
‘Kendini Allah’a vakfetti’

Konya’nın yetiştirdiği önemli gönül insanların-
dan Veyis Ersöz, Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Kendini İslam’a adayan ve İslam’i bir hayat doğ-
rultusunda yaşanılması gerektiğinin mücadele-
sini veren Ersöz’ü oğulları Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Eğitimci-Yazar 
Salih Sedat Ersöz ile yeğeni Konya Büyükşehir 
Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Mü-
dürü Ömer Lütfi Ersöz, Yenigün Gazetesi’ne 
anlattı.    n HABERİ SAYFA 17’DE

Hayatı çilelerle geçen ancak İslam 
davasından hiçbir zaman ayrılmayan, 
Konya’nın yetiştirdiği gönül insanı Ve-
yis Ersöz, Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Kulluğunu kendi kişisel hayatında ya-
şarken, çevresini de aydınlatan, etrafı-
na örnek olan merhum Ersöz, dün ikin-
di namazına müteakip kılınan cenaze 
namazı sonrası Üçler Mezarlığı’nda 
son yolculuğuna uğurlandı. Vefatıyla 
sevdiklerini derinden üzen Ersöz, dua-
lar ve gözyaşları içinde defnedildi. 
Ersöz ailesini üzüntülü günlerinde ya-
kınları ve dostları yalnız bırakmadı. Si-
yaset, eğitim, spor ve iş dünyasından 
çok sayıda isim cenazeye katılarak, 
Ersöz ailesine başsağlığı dileklerini 
ilettiler. 
n HABERİ SAYFA 16’DA 
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‘YENİ YAKLAŞIMLAR 
ORTAYA KOYMALIYIZ’

‘TRUMP’I CİDDİYE 
ALMAMAK GEREKİR’

BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan

Tarihçi Prof. Dr. Caner Arabacı: 

BİK Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Arslan, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’nin, 
yeni söylemler ve yeni ihti-
yaçların olduğu bir dönemde 
yeni Türkiye’ye doğru açılım 
sağladığını belirterek, “Yani 
eski ezberlerimizden vazge-
çip yeni yaklaşımlar ortaya 
koyma, yeni söylemler ve yeni 
şeylerin yapılmasına ihtiyacı 
olan bir döneme giriyoruz” 
dedi. 

ABD Başkanı Donald 
Trump, Türkiye’ye 
yönelik yaptırım 
tehdidini değerlen-
diren Prof. Dr. Caner 
Arabacı, “Türkiye’ye 
darbe yapanı des-
tekliyor ve saklıyor! 
Sonra da Türkiye’yi 
tehdit ediyor. Bize 
tehdit sökmez. 
Trump’ın, devlet 
adamı olarak çokta 
ciddiye alınmaması 
gerekir” dedi. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 15’TE

Ekmeğe 
zam geliyor 

Türkiye Fırıncılar Federasyonu ta-
rafından geçtiğimiz günlerde ek-
mek fiyatlarına yüzde 15 oranında 
zam yapılacağı açıklanmıştı. Kon-
ya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat 
Honça ise ekmeğe zam oranı ile 
ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. 
n HABERİ SAYFA... 

Yangınların 
sebebi ihmal

Konya Büyükşehir Belediyesi İt-
faiye Daire Başkanlığı, 2018 ilk 6 
ayında bin 194  adet  kuru ot, ekin, 
anız vb. yangınlara müdahale etti. 
Anız yangınları da önemli oranda 
arttı. Uzmanlar ise yangınlara se-
bep olan anızların yakılmasının 
toprağa da zarar verdiğini belirtti. 
n HABERİ SAYFA 14’TE 

Kansere karşı 
erken teşhis 

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç, Kanser Erken Teşhis Tarama 
ve Eğitim Merkezleri’nin yüz yüze 
eğitimlerle kişileri korunma yön-
temleri, tarama programları hak-
kında bilgilendirerek kanserden 
korunmayı ve taramaları gerçek-
leştirildiğini ifade etti.  
n HABERİ SAYFA 5’TE 

05 Etyemez: Önceliğimiz 
ülkemiz ve milletimiz 06 Kavşağı kapatıp 

altgeçit istediler 02 Bir haftada 44 terörist 
etkisiz hale getirildi 

Gururlandırdılar!
Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda yemin töreni gerçekleştirildi. Törende gurur ve mutluluk yaşan-

dı. Albay Mehmet Yüksel Doğan, ailelere hitaben, “Merek etmeyin evlatlarınız bizim göz bebeklerimizdir” dedi 
ASKERLER YEMİN ETTİ
AİLELERİ GURURLANDI 

Geçit töreni aileleri duygulandırdı. Çocukları-
nın ve yakınlarının yemin törenine katılan aileler 
gururlanarak, gözyaşlarını tutamadı. Ailelere 
hitap eden Hava Savunma Okulu, Eğitim Mer-
kezi ve General Şükrü Olcay Kışlası Komutanı, 
Hava Savunma Albay Mehmet Yüksel Doğan, 
“Evlatlarınız nizamiyeden adım attıkları andan 
itibaren bizim de evlatlarımız olmuşlardır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE 

“Tandırcı baba” ismiyle bilinen Ali Naci Dağlıoğlugil, Anadolu’nun 
geleneksel lezzeti tandır ekmeği, tandır böreği yaparak kültürün 
yaşamasını sağlıyor. Dağlıoğlugil, “Tandırcı Baba olarak müşteri-
lerimizin damak tadını hem de ceplerini düşünüyoruz. Yaptığımız işi 
severek ve inanarak yapıyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Çumra’ya bağlı Gökhüyük Mahallesi’nde yapımı tamam-
lanan Gökhüyük Kur’an Kursu düzenlenen törenle hizmete 
açıldı. Çumra Belediye Başkanı D.Mehmet Oğuz, “Hizmet 
etmenin ibadet olduğunun en güzel ispatı da burada görüyo-
ruz” dedi.   n HABERİ SAYFA 3’TE 

‘Yaptığımız işi severek 
inanarak yapıyoruz’

Çumra Gökhüyük’te 
Kur’an Kursu açıldı

BAŞARI GÖSTERENLERE 
BELGE VE ARMAĞAN 

Hava Savunma Okulu ve Eğitim Mer-
kezi Komutanlığı’nda görevli 1998/2’inci 
Tertip, 2’nci kademe erlerin “And İçme 
Töreni” gerçekleştirildi. Birliklere ilk 
katılan erler tarafından yaş kütüğüne 
plaket çakıldı. Hava Savunma Okulu ve 
Eğitim Merkezi Komutanlığına ilk katı-
lan ve temel eğitimde başarı gösteren 
personele belge ve armağanları verildi. 

Silivri ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama tesislerinin kapa-
site artışları için Çin Endüstri ve Ticaret Bankası tarafından 
1,2 milyar dolarlık proje kredisi onaylandı. Toplam yatırım 
hacmi 2,5 milyar dolar olacağı hesaplanan Tuz Gölü Do-
ğalgaz Depolama Tesisi için 700 milyon dolarlık yatırım 
yapılan tesisin ilk aşaması için Dünya Bankası tarafından 
Kasım 2005’te 325 milyon dolar, Temmuz 2014’te 400 mil-

yon dolar kredi sağlandı. 
Tuz Gölü’nde hazırlık çalışmaları devam eden ikinci aşa-
manın 2023’te devreye alınması planlanırken, toplamda 60 
kavernada gaz depolanabilmesi hedefleniyor. Tesiste söz 
konusu genişletme çalışmaları kapsamında, yaklaşık 2 mil-
yar dolar daha yatırım yapılması gerekiyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE 

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama 
Tesisi’ne yoğun finansman desteği 

GÖNÜL İNSANI ERSÖZ, HAKK’A YÜRÜDÜ 

Ömer Ersöz Salih Sedat Ersöz Ömer Lüfi Ersöz
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Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ilgi görüyor
Türkiye’nin yıllık doğalgaz tü-

ketiminin yüzde 20’sini depola-
yabilecek Silivri ve Tuz Gölü Do-
ğalgaz Depolama tesislerindeki 
kapasite artışları için, Boru Hatları 
ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve 
Çin Endüstri ve Ticaret Bankası 
(ICBC) arasında dün imzalanan 
mutabakat zaptı ile 15 yıl vade-
li 1,2 milyar dolarlık proje kredisi 
sağlandı. 

Türkiye ve Çin arasındaki top-
lam 3,6 milyar dolarlık finansman 
paketinin 3’te 1’i doğalgaz depo-
lama yatırımlarına ayrılacak ve 
bu çerçevede Silivri ile Tuz Gölü 
Doğalgaz Depolama tesislerinde-
ki kapasite artışları için 1,2 milyar 
dolarlık kredi kullanılacak. Proje 
kredisi olarak sağlanan destek, ilk 
5 yılı ödemesiz olmak üzere 15 yıl 
vadeli olacak.  Genişletme çalış-

maları sonrasında, geçen yıl açılışı 
gerçekleştirilen Tuz Gölü Doğalgaz 
Depolama Tesisi’nin kapasitesi 1,2 
milyar metreküpten orta vadede 
yaklaşık 5,4 milyar metreküpe yük-
selecek.  Aynı şekilde, 2,8 milyar 
metreküp gaz depolanabilen Silivri 
Tesisi’nin de kapasitesi artırılacak. 
Böylece 2023’de her iki doğalgaz 
depolama tesisinin toplam 10 mil-
yar metreküpü bulacak kapasiteyle 
Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketi-
minin yaklaşık yüzde 20’sinin de-
polanabilmesi hedefleniyor. 
TUZ GÖLÜ’NE FİNANSMAN YAĞIYOR 

Öte yandan, toplam yatırım 
hacmi 2,5 milyar dolar olacağı he-
saplanan Tuz Gölü Doğalgaz Depo-
lama Tesisi’nin 550 milyon metre-
küplük depolama hacmi sağlayan 6 
kavernasında gaz dolum işlemleri 
bu yıl itibarıyla başladı. Geriye ka-

lan 6 kavernanın daha işletmeye 
alınmasıyla tesisin toplam 12 ka-
vernasında 1,2 milyar metreküp 
gaz depolanabilecek. 

Şu ana kadar yaklaşık 700 mil-
yon dolarlık yatırım yapılan tesisin 
ilk aşaması için Dünya Bankası 
tarafından Kasım 2005’te 325 mil-
yon dolar, Temmuz 2014’te 400 
milyon dolar kredi sağlandı. Dünya 
Bankasınca projenin ikinci aşama-
sında genişletme çalışmaları için 
kullanılacak 600 milyon dolarlık 
kredinin onaylanmasının ardından, 
Tuz Gölü tesisine Dünya Banka-
sı tarafından sağlanan finansman 
miktarı 1 milyar 325 milyon doları 
buldu.

Ayrıca, Asya Altyapı ve Yatırım 
Bankası tarafından da Tuz Gölü 
Depolama Tesisi için 600 milyon 
dolarlık finansman paketinin onay-

lanmasıyla, tesisin alacağı uluslara-
rası finansman miktarı 1,9 milyar 
doları bulmuştu.  Tuz Gölü’nde 
hazırlık çalışmaları devam eden 

ikinci aşamanın 2023’te devreye 
alınması planlanırken, toplamda 
60 kavernada gaz depolanabilme-
si hedefleniyor. Tesiste söz konusu 

genişletme çalışmaları kapsamın-
da, yaklaşık 2 milyar dolar daha 
yatırım yapılması gerekiyor.
n AA

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Cuma Buluşmaları kapsamında 
Sahip Ata Camii’nde esnaflar ve 
vatandaşlarla buluştu. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları 
kapsamında Sahip Ata Camii’nde 

esnaflar ve vatandaşlarla buluştu.  
Başkan Altay, Sahip Ata Camii’n-
de Cuma namazını kıldıktan sonra 
esnaflar ve vatandaşlarla sohbet 
ederek taleplerini dinledi. 

Her Cuma vatandaşlar ve es-
naflarla bir araya gelmeye özen 
gösterdiklerini ve bu sayede 

hem hasbihâl ettiklerini hem de 
bölge halkının sorunları ile ta-
leplerini dinlediklerini belirten 
Altay, “Cuma Buluşmalarımız; 
birlik beraberliğimizi artırıyor, is-
tişarelerle şehrin yönetimine kat-
kı sağlıyor ve Cuma Bayramımızı 
hemşehrilerimizle beraber geçir-

memize vesile oluyor” dedi. 
AK Parti Meram İlçe Başka-

nı Mustafa Dolular ile AK Parti 
Konya İl Gençlik Kolları Başkanı 
Ahmet Murat Koru da Cuma Bu-
luşması’nda Başkan Altay’a eşlik 
etti. 
n HABER MERKEZİ 

Bir haftada 44 terörist 
etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 
(TSK), yurt içi ve Irak’ın kuzeyinde 
20- 27 Temmuz tarihleri arasında 
yürütülen operasyonlarda 44 terö-
rist etkisiz hale getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığından 
yapılan haftalık bilgilendirmeye 
göre, PKK/KCK terör örgütünün 
sürekli barınma alanı ve yurt içine 
geçiş güzergahı olarak kullandığı 
Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl 
ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen 
operasyonlara, taarruz anlayışıyla 
aralıksız devam edildi.  Operas-
yonlarda 20-27 Temmuz’da yurt 
içinde 30 ve yurt dışında 14 olmak 
üzere toplam 44 terörist etkisiz 
hale getirilirken 24 piyade tüfeği, 
1 tabanca, 180 muhtelif hafif silah 
mühimmatı, 12 RPG-7 roketatar 
mühimmatı, 7 roketatar sevk fi-
şeği, 6 top mermisi, 1,5 kilo tahrip 
kalıbı, 5 el bombası, 6 muhtelif şar-
jör, 18 fünye, 10 mayın, 9 kilo C-4 
patlayıcı, 26,3 kilo petn patlayıcı, 2 
dürbün, 10 kilo amonyum nitrat, 
21 tüp ele geçirildi. 

Ayrıca 6 el yapımı patlayıcının 
imha edildiği operasyonlarda 2 as-
ker şehit olurken 7 asker yaralandı.

Güvenlik güçlerinin 1 Ocak 
2018’den bu yana yaptığı sınır de-
netimlerinde yasa dışı geçiş yap-
maya çalışan 193 bin 773 kişi, son 

bir haftada ise 4 bin 861 kişi yaka-
landı. Operasyonlarda 150 litre ka-
çak akaryakıt ve 66 bin 370 paket 
kaçak sigara da ele geçirildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsa-
mında Kızılay, AFAD ve BM tara-
fından sağlanan insani yardımların 
bölgeye erişimi konusunda gerekli 
desteği veren TSK, Afrin’de ha-
yatın normale dönmesi için ça-
lışmalara devam etti. Harekatın 
başlangıcından bu yana etkisiz 
hale getirilen terörist sayısı 4546 
oldu. Terör örgütü mensupları ile 
girilen çatışmalarda bugüne kadar 
54 asker şehit oldu, 240 asker ya-
ralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
Özgür Suriye Ordusu tarafından 
18 Mart itibarıyla kontrol altına 
alınan Afrin’de mayın ve el yapı-
mı patlayıcı arama faaliyetleri sür-
dürülürken harekat kapsamında 
bugüne kadar 251 mayın ve bin 
346 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Daha önce mutabık kalınan Mün-
biç Yol Haritası ve Münbiç Güven-
lik Prensipleri doğrultusunda, Fırat 
Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç 
bölgesi arasında kalan hat üzerin-
de, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri 
tarafından 18 Haziran’dan bu yana 
20 bağımsız devriye faaliyeti yürü-
tüldü.
n AA

BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, yeni söy-
lemler ve yeni ihtiyaçların olduğu bir dönemde yeni Türkiye’ye doğru açılım sağladığını söyledi

‘Yeni sistem, yeni Türkiye’ye 
doğru açılım sağlıyor’

Basın İlan Kurumu (BİK) Yö-
netim Kurulu Üyesi Mustafa 
Arslan, “Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi yeni Türkiye’ye 
doğru açılım sağlıyor. Yani eski 
ezberlerimizden vazgeçip yeni 
yaklaşımlar ortaya koyma, yeni 
söylemler ve yeni şeylerin yapıl-
masına ihtiyacı olan bir döneme 
giriyoruz.” dedi.

BİK Yönetim Kurulu Üyesi 
Anadolu Gazete Sahipleri Tem-
silcisi Arslan, Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu (TGK) 16. Baş-
kanlar Kurulu Toplantısı dola-
yısıyla Ardahan’da bulunmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade 
etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne değinen Arslan, şu 
değerlendirmeyi yaptı:

“Yeni sistemle iletişimde de 
yeni düzenlemeler bekleniyor. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi yeni Türkiye’ye doğru açılım 
sağlıyor. Yani eski ezberlerimiz-
den vazgeçip yeni yaklaşımlar 
ortaya koyma, yeni söylemler ve 
yeni şeylerin yapılmasına ihtiyacı 
olan bir döneme giriyoruz. Geriye 
doğru baktığımızda Basın Yayın 
Enformasyon Genel Müdürlüğü 
fikir işçilerinin basın kartlarını 
düzenleyen, devletin enformas-
yon ihtiyacını ve tanıtım ihtiyacını 
karşılayan bir kurumdu. O kurum 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığına dönüşmüş oldu. Bunla-
rın hepsi Türkiye’nin yeni vizyo-
nuna uygun. Türkiye’nin gönül 
coğrafyasına açılacak tarzda.”

Arslan, Ardahan’daki bir ga-
zetenin internet sitesi yoluyla 
aslında global bir yayıncılık yap-

tığını söylemenin yanlış olma-
yacağını anlatarak, “Ardahan’da 
üretilen bir haberin Afrika’nın, 
Amerika’nın herhangi bir yerin-
de tüketilmesi söz konusu” diye 
konuştu.

Bu nedenle BİK’in destekle-
me ayağının yeniden planlama 
anlamında da kurgulanmasına 
ihtiyaç olabileceğini vurgulayan 
Arslan, “Bu çerçeveden baktığı-
mızda hem yerel ihtiyaçları kar-
şılayacak hem yerelden yaygına, 
oradan da globale gidecek yakla-
şımları sergileyebilecek bir vizyo-
nu olacak yapıları ortaya koymak 
lazım.” ifadesini kullandı.

TGK 16. Başkanlar Kurulu 
Toplantısı yarın Ardahan Üniver-
sitesi Sosyal Tesisleri’nde gerçek-
leştirilecek. n AA

‘Buluşmalarımız birlikteliğimize katkı sağlıyor’

Silivri ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama tesislerinin kapasite artışları için 
Çin Endüstri ve Ticaret Bankası tarafından 1,2 milyar dolarlık proje kredisi onaylandı

BİK Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan
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Dinlenirken çevreyi kirletiyoruz! Otobüs güzergahları değişti!
Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar 

dinlenmek için piknik alanlarına akın ediyor. 
Ancak doğayla baş başa kafa dinlemek ve te-
miz hava almak isterken vatandaşlar tarafın-
dan çevreye bilinçsizce atılan  çöpler görüntü 
kirliliğine sebep oluyor. Özellikle hafta so-
nunda çok sayıda vatandaşı ağırlayan piknik 
alanlarında  bırakılan çöplerin hoş olmayan 
manzaralar oluşturduğunu söyleyen  vatan-
daşlar, “Piknik alanlarımızı ve parklarımızı  
temiz tutmak bir vatandaşlık görevidir.Piknik 
sonrasında arta kalan çöplerimizi ayrılırken 
olduğu gibi bırakıyoruz. Çevreye gelişi güzel 
bırakılan bu çöpler çevre kirliliğine neden olu-
yor. Bu nasıl bir vurdumduymazlık anlamak 
mümkün değil. Çevreye zarar verdiğinin far-
kında olmayan duyarsız vatandaşlar ise bırak-
tıkları çöpler ile bu alanların kullanılmaz hale 
gelmesine neden oluyorlar. Piknik sonrasında 
bilinçsizce bulundukları yere çöplerini bırakan 
kişiler, köpekler ve diğer canlılar tarafından 
bu çöplerin karıştırılabilme ihtimalini unutu-
yorlar” diyerek tepkilerini dile getirdiler.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem 
Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan 
açıklamaya göre bazı hatların 
güzergahları değişti. Yapılan 
açıklama şöyle; “Alaaddin Bul-
varındaki trafik yoğunluğunu 

azaltmak için, Erenköy Hareket 
Merkezi’ne bağlı 63, 64, 66, 68 
ve 70 nolu otobüs hatlarının Ala-
addin duraklarını iptal etmiştir. 
Bu otobüsler, 30 Temmuz Pazar-
tesi gününden itibaren Kültür-
park duraklarından yolcu alacak-

tır. 35 nolu Hocacihan-Gar hattı 
ise Alaaddin dönüşünde Kültür-
park-Adalhan-İhsaniye Alt Ge-
çidi-Hocacihan Tekke Caddesin-
den ring olacak şekilde yeniden 
düzenlenmiştir.”
n HABER MERKEZİ

Çumra Gökhüyük’te 
Kur’an Kursu açıldı

Çumra İlçesine bağlı Gök-
hüyük Mahallesi’nde yapımı 
tamamlanan Gökhüyük Kur’an 
Kursu düzenlenen törenle hiz-
mete açıldı. Gökhüyük Mahalle-
sinde düzenlenen törene Konya 
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, 
Çumra Belediye Başkanı D.Meh-
met Oğuz, Çumra İlçe Müftüsü 
Bekir Yücel ve vatandaşlar katıl-
dı. 

