
Garibanın 
içini ısıtıyorlar

Ereğli Belediyesi Aşevi, Günlük 
2000 vatandaşa sıcak yemek 
dağıtıyor. ‘Komşusu aç iken tok 
yatan bizden değildir’ Hadis-i Şe-
rif’i’ni hatırlatan Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, beledi-
ye olarak vatandaşlara yardımcı 
olmaya çalıştıklarını söyledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Yapılandırma 
için son gün

Meram Belediyesi’nden yapılan 
açıklamada, vergi borcu bulunan 
mükelleflere 7143 sayılı yasa ile 
yapılandırma fırsatı sunulduğu 
hatırlatılarak bu fırsattan yararlan-
mak isteyenler için bugünün son 
gün olduğu belirtildi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Dostlarımız için bir kap su’
Konya Büyük-

şehir Belediyesi 
aşırı sıcaklardan 

olumsuz etkilenen 
sokak hayvanları 

için vatandaşlardan 
ev ve iş yerlerinin 

önlerine bir kap su,  
bırakmaları çağ-

rısında bulunarak 
sokak hayvanlarına 

destek istedi. 
n HABERİ SAYFA 

15’TE

Ayçiçeğinde Konya başarısı
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 

Konya Bölge 
Müdürlüğü Bitkisel 
Üretim İstatistikle-

rinden “Ayçiçeği 
Üretimi” konu-
sunda bir basın 

bülteni hazırladı. 
Buna göre Konya 

ayçiçeği üretiminde 
ikinci oldu.

n HABERİ SAYFA 
7’DE
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06 İnşaatın bekçisi, 
ölü bulundu 07 Bozkır’da film

çekimleri başladı 16 İsrail’in zulmü 
devam ediyor03 Liselerde nakil 

süreci başlıyor

Karatay’a iki kubbe
Türkiye’nin ilk ve tek çini 

eserleri müzesi olan Kara-
tay Medresesi’nde ikinci 

kez restorasyon çalışma-
ları başladı. Restorasyon 
kapsamında medresenin 
yıkılan iki kubbesi aslına 
uygun şekilde yapılacak

YIKILAN KUBBELER
YENİDEN KALKIYOR

Önemli bir tarihi miras olan Karatay Med-
resesi’nde 2015-2016 yıllarında restorasyon 
yapılmıştı. Medresede Restorasyon çalış-
malarının ikinci aşaması başladı. Konya Va-
liliği Yatırım izleme ve Koordinasyon Baş-
kanlığı’nın takibinde başlatılan restorasyon 
çalışması ile daha önce bulunan ve yıkılan 
iki kubbe yeniden ayağa kaldırılacak. 

MODERN MİMARİ 
DE KULLANILACAK

Çalışma kapsamında kubbeler camla kap-
lanarak, modern mimari ile tarihi mimariyi 
iç içe yansıtılması planlanıyor. Kubbelerin 
yükü ise dört duvara yayılarak ayakta dur-
ması sağlanacak. Ancak Medrese’nin du-
varları eski olduğu için yükü alacak çelik-
ten karkas oluşturup üstünü cam yapılacak.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bele-
diyenin “Hizmet Masası” birimini ziyaret ederek çağrı 
merkezinde vatandaşlardan gelen telefonları yanıtladı.  
Başkan Pekyatırmacı öncelikli amaçlarının vatandaşla-
rın işlerini kolaylaştırmak olduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA 17’DE

Danıştay 15. Dairesi, banka-
ların müşterilerinden “hesap 
işletim ücreti” almasını dü-
zenleyen yönetmelik hükmü-
nü iptal etti. Tüketiciler Birliği 
Konya Şube Başkanı Mustafa 
Dinç vatandaşların ne kesilen 
bu ücretleri faizi ile geri alma 
hakları olduğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

HAK-İŞ Konfederasyonu ile Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan 
“Uluslararası Su ve Atıksu Yönetimi” eğitimleri Kosova 
ile devam etti. KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, kültürel 
bağlara dikkat çekti.
n HABERİ SAYFA 6’DA

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Çalışan 
Gençlik Projesi’nin Konya’da bir marka haline geldiğini 
ve bu projeyi tüm Türkiye’de uygulamak için çalışma 
başlatacaklarını ifade etti.
n HABERİ SAYFA 14’TE

AMACIMIZ HIZLI
VE KALİTELİ HİZMET

BANKALAR KESTİ, 
ŞİMDİ GERİ ALIN!

KOSKİ, TECRÜBESİ 
İLE KOSOVA’DA 

ÇALIŞAN GENÇLİK 
ÖRNEK OLDU

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, GENÇ 
KOMEK Yaz Okulu’na katılan öğrencilere yönelik Kent Ormanı’nda 
düzenlenen yaz kampında öğrencilerle biraraya geldi.  
Başkan Altay, çocuklara çevreye karşı duyarlı olmaları ve sokaklar-

da yaşayan hayvanlar için daha hassas davranmaları tavsiyesinde 
bulundu, sıcak yaz aylarında hayvanlara su ve yem bırakılması 
çağrısı yaptı. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

Tabiat ile içiçeler 
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Milletin Kütüphanesi 24 saat açık olacak Yapılandırma için saat 23.59’a kadar hizmet
Konya İl Kültür ve Turizm 

Müdürü Abdüssettar Yarar, 
kütüphanenin her gün 24 saat 
açık olacağını duyurdu. Konuy-
la ilgili yazılı açıklama yapan 
Yarar, “Konya İl Halk Kütüpha-
nesi, 1910 yılından bu yana hiz-
met vermektedir. 2011 yılında 
Kültür Park içinde bulunan yeni 
binasına taşınmış olup hizmeti-
ne burada devam etmektedir. 
Yeni yerine taşındığı günden 
itibaren büyük bir ilgi ile kar-
şılanmış ve ülkemizde bulunan 
Halk Kütüphaneleri içerisinde 
en çok kullanılan kütüphane 
olma vasfına erişmiştir. Halk 
Kütüphaneleri, niteliği gereği 
geniş bir kullanıcı kitlesine hiz-
met vermektedir. Kullanıcıların 
gösterdiği ilgi sonucu Kütüpha-
nemiz 2017 yılı Eylül ayından 
itibaren gece saat 23:00’e ka-

dar hizmet vermiştir. Kütüpha-
nelerin hayatımızın içinde daha 
fazla yer edinmesine katkı sağ-
laması ümidiyle Valilik Maka-
mından alınan 27.07.2018 ta-

rih ve 26131666-200/370159 
sayılı olur yazısı ile 30.07.2018 
tarihi itibari ile kullanıcılarına 
7/24 hizmet vermeye başlamış-
tır” dedi.   n MEVLÜT EGİN 

Karaman’ın Erme-
nek ilçesinde Toros-
ların çıkılması zor bir 
zirvesinde ne zaman 
yapıldığı bilinmeyen ve 
en son Karamanoğlu 
Beyliği tarafından kul-
lanılan Mennan Kalesi 
tarih, doğa ve fotoğraf 
severler için eşsiz gü-
zellikler sunuyor. Sarp 
bir arazi üzerine ku-
rulduğu için alınması oldukça güç 
olan kalenin, tarih boyunca Hitit, 
Lidya, Asur, Pers, Selevkos, Roma, 
Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları 
ve Osmanlı döneminde kullanıldığı 
biliniyor.

Göksu Nehri’nin Erik Deresi 
ile birleştiği noktada, üç tarafı sarp 
kayalıklarla çevrili, sadece batı ya-
macındaki Mazı yaylasındaki dar 
bir şeritten ulaşılabilen kale, tabla 
şeklinde bir tepenin üzerinde yer 
alıyor. Mennan Kalesi, içindeki sar-
nıçlar, depolar, barınaklar, burçlar 
ve gizli tünelleri ile gördüğü onca 
harbe rağmen zamana meydan 
okurcasına varlığını sürdürüyor. 
Son olarak, Fatih Sultan Mehmet 
devrinde Karamanoğlu Pir Ahmed 
Bey’in, Osmanlı ile yaptığı sava-
şı kaybederek Mennan Kalesi’ne 
sığındığı, ancak onu takip eden 
Osmanlı sadrazamı Gedik Ahmed 
Paşa’nın kaleyi ele geçirdiği bilgi-
si tarih kaynaklarında bulunuyor. 
Günümüzde kaleye oldukça zorlu 
bir yolculuktan sonra ulaşılıyor. 
Ermenek ilçesine 33 kilometre 
uzaklıktaki kaleye, yol ayrımından 
sonra orman içinde yapılan yakla-

şık 5 kilometrelik bir yürüyüşten 
sonra çıkılabiliyor. Mennan Ka-
lesi’nin önemli bir özelliğinin de 
Karamanoğlu Beyliğinin kaybettiği 
son toprak parçası olduğunu dile 
getiren Ermenek Belediye Başkanı 
Uğur Sözkesen, şöyle devam etti: 
“Mennan Kalesi ulaşımı zor bir böl-
gededir. Tek noktadan bağlantısı 
vardır. Diğer yönlerden ulaşılması 
mümkün değildir. Kale, içinde ya-
şayanların korunması noktasında 
son derece güvenli bir noktadadır. 
Kalenin olduğu alan birinci derece 
arkeolojik sit alanıdır. Restorasyo-
nu için belediye olarak müracaatla-
rımız oldu. Projeler hazırladık, izin 
bekliyoruz. Mennan ve diğer iki 
kalenin restorasyonu tamamlan-
dığında bu önemli kültür varlıkları 
halkımızın ve turistlerin kullanımı-
na açılacak.” Sözkesen, kaleye ol-
dukça zorlu bir parkurda yürüyüş 
yapılarak ulaşıldığına dikkati çe-
kerek, “Zirveye ulaşıldığında ziya-
retçileri muhteşem bir tarihi yapı 
karşılıyor. Ermenek Vadisi tüm 
güzelliğiyle görülebiliyor. İmkanı 
olan herkesi burayı görmeye davet 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
n AA

Vergi daireleri, yeniden yapı-
landırma kapsamındaki başvuru-
lar için yarın saat 23.59’a kadar 
açık olacak. Gelir İdaresi Başkan-
lığından yapılan açıklamaya göre, 
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandı-
rılmasına İlişkin Kanun’dan ya-
rarlanmak isteyen borçluların 31 
Temmuz mesai saati bitimine ka-
dar borçlu bulundukları idarelere 
(tahsil dairelerine) başvurmaları 
gerekiyor. Geçen yıl elde edilen 
gelir unsurlarına ilişkin gelir ver-
gisinin 2’inci, 6736 sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
masına İlişkin Kanun kapsamında 
yapılandırılan borçların 9’uncu, 
7020 sayılı Bazı Alacakların Ye-
niden Yapılandırılmasına Dair 
Kanun kapsamında yapılandırılan 
borçların 7’inci ve bu yılki motor-
lu taşıtlar vergisinin 2’inci taksiti-
ni ödeme süresi 31 Temmuz Salı 

günü sona eriyor. 
SGK Konya İl Müdürlüğü de 

yapmış olduğu yazılı açıklama ile 
il ve merkez müdürlüklerin saat 
23.59’a kadar hizmet vereceği-
ni duyurdu. Açıklamada, “7143 

sayılı Kanun gereği yapılandır-
ma işlemlerimizin son günü olan 
31.07.2017 tarhinde İl ve Merkez 
Müdürlüklerimiz  saat 23:59 a ka-
dar hizmet vermeye devam ede-
cektir” denildi.   n SAMİ KAYALAR

Çetiner ve Candan 
ailelerinin mutlu günü

Karaman’da Mennan Kalesi 
ziyaretçilerini bekliyor

Tina İnşaat ve Çetin Kardeşler 
Orman Ürünleri’nin sahibi Mus-
tafa Çetiner oğlunu evlendirdi. 
Fatma-Mustafa Çetiner çiftinin 
oğulları Nuri, Meryem-Ali Can-
dan çiftinin kızları Elif ile hayatını 
birleştirdi. Çiftin düğün merasim-
leri Atiker Deluxe Karatay Düğün 
Salonunda gerçekleşti. Nikah kı-
yılması ile başlayan merasimde 
çiftin nikah şahitliğini 26. Dönem 
İstanbul Milletvekili Abdullah 

Başçı yaptı. Düğün merasimine 
eski İstanbul milletvekillerinden 
Abdullah Başçı, Prof. Dr. Orhan 
Çeker’in yanı sıra; Çetiner ve Can-
dan ailelerinin sevenleri, yakınları, 
akrabaları ile iş dünyasından çok 
sayıda isim katıldı. Mustafa Çetiner 
ve Ali Candan kapıda misafirlerini 
tek tek karşılayarak tebrikleri kabul 
ettiler. Misafirlere geleneksel Kon-
ya düğün pilavı ikram edildi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin ilk ve tek çini eserleri müzesi olan Karatay Müzesi’nde restorasyon çalışmaları başla-
dı. Restorasyon kapsamında medresenin geçmişte yıkılan iki kubbesi yeniden yapılacak

Karatay’ın yıkılan 
kubbeleri yapılacak!

Türkiye’nin ilk “Çini Eserler 
Müzesi” olarak açılan eski Karatay 
Medresesi’nde, Selçuklu ve Osmanlı 
döneminin en seçkin eserleri ser-
gileniyor. Yaklaşık 4 bin eserin bu-
lunduğu müzede birçok çiniye paha 
biçilemiyor. II. İzzettin Keykavus 
devrinde Emir Celaleddin Karatay 
tarafından yaptırılan Karatay Med-
resesi, yeniden onarılıyor. 

Karatay Medresesi 2015 yılında 
restorasyonlar nedeni ile ziyarete 
kapatılmış, 2016 yılında restoras-
yon çalışmasının bitmesi ile birlik-
te açılmıştı. Konya Valiliği Yatırım 
izleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
ve Konya Rölöve ve Anıtlar Müdür-
lüğü tarafından yeni bir restorasyon 
çalışması daha medresede başladı. 
Restorasyon çalışması kapsamında 
Karatay Menderesi’nin geçmişte yı-
kılan iki kubbesi çelik konstrüksiyon 
üzerinde yeniden yapılacak.  Ermiş 
İnşaat tarafından yapılan restoras-
yon çalışması 14 Kasım 2017 başla-
dı ve 8 Ocak 2019 yaşında bitmesi 
planlanıyor. Projenin muhammen 
bedeli ise 1.453.303.12 TL.   

İKİ YENİ KUBBE YAPILACAK 
Yapılan çalışma hakkında bil-

gi veren Şantiye Şefi Samet Kuku, 
“Ermiş İnşaat olarak Karatay Med-
resesi bakım onarım ve restorasyon 
çalışmasını gerçekleştiriyoruz. 2015 
yılında da Karatay Medresesinin 
restorasyon çalışmalarını  ilk eta-

bını firma olarak bizler yapmıştık. 
İkinci etabı da bizlere nasip oldu. 
Türkiye’de bu şekilde restorasyon 
çalışması pek yok. Çelik karkas-

lı cam kubbe örneği. Firma olarak 
Türkiye’de farklı bir işe imza atıyo-
ruz. Karatay Medresesi Türkiye’nin 
en yüksek kubbeli ve seramik açı-

sından çok zengin bir yapı. Burada 
yapacağımız çalışmalar ile zamanla 
yıkılmış bölümleri, kubbeleri, ma-
hallerin, tonozların yeniden projesi 
çizilerek restorasyonuna uygulama-
ya başladık. Medresenin duvarları 
1.30 metre kalınlığında. Mevcut du-
varların üzerine 2 tane çelik karkaslı 
cam kaplama kubbemiz olacak. Ku-
zey ve güney cebesinde öreceğimiz  
özgün şekline uygun iki tane duvar 
ile  doğu tarafında bulunan yaklaşık 
800 yıllık bir duvar. Taç kapı taştan 
yapılmış cephe kaplaması dönemin 
ilk imaretlerinden bir tanesidir. Kub-
belerin oluşturacağı yükü kesinlikle 
tarihi duvarlara verilmeyecek. Nor-
malde kubbeyi 4 duvar taşır. Burada 
yapacağımız işlem ile hesapladığı-
mız statiksel verilere dayanarak üç 
duvar üzerine oturtturacağız. Doğu 
tarafındaki duvarlara kesinlikle yük 
akışı sağlamayacağız. Çelik kons-
trüksiyon için önemli firmalar ile de 
görüşüyoruz. Ocak başında projeyi 
teslim etmeyi düşünüyoruz. Cam ile 
kubbeleri modern mimari ile tarihi 
mimariyi iç içe yansıtacağız. Kub-
bemizin orijinali kurşun kaplama, 
ahşap karkaslı tuğla örümlü kubbe. 
Yalnız bu tarz kubbeyi yapabilmek 
için yükü dört duvara yaymak gere-
kiyor. Buraya da yayamadığımız için 
çelikten karkas oluşturup üstünü 
cam yapacağız” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 Restorasyon çalışması kapsamında Karatay Menderesi’nin geçmişte yıkılan iki 
kubbesi çelik konstrüksiyon üzerinde yeniden yapılacak.
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Seydişehir Kaymakamı Aydın 
Erdoğan, ilçede yapılan Şehit Ahmet 
Erol Park ve mesire alanındaki ça-
lışmaları yerinde inceledi. Erdoğan, 
Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsa-
lında teröristler ile güvenlik güçleri 
arasında çıkan çatışmada şehit dü-
şen uzman çavuş Ahmet Erol’un 
isminin verildiği park ve mesire 
alanını gezdi. Kaymakam Erdoğan, 
burada gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, vatan savunmasında kah-
ramanca canını feda eden şehitler 
için ne yapılsa az olduğunu söyledi. 
Seydişehir Belediyesi tarafından İn-
cesu Mahallesi’nde 5 bin metrekare 
alana park ve mesire alanı yapım ça-
lışmaları devam ettiğini vurgulayan 
Erdoğan, “Vatandaşların her türlü 
ihtiyaçlarının düşünüldüğü sosyal 
donatılar yer alıyor. Çeşitli türde 
ağaçlarla süslenecek parkta kameri-
yeler, çocuk oyun parkı, çevre duva-
rı, mescit ile çeşmeler de bulunacak. 
Yapımında son aşamaya gelinen 
park ve mesire alanının açılışını kısa 
sürede yapmayı planlıyoruz. Bizlerin 
vazifesi şehitlerimizin bize emaneti 
olan ailelerine sahip çıkmaktır. Dev-
letimiz her zaman tüm imkanlarıyla 
şehit ailelerinin yanındadır” dedi.
n AA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 
liselere yerleştirme sonuçlarının 
açıklanmasının ardından 6 Ağustos 
itibarıyla başlatılacak nakil yerleştir-
me süreci 4 dönemde tamamlana-
cak.

