olma-
sını diledi.

Göreve başlayan 520 bekçiye ve 
tüm güvenlik güçlerine de başarılar 
dileyen Erdoğan, “Rabbimden hep-
sini her türlü beladan, saldırıdan, 
musibetten, ihanetten, iftiradan 
korumasını diliyorum. Bu noktada 
bu araçların ve özellikle yeni perso-
nelimizin teşkilatlarımıza kazandırıl-
masında emeği geçenler, başta İçiş-
leri Bakanım olmak üzere gönülden 
teşekkür ediyorum. Motosikletleri 
kullanacak polislerimize ve jandar-
malarımıza kazasız, belasız, güvenli 
vazifeler temenni ediyorum.” ifade-
lerini kullandı.
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

‘Milletimizle olan ittifakı
kimse bozamayacaktır’

Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ, Saraykent ilçesinde düzenle-
nen toplu açılış töreninde yaptığı ko-
nuşmada, bazı kesimlerin 2019’da 
yapılacak seçimlerle ilgili hesaplar 
yapmaya başladığını, Türkiye’nin 
yerli ve milli iktidarını yıkma ve 
seçimde indirme hususunda ittifak 
yaptıklarını belirtti. Kendilerinin sa-
dece milletle ittifak yaptıklarını ifade 
eden Bozdağ, şunları söyledi: “Çok 
net gözüküyor. Belki bir masanın 
etrafında oturup anlaşmadılar ama 
eylemleriyle, söylemleriyle ittifaklar 
gün gibi ortadadır. Ben onlara di-
yorum ki, birbirine benzemezlerin 
ittifakıyla bu iş olmaz, esas ittifak 
milletle olur milletle. Bizim ittifakı-
mız, birbirine benzemezlerle değil, 
aziz milletimizle olan bir ittifaktır. 
O yüzden bu ittifakı bozamaya-
caklardır. Emin olun bu ittifakı yok 
edemeyeceklerdir. Şimdi dışarı-
dan başlıyorlar, ‘Acaba Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanı’nı nasıl itibarsız-
laştırırız ?’ Seçime giden liderler, 
ülkeyi yöneten liderler, sivil toplum 
örgütleri, gizli örgütler hepsi bera-
ber bir kirli karalama operasyonunu 
dört bir yandan sürdürüyorlar. ‘Tür-
kiye’nin ekonomisini zora soksak 
acaba vatandaş ekonomi kötüye gi-
dince bu kadroya arkasını döner mi 
‘ diye hesap ve çalışma yapıyorlar. 
İçeride de bakın Cumhuriyet Halk 
Partisi, işler kötüye gittiği zaman 
adeta zil takıp oynayacak hale geli-
yor. Hükümet ne zaman dara girse, 
Türkiye ne zaman sıkıntıya girse, 
ülkemizde vatandaşımızı sıkıntıya 
çok sokan bir hadise olsa nasıl keyif 
aldıklarını siz gözlerinden görüyor-
sunuz, yüzlerinden görüyorsunuz, 
söylemlerinden, eylemlerinden 
bunu çok net anlıyorsunuz. Böyle 
bir şey olabilir mi ?” Bir ülkede siya-
set yapanların, kendi ülkesi sıkıntıya 
girdiğinde, halkın iktidara kötü göz-
le bakması için uğraş vermemesi 
gerektiğini dile getiren Bozdağ, “İk-

tidardan kurtulalım da ekonomimiz 
dip yapsın, batsın, yok olsun.” diye 
sevinenler olduğuna dikkati çekti. 
Hiçbir siyasi liderin bunu istemeye-
ceğini ancak Türkiye’de plan, prog-
ram, proje ortaya koyamayanların 
Türkiye’nin felakete, kriz ve kaos 
ortamına sürüklenmesinden kendi-
lerine ikbal devşirmesi içerisinde ol-
duklarını vurgulayan Bekir Bozdağ, 
şu değerlendirmede bulundu:

“Bu büyük bir alçaklıktır. Bu ül-
keye, bu millete, bu devlete ihanet-
tir, kabul edilemez bir şeydir. Kendi 
ülkesine insanlar gelmesin diye bas 
bas bağıran bir anamuhalefet lideri 
olabilir mi? Alman Focus dergisine, 
‘Türkiye güvenli bir ülke değildir’ 
diye açıklama yapıyor. Önce itiraz 
ediyor, sonra Focus dergisi yalanla-
yınca, ‘Biz metni gönderdik, onayı-
nı aldık, sonra yayınladık’ dedikten 
sonra da, ‘Ben bunu her yerde söy-
lüyorum. Türkiye’de gazetecilere, 
televizyonlara bunu söylüyorum. 
Her yerde söylediğimi onlara söy-
leyince mi kıyamet kopuyor?’ anla-
mında açıklamalar yapıyor ve hala 
aynı şeyi söylüyor. ‘Türkiye güvenli 
bir ülke değildir’ diyor. Niçin söylü-
yor, ‘Türkiye’ye turistler gelmesin, 
başka ülkelerin halkları, Türkiye’nin 
özgür, güvenli bir ülke olduğuna 
dair algılarını değiştirsin, Türkiye’de 
özgürlük ve güvenlik yok desinler 
ve Türkiye’ye selam vermesinler’, 
Böyle bir ihanet olabilir mi? Bunu 
söyleyen beyefendiler Ankara’dan 
İstanbul’a 25 gün yürüdüler. Ma-
dem Türkiye’de güvenlik yoktu da 
25 gün Ankara’dan İstanbul’a nasıl 
yürüdünüz? Sizin can emniyetiniz, 
mal emniyetiniz, nasıl sağlandı? 
Hiçbirinizin burnu kanamadan o ka-
dar yolu nasıl yürüdünüz, sormazlar 
mı size? Bugün Berlin, Washington, 
Paris, Londra ne kadar güvenliyse, 
Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Yoz-
gat da o kadar güvenli şehirlerdir.”
n AA

Başbakan Yıldırım, “Sağlık sistemi şimdi tek çatı altında yönetiliyor. Bu şekilde kaynakların daha etkili 
kullanılmasını sağladık. Elimizdeki personel kaynağını, imkanını daha dengeli kullanmayı sağladık” dedi

Sağlıkta kaynaklar 
verimli kullanılıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık 
Bakanlığınca, Atatürk Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen 300 ambulan-
sın dağıtım törenine katıldı.  Burada 
konuşan Yıldırım, “Tabii ümit edi-
yoruz ve istiyoruz ki vatandaşımızın 
hiç ambulanslık işi olmasın ama ha-
yatın gerçeklerinden de kaçamayız. 
‘Kullanmak ihtiyaç olmasın.’ diyoruz 
ama ihtiyaç olduğunda da anında 
yanımızda olmasını hep bekliyoruz. 
Onun için sizler bu güzel araçlar-
la memleketimin her köşesinde 81 
ilinde, 980 ilçesinde, 50 bin köyün-
de gece gündüz demeden vatan-
daşımıza hizmet edeceksiniz. Buna 
yürekten inanıyoruz.” diye konuş-
tu.  AK Parti iktidarının 15. yılında 
Türkiye’de birçok şeyin değiştiği-
ni, değişim ve dönüşümün bütün 
alanlarda hayata geçtiği dönemin 
yaşandığını hatırlatan Yıldırım, de-
ğişimde en büyük farkın gerçekleş-
tirildiği alanların ise ulaşım ve sağlık 
olduğunu belirtti.  Ulaşım ve sağlık 
alanının ön plana çıktığını anlatan 
Yıldırım, vatandaşların sağlık hiz-
metlerinden ve ulaşım hizmetlerin-
den memnuniyetinin yüzde 70 sevi-
yesine geldiğine işaret etti.

Başbakan Yıldırım, memnuni-
yetin yalnızca Türkiye’de ön plana 
çıkmadığını, dünya çapında takdire 
şayan bu gelişmeyi herkesin kabul 
ettiğini aktardı.