Açılış töreninde ilk sözü 
Gökhüyük Mahalle Muhtarı Ya-
şar Dur aldı. Dur, “Mahallemize 
kazandırdığımız Kuran Kursu-
muzun hayırlı olmasını dilerim. 
Bu Kursumuzun yapılmasında 
emeği ve katkılarından dolayı 
Belediye Başkanımızı Dr.Meh-
met Oğuz, İlçe Müftümüz başta 
olmak üzere  Rahmetli Mustafa 
ve Hamit amcamıza teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Kürsüye İlçe Müftüsü Bekir 
Yücel’in ardından Çumra Bele-
diye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz 
geldi. Başkan Oğuz, “Yine bizi 
hakikaten heyecanlandıran an-
lardan biriyle beraberiz Hizmet 
etmenin ibadet olduğunun en 
güzel ispatı da burada görü-
yoruz. Hayra vesile olan Hayrı 
yapan gibidir. Amel defterinin 
açık kalanları tarif ederken Al-
lah’ın Resulü Camiler, Kuran 
Kursları, Okullar, yollar caddeler 
hayırlı evlada kadar hepsi geçer 
diyor. Bizlerde bize emanet etti-
ğiniz Beytülmalin 65 bin kişinin 
hakkının amel defteri açık kal-
sın diye ilçemizde yapılan tüm 
Cami, Kuran Kursları ve Okulla-
rın arsasının temininden temel 
malzemesinin tümünü belediye-
miz tarafından karşılama kararı 
almıştık bu şuurla da çalışmaya 
devam ediyoruz. Şuanda ise de-
vam eden 3 tane camimiz var 
bunlardan birinin tüm maliyeti 

belediyemiz tarafından karşılan-
dığı Organize camimizdir. Küçük 
sorunları kaldı inşallah en kısa 
sürede çözülecek ve Çumra’mı-
zın Ulu Camisinin de inşaatına 
Müftülüğümüz ve STK’larımızla 
birlikte başlayacağız.  Çumra’da 
Eğitim gören Kuran Kursu ve 
Camilerimizdeki öğrencilerimi-
zi de Gökhüyük mahallemizde 
bulunan belediye tesislerimiz-
de piknik programı kapsamında 
hergün misafir etmeye devam 
ediyoruz. İlçemizde eğitim gören 
tüm Lise ve Ortaokul öğrencileri-
mize yönelik Konya başta olmak 
üzere şehir dışı gezi programları 
düzenleme devam ediyoruz.  İl-
çemiz adına gurur duyduğumuz 
Çumra’da ilk olan Hafızlık İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencilerimiz-
den 5 tanesinin dün itibariyle 
hafızlık diplomaları çıktı ve biz-
lerde söz vermiştik ilk 3 hafızımı-
zı Umre’ye göndereceğiz diye bu 
sözümüzü de yerine getiriyoruz. 
Diriliş Anneleri projemiz devam 
ediyor. 6 ay önce Diyanet İşleri 
Başkanlığından Seyfettin Yazıcı 
Hocamızın Temel Dini Bilgiler ki-
tabından tüm annelerimize yöne-
lik 100 sorudan oluşan sınavımız 
1 ay sonra yapılacak. Bu sınavda 
ise dereceye giren 9 annemiz, 
ablamızı da Umre’ye gönderece-
ğiz inşallah Geçtiğimiz yıl Diriliş 
Gençliği olarak düzenlediğimiz 
gençlerimizden dereceye giren 
öğrenciler Umre ziyaretlerini 
gerçekleştirdiler” dedi. Konya İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu da, 
Gökhüyük’te yapımı tamamla-
nan bu Kur’an Kursu’nun Çum-
ra’ya ve mahalleye hayırlı olma-
sını diledi. Gökhüyük Mahallesi 
Kur’an Kursu İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu’nun duası ile hizmete 
açıldı.
n HABER MERKEZİ 

“Tandırcı baba” ismiyle bilinen Ali Naci Dağlıoğlugil, Anadolu’nun geleneksel lezzeti tandır ekmeği, 
tandır böreği yaparak kültürün yaşamasını sağlıyor. Dağlıoğlugil, “Tandırcı Baba olarak müşterilerimi-
zin damak tadını hem de ceplerini düşünüyoruz. Yaptığımız işi severek ve inanarak yapıyoruz” dedi

‘Yaptığımız işi severek, 
inanarak yapıyoruz’

Anadolu’nun yüzlerce yıllık 
geleneksel lezzeti tandırı ekmeği-
ni ilk kez kendi geliştirdiği fırınıyla 
üretmeye başlayan fırıncı Ali Naci 
Dağlıoğlugil, çalışmalarına ara ver-
meden devam ediyor. Kendi yaptığı 
tandırda ekmekleri, börekleri pişiren 
Dağlıoğlugil işletmesine Konyalıların 
gösterdikleri ilgiden oldukça mem-
nun.

ZOR OLANI KOLAYA ÇEVİRDİ 
Tandır geleneğinin 5 bin yıllık 

geçmişi olduğunu ve günümüze ka-
dar uzandığını anlatan Dağlıoğlugil, 
ninelerimiz ve annelerimiz ekmeği 
tandırda yapardı. Günümüzde ise fı-
rınlar gelişti. Tandır ekmeği unutul-
duğunu ifade ederek, “Teknolojiye 
ve bilimsel makinelere olan ilgi ve 
alakamız sonunda 5 bin yıllık Ana-
dolu Türk kadının en büyük uğraş-
larından birisi olan ekmek ve tandır 
üzerine iyileştirme fikri kafamıza 
takıldı. Onu modernize etmek sureti 
ile yeni bir makine yaptık.  Makine-
mizin patentini de aldık. Şu anda o 
makine ile günlük 2 bin kapasitede 
çıkabilecek makineyi yapmış bulun-
maktayız. Makinemi kendim yaptı-
ğım için doğalgaza uyarladım. Tan-
dır ekmeği yapma fikri eski lezzetleri 
yaşatmak için ürettiğimiz fırın ile 
doğdu. Ben ürettiğim makine ile zor 
olanı kolaya çevirmiş oldum. Ekmeği 
kaldırım taşı olarak bilinen andezit 
taşı yerleştirdiğim özel fırınımda pi-
şiriyorum. Bu taşın özelliği, ısıyı uzun 
süre muhafaza etmesidir. Böylelikle 
ekmeğin altı da üstü gibi aynı oranda 
pişiyor. Elektrikli sistem sayesinde 
fırının içindeki andezit taş dönüyor. 
Böylelikle ekmeğin her yeri aynı ısı-
yı alıyor. Ekmeği almaya Konya’nın 
farklı yerlerinden vatandaşlarımız 
geliyor. İyi bir tandır ekmeği İyi bir 
tandır ekmeği tam buğday unundan 
olur” ifadelerini kullandı.

KONYALILARIN TANDIR EKMEĞİNE 
OLAN İLGİSİ OLDUKÇA YOĞUN
Anadolu’nun geleneksel lezzeti 

tandır ekmeğini ve böreğini Konya-
lılar ile buluşturan Dağlıoğlugil Kon-
yalıların tandır ekmeğine ve tandır 
böreğine yoğun ilgi gösterdiği ifade 
ederek, “Konyalıların tandır ekme-
ğine olan ilgisi oldukça yoğun. Kon-
yalılar günümüzde de tandır ekmeği 
geleneğini yaşatmaya çalışıyorlar. 
Konya’nın farklı bölgelerinden va-
tandaşlar işyerimize tandır ekmeği 

almaya geliyorlar. Vatandaşlarımız 
hem tandır ekmeği geleneğini yaşa-
tıyorlar, hem de eskiye olan özlemle-
ri ve sağlıklı ekmek  yemiş oluyorlar. 
Şu anda dükkanımızın günlük ek-
mek ihtiyacını karşılamak ve müş-
terilerimizden gelen talepleri kar-
şılamak amacı ile 500 yakın ekmek 
yapıyoruz. Yine Konyalı hemşerileri-
mize tandır böreği hasretini üreterek 
tandır böreğine olan özlemlerini gi-
deriyoruz” diye konuştu.
YEMEKLERİMİZE ANNE ELİ DEĞİYOR

Çarşı bölgesinde olmalarından 
dolayı ev yemeği lezzeti arayanlara 
işyerlerinde ev yemeği ürünler de 

sunduklarını ifade eden Dağlıoğlugil, 
“Çarşı bölgesinde olmamızdan do-
layı vatandaşlarımıza ev yemekleri 
hizmeti de sunuyoruz. Burası esna-
fın yoğun olduğu, merkezde bir yer. 
Mesela gelip evlerindeki yemekleri 
yiyebilmeleri için, fastfood tarzı ye-
meklerin sona ermesi için, evlerinde 
yedikleri yemekleri işletmemizde su-
nuyoruz. İşletmemizde kuru fasulye, 
nohut’u güvenç tencerede pişiriyo-
ruz. Bunun yanında çorba, kahval-
tı, tandır böreği yapıyoruz. Tandır 
çorbası yapıyoruz. Bu çorbamızda 
oldukça iddialıyız. Pazar günü ha-
riç haftanın her günü açığız. Cuma 

günleri patlıcan ve zıkkım kebaplı 
güvençler yapıyoruz. Tandırcı Baba 
olarak müşterilerimizin damak ta-
dını hem de ceplerini düşünüyoruz. 
Tandırcı Baba olarak işyerimizde te-
reyağı ve zeytinyağından başka yağ 
kullanmıyoruz. Yaptığımız işi seve-
rek ve inanarak yapıyoruz.  Sağlıklı 
ve helal gıda hassasiyeti olan vatan-
daşlarımızın terk edemeyeceği bir 
işletmeyiz. Hijyene ve temizliğe çok 
dikkat ediyoruz. Yapılan yemekleri-
mize anne eli değiyor. İnşallah yakın 
zamanda tandırda künefe yapımına 
başlayacağız” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

“Tandırcı baba” ismiyle bilinen Ali Naci Dağlıoğlugil, Anadolu’nun geleneksel lezzeti 
tandır ekmeği, tandır böreği yaparak kültürün yaşamasını sağlıyor.
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Hava Savunma Okulu ve Eği-
tim Merkezi Komutanlığı’nda görevli 
1998/2’inci Tertip, 2’nci kademe erle-
rin “And İçme Töreni” gerçekleştirildi. 
Hava Savunma Okulu ve Eğitim Mer-
kezi Komutanlığı General Şükrü Olcay 
Kışlası’nda yapılan ant içme törenine 
Vali Yardımcısı Fazlı Akgün,. Hava Sa-
vunma Okulu, Eğitim Merkezi ve Ge-
neral Şükrü Olcay Kışlası Komutanı, 
Hava Savunma Albay Mehmet Yüksel 
Doğan,  MİT Bölge Müdürü Mehmet 
Akbaş, ASAL Bölge Başkanı Hüseyin 
Tuncer, Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Rektörü Muzaffer Şeker, askeri 
personel ve askerlerin yanı sıra çok sa-
yıda aile katıldı. Tören, Konya Büyük-
şehir Belediyesi Mehter Takımı’nın 
gösterisi ile başladı ve 1998/2 Tertip 
erlere, Hava Savunma Eğitim Tabur 
Komutanı Hv. Svn. Binbaşı Gencer 
Kıran tarafından and içtirildi. 
YAŞ KÜTÜĞÜNE PLAKETLER ÇAKILDI

Birliklere ilk katılan erler tarafın-
dan yaş kütüğüne plaket çakılması 
töreni gerçekleştirildi. Hava Savunma 
Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlı-
ğına ilk katılan 1998/2 Tertip Erlerden 
Hv. Svn. Er Günay Aydemir, Türk 
Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik, 
Radyolojik ve Nükleer Okulu ve Eği-
tim Merkezi Komutanlığına ilk katı-
lan 1998/2 Tertip Erlerden Piyade Er 
Hakan Kaba yaş kütüğüne plaketlerini 
çaktı. 

TEMEL EĞİTİMDE BAŞARILI 
ASKERLERE BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Hava Savunma Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığına ilk katılan ve 
temel eğitimde başarı gösteren perso-
nele belge ve armağanları verildi. Bu 
kapsamda disiplinde başarı gösteren 
Hv. Svn. Er Furkan Akçay, Sporda ba-
şarı gösteren Hv. Svn. Er Hakan Tun-
cer, bakımda başarı gösteren Hv. Svn. 
Er Samet Barbutoğlu, eğitimde başarı 
gösteren Hv. Svn. Er Metehan Ülger’e 
belgeleri ve armağanları Konya Vali 
Yardımcısı Fazlı Akgün ve Hava Sa-
vunma Okulu, Eğitim Merkezi ve Ge-
neral Şükrü Olcay Kışlası Komutanı, 
Hava Savunma Albay Mehmet Yüksel 
Doğan tarafından takdim edildi. Türk 
Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik, 
Radyolojik ve Nükleer okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığında temel eği-
timde; Disiplinde başarı gösteren P. Er 
Furkan Gül, Sporda başarı gösteren P. 
Er Orhan Akduman, Bakımda başarı 
gösteren P. Er Orhan Özdemir ve Eği-
timde başarı gösteren P. Er Suat Çe-
lik’e belgeleri ve armağanları Konya 
İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Veysel 
Kılınç ve Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
tarafından takdim edildi. 

BABALARI VE DEDELERİ İLE AYNI 
YERDE ASKERLİK YAPANLARA 

BELGELERİ VERİLDİ
Vatani görevini aynı eğitim birli-

ğinde yapmış ve törene katılan Meh-
metçik babalarına ve dedelerine ant 
içme törenine katılım belgeleri takdim 
edildi. Ardından törene katılan aileler,  
evlatlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. 
Şuanda görev yapmakta olan askerler 
ise şu şekilde; Hv. Svn. Er Mert Kara-
yaz’ın babası Mehmet Karayaz vatani 
görevini 1992 yılında aynı kışlada yap-
mıştır. Hv. Svn. Er Onur Can’ın babası 
Celal Can vatani hizmetini 1994 yı-
lında aynı kışlada yapmıştır. Hv. Svn. 
Er Ramazan Girgin’in babası Hakan 
Girgin vatani hizmetini 1990 yılında 
aynı kışlada yapmıştır. Hv. Svn. Er Bu-
rak Burak Güleç’in babası Nihat Güleç 
vatani hizmetini 1988 yılında aynı kış-
lada yapmıştır. P. Er Memik Aslan’ın 
babası Servet Aslan vatani hizmetini 
1990 yılında aynı kışlada yapmıştır. P. 
Er Samet Eryılmaz’ın babası Said Er-
yılmaz vatani hizmetini 1993 yılında 
aynı kışlada yapmıştır. Katılım Belge-
leri ise MİT Bölge Müdürü Mehmet 

Akbaş ve ASAL Bölge Başkanı Hüse-
yin Tuncer tarafından takdim edildi. 

“ŞEREF VE NAMUS, TÜRK ULUSU 
İÇİN; HAVA, SU VE TOPRAK KADAR 

KUTSALDIR”
Hava Savunma Okulu, Eğitim 

Merkezi ve General Şükrü Olcay Kış-
lası Komutanı, Hava Savunma Albay 
Mehmet Yüksel Doğan, anne ve baba-
lara, “Evlatlarınız nizamiyeden adım 
attıkları andan itibaren bizim de evlat-
larımız olmuşlardır” diyerek sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Kutsal askerlik 
görevini yerine getirmek üzere yurdu-
muzun farklı bölgelerinden birliğimi-
ze katılan Mehmetçiğimizin ant içme 
törenini gururla ifa ettik. Törenimize 
katıldığınız için Komutanlık Personeli 
adına hepinize yürekten teşekkür edi-
yorum. Sizlerle birlikte bu törene şanlı 
al bayrağımızda şahittir. Çanakkale 
Harbinde, Kurtuluş Savaşında, Ko-
re’de, Kıbrıs Barış Harekatında, Terör-
le Mücadele anında ve 15 Temmuz’da 
yiğitçe mücadele edip, canlarını aziz 
vatan için feda eden bütün şehitleri-
mizde şahittir. Silahlı Kuvvetlerimize 
katılan kahraman Mehmetçiklerim; 
Bu yeminle birlikte sizin, milletimize 
ve vatanımıza sadakatle hizmet ede-
ceğinizi, emirlere ve amirlerinize 
mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun 
güvenine laik olacağınızı ve Atatürk-
çü düşünce sistemine gönülden bağlı 
kalacağınızı beyan ettiniz.  Bu beyanın 
teminatı; Şeref ve namustur. Şeref ve 
namus, Türk ulusu için hava kadar, 
su kadar, toprak kadar kutsaldır, el-
zemdir. Komutanınız olarak sizlerin; 
ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza 

vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, 
parolanızın; vatan, millet, devlet, bay-
rak ve şeref olacağına, doğruluk ve 
dürüstlükten asla taviz vermeyeceği-
nize gönülden inanıyorum. Saygıde-
ğer anne ve babalar; Tarifi imkansız 
bir fedakarlığın, karşılıksız sevginin 
ve sonsuz Anadolu sıcaklığının tim-
sali olan sizler, canınızdan kıymetli 
evlatlarınızı, vatan borçlarını ödeme-
leri için bizlere emanet ettiniz. Bizler 
de birer babayız. Bir evladın ne kadar 
zor yetiştirildiğini çok çok iyi biliyoruz. 
Bu nedenle evlatlarınız nizamiyeden 
adım attıkları andan itibaren bizim de 
evlatlarımız olmuşlardır. İçinizde gön-
lünüzde, aklınızda rahat olsun. Çünkü 
bizler, emanetlerinizin sadık bekçileri-
yiz. Merek etmeyin evlatlarınız bizim 
göz bebeklerimizdir.”

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Görkemli tören yürüyüşünün son 

bulmasının ardından aileler, evlatla-
rıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. 
Hasretlerini gidermek için Mehmet-
çiğin bulunduğu alana koşan aileler, 
gözyaşlarına hakim olamayarak birbir-
lerine doyasıya sarıldı. Duygusal anla-
rın yaşandığı buluşmaların ardından 
aileler evlatlarıyla birlikte hatıra fotoğ-
rafı çektirdi ve hasret giderdi. 6Eylül 
Hakkari Dağlıca Şehitlerinden Piyade 
Uzman Çavuş Tolga Artuğ’un kardeşi 
Kahraman Artuğ’da vatani görevini 
yerine getirmek için zorunlu olmama-
sına rağmen askere geldi. Kahraman 
Artuğ, ant içme töreninde ailesi ile 
duygu dolu anlar yaşadı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE/MUHAMMED 
ESAD ÇAĞLA 

Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda görevli 1998/2’inci Tertip, 2’nci kademe er-
lerin, “And İçme Töreni” gerçekleştirildi. Törende gurur ve mutluluk yaşandı.  Törende konuşan Albay 
Mehmet Yüksel Doğan, ailelere hitaben, “Merek etmeyin evlatlarınız bizim göz bebeklerimizdir” dedi 

‘Emanetlerinizin 
sadık bekçileriyiz’

Albay Mehmet Yüksel Doğan
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NEÜ, öğretmenlik alanında en 
başarılı üniversiteler arasında

Başkan Özgüven, hacı 
adaylarıyla yemekte buluştu

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Ölçme, Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi (ÖSYM) tarafın-
dan 2017 KPSS Öğretmenlik Alan 
Bilgisi Testi (ÖABT) baz alınarak 
yapılan değerlendirmede en başa-
rılı üniversiteler arasında yer aldı. 

Sınavlara yönelik bu yıl ya-
yımlanan sekizinci değerlendir-
me raporu, ÖSYM’nin internet 
sitesinden duyuruldu. 2017 KPSS 
ÖABT’nin analizine yer verilen 
raporda, üniversitelerin ilgili fa-
kültelerinden mezun aday sayıları, 
KPSS genel yetenek, genel kültür 
testi, KPSS eğitim bilimleri testi, 
ÖABT testi ham puan ortalamaları 
ve KPSSP121 puan ortalamaları 
gibi bilgiler de paylaşıldı. Tablolar 
incelendiğinde adayların üniversi-
telerine göre her bir testten elde 

ettikleri ham puan ortalamalarına 
veya KPSSP121 puan ortalama-
larına göre performans sıralaması 
yapılabilen raporun verilerine göre 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
16 branşın 10’unda ilk 10 üni-
versite arasına girmeyi başardı. 
Ayrıca NEÜ, Matematik ve Coğ-
rafya öğretmenliği branşlarında ilk 
sırada yer aldı. Konuyla ilgili gö-
rüşlerini dile getiren NEÜ Rektörü 

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, emeği 
geçen herkesi yürekten kutladı-
ğını ifade ederek, “Köklü bir geç-
mişi olan Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültemiz eğitim camiasına nice 
başarılı öğretmenler yetiştirmiştir 
ve yetiştirmeye devam edecektir. 
Emeği geçenleri ve mezunlarımızı 
kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi, Hacı aday-
ları onuruna bir yemek programı 
düzenledi. Programa İlçe Kayma-
kamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven ile eşleri 
İlkay Özgüven, İlçe Müftüsü Celal 
Malkoç, Belediye Başkan Yardım-
cıları ve hacı adayları katıldı.

Öncelikle davetimize icabet 
ettiğiniz için hepinize teşekkür 
ederiz diyen Başkan Özgüven: 
“Sizler o kutsal topraklara yolcu-
luk için niyet ettiniz, kendi ailem-
den de biliyorum belki bazılarınız 
8 yıl bazılarınız 10 yıldır beklediniz 
ve Allah(cc) bu günleri sizlere na-
sip etti, hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. İnşallah Pazartesi günü 
yolculuğunuzda yanınızda olacak 
ve sizleri uğurlayacağız. Özellikle 
büyüklerimiz daha iyi bilir ‘Dünya 

dua üzerine kurulu’ diye bir tabir 
vardır, inanıyorum ki sizlerin du-
aları daha makbuldür. Memleke-
timize, milletimize ve devletimize 
edeceğiniz dualarda bizlere de yer 
vermenizi arzu ediyoruz, bizlere 
haklarınızı helal edin” şeklinde 
konuştu. Ereğli Kaymakamı Ömer 
Lütfi Yaran da, “Pazartesi’yi Sa-
lı’ya bağlayan gece bu kutlu yolcu-

luğa çıkacaksınız hepinize hayırlı 
yolculuklar diliyoruz. 

Gittiniz her yere bizlerin de 
canı gönülden selamlarını iletme-
nizi temenni ediyoruz, haklarınızı 
helal edin” dedi. Konuşmaların ar-
dından Ereğli Müftüsü Celal Mal-
koç’un duasının ardından prog-
ram sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Konya SMMM Odası Başkanı 
Seyit Faruk Özselek, 7143 Sayılı Ya-
pılandırma Kanunu’nun mükellefler 
için bir fırsat olduğunu, vergi borcu 
bulunan vatandaşların bu fırsattan 
bir an önce yararlanarak borçlarını 
yapılandırmaları gerektiğine dikkat 
çekti. 

Başkan Özselek, “Bazı alacak-
ların yeniden yapılandırılması ve 
mali af vatandaşlarımız ve mü-
kelleflerimiz için tarihi bir fırsattır. 
Yapılandırma süresi 31 Temmuz 
2018 tarihinde sona erecektir. Bu 
tarz yapılandırmalar uzun zaman 
zarflarında nadir şekilde gerçekleş-
tiğinden, vergi mükelleflerimiz bu 
fırsattan istifade etmeliler. 31 Mart 
2018 öncesine ait birikmiş ve için-
den çıkılamaz hale gelmiş borçlar, 
yapılandırma kanunu ile faizleri si-
linerek peşin veya taksitler halinde 
ödenebilecektir.

7143 Sayılı Yapılandırma Ka-
nunuyla vatandaşların kamuya olan 
borç yükü azalacak olup, toplumun 
yapılandırmaya duyarlı şekilde yak-
laşarak mevcut olan borçlarını indi-
rimli şekilde ödemeleri kendilerine 
fayda sağlayacaktır. Bizler vatan-
daşlarımızın bir an önce bu fırsattan 
yararlanarak borçlarını yapılandır-
malarını tavsiye ediyoruz. Vatandaş-
larımız mağdur olmamaları için ya-
pılandırma başvurularını son güne 

bırakmamaları gerekmektedir.
Uygulanan kanun ile kamu ala-

caklarının yeniden yapılandırılması 
piyasaları ekonomik yönden rahat-
latacak bir uygulamadır. Ülkemize 
ve vatandaşlarımıza büyük katkılar 
sağlayacaktır. Yapılandırma başvu-
ruları 31 Temmuz 2018 tarihine ka-
dar yapılabilecektir.”

Yapılandırma ve mali affın ta-
rihin en geniş kapsamlı yapılandır-
ması olduğuna dikkat çeken Başkan 
Özselek, “Ülkemiz tarihi boyunca bu 
kadar geniş kapsamlı bir yapılan-
dırma kanunu görülmemiştir. Bu 
nedenle vergi mükelleflerimizin bu 
kanundan yararlanmasını özellikle 

tavsiye etmekteyiz. Vergi Dairesi 
borçları, Sosyal Güvenlik Kurumu 
alacakları gibi iki ana dalda ayrılan 
yapılandırma detayında çok geniş 
bir alana yayılmış durumdadır.