Bakanlığın resmi internet site-
sinde “lise yerleştirmeleri nasıl ya-
pıldı” başlıklı infografik paylaşıldı.  
Buna göre, bugün açıklanan sınav 
puanıyla öğrenci alan okullara yer-
leştirme işlemi puan üstünlüğüne 
dayalı yapılırken eşitlik durumun-
da ise ortaokul başarı puanı yüksek 
öğrenciler öncelikle yerleştirildi.  
Sınavsız öğrenci alan okullara yer-
leştirme işlemlerinde, kayıt alanı 
içindeki okullara yerleştirme esas 
alındı. Kayıt alanı içerisinden tercih 
eden öğrenciler yerleştikten son-
ra boş kontenjan kalmışsa “komşu 
kayıt alanı” ve “diğer kayıt alanları” 
sırası kullanıldı. Kayıt alanı içerisin-
den aynı okulun kontenjandan fazla 
tercih edilmesi durumunda ortaoku-
lu ilgili kayıt alanında okuyanlar, bu-
lunma sürelerine göre 8 dönem ön-
celikli olacak şekilde yerleştirildi. Bu 
ölçütlerin denkliği durumunda orta-
öğretim kurumunu öncelikle tercih 
eden öğrencilere, öncelik verildi. 

Eşitlik durumunda ortaokul ba-
şarı puan dilimleri yüksek öğren-
ciler öncelikle yerleştirildi. Eşitliğin 
devam etmesi halinde devamsızlık 
kategorileri düşük olan öğrenciler, 
doğum tarihi açısından yaşça küçük 
olanlara, öncelik tanındı. Yaşların 
da eşit olduğu durumda olan tüm 
öğrenciler, aynı özelliğe sahip üst 
tercihine yerleşen öğrencilerle aynı 
ortaöğretim kurumuna yerleştirildi. 
Tercihleri doğrultusunda bir okula 
yerleşemeyen ya da yerleştiği oku-
lu değiştirmek isteyen öğrenciler, 
6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-
31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de nakil için 
her gruptan en fazla 3 okul tercihin-
de bulunabilecekler. İlk tercih döne-
minde tercih yapmayan öğrenciler 
de nakil tercihinde bulunabilecek-
ler. Nakil yerleştirme sonuçları her 
yerleştirmeye esas nakil dönemini 
takip eden 13 Ağustos, 19 Ağustos, 
3 Eylül ve 8 Eylül tarihlerinde açıkla-
nacak. Tercihleri doğrultusunda yer-
leştirmeye esas nakil dönemlerinde 
de hiçbir tercihine yerleşemeyen 
veya hiç tercih yapmayan öğrenci-
ler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan 
okulların boş kontenjanlarına yerle-
şebilmek için il ve ilçe öğrenci yer-
leştirme ve nakil komisyonlarına 10-
14 Eylül arasında başvurabilecekler.
n AA

Seydişehir’e 
yeni mesire alanı 

Liselerde nakil 
süreci başlıyor

Gazeteci Ramazan Bilgili, hayatını Fatime Özağır ile birleştirdi. Genç çiftin nikahını Hadim Belediye 
Başkanı Ahmet Hadimioğlu kıydı. Aileleri de çocuklarının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadı 

Ramazan ve Fatime
mutluluğa ‘evet’ dedi

Gazeteci Ramazan Bilgili, nihayet 
mutluluğa erdi, Fatime Özağır ile ev-
lendi. Ramazan ve Fatime bir ömür 
boyu mutluluk için ‘evet’ dedi. Ha-
dim Belediyesi’nin Basın Danışmanı 
ve Hadim’in sevilen isimlerinden Ra-
mazan Bilgili, hayatını Fatime Özağır 
ile birleştirdi. 

“Bir mutluluk haberi daha...” 
manşetiyle gazete sayfası şeklinde 
hazırladıkları düğün davetiyesi ile 
yakınlarını ve dostlarını, “Bu mutlu 
günümüzde sizleri de aramızda gör-
mekten mutluluk duyarız” ifadeleri 

ile düğünlerine davet eden Ramazan 
ve Fatime, mutlu bir yuva kurmanın 
sevincini yaşadı. Gülüstan-Hasan 
Bilgili ailesinin oğlu Ramazan, Keri-
man-Kadir Özağır ailesinin kızı Fati-
me ile mutlu bir yuva kurdu. 

Genç çiftin nikahını Hadim Be-
lediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu 
kıydı. Nikah şahitliğini ise Taşkent 
Belediye Başkanı Osman Arı ve Ha-
dim Kaymakamı Osman Kural yaptı. 

Hadim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, genç çifte kurdukları 
yuvada bir ömür boyu mutluluklar 

diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın, 3 çocuk sözünü ha-
tırlatan Başkan Hadimioğlu, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan her zaman 3 çocuk önerisin-
de bulunuyor. Ben de genç çiftimize 
kurdukları bu mutlu yuvada 5 çocuk 
tavsiye ediyorum. Allah mutluluk-
larını daim etsin” dedi. Düğüne AK 
Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Du-
ran, SÜ Hadim Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doktor Öğretim Görevlisi 
Ertuğrul Karataş, AA Konya Bölge 
Müdürü Ahmet Kayır da katıldı. 

Hadim Belediyesi Düğün Salo-
nunda gerçekleşen düğünle mut-
luluklarını sevenleri ve yakınları ile 
paylaşan Ramazan ve Fatime’nin 
sevinci görülmeye değerdi. Bilgili ve 
Özağır aileleri de çocuklarının mü-
rüvvetini görmenin mutluluğunu 
yaşadı. 

Düğüne katılanlar genç çiftin 
mutluluğunu görünce duygulandı-
lar, genç çifte kurdukları yuvada bir 
ömür mutlu olmaları için dua ettiler. 

Genç çift davetlilerle tek tek il-
gilenerek, mutlu bir yuva kurmanın 

sevincini paylaştı. Genç çifti ise arka-
daşları yalnız bırakmadı. Hem damat 
Ramazan Bilgili hem de gelin Fatime 
Özağır ile hatıra fotoğrafı çektiren ar-
kadaşları düğün bitene kadar salonu 
terk etmedi. 

Yenigün Gazetesi olarak çıktıkla-
rı bu yolda sevgi ve saygı içerisinde 
sağlıklı bir ömür sürmeniz temenni-
siyle Ramazan ve Fatime’ye iki cihan 
saadeti diler, beraberliklerinin iki ai-
leye de mutluluk getirmesini Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ederiz.
n HASAN AYHAN 



Ereğli 
Belediye 
B a ş k a -
nı Özkan 
Özgüven, 
Hacı aday-
larıyla bi-
raraya geldi. İlçe Kaymakamı Ömer 
Lütfi Yaran, İlçe Müftüsü Celal Mal-
koç, Belediye Başkan Yardımcılarının 
da katıldığı programda hacı adaylarına 
hayırlı yolculuklar dilendi. 
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Ereğli Belediyesi, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 
Çevre Sağlığı Koruma Müdürlü-
ğü’ne bağlı Veteriner Hekimler 
ile birlikte 5199 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu çerçevesinde 
sokak hayvanlarını kısırlaştırma 
çalışmalarına devam ediyor. Te-
davisi tamamlanan sokak hay-
vanları “Sahipsiz veya güçten 
düşmüş hayvanların en hızlı şe-
kilde yerel yönetimlerce kurulan 
veya izin verilen hayvan bakı-
mevlerine götürülmesi zorunlu-
dur. Bu hayvanların öncelikle söz 
konusu merkezlerde oluşturu-
lacak müşahede yerlerinde tu-
tulması sağlanır. Müşahede yer-
lerinde kısırlaştırılan, aşılanan 
ve rehabilite edilen hayvanların 
kaydedildikten sonra öncelikle 
alındıkları ortama bırakılmaları 
esastır” hükmü gereğince alın-
dıkları ortamlara bırakılıyor. Ça-
lışmalar hakkında değerlendir-
mede bulunan Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Sokak 
hayvanları ekolojik sistem içe-
risinde korumaya muhtaç olan 
varlıklardır. Bulundukları ortam-
larda yaşamlarını devam ettirme-
leri 5199 sayılı Hayvanları Koru-
ma Kanunu çerçevesinde esastır.  
Ancak sokak hayvanlarımızın bu 
ortamlarda vatandaşlarımıza za-
rar verme olasılığı bulunmakta-
dır. Bu anlamda Belediyemizin 
Veteriner Hekimleri ve Büyük-
şehir Belediyemizin Çevre Koru-
ma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 
Çevre Sağlığı Koruma Müdürlü-
ğü’ne bağlı Veteriner Hekimleri 

ile birlikte kısırlaştırma çalışma-
ları gerçekleştiriyoruz. Kanunun 
belirlediği hükümlere dayanarak 
yürüttüğümüz bu çalışmayı hem-
şehrilerimizin istek ve talepleri 
doğrultusunda gerçekleştiriyo-
ruz. Vatandaşlarımızın huzur ve 
mutluluğunu sağlamayı amaç-
ladığımız bu uygulamamızda 
sokak hayvanlarımızın da zarar 
görmemesine özen gösteriyoruz. 
Sokak hayvanlarının alıştıkları 
ortamlar içerisinde çevreye zarar 
vermeden yaşamalarına olanak 
sağlamaya gayret gösteriyoruz. 
Bu noktada hemşehrilerimizden 
çevrelerinde kulağında küpesi ol-
mayan sokak hayvanlarımızı Alo 
Belediye (710 07 07) hattımıza 
bildirmelerini rica ediyoruz” ifa-
delerini kullandı.
EREĞLİ BELEDİYESİ’NDEN SOKAK 

HAYVANLARINA DESTEK
Ereğli Belediyesi Sokak hay-

vanlarını unutmuyor. Ekipler, 
belirli bölgelere koymuş oldu-
ğu su ve mama kaplarıyla sokak 
hayvanlarının sıcak yaz aylarında 
zor durumda kalmalarının önü-
ne geçmeyi amaçlıyorlar. Sokak 
hayvanlarının korumaya muhtaç 
olduğunu belirten Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven: “Özellikle 
sokak hayvanlarımız bizlerin ko-
rumalarına muhtaç su ve yiyecek 
bulamadıkları yaz aylarında her 
türlü özveriyi göstermek her şey-
den önce insanlık vazifemizdir. 
Sokak hayvanları, bu dönemler-
de su kaynaklarının azalması se-
bebiyle su ve yiyecek ihtiyaçlarını 
gidermekte sıkıntı çekiyorlar bu 
kapsamda parklarımıza ve uygun 
olan alanlara suluk ve mama kap-

larını yerleştirerek yaşamlarını 
idame etmelerine Belediyemizce 
katkıda bulunmaya gayret gös-
teriyoruz.  Bunun yanında tüm 
hemşehrilerimizden kapılarının 
önünde bir kap su bulundurma-
larını rica ediyoruz. Bırakacağı-
mız bir kap su sokak hayvanları-
nın yaşam kaynağı olabilir.

 Ayrıca hayvansever vatan-
daşlarımızın kötü görüntü oluş-
turmaması için bırakacakları ma-
maları kapların içine koymaları 
önem arz ediyor. Böylece hem 
çevremizi temiz tutabiliriz hem 
de sokak hayvanlarımız için daha 
güzel ve steril bir ortam oluştur-
muş oluruz. Bu noktada hassasi-
yet göstererek ve bizlere destek 
olan tüm hemşehrilerimize te-
şekkür ederim” ifadelerini kul-
landı.

Başkan Özgüven’den 
vatandaşlara ziyaret

‘Çocuklarımız hem 
eğleniyor hem öğreniyor’

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Cuma Namazı öncesi 
Namık Kemal Mahallesi Muhtarı 
İbrahim Yıldırım ile birlikte Şe-
hit Murat Akutay’ın ailesi ve bazı 
vatandaşları ziyaret etti. Vatan-
daşlarımızla her zaman bir arada 
olmaya gayret gösteriyoruz diyen 
Başkan Özgüven: “Belediye Baş-
kanı olarak hemşehrilerimizin sı-
kıntılarıyla hemhal olmak, istek 
ve taleplerini dinlemek amacıyla 
her zaman onlarla bir araya gel-

meye gayret gösteriyoruz. Bunun 
yanında özellikle yaşlılarımızı zi-
yaret ederek hayır dualarını almak 
bizleri mutlu ediyor. Bu kapsamda 
sürekli ziyaretlerde bulunuyoruz. 
Cuma Namazı öncesi Namık Ke-
mal Mahalle Muhtarımız İbrahim 
Yıldırım ile birlikte Şehidimiz Mu-
rat Akutay’ın ailesi ve bazı vatan-
daşlarımızı evlerinde ziyaret ettik. 
Samimi yaklaşımları ve misafirper-
verlikleri için tüm hemşehrilerimi-
ze teşekkür ederim” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Büyükşehir Belediye-
si’nin okul bahçesine koydurmuş 
olduğu çocuk havuzunu ziyaret 
ederek değerlendirmelerde bulun-
du ve Konya Büyükşehir Belediye-
si’ne teşekkür etti. Sıcak yaz ayla-
rında çocuklar için güzel bir hizmet 
olduğuna dikkat çeken Başkan Öz-
güven: “Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından okul bahçesine kurulan 
yüzme havuzlarında çocuklarımız 
yüzme hocaları eşliğinde hem de 
yüzmeyi öğreniyor hem serinliyor. 
Bu anlamda biz de bu havuzumu-

zu ziyaret ederek çocuklarımızın 
eğlenceli vakit geçirdiklerini gör-
dük. Geleceğimizin teminatı olan 
yavrularımız için yapılan hizmetler 
ve onların yüzlerindeki gülümse-
meler bizleri mutlu ediyor. Onlar 
için ne yapsak azdır. Bu noktada 
Şehit Kamil Atalay İlkokulu ile Fe-
riha ve Ferhat Koyuncuoğlu Orta-
okulu bahçelerine kurulan çocuk 
havuzları büyük ilgi görüyor. Bu 
yararlı ve güzel hizmet için Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay Bey’e ve ekibine te-
şekkür ederim” dedi.

Ereğli Belediyesi Aşevi, Günlük 2000 vatandaşa sıcak yemek dağıtıyor. ‘Komşusu 
aç iken tok yatan bizden değildir’ Hadis-i Şerif’i’ni hatırlatan Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, belediye olarak vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi

‘Komşusu açken tok
yatan bizden değildir’

Ereğli Belediyesi Aşevi günlük 
2000 kişiye üç kap sıcak yemek hiz-
meti veriyor. Vatandaşlar Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven’e bu hiz-
metlerinden dolayı teşekkürlerini 
iletiyorlar. Her zaman vatandaşları-
mızın yanındayız diyen Başkan Öz-
güven: “Ereğli Belediyesi olarak ihti-

yaç sahibi vatandaşlarımızı kolluyor 
ve her zaman yanlarında oluyoruz. 
Belediye Aşevimizle Peygamber 
Efendimiz(sav)’in ‘Komşusu aç iken 
tok yatan bizden değildir’ hadisi şe-
rifleri doğrultusunda hemşehrileri-
mize ulaşıyoruz. Bu düsturla günlük 
2000 vatandaşımıza üç kap sıcak 

yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 
Onların bir Allah(cc) razı olsun ifa-
deleri, bir küçük tebessümleri bizim 
en büyük mutluluğumuzdur. Bu 
anlamda hizmetlerimize aralıksız 
devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz 
ilk günden bu yana titizlikle yürüttü-
ğümüz bu hizmetimizde, özellikle et 

konusunda Kurban bağışlarıyla ve 

diğer malzeme konusunda bizleri 

destekleyen hayırsever hemşeh-

rilerimize çok teşekkür ediyorum. 