İki alandaki değişim ve dönüşü-
mü, 17-18 yaşına gelen gençlerin 
hatırlamayacağını, anlamayacağını, 
2002 öncesi Türkiye’sini bilmeye-
ceklerini kaydeden Yıldırım, şunları 
söyledi: “Çünkü onlar AK Parti ikti-
darıyla doğdular, AK Parti iktidarıyla 
dünyaya gözlerini açtılar. 90’lı, 80’li 
yıllarda sağlıkta yaşanan çileleri, 
dertleri onlar yaşamadılar, biz yaşa-
dık. Ben sabah 04.00’te babaanne-
mi doktora götürmek için hastane-
den fiş almak için kuyruğa girdiğimi 
biliyorum. 09.00’da açılır, beklersin, 
aldığın fiş numarası 400-500. Gün 
akşam olur artık bugün kapattık, 
fişler yanıyor, gece tekrar kuyruğa. 
Ne kadar önde olursanız ancak o 

kadar muayene olma şansınız var. 
Hadi muayene oldunuz, içeri giri-
yorsunuz, girer girmez doktor size 
azarlar gibi bağırıyor, yüzünüze bile 
bakmıyor, muayene ederken, ‘Söyle 
bakayım neyin var, niye geldin, niye 
hasta oldun.’ der gibi. Bunlar şaka 
değil, bunları yaşadık. ‘Aç ağzını, 
yum gözünü hadi dışarı.’ Ne o? Mu-
ayene olduk. İlaç, reçete yazılıyor, 
git bodrum katta karanlık bir oda 
var, veriyorsun ilaçlardan bir tanesi 
var, üç tanesi yok. Sonra eczane ec-
zane dolaş, paranla bile rezil oluyor-
sun. Bugünlerin hepsi geride kaldı.”

“SAĞLIK SİSTEMİ TEK ÇATI 
ALTINDA YÖNETİLİYOR”

Eski Sağlık Bakanı Recep Ak-
dağ ile göreve başladıklarını anla-
tan Başbakan Yıldırım, değişim ve 
dönüşümü ön planda tuttuklarını 
belirterek, “Herkesin hastanesi var, 
PTT’cilerin, demiryolcuların, öğret-
menlerin var. Sağlık hizmetinden 
gerektiği kadar yararlanamayınca 
bu sefer çareyi herkes kendi hasta-
nesini kurmakta bulmuş. Dedik ki 
‘Bir kere bu iş böyle yürümez. Sağ-
lıkta bütün hastaneleri tek çatı alına 
alalım.’ Kamu, kurum hastaneleri... 
Askeri hastaneler daha sonra dahil 
oldu. Sağlık sistemi şimdi tek çatı 
altında yönetiliyor. Bu şekilde kay-
nakların daha etkili kullanılmasını 
sağladık. Elimizdeki personel kay-

nağını, imkanını daha dengeli kul-
lanmayı sağladık. Fuzuli masrafları 
ve hastalara hizmette sınırlamaları 
ortadan kaldırdık.” diye konuştu.

“DIŞARIDAN HASTALAR 
TÜRKİYE’YE GELMEYE BAŞLADI”
Sadece elle gözle muayene de-

ğil, her türlü klinik muayenelerin, 
görüntüleme gibi birçok muaye-
nenin yapılabilir hale gelindiğine 
işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Öyle bir hale geldi ki Türki-
ye’de sağlık sistemi, dışarıdan has-
talar Türkiye’ye gelmeye başladı. 
Türkiye’deki sağlıkta dönüşümü öğ-
renmek için uzmanlar geldi. Türki-
ye’den bakanlığımızı, uzmanları da-
vet ettiler, ‘Bu dönüşüm nasıl oldu, 
gelin bize anlatın.’ diye. Allah’a şü-
kür geldiğimiz bu nokta sağlık siste-
mimiz yüzümüzü ağartacak bir yere 
geldi. Bunun için bedel ödedik, öde-
yeceğiz. Çünkü ne diyoruz ‘İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt 
ki devlet yücelsin.’ Son 15 yılda 2 
bin 745 sağlık tesisi vatandaşımızın 
hizmetine verdik. Bir yandan sağlık 
hizmetlerimizdeki kaliteyi artırdık, 
bir yandan da mevcutları elden ge-
çirip yeniledik. Ayrıca sağlıkta ger-
çekleştirdiğimiz yasal değişikliklerle 
reformlarla vatandaşın beklentileri-
ni merkeze alan bir anlayışı yerleş-
tirdik.”  n AA

Şehit ve gazi yakınlarının atamaları yapıldı

Başbakan Binali Yıldırım



İslam Toplumu Milli Görüş 
(IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, 
Alman Bertelsmann Vakfının “Din 
Monitörü 2017” isimli araştırmasının 
sonuçlarını değerlendirirken, “Araş-
tırmadan elde edilen sonuçlara göre 
Müslümanlar birçok yönden haksızlı-
ğa uğruyor ve yoğun şekilde ön yargı-
ların hedefi oluyor.” dedi.

Altaş, yaptığı açıklamada, İsla-
mi cemaatlerin hukuken tanınması 
hususunda ve ayrımcılıkla mücadele 
politikasında düzenlemeler yapılması 
gerektiğini belirterek, “Almanya’da-
ki Müslümanların ders almaya değil, 
eşit katılım imkanlarına sahip olma-
ya ihtiyacı var.” ifadesini kullandı. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara 
göre Müslümanların birçok yönden 
haksızlığa uğradıklarını ve yoğun bir 
şekilde ön yargıların hedefi oldukları-
nı vurgulayan Altaş, şunları kaydetti: 
“Din Monitörü araştırmasından çıkan 

sonuçlar, siyasilere uyguladıkları dış-
layıcı İslam politikasından vazgeçme-
leri yönünde açık bir sinyaldir. Başör-
tüsü yasaklarının önüne geçilmesi ve 
İslami cemaatlerin hukuken tanın-
ması bu bağlamda zikredilebilir. Uz-
manların da tespit ettiği üzere bu tür 
dışlayıcı uygulamalar Müslümanların 
yoğun şekilde dışlanmasına ve tanın-

mamalarına sebebiyet vermektedir. 
Başarı kişinin mensup olduğu inanç-
la değil, ortaya koyduğu çalışmayla 
ölçülmelidir ama rapora bakıldığında 
Almanya’da bunun tam tersinin söz 
konusu olduğu görülmektedir.”

“ALMANYA’NIN İSLAM POLİTİKASI 
ÇOK KÖTÜ BİR KARNEYE SAHİP”
Altaş, “Birleşik Krallık’ta yaşayan 

Müslümanların aksine, Almanya’daki 
iyi eğitimli Müslümanlar kendi nite-
liklerine uygun iş bulmakta oldukça 
zorlanmaktadır. Ayrıca rapora göre 
Alman vatandaşı her 5 kişiden biri 
Müslüman komşu sahibi olmak iste-
memektedir. Bunlar oldukça tehlikeli 
ve endişe verici bulgulardır.” ifadesini 
kullandı.

Din Monitörü araştırmasının so-
nuçlarına göre özellikle eğitim, iş 
dünyası ve sosyal çevre alanların-
da entegrasyon hususunda Müslü-
manların oldukça büyük ilerlemeler 
kaydettiğinin görüldüğünü belirten 
Altaş, “Eğer siyaset önlerine engel 
çıkarıp durmasa çok daha başarılı ola-
caklardır. Sonuç olarak rapor Alman-
ya’nın İslam politikasının çok kötü 
bir karneye sahip olduğunu ortaya 
çıkarmıştır.” değerlendirmesinde bu-
lundu.
n AA
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BM’den Gazze’ye 2,5 milyon dolar yardım
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani 

Yardım ve Kalkınma Koordinatörü 
Robert Piper, işgal altındaki Filistin 
toprakları insani bağış fonundan 
Gazze’deki acil ihtiyaçları gidermek 
için 2,5 milyon dolar tahsis edil-
diğini açıkladı. Piper, yaptığı yazılı 
açıklamada, Gazze’deki insani du-
rumda yaşanan kötüleşmenin hala 
sürdüğünü belirterek, işgal altın-
daki Filistin toprakları insani bağış 
fonundan Gazze’deki acil ihtiyaçları 
gidermek için 2,5 milyon dolar tah-
sis edildiğini aktardı. Gazze’de yarısı 
çocuklar olmak üzere sivil halkın ya-
şadığı insani sıkıntının unutulduğu-
nu vurgulayan Piper, tahsis edilen 
parayla sağlık, su ve kanalizasyon 
alanlarında kullanılacak önemli 190 
tesisin çalışmalarını sürdürebilmesi 
amacıyla jeneratörler için akarya-
kıt dağıtılacağını kaydetti.  Bundan 
Gazze’deki yaklaşık 2 milyon Filis-

tinlinin yararlanacağı bilgisini veren 
Piper, ayrıca söz konusu miktarla 
hayat kurtarıcı temel tıbbi araç gereç 
ve ekipmanlar ile güneş enerjisi pa-
nelleri temin edileceğini, bunun yanı 
sıra nakdi yardımlar yapılacağını ifa-
de etti. Piper, gıda güvensizliğini or-

tadan kaldırmak ve su kuyularından 
arazilerine su pompalayan küçük 
çaplı çiftçilerin gıda üretim maliye-
tini düşürmek için tarım sektörüne 
de destek verileceğine dikkati çekti. 
Gazze’de 4 aydır enerji krizi yaşandı-
ğını bildiren Piper, hastaneler ve di-

ğer kurumların neredeyse gün boyu 
jeneratörler ile çalışmalarını yürüt-
tüğünü ancak bunların devamlı kul-
lanmaya uygun olmadığını duyurdu.