2018 yılı Mart ayı ve öncesi 
dönemlerde, Vergi daireleri ve be-
lediyelere ödenmesi gereken vergi-
ler ve bunlara bağlı vergi cezaları, 
gecikme faizleri, gecikme zamları, 
yeniden yapılandırma kapsamında 
yer almaktadır. Çeşitli kanunlardan 
dolayı kesilen idari para cezaları da 
31 Temmuz 2018 tarihine kadar ya-
pılandırılabilecektir. Yine kanunda 
belirtilen dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 
4/c sigortalılarına ait sigorta primle-

ri, işsizlik sigortası primi, idari para 
cezaları, iş kazası, meslek hastalığı 
veya işveren ya da üçüncü kişilerin 
sigortalılara yaptıkları haksız fiiller 
sonucunda doğan rücu alacakları, 
yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan 
doğan alacakları kapsamaktadır. 
Ayrıca Bağkur sigortalılarının daha 
önce dondurulan hizmet sürelerinin 
ihyası halinde doğacak alacakları da 
yine kanun kapsamındadır.”

31 TEMMUZ 2018’E KADAR 
YAPILANDIRMA BAŞVURULARI 

TAMAMLANMALI
Konya SMMM Odası Başkanı 

Seyit Faruk ÖZSELEK; “Maliye Ba-
kanlığına, il özel idarelerine, beledi-
yelere, büyükşehir belediyelerine, 
YİKOB’lara, Su ve kanalizasyon ida-
relerine bağlı tahsil dairelerine olan 
alacakları ödemek isteyen borçlu 
mükelleflerin, 31 Temmuz’a kadar 
borçlu bulundukları tahsil daireleri-
ne yazılı olarak başvurması gerek-
mektedir. Maliye Bakanlığına bağlı 
vergi dairelerine borçları bulunan 
mükellefler, yapılandırma başvuru-
larını vergi dairelerinin yanı sıra, Ge-
lir İdaresi Başkanlığı web sitesinden 
ve turkiye.gov.tr üzerinden yapabil-
mektedir. Yeniden yapılandırma hü-
kümlerinden yararlanmak isteyen 
mükellefler ise, takip ve tahsilat iş-
lemleri için açtıkları davalardan vaz-
geçmeleri gerekmektedir.”
n HABER MERKEZİ 

Etyemez: Önceliğimiz 
ülkemiz ve milletimiz

Türkiye Büyük Millet Mecli-
si (TBMM) tatile girmeden önce 
yasalaşan kanunlarla ilgili açıkla-
malarda bulunan AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, “Terör-
le mücadelede alınacak tedbirleri 
içeren kanun ile toplumumuzun 
büyük bir bölümünün beklenti 
içerisinde olduğu bedelli askerlik, 
sağlık çalışanlarına yıpranma payı 
gibi konuların yer aldığı torba ka-
nun Meclisimizde yasalaştı. Her 
zaman önceliğimiz ülkemiz ve 
milletimizdir. Çıkarılan kanunlar 
ülkemizin huzur ve güvenliğine, 
milletimizin birlik, beraberlik ve 
refahına yöneliktir” dedi.

TBMM, önceki gün itibariyle 
tatile girdi. 1 Ekimde açılacak olan 
TBMM tatile girmeden önce terör-
le mücadele ile bedelli askerliğin 
de içerisinde yer aldığı toplumun 
büyük bir bölümünü ilgilendiren 
kanunlar yasalaştı.  TBMM Sağ-
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyesi, AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, kanun-
larla ilgili açıklama yaptı. Özellikle 
terörle mücadelede alınacak ted-
birlerle ilgili kanun üzerinde duran 
Milletvekili Halil Etyemez, büyük 
ve güçlü Türkiye hedefinin terör 
örgütleri ve destekçisi ülkeler ta-
rafından engellenmek istediğini 
belirtti. 

TERÖRLE MÜCADELE SÜRECEK
Türkiye’nin son olarak 15 

Temmuz’da FETÖ ve işbirlikçileri-
nin darbe ve işgal girişimiyle karşı 
karşıya kaldığını hatırlatan Halil 
Etyemez, “Yıllardır ülkemiz DH-
KP/C, PKK, PYD gibi terör örgüt-
leriyle mücadele etmektedir. Bilin-
diği gibi bir de FETÖ ortaya çıktı. 
Hain FETÖ’cüler ve destekçileri, 
15 Temmuz’da yaptıkları darbe ve 
işgal girişimiyle ülkemizi bölmek, 
devletimizi yok etmek istedi. Ülke-
mizin yöneticileri ve milletimizin 
yekvücut olmasıyla darbe ve işgal 
girişimi önlendi.  15 Temmuz’un 
ardından ilan edilen OHAL’in sona 
erdirilmesi nedeniyle terörle mü-
cadelede alınacak tedbirleri içeren 
kanun teklifimiz, TBMM Genel Ku-
rulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 
Bu kanunun amacı ülkemizi hedef 
alan terör örgütlerinin faaliyetlerini 
engellemektir. Bu kanun ülkemi-
zin huzur ve güveni, milletimizin 
birlik ve beraberliği içindir. Önce-
liğimiz ülkemiz ve milletimizdir. 
Bu güne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da terör örgütleri ve işbir-
likçileriyle mücadelemiz meşru ve 
kesintisiz bir şekilde devam ede-
cek” dedi.
 MESLEKTEN İHRAÇ EDİLENLERLE 

İLGİLİ YENİ DÜZENLEME
Kanunla, OHAL döneminde 

doğrudan KHK ile ihraç edilip Ola-
ğanüstü Hal İşlemleri İnceleme 
Komisyonunca başvurusu kabul 
edilenler hakkında uygulanacak 
usul hükümlerinin bir kısmının 
yeniden belirlendiğine dikkat çe-
ken Etyemez, “Kamu görevinden, 
meslekten veya görev yapılan teş-
kilattan çıkarılan ya da ilişiği kesi-
lenlere ilişkin başvurunun kabulü 
halinde karar, Devlet Personel 
Başkanlığına bildirilecek. Yapılan 
düzenlemeyle karar, kadro veya 
pozisyonunun bulunduğu kuru-
ma, yükseköğretim kurumlarında 
kamu görevinden çıkarılan öğre-
tim elemanları için YÖK’e bildirile-
cek. Kamu görevine iade edilecek-
ler, eski kadro veya pozisyonuna 
atanacak. Ancak müdür yardımcısı 
veya daha üstü ile bunlara eşdeğer 
yöneticilik görevindeyken kamu 
görevinden çıkarılanların atama-
larında, yöneticilik görevlerinden 
önce bulundukları kadro ve pozis-
yon unvanları dikkate alınacak.” 
diye konuştu.

 TALEPLER KARŞILANDI
Askerlik Kanunu, Sağlık hiz-

metleri ve emeklileri ile bazı ka-
nunlarda değişiklik içeren kanuna 
değinen Etyemez, çok sayıda ki-
şinin ve ailesinin beklediği bedelli 
askerlik kanununun Meclis kapan-
madan yasalaşmasıyla taleplerin 
karşılandığını söyledi. Etyemez, 
“Meclis Genel Kurulu’nda kabul 
edilen yasa bedelli askerlik, sağlık 
çalışanlarının yıpranma hakkı ile 
Kanal İstanbul Projesi gibi konu-
lara dair düzenlemeleri içeriyor. 
Bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 
tarihi de dahil bu tarihten önce 
doğanlar yararlanacak. Öncekile-
rine göre bedelli askerlikte ücret 
daha düşük tutuldu. 15 bin lira 
ödenecek. 21 gün temel askerlik 
eğitimi olacak. Kanunla, yurt dı-
şında yaşayıp, bedelli askerlikten 
yararlanmak isteyenler için 38 yaş 
sınırı kaldırıldı. Hekim, diş hekimi, 
eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi 
sağlık personeline yılda 60 gün fiili 
hizmet zammı verildi. Ayrıca tabip 
ve diş hekimi emeklilerine, emekli 
aylıklarına ilaveten ek ödeme ya-
pıldı. Pratisyen hekim emeklilerine 
yaklaşık bin 500 lira, uzman hekim 
emeklilerine de yaklaşık 2 bin lira 
emekli maaşı artışı yapıldı. Kanal 
İstanbul ve benzeri suyolu projeleri 
yap-işlet-devret modeli kapsamına 
alındı. Bahis oyunlarının ikrami-
ye oranının brüt üst sınırı yüzde 
59’dan yüzde 83’e çıkarıldı.” şek-
linde konuştu.   n HABER MERKEZİ

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ile va-
tandaşların sağlıklı bir yaşam sürerek, ileriki yıllarda kansere yakalanma risklerinin azaldığını söyledi

Kansere karşı erken teşhis
Kanser Erken Teşhis Tarama 

Eğitim Merkezleri ve Ana Çocuk 
Sağlığı Aile Planlaması Merkezleri 
ile değerlendirme toplantısı ger-
çekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Prof.
Dr. Mehmet KOÇ, Halk Sağlığı Hiz-
metleri Başkanı Uzm. Dr.Kerim Ye-
şildağ ile Meram, Karatay, Selçuklu, 
Akşehir, Ereğli, Beyşehir İlçe Sağlık 
Müdürlükleri bünyesinde hizmet 
veren Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması (AÇSAP) Merkezlerimi-
zin (Merkez 1 Nolu, Akşehir, Bey-
şehir, Ereğli) sorumlu hekimlerinin,  
Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eği-
tim Merkezlerinin (KETEM) sorumlu 
hekimlerinin ve  Üreme Sağlığı Eği-
tim Merkezi (ÜSEM) personellerinin 
katılımı ile değerlendirme sunumu 
gerçekleştirildi. 

Toplantıda, Ana Çocuk Sağlığı 
ve Aile Planlaması Merkezlerimizin 
verdikleri hizmetler, personel du-
rumları, fiziki şartları ve ihtiyaçları 
değerlendirildi.  İlimizde Birinci Ba-
samak Sağlık Kuruluşlarında hizmet 
veren tüm hekim ve yardımcı sağlık 
personellerinin Üreme Sağlığı Eği-
tim Merkezi tarafından 5 modül ola-
rak verilen Üreme Sağlığı Eğitimini 
tamamlamaları için gerekli planla-
malar yapıldı. Ana çocuk sağlığı ve 

üreme sağlığı hizmetlerinin yanında 
gerek halk eğitimi gerekse hizmet 
içi eğitim veren Ana Çocuk Sağlığı 
ve Aile Planlaması Merkezlerimizin 
daha iyi fiziki şartlarda hizmet suna-
bilmesi için karşılıklı fikir alışverişin-
de bulunuldu.

İkinci toplantıda “Erken teşhis 
hayat kurtarır!” prensibiyle yola çı-
karak meme, serviks (rahimağzı) ve 
kolorektal (kalınbağırsak) kanserler 
ile ilgili tarama programları yürü-
ten Kanser Erken Teşhis Tarama 
ve Eğitim Merkezlerinin faaliyetleri 

ile ilgili sunum yapıldı. Daha sonra 
toplumun kanser ve kanserde erken 
teşhis ile taramanın önemi hakkın-
daki farkındalığını eğitim yoluyla ar-
tırmak, erken yakalanabilir kanser-
lerde erken teşhis ve toplum tabanlı 
tarama faaliyetlerini yürütmek ve ili-
mizde  kanser kontrolünde etkin rol 
almak için yapılacaklar ve hedefler 
masaya yatırıldı. 

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç 
yaptığı konuşmada, Kanser Erken 
Teşhis Tarama ve Eğitim Merkez-
lerimiz en önemli amaçları toplum-

da kanser konusunda farkındalık 
yaratmak, yüz yüze eğitimlerle ki-
şileri korunma yöntemleri, tarama 
programları hakkında bilgilendire-
rek kanserden korunmayı ve tara-
maları gerçekleştirildiğini vurguladı 
ve böylece vatandaşların sağlıklı bir 
yaşam sürerek ileriki yıllarda kanse-
re yakalanma risklerinin azaldığını 
söyledi. Halkımızın ÜCRETSİZ Kan-
ser Taramalarını Aile Hekimlerinde 
ve KETEM’lerde yaptırabileceklerini 
belirtti.
n HABER MERKEZİ 

‘Yapılandırma fırsatını kaçırmayalım’

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez

Seyit Faruk Özselek

Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezleri ve Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması 
Merkezleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
28 Temmuz 2018 Cumartesi  • Yıl: 11 • Sayı: 3406

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

Valizinde 150 gram kokain ile 25 bin 
uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına 
alındı 
Konya’da, polisin uyuşturucu ticareti 
yapanlara yönelik operasyonunda bir zanlı 
gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiple-
ri, bir kişinin İstanbul’dan Konya’ya uyuş-
turucu getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler, 
teknik ve fiziki takibin ardından kente 
otobüsle gelen Sabri Ö’yü, (64) merkez 
Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi’nde 
yakaladı. Polis ekiplerince zanlının valizin-
de yapılan aramada, 150 gram kokain ile 
25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı, 
sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
n AA

Yunak’ın Turgut Mahallesi’nden çalınan 3 
büyükbaş hayvan, Akşehir’de bulundu.
Çalınan 3 büyükbaş hayvan Akşehir’in 
Adsız Mahallesi’nde Akşehir Jandarma 
Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu. 
Ekipler, kulak küpeleri kesilmiş halde 
buldukları hayvanları sahibi Abdullah 
Yıldırım’a teslim etti.  
n AA

Yolcu valizinden 
uyuşturucu çıktı

Yunak’ta çalındı,
Akşehir’de bulundu

Güneysınır ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklette-
ki 2 gencin hayatını kaybettiği kavşağı trafiğe kapatan va-
tandaşlar, buraya altgeçit yapılmasını istedi. Konya’da 2 
kişinin hayatını kaybettiği yolu trafiğe kapatan vatandaş-
lar, kavşağa alt geçit yapılmasını istedi. Güneysınır ilçe-
sinde bir grup vatandaş, minibüsle çarpışan motosiklette-
ki Harun Candan ve Mehmet Özcan’ın hayatını kaybettiği 
Güneybağ Mahallesi kavşağını trafiğe kapattı. İlçedeki 
askere gitmeye hazırlanan gençlerin de katıldığı eylemde 
Kur’an-ı Kerim okundu, ardından hayatını kaybeden iki 

genç ve askere gidecek gençler için dua edildi. Vatandaş-
lar, başka kazaların yaşanmaması için kavşağa alt geçit 
yapılmasını istedi. Karaman ve Antalya bağlantılı yolu, 
ellerinde hayatını kaybeden Harun Candan ve Mehmet 
Özcan’ın fotoğrafıyla bir süre trafiğe kapatan gruptakiler, 
polisin uyarısıyla dağıldı. Harun Candan idaresindeki 07 
US 597 plakalı motosiklet, 22 Temmuz’da, Güneysınır il-
çesi Güneybağ Mahallesi kavşağında 07 B 2800 plakalı 
minibüsle çarpışmış, Candan ile aynı motosikletteki Meh-
met Özcan hayatını kaybetmişti.  n AA 

Kavşağı kapatıp altgeçit istediler

Samsun merkezli düzenlenen 
ve 40 ili kapsayan yurt dışı bağlan-
tılı internet üzerinden yasa dışı ba-
his operasyonunda gözaltına alınan 
45 kişiden 35’i ifadelerinin alın-
masının ardından savcının talimatı 
doğrultusunda serbest bırakılırken, 
10 kişi ise Samsun Adliyesine sevk 
edildi.  Samsun Emniyet Müdürlü-
ğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak 
Barosu ekipleri, Samsun Cumhuri-
yet Başsavcılığı koordinesinde 2.5 
ay süren takip ve çalışmalar sonu-
cu 3 gün önce “Ceza Sahası” adı 
verilen yurt dışı bağlantılı yasa dışı 
bahis oynayan ve oynatanlara yö-
nelik operasyon düzenledi. Samsun 
merkezli aralarında İstanbul, Anka-
ra, Antalya, Adana, Amasya, Trab-
zon, Şanlıurfa, Gaziantep, Edirne, 

Diyarbakır, Konya ve Hakkari ille-
rinde bulunduğu 40 ili kapsayan 
operasyon düzenlendi. Operasyon 
kapsamında toplam 45 kişi gözal-
tına alındı. Bahis oynayan Samsun 
dışındaki illerdekilerin üçüncü şa-
hısların hesabına para yatırdıkları, 
Samsun il içinde ise her Salı günleri 
paraların kasa tabir edilen kişiler 
tarafından elden toplandığı ve 100 
liradan 50 bin liraya kadar bahis oy-
nandığı tespit edildi. Para yatırılan 
üçüncü şahıslara ait hesapların ise 
tespit edilememesi için 15 günde 
bir değiştirildiği ortaya çıktı.  Gözal-
tına alınan 35 kişi ifadelerinin alın-
masının ardından savcının talimatı 
doğrultusunda serbest bırakılırken, 
10 kişi ise bu sabah Samsun Adli-
yesine sevk edildi.  n İHA

Geri geri giderek trafiği 
tehlikeye sokan sürücü tespit 
edilerek, polis ekiplerince 216 
lira para cezası kesildi. Aracın 
vites sisteminde arıza olduğu 
ve sadece geri vitese geçtiği 
için sürücünün aracını trafikte 
geri geri tamire götürdüğü or-
taya çıktı. 

Olay, dün merkez Selçuk-
lu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi 
üzerinde ortaya çıktı. Edinilen 
bilgiye göre, otogar istikame-
tinden merkez istikametine 
trafik akarken, caddede geri geri 
ilerleyen otomobili görenler cep te-
lefonlarına sarıldı. Aracı görüntüle-
yen vatandaşlar görüntüleri sosyal 
medyada paylaştı. Seyir halinde 
olan otomobil sürücüsünün üç te-
kerlekli motosiklete çarpmamak 
için küçük manevralar yapması 
da dikkat çekti. Geri geri ilerleyen 
sürücü bir süre sonra gözden kay-
boldu. Vites sistemi arızalı olan oto-
mobili geri geri tamire götürdüğü 
ortaya çıktı  Görüntülerin ardından 
çalışma başlatan Trafik Şube Mü-
dürlüğü Ekipleri cadde üzerinde 
bulunan Elektronik Denetleme Sis-
temi (EDS) kayıtlarını inceleyerek 
aracın plakasını tespit etti. Daha 

sonra polis ekipleri aracın sahibine 
ulaşarak durumu bildirdi. Araç sa-
hibi şehir dışında olduğunu ve ara-
cını oğlu Şükrü T.’nin kullandığını 
söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri 
Şükrü T.’ye ulaşarak Nalçacı Trafik 
Ekipler Amirliğine çağırdı. Ancak 
sürücünün de il dışında olduğunu 
söylemesi sonucu araç plakasına 
2198 sayılı Karayolları Trafik Kanu-
nun 47/1C ve 67. maddelerine göre 
216 TL cezai işlem uygulandığı öğ-
renildi. Polis ekiplerine bilgi veren 
sürücü Şükrü T.’nin otomobilin vi-
tes sisteminde arıza olduğunu ve 
aracın sadece geri vitese geçtiğini, 
aracını tamir ettirmeye götürdüğü-
nü söylediği öğrenildi.
n HABER MERKEZİ 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Dinin istismar edilmesine engel 
olmak için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir mücadele içerisindeyiz” dedi

‘Dinin istismar edilmemesi
için mücadele içerisindeyiz’

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. 
Ali Erbaş, ‘Dinin istismar edilme-
sine engel olmak için Diyanet İş-
leri Başkanlığı olarak bir mücadele 
içerisindeyiz. Bunun yolu da Kuran 
kurslarından, imam hatip liselerin-
den ve ilahiyat fakültelerinden geç-
mektedir.’ dedi. “Özellikle dinin is-
tismar edilmesine engel olmak için 
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir 
mücadele içerisindeyiz. Bunun yolu 
da Kuran kurslarından, imam hatip 
liselerinden ve ilahiyat fakültelerin-
den geçmektedir.” dedi.

Erbaş, iller buluşması ve Hafız-
lık İcazet Merasimi için geldiği Ri-
ze’de, Rize Valisi Erdoğan Bektaş’ı 
ziyaret etti.

Erbaş, burada gazetecilere yap-
tığı açıklamada, Türk milleti ve Di-
yanet İşleri Başkanlığının hafızlığa 
verdiği önemi dile getirdi.

Türkiye’de 1975 yılından bugü-
ne sınava girmiş, belgeli hafız sayı-
sının 150 bine yaklaştığını belirten 
Erbaş, “Gönül ister ki, sayı daha da 
artsın. İnşallah hafızlık konusunda-
ki bu başarı Kur’an’ı anlama, onu 
hayatımıza yansıtma, Kur’an’ı bir 
ömür geçirme noktasında da geli-
şir. Amacımız budur” diye konuştu.

Erbaş, Kur’an kurslarında hafız-
lıkla birlikte “İnancım”, “İbadetim”, 
“Ahlakım” ve “Peygamberim” baş-
lıkları altında din eğitimi vermeye 
çalıştıklarını belirterek, “Vermiş 
olduğumuz din eğitiminde sahih 
dini bilgiye önem veriyoruz. Bu da 
Kur’an ve sünnet ilkeleri doğrultu-
sunda verilen bir eğitimdir. Özellik-
le dinin istismar edilmesine engel 

olmak için Diyanet İşleri Başkanlığı 
olarak bir mücadele içerisindeyiz. 
Bunun yolu da Kur’an kursların-
dan, imam hatip liselerinden ve 

ilahiyat fakültelerinden geçmekte-
dir. Doğru dini bilgi ile milletimizi, 
gençlerimizi donatırsak inşallah 
daha güzel noktalara doğru ilerle-

yeceğiz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de yaz Kur’an kursla-

rına ilginin yüksek olduğuna işaret 
eden Erbaş, “Ülkemiz genelinde 4 
milyona yakın çocuğumuz genci-
miz yaz Kur’an kursu, camilerde 
Kur’an ile buluştular, din eğitimi 
ile buluştular. Bu, bizim için çok 
değerli. Hem nitelik hem de nicelik 
olarak ileriye dönük daha güzel ça-
lışmalar yapacağız” dedi.

Vali Bektaş ise Diyanet İşleri 
Başkanlığının önemli görevleri ye-
rine getirdiğini vurgulayarak, çalış-
malardan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. 

Konuşmaların ardından, Erbaş 
ve Bektaş ziyaret anısına birbirleri-
ne hediye sundu.