Allah(cc) yaptıkları hayırları kabul 

eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları korunmaya muhtaç

Hayırlı yolculuklar

Ereğli Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmuyor. Ekipler, belirli bölgelere koymuş olduğu su ve mama kaplarıyla 
sokak hayvanlarının sıcak yaz aylarında zor durumda kalmalarının önüne geçmeyi amaçlıyorlar.
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Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında eylem 
hazırlığındaki 10 teröristin hava destekli 
operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi. 
Valilikten yapılan açıklamada, Pülümür 
ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarı 
üzerine eylem hazırlığında olan teröristlere 
yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafın-
dan operasyon başlatıldığı belirtildi. Tespit 
edilen 10 bölücü terör örgütü mensubunun 
hava destekli operasyonda etkisiz hale 
getirildiği aktarılan açıklamada, birlikle-
rin bölgedeki operasyona devam ettiği 
kaydedildi. Açıklamada, kentte teröristlerin 
bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine 
yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldü-
ğü vurgulandı.  n AA

Seydişehir 
ilçesinde açık 
cezaevinde 
bir mahkumu 
dövdükten 
sonra kaçan 
tutuklu şahıs, 
polis tarafından 
cezaevine 500 
metre uzaklıkta yakalandı. Edinilen bilgiye 
göre, Seydişehir Açık Cezaevinde tutuklu 
bulunan Süleyman Öz (31) aynı cezaevinde 
tutuklu bulunan bir mahkumu dövdük-
ten sonra hapishaneden kaçtı. Olayın fark 
edilmesinin ardından Seydişehir Emniyet 
Müdürlüğüne haber verildi. Bunun üzerine 
harekete geçen ekipler, cezaevine yaklaşık 
500 metre mesafede Süleyman Öz’ü ya-
kalayarak gözaltına aldı. Seydişehir Devlet 
Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün 
ardından emniyete götürülen Süleyman 
Öz, cezaevine teslim edildi.  n AA

10 terörist etkisiz
hale getirildi

Cezaevi firarisi 
yakayı eleverdi

Karaman’da otomobille çarpışan çöp kamyonu yolun 
karşı şeridine geçerek devrildi. Kazada çöp kamyonunun 
sürücüsü yaralandı.  Kaza, öğle saatlerinde Çeltek Mahalle-
si çevre yolu jandarma kavşağında meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, Karaman Belediyesine ait Mustafa T. yöneti-
mindeki 70 BF 184 plakalı çöp kamyonu, kavşakta Nejat 
B. (65) idaresindeki 70 FU 830 plakalı otomobille çarpıştı. 
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan çöp kamyonu 100 
metre ileride refüjü atladıktan sonra yolun karşı şeridine 

geçerek devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Mustafa T. ya-
ralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyondan 
çıkarılan sürücü çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman 
Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık 
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen çöp kamyonu 
nedeniyle trafik akışı Karaman’dan Mersin istikametine 
gidiş yönü bir süreliğine kontrollü olarak tek şeritten sağ-
landı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yol 
ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  n İHA

Otomobille çarpışan çöp kamyonu devrildi

Çumra Belediye Başkan Dr. Mehmet Oğuz, “İlçemizin bağlantı yolları gerek karayolları gerek Büyükşehir 
Belediyesi gerekse İlçe Belediyesi olarak yapılan çalışmalar neticesinde yüzde 90 oranında tamamlandı” dedi 

Çumra’da 141 kilometre
bağlantı yolu genişletildi

Çumra’da 2014 yılından bu 
güne kadar geçen sürede toplam 
141 Kilometre bağlantı yolunda 
genişletme ve asfaltlama çalışması 
yapıldı. 

Konuyla ilgili olarak açıklama 
yapan Çumra Belediye Başkan 
Dr. Mehmet Oğuz, “Yıl 2014 gö-
reve başladığımız zaman ilçemizin 
bağlantı yolları gerek karayolları 
gerek Büyükşehir Belediyesi ge-
rekse İlçe Belediyesi olarak yapılan 
çalışmalar neticesinde yüzde 90 
oranında tamamlandı. Sürecin de-

vam ettiği iki önemli yolumuz var 
bunlar Çumra- Ürünlü – Üçhüyük 
–kilometreden karahüyük – Bü-
yükaşlama yolumuz ve Çumra – 
Güvercinlik – Karkın yolumuzdur. 
Buralarında tamamlanmasıyla 
birlikte görev süremiz içerisinde 
genişletilmemiş el değmemiş ye-
rimiz kalmayacak ve büyük bir 
kısmı ise sıcak asfaltla kaplanmış 
olacak” dedi.

Başkan Oğuz yapımı tamamla-
nan yolları ise şöyle sıraladı.  Çum-
ra – İçeriçumra arası 9 Kilometre, 

Çumra – Alibeyhüyüyü arası 9 Ki-
lometre, Çumra – Gökhüyük arası 
12 Kilometre, Çumra – Okçu – Din-
lendik – Kuzucu arası 18 Kilomet-
re, Çumra – İnli arası 9 Kilomet-
re, Çumra – Alemdar – Küçükköy 
arası 12 Kilometre,  Çumra – Bal-
çıkhisar – Doğanlı – Yenisu arası 
13 Kilometre,  Çumra – Taşağıl 
– Adakale arası 9 Kilometre.  Yol 
Çalışması devam eden yerlerimiz 
ise Çumra – Güvercinlik – Karkın 
arası 18 Kilometre, Çumra- Ürün-
lü – Üçhüyük – Türkilometreenka-

rahüyük – Büyükaşlama arası 26 
Kilometre, Yenisu – Dineksaray 
arası 3 Kilometre, Doğanlı – Ha-
dim yolu arası 3 Kilometre” dedi. 

Çumra Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Oğuz görev süresi içe-
risinde devam eden yolların da 
tamamlanmasıyla birlikte toplam 
141 Kilometre bağlantı yolunun 
genişletilmiş ve asfaltla kaplanmış 
olduğunu sözlerine ekledi ve eme-
ği geçenlere teşekkür ederek, İlçe-
ye hayırlı olmasını diledi.
n HABER MERKEZİ

Yapılandırma fırsatını kaçırmayın
Meram Belediyesi’nden yapılan 

açıklamada, vergi borcu bulunan 
mükelleflere 7143 sayılı yasa ile ya-
pılandırma fırsatı sunulduğu hatırla-
tılarak bu fırsattan yararlanmak iste-
yenler için son günün 31 Temmuz 
Salı günü olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Meram Be-
lediyesi Mali Hizmetler Müdürlü-
ğünden yapılan açıklama şöyle: “18 
Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 7143 sayılı yasa em-
lak vergisi, çevre temizlik vergisi, 
haberleşme vergisi, eğlence vergisi, 
ilan ve reklam vergisi borçları yapı-
landırma kapsamına alındı. Ayrıca 
belediyemizin ücret tarifesine bağlı 
olarak yapılan hizmetlerin ücretleri 
ile ecrimisil bedelleri de yine kapsam 

dahilinde.  Bu yasa ile 2017 yılı ve 
önceki dönemlere ait vergi borçları 
yapılandırılabilecek”

SON GÜN 31 TEMMUZ SALI
Yapılanmadan yararlanmak is-

teyen mükelleflerin 31 Temmuz Salı 
gününe kadar belediyeye müracaat 
etmeleri gerekiyor. Yapılandırma-
dan yararlanan vatandaşların vergi-
lerine ait gecikme zammı, gecikme 
faizi ve vergi ziyaı cezaları tamamen 
silinecek. Ancak silinen bu cezaların 
yerine verginin ödenmesinde geciki-
len süreler için Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak 
daha düşük miktarda bir ceza mikta-
rı belirlenecek. Vergi borcu bulunan 
mükellefler Meram Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürlüğü’ne başvura-
rak borçlarını yapılandırabilecekler.
n HABER MERKEZİ

FETÖ ve Adnan 
Oktar vakası üzerin-
den tarikat ve cema-
atler tartışması devam 
ediyor. İlahiyatçıların 
büyük bir çoğunluğu 
İslam’da tarikatın ol-
madığını söylüyor. Ali 
Fuat Başgil hocanın 
dediği gibi ilahiyat fa-
külteleri  (istisnaları 
her zaman tenzih ede-
riz) din tenkitçisi yetiştirir. Halbuki 
tenkitten önce ortaya bir hizmet 
koymak lazımdır. İmam-ı Azam’ı be-
ğenmiyor, İmam-ı Gazali’ye “kafası 
karışık” diyor. Felsefe yaparak ken-
dini tatmin ediyor. Toplumun dinî 
ihtiyaçlarına cevap vermek, ilmihal 
bilgilerini hatırlatmak, Kur’an-e Ke-
rim okumasını bilmeyenlere zaman 
ayırarak okutmak, onların tenezzül 
edip de yapacağı işler değil. Bunlara 
göre Kur’an-ı Kerim Türkçeye çevrilir 
vatandaş onu okur ve hayatını tan-
zim eder. Tabii vatandaş  “çağdışı” 
ithamından kurtulabilirse. 

Abdest-namaz zaten “Emevi  işi” 
oluyor bazılarına göre. Gördükleri 
eğitim sebebiyle akıllarına yatıyorsa 
dini kabul ediyorlar. Kur’an-ı Kerim’i 
akıllarına göre (hepsi müçtehit ya !?) 
ölçüp biçtikleri gibi hadis-i şerifleri 
de akıllarıyla tartarak değerlendiri-
yorlar. 

Akıl, İslam’da çok önemlidir. Aklı 
olmayanın mükellefiyeti yoktur. Ama 
aklı nerede kullanacağınızı bilmelisi-
niz. Hadis-i şerifin aklımıza uyup uy-
madığı değil, sevgili peygamberimiz 
tarafından irad buyurulup-buyurul-
madığı  yönünde aklımızı kullanarak 
tahkik edilir.

Geçtiğimiz yıllarda bir mezuniyet 
merasiminde bir ilahiyat fakültesinde 
dekan bey konuşma yapıyor  “Yeni 
bir İslam anlayışı ortaya koyacağız” 
diyor.  Dekan Beyin konuşmasından 
sonra  kızlı-erkekli ilahiyat fakültesi 
öğrencileri müzik eşliğinde folklor 
icra ediyorlar. Mezuniyet merasimi-
ne gelen bir ebeveyn  “İslam’ın ne-

resinde bu!” diye feryat 
ediyor ama dinleyen  
kim. 

İstanbul Müftüsü 
Kamil Yılmaz tarikat ve 
cemaatlerin diyanete 
bağlanması gerektiğini 
söylemiş. Cemaatle-
rin Diyanet teşkilatına 
bağlanması gerekçesi 
olarak FETÖ vakası 
gösteriliyor. Adnan Ok-

tar faciası da bunun üzerine tuz-bi-
ber oldu. 

Değerli gazeteci Süleyman Özı-
şık diyor ki, FETÖ kontrol edilmedi-
ği için değil bizzat devlet tarafından 
desteklendiğinden dolayı  bu hale 
geldi. Sayın Özışık çok isabetli bir 
teşhis yapmış. Fetö denilen sapık te-
şekkülün kontrol edilip-edilmemesi 
ayrı bir bahis fakat devlet tarafından 
desteklendiği açık. Devlet tarafından 
desteklendiği açık olduğu halde bu 
menhus yapıyı devletten nemalan-
masına sebebiyet veren siyasilerle 
alakalı hiç  bir muamelenin yapıl-
maması halen zihinlerde büyük bir 
soru işareti olarak devam ediyor. 
FETÖ’nün siyasi cenahına dokun-
mak için zamana mı ihtiyaç var bil-
miyoruz. 

Adnan Oktar meselesine ge-
lince;  her cümlesinde  “maşallah”  
kelimesini  tekrarlaya tekrarlaya es-
kiden ve dekolte kıyafetlerle yıllarca 
milletin gözü önünde dansöz oyna-
tan bu yapı hakkında diyanetin hangi 
açıklamasını gördük, bilen varsa 
haber versin.  

Diyanet teşkilatı elbette devle-
timizin güzide bir kuruluşudur ama 
FETÖ hususunda toplumu ikaz edici 
hangi açıklaması oldu,  ben şahsen 
duymadım ve bilmiyorum. Bilen 
varsa bilgilenmek isterim.  15 Tem-
muz hain darbesinden sonra Nured-
din Veren (eski  F. Gülen mensubu) 
vasıtasıyla F. Gülen’in kasetlerini te-
min ederek tetkik ettiklerini söylüyor 
Diyanet Eski başkanlarından Sayın 
M. Görmez hoca.

CEMAATLER DİYANETE BAĞLANAMAZ -1

Sivil Memurların Hakları ve ta-
lepleri konusunda çalışan Sivil Me-
murlar Sendikası (SİME-SEN)’nın 
Konya İl Başkanlığına Fehmi Mın-
gır atandı.  Türkiye genelinde 9 bin 
500’e yakın üyesiyle kamu kuru-
luşlarında çalışan sivil memurların 
hakları korumak amacıyla kurulan 
Sivil Memurlar Sendikası’nın Kon-
ya İl Başkanlığına Ümit Karaca’nın 
emekli olmasının ardından Konya 
3. Ana Jet Üssünde görev yapan 
Fehmi Mıngır atandı. Başkan Feh-

mi Mıngır, sendikanın Milli Sa-
vunma Bakanlığı ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde rütbeli personel ile 
birlikte çalışan, kurumların her 
türlü teknik, hukuki, mali, idari 
ve destek hizmetlerini yürüten 
ve askerlerin tabi olduğu 24 saat 
esasına göre çalışma ve disiplin 
şartlarına tabi olan, ancak birçok 
imkandan yararlanmayan memur-
ların hakları savunmak olduğunu 
söyledi. 
n İHA 

SİME-SEN İl Başkanı 
Fehmi Mıngır oldu

haber@konyayenigun.com
DOÇ DR. ÖMER AKDAĞ

Çumra’da 2014 yılından bu güne kadar geçen sürede toplam 141 Kilometre bağlantı yolunda genişletme ve asfaltlama çalışması yapıldı.
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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 
31 Temmuz 2018 Salı  • Yıl: 11 • Sayı: 3408

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 

Merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahal-
lesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’ndeki 
bir inşaatta bekçilik yapan Yahya Gökçe 
(63), geceleri kaldığı kulübenin önündeki 
sandalyede hareketsiz halde bulundu.  
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil 
Servis ekipleri, Gökçe’nin hayatını kaybet-
tiğini belirledi.  Olay yeri incelemesinin 
ardından Gökçe’nin cenazesi otopsi için 
morga kaldırıldı.
n AA

Kulu’da kontrolden çıkan otomobilin bari-
yerlere çarpması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 
05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Kulu’dan Konya istikametin-
de seyir halinde olan Seda T. idaresinde 
olan 34 BFZ 103 plakalı otomobil, sürücü-
nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki demir 
bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürü-
cü Seda T., olay yerine çağrılan ambulans-
la Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı.
n İHA 

İnşaatın bekçisi, 
ölü bulundu. 