“YURT DIŞINDA TEDAVİ GÖRMESİ 
GEREKEN ÇOK SAYIDA HASTA VAR”

İlaç sıkıntısına da değinen Piper, 

Gazze’ye en son giren ilaç kamyo-
nunun Batı Şeria’dan mart ayında 
gönderildiğini hatırlatarak ciddi ilaç 
sıkıntısı çekildiğini belirtti.

Piper, “Temel ilaç stoklarının 
yüzde 40’ı tükendi. Bunun yanı sıra 
yurt dışındaki hastanelerde tedavi 

görmesi gereken çok sayıda hasta 
var.” ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Filistin toprakları 
insani bağış fonu, Belçika, Almanya, 
İrlanda, İtalya, Malta, Norveç, İspan-
ya, İsveç, İsviçre ve Türkiye’deki hü-
kümetlerin yaptığı bağışların toplan-
masından oluşuyor.  İsrail, Hamas’ın 
Haziran 2006’daki seçimlerden 
başarıyla çıkmasının ardından Gaz-
ze’ye abluka uygulamaya başlamış, 
2007 yılının ortasından itibaren de 
ablukayı daha da şiddetli şekilde uy-
gulamaya devam etmişti. 

Uluslararası kurumlar tarafından 
hazırlanan raporlarda, yaklaşık 1,9 
milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeri-
di’nin “dünyanın en yoğun nüfusa 
sahip bölgesi” olduğu, fakirlik ve iş-
sizlik nedeniyle bölge halkının yüzde 
80’inin hayır kurumlarından aldığı 
yardımlarla geçimini sağladığı belir-
tiliyor.  n AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklarda kurduğu hastane, yemek üretim tesisi ve ekmek fabrikasıyla hacı adaylarına hizmet veriyor

Kutsal topraklarda hacı 
adaylarına sınırsız hizmet

Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal 
topraklarda kurduğu hastane, ye-
mek üretim tesisi ve ekmek fabri-
kasıyla hacı adaylarına hizmet veri-
yor. Başkanlığın Mekke’de kurduğu 
120 yataklı hastane ile diğer tesisler 
gazetecilere tanıtıldı. Diyanet İşleri 
Başkanlığı Mekke Ayniyat ve İaşe 
Ekip Başkanı Muhammed Zeyid 
Özel, yaptığı açıklamada, yemek 
üretim tesislerinin yaklaşık 10 bin 
metrekarelik alana sahip olduğunu 
belirtti. Tesislerde, günde 55 bin ki-
şilik yemek yapıldığını anlatan Özel, 
yemeklerde kullanılan ürünlerin ço-
ğunun Türkiye’den getirildiğini bil-
dirdi.
ÖDÜLLÜ MUTFAK YİNE ÖDÜLE ADAY

Özel, Diyanet İşleri Başkanlığının 
bu yıl başlattığı uygulama kapsamın-
da hacı adaylarına verilen kumanya-
ların da tesislerde hazırlandığını ifa-
de etti.

Kumanya dağıtımının Arafat 
vakfesi sırasında da gerçekleştiri-

leceğini söyleyen Özel, Arafat’taki 
kumanyalara Türkiye’den getirilen 
“yaprak sarması” gibi özel yiyecekle-
rin de ilave edileceğine dikkati çekti. 
Ekmek fabrikasında poğaça ve kru-
vasan da üretildiğini aktaran Özel, 
Diyanet İşleri Başkanlığının yemek 
üretim tesislerinin önceki yıllarda 
Mekke Belediyesinden “en iyi mut-
fak” ödülünü aldığını, bu yıl da ödüle 

aday olduklarını sözlerine ekledi.
13 HACI ADAYI HAYATINI KAYBETTİ

Mekke Sağlık Ekip Başkanı Dr. 
Faruk Görgülü, hastanede düzenle-
diği toplantıda, 120 yataklı hastane, 
4 sağlık merkezi ve 11 sağlık ocağı 
ile hacı adaylarına hizmet verdikleri-
ni söyledi.

Tedavilerde Türkiye’den geti-
rilen ilaçların kullanıldığına işaret 

eden Görgülü, Arafat’ta ise sağlık 
hizmetlerini yürütmek amacıyla 3 
çadır hastane kurulacağını bildirdi.

Sağlık hizmetlerinde 418 kişinin 
görev aldığını vurgulayan Görgülü, 
bugüne kadar 37 bin kişinin mua-
yene edildiğini ifade etti. Görgülü, 
Mekke’de 11, Medine’de ise 2 hacı 
adayının hayatını kaybettiğini aktar-
dı.   n AA

‘Bağımsızlık referandumu
Irak’ın zayıflaması demek’

Avrupa’daki böcek ilaçlı 
yumurta skandalı büyüyor

Irak’ın başkenti Bağdat’ta farklı 
din, ırk ve mezhepten vatandaşlar, 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 
(IKBY) bağımsızlık referandumu-
nun ülkenin zayıflaması, bölünmesi 
ve sosyal dokuda tahribatlara yol 
açacağı uyarısında bulundu. Bağ-
datlı Ahmed Saadi (Şii), “Kürtler 
bizim kardeşimiz ancak bağımsızlık 
referandumunu kabul etmek vata-
na ihanet olur.” dedi.

“Referandumla ülke bölünüp 
parçalanacak. Basra da ayrılmak 
isterse ne olacak?” diyen Saadi, 
merkezi yönetimin buna sert şe-
kilde karşı durmasını istedi. Sünni 
vatandaş Halid Abid, “Torunları-
mıza parçalanmış bir Irak bırakmak 
istemiyoruz. Şu an bunun zamanı 
değil. Önceliğin terörden kurtul-
mak olması gerekir.” diye konuştu. 
IKBY’nin Irak’ın parçası olduğunu 
vurgulayan Feyli Kürt asıllı Casim 
Kifahi, bölgenin merkezi yönetime 
bağlı kalmasının daha yararlı ola-

cağını ifade etti. Kifahi, “Irak, tüm 
renklerin bir arada yaşadığı ülke 
özelliğiyle daha güzeldir.” ifadeleri-
ni kullandı. Bağdatlı emekli memur 
Necip Allavi (64), “Kürdistan, Irak’ın 
parçasıdır. Ayrılması ülkedeki tüm 
sosyal dokuyu olumsuz etkiler.” 
diye konuştu. Söz konusu referan-
duma karşı bölgesel ve uluslarara-
sı desteğin olmadığını dile getiren 
Allavi, bunun için uygun zama-
nının da bulunmadığını kaydetti. 
Seyyid Hüseyin Şammari de “Irak 
bir kalırsa anlamı olur. Parçalanırsa 
tüm gücünü yitirir.” dedi. Bağdatlı 
Hiristiyan Raid Mihanna, IKBY re-
ferandumunun komşu ülkeleri de 
etkileyeceğini belirterek, “Bu, Tür-
kiye, İran ve Suriye’de de Kürt dev-
letlerinin oluşması planlarını ortaya 
çıkarır. Böylece bölgedeki ülkeler 
parçalanıp devletçiklere dönüşmüş 
olacak. Bu da, Mezopotamya’nın 
tarihine aykırıdır.” değerlendirmesi 
yaptı.  n AA