Erbaş, Valiliği ziyaretinin ar-
dından Recep Tayyip Erdoğan Üni-
versitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin 
Karaman ile görüştü.  n AA

Konya dahil yasa dışı bahis
oynatanlara operasyon

Trafikte geri giden sürücüye
216 lira para cezası kesildi

Diyanet İşleri 
Başkanı
Prof.Dr. Ali Erbaş

Vücudumuzun 
enerji ihtiyacı, yiyecek-
lerimizdeki temel besin 
öğeleri karbonhidrat, 
protein ve yağlardan 
sağlanır. Emilebilmek 
için en küçük parça-
larına ayrılan besin 
öğelerinin en önemlisi 
“glukoz” adı verilen ba-
sit şekerlerdir. Glukoz 
başta beyin olmak üzere vücudun 
tüm organlarının önemli bir besin 
kaynağıdır. Hücreler ihtiyacı olan 
glukozu, midenin arkasında bulunan 
pankreas bezinin salgıladığı insülin 
hormonu yardımıyla kullanır.

Şeker hastalığı (diyabet), 
pankreasın yeterli miktarda insülin 
üretememesi ya da ürettiği insülinin 
etkili bir şekilde kullanılamaması 
durumunda gelişen bir hastalıktır. 
İnsülin, şekerin hücre içine 
girmesini ve hücrede glikojen olarak 
depolanmasını sağlar. Şeker hastası, 
yediği besinden kana geçen şekeri 
yani glukozu kullanamaz ve bu du-
rumda kan şekeri düzeyi yükselir (hi-
perglisemi). Bu durum uzun dönem-
de birçok doku ve organda hasara yol 
açar. 

Günümüzde dünyada her 12 
kişiden 1’i şeker hastalığından 
etkilenmektedir. Öte yandan şeker 
hastalığı olan kişilerin neredeyse 
yarısı henüz tanı almamıştır. Bu da, 
aslında her 2 şeker hastasından 
1’inin hastalığından habersizce yaşa-
mına devam ettiğini gösteriyor. Tür-
kiye’de ise daha önceki verilere göre 7 
milyonun üzerinde şeker hastası 
bulunmaktadır. Bu hastaların 2 
milyondan fazlasına henüz tanı kon-
mamıştır.

Tedavide vücudun bağışıklığı 
önemlidir. Onun için her hastanın 
vücudu aynı cevabı vermez. Gene-
tik sorun varsa ayrı değerlendirilme-
li tedavisi ona göre düzenlenmelidir. 
Stresli bir yaşam şeker hastalığına 
zemin hazırlar. Her gün yük altında 
kalan organlar yorulurlar dinlen-

meleri gerekir. Dinlen-
mek için sinir sistemi 
rahatlığı ve organ 
temizliği yapılmalıdır. 
Sindirim ağızda başlar. 
Gıdaları tükürükte bu-
lunan amilaz ve lipaz 
enzimleri ile iyice çiğ-
nemek gerekir. Mide 
ve pankreasa yardımcı 
olmak lazımdır.

Karşılık gıdalarla beslenmek 
şeker hastalığına gidişi hızlandırır. 
Çünkü farklı aynı cins gıda balık ta-
vuk kırmızı et gibi aynı anda tüketil-
memelidir. Peynir çeşitlerinden inek 
peyniri, koyun peyniri bunlar aynı 
anda tüketilmemelidir. Bu gıdalar 
için ayrı ayrı enzim gerekecektir bu 
da pankreası yorar. Olgunlaşmış 
fruktoz yani meyve şekeri doygun-
luğa ulaşmış meyveleri aşırı tüket-
mekten kaçınılmalıdır. Yediğimiz 
meyve yeterince olgun olmamalıdır.

Şeker hastalığının en büyük 
nedenlerinden biri stres ve düzensiz 
beslenme. Hastalığınızın ilk haberini 
aldığınızda ümitsizliğe kapılıp 
ömrünüzün sonuna kadar yüksek 
şeker ve insüline bağlı yaşayacağınızı 
düşünmek yerine tedavisinin 
mümkün olabildiğini düşünün. 
Unutmayın! Allah şifasını vermediği 
hiçbir hastalığı yaratmamıştır.

Trans yağlar karaciğere zarar 
veriyor. Hastalığa yakalanmamak 
için beslenmemize dikkat edelim. 
Günümüzde artan obezite hastalığı 
şekerin en önemli faktörleri arasın-
da yer alıyor. Yediğimiz içtiğimiz gı-
dalarda bulunan katkı maddeleri de 
şeker hastalığının önemli etkenlerin-
den biri. Şeker hastalığı göz ve böb-
rek gibi birçok organı etkilemektedir. 
Bu hastalığın çaresi ise spor. Günde 
en az yarım saat yürüyüş yapılmalı. 
Yemek yendikten sonra hareketsiz 
kalınmamalı.

Sağlık, başarı, huzur ve mutluluk 
daima yanınızda olsun… Selam ve 
dua ile kalın

ŞEKER!

haber@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE
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Cemaatle buluştu, çorba ikram etti
Meram Belediye Başkanı Fat-

ma Toru, Kapu Camii’nde sabah 
namazını eda eden cemaatle bir 
araya geldi. Başkan Toru, oyuncak 
talebinde bulunan çocuklara jest 
yaparak makam aracını tahsis etti 
ve minikleri istedikleri oyuncakları 
almaya gönderdi.   Meram Bele-
diyesi tarafından Kapu Camii’nde 
sabah namazını kılan cemaate 
çorba ikramı gerçekleştirildi. Gö-
reve geldiği günden bu yana va-
tandaşlarla her fırsatta bir araya 
gelen Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru’nun da katıldığı prog-
ramda cemaat namazın ardından 
aynı sofrada bir araya geldi. Baş-
kan Toru, vatandaşlarla sohbet 
ederken istek ve talepleri dinle-
di. Bölgedeki esnafları da ziyaret 
eden Toru, ‘hayırlı işler’ temenni-

sinde bulundu. 
BAŞKAN TORU’DAN ÇOCUKLARA 

MAKAM ARACI JESTİ
Kapu Camii’nde sabah na-

mazını kılan çocuklardan bazıları 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru’dan oyuncak talebinde bu-
lundular. Yanlarında oyuncak ol-
madığını belirten Başkan Toru ise 
minikleri geri çevirmemek adına 

onlara makam aracını tahsis etti. 
Araçla birlikte oyuncaklarını al-
maya giden çocukların döndük-
lerinde mutlulukları gözlerinden 
okundu.  n HABER MERKEZİ

Türkiye’de kılıktan kılığa girerek 
birçok ilde yüzlerce dolandırıcılık 
olayına karışan ve 8 yıl 1 ay kesinleş-
miş hapis cezası bulunan 80 yaşın-
daki cezaevi firarisi dolandırıcı, Ak-
saray’da yapılan operasyonda sahte 
kimlikle yakalandı. 

Operasyon Aksaray merkez-
de gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye 
göre, Türkiye’de birçok ilde kılıktan 
kılığa girerek dolandırıcılık olayı-
nı gerçekleştiren ve son 2 yılda 15 
ayrı ilde 48 ayrı dolandırıcılık olayı-
na karışan 80 yaşındaki Ahmet A., 
Aksaray’da polisin gerçekleştirdiği 
operasyonla bir vatandaşı dolan-
dırmak isterken suçüstü yakalandı. 
Polis tarafından bin bir surat olarak 
aranan 80’lik dolandırıcı Ahmet 
A.’nın Aksaray’da olduğu bilgisine 
ulaşan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık, 
Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amir-
liği ekipleri hemen harekete geçerek 
şahsın bulunduğu adresi tespit etti. 
Bir süre yapılan teknik ve fiziksel ta-
kibin ardından operasyon için düğ-

meye basan polis ekipleri, bin bir 
surat dolandırıcı 80’lik Ahmet A.’yı 
bir vatandaşı dolandırmak üzerey-
ken sahte kimlikle suçüstü yakaladı. 
80’lik dolandırıcıyı gözaltına alan 
polis ekipleri üzerinde yaptıkları ara-
mada 10 bin 500 dolar, 2 bin 340 TL 

nakit para ele geçirdi. Şahıs hakkın-
da araştırma ve soruşturma yapan 
polis ekipleri, Ahmet A.’nın kılıktan 
kılığa girerek tüm Türkiye’de yak-
laşık 10 yıldır yüzlerce dolandırıcılık 
olayı gerçekleştirdiğini, 2016 yılı ön-
cesi yakalanarak çıkarıldığı mahke-

mece tutuklandıktan sonra Konya 
Kulu Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna 
teslim edildiğini, 2016 yılında sahte 
hastalık ile cezaevinden çıkarak firar 
ettiğini tespit etti. Ahmet A’nın firar 
ettiği 2016 yılından bu güne kadar 
yaklaşık 2 yıllık sürede 48 ayrı do-
landırıcılık olayını gerçekleştirdiğini, 
15 ayrı ilde polis tarafından bin bir 
surat dolandırıcı olarak arandığını 
da tespit eden polis, şahsın 8 yıl 1 ay 
kesinleşmiş hapis cezası olduğunu 
belirledi. 

Emniyetteki sorgusunun ar-
dından sağlık kontrolü için Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
götürülen Ahmet A., kendini görün-
tüleyen basın mensuplarının ‘kaç ki-
şiyi dolandırdın’ sorusuna gülümse-
yerek ‘bilmiyorum’ diye cevap verdi. 
Basın mensuplarının ‘bir diyeceğin 
var mı?’ sorusuna ise, ‘Var, yata-
cağım içeride’ diyerek cevap veren 
Ahmet A., rahat ve gülümseyen ta-
vırlarıyla dikkat çekti.
n İHA

Modern mezbahanede 
çalışmalar sürüyor

‘Çocuklarımız sabahın erken 
saatinde camilere koşuyor’

Çalışmaları yaklaşık 2 hafta 
önce başlayan “Temiz Üret Te-
miz Tüket” projesiyle Bozkır’a 
kazandırılan Bozkır modern mez-
banesinin çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor. 

Yapım çalışmalarını yerinde 
inceleyen Bozkır Belediye Baş-
kanı İbrahim Gün, çalışmaların 
kurban bayramına yetişmesi için 
elinden geleni yaptıklarını belir-
terek çalışmaların bu bağlamda 
çok hızlı yürütüldüğünü söyledi. 
Çalışmalar hakkında bilgi de alan 
Başkan Gün, “Modern mezba-
hane, seçim beyannamemizde 
bulunan en önemli sözlerimiz-
den bir tanesiydi ve tüm sözleri-
mizde olduğu gibi bu sözümüzü 
de yerine getirdik. Mezbahane 
ile birlikte önceki dönemlerde 
yaşanan sıkıntılar artık yaşanma-
yacak, kesimler daha modern ve 
zahmetsiz olacak. Bozkır’ın ihti-
yacını fazlasıyla karşılayacak olan 
mezbahanemizi inşallah kurban 

bayramına yetiştirmek için canla 
başla çalışıyoruz” dedi. 

Seçim beyannamesinde ver-
dikleri sözleri bir bir yerine getir-
diklerini ve modern mezbahane 
projesinin başlamasıyla birlikte 
34 maddelik seçim beyannamesi-
nin 33 maddesini gerçekleştirdik-
lerini belirten Başkan Gün, geriye 
sadece otogar projesinin kaldığını 
vurguladı. Otogar projesi için yo-
ğun çaba harcadıklarını da sözle-
rine ekleyen Başkan Gün, otogar 
projesinde önemli mesafeler al-
dıklarını belirterek, “otogar pro-
jemiz için ilçe merkezinde bulu-
nan eski soğuk hava deposunun 
bulunduğu alanın yanında kamu-
laştırma yaptık, projemiz hazır ve 
ihale aşamasına getirdik. Proje-
nin ilçeye kazandırılması için yolu 
yarıladık diyebiliriz. İnşallah bu 
projeyi de hayata geçirdiğimizde 
Bozkır’ımızın çok önemli bir ihti-
yacı kalmayacak” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı, ‘Askıda Ekmek’ projesine Konya’dan 
destek geldi. MHP İl Başkanı Çiçek, “Askıda ekmek son derece önemli bir değerimiz” dedi

MHP’den ‘Askıda 
Ekmek’ projesi 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
ekmeğe yapılan zammın ardından 
Ankara’dan başlattığı, ‘Askıda Ek-
mek’ projesine MHP Konya İl Teşki-
latı da destek verdi. MHP İl Başkanı 
Murat Çiçek, Selçuklu İlçe Başkanı 
Güzide Çipan ve Ülkü Ocakları İl 
Başkanı Mustafa Taha Çini, mer-
kez Karatay ilçesi Karaman Caddesi 
üzerindeki bir ekmek fırınını ziyaret 
etti. Proje kapsamında 300 ekmek 
ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak 
alabilmesi için fırının dışındaki dola-
ba bırakıldı. Dolabın yanına, ‘Askıda 
ekmek bulunur. İhtiyacı olan alabi-
lir’ yazıldı. 

MHP İl Başkanı Murat Çiçek, 
genel başkanları Devlet Bahçeli’nin 
projesine il, ilçe teşkilatları ve Ülkü 
Ocakları ile beraber destek verdik-
lerini söyledi. Murat Çiçek, durumu 
müsait olanları ekmek alırken bir 
ekmek parasını da ‘Askıda Ekmek’ 
projesi için fırıncıya bırakarak ekme-
ğin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını 
sağlayarak yardımlaşma örneği gös-
termeye davet etti. 

Çiçek şöyle konuştu; “Genel 
başkanımızın talimatı doğrultusun-

da bizde Konyamızda ‘Askıda Ek-
mek’ projesini başlatıyoruz. Askıda 
ekmek, fakirlerimizi ve yardıma 
muhtaç kişileri korumak adına son 
derece önemli bir değerimiz. Bir 
ekmek kendinize alırken bir ekmek 
fakirlerimize alıyorsunuz. Liderimiz 
Devlet Bahçeli, yardımlaşma nokta-
sında unutulmuş bir değerimizi top-
lumumuza hatırlatmış oldu. Türk 
milleti bu değere dönerek ihtiyaç 
sahiplerinin bir nebze yaralarına 
merhem olacak. İl teşkilatı olarak 

projeye katılan fırında haftada en 
az 300 ekmeğin ihtiyaç sahiplerine 
ulaşmasını hedefliyoruz. İlçe teşki-
latlarımızda farklı fırınlarda projeye 
katılacak. Konyalı hemşehrilerimi-
zinde yardımlaşmak için projeye 
destek olmasını istiyoruz. Birlik ve 
beraberliğimize de bu yardımlaşma 
vesile olacaktır.” 

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE EL 
UZATILACAK” 

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Gü-
zide Çipan, ‘Askıda Ekmek’ proje-

si sayesinde ihtiyaç sahiplerine el 
uzatılmış olacağını söyledi. Çipan, 
“Liderimiz Devlet Bahçeli’nin çağrı-
sıyla başlatılan projeye Selçuklu ilçe 
teşkilatı olarak bizlerde destek veri-
yoruz. Buradan Selçuklu ilçemizde 
bulunan bütün vatandaşlarımıza, 
hemşehrilerimize ve fırıncı esnaf-
larımıza da çağrıda bulunuyoruz. 
Bu kampanyamıza destek istiyoruz. 
Umut ediyorum ki, ihtiyaç sahipleri-
ne destek ve yardımda bulunulacak-
tır” diye konuştu. 

“UNUTULAN BİR GELENEK” 
Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa 

Taha Çini ise açıklamasında, unutu-
lan bir geleneğin yeniden başlatıldı-
ğını söyledi. Çini, “Liderimiz Devlet 
Bahçeli’nin başlatmış olduğu, unu-
tulmuş bir geleneğimiz olan Askıda 
Ekmek projesine Ülkü Ocakları Ge-
nel Başkanımız Olcay Kılavuz’un ta-
limatlarıyla bizde destek veriyoruz. 
Proje unutulmuş bir geleneğimizi, 
yardımlaşma, kaynaşma, birlik ve 
beraberliğimizi kuvvetlendirmek 
amaçlı yapılmıştır. İl ve ilçelerdeki 
Ülkü Ocaklarımızın yanı sıra hem-
şehrilerimizinde projeye katılımını 
bekliyoruz” dedi.  n İHA

Başkan Tutal, Kırsal Mahalle-
lerde  Çocuklarla Buluşmaya De-
vam Ediyor.

 Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal,” Güle Oynaya 
Camiye Gel” projesi kapsamında 
kırsal mahallelerde sabah nama-
zında çocuklarla buluşuyor. Konya 
Büyükşehir Belediyesinin 7-14 yaş 
aralığındaki çocuklara yönelik ha-
yata geçirdiği “Güle Oynaya Cami-
ye Gel” projesine kayıt yaptıran ço-
cuklar Seydişehir merkez ve kırsal 
mahallelerde camileri dolduruyor.  
Başkan Tutal, sabah namazında 
Kumluca  Camisini dolduran ço-
cuklara eşlik ederek, sabah namazı 
sonrasında birlikte kahvaltı yaptı. 
Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından “Güle Oynaya Camiye Gel” 
projesine kayıt yaptırarak Temmuz 
ve Ağustos aylarında 40 gün ca-
mide sabah namazına katılacak 
çocuklara bisiklet hediye edilecek.

Merkez mahallelerde olduğu 
gibi kırsal mahallelerde projeye 
ilgini yoğun olduğunu kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; 

başlatılan proje ile çocuklarımız 
cami sevgisi kazanıyor. Sabahın 
erken saatlerinde kalkarak ebe-
veynleri ile birlikte veya kendileri 
camilere koşuyor. Çok güzel bir 
görüntü. Camilerin cami tadında 
olduğu bir ortam yaşıyoruz. Sabah 
namazlarında camilerimiz çocukla-
rımızla  cıvıl cıvıl. Bizde  her gün 
ayrı bir mahallemizde çocukları-
mızla birlikteyiz. Her sabah meclis 
üyelerimiz ve birim müdürlerimiz 
ile birlikte bir camide buluşuyoruz. 
Gençlerimize kitap, hadis ve ayet 
kartelaları hediye ediyoruz cemaat  
ve çocuklarımızla birlikte namaz 
sonrası kahvaltı yapıyoruz. Ben bu 
projede emeği geçenlere teşek-
kür ediyorum” şeklinde konuştu. 
Başkan Tutal, Kumluca Mahallesi 
Camisinde birim müdürleri ve Be-
lediye Personeli ile  birlikte eda et-
tiği sabah namazı sonrasında cami 
cemaatine ve “Güle Oynaya Cami-
ye Gel” projesine katılan çocuklara 
simit, poğaça ve çay ikramında bu-
lunarak beraberce kahvaltı yaptı.
n HABER MERKEZİ 

Cezaevi firarisi dolandırıcı yakalandı 
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 
Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Tel :  0 332 239 00 75 
Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

1. Organize Sanayi Bölgesi Budaközü Sok. No: 11
Selçuklu/Konya Tel: 0 (332) 248 32 50

www.hcb.com,tr

Kobisan 2  Sanayi Sitesi’nde bulunan  ve “Ağır Vasıta 
Yedek Parça İmalatı” yapan fabrikamıza, 

İMALAT BÖLÜMÜ İÇİN
•	ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ, 
•	 İŞLEME MERKEZİ OPERATÖRÜ,
•	CNC TORNA OPERATÖRÜ,
•	EKSANTRİK PRES USTASI
•	DÖKÜM ÜRÜNLERE TESVİYE İŞLEMİ 

YAPABİLECEK PERSONELLER 
ALINACAKTIR.

DEPO BÖLÜMÜ İÇİN
•	PAKETLEME,  MONTAJ, SEVKİYAT 

PERSONELİ ALINACAKTIR.

Otogar, Cumhuriyet, Fetih Caddesi, Aydınlık Evler 
civarına servis imkanımız vardır.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MH. 10758. SOKAK KOBİSAN 2 
SAN. SİT.  NO:7 / C – 7 /D  KARATAY KONYA 
TEL : 0332 342 3563
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Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

TALAŞLI İMALAT
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Torna Operatörleri,
• Polisaj Personeli,
• Manuel Torna Elemanları;

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜ
• Döküm kalıp konusunda deneyimli;
• Döküm Ustası,
• Kalıpçı ve Kalıp Yardımcıları

ISIL İŞLEM TESİSİNDE
• Isıl İşlem (Tuz Banyoları) Ustaları ve Yardımcıları;

KALİTE KONTROL ELEMANI
• Ölçü aletlarini iyi kullanabilen ara kontrol, proses kontrol ve son 
kontrol elemanları;

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

Başvurular gizli tutulacaktır.

ADRES : 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA   
TEL : 0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78
e-mail : www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

 KONYA YILDIZI UN FABRİKASI BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

LABORATUVAR TEKNİKERİ için
• MS Office uygulamaları kullanabilen
• Vardiyalı çalışabilecek
• Askerlik ile ilişiği bulunmayan
• Vasıflı / Vasıfsız

ÜRETİM ELEMANI için
• Askerlikle ilişiği bulunmayan
• Vasıflı / Vasıfsız

Yukarıdaki kriterlere uygun personel alımı 
gerçekleştirilecektir.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

KONYA YILDIZI UN GIDA İNŞ. MAK. 
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: TÖMEK MH. ANKARA CD. 
NO:307/1 SELÇUKLU-KONYA
İLETİŞİM: 0332 271 33 842. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu - Konya / TÜRKİYE

Tel: +90 332 239 07 61

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

CNC Operatörü
 • Torna, yatay ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen
 • Yetiştirilmek Üzere Vasıfsız Eleman
 •  Krank Taşlamacılar

Montaj Operatörü
 • Otomotiv sektöründe deneyimli 
 • Tercihen havalı fren sistemleri konusunda bilgi sahibi

Depo Operatörü
  • Depo proseslerinde görev alabilecek.

21 – 35 yaş arası bay ve bayan takım arkadaşları aramaktayız.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve 
Temizlik işlerine 

bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

ADRES: MERAM YENİYOL CAD.
ARMAĞAN MAH. NO: 28

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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•  Personel giriş - çıkış, özlük, izin vs. işlerini yönetebilen,
•  Bordro hazırlayabilen,(çok önemli)
•  Alanında en az 3 Yıl tecrübesi olan, 
•  Lisans eğitimini tamamlamış (4 yıllık üniversite mezunu)
•  Askerliğini yapmış,
•  Microsoft Office programlarını özellikle Excel’i bilen,
• Genel muhasebe işlemlerini yürütebilen,
•  Mevzuatı güncel takip edebilen
•  25 ile 30 yaş aralığnda,
*Eta v.8 sql tecrübesi olan (duruma göre)

BAY, MUHASEBE YARDIMCISI 
ELEMAN ALINACAKTIR

MÜRACAAT:
Balcılar yem San. Tic. Ltd. Şti.
Hacı Yusuf Mescit Mah. Adana Çevreyolu Cad. No: 80
Tel: 0332 355 40 00

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

Firmamız bünyesinde Uzun süreli istihdam edilmek üzere;

3 MAKİNE RESSAMI 
•	 SOLİDWORKS	PROĞRAMINI	İYİ	

KULLANABİLEN
•	 ÜNİVERSİTE	MEZUNU
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 ARGON ( TİG ) KAYNAKCISI
•	 TEKNİK	RESİM	OKUYABİLEN
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 VASIFSIZ
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SANAYİ	TECRÜBESİ	OLAN	
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN	
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
•	 15	-	19	YAŞ	ARALIĞINDA
•	 ÇIRAKLIK	EĞİTİM	MERKEZİNE	KAYIT	

OLACAK

3 GAZALTI ( MİG ) KAYNAKCISI
•	 TEKNİK	RESİM	OKUYABİLEN
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

Tel:	0332 345 0728 - 0332 999 10 11 
www.sahinpaslanmaz.com.tr
ik@sahinpaslanmaz.com.tr

ZEKİ ŞAHİN PASLANMAZ
GIDA MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş

MAAŞ + SSK + YEMEK + SERVİS

ELEMANLAR ALINACAKTIR

• VASIFSIZ ELEMAN
• MONTAJ ELEMANI

• KAYNAKÇI
• PRESCİ

• CNC FREZECİ
• ÇAY VE TEMİZLİK ELEMANI

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

KURŞUNEL KALIP MAK. OTO. YD. PRÇ. METAL VE SAÇ İŞLEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mah.Kosgeb Cad. 10644 Sok No: 61-63 Karatay - KONYA / TÜRKİYE

Tel : + 90  332 345 08 10

ELEMANLAR ARANIYOR

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde vardiyalı çalışabilecek
- Askerliğini yapmış 
•  CNC TORNA OPERATÖRLERİ 
•  CNC DİK İŞLEME MERKEZİ
    OPERATÖRLERİ
•  KALİTE KONTROL ELEMANI
•  CAD/CAM OPERATÖRÜ
     (Mastercam tercih sebebidir.)
•  VASIFSIZ VE
     YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
(Müracaatlar şahsen yapılacaktır.)