Bariyerlere çarptı,
1 kişi yaralandı

Konya’nın Ilgın ilçesinde otomobil ile tarım aracı-
nın çarpışması sonucu 2’si ağır 6 kişi yaralandı. İsmail 
Kozan’ın (19) kullandığı 42 GA 918 plakalı otomobil, Il-
gın-Doğanhisar yolu Harmanyazı Mahallesi yakınlarında 
Hasan Mercan yönetimindeki “pat pat’ diye tabir edilen 
tarım aracıyla çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bu-
lunan Alaatdin Mercan (17), Yasin Demirkan (16), İsmail 

Yıldırım (18) ve Ayşe Mercan (44) yaralandı.Çevredekile-
rin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma 
ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Vefa 
Tanır Ilgın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 
Hasan Mercan ile eşi Ayşe Mercan’ın sağlık durumlarının 
ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
n AA

Otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 6 yaralı

Beyşehir’de göğsünden bıçak-
lanan radyoloji teknikeri hayatını 
kaybetti. Olay, Yeni Mahalle 40691 
numaralı Sokak’ta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, apartman yö-
neticiliği yapan Ali N., (57) kendisi-
ni daha önce darp ettiği 3 kişiden 
1’i olduğunu iddia ettiği radyoloji 
teknikeri İsmail Kaya (23) ile bina 
önünde karşılaşınca tartışmaya 
başladı. Tartışmanın büyümesi 
üzerine Ali N., İsmail Kaya’yı göğ-
sünden bıçakladı. Ağır yaralanan 
İsmail Kaya kaldırıldığı Beyşehir 
Devlet Hastanesinde yapılan tüm 
müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 
Olayın ardından polis merkezine gi-
den şüpheli gözaltına alınırken, suç 
aleti bıçakta şahsın evinde bulun-
du. Emniyetteki ifadesinin ardın-
dan mahkemeye sevk edilen Ali N. 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Cinayet zanlısı Ali N.’nin, apart-

man yöneticisi olarak ikamet ettiği 
binadaki daireyi yeni satın aldığı 
ve bir kamu kurumunda TYP kap-
samında işçi olarak görev yaptığı 
tespit edildi. Cinayet zanlısı Ali N., 
kısa süre önce Vuslat Parkı’nda aynı 
apartmanda ikamet eden bir kişinin 
yakınlarının da aralarında olduğu 3 
kişi tarafından darp edildiğini ileri 
sürdüğü, çakı bıçağıyla öldürdüğü 
İsmail Kaya’nın da olayda kendisi-
ni darp edenlerden biri olduğunu 
iddia etti. Cinayete kurban giden 
İsmail Kaya’nın Kırklareli Devlet 
Hastanesinde radyoloji teknikeri 
olarak görev yaptığı, iznini geçir-
mek üzere kardeşinin ikamet ettiği 
Beyşehir’e geldiği öğrenildi. Has-
tane morgunda otopsi işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından İsmail 
Kaya’nın cenazesi doğum yeri olan 
Konya’nın Derebucak ilçesine gön-
derildi.  n İHA 

HAK-İŞ Konfederasyonu ile Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafın-
dan ortaklaşa hazırlanan “Uluslararası Su ve Atıksu Yönetimi” eğitimleri Kosova ile devam etti

KOSKİ’den Kosova’ya
su ve atıksu eğitimi 

Konya Büyükşehir Belediye-
si KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 
Müslüman ülkelere yönelik su ve 
atıksu yönetimi eğitimleri devam 
ediyor. Bu kapsamında Konya’ya 
gelen Kosovalı heyet, hem teorik 
hem pratik eğitim aldı.

HAK-İŞ Konfederasyonu ile 
Konya Büyükşehir Belediyesi KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü tarafından or-
taklaşa hazırlanan “Uluslararası Su 
ve Atıksu Yönetimi” eğitimleri Ko-
sova ile devam etti. 29 ülkeden çok 
sayıda şehrin talep ettiği eğitimler, 
İslam dünyasında büyük bir ihti-
yaç olan dayanışmayı hedefliyor. 
Su ve atıksu yönetimi konusunda 
birçok ilki gerçekleştirerek belli 
bir standarda ulaşan KOSKİ, çoğu 
gelişmekte olan Müslüman ülkeye 
edindiği tecrübeleri aktarıyor. Eği-
timlerin öğleden önceki kısmında 
teorik, öğleden sonraki kısmında 
ise uygulamalı bilgiler veriliyor.

Proje kapsamında eğitim prog-
ramına katılmak üzere Konya ge-
len Kosovalı heyet, KOSKİ Genel 
Müdürlüğü’ndegörevli uzman per-
sonel tarafından teorik ve pratik 
eğitime tabi tutuldular.İlki Afga-
nistanlı heyete verilen eğitimlerin 
devamı niteliğinde olan program, 
KOSKİ Genel Müdürlüğü konfe-
rans salonunda gerçekleştirildi. 
Kosova Kamu İhale Kurumu Baş-

kan Yardımcısı Ergin Kala’nın refa-
katinde gerçekleştirilen eğitime 14 
Kosovalı üst düzey yönetici katıldı. 

Heyetin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren KOSKİ 
Genel Müdürü Ercan Uslu, Kosova 
ile Türkiye’nin tarihi, kültürel ve 
inanç bağı olduğuna işaret ederek 
her türlü işbirliğine hazır oldukla-
rını ifade etti. Uslu, “Ben Kosova’yı 
sıklıkla ziyaret ediyorum. Bu ziya-
retlerimiz işbirliğimize dayalı ola-
rak devam edecek inşallah. Teknik 
personellerimiz ülkenize gelerek 
orada neyin eksik olduğunu neyin 
olması gerektiğini yerinde tespit 
edecek. Türkler ve Balkan halk-

larının bir arada kardeşçe yaşama 
tecrübesi güçlendirilmesi gereken 
bir konu. Biz kimsenin ırkına ve 
dinine bakmadan tüm insani ih-
tiyaçların karşılanması yönünde 
elimizden geleni yapmaya hazırız.
Umuyorum ki bu eğitimler faydalı 
olmuştur. Biz ilişkilerimizin arta-
rak devam etmesini temenni edi-
yoruz” dedi.

Kendilerini ağırladıkları için 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür ederek bu eğitimlerin de-
vamını talep eden Kosova Kamu 
İhale Kurumu Başkan Yardımcısı 
Ergin Kala,“Kosova olarak Konya 
Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden 

öğrenmemiz gereken çok uygula-
ma var.Ülkemizdeki eksikçalışma-
larımızı göndereceğiniz teknik he-
yetler sayesinde tamamlayabiliriz 
diye düşünüyoruz. Ülkemizde hala 
kayıp kaçakları önleyebilecek bir 
sistem oluşturamadık. Sizlerin yar-
dımıyla bunları çözeceğiz inşallah” 
şeklinde konuştu.

Kosovalı heyet, kapanış prog-
ramındaHAK-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan ile bir araya geldi.
Verilen eğitimlerin çok kıymet-
li olduğuna dikkat çeken Arslan, 
“Kosova genç bir Cumhuriyet’tir. 
Türkiye, Kosova’yı tanıyan ilk ül-
kedir. Her zaman Kosova’nın ya-
nında olmuş ve desteklemiştir. Biz 
de Türkiye’nin en büyük ve etkin 
sivil toplum kuruluşlarından birisi 
olarak Kosova’nın, Kosovalıların ve 
Kosovalı sendikacıların her zaman 
destekçileri olduk. 

Kosovalı sendikacılarla karşılık-
lı eğitim programları gerçekleşti-
riyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu-
muz, Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün bir-
likte yürüttüğü “Uluslararası Su ve 
Atık Su Yönetimi Eğitim Programı” 
da Kosovalı kamu görevlilerine yö-
nelik planladığımız eğitimlerden 
biridir. Bu eğitimin başarısı hepi-
mizin başarısıdır” ifadelerini kul-
landı.  n HABER MERKEZİ 

Radyoloji teknikeri bıçaklanarak öldürüldü 

Alkollü sürücünün yaptığı kır-
mızı ışık ihlalinin ardından polis 
aracına çarptığı kazada 2’si polis 
3 kişi yaralandı. Kaza, merkez 
Selçuklu ilçesi Adalhan Kavşa-
ğında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre alkollü olduğu öğre-
nilen Y.O.(18) idaresindeki 26 TZ 
608 plakalı otomobille kavşaktan 
kırmızı ışık ihlali yaparak geçmek 
istediği sırada Deniz S. idaresin-
deki 42 A 7642 plakalı polis ara-
cıyla çarpıştı. Çarpışmanın ardın-
dan ekip otosunda bulunan polis 
memuru Deniz S. ile Sami Ü. ve 

otomobil sürücüsü Y.O. yaralandı. 
Polis ekiplerinin durumu merkeze 
bildirmesinin ardından olay yeri-
ne polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri-
nin ilk müdahalesinin ardından 
yaralılar Numune Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Yaralıların sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. Kaza sonrası ha-
sar gören araçlar çekici yardımıyla 
otoparka çekildi.  Kazanın ardın-
dan yaralanan sürücü Y. O.’nun 
88 promil alkollü olduğu öğrenil-
di.  n İHA 

Konya’nın Seydişehir ilçesin-
de meydana gelen trafik kazasın-
da 2 kişi yaralandı. 

Alınan bilgileye göre, Erah 
Sağır idaresindeki W 97096 D 
yabancı plakalı otomobil, Seydi-
şehir-Konya karayolunun 25. ki-

lometresinde şarampole devrildi. 
Kazada, sürücü Sağır ile be-

raberindeki Önder Şahiner yara-
landı. 

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekip-
lerince Seydişehir Devlet Hasta-
nesine kaldırıldı.  n AA

Kırmızı ışık ihlali yaptı, 
polis aracına çarptı 

 Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün Müslüman ülkelere yönelik 
su ve atıksu yönetimi eğitimleri devam ediyor.

Seydişehir’de trafik 
kazası: 2 yaralı 
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Konya, ayçiçeği üretiminde 2. sırada
Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
Bitkisel Üretim İstatistiklerinden 
“Ayçiçeği Üretimi” konusunda bir 
basın bülteni hazırladı. TÜİK Bölge 
Müdürü Adnan Bedlek tarafından 
açıklanan 2017 yılı sonuçlarına 
göre Konya ayçiçeği üretiminde 
ikinci oldu. Bedlek, “2017 yılında 
Konya ilinde toplam 700bin 920 
dekar alanda 263bin 8 ton ayçi-
çeği üretildi ve Konya bu üretimle 
Türkiye’nin toplam ayçiçeği üreti-
minin yüzde 13,4’ünü karşılaya-
rak ayçiçeği üretimi sıralamasında 
Türkiye ikincisi oldu. 2017 yılında 
1milyon 567bin 329 dekar alan-
da368bin 125ton ayçiçeği üreti-
miyle (yüzde 18,7) Tekirdağ birin-
ci, 1milyon 8bin 114dekar alanda 
244bin 655 ton ile (yüzde 12,5) 

Edirneüçüncü oldu.Bölge Müdür-
lüğümüz illerinden Karaman’da 
88 bin 492 dekar alanda 22 bin 
979 ton ayçiçeği üretilirken Kara-

man ili bu üretimle Türkiye üreti-
minin yüzde 1,2’sini karşılayarak 
Türkiye 18’incisi oldu. Türkiye’de 
2017 yılında 7milyon 794bin 387 

dekar alanda 1milyon 964bin 385 
ton ayçiçeği üretilmiştir” dedi. 

2017 YILINDA AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ 
ARTTI

“2016 yılında Konya’da top-
lam 212 bin 312 ton ayçiçeği üre-
timi yapılırken Konya bu üretimle 
Türkiye üretiminin yüzde 12,7’sini 

karşılayarak 3’üncü olmuştu” 
diyen Bedlek, şunları kaydetti: 
“Konya’da ayçiçeği üretimi 2017 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 
23,9 arttı. 2016 yılında ayçiçeği 
üretiminin en çok yapıldığı iller 
yüzde 17 pay ve 283 bin 838 ton 
üretimle Tekirdağ ve yüzde 13,3 
pay ve 222bin 64 ton ile Edirne il-
leri oldu. Karaman ilinde 2016 yı-
lında 16bin 485 ton üretim yapılır-
ken 2017 yılında ayçiçeği üretimi 
yüzde 39,4arttı. 2016 yılında Ka-
raman ili bu üretimle Türkiye’nin 
yüzde 1’lik ayçiçeği üretimini kar-
şılayarak 20’nci sırada yer almıştı. 
Türkiye’de 2016 yılında 1milyon 
670bin 716ton ayçiçeği üretimi-
yapılırken, ayçiçeği üretimi 2017 
yılında yüzde 17,6artmıştır.”
n EMİNE ÖZDEMİR

Türkmeneli Dernekler Federas-
yonu Genel Başkanı Dr. Yahya Be-
yatlı’nın başkanlığındaki 40 kişilik 
Türkmen Öğrenci Heyeti, Konya İl 
Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gür-
soy’u makamında ziyaret etti. Ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy da Kerkük ve di-
ğer Türkmen şehirleri ile aramızda 
yapay bir sınır olsa da özümüzde bir 
sınır olmadığını ifade etti. Öğrencile-
re donanımlı, kültürlü ve iyi yetişmiş 
bir birey olmalarını tavsiye eden Gür-
soy, en az iki dil öğrenmeleri gerek-
tiğini de sözlerine ekledi. Peygamber 
Efendimiz (sav)’in “Müminler bir-
birlerini sevmekte, birbirlerine acı-
makta ve birbirlerini korumakta bir 
vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu 
hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar 
da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli 

hastalığa tutulurlar” hadis-i şerifini 
hatırlatarak Müslümanların birbirleri 
ile çok yakın bir bağ içerisinde olma-
ları gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca 
misafirlere Konya ve Konya’daki eği-
tim-öğretim hakkında bilgi verdi.

Türkmen Eğitimine Destek Prog-
ramı kapsamında Konya’da bulunan 
öğrenciler, Konya’nın tarihi ve kül-
türel mekânlarını çok beğendikleri-
ni söyleyerek Türkiye ile her zaman 
kuvvetli bir bağ içerisinde olduklarını 
ifade ettiler.  Türkmeneli Dernekler 
Federasyonu Genel Başkanı Dr. Yah-
ya Beyatlı da İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy’a gösterdiği yakın 
ilgiden dolayı teşekkür ederek eğitim 
öğretim konusunda destek bekledik-
lerini ifade etti.

Karşılıklı hediye takdiminin ar-
dından ziyaret sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Yunaklılar Hasat 
Şenliği’nde buluştu

MMO’da bilirkişilik
eğitimleri sürüyor

Yunak Belediyesince bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen Hasat Şen-
likleri yapıldı. 

Kent Meydanı’nda düzenle-
nen 3. Yunak Hasat Şenlikleri’ne, 
çevre il ve ilçelerden de konuklar 
geldi. Şenliklerde çeşitli sanatçılar 
konserler verdi. 

Yunak Belediye Başkanı Ab-
dullah Emre Demirhan, yaptığı 
konuşmada, şenliğin Yunak Be-
lediyesi’ne ait projelerin sosyal 
boyutunu oluşturduğunu söyledi. 

Yunak’ın havası kadar insan-
larının da temiz ve samimi oldu-
ğu dile getiren Demirhan, şunları 
kaydetti:  “Gerçekleştirdiğimiz 
Hasat Şenliği ile hem aramızdaki 
dostluk ve kardeşliği pekiştiriyor, 

hem de ekmek derdine düşerek 
bu memleketten ayrılmak zorun-
da kalan gurbetteki hemşehrileri-
mizi belli günlerde de olsa bura-
da buluşturmanın mutluluğunu 
yaşatıyor. Bu nedenle geleneksel 
hale getirdiğimiz şenliğimizi çok 
önemsiyoruz.Sizlerin gösterdiği 
ilgiyle birlikte her yıl daha da gü-
zel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. 
Kültürümüzü yaşatıyor birlik ve 
beraberliğimizi gelecek nesillere 
aktarıyoruz.” 

Şenliğe, Belçika’nın Saint-Jos-
se ilçesinin Belediye Başkanı Emir 
Kır , AK Parti Yunak İlçe Başkanı 
Tahir Kuru , Başkan Yardımcısı 
Bekir Coşkun da katıldı.
n AA

‘Bozkır: Kuşlara Bak Kuşlara’ sinema filminin çekimleri Bozkır’da başladı. Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, filmin Bozkır’da çekilmesinden ve toplumsal bir olayı yansıtmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti

Bozkır’da film
çekimleri başladı 

Feza Film’in yapımcılığını 
üstlendiği, başrollerinde Ayçın 
Tuyun ve Soydan Soydaş’ın yer 
aldığı ‘Bozkır: Kuşlara Bak Kuşla-
ra’ sinema filminin çekimleri Boz-
kır’da başladı. 

Yönetmen koltuğunda Meh-
met Tanrısever’in oturduğu film 
setini ziyaret eden Bozkır Bele-
diye Başkanı İbrahim Gün, filmin 
Bozkır’da çekilmesinden ve top-
lumsal bir olayı yansıtmasından 
dolayı mutlu olduğunu ifade etti. 
Filmin, Bozkır’ın sokak sokak, 
mahalle mahalle, köy köy hemen 
hemen tüm Bozkır’da çekildiğini 
ve filmin Bozkır’ın doğasını, kül-
türünü, yaşantısını, mimarisini 
önemli derecede yansıttığını söy-
ledi. İlçe sakinlerinin sinema fil-
minin çekilmesine büyük destek 
verdiklerini de sözlerine ekleyen 
Başkan Gün, “toplumsal bir olayı 
konu alan sinema filmi, Bozkırlı 
hemşehrilerimiz arasında büyük 
merak uyandırdı ve ilçemizin her 
kesimi bu filme büyük destek ver-
meye başladı. 