Avrupa’daki böcek ilaçlı yu-
murta skandalında yeni bir boyuta 
girilirken, Fransa Tarım Bakanlığı, 
piyasadan çekilecek ürünler listesi-
ne browni ve muffin türü kekleri de 
dahil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 
Belçika’da üretilen ve Fransa’da bir-
çok süpermarket zincirinde satılan 
çikolata parçacıklı browni keklerin 
ve 5 ayrı marka muffin kekinin, 
böcek ilacı olarak kullanılan fipronil 
içerdiğinin belirlendiği belirtilerek, 
bu ürünlerin piyasadan toplatılma-
sı kararı alındığı bildirildi. Bakan-
lık daha önce de makarna, waffle, 
bademli pasta (frangipane) gibi 
ürünlerin raflardan indirileceğini 

açıklamıştı. Hollanda Sağlık Bakan-
lığından önceki akşam yapılan açık-
lamada da ülkedeki tavuk kümes-
lerinde fipronil ilacı dışında amitraz 
isimli bir başka yasak maddenin de 
kullanıldığının tespit edildiği belirtil-
mişti. Fipronil gibi amitraz da hay-
vanlarda haşeratın önlenmesi ama-
cıyla kullanılıyor fakat gıda değeri 
olan hayvanlarda uygulanması, sağ-
lığa zararlı oluşu nedeniyle Avrupa 
Birliği ülkelerinde yasaklanmış du-
rumda. Böcek ilaçlı yumurtalar şim-
diye kadar 20 ülkede görülürken, 
milyonlarca yumurtanın toplatılarak 
imha edildiği, 150’den fazla tavuk 
çiftliğinin de kapatıldığı açıklandı.
n AA

‘Almanya’nın İslam politikası karnesi zayıf’

Diyanet İşleri Başkanlığı hacı adaylarına farklı hizmetlerde bulunarak 
hacı adaylarının hac farizasını en iyi şekilde gerçekleştirmek için yardımcı oluyor. 
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Türkiye olarak büyüdükçe büyüyeceğiz, güçlendikçe güçleneceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, 
dayanışmamızı asla eksik etmemeliyiz. Daha da güçlendirmeliyiz, kenetlenmeliyiz. Hep birlikte Türkiye olmalıyız” dedi

‘Hep birlikte Türkiye olmalıyız’
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Er-

menek 22. Taşeli Kültür Sanat ve 
Sıla Etkinlikleri ile çeşitli programlara 
katılmak üzere Karaman’ın Ermenek 
ilçesindeydi. Kent Meydanı’ndaki et-
kinlikler mehter takımının gösterisi 
ile başladı. Programda konuşan Ba-
kan Elvan, “Dünyada söz sahibi olan, 
gücüne güç katan, her geçen daha 
da büyüyen, daha da güçlenen bir 
Türkiye, ülkemizle gurur duymalıyız, 
yapılanlarla gurur duymalıyız diye 
düşünüyorum. Elbette biz büyüdük-
çe, güçlendikçe de düşmanımız artı-
yor, bunu da bilelim. Türkiye’ye karşı 
saldırılar artıyor. Türkiye’ye karşı hu-
sumet besleyenlerin sayısı artıyor. Ba-
kınız bir taraftan PKK terör örgütüyle 
mücadele ediyor, diğer taraftan DEAŞ 
terör örgütüyle mücadele ediyor, bir 
diğer taraftan Fetullahçı Terör Örgütü 
ile mücadele ediyor, diğer taraftan da 
birçok ülkenin, birçok yurt dışından 
yazılı ve görsel basının yalan yanlış 
Türkiye üzerinde, Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan üzerinde 
oyun oynamak istediklerini görüyo-
ruz. Ama bu millet dik durdukça, nasıl 
15 Temmuz gecesi bu millet dimdik 
ayakta durdu, kenetlendi, o darbecile-
re karşı gereken dersi verdi. Evet bize 
karşı mücadele eden, bize karşı kin 
besleyen, bize karşı terör örgütlerini 
kullanan, taşeron olarak kullananla-

ra karşı da o sizin güçlü desteğinizle 
bizim mücadelemiz devam edecek, 
başaracağız. Çünkü biz bu milletimize 
güveniyoruz, halkımıza güveniyoruz, 
inanıyoruz. İşte bu millette bu güçlü 
yürek oldukça, vatan sevgisi oldukça, 
bayrak sevgisi oldukça Allah’ın izni ile 
sırtımız yere gelmez. Yeter ki siz bi-
zim önümüzü açın. Biz Türkiye olarak 
büyüdükçe büyüyeceğiz, güçlendikçe 

güçleneceğiz. Birliğimizi, beraber-
liğimizi, dayanışmamızı asla eksik 
etmemeliyiz. Daha da güçlendirmeli-
yiz, kenetlenmeliyiz. Türkiye’ye karşı 
mücadele edenlere karşı bir olmalıyız, 
beraber olmalıyız, hep birlikte Türkiye 
olmalıyız” dedi.

DEVLETİMİZİN 
ARKASINDA DURMALIYIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 

Ahmet Sorgun da, “Nasıl Türkiye’nin 
zor şartları, bölgemizin zor şartları 
Cumhurbaşkanımızla, Başbakanı-
mızla aşılıyorsa, Taşeli Bölgesinin, 
Konya’nın, Karaman’ın zor şartları 
da Allah razı olsun sayın bakanımızla 
aşılıyor” diyerek, “Bu coğrafya zor bir 
coğrafya. Sadece Ermenek, Karaman 
değil bulunduğumuz bölge zor bir 
coğrafya. Hepimiz bunu görüyoruz, 

yaşıyoruz, izliyoruz. Onun için taş gibi 
birbirimizin arkasında durmak zorun-
dayız. 

Görüşlerimiz, kanaatlerimiz ne 
olursa olsun ülkemizin arkasında, 
devletimizin arkasında, hükümetimi-
zin arkasında taş gibi durmak zorun-
dayız. 

Etrafımızda olup bitenleri gö-
rüyorsunuz. Onun için birbirimize 

sımsıkı kenetlenmemiz gerekiyor” 
ifadelerini kullandı. Bakan Elvan, bu-
radaki programın ardından Hacı Fat-
ma Tokyürek Camisi ve Hacı Durmuş 
Ali Tokyürek Kur’an Kursunun açılı-
şını gerçekleştirdi. Etkinliklere, Bakan 
Elvan’ın yanı sıra AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Kara-
man Valisi Fahri Meral ve çok sayıda 
davetli katıldı.  n İHA

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Ermenek 22. Taşeli Kültür Sanat ve Sıla Etkinlikleri’ne katıldı.

Taşra mahallelerine
çim saha kazandırılıyor

Yeni Büyükşehir Yasası ile bir-
likte hizmet ağını ilçe merkezinden 
95 km uzağa kadar genişleten Ka-
ratay Belediyesi;  Göçü, Karakaya 
ve Akörenkışla Mahallelerine FİFA 
normlarında suni çim sahalar ka-
zandırıyor. Konu ile bir açıklama 
yapan Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Göçü Mahalle-
si’nde Göçü İlkokulu’na,  Karakaya 
Mahallesi Karakaya Mehmet Öner 
Eskil İlkokulu’na  ve Akörenkışla 
Mahallesi Akörenkışla İlkokulu’na 
FİFA normlarında suni çim sahalar 
kazandırılması için çalışmaların sür-
düğünü belirtti. Başkan Hançerli, 
suni çim sahaların her birinin 1050 
m2 alana sahip olduğunu ve çelik 
konstrüksiyonlu 42 kişilik tribüne 
sahip olacağını belirtti. Başkan Han-
çerli toplamda yaklaşık 1 Milyon 
TL’ye mal olacak suni çim sahaların 
Karatay’a ve Karataylılara hayırlar 

getirmesini diledi.  Sporun genç-
lerin gelişimi üzerindeki önemine 
değinen Başkan Hançerli daha önce 
5 Okula 5 Kapalı Spor Salonu ve 13 
Okula Suni Çim Saha projelerinin 
hayat geçirildiğini ve pek çok öğren-
cinin nezih mekanlarda spor yapma 
imkanına kavuştuğunu belirtti. 

Başkan Hançerli  merkeze uzak 
mahallelerde kauçuk tabanlı çocuk 
oyun grupları, basketbol ve futbol 
sahaları, açık hava fitnes aletleri, 
yeşil alan çalışmaları, sosyal tesisler, 
düğün salonları, kapalı pazar mar-
ketler, ağaçlandırma çalışmaları, 
tatlı su depoları gibi hizmetlerinde 
götürüldüğünü vurguladı. Başkan 
Hançerli Şems-i Tebrizi Mahallesin-
de hangi imkanlar varsa merkeze 
uzak mahallelerde de aynı hizmet-
lerin ulaştırılmasının gayreti içinde 
olduklarını söyledi.
n HABER MERKEZİ

Karatay sosyal belediyecilikte örnek
81 adet akülü engelli aracı Ka-

ratay Belediyesi ile Hollanda Konya 
Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından 
düzenlenen törenle önceden belirle-
nen ihtiyaç sahiplerine hediye edildi. 