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

B.KAYACIK MAH.O.S.B. İHSANDEDE CAD. 13 NOLU 
SOKAK NO:29/1 SELÇUKLU/KONYA

 CNC İşleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Operatör 
Olarak çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası 
Elemanlar 

 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 
Çalışmak Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjek-
siyon Makinelerinde Çalışmak Üzere 
Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak
No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  ADANA
 ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
• TARIM SEKTÖRÜNDE TECRÜBELİ
   OLANLAR ÖNCELİKLİ OLMAK ÜZERE
   KAYNAKÇI
• 35 YAŞINI AŞMAMIŞ OLMAK ŞARTI İLE
  ÇAY-YEMEK-TEMİZLİK İŞLERİNDE
  GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE BAYAN 

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0533 032 05 52

TEL:   0332  503 01 00
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 

KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H 
KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 

USTALARI
ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
EVRENKÖY CADDESİ NO: 5  SELÇUKLU/KONYA

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız işçi 

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA KOZMETİK LOJİSTİK VE PLASTİK SAN. TİC. 
A.Ş.  PLASTİK GRUBU bünyesinde Gıda Ambalajı üretimi 
yapan firmamızda görevlendirilmek üzere,   

 • Makinalardan çıkan ürünleri kontrol edebilecek,
 • Ürünlerin kulplaması ve ambalajlamasını yapabilecek,
 • Hammadde ihtiyacını aralıklı olarak kontrol edebilecek,
 • Deneyimli,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Vardiyalı çalışmaya uygun,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Konya’da ikamet eden,
 • En az ilköğretim mezunu,

VASIFSIZ BAY İŞÇİLER  

aranıyor.
Adres: Büyükkayacık OSB Mah. 3.OSB 9.Sokak No:9 

Tel : 0533 154 86 10  Selçuklu / KONYA

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA & KOZMETİK bünyesinde Depo ve Lo-
jistik Bölümünde görevlendirilmek üzere, 

 • Gelen Ürünleri Uygun Şekilde Depoya Alacak
 • Müşteri Siparişlerine Göre Ürünleri Hazırlayacak
 • Sevkiyatla İlgili Tüm Süreçlerde Yer Alacak
 • 20 – 40 yaş arası,

DEPO VE SEVKİYAT 
PERSONELİ  

arıyoruz.

Tel : 0332 342 07 25 - 0 533 470 49 20
Adres: F.Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad. Matbaacılar Sitesi No:1   

Karatay / KONYA

VASIFLI-VASIFSIZ VE
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

Trafikte seyir halinde olan hafif ticari araçta 
kanalizasyon borularının taşınması ilginç görüntü-
ler oluşturdu. Konya-Ankara karayolunda yolunda 
seyreden hafif ticari araç sürücüsünün kanalizas-
yon borularının bir ucu arka bagajda bir ucu da sağ 
ön camdan çıkmış bir şekilde ilerlemesi görenleri 
hayrete düşürdü. Uzun bir süre trafikte doğabilecek 
tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen sürücüyü, diğer 
araçlarda bulunan bir vatandaş tarafından cep te-
lefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, aracın baga-
jından sağ ön cama uzatılan kanalizasyon boruları-
nın araçla birlikte kapladığı alan sebebiyle yoldaki 
diğer araçlar için tehlike oluşturduğu, sürücünün 
bu şekilde yoluna devam ettikten sonra İstanbul 
yoluna dönerek gözlerden kaybolduğu görülüyor. 
n İHA 

Kanalizasyon borularını araçta taşıdı!
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ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA & KOZMETİK bünyesinde Depo ve Lo-
jistik Bölümünde görevlendirilmek üzere, 

 • Ürünlerin sevk ve teslimatını gerçekleştirecek
 • C / D / E Ehliyetli ve tercihen SRC belgeli
 • 24 - 40 yaş arası
 • Askerliğini yapmış

BAY ŞOFÖRLER 
arıyoruz.

Tel : 0332 342 07 25 - 0 533 470 49 20
Adres: F.Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad.  Matbaacılar Sitesi No:1   

Karatay / KONYA

 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup görüşmeler 
işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

Adres: Konya OSB B. Kayacık Mh. T. Ziyaeddin Cd. No:31 KONYA

Tel: 0332 239 15 14  Fax: 0.332 342 25 70 
Web: www.omeroglumetalurji.com

Karaman’da hayırsever vatandaşların katkı-
larıyla yapılan 3 bin kişilik Şehit Ömer Halisdemir 
Camii dualarla açıldı.  Merkeze bağlı Çakırbağ 
köyüne yaptırılan 3 bin kişilik cami, cuma namazı 
sonrası düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışa, 
Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman 
İl Başkanı Mehmet Er, İl Emniyet Müdürü Fikret 
Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay 
İlhan Şen, İl Müftüsü Muhammed Lütfi Keten-
ci, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, MHP 
İl Başkanı Oktay Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı 
Recep Muğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Adem 
Kapar, Çakırbağ Köyü Muhtarı Ali İhsan Bayram 
ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazı öncesi ca-
mide 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu. 
Okunan ezanın ardından cuma namazını Müftü 
Ketenci kıldırdı. Namaz sonrası protokol üyeleri 
tarafından caminin açılış kurdelesi kesildi.  
n İHA 

Karaman'da 3 bin kişilik Şehit 
Ömer Halisdemir Camii açıldı
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Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli 
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; 
şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin 
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve 
payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere 
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki 
beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda 
teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait 
olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir 
örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla 
dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 09/08/2018 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.
2.İhale Tarihi : 06/09/2018 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.
İhale Yeri : Dalgıç Yediemin-Hacıyusuf Mescid Mahallesi Uzunhasan Sok.No:22 Konya 

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 50.000,00 1 %18 1 Adet Torna makinası, 03141 Seri NumaralıLIOUY HSING CD 
marka,CNC-4501 Model-2013 model yılı

2 50.000,00 1 %18 1 Adet Torna makinesi, 116240059 Seri NumaralıPL240B/5 Model, 
SMEC Samsung 2011 model, Weıght 4000 CNC Makinası

3 150.000,00 1 %18 1 Adet Torna makinası, 17E3N0076 Seri NumaralıSL 2000 yazılı 
modelli, Weight 3900 MFG Date 08/05/2017 CNC Makinası

4 300,00 1 %18
1 Adet Ayaklı matkap ve motoru, 201698201533 Seri 
NumaralıGünsa marka, delme kapasitesi 0,20mm yazılı 1400 
motor

5 7.000,00 1 %18
1 Takım CNC parçaları CNC makinasından sökülen 12 adet 
tutucu,5 adet veldon,2 adet Utril,4 adet delikçi katel,10 adet dış 
çap kater ve 9 adet ayak-

6 300,00 1 %18 1 Adet Transpalet 2,5 tonluk sarı renkli Bıglift ve KGS ibareli 
Transpalet

7 750,00 1 %18
1 Adet Leptop, GH4193 HS 2001287 Seri Numaralı Samsung 
marka, R510 ibareli, NP R510H model, siyah renkli dizüstü 
bilgisayar

8 750,00 1 %18 Adet Yazıcı Brother marka, MFC-3200 model fotokopi ve yazıcı 
görevi gören siyah renkli yazıcı

9 500,00 1 %18 1 Adet Dizüstü bilgisayar, 7WGF93F7900806Z Seri 
NumaralıSamsung marka,NP-R530-JA09DE Model

10 750,00 1 %18 1 Adet Yazıcı, CN12KBK18M Seri NumaralıHP Marka, siyah renkli, 
SNPRC-1001-01 Model yazıcı

11 1.000,00 1 %18 1 Adet Tarayıcı&Yazıcı, TH75G4BOKJ Seri NumaralıHP Marka 
siyah renkli,fotokopi tarayıcı ve yazıcı görevi bulunan makina

12 750,00 1 %18 1 Adet LCD TV Samsung marka siyah renkli seri numarası 
okunamayan,tahmini 85 ekran TV

13 750,00 1 %18
1 Adet Demir kesme testeresi, 0219 Seri Numaralıİttifak marka, 1 
Maş 280 model, 1996 yılı ibareli, kısmen yeşil-turkuaz renkli demir 
kesme makinası

14 3.000,00 1 %18 1 Adet Transpalet Sarı renkli 1500 kg kaldırma gücünde, ART 
No:SFH1516 yazılı barkot numarası: 8698216710039 Transpalet

15 2.000,00 1 %18
1 Adet Hava kompresörü, 0605122 Seri NumaralıKırmızı beyaz 
renkli tank hacmi 200 lt lik, çalışma basıncı 8 bar gücünde, 2006 
model hava kompresörü

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 13. İCRA DAİRESİ

2018/5479 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 844860

Örnek No: 25*

Akşehir İlçe Belediyesi bayat-
layan ekmeklerin çöpe gitmesini 
önlemek ve bu ekmeklerin sokak 
hayvanlarının beslenmesinde 
kullanılması amacıyla şehrin çe-
şitli yerlerine Bayat Ekmek Top-
lama Kutuları yerleştirdi. 

Çevre temizliğine olan hassa-
siyetiyle vatandaşın taktirini top-
layan Akşehir Belediyesi “Bayat 
Ekmek Toplama Kutusu” proje-
siyle de bir ilke daha imza attı. Bu 
bünyede Akşehir Belediyesi özel-
likle ekmek israfı konusunda hal-
kı bilinçlendirerek bu alanda far-
kındalık oluşturmayı hedefliyor. 

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya yaptığı açıklamada, 
“TÜİK verilerine göre ülkemiz-
de kişi başı ekmek israfı günlük 
20 gramı bulmaktadır. Bu yıllık 
bazda değerlendirildiğinde 1.5 
milyar TL civarında bir kaynak 
israfı ortaya çıkmaktadır. Günde 
6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını 
üzülerek dile getiriyoruz. Evleri-
mizde bayatlayan ekmekleri ne 
yazık ki çöpe atarak hem ekmek 
israfı yapıyoruz hem de bu ek-
meklerin kullanılma yolunu ka-
patıyoruz. Biz bu duruma Akşehir 
Belediyesi olarak “Dur” demek 
için harekete geçtik. Akşehir Be-
lediyesi olarak bu konuya dikkat 
çekerek çöpe atılmak istenen ba-
yat ekmekleri Sokak Hayvanları 

için oluşturduğumuz besleme 
noktalarına kazandırma çalışma-
sını başlattık. Şehrimizde ekmek 
israfının önüne geçmek ve bayat-
layan ekmeklerin evsel atıklarla 
birlikte çöpe gitmesini önlemek 
amacıyla 20 ayrı pilot noktaya 
yerleştirilen bayat ekmek top-
lama kutularını, talep doğrultu-
sunda artırmayı amaçlamaktayız. 
Bayat Ekmek Kutularıyla israfın 
önlenmesi konusunda sosyal so-
rumluluk oluşturulmasını arzu-
luyoruz. Amacımız tamamen is-
rafın önüne geçmek ve dinimizde 

uygun görmediği tasnif etmediği 
şekilde ekmeklerin çöpe atılması-
nı önlemektir. Aynı zamanda Be-
sicilik yapan vatandaşlarımız da 
bu noktada bayat ekmekleri top-
layarak besin kaynağı olarak bir 
yem niteliği olarak kullanılmasını 
da sağlamayı hedefliyoruz. Bayat 
Ekmek Toplama Kutu’larının da 
üstünde yazdığımız gibi ‘Ekme-
ğimiz Nimetimizdir israf etmeye-
lim’ diyerek vatandaşlarımızı bu 
sosyal sorumluluğa davet ediyo-
ruz” dedi.
n İHA 

Ekmek israfına karşı 
bayat ekmek kutusu 

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 ilk 6 ayında bin 194  adet  kuru ot, ekin, anız vb. yangınlara müdahale etti. Konya Büyük-
şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, “Anızın yakılması tarladaki bitkilerin sürekliliğine ve çevreye de ciddi zarar vermektedir” dedi 

İlk 8 ayda bin 194 yangın
Bilinçsizce yakılan anız ve sap 

bitkilerin büyümesini etkilerken has-
talığa neden oluyor. Çiftçilerin hasat 
sonrası kalan atıkları yakmaları aynı 
tarlada yetişen bitkiler için tehlike 
oluşturuyor. Konya Büyükşehir Bele-
diyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 
ilk 6 ayında bin 194  adet  kuru ot, 
ekin, anız vb. yangınlara müdahale 
etti. 2017 yılında ise toplamda 3 bin 
621 yangına müdahalede bulundu. 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanı Cevdet İşbitirici  yol kenar-
larındaki tarlalarda anız yakılmasının 
da karayollarında trafik kazalarına 
yol açtığını belirterek, vatandaşları, 
bu alanlarda çıkabilecek yangınlara 

karşı tedbirli ve dikkatli olmaya ça-
ğırdı.

KÜÇÜK YANGINLAR  BÜYÜK 
FELAKETLERE NEDEN OLABİLİR 
Konya ovasında hasadın  ardın-

dan bahçelerde yakılan bilinçsiz ot 
yangınları doğaya ve tarlada yaşayan 
canlılara büyük zarar veriyor. Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı ekipleri vatandaşları ve 
çocukları bilinçsiz bir şekilde yapı-
lan ot yangınları konusunda uyarıda 
bulunuyor. Yaz mevsiminde mey-
dana gelen yangınların ot, saman, 
çöp ve ekin alanlarında yoğunlaş-
tığını vurgulayan İşbitirici  bu tür 
yangınların, fidanlık veya ormanlık 

alanlara sıçrama riski taşıdığını ifade 
etti. Sıcakların maksimum değerlere 
ulaştığı bugünlerde, vatandaşların 
anız ve kuruyan yabani otların yakıl-
maması yönünde titiz davranmaları 
gerektiğini belirten İşbitirici, küçük 
yangınların büyük felaketlere neden 
olabileceğini akıllarından çıkarma-
malarını istedi.

DİKKATSİZLİK VE İHMAL 
YANGINLARIN EN BÜYÜK SEBEBİ 
Konya Büyükşehir Belediyesi İt-

faiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici,  
“Dikkatsizlik ve ihmal sonucu çıkan 
yangınlar, her mevsimde olduğu 
gibi, yaz yangınlarının da yine en bü-
yük nedeni. vatandaşlardan çevreyi 

kontrol altında tutmalarını, çocukla-
rını yangın tehlikesine karşı uyarma-
larını ve bilgilendirmelerini istiyoruz. 
Biçilen, hasat ekilen ekinin tarlada 
kalan sap kısımları anız olarak isim-
lendirilmektedir. Bitkilerin gelişmesi 
için gerekli olan besin maddelerinin 
bir kısmını, organik maddenin ay-
rışma ürünü olan humus oluşturur. 
Humus aynı zamanda toprakta yağış 
sularının emilmesini ve tutulması-
nı sağlar. Topraktaki kümeleşmeyi 
temin ederek erozyonla taşınmasını 
önler ve aynı zamanda toprağın iyi 
havalanmasını sağlayan organik bir 
maddedir. Anızların yakılmasıyla çok 
uzun zaman sürecinde oluşan bu 

organik maddeler toprağın fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik dengesi bozar. 
Anız yakılmasını takip eden yıllarda 
hububatta kök çürüklüğü hastalığı 
gelişir. Sap ve anızın yakılması sonu-
cunda bitkilerin büyümesini teşvik 
eden karbon ve azotun noksanlığına 
bağlı olarak bitkilerde gelişme geri-
liği şekillenir. Aslında anız, toprakta 
geleceği inşa etmektedir. Ancak bu 
inşa süreci yanlış uygulamalar sonu-
cu zarar görmektedir. Çiftçilerimiz 
hasat sonrası kalan atıkları yakarak 
kısa yoldan kurtulmak istemektedir-
ler. Bu gelenek yıllardır süregelen ve 
çiftçilerin vazgeçmedikleri yanlış bir 
uygulamadır. Anız yakma ile birlik-

te sadece toprak üzerinde görülen 
yok edilmeyip, aslında aynı tarladaki 
bitki neslinin geleceği de yok edil-
mektedir. Anızın yakılması tarladaki 
bitkilerin sürekliliğine ve çevreye de 
ciddi zarar vermektedir. Ayrıca ya-
kılan tarlalara komşu olan ormanlık, 
fundalık ve çalılık gibi orman alanları 
da bu yakma işleminden olumsuz 
etkilenmekte ve kimi zaman orman 
yangınları şekillenebilmektedir. Va-
tandaşlarımızı bilinçsiz kuru ot, ekin, 
anız vb. yangınlara karşı uyarıyoruz. 
Bu otları yakarken hem doğadaki 
hayvanlara hem de çevreye zarar 
veriliyor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Ebu Said Sa‘d b. Malik b. Sinan 
el-Hudri (ö. 74/693-94) en çok hadis 
rivayet eden yedi sahabeden biridir.

Medine’nin Hazrec kabilesinden 
olup daha çok künyesiyle tanınır. Hudri 
nisbesini dedelerinden Hudre’ye nisbetle 
almıştır. Annesi Üneyse bint Ebu Harise, 
Adi b. Neccar oğullarından olup Re-
sul-i Ekrem’e biat eden hanımlardandır. 
Meşhur sahabe Katade b. Nu‘man onun 
anne bir kardeşidir. Ebu Said, Uhud Gaz-
vesi’ne katılmak için Hz. Peygamber’in 
huzuruna çıktığı zaman on üç yaşınday-
dı. Babası Malik, gelişmiş olduğunu söy-
leyerek onun savaşa katılmasını isteme-
sine rağmen Hz. Peygamber buna izin 
vermedi. Malik bu gazvede ailesine bir 
gelir bırakmadan şehit düşünce annesi 
Ebu Said’i yardım talep etmek üzere Hz. 
Peygamber’e gönderdi. Resul-i Ekrem 
ona, istemekten sakınanı Allah’ın iffetli 
kılacağını, halktan bir şey beklemeden 
elinde olanla yetineni zengin edeceğini, 
sabretmek isteyene de sabır vereceğini 
söyledi. O günden sonra Ebu Said kim-
seden bir şey talep etmedi. Hz. Peygam-
ber’le birlikte ilk defa Hendek Gazvesi’ne, 
daha sonra on iki gazveye katıldı. Bey‘a-
türrıdvan’da bulundu; Resul-i Ekrem’e 
biat eden sahabeler arasında ilk sırada 
yer aldı.

Ebu Said, vefatından bir süre önce 
oğlu Abdurrahman’ı Cennetü’l-Bakī‘a 
götürerek öldüğü zaman gömülmeyi 
istediği uzak bir köşeyi gösterdi; üzerine 
türbe yapılmamasını, arkasından yas tu-

tulmamasını vasiyet etti. 74 
(693-94) yılında Medine’de 
vefat etti ve istediği yere gö-
müldü. Diğer bazı sahabeler 
gibi Ebu Said el-Hudri’nin 
de İstanbul’da Kariye Camii 
yakınında bir makam-kabri 
bulunmaktadır. İstanbul’un 
kuşatılması sırasında şehit 
düştüğü ve buradaki türbe-
de medfun olduğuna dair 
çeşitli eserlerde kaydedilen 
bilginin ise gerçekle ilgisi yoktur.

Genç sahabilerin en fakihi olarak 
bilinen Ebu Said el-Hudri “imam” ve 
“Medine müftüsü” lakaplarıyla anılmış, 
pek çok içtihadı ve fetvası kaynaklarda 
yer almıştır. Rivayet ettiği 1170 hadisle, 
1000’den fazla hadis rivayet eden yedi 
sahabe arasına girmiştir. Hz. Peygam-
ber’in, hadislerin yazılmasını yasaklama-
sıyla ilgili en yaygın ve sahih rivayet Ebu 
Said’den nakledilmiştir. Kendisinden 
hadis öğrenenlerden bazıları ezberle-
dikleri hadisleri yazmak isteyince buna 
izin vermemiş, hadislerin Kur’an haline 
getirilmemesini söyleyerek onları ez-
berlemelerini tavsiye etmiştir. Ebu Said, 
Resul-i Ekrem’den başka Hz. Ebu Bekir 
ve Ömer gibi önde gelen sahabelerden 
hadis rivayet etmiş, kendisinden de Ab-

dullah b. Ömer, Cabir b. 
Abdullah, Enes b. Malik 
gibi sahabeler, oğulları 
Amir ve Abdurrahman, 
karısı Zeyneb bint Ka‘b 
b. Ucre ile Ebu Seleme 
b. Abdurrahman, İbn 
Ömer’in azatlısı Nafi‘, 
Said b. Müseyyeb, Ata 
b. Yesar, Said b. Cübeyr 
ve Hasan-ı Basri gibi ta-
nınmış tabiiler rivayette 

bulunmuşlardır. Ebu Said el-Hudri ta-
lebelerini, “Merhaba Resûlullah’ın bize 
vasiyet ettiği kimseler!” diyerek karşılar, 
Hz. Peygamber’in, İslamiyet’i öğren-
mek üzere dünyanın dört bir yanından 
insanların geleceğini haber verdiğini ve 
ashaba onlara iyi davranmalarını tavsiye 
ettiğini söylerdi.