Umarım bu bir başlangıç olur 
ve diğer film yapımcısı arkadaşla-
rımız da filmlerini burada çeker. 
İlçe olarak buna hazırız ve gönül-
den destekliyoruz” dedi. 

Filmin senaryosundan ke-
sitleri Belediye Başkanı İbrahim 
Gün’e izleten yönetmen Mehmet 
Tanrısever, Bozkır’ın misafirper-
verliğiyle, tarihi sokaklarıyla, in-
sanlarıyla, doğasıyla filmin çok 
uyumlu olduğunu söyledi. 65 kişi-
lik ekibiyle film çekimlerinde her-
hangi bir sorunla karşılaşmadan 
çekimlerin yapıldığını vurgulayan 
yönetmen Tanrısever, filmin ülke 
genelinde büyük yankı uyandıra-
cağını düşündüğünü söyledi. 

Bozkır’da çok güzel günler ge-
çirdiklerini ve bunun için Bozkır’a 
bu güzel günlerin karşılığı olarak 

filmin galalarından birini burada 
yapmayı düşündüğünü söyleyen 
Yönetmen Mehmet Tanrısever, 
“Bozkırlı olmam ve burada geçir-
diğim her günde eski günleri yad 

etmem, beni buraya bağlayan en 
önemli nedenlerden. Bozkır’ı çok 
seviyorum. 65 kişilik ekibimizle 
Bozkır’ı hem dünyaya tanıtıyoruz 
hem de ekonomik anlamda ilçe-

ye gelir getiriyoruz. Bir anlamda 
Bozkır’a yatırım yapıyoruz. Diğer 
Bozkırlı işadamlarını da buraya 
bekliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şubesi, Adalet Ba-
kanlığı tarafından yetkilendirilme-
sinin ardından “Bilirkişilik Temel 
Eğitimleri”ne devam ediyor. 

MMO Konya Şubesi Başka-
nı Dr. Aziz Hakan Altun, yaptığı 
açıklamada, “Bilirkişilik yapmak 
isteyen tüm ilgililerin katıldığı bu 
eğitimlerin sonunda katılımcılar 
yetkilendirilmektedirler. Maki-
na Mühendisleri Odasına yapılan 
müracaatlar kapsamında gerçek-
leştirilen bu eğitim programları sa-
yesinde adalet sistemimiz için ol-
dukça önemli olan bilirkişilik işleri 
uzman ve ehil insanlar tarafından 

gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 
Bilirkişilik yapmak isteyen tüm 

ilgililerin katılabileceği bu eğitimler 
odamıza yapılan müracaatlar kap-
samında değerlendirilerek hafta içi 
gündüz grubu, hafta sonu grubu 
ve hafta içi akşam gurubu olarak 
programlandırılmaktadır. Kurs 
sonunda katılımcılar belgelendiri-
lerek Ülkemize ve kentimize hiz-
met edeceklerdir. Odamız bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
kentimizde ve ülkemizde uzman 
ve ehil insanlar yetiştirilmesi için 
gerekli çalışmaları yapmaya de-
vam edecektir” dedi.
n İHA

‘Türkiye ile kuvvetli bir bağ içindeyiz’

Filmin senaryosundan kesitleri Belediye Başkanı İbrahim Gün’e izleten yönetmen Mehmet Tanrısever, Bozkır’ın misafirperverli-
ğiyle, tarihi sokaklarıyla, insanlarıyla, doğasıyla filmin çok uyumlu olduğunu söyledi.
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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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2. 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.

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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•  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

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

VASIFLI-VASIFSIZ VE
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

 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

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
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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

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.
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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

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

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

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 
Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Bilgisayar Prog-
ramlarında Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır .
DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız   
eleman alınacaktır.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ 
BAY ELEMANLAR

ALINACAKTIR.

Adres: Büyük Kayacık Mah.Org.San.Böl.102.Cad.No:10 
Selçuklu / KONYA
Telefon: 0 332 345 07 70

ZAYİ
Konteyner No.’su: TCNU5189762 ve mühür No’su TRAA04275 olan AMB/
PLU/000270/006 No.’lu konşimentomuz kaybolmuştur; hükümsüzdür.  

ÖMER ATİKER DIŞ TİCARET A.Ş. 

Z-374

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür.  

DÜRDANE VEZİROĞLU

Z-375

UNESCO Dünya Kültür Mirası 
geçici listesindeki dünyanın en bü-
yük Türk İslam Mezarlığı olma özel-
liğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan 
Mezarlığında 178 akıt (oda mezar) 
bulundu. 

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Anado-
lu’nun Orhun Abideleri olarak da 

adlandırılan tarihi Selçuklu Meydan 
Mezarlığında, Van Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Ka-
rahan başkanlığındaki kazı, resto-
rasyon ve konservasyon çalışmaları 
devam ediyor. Boyları 4,5 metreye 
kadar varan, üzerindeki yazı ve şe-

killerle sanat eseri niteliği taşıyan 
mezar taşlarının bulunduğu alanda 
yürütülen çalışmalar sırasında 178 
akıt tespit edildi.  Prof. Dr. Karahan, 
yaptığı açıklamada, akıt mezarların 
Anadolu’daki örneklerinin nadiren 
Ahlat’ta görüldüğünü söyledi. Akıt-
ların oda mezarları olarak düşünü-

lebileceğini belirten Karahan, Ahlat 
Selçuklu Mezarlığı’nda tespit ettik-
leri akıtlarda eşyayla gömme gele-
neğine rastlamadıklarını ancak 15’e 
yakın cenaze kalıntısı, kemik ve kafa 
tası tespit ettiklerini aktardı.  Kara-
han, “kripta” dedikleri yer altındaki 
cenazenin olduğu kısmı bu akıtların 

temsil ettiğini daha sonraki dönem-
lerde üzerine mescit şeklinde yapıla-
rın yapıldığını belirtti.

Akıtlara cenazelerin yerleştiril-
mesinin ardından kapıların yapıldı-
ğını ifade eden Karahan, “Genellikle 
kapılar eğilerek girmek için basık 
yapılmış bu da ölüye olan saygıdan 
dolayıdır. Burada örülmüş olan bir 

kapıya denk geldik. Sağlam şekilde 
günümüze kadar gelmiş. Devamı-
na bakacağız. Nereye açılır, başka 
bir kapısı var mı, başka yere açılır 
mı gibi soruların cevabını da yapa-
cağımız çalışmalar sonunda ortaya 
çıkartmaya çalışacağız.” değerlen-
dirmesinde bulundu.
n AA

Ahlat’ta 178 oda mezar tespit edildi
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli 
özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Çomaklar Mahallesi, 104 Ada, 45 
Parsel sayılı bahçe nitelikli taşınmaz; etrafı tel örgü ile çevrili olup üzerinde 
tek katlı bahçe evi ve depo ve muhtelif yaş ve çeşitte ağaçlar bulunmak-
tadır. Parselin kuzeyi 23709 Sokak olarak isimlendirilen Konya Çomaklar 
asfalt Yoluna cepheli, doğu, batı ve güneyi ise aynı vasıflı taşınmazlarla 
sınırlıdır. Ulaşımı mevcut yoldan oldukça kolay yapılmaktadır.
Adresi : Çomaklar Mahallesi 23709 Sokak No:208
   Meram/Konya
Yüzölçümü : 1.075,14 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarım alanı
   sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz kadastro
   parselidir.
Kıymeti : 40.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay Konya 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Çomaklar mahallesi, 105 
Ada, 7 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde buğday ekili olduğu, 
tarımsal yapı, kuyu ve herhangi bir ağacın bulunmadığı, Parselin zeminde 
ve kadastro paftasında mevcut yola cephesi yoktur. Taşınmazın kuzeyinde 
beton kanal et sonrasında Çomaklar deresi, diğer mücavir sınırları ise aynı 
vasıflı tarlalarla sınırlıdır. Ulaşımı Konya Çomaklar Yolundan ayrılarak do-
ğusunda kalan Çomaklar deresi üzerindeki köprüden geçilerek yapılmakta-
dır.
Adresi : Tolaltı mevkii Çomaklar mahallesi Meram/Konya
Yüzölçümü : 9.789,01 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarım alanı
   sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz kadastro
   parselidir. 
Kıymeti : 68.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 09:50 - 09:55 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 09:50 - 09:55 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay Konya
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Çomaklar mahallesi, 114 
Ada, 67 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde muhtelif yaş ve çe-
şitte ağaçların olduğu, tarımsal yapı ve kuyunun bulunmadığı, taşınmaz 
üzerinde tarımsal ürün ekilmediği görülmüştür. Taşınmazın tapudaki cinsi 
tarla olmasına rağmen parsel ve etrafındaki parseller halen bahçe olarak 
kullanılmaktadır. Parselin kadastro paftasında mevcut yola cephesi yoktur. 
Ancak kuzeyindeki parselle ortak sınırından haricen açılan yol bulunmakta, 
güneyi ise Çomaklar Deresine cepheli, diğer mücavir sınırları ise aynı va-
sıflı taşınmazlarla sınırlıdır. Taşınmazdan kuzeyindeki haricen açılan yolu 
takiben Akören Barajına giden yola ve sonrasında Konya Çomaklar Yoluna 
ulaşım yapılmaktadır. 
Adresi : Yıkıklar Mevkii Çomaklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 521,68 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarım alanı
   sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz kadastro
   parselidir.
Kıymeti : 10.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay Konya 
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Mahallesi, 112 Ada, 
110 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde tarımsal yapı, kuyunun 
bulunmadığı ancak ekonomik değeri olmayan ormansı ağaççıklar mevcut-
tur. Parselin zeminde ve kadastro paftasında mevcut yola cephesi yoktur. 
Taşınmazın mücavir etrafı kısmen ziraat yapılarak kullanılan kısmen de zi-
raat yapılmayan tarlalarla sınırlıdır. Ulaşımı Konya Çomaklar-Yeşil Tekke 
Mahallesi Yolundan ayrılarak ve mücavir taşınmazlardan haricen geçilerek 
yayan olarak yapılmaktadır. 
Adresi : Oba Mevkii Sadıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 1.969,29 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında
   Ağaçlandırılacak  alan sahasına isabet etmektedir.
   Taşınmaz kadastro
   parselidir.
Kıymeti : 2.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay Konya 
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Mahallesi, 112 Ada, 
135 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde tarımsal ürün, yapı ve 
kuyunun bulunmadığı ancak ekonomik değeri olmayan ormansı ağaççıklar 
mevcuttur. Parselin zeminde ve kadastro paftasında mevcut yola cephesi 
yoktur. Taşınmazın mücavir etrafı kısmen ziraat yapılarak kullanılan kısmen 
de ziraat yapılmayan tarlalarla sınırlıdır. Ulaşımı Konya Çomaklar-Yeşil Tek-
ke Mahallesi Yolundan ayrılarak ve mücavir taşınmazlardan haricen geçile-
rek yayan olarak yapılmaktadır. 
Adresi : Ulukoyak Mevkii Sadıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 5.953,19 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında
   Ağaçlandırılacak alan sahasına isabet etmektedir.
   Taşınmaz kadastro
   parselidir.
Kıymeti : 8.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya 
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Mahallesi, 112 Ada, 
180 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde tarımsal ürün, yapı ve 
kuyunun bulunmadığı ancak ekonomik değeri olmayan ormansı ağaççıklar 
mevcuttur. Parselin zeminde ve kadastro paftasında mevcut yola cephesi 
yoktur. Taşınmazın mücavir etrafı kısmen ziraat yapılarak kullanılan kısmen 
de ziraat yapılmayan tarlalarla sınırlıdır. Ulaşımı Akören barajına giden tarla 
yolundan ayrılarak ve mücavir taşınmazlardan haricen geçilerek yayan ola-
rak yapılmaktadır. 
Adresi : Ulukoyak mevkii Sadıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 13.033,77 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında
   Ağaçlandırılacak alan sahasına isabet etmektedir.
   Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 20.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya 
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Mahallesi, 117 Ada, 
64 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde tarımsal ürün, yapı ve ku-
yunun bulunmadığı ancak ekonomik değeri olmayan ormansı ağaççıklar 
mevcuttur. Parselin zeminde ve kadastro paftasında mevcut yola cephesi 
yoktur. Taşınmazın mücavir etrafı kısmen ziraat yapılarak kullanılan kısmen 
de ziraat yapılmayan tarlalarla sınırlıdır. Ulaşımı Akören barajına giden tarla 
yolundan ayrılarak ve mücavir taşınmazlardan haricen geçilerek yayan ola-
rak yapılmaktadır. 
Adresi : Maygüneyi Mevkii Sadıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 4.222,69 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında
   Ağaçlandırılacak alan sahasına isabet etmektedir.
   Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 6.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya 
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Köyü, 117 Ada, 68 
Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde tarımsal ürün, yapı ve kuyu-
nun bulunmadığı ancak ekonomik değeri olmayan ormansı ağaççıklar mev-
cuttur. Parselin zeminde ve kadastro paftasında mevcut yola cephesi yok-
tur kuzeyi mezaraltı deresine cephelidir. Taşınmazın mücavir etrafı kısmen 
ziraat yapılarak kullanılan kısmen de ziraat yapılmayan tarlalarla sınırlıdır. 
Ulaşımı Akören barajına giden tarla yolundan ayrılarak ve mücavir taşın-
mazlardan haricen geçilerek yayan olarak yapılmaktadır. 
Adresi : Maygüneyi Mevkii Sadıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 3.813,22 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında
   Ağaçlandırılacak alan sahasına isabet etmektedir.
   Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 5.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 11:50 - 11:55 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya 
9 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Mahallesi, 117 Ada, 
129 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde tarımsal ürün, yapı ve 
kuyunun bulunmadığı ancak ekonomik değeri olmayan ormansı ağaççıklar 
mevcuttur. Parselin zeminde ve kadastro paftasında mevcut yola cephesi 
yoktur 120m kuzeyinde mezaraltı deresi bulunmaktadır. Taşınmazın mü-
cavir etrafı kısmen ziraat yapılarak kullanılan kısmen de ziraat yapılmayan 
tarlalarla sınırlıdır. Ulaşımı Akören barajına giden tarla yolundan ayrılarak 
ve mücavir taşınmazlardan haricen geçilerek yayan olarak yapılmaktadır. 
Adresi : Mezaraltı Mevkii Sadıklar mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 3.976,38 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında
   Ağaçlandırılacak alan sahasına isabet etmektedir.
   Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 6.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya
10 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar mahallesi, 154 Ada, 
11 Parsel sayılı bahçe nitelikli taşınmaz; üzerinde muhtelif yaş ve çeşitte 
ağaçların olduğu, tarımsal yapı ve kuyunun bulunmadığı görülmüştür. Ta-
şınmazın mücavir etrafındaki parseller halen bahçe olarak kullanılmaktadır. 
Parselin kadastro paftasında ve zeminde mevcut yola cephesi yoktur, batısı 
Bıçakçı deresine cephelidir. Taşınmaza doğusundaki Belenler Ormanı içeri-
sindeki yoldan ayrılarak mücavir parsel sınırından haricen geçilerek ulaşımı 
sağlanmaktadır. 
Adresi : Bağiçi Mevkii Sadıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 411,64 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Doğal Karakteri
   Korunacakalan sahasına isabet etmektedir. 
   Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 4.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 14:20 - 14:25 arası

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2017/19 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

844618 NOLU İLANIN DEVAMI SAYFA 14’TE

Çumra ilçesinde soğuk hava deposu olarak 
kullanılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiple-
rince söndürüldü. İstiklal Mahallesi’ndeki fabri-
kada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 
itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 
15 araçla müdahale ettiği yangında, fabrikayı sa-
ran alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından 
söndürüldü. Yangında fabrika içerisinde bulunan 
4 traktör ve bir iş makinesi yanarken, fabrika kul-
lanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan so-
ruşturma sürdürülüyor.
n AA

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Ya-
lıhüyük ilçesinde yapımı devam eden Şehir Kona-
ğı’nda incelemelerde bulundu.  Başkan Koçer ve 
beraberindeki heyet konak yapım çalışmalarını 
inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Koçer, büyük-
şehir yasasıyla birlikte hizmetin arttığını belirtti. 
Düzenlemeyle birlikte yatırımın arttığına dikkati 
çeken Koçer, “ Belediye bütçemiz 2 milyon liradan 
büyükşehir yasasıyla 25 milyon liralık yatırıma dö-
nüştü. İşte bu hizmetlerden birisi de Şehir Kona-
ğı İnşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Binamız 
hızla yükseliyor. Toplantı salonundan kafeteryaya, 
yüzme havuzundan spor salonuna birçok alanda 
hizmet verecek olan Şehir Konağ’ında sığınak, 
personel odaları, derslik ve sosyal tesisler yer ala-
cak” dedi.
n AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ekme-
ğin fiyatına zam yapılacağı iddiası üzerine başlattı-
ğı “Askıda Ekmek” projesine bir destek de Seydi-
şehir ilçesinden geldi.