Karatay Belediyesi Hizmet Binası 
önünde düzenlenen akülü araç da-
ğıtım programına Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, AK Parti 
Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 
Hollanda Konya Kültür ve Dayanış-
ma Vakfı Başkanı İsmail Aktaş ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Sa-
katlar Derneği Konya Şube Başkanı 
Ahmet Mıhçı, Tabipler Odası Konya 
Şube Başkanı Dr. Seyit Karaca, Kon-
ya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ahmet Küçük, Kon-
ya Muhtarlar Derneği Birliği Başkanı 
Suat Uzun, Belediye Meclis Üyele-
ri, Mahalle Muhtarları, engelliler ve 
engelli aileleri katıldı.  Programda 
ilk olarak Türkiye Sakatlar Derneği 
Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı 
söz aldı. Mıhçı Karatay Belediyesi’nin 
engellilere yönelik hizmetlerinin öne-
mini vurguladı. Mıhçı “2004 yılında 
Sayın Başkanımız Mehmet Hançerli 
Bey’in göreve gelmesi ile birlikte biz 
engelliler için yeni bir dönem başla-
mıştır. Yıllardır evlerinden çıkmayan 
engelliler için parklar yapan ihtiyaç 

sahiplerine akülü engelli araçları he-
diye eden, bizi asla yalnız bırakmayan 
Başkan Hançerli’ye ve akülü engelli 
araçlarını ihtiyaç sahipleri için temin 
eden Hollanda Konya Kültür ve Da-
yanışma Vakfı’na teşekkürlerimi su-
nuyorum.”dedi. Ardından söz alan 
Hollanda Konya Kültür ve Dayanış-
ma Vakfı Başkanı İsmail Aktaş vakfın 
2012 yılında Konya’nın değerlerini 
tanıtmak ve Konya’yı Hollanda da 
yaşatmak için kurulduğunu söyledi. 
2016 yılında da 78 akülü engelli ara-
cının ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını 
belirten Aktaş; 2017 yılında da Vakıf 
olarak temin ettikleri 81 adet akülü 
engelli aracını Karatay Belediyesi’nin 
katkılarıyla engellilere ulaştırmanın 

mutluluğu içerisinde olduklarını dile 
getirdi. Aktaş, araçların hayırlı ol-
masını dileyerek Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’ye teşek-
kür etti.  Karatay Belediye Başka-
nı Mehmet Hançerli, “Hollanda’da 
yaşayıp gönülleri Türkiye’de çarpan 
Hollanda Konya Kültür ve Dayanış-
ma Vakfı Başkanı İsmail Aktaş Bey’e 
ve Vakıf Yönetimine çalışmalarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Evinden 
çıkamayan engelliler için evler birer 
cezaevine dönüşür. Bugün ihtiyaç 
sahibi engellilerimize hediye edilen 
81 adet akülü engelli aracı ile onların 
hapishaneleri yıkılmış oldu. Bunun ile 
ilgili bir anımı aktarmak istiyorum. 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Av. 

Sayın Ayşe Türkmenoğlu Hanıme-
fendi’nin de katılımıyla akşam yemeği 
yardımı yaptığımız bir evde engelli 
yaşlı bir teyzemizin 8 yıldır dışarıya 
çıkmadığını öğrendik. Kendisine akü-
lü engelli aracı hediye ettik. Teyzemiz 
ilk üç gün dışarı çıkamamış. Tabi 8 yıl 
evden çıkamayan birinin tekrar dışa-
rıya çıkması zor bir durum. Teyzemiz 
3 gün sonra dışarı çıktığında ise artık 
içeri girmek istemedi. Belediyeciliğin 
böyle güzel yanları var. Elbette asfalt 
yapılacak, elbette fiziki belediyeciliğin 
gereklilikleri yerine getirilecek; ama 
sosyal belediyecilik çalışmalarımız da 
hız kesmeyecek. Sosyal belediyeci-
liğin en güzel örneklerini ülkemizde 
hayata geçiren AK Parti Hükümeti-
mizdir, AK Partili Belediyelerimizdir. 
Hollanda Konya Kültür ve Dayanış-
ma Vakfı Başkanı İsmail Aktaş Bey’e 
Vakıf Yönetimine ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.”dedi. 
Konuşmaların ardından 81 adet akülü 
engelli aracı programa katılan proto-
kol tarafından teslim edilirken engelli-
ler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. 
Programın sonunda Başkan Hançerli, 
Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma 
Vakfı Başkanı İsmail Aktaş’a plaket 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ



26 AĞUSTOS 201718 SPOR 3

Beşiktaş, Bursaspor’u 
konuk ediyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasın-
da sahasında oynayacağı Bursaspor ile 
97. kez karşı karşıya gelecek. Oynanan 
96 mücadelede siyah-beyazlılar 44 
galibiyet alırken, Bursaspor ise 16 kez 
kazandı. 

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, 
bugün saat 19.45’te sahasında Bur-
saspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı-
lar, geride kalan 2 haftada; 1 beraberlik 
ve 1 galibiyet alarak 4 puanla 3. sırada 
yer aldı. Bursaspor ise 1 galibiyet ve 1 
mağlubiyet ile 9. sırada bulunuyor.

97. RANDEVU
Beşiktaş ile Bursaspor, ligde 96 kez 

karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerden 
44 kez galibiyet yaşayan taraf siyah-be-
yazlılar olurken, 16 mücadeleden de 

Bursaspor galip ayrıldı. 36 karşılaşma 
ise beraberlikle sonuçlandı.

Ligde Bursaspor ile oynadığı son 
8 maçta 8 galibiyet alan Beşiktaş, iki 
takım arasındaki en uzun galibiyet 
serisini de elinde bulunduruyor. Si-
yah-beyazlı ekip 96 maçta kalesinde 85 
gol görürken, buna karşılık yeşil-beyaz-
lıların filelerini 131 kez havalandırdı. 
Kartal, geçen sezon oynanan mücade-
lelerde sahasında 2-1, deplasmanda 
da 2-0’lık skorlarla kazanmıştı.

İLK GOL PEPE’DEN
Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 

mücadele edecek olan son şampiyon 
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kap-
samında yıldız transferlerle kadrosu-
nu güçlendirdi. Savunmaya Pepe ve 

Medel takviyeleri yapılırken, İspanyol 
oyuncu Alvaro Negredo, Cenk Tosun’un 
yeni partneri olmuş oldu. Ligde geride 
kalan 2 haftada yeni transferlerden 
Pepe en çok süre alan oyuncu oldu. 
Performansını ilk hafta Antalyaspor 
galibiyetinde attığı bir golle süsleyen 
Pepe, bu sezon Vodafone Park’ta bu 
sezon ilk golü atan oyuncu olmuş oldu.

VODAFONE PARK AVANTAJI
Beşiktaş, iç saha karşılaşmalarını 

avantaja çevirerek, galibiyet sayısında 
rakibine üstünlük sağladı. Siyah-be-
yazlı ekip, Vodafone Park’ta oynanan 
46 mücadelede 26 galibiyet alırken, 
Bursaspor da İstanbul’da 4 galibiyet 
elde etsin. 16 karşılaşma da beraber-
likle sonuçlandı.  n İHA

Konyaspor 
yine PFDK’da

Türkiye Futbol Federasyonu Konyaspor ile uğraş-
maya devam ediyor. Süper Kupa maçında yaşanan 
saha olayları nedeniyle Konyaspor’a 5 maçlık ceza 
veren PFDK’nın bu kararı Tahkim Kurulu tarafından 
onanmıştı. Cezasının kesinleşmesinin ardından 
Konyaspor bir açıklama yaparak duruma tepki gös-
termişti. Federasyon boş durmadı bu açıklamalar 
nedeniyle Konyaspor’u ve Konyaspor Başkanı Fatih 
Yılmaz’ı PFDK’ya sevk etti.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 
yapılan açıklamada, “Atiker Konyaspor Kulübü’nün 
25.08.2017 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde 
yapılan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniy-
le Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 
PFDK’ya sevkine, Atiker Konyaspor Kulübü baş-
kanı Fatih Yılmaz’ın 25.08.2017 tarihinde kulübün 
resmi internet sitesinde yapılan “sportmenliğe aykırı 
açıklamaları”nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 
38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sev-
kine karar verilmiştir” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Adebayor ile 
2020’ye kadar

Medipol Başakşehir, Togolu yıldız futbolcusu 
Emmanuel Adebayor’un sözleşmesini 2 yıl daha 
uzattı. 

Geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli kulübe trans-
fer olan ve bu süreçte Başakşehir forması altında 
çıktığı 22 karşılaşmada 8 gol atma başarısı gösteren 
Adebayor’un sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Medipol 
Başakşehir’in resmi internet sitesinden konuya iliş-
kin yapılan açıklama şöyle:

“Kulübümüz, Sheyi Emmanuel Adebayor ile iki 
yıl sözleşme uzattı. 31 Ocak 2017 tarihinde takımımı-
za katılan ve 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 
Togolu dünya yıldızı futbolcumuz, yeni sözleşmeyle 
birlikte 2020 yılına kadar kulübümüzde kalacak. Yeni 
sözleşmenin kulübümüz ve Emmanuel Adebayor’a 
hayırlı olmasını dileriz.”
n İHA

Trabzonspor, 15 yıl sonra Göztepe deplasmanına çıkıyor
Trabzonspor, 15 yıl sonra Göztepe 

deplasmanına çıkacak. Bordo-mavili-
ler, Süper Lig’in yeni ekibi 19. kez kar-
şılaşacak. Süper Lig’in 3. haftasında 
bugün deplasmanda Göztepe ile kar-
şılaşacak olan Trabzonspor, rakibiyle 
19. kez mücadele edecek. 15 yıl sonra 
rakibiyle resmi bir müsabaya çıkacak 
olan bordo-mavililer, söz konusu maç-
larda rakibine 2 kez mağlup olurken, 8 
galibiyet elde etti. 8 maç ise beraberlik-
le sonuçlandı. Attığı 26 gole karşılık ise 
kalesinde 10 gol gördü.

TRABZONSPOR RAKİBİNE 
DEPLASMANDA 1 KEZ YENİLDİ
Trabzonspor, Göztepe ile deplas-

manda oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 6 
beraberlik alırken, 1. kez mağlup oldu. 
Attığı 8 gole karşılık ise kalesinde 7 gol 
gördü. Trabzonspor, İzmir deplasmanın-
da rakibine 2001-2002 sezonunda 4-2 
mağlup olmuştu.

BORDO-MAVİLİLER LİGDE OYNADIĞI 
SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET ELDE ETTİ

Trabzonspor, Süper Lig’de oynadığı 
son 8 maçta 1 galibiyet elde edebildi. 
Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 
5 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet 
elde etti. Bordo-mavililer sırasıyla Genç-
lerbirliği ile 0-0, Kayserispor’a 3-2 mağ-
lup olurken, Adanaspor ile 1-1, Medipol 
Başakşehir ile 0-0, Fenerbahçe ile 1-1, 
Bursaspor’a 2-1 mağlup oldu. Bu sezon 
ise evinde Atiker Konyaspor’u 2-1 mağ-
lup eden Trabzonspor, deplasmanda ise 
Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

YANAL, GÖZTEPE’YE 
KARŞI 5 MAÇ YAPTI.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun 
Yanal, bordo-mavili takımın başında 
ilk kez Göztepe ile karşılaşacak. Yanal, 
daha önce çalıştırdığı takımlarla Süper 
Lig’de Göztepe karşısında 3 galibiyet, 1 
beraberlik ve 1 yenilgi aldı.  n İHA

Medipol Başakşehir 
C Grubu’nda yer aldı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde C Grubu’na düşerken Portekiz’in Braga, Bulgar Ludogorets ve Alman 
Hoffenheim ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi kura çekiminden sonra Medipol Başakşehir, C Grubu’nda Braga, 

Ludogorets ve Hoffenheim ile yer aldı. Gruptaki ilk maçlar 14 Eylül’de, son maçlarda da 7 Aralık’ta oynanacak
PORTEKİZ’İN TECRÜBELİ EKİBİ

Gruba ilk torbadan seçilen Portekiz ekibi 
Braga, geçtiğimiz sezon ligi 15 galibiyet, 10 
mağlubiyet ve 9 beraberlik alarak topladığı 
54 puanla 5. sırada tamamladı. UEFA Avru-
pa Ligi gruplarına katılmak için iki ön eleme 
oynayan Braga, ilk önce AIK, daha sonrada 
Hafnarfjordur mağlup etti. Bu sezon Porte-
kiz Ligi’nde 3 karşılaşmaya çıkan Braga, 2 
galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Portekiz ekibi, 
bu sezon takıma 13 transfer yaptı. Karşılaş-
malarını 30 bin 26 kişilik Municipal de Braga 
Stadyumu’nda oynayan Braga, 2016 yılında 
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fener-
bahçe’yi elemişti. Portekiz temsilcisi ayrıca 
2012-2013 sezonunda da Galatasaray ile 
UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda yer almış-
tı. Braga, 2011 yılında Avrupa Ligi finalinde 
Porto’ya mağlup oldu. Portekiz ekibi, daha 
önce de Sivasspor ile 2008 yılında karşılaştı.

KOMŞUDAN RAKİP: LUDOGORETS
Ludogorets, geçtiğimiz sezon Bulgaristan 

Ligi’nde normal sezonu 21 galibiyet, 1 mağ-
lubiyet ve 4 beraberlik sonucunda 67 puanla 
lider tamamladı. Şampiyonluk grubunda ise 
4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlikle 3. 
oldu. Bu sezonda ise ligde oynadığı 5 maçta 
4 galibiyet elde etti. Bulgar temsilcisi, Şam-
piyonlar Ligi ön elemesinden elenerek UEFA 
Avrupa Ligi Play-Off turuna kaldı. Burada da 
Suduva’yı eleyen Bulgar ekibi, adını gruplara 
yazdırdı. Ludogorets müsabakalarını 6 bin ki-
şilik kendi adını taşıyan statta oynuyor.

HOFFENHEİM, 
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN GELDİ

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ise 
geçtiğimiz sezonu 16 galibiyet, 4 mağlubiyet 
ve 14 beraberlik sonucunda 62 puanla 4. 
sırada tamamladı. Alman ekibi bu sonuçla 
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme-
ye hak kazandı. Alman ekibi, Şampiyonlar Li-
gi’nde Play-Off turunda İngiliz ekibi Liverpo-
ol’a elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde 
devam etti. Hoffenheim, maçlarını 25 bin 
475 kişilik Rhein Neckar Arena’da oynuyor.  
n İHA
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Konyaspor, cezanın onanmasına tepki gösterdi
Temsilcimiz Konyaspor, Süper Kupa ma-

çının ardından verilen 5 maç seyircisiz oyna-
ma cezasına itiraz etmiş ancak itiraz reddedil-
mişti. Yeşil beyazlı kulüp cezanın onanmasına 
tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 
“Beşiktaş ile Samsun’da oynadığımız Süper 
Kupa final karşılaşması sonrasında yaşanan 
ve bizim de asla tasvip etmediğimiz sport-
menlik dışı olaylar neticesinde PFDK’nın ku-
lübümüze vermiş olduğu ceza Tahkim Kurulu 
tarafından onanmıştır.

Saha ve seyirci olayları nedeniyle Tahkim 
Kurulu’nun hukuk dışı aldığı bu kararın kasıtlı/
taraflı olduğu ve her şeyden önemlisi camia-
mıza karşı iyi niyet taşımadığı anlaşılmakta-
dır.

Süper Kupa finalinin organizasyonu TFF 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla 
güvenlikle ilgili önlemleri alma sorumlu-
luğu Türkiye Futbol Federasyonu’na aittir. 
Hal böyleyken saha ve seyirci olaylarının 
sorumluluğunun tamamı kulübümüze yanı 
sıra Samsun’a gitmeyip karşılaşmayı evin-
de ekranlardan izleyen yüz binin üzerindeki 
Konyaspor Passolig kartı sahibi taraftarımıza 

yüklenmiştir.
Görünen o ki; hukuk normları ayaklar al-

tına alınmıştır. Kurulun tarafsızlığı bu karar 
özelinde tartışılır hale gelmiştir.

Bu kurum stadyum girişlerinde gerekli/
yeterli önlemlerin alınmasını sağlayamadı-
ğı için, maç sırasında tribünlerde meşaleler 
yakılmış ve sahaya yabancı maddeler atılmış-
tır. Sonuç itibariyle gerçek sorumlular yerine 
kulübümüz orantısız şekilde cezalandırılmış-
tır. Gerekli önlemleri alamayan ve olayların 
birinci derecede sorumluları ise bu vesileyle 
ödüllendirilmiştir.