Ebu Said’in, Baki b. Mahled’in 
el-Müsned’inde mükerrerleriyle birlikte 
1170, Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’inde 955, Sahihayn’da 111 rivayeti 
bulunmaktadır. Bunlardan kırk üçü 
Sahih-i Buhari ile Sahih-i Müslim’de, 
on altısı sadece Buhari’nin, elli ikisi de 
sadece Müslim’in el-Camiu’s-sahihin-
de yer almaktadır. Onun rivayetleri, Hz. 
Peygamber ve ashap dönemine açıklık 
getiren söz ve yorumlar ihtiva etmesi 

bakımından dikkat çekicidir. EbuMusa 
el-Eş ‘ari, Halife Ömer’in kapısını üç 
defa çalıp cevap alamayınca geri dön-
müş, niçin öyle yaptığını soran halifeye 
Hz. Peygamber’in böyle dediğini söy-

lemişti. Kendisinin Resul-i Ekrem’den 
böyle bir şey duymadığını belirten Hz. 
Ömer ondan iddiasının ispatını isteyince 
EbuMusa şahit olarak genç sahabeEbu 
Said el-Hudri’yi göstermişti. Muaviye b. 
Hakem’ in bayram hutbesini bayram na-
mazından önceye almasına karşı çıkan 
Ebu Said bunun sünnete uymadığını ha-
tırlatmıştı. Aynı şekilde Dımaşk’ta Muavi-
ye’nin huzuruna çıkarak beğenmediği ta-
vırlarını tenkit etmiş, Hz. Peygamber’in, 
doğruyu bilenin onu söylemekten geri 
durmaması hususundaki buyruğu üze-
rine bu uyarıyı yaptığını belirtmişti.

Ebu Said’in kendisinden öğüt iste-
yen birine şunları söylediği rivayet edi-
lir: “Allah’tan kork, çünkü her işin başı 
Allah korkusudur. Cihada sarıl, çünkü 
cihat İslam’ın ruhbaniyeti, dünya zevk 
lezzetlerine kapılmama hissidir. Allah’ı 
zikretmeye ve Kur’an okumaya devam 
et ki seni gökte melekler, yerde insanlar 
arasında yaşatacak olan budur. Doğruyu 
söyle, bunun dışında da sükûtu tercih et. 
Bunları yaparsan şeytanı yenersin”.

 KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET VAK-
FI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

KABUĞU KIRILAN SEDEF ÜZÜNTÜ 
VERMESİN SANA, İÇİNDE İNCİ VAR-
DIR.

 HZ.MEVLANA

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 89
EBU SAİD el-HUDRİ(R.A.)

İran Meclisi Ulusal Güvenlik 
ve Dış Politika Komisyonu Başkanı 
Haşmetullah Felahetpişe, Tahran 
ile Washington arasında diplomasi 
yolunun kapandığını belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik 
ve Dış Politika Komisyonu Başkanı 
Haşmetullah Felahetpişe, Tahran 
ile Washington arasında diplomasi 
yolunun kapandığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani’nin ABD’nin yaptırım poli-
tikasına tepki gösterdiği açıklamala-
rına ABD Başkanı Donald Trump’ın 
verdiği tepkiyi değerlendiren Fe-
lahetpişe, “Tahran ile Washington 
arasında diplomasi yolu kapandı. 
Bu yüzden yetkililer birbirlerine 
açıklamalar üzerinden cevap veri-

yor.” dedi. 
ABD’nin İran’a yönelik saldırı 

tehditlerine de değinen Felahetpişe, 
iki ülke arasında meydana gelebile-
cek olası bir savaşın bölgeye ve tüm 

dünyaya yayılacağını bu yüzden 
Tahran ile Washington arasında bir 
savaş ihtimali olmadığını ifade etti. 

İran İşçiler Haber Ajansı IL-
NA’ya konuşan Felahetpişe, İran’ın 

petrol satışının ABD tarafından en-
gellenmesi durumunda Hürmüz 
Boğazı’nın kapatılmasının mümkün 
olup olmayacağına ilişkin soru üze-
rine, ABD’nin nükleer anlaşmadan 
tek taraflı çekilmesine işaret ederek 
uluslararası hukukun ABD tarafın-
dan ihlal edildiğini ve bunun so-
rumlusunun da Washington olaca-
ğını söylemekle yetindi.

Felahetpişe ayrıca ülkesinin, 
dünya petrol piyasasında istikrarsız-
lık oluşturma niyetinde olmadığını 
belirterek, “Cumhurbaşkanı Ru-
hani’nin bu konu hakkındaki açık-
lamaları aslında ABD’ye karşı bir 
uyarıdır. Onlar da bu uyarıyı doğru 
şekilde algılamalıdır.” ifadelerini 
kullandı.  n AA

İsrail’den Gazze 
sınırına hava saldırısı

İsrail polisi cemaate ses
bombaları ile saldırdı

Yahudiler, Filistinlilere 
ait evi ateşe verdi

İsrail, Gazze Şeridi’nin doğu 
sınırına hava saldırısı düzenledi. 
İsrail ordusuna ait bir savaş uça-
ğı, Gazze’nin doğusundaki Tuffah 
Mahallesi’nde “yanan uçurtma” ve 
helyum gazıyla şişirilmiş “balon-
lar” gönderen grupların bulundu-
ğu bir alana roket saldırısı düzen-
ledi. Olayda ölen ya da yaralanan 
bulunmuyor. İsrail, Filistinli göste-
ricilerin Gazze Şeridi çevresindeki 

Yahudi yerleşim yerlerine “yanan 
uçurtma” ile helyum gazıyla şi-
şirilmiş “balonlar” göndermesi 
nedeniyle bölgede bir dizi yangın 
meydana geldiğini belirtiyor. “Ya-
nan uçurtmalara” çözüm bulama-
yan İsrail ordusu, son günlerde bu 
uçurtmaların hazırlandığı yerler 
olduğu iddiasıyla sınırda pek çok 
noktaya hava saldırısı gerçekleşti-
riyor.  n AA

İsrail polisinin cuma namazının 
ardından Mescid-i Aksa’ya girerek, 
cemaate saldırmasının ardından 
olaylar çıktı. Ses bombalarıyla ce-
maate saldıran polise, Filistinli bir 
grup genç, havai fişeklerle karşılık 
verdi. Ayrıca Aksa’nın Meğaribe 
kapısında toplanan cami cemaati, 
tekbir ve sloganlarla İsrail polisini 
protesto etti.  Tepkilere rağmen 
Harem-i Şerif’i terk etmeyen İsrail 
polisi, cemaati dağıtarak Aksa’dan 
çıkarmak için sert müdahalede bu-
lundu. 

Cemaati zor kullanarak Mes-
cid-i Aksa’dan çıkaran İsrail polisi, 
şu ana kadar iki Filistinliyi yaraladı, 
bazılarını da gözaltına aldı.  Olaylar 
sırasında Harem-i Şerif’in içinde 
bulunan Kıble Mescidi’nin kapıla-
rını kapatan İsrail polisi, mescidin 
içine ses bombası attı. Şu ana ka-

dar herhangi bir resmi açıklama 
yapmayan İsrail polisi, Mescid-i 
Aksa’nın tüm kapılarını kapatır-
ken içeride kalan cemaati dışarı 
çıkardı. İsrail polisi, geçen yıl 14 
Temmuz’da 2 İsrail polisi ile 3 Fi-
listinlinin hayatını kaybettiği olay-
ların ardından Mescid-i Aksa’yı iki 
gün kapatmıştı. İsrail yönetimi, 16 
Temmuz’da Aksa’nın kapılarını aç-
mış ancak tüm kapılara dedektör 
yerleştirmişti. Bu adım nedeniyle 
Mescid-i Aksa’ya girmeyi redde-
den Filistinliler, yaklaşık iki hafta 
boyunca vakit namazlarını Ha-
rem-i Şerif’in kapılarında kılmıştı. 
Artan protesto ve tepkiler üzeri-
ne İsrail Güvenlik Kabinesi, aldığı 
kararla Mescid-i Aksa’nın kapıla-
rındaki dedektörleri 27 Temmuz 
2017’de kaldırmıştı.
n AA

Yahudi yerleşimciler, işgal al-
tındaki Batı Şeria’da Filistinlilere 
ait bir ev ile bazı tarım arazilerini 
ateşe verdi. Batı Şeria’daki yasa 
dışı yerleşimlerden sorumlu Fi-
listinli hükümet yetkilisi Gassan 
Daglas, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Yeş Kudeş yerleşim 
biriminden bir grup Yahudi yerle-
şimcinin, Nablus’un güneyindeki 
Calud köyüne baskın düzenleyerek 
köydeki bir ev ile bazı tarım arazi-
lerini ateşe verdiğini dile getirdi. 

Evin büyük bir kısmının yandığını 
belirten Daglas, olayda yaralı olup 
olmadığı konusunda bilgi vermedi. 
Daglas, Yahudi yerleşimcilerin ay-
rıca buğday ekili bazı arazileri ate-
şe verdiğini, onlarca meyve ağacını 
da kestiğini belirtti. Nablus’un çev-
resinde bulunan küçüklü büyük-
lü 39 Yahudi yerleşim biriminde 
yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci 
yaşıyor ve söz konusu yerleşimciler 
zaman zaman Filistinlilere yönelik 
çeşitli saldırılarda bulunuyor.  n AA

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye yönelik yaptırım tehdidini değerlendiren Prof. Dr. Caner Arabacı, 
“Türkiye’ye darbe yapanı destekliyor ve saklıyor! Sonra da Türkiye’yi tehdit ediyor. Bize tehdit sökmez” dedi

‘Trump’ı devlet adamı 
olarak ciddiye almayın!’

Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) Başkanı Donald Trump, sos-
yal medya hesabı üzerinden yaptığı 
açıklamada, Türkiye’ye geniş yap-
tırımlar başlatacağı tehdidinde bu-
lundu. Terör örgütleri FETÖ ile PKK 
adına suç işlediği ve casusluk yaptı-
ğı iddiasıyla yargılanmasına devam 
edilen ABD’li din adamı Andrew 
CraigBrunson’ın serbest bırakılma-
ması durumunda Türkiye’ye geniş 
yaptırımlar başlatacağı şeklinde 
tehditler savurdu. ABD’nin yaptırım 
tehdidi ile ilgili açıklamalarda bulu-
nan Necmettin Erbakan Üniversite-
si Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülte-
si Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Caner Arabacı, yapılan tehditlerin 
ciddiye alınmaması gerektiğini dile 
getirerek, “Yardım etmeyeceğim 
dedi ama sözünde durmadı. Yön-
lendirmeyi, yardım etmeyi ve bü-
tün yaptırımları uyguluyorlar zaten! 
Türkiye’ye darbe yapanı destekliyor 
ve saklıyor! Suçluları zaten teslim 
etmiyor. Bir de gelmiş tehdit ediyor. 
Trump’ın, devlet adamı olarak çok-
ta ciddiye alınmaması gerekir” dedi. 
TRUMP’IN, DEVLET ADAMI OLARAK 

ÇOKTA CİDDİYE ALINMAMASI 
GEREKİR

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ca-
ner Arabacı, ABD Başkanı Trump’ın 
tehdit içeren sözlerini ciddiye alma-
mamız gerektiğini belirterek sözle-
rine şu şekilde devam etti, “Trump 
zaten bütün yaptırımları uyguluyor. 
Türkiye’nin uzun yıllardır savaştığı 
terör örgütüne geçtiğimiz günlerde 
200 tır silah yardımında bulundu. 
Yardım etmeyeceğim dedi ama 
sözünde durmadı. Yönlendirmeyi, 
yardım etmeyi ve bütün yaptırımla-

rı uyguluyorlar zaten! Bunun üstüne 
daha ne yaptırımı uygulayacakmış? 
Düşmanlıksa, düşmanlığı açık bir 
şekilde yapıyor. Terörü destekliyor, 
Türkiye’ye darbe yapanı destekliyor 
ve saklıyor! Suçluları zaten teslim 
etmiyor. Yani bunların üstünde 
daha neler yapabilir ki? Bu yaptırım 
muhabbeti blöfün dışında hiçbir an-
lam taşımıyor. Bu Trump’ın, devlet 
adamı olarak çokta ciddiye alınma-
ması gerekir. Bizim kendi güven-
liğimizi kendimiz sağlamamız için 
çaba sarf etmemiz lazım”

“BİZE TEHDİT SÖKMEZ”
ABD’nin yaptırım tehdidi ile 

ilgili geçtiğimiz günlerde açıkla-
malarda TBMM Başkanı Binali Yıl-
dırım, “Bize tehdit sökmez, ABD 
Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede 
geliştirmeyi arz ediyorsa bu ucuz 
tehdit lisanını bırakmalı. Türkiye’yi 
tehdit etmeden önce Türkiye’de 
bir 15 Temmuz darbe girişiminin 
olduğunu ve bu girişimin de faili 
olan FETÖ’nün Amerika’da elini 
kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya 
tabii olmadan muhafaza edildiği-
ni de unutmamalıdır. Amerika bir 
hukuk devletiyse, Türkiye de bir 
hukuk devletidir. Dolayısıyla huku-
kun kararına saygı göstermek du-

rumundadır. Bizim tavsiyemiz artık 
bu ucuz tehdit lisanını Amerika’nın 
bırakması ve Türk halkının güveni-
ni nasıl kazanacak, 15 Temmuz’dan 
sonra bunun yollarına bakması ge-
rekir” dedi.

“BU, BÜYÜK BİR HAD 
BİLMEZLİKTİR”

Bazı ABD’li yetkililerin Türki-
ye’yi tehdidinin had bilmezlik oldu-
ğunu ifade eden Anayasa Başkanı 
Bekir Bozdağ ise şunları söyledi: 
“Türk milleti,Türkiye Devleti ve 
Türk tarihi hakkındaki cehaletleri-
nin somut göstergesidir. Haddini 
bilmeyene had bildirmek de; Türk 
milletini ve Türkiye’yi tanımayan-
lara tanıtmak da bilmeyenlere de 
öğretmekte mahiriz. Türkiye’ye 
düşmanlık eden bütün ülkeleri, te-
rör örgütlerini, hainleri ve ihanet 
şebekelerini alenen destekleyen 
ABD yönetimi, Türkiye’nin her oyu-
nu, her tuzağı ve her kirli hesabı da-
ima bozduğunu, bundan sonra da 
bozma gücüne sahip olduğunu hala 
öğrenmemişse, ders tekrarı da ya-
parız. Türkiye, egemen ve bağımsız 
bir ülkedir; aynı zamanda demokra-
tik bir hukuk devletidir. Türk yar-
gısı, bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir 
kişi, makam veya organ Türkiye’ye 
de Türk yargısına da emir ve tali-
mat veremez; tavsiye ve telkinde 
bulunamaz.

Türkiye’de darbe teşebbüsün-
de bulunan,251 şehidin, 2 bin 193 
gazinin kanı elinde olan katil, baş-
papazlardan, teröristbaşıFethullah 
Gülen’i himaye edeceksiniz, sonra 
da Türkiye’de pek çok suça karıştı-
ğı davaya konu papazı bahane edip 
Türkiye’yi tehdit edeceksiniz, bu, 
büyük bir had bilmezliktir” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

‘İran ile ABD arasında diplomasi yolu kapandı’

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE

Prof. Dr. Caner Arabacı
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Gönül İnsanı,
Gençlik Hizmetleri ve

Spor İl Müdürü 
Ömer Ersöz

ve
Yazar Salih Sedat Ersöz’ün 

babası, 
Konya Otogar Müdürü Ömer 

Lütfi Ersöz’ün amcası

VEYİS ERSÖZ’ün 
vefatını derin bir üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan rahmet, 
yakınlarına Cenab-ı Allah’tan Sabr-ı 

Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu 
Başkanı Halil İbrahim Balcı, yükse-
len maliyetleri gerekçe göstererek 
ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam 
yapılacağını geçtiğimiz günlerde 
duyurmuştu.Ticaret Bakanlığı’n-
dan da ekmek zammı ile ilgili açık-
lama geldi. Bakanlık, Türkiye Fırın-
cılar Federasyonu’nun zam yapma 
yetkisinin olmadığını açıkladı. Kon-
ya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat 
Honça ise, zam ile ilgili çalışmaların 
sürdüğünü ifade ederek, Konya’da 
da önümüzdeki günlerde oranla-
rın açıklanacağını söyledi. Honça, 
“Kurumsal olarak gelen zamlar bizi 
yeniden fiyat ayarlanmasıyla ilgili 

zorunlu hale getirdi. Konya’da uy-
gulanacak olan ekmek zamları ile 
ilgili çalışmalarımız sürüyor. İler-
leyen günlerde oranları açıklayaca-
ğız” diye konuştu. 

“YÜZDE 15 ARTIŞ SÖZ KONUSU 
OLACAK”

Türkiye Fırıncılar Federasyonu 
Başkanı Halil İbrahim Balcı, zamla 
ilgili şunları söylemişti: “Bugünden 
itibaren yayınlayacağımız genel-
geyle birlikte ekmeğin Türkiye’de 
azami fiyatı 5 lira olan fiyatı, 5 lira 
75 kuruşun üzerinde olmayacak. 
Yani enflasyon oranları göz önün-
de bulundurularak 2 yılı aşkın bir 
süredir fiyat değişikliği olmadığını 

göz önünde bulundurursak, yüzde 
15 bir fiyat artışı söz konusu ola-
cak.” n HÜSEYİN MENEKŞE

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmek fiyatlarına yüzde 15 oranında 
zam yapılacağı açıklanmıştı. Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat 
Honça ise ekmeğe zam oranı ile ilgili çalışma yaptıklarını söyledi

Ekmeğe zam geliyor!

Konya’nın yetiştirdiği gönül insanlarından Eğitimci-Yazar Veyis Ersöz, Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Çevresini  aydınlatan, etrafına örnek olan merhum Ersöz’ün vefatı yakınlarını ve sevenlerini üzdü

Çevresini aydınlattı, 
etrafına örnek oldu
Hayatı çilelerle geçen ancak İs-

lam davasından hiçbir zaman ayrıl-
mayan, Konya’nın yetiştirdiği ilim 
ve fikir insanı Veyis Ersöz, Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Kulluğunu kendi 
kişisel hayatında yaşarken, çevresi-
ni de aydınlatan, etrafına örnek olan 
merhum Ersöz’ün vefatı yakınlarını 
ve sevenlerini üzdü. 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürü Ömer Ersöz’ün ve Yazar Salih 
Sedat Ersöz’ün babası ve Konya Oto-
gar Müdürü Ömer Lütfi Ersöz’ün am-
cası Veyis Ersöz 93 yaşında Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Merhum Veyis 
Ersöz’ün cenazesi ikindi namazına 
müteakip Hacıveyis Camiinde kılı-
nan cenaze namazının ardından üçler 
mezarlığına defnedildi. Ersöz ailesini 
acı günlerinde Vali  Yakup Canbolat, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Mil-

letvekili Selman Özboyacı, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı,  Saa-
det Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Lütfi Yalman, İl Müftüsü Ahmet Po-
çanoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi 
Alper Arıkoğlu, Konyaspor Kulübü 
Basın Sözcüsü Recep Çınar, Atiker 
Konyaspor Başkan Yardımcısı Okay 
Tınkır, Konya ASKF Başkanı Remzi 
Ay , İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
Gürsoy,  çok sayıda STK başkanı, spor 
adamları ile Ersöz ailesinin yakınları 
ve sevenleri katıldı.

 Merhum Veyis Ersöz 3 kız 2 er-
kek babası olmak üzere 5 çoçuk sahi-
bi idi. Yenigün Gazetesi olarak mer-
hum Veyis Ersöz’e Allahtan rahmet 
sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.

CENAB- I ALLAHTAN 
GELENLERE HEP ŞÜKÜR ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcı-

sı ve Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun, Veyis Ersöz ile ilgili düşünceleri-
ni gazetemize anlattı. Sorgun, “Veyis 
hocamın hayatı bizim için en büyük 
örnek. Bir tarafında mesleğinde çok 
nezih bir öğretmenlik yaptı. Bir taraf-
tan hem STK içinde oldu. Yazı hayatı-
nın içinde oldu. Sadece yazmakla kal-
madı, yazdıklarını hayatında yaşadı. 
Hiç hayattan kopmadı. Hep hayata  

tutundu. Cenab- ı Allahtan gelenlere 
hep şükür etti. İsyan etmedi. Dolu 
dolu bir hayat yaşadı. Örnek bir şah-
siyetti. Sözde değil, özde yaşadı hep. 
Allah’tan kendisine gani gani rah-
met diliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü de, “Bir 
çınar olarak Konya kültür semaların-
da güzel bir ömür sürmüş, Konya’nın 
tarihine kültürüne aşına bir insandı. 
Rol model bir insandı. Bütün hayatı-
nı eğitime ve kültüre adamış bir in-
sandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı 
cennet olsun” diye konuştu. 

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca da şunları kaydetti: 
“Rahmetli baba dostu bir insandı. 
İlim ehli bir insandı. Veyis hocama  
cenab-ı Allah’tan gani gani rahmet 
diliyorum.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



Konya’nın yetiştirdiği önemli fi-
kir ve ilim insanlarından biri de; Ve-
yis Ersöz. 1945-2015 yılları arasın-
da aralıksız 70 yıl yazarlık yaptı. 93 
yaşında hayatını kaybeden Ersöz’ün 
cenazesinin ikindi namazını müte-
akip Hacıveyis Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Üçler 
Mezarlığında toprağa verildi.  Veyis 
Ersöz’ün yaşantısını, aile hayatını, 
davasına olan inancını ve azmini 
oğulları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Ömer Ersöz, Eğitimci-Yazar 
Salih Sedat Ersöz ile yeğeni Konya 
Büyükşehir Belediyesi Şehirlerara-
sı Otobüs Terminali Müdürü Ömer 
Lütfi Ersöz, Yenigün Gazetesi’ne 
anlattı.  

BİZLERİ YETİŞTİRİKEN DİN VE 
MANEVİYAT ÇERÇEVESİNDE 
YETİŞTİRMEYE GAYRET ETTİ

Veyis Ersöz’ün en küçük çocu-
ğu olan ve şu anda Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
görevini yürüten Ömer Ersöz,  ba-
basının sosyal çevresi ve yaşantısı 
sebebi ile geniş bir çevresi olduğunu 
ifade ederek, “Babam 1926 doğum-
lu idi. Konya’nın Akören ilçesinde 
doğdu. Eskişehir Çiftlere Öğretmen 
Okulu’nda mezun olduktan sonra 
öğretmenlik hayatına başladı. 30 yıl 
öğretmenlik yaptı. Emekli olduktan 
sonra farklı dernek ve vakıflarda 
yöneticilik yaparak da birçok çocu-
ğa hizmet etme şansı buldu. Bunlar 
Milli Gençlik Vakfı, İlim Yayma Ce-
miyeti, IRŞAD Dayanışma Derneği 
gibi vakıflarda görev yaptı. Yerel ga-
zetelerde onbinlerce makalesi çıktı. 
Konferanslar ve kitaplar ile gençliğe 
ve vatandaşlara yararlı faydalı ol-
maya çalıştı. İnandığı dava üzerine 
hizmetler yaptı. 89 yaşında sarı leke 
hastalığında gözlerini kaybetti. Son 
beş ay önce pıhtı atması ile birlikte 
5 aydan beri hastanede tedavi görü-
yordu. Babamın yetiştirdiği öğrenci-
lerinden milletvekili, profesör, birçok 
makam ve mevki sahibi insanlar 
çıktı. Sosyal yaşamı sebebi ile geniş 
bir çevresi ve seveni vardı.  5 çocuk 
sahibi idi. Evlatların en küçüğü ben 
idim. Evlatlarını yetiştirirken din ve 
maneviyat üzerine yetiştirmeye gay-
ret etti. Topluma da hep onları takdir 
etti. Namazın üzerine çok dururdu. 
Bu konuda hem evlatlarına hep de 
topluma öğütler verildi. Disiplini se-
ven bir babaydı. Benim de ilkokulda 
5 yıl öğretmenliğimi yaptı. Allah rah-
met eylesin. Mekanı cennet olsun” 
ifadelerini kullandı. 