 Seydişehir Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Baş-
kanlığı “Askıda Ekmek” projesine destek çağ-
rısında bulundu. İlçe Başkanı Abdullah Söğüt, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, imkanı olan tüm 
vatandaşların projeye destek olmasını bekledikle-
rini ifade etti. Projenin ihtiyaç sahibi vatandaşlar 
için başlatıldığını dile getiren Söğüt, “Hali vakti 
yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ek-
mek fırınına gitmeli. Eğer 2 ekmek alacaksa 3 ek-
mek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınması-
nı fırıncıyla paylaşmalı. Fakir fukara insanlarımız, 
durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya 
ekmek satılan yerlere gittiğinde ‘Bana askıdan bir 
ekmek verebilir misin’ diyebilmeli. Böylelikle kül-
türümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamik-
leri harekete geçirilmeli. Unutmayalım ki inancı-
mız ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ 
esasına dayanmaktadır.”
n AA

Soğuk Hava 
deposu yandı 

Yalıhüyük’e 
şehir konağı 

MHP’den Askıda 
Ekmek projesi 



 

Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya 
11 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Mahallesi, 155 Ada, 
11 Parsel sayılı bahçe nitelikli taşınmaz; üzerinde sebze ekili, muhtelif yaş 
ve çeşitte ağaçların olduğu, tarımsal yapı ve kuyunun bulunmadığı görül-
müştür. Taşınmazın mücavir etrafındaki parseller halen bahçe olarak kulla-
nılmaktadır. Parselin kadastro paftasında ve zeminde mevcut yola cephesi 
yoktur, güneyi Bıçakçı deresine cephelidir. Taşınmaza kuzeyindeki Belenler 
Ormanı içerisindeki yoldan ayrılarak mücavir parsel sınırından haricen ge-
çilerek ulaşımı sağlanmaktadır. 
Adresi : Bağiçi mevkii Sadıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 268,86 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Doğal Karakteri
   Korunacakalan sahasına isabet etmektedir.
   Taşınmaz kadastro parselidir. 
Kıymeti : 2.800,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya 
12 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Mahallesi, 159 Ada, 
13 Parsel sayılı bahçe nitelikli taşınmaz; üzerinde sebze ekili, muhtelif yaş 
ve çeşitte ağaçların olduğu, tarımsal yapı ve kuyunun bulunmadığı görül-
müştür. Taşınmazın mücavir etrafındaki parseller halen bahçe olarak kul-
lanılmaktadır. Parselin kadastro paftasında ve zeminde kuzeydoğusu Sa-
dıklar-Kayadibi Mahallesi asfalt yoluna, güneyi Bıçakçı deresine cephelidir. 
Ancak taşınmaz ile Sadıklar-Kayadibi Mahallesi asfalt yolu arasında yak-
laşık 7-8 m kot farkı vardır.Taşınmaza ulaşım kot farkından dolayı meskun 
alandan ve Bıçakçı deresinden geçilerek sağlanmaktadır. 
Adresi : Bentbaşı mevkii, Sarıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 490,58 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Doğal Karakteri
    Korunacakalan sahasına isabet etmektedir.
    Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 4.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Mü-
zayede Salonu Karatay Konya
13 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar mahallesi, 163 Ada, 
10 Parsel sayılı bahçe nitelikli taşınmaz; üzerinde tarımsal ürün ekilmediği, 
muhtelif yaş ve çeşitte ağaçların olduğu, tarımsal yapı ve kuyunun bulun-
madığı, görülmüştür. Taşınmazın mücavir etrafındaki parseller halen bahçe 
olarak kullanılmaktadır. Parselin kadastro paftasında ve zeminde yola cep-
hesi olmadığı, kuzeyi ise Bıçakçı deresine cephelidir. Ancak taşınmaz ile 
Sadıklar- Çomaklı Mahallesi asfalt yoluna güneyinde 10m mesafede olup 
yol ile arasında yaklaşık 3-4m kot farkı vardır.Taşınmaza ulaşım kot farkın-
dan dolayı doğusundaki yolu takiben parsellerden haricen geçilerek yapıl-

maktadır. 
Adresi : Sadıklar mevkii Sadıklar köyü Meram/Konya
Yüzölçümü : 605,14 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Doğal Karakteri
    Korunacakalan sahasına isabet etmektedir.
    Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 3.800,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün ön-
cesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.
tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin 
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulun-
madığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigün-
den, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda 
teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 si-
ni,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış 
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey 
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. 
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre ve-
rilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden öde-
nir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hak-
ları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen 
eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler 
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu 
sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas 
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp 
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen me-
sul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksı-
zın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden 
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/19 Satış sayılı dosya 
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/07/2018
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e 
karşılık gelmektedir.

13’ÜNCÜ SAYFADAKİ 844618 NOLU İLANIN DEVAMI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 844618
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Yıl 1965’ler bir kış günü yer Aksaray’ın 
bir köyü.  Atmış beş yaşlarında kel, sağır, 
yaşlı bir adam. Oldukça varlıklı biri tarlası ve 
köydeki diğer herkesten çok koyunu var. Bü-
tün çocuklarını evlendirmiş, bir sürü torun 
sahibi olmuş. Tam her şey yolunda derken 
karısının verem olduğunu öğrenmiş. Doktor 
da ‘’ Bu hastalık bulaşıcı aman karına yaklaş-
ma demiş’’ Durumu da zaten ağırmış. Adam 
karısına bir başına bakamayacağını anlayın-
ca onu büyük oğlunun yanına göndermiş ki 
bakılsın, doğru düzgün beslensin, ihtiyaçları 
giderilsin. Karısı da oğlunun yanına gidin-
ce bir başına kalıyor, yaşı da oldukça  ileri 
olunca yalnız kalmak istemiyor ve yeniden 
evlenmek için bir eş arıyor kendine. Kendi 
köyünde ve civar köylerde eş bakınıyor ama 
bir türlü bulamıyor münasip birini. Sonrasın-
da kendisi de doğu illerinden birinden evle-
nen bir adam, ona da böyle doğudan bir eş 
buluna bileceğini söylüyor.  O zamanın uzak 
mesafeleri için en ideal araç kara tren. Kara 
trene binip Ardahan’ın yolunu tutuyorlar.(Ar-
dahan sonradan il olmuş  ama o zamanlar 
Kars olarak geçmekteydi) Kara trenle günler-
lerce süren yolculuğun ardından  ulaşılıyor 
varılmak istenen yere. 

 20 yaşlarında genç bir kadın, yeşil göz-
lü, ince, uzun, güzel bir Kürt kızı. Daha önce 
evlenmiş ancak boşanıp babasının evine 
tekrar gelmiş. Yani bekar, yani dul ,yani artık 
düğünsüz derneksiz herhangi birine başlık 
parası karşılığında tekrar verilebilinir. Bir gün 
kapılarına Anadolu’nun geniş bozkırlarından 
çıkıp, Doğu Anadolu’nun  sert ve dağlık coğ-
rafyasına varan iki adam gelmiş. Atmış beş 
yaşındaki adam talip olmuş bu genç kadına. 
Kimse sormamış kadına  sen de ister misin 
diye, ki sorsalar da atmış beş yaşında, kel 
ve sağır bir adamı istemezdi herhalde. Veri-
yorlar parasını, alıyorlar kadını babasından. 
Nikah yok, bindiriyorlar kara trene, bu uzak-
lardan gelen iki yabancının yanında, gönde-
riliyor, bir daha elli dört yıl boyunca hiç gide-
meyeceği baba ocağından. 

Geniş düzlükleri, dağları, tepeleri aşa 
aşa  geliyorlar sonunda köye, köy yeşillik bir 
yer, türlü meyve ağaçları, dağlardan gelen 
tatlı suları var. Küçük bir eve giriyor kadınla 
adam. Kış günü olmasına rağmen evde soba 
yok. Toprak ocağın içine taş dolduruyorlar 
üzerine de saman yığıp yakıyorlar, gece de 
ısınan taşları alıp ayaklarının altına koyup  
yatıyorlar. 

Kadın adamın torunlarıyla yaşıt. Aileden 
kimsede sevmemiş onu. Çünkü farklıymış 
biraz, garip konuşuyor garip giyiniyormuş 
bir de tabi ‘’analıkmış’’. O da zaten alışama-
mış onlara. Kızgınmış anne babasına onu bu 
kadar uzak bir yere tek başına gönderdikleri 
için. Yaşlı, sağır bir adamla ne yapabilir ki 
yirmilik bir kız. Türlü eziyetler görmüş hem 
kocasından hem de oğulluklarından. Gelen 
vurmuş giden vurmuş. Kulağı sağır olmuş, 
dayaktan dişleri dökülmüş o güzelim yeşil 
gözlerinin feri gitmiş. 11 tane çocuğu olmuş 
sadece dördü hayatta kalabilmiş. Kırılmış 
kadın çok kırılmış, çocukları için katlanmış 
her şeye. Dört çocuğundan dördüncüsünü 
de  evlendirdiği günden bir ay sonra, koca-
sını bırakıp ağabeyinin yanına gitmiş. Yirmi 
yaşında girdiği evden elli dört yaşında çıkmış 
ve yeni bir hayata başlarken ilk dişlerini yap-
tırmış, işitme cihazı taktırmıştı.

Geride kalan adam ise ilerleyen yaşı ve 
karısının onu terk etmesi ile iyice perişan 
olmuş ve bir asırlık çınar daha fazla daya-
namayıp  ölmüş. Buradaki yaşlı, kel ve sa-
ğır adam benim dedemdi. Elli dört yaşından 
sonra yirmi yaşında kaldığı yerden tekrar 
hayata başlayan kişiyse anneannem. Biliyo-
rum ki bu ülkede bu hikaye gibi olan hayatı 
yaşamış bir çok kadın var.

Anneanneme ve diğer bütün kadınlara...

AŞRI AŞRI MEMLEKETE 
KIZ VERMESİNLER

haber@konyayenigun.com
BAHRİYE KABAN

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Çalışan Gençlik Projesi’nin Konya’da bir marka haline 
geldiğini ve bu projeyi tüm Türkiye’de uygulamak için çalışma başlatacaklarını ifade etti

Çalışan Gençlik Projesi
Türkiye’ye örnek oldu

AK Parti Gençlik Kolları Ge-
nel Başkan Yardımcısı, Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı, 
Çalışan Gençlik Projesi’nin Kon-
ya’da bir marka haline geldiğini 
ve bu projeyi tüm Türkiye’de 
uygulamak için çalışma baş-
latacaklarını ifade ederek, “15 
Temmuz’da nasıl milletimiz Tür-
kiye’ye darbeyle diz çöktürmek 
isteyenlere ders verdiyse, bugün 
de ekonomik göstergeler üzerin-
den bunu deneyenlere aynı dersi 
verecektir” dedi. 

AK Parti Gençlik Kolları Ge-
nel Başkan Yardımcısı, Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı, 
Selçuklu Kent Konseyi Başkanı 
Veli Vural ve Selçuklu Belediye 
Meclis Üyesi Mehmet Yaman ile 
birlikte Konya Çalışan Gençlik 
tarafından düzenlenen kahval-
tı programına katıldı. Özboyacı, 
Anadolu Sanayinde düzenlenen 
kahvaltı programından sonra sa-
nayi ziyareti gerçekleştirerek es-
naflarla sohbet etti. 

Kurulduğu günden bu yana 
Konya Çalışan Gençliğin çalışma-

larını yakından takip ettiğini ifade 
eden Selman Özboyacı, Çalışan 
Gençlik Projesi’nin Konya’da bir 
marka haline geldiğini ve bu pro-
jeyi tüm Türkiye’de uygulamak 
için çalışma başlatacaklarını ifade 
etti. Milletvekili Özboyacı, ‘‘Kon-
ya’da çalışan gençlere yönelik ya-
pılan bu proje, Türkiye’de örnek 
bir projedir. Türkiye’de lise, üni-
versite gençleri üzerine birçok ça-
lışma yapılırken, sanayide çalışan 
gençler için yapılan ilk çalışma 
Çalışan Gençlik projesidir. Proje 
kapsamında yapılan her çalışma 
ayrı bir bereket oluşturmaktadır. 
Bizlerde bugün sizlerle bir arada 
olarak, bu bereket ortamından 
faydalanmayı arzu ettik. Konya 
milletvekili olarak sizlere hizmet 
için varız. Sizleri Ankara’da en 
iyi şekilde temsil etmenin çaba-
sı içerisinde olacağız. Her derdi-
nizde, her probleminizde hem 
Gençlik Kolları Genel Başkan 
Yardımcısı olarak, hem de Kon-
ya Milletvekili olarak yanınızda 
olacağımızın sözünü veriyorum’’ 
dedi. Çalışan gençlerin Konya 

ve Türkiye ekonomisine de ciddi 
katkılar sağladığına dikkat çeken 
Özboyacı, ‘‘İşini hakkıyla yapma 
gayretinde olan, alın teri ile helal 
rızık temin etmenin çabasını ve-
ren ve istihdama katkı sağlayan 
genç kardeşlerimiz her şeyin en 
iyisini hak ediyor’’ diye konuştu. 

Anadolu Sanayisinde esnaf 
ziyaretinde de bulanan Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı, 
Türkiye’nin her alanda daha iyi 
yerlere gelebilmesi için Cum-
hurbaşkanımız liderliğinde gece 
gündüz çalıştıklarını ifade etti. 

Esnafa, ülkesi ve milleti için dert-
lenen bir Cumhurbaşkanımızın 
olduğunu hatırlatan Özboyacı, 
‘‘Cumhurbaşkanımız, gece gün-
düz demeden her alanda daha 
güçlü bir Türkiye için mücadele 
ediyor. Türkiye’nin daha iyi yer-
lere gelebilmesi için çok ciddi 
bir gayret var. Türkiye’nin güçlü 
olmasını istemeyen ülkeler, eko-
nomimizi kötü gösterme gayreti 
içerisindeler. Daha önce ülkemizi 
zor durumda bırakmak isteyen-
ler, darbelerle ve terör saldırı-
larıyla bunu denemek istediler. 

Ancak Cumhurbaşkanımız lider-
liğinde milletimiz darbe yapmak 
isteyen hainlere darbe yaptı. Her 
zorluğun üstesinden milletimizle 
birlikte geldik. 15 Temmuz’da 
nasıl milletimiz Türkiye’ye dar-
beyle diz çöktürmek isteyenlere 
ders verdiyse, bugün de ekono-
mik göstergeler üzerinden bunu 
deneyenlere aynı dersi verecek-
tir’’ dedi. 

Türkiye’nin mazlum coğraf-
yanın umudu olduğunu belirten 
Özboyacı, ‘‘Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin 
ve ümmetin kötü durumda olma-
sını isteyenlerin hain planlarını 
her zaman engellemiştir ve en-
gellemeye de devam edecektir. 
Üzerimizde bütün bir ümmetin 
sorumluluğunun olduğunun far-
kındayız. Kim ne yaparsa yapsın, 
Allah’ın izni, milletimizin destek 
ve duasıyla, durmadan, yorul-
madan, bıkamadan, usanmadan 
milletimiz ve mazlum coğrafya 
için çalışmaya devam edeceğiz’’ 
şeklinde konuştu.
n İHA 
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Kadın, evinde ölü bulundu Pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı
Karaman’da dünden beri ken-

disinde haber alınamayan 1 çocuk 
annesi genç kadın, tek başına ya-
şadığı evinde ölü olarak bulundu. 
Olay, öğle saatlerinde Başakşehir 
Mahallesi’nde bulunan 3. TOKİ 
Konutları 2000 Sokak’ta meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk 
annesi Fatma Sert’ten (23) dün-
den bu yana haber alamayan ya-
kınları durumu polise bildirdi. Eve 
gelen polis ekipleri kapıyı açarak 
içeriye girdiklerinde genç kadını 
hareketsiz bir şekilde yerde yatar 
vaziyette buldu. Olay yerine gelen 
sağlık görevlilerinin yaptığı kont-
rolde genç kadının hayatını kay-
bettiğini belirlendi. Cumhuriyet 
savcısının olay yerinde yaptığı in-
celemenin ardından Fatma Sert’in 
cesedi Karaman Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Odada çok sa-
yıda hap bulan polis, genç kadının 
intihar etmiş olabileceği ihtimali 

üzerinde dururken, genç kadının 
yapılacak olan otopsinin ardından 
kesin ölüm sebebinin belirleneceği 
öğrenildi. Fatma Sert’in evinde ölü 

olarak bulunduğu sırada 8 yaşın-
daki çocuğunun evde bulunmadı-
ğı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan 
soruşturma devam ediyor.  n İHA

Elinde pompalı tüfekle kahve-
ye gelen Murat D. (34), arkadaş-
larıyla oturan Ersen Çöpten’i (45) 
bacağından vurarak ağır yaraladı. 
Polis tarafından yakalanan Murat 
D. gözaltına alındı. 