Tahkim Kurulu ile PFDK’nın medyada ku-
lübümüz aleyhine başlatılan linç kampanyası-
nı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri göz ardı 
etmediği verilen cezanın onanmasıyla alenen 
ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla tarafsızlık ilkesi-
ne gölge düşürülmüştür.

Bu olayların hemen akabinde takımımız 
ligin ilk maçında Trabzon deplasmanında da 
cezalandırılmıştır. Taraflı tarafsız herkesin 
fikir birliği içinde olduğu tek konu, bu müsa-
bakada da kulübümüzün büyük bir haksızlığa 
uğradığıdır.

Kısacası kurulun onadığı kararla Türk 
Futbol tarihinin bütün sorunlu, sıkıntılı, utanç 
verici maçlarının hesabı tek kalemde Atiker 
Konyaspor’a kesilmiştir. Örnek teşkil etmesi 
ve caydırıcılığı düşünülerek camiamıza bedel 
ödettirilmeye çalışılmaktadır. Tarih bu hukuk 
dışı kararla, hem Atiker Konyaspor’umuzun 68 
günde aldığı iki kupayı, hem de bu başarıyı ce-
zalandırmaya çalışanları mutlaka yazacaktır.

Yakın gelecekte Atiker Konyaspor’umuzun 
önü farklı sebeplerle kesilmeye çalışılabilir. 
Ancak biz camia olarak kenetlendiğimiz süre-
ce karşımıza çıkabilecek her türlü engeli aşa-
bilecek güçteyiz. Başarılarımız tarihte yerini 
altın harflerle almıştır, diğer konular bir bütün 
olduğumuz sürece gelip geçecektir.

Netice itibariyle Atiker Konyaspor’umuz 5 
maç seyircisiz oynama ve toplamda 350 bin 
lira para cezası almıştır. Böylelikle Türk Fut-
bolu kurtulmuş, geçmişteki daha acı ve çok 
daha büyük olayların üzeri de böylelikle örtül-
müştür. Bu orantısız cezayı camiamıza reva 
görenlere hayırlı uğurlu olsun!” ifadelerine 
yer verildi.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor taraftarı 
kuradan memnun

Tarihinde ikinci kez Avrupa Ligi’nde katılan Kon-
yaspor, Portekiz, Avusturya ve Fransa takımları ile 
eşleşti. Geçen sezon tecrübesiz olan ve zor rakipler 
ile oynayan Konyaspor’un bu sezon hedefi gruptan 
çıkmak. Yeşil beyazlı takım taraftarlar yeni kuralar-
dan memnun. Taraftar, Salzburg, Marsilya ve Vito-
ria’nın yer aldığı gruptan, Konyaspor’un ikinci olarak 
çıkacağı düşünüyor. Konyaspor taraftarı değişen 
oyun sistemi ile Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde 
başarılı olacağını temenni ediyor.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un maç 
takvimi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu’nda Salzburg, 
Marsilya ve Vitoria ile eşleşen temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’un maç tarihileri belli oldu. Buna göre 
Konyaspor iç sahada ilk maçını grubun ikinci ma-
çında Vitoria ile oynayacak. Kartal ilk maçında 14 
Eylül günü Marsilya’ya konuk olacak. İkinci maçı ise 
28 Eylül’de Konya’da. Üçüncü maçında da evinde 
olacak olan Konyaspor 19 Ekim’de Salzburg’u konuk 
edecek. Yeşil beyazlılar, 2 Kasım’da deplasmanda 
Salzburg ile 23 Kasım’da Konya’da Marsilya ile karşı 
karşıya gelecek. Grubun son maçında Konyaspor 7 
Aralık’ta Vitoria’yı ağırlayacak.  n SPOR SERVİSİ

Türkiye, iki 
madalya kazandı
3. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nın ilk 

gününde Türkiye 1’er gümüş ve bronz madalya ka-
zandı. Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından 
Mısır’ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen şam-
piyonada 30 ülkeden 427 sporcu mücadele ediyor. 
Dört gün sürecek şampiyonanın ilk gününde Türkiye 
adına 5 sporcu madalya mücadelesi verdi. Kadınlar 
51 kiloda Dilara Kartal gümüş, erkekler 65 kiloda Ah-
met Can Timağur bronz madalya kazandı. Kadınlar 51 
kiloda mücadele eden Dilara Kartal, ilk turda Libyalı 
SandyNasser’i 28-7, ikinci turda Belarus’tan Karalina 
Kiyania’yı 25-2, çeyrek finalde Fas’tan Ikhlass El Ha-
yek’i 22-0, yarı finalde ise Ürdün’den Jumana Asfar’ı 
4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Taylandlı Sa-
sikarn Tongchan’a 27-23 mağlup olan Dilara Kartal, 
Dünya 2’ncisi oldu. Erkekler 65 kiloda tatamiye çıkan 
Ahmet Can Timağur, ilk turda Kazakistan’dan Denis 
Akhzolov’u 25-14, çeyrek finalde Romanya’dan Ursu 
Rafaell Minel’i 5-2’i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı 
finalde İtalya’dan Andrea Riondino’ya çekişmeli bir 
müsabaka sonunda 19-17 mağlup olan milli sporcu 
bronz madalyanın sahibi oldu.  n İHA

Yavru Kartal’dan huzurevi ziyareti
Temsilcimiz Konya Anadolu Sel-

çukspor, teknik direktör Alper Avcı ve 
yardımcıları önderliğinde huzurevine 
ziyaret gerçekleştirdi. Konya Anadolu 
Selçukspor’da teknik direktör Alper 
Avcı, yardımcı antrenörler ve futbolcu-
lar ilk olarak Konya huzurevi müdürü 
Metin Üstündağ ile bir süre görüştü.

Konya Huzurevi Müdürü Metin 
Üstündağ, ziyaretten duydukları mem-
nuniyeti dile getirirken, “Sizlere çok 
teşekkür ederiz, yaşlılarımızı düşün-
dünüz buraya kadar geldiniz. Onların 
kimi dedemiz, kimi babamız, kimi ise 
amcamız. Yaşlılarımız adına sizlere 
teşekkür ediyoruz. Konya Anadolu Sel-
çukspor’umuzun oynayacağı karşılaş-
malarda başarılar diliyoruz. Özellikle 
Cumartesi günü kalben yanınızda ola-
cağız inşallah. Tribüne gelerek maç-

larınızı da izlemeye çalışacağız” dedi.
Teknik direktör Alper Avcı ise, “Bu-

rada olmaktan son derece mutluyuz, 
sonuçta bizim kulübümüzün vizyonu 
gereği öncelikle iyi futbolcu yetiştirebil-
mek, topluma sağlıklı ve faydalı birey-
ler yetiştirebilmek istiyoruz.  O yüzden 
bu genç arkadaşlarımızla da sosyal 
organizasyonlarda bulunmayı arzu 
ediyoruz. Bu amaçla bugün burada 
bulunuyoruz, ilgi ve alakanız için size 
teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ardından huzurevi bahçesinde hu-
zurevi sakinleri ve futbolcular arasında 
Bocce müsabakası yapıldı. Eğlenceli 
görüntülerin çıktığı müsabaka sonra-
sında antrenör ve futbolcular çiçeklerle 
gittikleri huzurevi sakinleriyle tek tek 
ilgilenerek uzun süre sohbet etti.  
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk
ilk maçına çıkıyor
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 2017-2018 sezonunu evinde oynayacağı Pendikspor maçı ile açıyor. 

Yavru Kartal’ın ilk maçı Konya Atatürk Stadyumu’nda 19.00’da oynanacak. Karşılaşmayı Yasin Yol yönetecek
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz 

Atiker Konyaspor’un pilot takımı Konya Anadolu 
Selçukspor, bugün 2017-2018 sezonunu aça-
cak. İlk maçında İstanbul ekibi Pendikspor’u 
konuk edecek olan yeşil beyazlılar, karşılaşmayı 
kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. 
Konya Anadolu Selçukspor, sezonun ilk maçında 
Konyalı futbolseverlerin de desteğini bekliyor. 
Genç bir kadro kuran yeşil beyazlılar, bu sezon 
yaklaşık olarak 20.7’lik bir yaş ortalaması ile 
mücadele edecek. 

İLK MAÇTA RAKİP PENDİKSPOR 
Konya Anadolu Selçukspor, bu sezon TFF 2. 