ÇOÇUKLARIN VE  TÜM GENÇLERİN 
YETİŞMESİNDE BÜYÜK KATKI 

SAĞLADI 
Merhum Ersöz’üh sadece ço-

cuklarının değil tüm gençlerin yetiş-
mesi yönünde gayretleri olduğunu 
ifade eden Eğitimci-Yazar Salih Se-
dat Ersöz de babasını şu cümlelerle 
anlattı: “Babamız Veyis Ersöz islam 
ahlakı ile yoğrulmuş, İslam ahlakı 
ile bezenmiş, gençliğin yetişmesi 
için tam 70 yıl boyunca yazılar ya-
zan. Yazdığı yazılar ile gençliğimize 

ışık tutan, gençliğimizi aydınlatan 
hem yazar hem fikir adamı, iyi bir 
aile babası. Ailesi ve torunlarını her 
birini ayrı ayrı düşünen bir insandı. 
İhtilal dönemlerinde çok çeşitli mü-
cadelesi oldu. Hiçbir zaman yazıla-
rından taviz vermedi. Davası ile ilgili 
mücadelesini sürdürdü. Hapishane-

de yattı. Çileler çekti. Ama bunlara 
rağmen mücadelesini sürdürdü. Son 
4 yılda sağlık sorunlarını çekti. Ba-
bamın 5 çocuğundan 28 torunu, bir 
o kadar’da torun çocuğu var. Hatta 
torununun torununu da gördü. To-
runların hepsine ayrı ayrı özen gös-
teren, ayrı ayrı ihtiyaçlarını gören, 
her birini arayıp soran, ihtiyaçlarını 
sürekli soran, onların ahlaklı yetiş-
mesi için üzerinde titreyen böyle 
bir aile babasıydı. Sözünü bağlılıkta 

oldukça titizdi.  Herhangi bir yere gi-
dileceği zaman sözleşme anında bir 
saat verilmişse o saate dakika dakika 
uyan, saniye saniye riayet  etmeye 
çalışan bir insandı. Babamı davasına 
bağlı sebebi ile Milli şairimiz Meh-
met Akif Ersoy’a benzetilerdi. Sima 
olarak ve Mehmet Akif Ersoy’un hu-
yunu andıran özellikleri vardı. Onun 
gibi sözüne ve davasına sadık. Onun 
gibi hassas ve titiz kişiydi. Çocukla-
rının hepsinin İslam ahlakı üzerine 
yetişmesi için gayret göstermesi en 
büyük özelliği idi. Sadece çocukla-
rının değil tüm gençlerin yetişmesi 
yönünde  gayretleri vardı.  Şahsımın 
yazarlığa başlamasında babamın et-
kisi oldukça büyük. Kendisinin yazar 
olmasından dolayı bizler de böyle 
bir durum gelişti. Babamızın hem 
eğitimci hem de yazarlık yönünü 
devam ettirmeye çalışıyoruz” diye 
konuştu.

AMCAM HAYATINI İSLAM’LA İÇ İÇE 
SÜRDÜRDÜ 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehirlerarası Otobüs Terminali Mü-
dürü ve Veyis Ersöz’ün yeğeni olan 
Ömer Lütfi Ersöz  amcasının haya-
tını İslam’a adadığını ifade ederek, 
“Amcam hayatını  İslam’a adamış, 
hayatını güzel yaşamış bir insandı. 
Rabbim marifeti ile muamele eyle-
sin. Yazmış olduğu eserleri ile yapığı 
hizmetler ile vakıf, dernek başta ol-
mak üzere bir çok kişiye önderlik et-
mişti. Anadolu’dan çıkan Konya’nın 

sevilen ismi, kültür adamı. Manevi 
yönleri diri ve canlı olan. Hayatını 
inandığı değerler üzerine yaşayan 
bir insandı. 1926 yılında doğan am-
camız 2018 yılında hakkı rahmetine 
kavuşmuş oldu. Amcamın mekanı 
cennet olsun. Rabbim herkese sağ-
lıklı uzun ömürler versin. Amcam 

hayatını İslam’a  göre şekillendiren, 
ilkokul yıllarından itibaren 5 vakit 
nazmını kılan bir insandı. Kur’an-ı 
Kerim’i okulun hizmetlisinden öğ-
renen bir insan. Milli Gençlik Vakfı, 
İlim Yayma Cemiyeti, İrşad Derneği, 
Ravza Eğitim Vakfı ve benzeri bir-
çok sivil toplum örgütünde başkan, 
üye, yöneticilik yaparak, İnsanların 
en hayırlısı insanlara en çok faydası 
dokunandır düsturu gereğince insa-
nımıza hizmet etti. Yaptığı özverili 

çalışmaları sebebiyle birçok kuru-
luş tarafından ödüle layık görüldü. 
Sosyalizm, Komünizm, Faşizm Ve 
Şeriat Nedir? Kitabı 1976 yılında 
yayımlanmıştı. Kitabının  Piyasaya 
çıktığı andan itibaren çok büyük ses 
getirmiş, 1980 ihtilali sonrası yasak-
lılar listesine alınmıştır. Amcam Ve-
yis Ersöz’ün;Gönüllerden Damlalar, 
Ünitelerin Şiirle İzahı, Yeni İlâhiler, 
Sosyalizm, Komünizm, Faşizm ve 
Şeriat Nedir?,Dünden Bugüne Kül-
tür ve Maarifimiz, İslâm da Akıl ve 
Nefis Eğitimi, İslâm da Cemaat ve 
Önemi, Âyetlerle Allah Korkusu, 
Tarihte Ünlü Kefereler, Ünlü Zalim-
ler, Cami ve Cemaat Adabı, Namaz 
Risalesi,Âyet ve Hadislerin Işığın-
da Ölüm ve Sonrası, İslâm da İlim, 
Ahlâk, Sabır ve Şükür, İslâm da 
Hak Batıl, Ümit-Korku ve Cömert-
lik-Cimrilik, İslâm da Aile Hayatı Ve 
Komşuluk, İslâm da Ana-Baba ve 
Kul Hakkı isimli yayımlanmış eser-
leri ile dikkatleri üzerine çeken bir 

insandı.  Milli Görüş hareketinde 
Konya’da aktif görev alan aileden 
biriydi. Amcam ve babam bizlere iyi 
örneklik ettiler. Onların önderliğinde 
hayatımızı yaşıyoruz. Amcam bana 
yazdırmayı sevdirdi. Amcam haya-
tını güzel yaşadı. Hayatını Konya’da 
sevilen bütün din alimleri ile beraber 
geçirmiş oldu. Onlardan da çok şey 
öğrendi. Hayatını İslam’la iç içe sür-
dürmüş oldu” ifadelerini kullandı. 

VEYİS ERSÖZ KİMDİR?

1926 yılında Konya’nın Akviran, 
yeni adıyla Akören ilçesinde doğdu. 
İlk tahsilini memleketinde, orta ve 
lise tahsilini ise Eskişehir-Çifteler 
Köy Enstitüsü’nde tamamladı. 1945 
yılının Ekim ayında başlamış olduğu 
öğretmenlik mesleğinde 30 yıldan 
fazla görev yaptı ve kendi isteğiyle 
1976 yılında emekliye ayrıldı. 1945 
yılının mayıs ayında yazmış olduğu 
üç kıtalık ‘Toprak’ isimli şiiri İstan-
bul’da 15 günde bir çıkan İlköğre-
tim Mecmuası’nda yayımlanarak 
hem ödül kazandı hem de önemli 
bir basın-yayın organında ismini 
duyurarak yazarlığa ilk adımını attı. 
Askerliğini 1954–1955 yıllarında ye-
dek subay olarak yapan Veyis Ersöz, 
Merhaba, Yeni Konya, Yeni Meram, 
Türkiye’de Yarın, Oku Mecmuası, 
Ribat Dergisi, Hakimiyet, Konya Pos-
tası gibi yerel basın organlarında ay-
rıca Milli Gazete, Yeni Devir, Anado-
lu’da Vakit isimli yaygın gazetelerde 
çeşitli yazılar yazdı. 17 binden fazla 
sosyal, kültürel, siyaset ve İslam 
ağırlıklı makalesi var. Ribat Dergi-
si’nin ilk döneminde 28 ay yazı işleri 
müdürü görevinde bulundu. Dergi-
de çıkan bir yazıdan dolayı 1983 yı-
lında 40 ay ceza aldı. 23 gün Konya 
Kapalı Cezaevi’nde yattıktan sonra 
kalan cezası paraya çevrildi. Birçok 
vakıf ve dernekte çeşitli görevlerde 
bulundu. 4 ayrı kuruluş tarafından 
plaket ödülü alan Ersöz, 2007 yılın-
dan itibaren evinde çeşitli kitapları 
ve yazılarıyla baş başadır. Ersöz’ün 
yayınlanmış eserleri şunlardır: Gö-
nüllerden Damlalar (1951), Ünitele-
rin Şiirle İzahı (1954), Yeni İlahiler 
(1974), Sosyalizm Komünizm, Fa-
şizm ve Şeriat Nedir? (1976), Dün-
den Bugüne Kültür ve Maarifimiz 
(1985), İslam’da Akıl ve Nefis Eğiti-
mi (1985), İslam’da Cemaat ve Öne-
mi (1991), Ayetlerle Allah Korkusu 
(2007), Tarihte Ünlü Kefereler, Ünlü 
Zalimler (2008), Cami ve Cemaat 
Adabı İle Namaz Risalesi (2009), 
Ayet ve Hadislerin Işığında Ölüm ve 
Sonrası (2009), İslam’da İlim Ahlak, 
Sabır ve Şükür (2009), İslam’da Hak 
Batıl, Ümit Korku ve Cömertlik Cim-
rilik (2010), İslam’da Evlilik-Aile Ha-
yatı ve Komşuluk (2010), İslam’da 
Ana-Baba ve Kul Hakkı (2010).
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 
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Konya’nın yetiştirdiği önemli gönül insanlarından Veyis Ersöz, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendini İslam’a adayan 
ve bu hayat doğrultusunda yaşanılması gerektiğinin mücadelesini veren Ersöz’ün vefatı sevenlerini derinden üzdü

‘Kendini Allah’a vakfetti’

Ömer Ersöz Salih Sedat Ersöz  Ömer Lütfi Ersöz

Konya’nın yetiştirdiği önemli fikir ve ilim insanlarından biri de; Veyis Ersöz. 1945-2015  yılları arasında aralıksız 70 yıl yazarlık yaptı, onlarca kitap yazdı.
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Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına 
yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana Japon-
ya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda yer alan Yuto 
Nagatomo’da ilk kez katıldı. Florya Metin Oktay Tesis-
leri Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antren-
manda tüm takım ilk 30 dakika yenilenme çalışması 
gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların idmanı açma-germe 
ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Ant-
renmanda Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda 
mücadele ettiği için izinli olan Yuto Nagatomo, takımla 
çalıştı. Mariano ve Eren Derdiyok’un tedavilerine de-
vam edildi. 
n İHA

Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına 
Bolu’da gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. 

Yeni sezona Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde hazır-
lanan Demir Grup Sivasspor günün ilk çalışmasını ko-
nakladığı otelin havuzunda gerçekleştirdi. Kırmızı-be-
yazlı futbolcuları, su içinde kuvvet çalışmaları yaptı. 
Diğer bir grup futbolcu fitness salonunda çalışmalar 
yaparken, kaleciler Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural ile 
Sergio Rochet ise kaleci antrenörü Özden Öngün neza-
retinde takımdan ayrı olarak sahada çalıştı.
n İHA

Yeni Malatyaspor’da teklif edilen yeni sözleşmenin 
şartlarını kabul etmediği için takımla kamp çalışmala-
rına katılmayan Michael Pereira ile yeniden anlaşıldığı 
belirtildi. Sarı-kırmızılı takımın Fransız futbolcusu Mic-
hael Pereira, kulüple sözleşmesinin bitmesinin ardın-
dan teklif edilen yeni sözleşme şartlarını beğenmediği 
için kampa katılmamıştı. Bir süredir kendisinden haber 
beklenen Pereira, önceki gün Malatyaspor yönetimi ile 
tekrar görüşebileceğini paylaştı. Bu gelişme üzerine 
kendisine yeni bir teklif iletilen Fransız futbolcunun bu 
teklife olumlu baktığı ve detayları konuşmak için Türki-
ye’ye gelmeyi kabul ettiği bildirildi. Pereira’nın İstan-
bul’da Malatyalı yöneticilerle son bir görüşme yapıp, 
daha sonra takımla kamp çalışmalarına katılacağı ifa-
de edildi. Fransız Michale Pereira, geçen sezon Süper 
Lig’de Teknik Direktör Erol Bulut’un vazgeçilmezleri 
arasında yer alıyordu. 
n İHA

Nagatomo 
kampa katıldı

Sivasspor’da yeni 
sezon hazırlıkları

Yeni Malatyaspor, 
Pereira ile anlaştı

Soner’in hedefi 
milli takıma gitmek

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Portekiz Ligi ekiplerin-
den Estoril’de forma giyen Allano Lima’yı kadrosuna kattı.  Yeni sezon 
öncesi kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlı 
ekipte, transfer hareketliliği sürüyor. Kadrosunu şu ana kadar Jani Ata-
nasov, Staphane Badji ve Aytaç Kara ile güçlendiren Timsah, Portekiz 
Ligi ekiplerinden Estoril’de forma giyen 23 yaşındaki Allano Lima’yı da 
renklerine bağladı. Lima’nın satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı 
öğrenilirken, Brezilyalı oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda Türkiye’ye aldığı uçak biletini gösterdi. Yarın sağlık kont-
rolünden geçecek olan Lima’nın daha sonra resmi sözleşmeyi imzala-
ması bekleniyor.  Lima, geçen sezon Estoril’de çıktığı 30 maçta 5 gol ve 
1 asist ile mücadele etti. 23 yaşındaki oyuncu hem sol kanat, hem de 
sağ kanatta forma giyebiliyor.

BURSASPOR’UN AFYON KAMPI SONA ERDİ
Bursaspor’un Afyon’da gerçekleştirdiği sezon başı kampı dün sa-

bah saatlerinde yapılan antrenmanla sona erdi. Yeşil-beyazlıların yeni 
sezon öncesi Afyon’da gerçekleştirdiği sezon başı kampı bugün sabah 
saatlerinde yapılan antrenmanla sona erdi. Teknik Direktör Samet Ay-
baba gözetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 40 dakika sürdü. 
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 30 dakika süren koşularla 
sona erdi. Yeşil-beyazlılar, iki günü izinli olarak geçirecek ve pazartesi 
günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.   n İHA

Spor Toto Süper Lig’in yeni 
ekiplerinden Büyükşehir Be-
lediye Erzurumspor’un kadro-
suna kattığı Gilles Sunu, yeni 
sezonda bireysel yeteneği ve 
hızıyla özellikle ofansif bölge-
de oynayan takım arkadaşları-
na katkı sağlamaya çalışacağı-
nı söyledi. Fransa 1. Lig ekibi 
Angers’ten mavi-beyazlı ekibe 
transfer edilen Togo asıllı 27 
yaşındaki Gilles Sunu, Erzu-
rum Palandöken Dağı’ndaki 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’n-
de yeni sezona iddialı hazırla-
nıyor.

Deneyimli oyuncu Gilles 
Sunu, yaptığı açıklamada, 

Erzurum’da olmaktan mutlu-
luk duyduğunu söyledi. Sunu, 
yeni sezonda bireysel yete-
neği ve hızıyla takıma destek 
vereceğini belirterek, “Benim 
yeteneklerimden birisi takıma 
hızımla katkı sağlamak. Özel-
likle oyunun kontratak ve ön 
bölümünde ofansif oynayan ar-
kadaşlarıma hızımla katkı sağ-
layacağım. Ofansif bölgede 
elimden gelen katkıyı sunmak 
ve yapabildiğim kadar asist 
yapmak, atabildiğim kadar gol 
atmak için buradayım.” diye 
konuştu.

“BİRÇOK KULÜP BENİ 
TRANSFER ETMEK İSTEDİ”

Angers’te oynadığı zaman 
Türkiye’deki diğer kulüplerin 
yanı sıra başka ülkelerden 
transfer teklifi aldığını anlatan 
Sunu, daha önce geldiği Erzu-
rum’u ve tesisleri beğendiği 
için Erzurumspor’un teklifini 
kabul ettiğini aktardı.

Sunu, şöyle konuştu: 
“Daha önce Fransa, İngiltere, 
Çin, Rusya’nın yanı sıra Tür-
kiye’den de birçok kulüp beni 
transfer etmek istedi. İmzadan 
önce Erzurumspor ile görüş-
memiz oldu ve geldim burayı 
gezdim. Burada hayata geçir-
mek istediğim projeleri yöne-
ticilerle konuştuk ve tekliflerini 

kabul ettim. Çünkü bütün oyun-
cuların, takımın ve şehrin elin-
den geleni yaptığını gördüm. 
Bu yüzden Büyükşehir Beledi-
ye Erzurumspor’u seçtim.”

Sağ kanat oyuncusu Sunu, 
maçlarda asistleriyle tehlikeli 
olacağını vurgulayarak, “Fri-
kik ya da hangi pozisyonda 
olursa olsun performansımı 
sahaya yansıtmaya çalışaca-
ğım.” ifadesini kullandı. 

Sunu, takım halinde başarı 
için ellerinden geleni yapacak-
larını, camianın bu doğrultuda 
beklentisinin olduğunu sözleri-
ne ekledi.
n AA

Gilles: Takıma hızımla katkı sağlayacağım

Bursaspor, Allano Lima’yı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir’in yeni transferlerinden Soner Aydoğdu, turuncu-lacivertli forma ile 
bu sezon şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Aydoğdu, ayrıca hedefinin yeniden 

milli takıma gitmek olduğunu ifade etti
Soner, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün, 

Intercity ile Kurtköy’deki İstanbul Park’ta gerçekleştiri-
len sponsorluk imza töreni sonrasında basın mensup-
larına yaptığı açıklamada, “Benim için yeni bir dönem, 
yeni bir sayfa. İnşallah hem benim hem takımımız için 
hayırlı olur. Takımımızın 4 senedir yaptıkları ortada. 
Son haftaya kadar şampiyonluk şansını sürdürdüler. 
İnşallah bu sene burada şampiyonluk yaşamak istiyo-
rum. Bunu da başaracak kalitemiz var.” dedi. 

Soner, turuncu-lacivertli ekibe transferinde teknik 
direktör Abdullah Avcı faktörünün önemli bir rol oyna-
dığının altını çizerek, “Abdullah Avcı’ya çok teşekkür 
ediyorum. Beni ilk kez A Milli Takıma çağıran da ken-
disiydi. Burada buluşmak nasip oldu. Bana çok şey 
katacağına inandığım için burayı tercih ettim.” ifade-
lerini kullandı. 

“HEDEFİM YİNE MİLLİ TAKIM”
Soner, “Trabzonspor’a büyük umutlarla transfer 

olmuştun ancak tam olarak istenen olmadı. Burada 
beklentileri karşılayabilecek misin?” sorusuna ise şu 
yanıtı verdi: “Gençlerbirliği’nden Trabzonspor’a gitti-
ğimde çok gençtim, 20-21 yaşındaydım. Beklentiler 
çok fazlaydı, ilk senemde forma şansı buldum ama 
ikinci senemde forma şansı bulamadım. Akhisar’da 
ise düzenli oynadım. Tekrar performansımı üst sevi-
yeye çıkardım. Hedefim yine milli takım. Daha yaşım 
27. Burada da performansımı üst seviyeye çıkartıp, 
şampiyonluk ve milli takımı istiyorum.”

MUĞDAT’LA ŞAMPİYONLUK YARIŞI
Soner Aydoğdu, Akhisarspor’dan yakın arkadaşı 

Muğdat’ın da Galatasaray’a transfer olmasının hatır-
latılması üzerine ise “Muğdat benim çocukluk arka-
daşım, Gençlerbirliği altyapısında beraberdik. Ben 
Muğdat ve Aykut, Akhisar’da değişilmez üçlüydük. Çok 
yakındık. Akhisar benim veya Muğdat’ın yerini doldu-
rur ama bu sezon hem benim hem Muğdat için yeni bir 
dönem. İnşallah hem Muğdat hem de ben başarılı olu-
rum. Muğdat ile şampiyonluk yarışına gireceğiz. İnşal-
lah şampiyon olan taraf biz oluruz.” şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını dün 

yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tedavi süreci devam 
eden Arda Turan, idmanın bir bölümünde takımla 
çalıştı. Kulüp tesislerinde yapılan antrenman Teknik 
Direktör Abdullah Avcı yönetiminde dinamik ısınmayla 
başladı. Antrenman, dayanıklılık çalışmasıyla devam 
ederken, dar alanda oyun ile tamamlandı. Antren-
manda tedavisi devam eden Arda Turan idmanın bir 
bölümünde takımla çalıştı. Emmanuel Adebayor ise 
takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. 
n AA
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Selçuklu Belediyespor Yüzme Takımı, bugün başlayacak olan 
Ulusal Gelişim Bölge Yarışmaları’na katılacak. 11-12 yaş grubun-
da mavi beyazlı takım şampiyonluk için kulaç atacak. Selçuklu 
Belediyespor’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Selçuklu 
Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı, Ankara’da düzenlenecek olan 
Ulusal Gelişim Bölge Yarışmaları için yola çıktı. 11-12 yaş grubun-
da mücadele edecek olan sporcularımıza başarılar dileriz” ifade-
leri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarını Erzurum Ski Lodge 
Otel’de yaptığı kamp çalışmaları ile sürdüren 2. Lig temsilcimiz 
Konya Anadolu Selçukspor oynadığı antrenman maçında Ha-
tayspor ile golsüz berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 
Hatayspor ile oynadığı hazırlık maçında yeşil beyazlı takım sahaya 
Alp, Ekrem, Vedat, Alpay, Sinan, Kadir Kaan, Süleyman, Ayberk, 
Alpay Cin, Kürşat ve Samet ilk on biri ile başladı. Teknik direktör 
Gürses Kılıç karşılaşmanın ikinci yarısında Ahmet Önay ve Recep 
Metin dışında kalan tüm futbolcuları görme şansı buldu. İki takımın 
da skoru değiştiremediği karşılaşma başladığı gibi golsüz tamam-
landı. Konya Anadolu Selçukspor’da tedavisi devam eden Ahmet 
Önay ve Recep Metin kendileri için hazırlanan program dahilinde 
çalışmalarını sürdürdü. Yavru Kartal, 30 Temmuz tarihinde Spor 
Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile bir antrenman maçı oynaya-
cak.  n SPOR SERVİSİ

U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda Konya 
TOHM sporcularından Nida Karasakal ve Gamze Nur Sarıkaya Av-
rupa 3.sü oldu. İtalya’nın Milano kentinde devam eden 22 ülkeden 
331 sporcunun mücadele ettiği U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter 
Şampiyonası’nda Konya TOHM sporcularından Nida Karasakal, 
Bayanlar U17 44 kilo koparmada 62 kilo ile gümüş madalya, silk-
mede 77 kilo ile bronz, toplamda 139 kg ile Avrupa üçüncüsü oldu. 
Bayanlar U17 48 kiloda yarışan bir diğer sporcu Gamzenur Sarıkaya 
ise koparmada 64 kilo ile 4. silkmede 85 kilo ile gümüş madalya, 
toplamda ise 149 kiloluk derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu. Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “U15-U17 Yıldız-
lar Avrupa Halter Şampiyonası’nda dereceye yapan sporcularımızı 
ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu yüzme takımı 
bölge yarışlarına katılacak

Yavru Kartal, hazırlık 
maçında berabere kaldı

Halter Şampiyonası’nda 
Konya TOHM rüzgârıSpor camiasından 

Veyis Ersöz’e veda
Konya’ya değer katan önemli isimlerden Eğitimci – Yazar Veyis Ersöz, dün tedavi gör-
düğü hastanede hayatını kaybetti. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz’ün babası olan Veyis Ersöz’ün vefatı spor camiasını da yasa boğdu. Konyaspor 

Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklama ile başsağlığı mesajı yayınladı
Konya Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ün ba-
bası, Eğitimci Veyis Ersöz, hayatını 
kaybetti. Konya’da her kesim tara-
fından sevilen ve saygı gören Veyis 
Ersöz’ün vefatı spor camiasını da 
derinden üzdü. Ersöz’ün cenaze 
töreninde spor camiasından birçok 
isim katılırken, başsağlığı mesajla-
rı da yayınladı. 