Olay, saat 12.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa 
Mahallesi Çifthisar Sokak üzerin-
de bulunan kahvede meydana 
geldi. Ersen Çöpten, kahvenin 
bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte 
oturduğu sırada, Murat D., elin-
de tüfekle yanına geldi. Murat D., 
belirlenemeyen nedenle tekme 
ve yumruklarla Çöpten’e saldırdı. 
Çöpten, yere düşerken, Murat D. 
tüfekle bacağına ateş açıp, kaçtı. 
Kanlar içinde kalan Çöpten’e yar-
dıma koşan çevredekiler, kan kay-
betmemesi için bahçe sulamada 
kullanılan hortumla turnike yaptı. 
Çağrılan ambulansla Konya Nu-
mune Hastanesi’ne kaldırılan Er-

sen Çöpten’in hayati tehlikesinin 
devam ettiği belirtildi. Olaydan 
sonra çalışma başlatan Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 
kaçtığı otomobili  merkez Meram 
ilçesinde bir sokakta, silahı ise bir-
kaç sokak uzakta yolun kenarına 
atılmış halde buldu. Saldırganın 

kimliğini belirleyen polis, Murat 
D.’yi merkez Selçuklu ilçesinde 
yakalayarak gözaltına aldı. Tüfeği 
tanıdığı bir arkadaşından aldığını 
söylediği öğrenilen Murat D.’nin 
vurduğu Ersen Çöpten’i ise tanı-
madığını ileri sürdüğü öğrenildi. 
n İHA

Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı Mustafa Dinç, “Danıştay’ın kararı ile 
hesap kesim ücretinin haksız olduğu ile ilgili durum tescillenmiş oldu” dedi

Danıştay 15. Dairesi, bankaların 
müşterilerinden “hesap işletim üc-
reti” almasını düzenleyen yönetme-
lik hükmünü iptal etti. Tahsis ücre-
ti, nakit avans çekim ücreti, kurum 
ve kuruluşlarına yapılan ödemelere 
ilişkin iptal istemi ise reddedildi. 
Danıştay 15. Dairesi, tüketicilerden 
“hesap işletim ücreti” alınmasına 
yönelik hükmü oy birliğiyle iptal etti.

“HESAP İŞLETİM ÜCRETİ” İPTAL
Kararda, “hesap işletim ücreti” 

ile ilgili dava konusu yönetmelik-
te açık bir tanım yapılmadığı ancak 
davalı BDDK’nin savunma dilekçe-
sinde, “bu ücretin, hesabın işletilme-
sinden kaynaklanan bir ücret olarak 
hesaba ilişkin muhasebe kayıtlarının 
yapılması, kontrolü ve sürdürülme-
sinden kaynaklanan masraflar” ola-
rak tanımlandığı belirtildi. Kararda, 
yönetmelikte, hesap işletim ücreti-
nin, hesap sayısına bağlı olmaksızın 
müşteri bazında tahakkuk ve tahsil 
edileceğinin vurgulandığı hatırlatıl-
dı. Söz konusu ücretin, hesap sayısı, 
hesabın tutarı, hesaptaki işlem sayısı 
gibi hususlar dikkate alınmaksızın 
sadece müşteri bazında alındığına 
dikkati çekilen kararda, davalı ida-
renin savunmasında belirtilen hu-

susların “hesap işletim ücreti”nin 
dayanağı olarak kabul edilemeyeceği 
vurgulandı. Kararda, şu değerlendir-
me yapıldı: “Açıkça sebebi gösterilip 
niteliği ortaya konulamayan ‘hesap 
işletim ücreti’ alınmasını öngören 
düzenleme, yönetmeliğin dayana-
ğı olan 6502 sayılı Kanun’un 4/3. 
maddesi ile bu konuda yerleşik yargı 
kararları çerçevesinde ücret, komis-
yon ve masrafların haklı, makul ve 
belgeli olması gerektiği kriterlerine 

aykırılık teşkil etmektedir.”
VATANDAŞLAR HAKEM HEYTELERİNE 
BAŞVURARAK KESİLEN ÜÇRETLERİ 

ALMA HAKLARI VAR 
Tüketiciler Birliği Konya Şube 

Başkanı Mustafa Dinç hesap kesim 
üçreti adı altında kesilen paranın 
haksız olduğunun karar ile ortaya 
çıktığı belirterek,  “Hesap kesim üc-
retleri ve diğer bankacılık ücretleri 
ile ilgili daha önce hakem heyetlerin-
den iade kararları çıkıyordu tüketici 

yasası ilk devreye girdiğinde. Daha 
sonra BDDK’nın almış olduğu karar 
ile kaldırıldı. Bu karar kanuna aykırı 
bir şekilde kaldırıldı ama hükümet o 
tarihte bankacılık sistemine ses çı-
karmadı ve bu uygulama devam etti. 
Bizim de beklentimiz bu ücretlerin 
kaldırılması yönünde idi.  Zaten biz-
ler bir işi yapması için bankaya gidi-
yorsunuz. Paranızı yatırıyorsunuz. O 
paradan dolayı yatıran paradan kar 
ediliyor. Birde üstüne üstük hesap 
hiç hareket görmese bile her 3 ayda 
bir, bankadan bankaya değişmek 
üzere para kesiliyor. Bunun haksız 
olduğu ile ilgili durum tescillenmiş 
oldu. Bu paraları almak isteyen va-
tandaşlarımız daha önce olduğu gibi 
hakem heyetlerine başvurdukların-
da paraların iadesi konusunda karar 
çıkacak.  Daha önce de böyle karar-
lar çıkıyordu. Fakat yönetmelikten 
dolayı tüketici mahkemeleri banka-
lar lehinde kararlar veriyordu. Bu 
düzeltmiş oldu. Vatandaşlar tüketici 
hakem heyetlerine giderek oradaki 
hazır formları doldurarak ne kadar 
hesap kesim ücreti kesilmiş ise onu 
faizi ile birlikte geri talep etme hakkı 
var” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sokak hayvanları için bir kap su çağrısı
Son haftalarda hava sıcaklıkla-

rındaki artış insanları olduğu gibi 
hayvanları da olumsuz etkiliyor. 
Özellikle sokak hayvanları bu sıcak 
yaz günlerinde temiz içme suyu 
bulmakta zorluk çekiyor. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi aşırı sıcaklardan 
olumsuz etkilenen sokak hayvanları 
için vatandaşlardan ev ve iş yerleri-
nin önlerine bir kap su,  bırakmaları 
çağrısında bulundu. Konya genelin-

de bulunan billboardlara asılan afiş-
lerde  “Susuyorlar, sıcak havalarda 
sokaklardaki dostlarınızı unutma-
yalım. Dostlarımız için bir kap su” 
sloganları yer aldı. Büyükşehir Be-
lediyesi kent genelinde astığı afiş ve 
billboardlarla sokak hayvanlarına su 
bırakılması konusunda vatandaşları 
teşvik ediyor. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Konyalılar tarafından tam 
not aldı.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hoşgörü, karşılaştı-
ğımız olumsuz durum-
larda karşımızdaki kişinin 
kusurlarını görmezden 
gelmek onu bu davra-
nışı sebebiyle rencide 
etmemek demektir. 
Herkes hayatta hatalar 
yapabilir. Ancak sağlıklı 
insan ilişkileri için bu 
hataları affetmek, onla-
rı görmezden gelmek 
erdem sahibi olan bir insanın barındır-
ması gereken özelliklerin başında gelir. 
Günümüz şartlarında hoşgörüye her 
zamankinden fazla ihtiyaç duymakta-
yız. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan 
insanların içinde bulundukları olumsuz 
yaşam şartları, zorlu yaşam mücadelesi 
insanları hoşgörüden git gide uzaklaş-
tırmakta. Hal böyle olunca çekilmez, ya-
şanılmaz bir toplum haline gelmek işten 
bile değil. Bu olumsuz davranış sadece 
bireyleri değil toplumu da olumsuz yön-
de etkiliyor. Oysaki millet olarak hoşgö-
rülü ve birbirine saygılı olmak bize daha 
yaşanılası bir dünya sunacaktır.

Şöyle bir düşünün sabah karşılaş-
tığınız insanlara günaydın diyor musu-
nuz ya da akşam evinize giderken kaç 
kişiye iyi akşamlar dileğinde bulundu-
nuz? Otobüste yolculuk yaparken diğer 
insanlara anlayışlı davranıyor, mağdur 
durumda bulunanlara yardım ediyor 
musunuz? Zor durumda olan bir insa-
na en son ne zaman yardım ettiniz veya 
size yapılan bir haksızlıkta gülümseye-
biliyor musunuz? Önemli değil diyebil-
mek bu kadar mı zor? En son ne zaman 
kendinizi karşınızdaki insanın yerine 
koydunuz?

Hoşgörüyü vurdumduymazlık 
kavramı ile karıştırmamak gerekir. Hoş-
görüde her şeyin farkındalık ve kendi 
isteğiniz ve iyi niyetle görmezden gelme 
söz konusudur. Vurdumduymazlık ise 
hoşgörünün aksine olumsuz bir davra-

nıştır. Hoşgörü insanı yü-
celtir vurdumduymazlık 
ise küçültür. Bizim istedi-
ğimiz iyi niyet, “Yaradılanı 
severim yaradandan ötü-
rü ” zihniyetidir.

Çağımızda hoşgö-
rüye her zamankinden 
daha fazla ihtiyacımız var. 
Günler geçiyor, çocukları-
mız büyüyor, onlara daha 
güzel bir dünya bırakabil-

mek toplumsal huzur ile mümkündür. 
Toplumsal huzurun en basit temeli ise 
karşılıklı sevgi ve saygı ile atılır. Birlikte 
yaşamak, tüm insanlarla kardeş olmak, 
onlara gülümsemek, çatık kaşları yu-
muşatmak bize daha huzurlu bir yaşam 
ortamı sağlayacak ve dünyamızı daha 
güzel bir yer haline getirecektir.

Hoşgörülü ve yardımsever bir 
toplum her zaman çağın önünde olur. 
Diğer toplumların imrenerek baktığı bir 
toplum olabilmek için bu iş sevgi ve 
saygı ile başlar. Lütfen aynaya bakın ve 
bugün  kendinize söz verin. Mutlu yarın-
lar için mutlu bireyler, mutlu toplumlar 
için hoşgörülü ve saygılı insanlar ge-
reklidir. Herkese gülümsemek yaşam 
felsefeniz olsun. Hayat böyle daha güzel 
olacak.

*Cömertlik ve yardım etmede 
akarsu gibi ol 

*Şefkat ve merhamette güneş gibi 
ol.

*Başkalarının kusurunu örtmede 
gece gibi ol.…

*Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
*Tevazu ve alçak gönüllülükte top-

rak gibi ol.
*Hoşgörülükte deniz gibi ol.
*Ya olduğun gibi görün, ya görün-

düğün gibi ol.
İnsanoğlu olarak birbirimize karşı 

sevgimizi, hoşgörümüzü ve yardım-
laşmamızı eksik etmeyelim. Selametle 
kalın…

HOŞGÖRÜ SEVGİ VE YARDIMLAŞMA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu 
Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek 
zammı haberlerine ilişkin, “26 Tem-
muz’da yaptığımız açıklamada, kesin-
likle ‘Yüzde 15 ekmek zammı oldu’ 
diye bir ifademiz söz konusu olmamış-
tır. Bizim açıklamamızla, Bakanlığımı-
zın açıklaması arasında bir fark yoktur. 
2 gündür çıkan haberler, Bakanlığa 
rağmen zam yapıldığı haberleri ger-
çeği yansıtmamaktadır” dedi. Balcı, 
Kocaeli Fırıncılar Odası’nda, ekmek 
fiyatlarına ilişkin basın toplantısı dü-
zenledi. Yazılı ve görsel basında ek-
meğe 25 kuruş zam yapıldığı yönünde 
çıkan haberlerin doğru olmadığını ifa-
de eden Balcı, “İstanbul Ticaret Oda-
sı’na bağlı 4 ilçede yaklaşık 84 fırında 
yüzde 20 bir artış oldu. İstanbul’da 
faaliyet gösteren 2 bin 800 fırını göz 
önüne aldığımızda, 84 fırında yapılan 
bu artış tüm İstanbul’a mal edilemez. 
Basında yer aldığı şekilde ‘tüm Türki-
ye’de ekmek fiyatları arttı’ diye bir algı 
oluşturulmasının doğru olmadığını 
düşündüğümüzü ifade ettik” diye ko-
nuştu. Balcı, ekmeğe yaklaşık 2 yıldır 
fiyat artışı olmadığını, fırıncı esnafının 
zor durumda olduğunu, fiyat değişik-
liğinin gündemlerinde olduğunu ama 
bunun kesinlikle yüzde 20 olmayaca-
ğını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Daha önce düzenlediğim basın 
toplantısında, bunun yüzde 15’ten faz-
la olmaması için odalarımıza genelge 
yazacağımızı, bu her ile göre farklılık 
arz edebileceğini, illerde komisyon 
toplantılarından sonra Federasyo-
numuzun ve Ticaret Bakanlığımızın 
görüşü alındıktan sonra fiyatın belir-

lenebileceğini, bunun bugün müra-
caat etmemiz durumunda dahi 1-1,5 
ay sürebileceğini ifade ettik. Bütün bu 
söylediklerimiz haber ajanslarında yer 
aldı. Maalesef özellikle görsel basında, 
‘Fırıncılar Federasyonu Balcı: Ekmek 
yüzde 15 zamlandı” diye haber çıktı.” 
Balcı, 2 yılda bu fiyat artışını göz önü-
ne alarak azami yüzde 15 fiyat artışını 
ön görmelerinin makul olduğunu ifade 
ederek, şunları kaydetti: “2002’den 
bugüne kadar ülkemizde ekmek fiyatı-
nın yılda bir defa değiştiğini kimse söy-
leyemez. Ekmek fiyatı 1 yıldan daha 
fazla geçtikten sonra değişmiştir. Biz 
üretici olan esnafımızı düşündüğümüz 
kadar, tüketici olan halkımızı düşün-
mek zorundayız. Ama yalnız eğer 2 yıl-
lık bir süre geçmesine rağmen eğer siz 
ekmekte bir fiyat artışına gitmeyecek 
olursanız, bu sefer ekmekte kaliteyi 
bozmuş olursunuz. Ekmekte sağlık ve 
hijyen ortamını yok etmiş olursunuz. 
Her şey ucuz ekmek demek değildir. 
Önemli olan kaliteli ekmektir.”  n AA

‘Ekmeğe zam haberleri 
gerçeği yansıtmamaktadır’

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hesap kesim ücretini 
Danıştay iptal etti 

Mustafa Dinç
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İran Dışişleri’nden ‘ABD ile 
görüşme yok’ açıklaması

Hacıların güvenliği için tüp 
gaz kullanımı yasaklandı

İran Dışişleri Bakanlığı Söz-
cüsü Behram Kasımi, başkent 
Tahran’da düzenlediği basın top-
lantısında, ABD’nin İran’a yönelik 
“düşmanca” tavrı sürdükçe mü-
zakerenin mümkün olmayacağını 
belirterek, “ABD güvenilir olma-
dığını her gün göstermektedir. 
Bu tarz bir siyasete sahip ABD’yle 
görüşmek kesinlikle söz konusu 
olmayacaktır.” dedi.

Sözcü Kasımi, ABD Başkanı 
Donald Trump’ın İran aleyhine 
açıklamalarının ülke dışındaki 
rejim muhaliflerinin İran’ı sa-
vunmalarına sebep olmasından 
dolayı memnuniyetlerini ifade 
etti. İran Dışişleri Bakanı Cevad 
Zarif’in geçen günlerdeki Umman 
ziyaretini hatırlatan basın men-

supları, bu ziyaretin ardından 
Umman Dışişleri Bakanı Yusuf 
bin Alevi’nin ABD’ye gittiğini be-
lirterek, bunun bir ara buluculuk 
girişimi olup olmadığını sordu. 
Kasımi, “Bin Alevi’nin ABD’de-

ki görüşmelerinin içeriğine dair 
bilgim yok.” karşılığını vermekle 
yetindi.