Lig Beyaz Grup’ta yarışacak. Önceki sene son 
haftalarda play-off oynama şansını yitiren yeşil 
beyazlılar, bu sezon Konyaspor’a futbolcu ye-
tiştirmenin yanında ligde başarılı olmak istiyor. 
Bu kapsamda bugün ligin ilk maçına çıkacak 
olan Konya Anadolu Selçukspor, İstanbul tem-
silcisi Pendikspor’u konuk edecek. Hakem Ya-
sin Yol’un yöneteceği zorlu mücadele 19.00’da 
başlayacak ve Konya Atatürk Stadyumu’nda 
oynanacak.

TARAFTAR DESTEĞİ BEKLENİYOR
Sezonun ilk haftasında Pendikspor ile iç sa-

hada oynanacak karşılaşmadan galibiyet ile ay-
rılmak istediklerini belirten Teknik Direktör Alper 
Avcı, taraftar desteği de beklediklerini ifade ede-
rek, “İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çok özverili 
bir çalışma ortamı oluştu. Oyuncular da bekledi-
ğimiz performansı gösterdiler o yüzden gelecek 
adına çok ümitliyim. Bu hafta tam olarak hazırlık-
larımızı tamamlayacağımızı düşünüyorum. Pen-
dikspor karşılaşması iç sahada oynayacağımız 
ilk karşılaşma. Sezona iyi bir başlangıç yapmak 
istiyoruz. Çünkü yeni oluşan bir takımız. Mental 
anlamda ve takım olma açısından sezona iyi bir 
skorla başlangıç yapmanın çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bu anlamda Konya şehrinden ve 
taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. İnşallah 
onlarda yanımızda olurlar. Bugün saat 19.00’da 
başlayacak müsabakada bizi destekleyenlere iyi 
futbol oynayarak güzel bir galibiyet hediye etmek 
istiyoruz” şeklinde konuştu.  n SPOR SERVİSİ



Yılmaz: Ülke puanına katkı sağlayacağız
Atiker Konyaspor’un Marsilya, 

Salzburg ve Vitoria ile eşleşmesi 
Konyaspor yönetimini de memnun 
etti. Kura sonrası bir açıklama ya-
pan Konyaspor Başkanı Fatih Yıl-
maz, “Bu seviye gelmiş her takım 
zordur. Hiçbir zaman rakibi küçüm-
semek doğru değil. Avrupa’da oy-
nayan bütün takımlar zor. Hepsine 
aynı değeri vermemiz gerekiyor. 
Geçen sezon önemli bir deneyim 
yaşadık. İlk kez katılmıştık. O de-
neyimle beraber, ben inanıyorum 
ki takımımız daha iyi sonuçlar elde 
edecek. Özellikle hocamız Avru-
pa Ligi’nde çok başarılı bir hoca. 
Hocamızın Avrupa arenasından 
çok büyük bir bayarısı var.  Bu ba-
şarıyı umuyorum ki Konyaspor’da 
da sürdürecektir. Gruptan çıkmak 
için elimizden gelen her şeyi  ya-
pacağız. Konya’mıza ve ülkemize 
hayırlı olsun. Buradan alacağımız 
her puan ülke futboluna bir katkı 
olacak” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Ömer Ali: Gruptan çıkabiliriz

Atiker Konyaspor’un UEFA 
Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinin 
belli olmasının ardından ilk de-
ğerlendirme yeşil beyazlıların 
tecrübeli ismi Ömer Ali Şahi-
ner’den geldi. Ömer Ali Şahiner 

grubun ne çok kolay ne de zor 
olduğunu belirterek, gruptan çık-
mak istediklerini belirtti. Kuralar 
ile ilgili konuşan Konyasporlu 
oyuncu Ömer Ali, “İçeride oyna-
yacağımız maçlar belirleyeceği 

olacak. Geçen sezonun tecrübe-
sini katarak gruptan çıkmak isti-
yoruz. Ne kolay ne zor bir kura. 
Takımımıza hayırlı olmasını dili-
yorum” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Umutlandıran kura!
UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’un rakipleri belli oldu. 

Anadolu Kartalı Avrupa Ligi I Grubu’nda 
Avusturya’nın FC Red Bull Salzburg, 

Fransa’nın Marsilya ve Portekiz’in Vitória 
Guimaraes takımları ile mücadele edecek

Türkiye Kupası Şampiyonu apoleti ile 
Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan 
temsilcimiz Atiker Konyaspor’un rakiple-
ri belli oldu. 

Anadolu Kartalı Avrupa Ligi I Gru-
bu’nda Avusturya’nın FC Red Bull Salz-
burg, Fransa’nın Marsilya ve Portekiz’in 
Vitória Guimaraes takımları ile mücade-
le edecek. İlk maç 14 Eylül’de deplas-
manda Marsilya ile oynanacak.
KARTAL’IN DIŞINA GÖRE RAKİP FC RED 

BULL SALZBURG 
Avusturya’nın köklü ekiplerinden 

olan Salzburg, geçen sezonun hem lig 
hem de kupa şampiyonu. Önceleri çok 
büyük başarıları olmamasına rağmen 
2005 yılında Red Bull firmasının kulübü 
satın alması ile çehre değiştiren Salz-
burg, son 11 yılda 8 kez Avusturya Ligi’n-
de şampiyonluğa ulaştı. 

Son 3 sezondur da üst üste şampiyon 
olmayı ve Avusturya kupasını almayı ba-
şaran Avusturya ekibi grubun favorilerin-
den olarak gösteriliyor.

Avrupa macerasına Şampiyonlar Li-
gi’nde başlayan Red Bull Salzburg Hiber-
nians takımını eleyerek Rijeka takımının 
rakibi oldu. Ancak Avusturya temsilcisi 
Hırvat ekibine 1-1 ve 0-0’lık sonuçlarla 
elendi. 

Ardından Uefa Avrupa Ligi’nde Play-
Off mücadelesi veren Salzburg, Viito-
rul’u her iki maçta da mağlup etmeyi 
başararak gruplara kaldı.

38 Milyon Euro’luk kadro değerine 
sahip olan Salzburg’un en değerli oyun-
cuları ise 25 yaşındaki santraforu Munas 
Dabbur ve orta saha oyuncusu Valon Be-
risha. 

Marco Rose’nin yönetimindeki Sal-
zburg, maçlarını 31 bin 895 kapasiteli 
Red Bull Arena’da oynuyor.

GRUBUN EN GÜÇLÜSÜ MARSİLYA
Konyaspor’un ikinci torbadan gelen 

rakibi olan Fransız ekibi Marsilya aslın-
da grubun en güçlü ekibi. 

Avrupa’nın önemli ekiplerinden 
biri olarak öne çıkan Olimpik Marsilya, 
geçen sezon Fransa Ligi’ni 5. sırada 
tamamladı. UEFA Avrupa Ligi’ne katıl-
maya hak kazanan Fransız temsilcisi, 
Oostende ve Skubic’in eski takımı Dom-
zale’yi eleyerek gruplara kaldı. 

Kadrosunda son Avrupa Şampiyona-
sı’nın yıldızı Dimitri Payet, Thauvin, ve 
Luiz Gustavo gibi yıldızları barındıran 
Marsilya 145 Milyon Euro’luk kadro de-
ğeri ile grubun en güçlü takımı. 

Tarihinde 9 Fransa Ligi şampiyonlu-
ğu bulunan Marsilya 1 kez de Şampiyon 
Kulüpler Kupası’nı kazandı. 

Rudi Garcia yönetimindeki Marsilya 
karşılaşmalarını 67 bin 394 kapasiteli 
Velodrome Stadyumu’nda oynuyor. 

KONYASPOR’UN 
ŞANSI VİTÓRİA GUİMARAES 

Konyaspor’un 3. Torbadan gelen 
rakibi ise  Portekiz futbolunun orta sıra 
takımlarından olan Vitória Guimaraes. 

Geçen sezon ligde iyi bir sezon geçi-
ren Portekiz ekibi ligi 4. sırada tamam-
ladı ve Avrupa Ligi’ne katılmaya hak 
kazandı. 

Konyaspor gibi direk gruplardan baş-
layan Vitória Guimaraes grubun en zayıf 
halkası olarak görülüyor.

30 milyon Euro’luk kadro değerine 
sahip olan Portakiz ekibi kendi liginde 
çıktığı 3 maçta sadece 1 galibiyet alabil-
di ve 11. sırada yer alıyor.

Pedro Martins’in başında olduğu ta-
kım, maçlarını 30 bin 165 seyirci kapasi-
teli Dom Afonso Henriques Stadyumu’n-
da oynuyor. n YUNUS ALTINBEYAZ
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