KONYASPOR’DAN 
 BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Atiker Konyaspor tarafından 
yayınlanan başsağlığı mesajında, 
“Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürümüz Ömer Ersöz’ün ba-
bası eğitimci yazar Veyis Ersöz’ün 
tedavi gördüğü hastanede hakkın 
rahmetine kavuştuğunu derin bir 
teessürle öğrenmiş bulunmakta-
yız. Merhum Veyis Ersöz hocamıza 
Allah’tan rahmet, Ersöz ailesine, 
yakınlarına ve sevenlerine sabır 
diliyoruz. Mekanı Cennet Olsun” 
ifadelerine yer verildi.

‘KONYA’NIN KANAAT 
ÖNDERLERİNDEN’

Türkiye Spor Yazarları Derne-
ği Konya Şubesi Yönetim Kurulu, 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz’ün babası 
Veyis Ersöz’ün vefatı nedeniyle bir 
başsağlığı mesajı yayınladı. Rahat-
sızlığı nedeniyle bir süredir tedavi 
gören ve sabah saatlerinde hakkın 
rahmetine kavuşan Veyis Ersöz’ün 
vefat haberini büyük üzüntüyle al-
dıklarını belirten TSYD Konya Şube 
Başkanı Murat Dönmez, yönetim 
kurulu adına yayınladığı başsağlı-
ğı mesajında şu ifadelere yer ver-
di: “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürü Ömer Ersöz ve yazar Salih 
Sedat Ersöz’ün babaları; Konya’nın 
kanaat önderlerinden, önemli şah-
siyet Veyis Ersöz’ün vefatı bizleri 
de derinden üzmüştür. Derneğimiz 
olarak Veyis Ersöz’e Allah’tan rah-
met, başta Ömer Ersöz ve Salih Se-
dat Ersöz olmak üzere tüm ailesine, 
yakınlarına ve sevenlerine başsağ-

lığı ve sabırlar diliyoruz.”
ASKF VE GENÇLİK SPOR’DAN 

MESAJ
Konya Amatör Spor Kulüpleri 

Federasyonu yaptığı açıklamada, 
“Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz’ün muhterem 
babaları Eğitimci-Yazar Veyis Ersöz 
hakkın rahmetine kavuştu. Ersöz 

ailesine başsağlığı ve sabır dileriz” 
ifadelerine yer verdi. Konya Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü-
ğü ise mesajında, “İl Müdürümüz 
Ömer Ersöz’ün babası, eğitimci 
yazar Veyis Ersöz hakkın rahmetine 
kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı di-
leriz” dedi. n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor Taraftarlar Derneği projeleri ile geliyor!
Geçtiğimiz sezon kurulan ve yaptığı pro-

jeler ile dikkat çeken 1922 Konyaspor Taraf-
tarlar Derneği, yeni sezon öncesi bir basın 
toplantısı düzenledi. Burada açıklamalarda 
bulunan dernek Başkanı Ufuk Dişbudak, 
geçtiğimiz sezon yapılan projelerin yenile-
nerek devam edeceğini belirtti. Dişbudak, 
yaşanan olumsuzlukların bitirilmesi adına 
çalıştıklarını da belirterek, “1922 Konyaspor 
Taraftarlar Derneği’ni kuralı yaklaşık olarak 
1 yıl oldu. Tribündeki ismimiz ise Maraton 
Nalçacılılar. Derneğimizi kurarken arkadaş-
larımızla bir araya geldik. İlk amacımız, tri-
bünlerdeki kötü tezahüratı bitirme, yaşanan 
olumsuzlukları sona erdirme adına bir şeyler 
yapmaktı. Yaş olarak diğer arkadaşlarımız-
dan biraz daha büyük olduğumuz için onlara 
iyi örnek olabilmek adına çalışmalarımıza 

başladık. Yaklaşık bir yıllık süreçte bazı pro-
jeler gerçekleştirdik. Özel öğrencilerin eği-
tim gördüğü okullara ziyaretlerde bulunduk. 
Bu okullarda Konyaspor formaları dağıttık” 
dedi.
‘ALGIYI YIKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

1922 Konyaspor Taraftarlar Derneği 
Başkanı Ufuk Dişbudak, geçtiğimiz sezon ba-
şındaki Süper Kupa maçında yaşanan olay-
lar sonrası yanlış bir algı oluşturulduğunu 
belirtti. Dişbudak, “Bizim hedef kitlemiz kü-
çük yaş grupları. Biz yeni gelen neslin Kon-
yasporlu olmasının yanında doğru karakterli 
insanlar olmasını hedefliyoruz. Samsun’da 
oynanan Süper Kupa maçının ardından Kon-
yaspor taraftarına karşı yanlış bir olgu oluştu. 
Bu algının yıkılması için öncelikli olarak Kon-
ya’da sonrasında ise Türkiye genelinde naçi-

zane çabalar içindeyiz. Yeni sezona yeni bir 
yönetim ile gireceğiz” ifadelerini kullandı.

LÖSEV’E YARDIM PROJELERİ
Yeni sezonda projelerinin artarak de-

vam edeceğini söyleyen Dişbudak, “Yeni 
sezonda da projelerimiz olacak. Bu projemiz 
LÖSEV ile işbirliği içinde olacak. Stadyum-
larda maç girişlerinde bozuk paralara içeri 
alınmıyor ve bu paraların akıbeti meçhul. Biz 
stadyum girişlerine LÖSEV’e ait yardım kutu-
ları koyacağız. Taraftarımız bu kutulara fazla-
sıyla destek olacaktır. LÖSEV ve Konyaspor 
yönetimi ile konuyu görüştük. Onlar da bize 
destek oldular. Bu şekilde sosyal projele-
rimiz devam edecek. İnsanların rahatlıkla 
maça gelebileceği bir tribün oluşturmak için 
çabalıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.
n SPOR SERVİSİ 

Süper Kupa finalinin oynanacağı 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyu-
mu’nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 
Finalde ilk kez Video Yardımcı Hakem 
Sistemi (VAR) uygulanacak. Süper Lig 
şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Tür-
kiye Kupası şampiyonu Teleset Mobil-
ya Akhisarspor arasında 5 Ağustos’ta 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyu-
mu’nda oynanacak final karşılaşması 
için tüm hazırlıklar sürüyor. Daha önce 
Milli Takımın Hollanda, İzlanda ve 

Ukrayna maçlarına da ev sahipliği ya-
pan stadyumda, zemin bakımı, koltuk 
temizliği gibi çalışmalar hız kazandı. 
Stadyumda bir yandan hazırlıklar sü-
rerken diğer yandan da yerli ve ya-
bancı misafirlerini ağırlamaya devam 
ettiği gözlendi.  İLK KEZ ‘VAR’ UYGU-
LANACAK Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) yetkililerinin de incelemelerini 
sürdürdüğü stadyumda, ilk kez kez 
Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) 
uygulanacak.  n SPOR SERVİSİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Kasapoğlu, U15 Yıldızlar Avrupa 
Halter Şampiyonası’nda mücadele 
ettiği 94 kiloda koparmada 131, silk-
mede ve 161 kilo kaldırarak toplamda 
292 kilo ile Avrupa Rekoru kırarak al-
tın madalya kazanan Onur Demirci’yi 
yayımladığı mesaj ile tebrik etti. 

Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, 
U15 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyo-
nası’nda Avrupa rekoru kırarak altın 
madalya kazanan Onur Demirci için 
yayımladığı tebrik mesajında şu ifa-
delere yer verdi: 

“İtalya’nın Milano kentinde dü-
zenlenen U15 Yıldızlar Avrupa Halter 

Şampiyonası’nda 94 kiloda koparma-
da 131, silkmede 161 kilo kaldırarak 
toplamda 292 kilo ile Avrupa Rekoru 
kırarak altın madalya kazanan Onur 
Demirci’yi kutluyorum. Genç sporcu-
muzun şampiyonanın iki rekorunu bir-
den kırarak Avrupa Şampiyonu olma-
sı bizleri hem çok mutlu etti hem de 
gelecek için umutlandırdı. Onur De-
mirci’nin başarılarının devamını dili-
yorum. Uluslararası alanda Ay-yıldızlı 
bayrağımızın dalgalandırılmasında 
ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde 
emeği geçen herkese ülkem ve şah-
sım adına teşekkür ediyorum.” 
n İHA

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, 
Süper Kupa finaline hazırlanıyor 

Bakan Mehmet Kasapoğlu’ndan 
Avrupa Şampiyonu Demirci’ye tebrik



RPS
Konyaspor, hazırlık 
maçında kazandı

Andre Ayew
Fenerbahçe’de

İkinci etap kamp hazırlıkları için Hollanda Arnhem’de bulunan 
Atiker Konyaspor, Hollanda Eredivise takımlarından AFC Ajax ile 
oynadığı özel maçtan 1-0 galip ayrıldı. Ajax Youth Academy Tesis-
leri’nde TSİ 18.15’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısında Serkan, 
Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Marko Jevtovic, 
Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofana, Mustapha Yata-
bare ve Adis Jahovic kadrosuyşa mücadele veren Atiker Konyaspor, 
40.dakikada Ömer Ali Şahiner’in golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma 
odasına üstünlükle girdi. 

ÜÇ TOP DİREKTEN DÖNDÜ
Konyaspor’un ikinci yarıda Moryke Fofana, Ömer Ali ve Vedat 

Bora ile üç topunun direkten döndüğü karşılaşmada başka gol ol-
madı ve yeşil beyazlı takım sahadan ilk yarıda attığı golle 1-0 gali 
ayrıldı. Atiker Konyaspor’da 52.dakikada Marko Jevtovic’in yerine 
Deni Milosevic, 54.dakikada Moryke Fofana’nın yerine Vedat Bora, 
58.dakikada Mustapha Yatabare’nin yerine Abdou Razack Traore, 
65.dakikada Uğur Demirok’un yerine Selim Ay, 67.dakikada Fer-
hat’ın yerine Yevgen Opanasenko, 73.dakikada Adis Jahovic’in 
yerine Mücahit Can Akçay, 77.dakikada Ömer Ali Şahiner’in yerine 
Volkan Fındıklı oyuna dahil oldu.
n SPOR SERVİSİ

Fenerbahçe, Ganalı milli futbolcu Andre Ayew ile resmi sözleş-
me imzaladı. İngiltere Championship ekibi Swansea City’den satın 
alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralanan 28 yaşındaki oyuncu 
için Ülker Stadı’nda imza töreni düzenlendi. Törende, kulübün 
sportif direktörü Damien Comolli de yer aldı. Andre Ayew, tören-
de yaptığı konuşmada, Fenerbahçe’nin ilgisinin ilk andan itibaren 
kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Fenerbahçe’nin yeni bir çağa 
girdiğini belirten Ayew, “Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp 
olduğunu önceden biliyordum. Bana çok önemli bir proje sunuldu. 
Taraftarların çok büyük beklentisi var, bunu biliyoruz. Valbuena ile 
Marsilya’da beraber oynadık. Onunla oynayacak olmak beni çok 
heyecanlandırıyor. Valbuena, kazanan bir ruha sahip. Gomis ile 
birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ama artık o şehrin öteki yaka-
sındaki takım için oynuyor. Şu anda tek temennim, bu takımı şam-
piyon yapmak.” ifadelerini kullandı.
n AA

Rıza Çalımbay, takımından memnun
Atiker Konyaspor Teknik Direk-

törü Rıza Çalımbay ve tecrübeli fut-
bolcusu Ferhat Öztorun, AFC Ajax 
gibi iyi bir takıma karşı iyi müca-
dele edip eksiklerini gördüklerini 
belirtirken, lige kadar en hazır hale 
geleceklerini söyledi.

TAKIMDAN MEMNUNUM
AFC Ajax ile oynanan ve Kon-

yaspor’un 1-0 kazandığı hazırlık 
maçının ardından açıklamada bulu-
nan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 
“Oyun olarak bakıldığında maçın 
başından sonuna kadar mükemmel 
oynadık. Mücadele etmemiz gere-
ken yerde mücadele ettik. Gayet iyi 
pozisyonlarda yakaladık. Tabiki po-
zisyonlarda verdik. Çünkü iyi bir ta-
kımla oynadık. Ve hazırlık dönemi 
olarak da çok güzel bir maçtı. Adı 
üstünde hazırlık maçı bu. Sonuç-

tan çok yaptığımız işler önemliydi. 
Onlarda da çok güzel şeyler yaptık. 
Ben takımdaki arkadaşlarımdan 
memnunum. Maçta hemen hemen 
tüm arkadaşlarımıza şans verdik. 
Nasıl Bolu’da nasıl mükemmel bir 
hazırlık dönemi geçirdiysek burada 
da aynı şekilde devam ediyor. Bu-
rada oynayacağımız kalan iki tane 
hazırlık maçımız var. Onlarda da 
maç tempomuzu biraz daha arttırıp 
lige hazır bir şekilde girmek istiyo-
ruz” şeklinde görüş belirtti.
 BİRAZ ACI ÇEKMEK ZORUNDAYIZ

Değerlendirmesine ‘Güzel bir 
hazırlık maçı oldu’ diye başlayan 
Konyaspor’un sol beki Ferhat Öz-
torun ise, “Tabiki kamp dönemle-
rinde bu tür maçlar bizlere lazım. 
Hazırlanıyoruz, eksiklerimizi görü-
yoruz. Çalışıyoruz. Her şey lige en 

hazır şekilde girebilmek için. Bu-
rada biraz acı çekmek zorundayız. 
Hakikaten çok sıcak bir hava vardı. 
İyi bir maç oldu. Burada sonuçlar 
önemli değil. Önemli olan lige en 

iyi şekilde hazırlanmak. Eksikleri-
mizi görüp üzerine gideceğiz. En iyi 
şekilde lige başlayacağız” ifadele-
rini kullandı.  
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un Hollanda Arnhem’de devam 
eden ikinci etap kampını Kulüp yöne-
timinden Başkan Yardımcısı Abbas 
Kılınç ve As Başkan Osman Koçak ile 
birlikte takip eden İkinci Başkan Sel-
çuk Aksoy açıklamalarda bulundu. 

VERİMLİ BİR 
ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR 
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 

Konyaspor’un Hollanda Arnhem’de 
20 Temmuz’da başlayan ikinci etap 
kampında oynadığı AFC Ajax hazırlık 
maçını 1-0 galip bitirdiğini ifade eden 
İkinci Başkan Selçuk Aksoy, “1 hafta-
lık bir çalışma dönemini geride bırak-
tık. İlk hazırlık maçında Belçika’dan 
RWD Molenbeek’i 2-1, ikincisinde 
ise AFC Ajax’ı 1-0 yendik. Kamp cid-

di anlamda sıkı ve yoğun bir çalışma 
temposuyla devam ediyor. Takımı-
mız futbolcularımızın son durumlarını 
görme açısından bugüne kadar ki en 
ciddi sınavını AFC Ajax’a karşı verdi. 
Oyuncularımızın maç performansları 
henüz erken olmasına rağmen bizi 
sevindirdi. Kampın faydalarını bundan 
sonraki zamanlarda daha çok görece-
ğiz. 1 Ağustos’ta Hollanda’daki ikinci 
etap kampımızı tamamlayacağız ve 
bir günlük izin sonrasında takımımız 
yeniden Konya’da toplanarak hazırlık-
larına devam edecek. Buradaki kamp 
çalışmalarımız verimli bir şekilde 
devam ediyor. Umarız lige iyi bir baş-
langıç yapar ve ilk haftalardaki kağıt 
üzerinde görünen fikstür avantajını 
alacağımız sonuçlarla lehimize çevi-

rirsek bu bizim için iyi olur” şeklinde 
görüş belirtti.
 TAKVİYELER DEVAM EDECEK

Transfer konusunda da değerlen-
dirmelerde bulunan Konyaspor İkinci 
Başkanı Selçuk Aksoy, “Takımımızda-
ki eksik görülen bölgelere birkaç trans-
ferimiz olacak. Umarım önümüzdeki 
günlerde bu eksik mevkilere transfer-
lerimizi de yapar ve bitirmiş oluruz. 
Transferlerin kampa yetişmemesi 
belki taraftarlarımız ve camiamız tara-
fından olumsuzluk gibi görülebilir ama 
şu an takımımızın genel kadro iskeleti 
iyi bir durumda. Biz birkaç bölgeye tak-
viye yapacağız. Bunlarla beraber de 
inşallah lige iyi bir başlangıç yapmayı 
hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuk Aksoy: Birkaç takviyemiz daha olacak

KonyaStore’un 
devri tamamlandı

Açıldığı günden bu yana tartışma konusu olan ve birçok Konyaspor taraftarının alışveriş 
yapmadığı KonyaStore konusu tamamlandı. Konyaspor yönetimi yaptığı çalışmaların so-

nunda KonyaStore’u devraldı. Store kısa süre sonra yeniden hizmete açılacak
Yılan hikayesine dönen ve Kon-

yaspor gündemini sürekli olarak meş-
gul eden KonyaStore konusu halledildi. 
Konyaspor yönetimi, Konyaspor A.Ş. 
aracılığı ile Storu’u devraldı. Yapılan 
açıklamada devir işlemlerinde Kon-
yaspor’un menfaatlerinin gözetildiği 
vurgulandı ve taraftardan sonraki proje-
ler için sabır istendi. İşte Konyaspor’dan 
yapılan açıklama…
KULÜBÜN MENFAATLERİNİ GÖZ 

ÖNÜNDE BULUNDURDUK
“Bilindiği üzere KonyaStore me-

selesi uzun zamandır çözüm bekleyen 
hatta kamuoyunda ciddi tartışmalara 
neden olan, kulübümüzün, dolayısıyla 
camiamızın gündemini gereksiz yere 
meşgul eden bir konuydu. Olağanüstü 
Genel Kurul sonrasında delegelerimizin 
teveccühü ile göreve gelmemizin he-
men ardından, yönetim kurulumuz ivedi 
çözülmesi gereken konularla ilgili bir 
yol haritası belirledi. Tabi taraftarımı-
zın yakından takip ettiği ve bir an önce 
çözüm üretilmesini istediği konuların 
başında KonyaStore meselesi geliyor-
du. Bu hususun daha fazla enerjimizi 
tüketmemesi için önemli adımlar attık. 
Elbette yine her zaman olduğu gibi ku-
lübümüzün yüksek menfaatlerini göz 
önünde bulundurduk. Bugün itibariyle 
uzun süredir neredeyse kangren haline 
gelen itilaflı meseleyi karşılıklı görüş-
meler ve anlaşmalar neticesinde gün-
demimizden çıkardık ve KonyaStore’un 
kulübümüze devrini gerçekleştirdik. 
Bunun için kulübümüzün uhdesinde yer 
alan ancak uzun süredir pasif durumda 
bulunan şirketimizi ilgili prosedürleri 
tamamlayarak aktif hale getirdik. Kon-
yaspor A.Ş’nin bundan sonraki süreçte 
de daha etkin olması için gerekli düzen-
lemeleri yaptık. 

BEDEL, BİLİRKİŞİ 
RAPORU İLE ÇIKTI

Diğer taraftan devrin nasıl gerçek-
leştiğiyle ilgili bazı konularda camiamı-
zı aydınlatmak isteriz. Öncelikle devir 
aşamasında kamuoyunda yer alan ve 
aslı olmayan rakamların ödenmesi 
hususu gerçekle bağdaşmamaktadır. 
Buradaki temel hedefimiz her zaman ol-
duğu gibi kulübümüzün menfaatleridir. 
Dolayısıyla şeffaf bir şekilde yaptırılan 
expertiz ve bilirkişi inceleme, rapor ve 
değerlendirmeleri doğrultusunda orta-
ya bir bedel çıktı. Mal varlığı yöntemiy-
le de sahip olunan stoklar, isim hakkı, 
marka değeri ile devir gerçekleştirilmiş 
oldu.  

KISA SÜRE İÇİNDE AÇILACAK
Kent Plaza ve stadyumdaki mer-

kez mağazamızı yeni anlayışla hızlı bir 
şekilde taraftarımızın hizmetine suna-
bilmek için kısa süreliğine kapatmış 
bulunmaktayız. Kurumsal çalışmalar 
ve yeni ürün çeşitliliğiyle birlikte Kon-
yaStore önümüzdeki sezonda çok daha 
güçlü bir şekilde camiamızın karşısına 
çıkacaktır.  Bu arada devir işlemleri aşa-
masında kolaylaştırıcı ve yapıcı tutumu 
nedeniyle KonyaStore işletmecisi Sayın 
Abdullah Şanlı’ya teşekkür ederiz. 

TARAFTARDAN 
SAĞDUYU VE SABIR İSTEĞİ
Bu gelişmelerin ışığında taraftarı-

mızdan da hassaten bir ricamız olacak. 

Göreve geldiğimiz günden beri vakıf 
olduğunuz/olmadığınız birçok konuyu 
hızla ele alıp sonuçlandırarak Atiker 
Konyaspor’umuzun gündemini daha 
fazla meşgul etmesine izin vermedik. 
Sorunlarımızı bir bir ortadan kaldırı-
yoruz. Daha güçlü bir Konyaspor için 
yönetim kurulu üyeleri olarak yoğun 
mesai harcıyoruz. Taraftarlarımız da ic-
raatlarımızla ilgili biraz daha sabırlı ve 
sağduyulu olurlarsa, kulübümüzü bam-
başka bir geleceğe taşımaya niyetliyiz. 
Bu vesileyle camiamızı saygı sevgi ve 
muhabbetle selamlıyor, geleceğin bü-
yük Konyaspor’u için ara vermeden ça-
lışmaya devam ettiğimizin bilinmesini 
istiyoruz.”  n SPOR SERVİSİ
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