Umman, ABD ile İran arasın-
da ara buluculuk özelliğiyle tanı-
nıyor.  n AA

Suudi Arabistanlı yetkililer, hac 
mevsimi boyunca hacıların gü-
venliği için kutsal mekanlarda tüp 
gaz kullanımını yasakladı. Suudi 
Arabistan Sivil Savunma Müdür-
lüğü’nün resmi Twitter hesabın-
dan yapılan yazılı açıklamada, hac 

mevsimi boyunca hacıların güven-
liği ve huzuru için Mina, Müzdelife 
ve Arafat’ta tüp gaz kullanımının 
yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, yasağı ih-
lal eden kişilere ilk seferinde 266, 
ikinci seferinde 666, üçüncü sefe-

rinde ise bin 333 dolar para cezası 
verileceği ve bir hafta da gözaltında 
tutulacağı belirtildi. Mina’da 15 Ni-
san 1997’de hacıların konakladığı 
çadırlarda tüp gaz nedeniyle çı-
kan yangında, 343 kişi ölmüş, bin 
500’ü aşkın kişi yaralanmıştı.  n AA

Hamas Siyasi Büro Başkanı İs-
mail Heniyye, İsrail’in, Gazze ablu-
kasını delmek amacıyla 15 Mayıs’ta 
Norveç ve İsveç’ten yola çıkan Öz-
gürlük Filosu kapsamındaki bir ge-
miyi alıkoymasını kınadı. Hamas 
Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 
İsrail’in, Gazze ablukasını delmek 
amacıyla 15 Mayıs’ta Norveç ve İs-
veç’ten yola çıkan Özgürlük Filosu 
kapsamındaki bir gemiyi alıkoyma-
sını kınadı. Heniyye, yaptığı yazılı 
açıklamada, ABD destekli İsrail işgal 
güçlerinin yıllardır süren ablukayı 
delmek amacıyla Avrupa’dan yola 
çıkan gemiye Gazze’ye ulaşmasına 
az bir mesafe kala müdahale etme-
sini “korsanlık” olarak nitelendirdi. 

Filistin halkının acılarını dindir-
mek amacıyla harcanan tüm çaba-

lardan memnuniyet duyduklarını 
ifade eden Heniyye, gemideki akti-
vistlere selam gönderdi. 

Heniyye, “İsrail’in hukuk dışı uy-
gulamalarına rağmen aktivistlerin 
mesajı, Gazze’ye güçlü bir şekilde 

ulaştı. Dünyada özgürlükten yana 
olan herkesten Filistin meselesi ve 
Gazze halkıyla dayanışma içerisinde 
olmalarını ve işlediği suçlar nedeniy-
le İsrail’den hesap sorulmasını isti-
yoruz” ifadesini kullandı.  İsrail deniz 
kuvvetleri, Gazze’ye uygulanan ab-
lukayı delmek amacıyla 15 Mayıs’ta 
Norveç ve İsveç’ten yola çıkan Öz-
gürlük Filosu kapsamındaki bir ge-
miye dün müdahale ederek, Aşdod 
Limanı’na çekmişti.  Gazze’ye tıbbi 
malzeme taşıyan Norveç bandıralı 
gemide aralarında gazeteci ve insan 
hakları savunucularının da yer aldığı 
16 ülkeden 22 kişi bulunuyor. Gazze 
Özgürlük Filosu, Gazze meselesiyle 
ilgili farkındalık, bilinçlendirme ve 
kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.
n AA

Lavrov’dan ABD’ye 
baskı suçlaması

Suriyeliler, bayramda 
ülkelerine gidebilecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov, “Rusya’dan silah almak 
isteyen ülkeler, kendi ticari hakla-
rının tehdit ve ültimatom konusu 
olmasını istemiyorlar. ABD’nin bu 
baskısı belirsizlik ve çatışma riski 
barındırıyor” dedi.  Rusya Dışişle-
ri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin 
Rusya’dan silah almak isteyen ül-
kelere yönelik tavrını eleştirerek, 
“Rusya’dan silah almak isteyen 
ülkeler, kendi ticari haklarının teh-
dit ve ültimatom konusu olmasını 
istemiyorlar. ABD’nin bu baskısı 
belirsizlik ve çatışma riski barın-
dırıyor.” dedi. Lavrov, Rusya’nın 
Vladimir Bölgesi’nde düzenlenen 
bir etkinlikte yaptığı açıklamada, 
ABD’nin ve bazı Batı ülkelerinin 
Rusya’ya yönelik askeri planların-
dan haberdar olduklarını belirtti. 
Rusya’nın egemenliğinin tam anla-
mıyla korunduğunu ve korunmaya 
da devam edileceğini vurgulayan 
Lavrov, “ABD’nin Rusya’dan silah 
almak isteyen ülkelere yönelik bas-

kısı ise belirsizlik ve çatışma riski 
barındırıyor.” ifadesini kullandı.

ABD’nin Türkiye, Hindistan ve 
Endonezya gibi ülkelere bu konu-
da açıkça baskı yaptığını iddia eden 
Lavrov, şöyle devam etti:

“Rusya’dan silah almak isteyen 
ülkeler, kimlerle ticaret yapacak-
larına karar verme haklarının teh-
dit ve ültimatom konusu olmasını 
istemiyorlar. ABD ise açıkça söz 
konusu anlaşmalardan çekilmele-
ri için baskı yapıyor. Çok kutuplu, 
daha demokratik ve adil bir dün-
ya düzenine geçerken, kendi etki 
alanları azalan tarafların direnç 
göstermesi kaçınılmaz. Bu süreçte 
Birleşmiş Milletlerin önemi daha 
da artacak.”

Lavrov, Rusya ve Çin’in uzayda 
silah kullanılmasını önleyecek tek-
liflerinin Washington tarafından 
reddedildiğine belirterek, “Uzayda 
kuralların olmadığı ve ABD’nin bu 
kuralsızlığı muhafaza etmek istedi-
ği başka bir alan” dedi.  n AA

Kilis Valiliğince, Suriye’ye geçiş 
işlemlerinin 1-18 Ağustos, dönüş 
işlemlerinin ise 3 Eylül-31 Aralık 
tarihleri arasında yapılacağı açık-
landı.  Kilis’te Kurban Bayramı için 
ülkelerine gidecek Suriyeliler’in 
Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan ge-
çişlerinin 1 Ağustos’ta başlayacağı 
bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıkla-
mada, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda 
Kurban Bayramı dolayısıyla uy-
gulanacak giriş çıkış işlemleri ile 
güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi 
verildi.

Bayram kapsamında sığınma-
cılar için internet üzerinde online 
randevu sistemi oluşturulduğu 
kaydedilen açıklamada, “Geçici 
koruma kapsamında bulunan Su-
riyelilerin Türkiye’den Suriye’deki 
Azez, Mare, Soran, Aktarin, Ço-
banbey, Afrin, Cerablus ve El Bab 
gibi güvenli alanlara çıkışları ve 
dönüşleri, internetten edinilecek 

başvuru belgesi, ikamet edilen Göç 
İdaresi İl Müdürlüğü tarafından 
verilen yol izin belgesi, kayıt belge-
si ve geçici koruma Kimlik Kartı ile 
sağlanacaktır. 15 yaş altı çocuklar 
için aşı kartlarının yanında getiril-
mesi gerekmektedir.” ifadelerine 
yer verildi. 

Kilis Valiliği tarafından ihtiyaç 
duyulması halinde söz konusu 
bayram izinlerinin kısmen veya 
tamamen durdurulabileceği be-
lirtilen açıklamada, bayram izni 
kapsamında hangi kara hudut ka-
pısından çıkış yapıldıysa dönüşün 
de aynı yerden olması gerektiği 
vurgulandı.

Açıklamada, bayramlaşma 
amacıyla 1-18 Ağustos tarihleri 
arasında Suriye’ye geçiş yapan-
ların dönüş işlemlerinin ise 3 Ey-
lül Pazartesi günü saat 08.00’da 
başlayıp, 31 Aralık Pazartesi günü 
17.00’de tamamlanacağı kaydedil-
di.  n AA

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 
basın mensuplarının Ala er-Rimavi, Muhammed Alvan, Kuteybe Hamdan ve Husni Abdulcelil olduğu belirtildi

İsrail askerleri Batı Şeria’da 
4 gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki 
Batı Şeria’nın Ramallah kentin-
de 4 Filistinli gazeteciyi gözal-
tına aldı. Görgü tanıklarından 
alınan bilgiye göre, sabah saat-
lerinde Ramallah kentine baskın 
düzenleyen İsrail askerleri, Lüb-
nan merkezli Al-Quds televizyo-
nunda serbest muhabirlik yapan 
4 gazeteciyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan basın men-
suplarının Ala er-Rimavi, Mu-
hammed Alvan, Kuteybe Ham-
dan ve Husni Abdulcelil olduğu 
belirtildi.

Gazeteci Alvan’ın kardeşi 
Fatin Alvan da evlerine baskın 
düzenleyen İsrail askerlerinin 
kardeşine ait bilgisayara ve ka-
meraya el koyduklarını söyledi. 
Alvan, askerlerin, “Hamas’tan 
para aldığı” iddiasıyla kardeşi-
nin gözaltına alındığını söyle-
diklerini aktardı.

Fatin Alvan, kardeşinin hiç-
bir surette Hamas’tan para al-
madığını vurgulayarak isnat 
edilen suçlamaları reddetti.

İsrail Savunma Bakanı Avig-
dor Liberman, 9 Temmuz’da 
Lübnan merkezli Filistin kanalı 
Al-Quds’ün ülkede faaliyet gös-
termesini yasakladığını açıkla-
mıştı.

Kudüs başta olmak üzere, 
abluka altındaki Gazze ve işgal 
altındaki Batı Şeria’da ofisleri 
bulunan Al-Quds TV, İsrail va-
tandaşı Filistinlilerin yaşadığı 
bölgelerdeki gelişmeleri de mu-
habirleri aracılığıyla anlık olarak 
ekranlarına taşıyordu. 

Al-Quds TV, diasporadaki Fi-
listinli iş adamları ve önde gelen 
şahsiyetler tarafından 2008’de 
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 
kuruldu.

Filistinli Gazeteciler Sendi-
kası, İsrail askerlerinin bu sabah 
Batı Şeria’nın Ramallah kentin-
de 4 Filistinli gazeteciyi gözaltı-
na almasını kınadı.

Sendikadan yapılan yazılı 
açıklamada, İsrail askerlerinin, 

Lübnan merkezli “Al-Quds” te-
levizyonunda serbest muhabir-
lik yapan 4 gazeteciyi gözaltına 
almasını “yeni bir saldırganlık 
ve korsanlık hareketi” olarak ni-
telendirdi. 

İsrail’in Filistin basınına yö-
nelik suçlarına yenilerinin ek-

lendiği belirtilen açıklamada, 
“gazetecilerin tutuklanmasının 
ifade özgürlüğüne açık bir mü-
dahale” olduğuna işaret edi-
lerek İsrail’in bu tür adımlarla 
Filistin halkına karşı işlediği 
suçları örtbas etmeye çalıştığı 
vurgulandı. 

Açıklamada ayrıca ulusla-
rarası camianın işgal güçlerini 
cezalandırmak için bir an önce 
harekete geçmesi ve İsrail’i 
uluslararası yasa ve sözleşmele-
re uymaya zorlaması gerektiği-
nin altı çizildi.
n AA

Heniyye’den İsrail’e ‘korsan’ benzetmesi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 9 Temmuz’da Lübnan merkezli Filistin kanalı 
Al-Quds’ün ülkede faaliyet göstermesini yasakladığını açıklamıştı.
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‘Amacımız hizmet alma konforunu artırmak’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, haftanın ilk mesai 
gününde “Hizmet Masası” birimini 
ziyaret ederek çağrı merkezinde va-
tandaşlardan gelen telefonları yanıt-
ladı.  

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, haftanın ilk mesai 
gününe belediye binasında çalışan 
personeli ziyaretiyle başladı. Hizmet 
Masası, Mali Hizmetler Müdürlüğü, 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile 
Hukuk İşleri Müdürlüğü personelini 
yerinde ziyaret eden Başkan Pekya-
tırmacı, çalışan personele kolaylıklar 
ve başarılar diledi. 

İlk olarak hizmet masası bün-
yesinde çağrı merkezinde çalışan 
personeli ziyaret eden Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
çağrı merkezinde vatandaşlardan 
gelen telefonları cevaplandırdı. 

Vergi borçlarının yeniden ya-
pılandırılması kapsamında işleyen 
sürecin 31 Temmuz 2018 tarihinde 
sona erecek olması nedeniyle emlak 
servisinde yoğun çalışan personel 
ve yapılandırma için işlem sırası 
bekleyen vatandaşları da ziyaret 
eden Başkan Pekyatırmacı, burada 
vatandaşlarla bir süre sohbet etti. 
Belediye olarak önceliklerinin vatan-

daşlara en sağlıklı şekilde yardımcı 
olmak ve yapılan işlemlerde kolaylı-
ğın sağlanması olduğunu ifade eden 
Başkan Pekyatırmacı, personelin 
özveriyle çalışarak yapılandırma için 
vatandaş açısından kalan zamanı en 
iyi şekilde değerlendirdiğini, yapılan 
işlemlerde teknolojinin getirdiği ye-
niliklerin daha hızlı işlediğini söyledi.

Selçuklu Belediyesinin yoğun 
nüfus oranı ve yüzölçümü ile Türki-

ye’de hizmet standardını yakalayan 
ender belediyelerden biri olduğu-
nu söyleyen Başkan Pekyatırmacı, 
“Hizmet masamız ve emlak servisi-
miz her gün binlerce vatandaşımıza 
mesai saatleri içerisinde yoğun hiz-
met veriyor. Türkiye’nin en büyük 
ilçeleri arasında yer alan Selçuklu’da 
vatandaşlarımızın hızlı ve kaliteli 
hizmet alması amacıyla halkla iliş-
kilere ve çözüm odaklı faaliyetlere 

büyük önem veriyoruz. Çağrı Mer-
kezi, Dilekçe, Evlilik, Elektronik Pos-
ta, Resmi Evrak gibi alt birimleri ile 
hizmet veren hizmet masamız yılda 
ortalama 100 bin kişiye hizmet ve-
riyor. Burada temel amacımız güler 
yüzlü, güvenilir ve gayretli belediye-
cilik anlayışı ile hemşehrilerimizin 
her türlü istek, öneri ve taleplerine 
en hızlı çözüm üretmektir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, GENÇ KOMEK Yaz Okulu’nun Kent Ormanı’nda düzenlediği yaz kam-
pında öğrencilerle buluştu. Başkan Altay, çocuklara kampta öğrendiklerini hayatlarında uygulamaları tavsiyesinde bulundu

‘Öğrendiklerinizi uygulayın’ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, GENÇ 
KOMEK Yaz Okulu’na katılan öğ-
rencilere yönelik Kent Ormanı’nda 
düzenlenen yaz kampında öğrenci-
lerle biraraya geldi.  Başkan Altay, 
hem öğrencilerin kampta oynadık-
ları oyunları ve parkurları yerinde 
inceledi hem de öğrencilerle halat 
çekme yarışına katılarak heyecanla-
rına ortak oldu. 
BURADA ÖĞRENDİĞİNİZ OYUNLARI 
MAHALLENİZDE DE DEVAM ETTİRİN 

Kampa katılan öğrencilerle 

sohbet eden Başkan Altay, GENÇ 
KOMEK Yaz Okulu sayesinde öğ-
rencilerin hem eğlendiklerini hem 
de birçok konuda bilgilenip tecrübe 
edindiklerini belirtti. Başkan Altay, 
“GENÇ KOMEK’in kamp progra-
mında hem oyunlar oynuyoruz hem 
de biraz eğleniyoruz. Oyunun da sa-
dece akıllı telefonlar ve tabletlerden 
ibaret olmadığını keşfettiniz burada. 
Birbirimizle oynamak çok eğlenceli. 
Burada öğrendiklerinizi mahalleleri-
nizde devam ettirin istiyoruz. Ayrıca 
şehir hayatının da getirdiği sorum-

luluklar var. Bunlardan birisi trafik. 
Trafik eğitimini çok önemsemenizi 
istiyoruz. Çünkü bu eğitimler gü-
venli, düzenli ve rahat bir şekilde 
yaşamamız için önemli” dedi. 

HAYVANLAR İÇİN
 SU VE YEM BIRAKIN 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, çocuklara 
çevreye karşı duyarlı olmaları ve 
sokaklarda yaşayan hayvanlar için 
daha hassas davranmaları tavsiye-
sinde bulundu. Başkan Altay, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından baş-

latılan “Bir Kap Yemek Bir Kap Su” 
adlı kampanyaya da destek verilme-
si çağrısında bulunarak, “Özellikle 
yaz günlerinde sokaklarda yaşayan 
hayvanlar için su ve yem bırakma-
nızı istiyoruz. 

Ağaçlar da birer canlı ve onları 
korumanızı istiyoruz. Burada bir şey 
daha öğreniyoruz; o da yere çöp at-
mamak. Çöp toplamak kötü bir şey 
değil. O yüzden öncelikle yere bir 
şey atmamanızı istiyoruz. Atılmış 
varsa onları toplamanızı istiyoruz. 
Bu bir vatandaşlık görevi ve bir so-

rumluluk” ifadelerini kullandı. 
Kampta bulunan bütün istas-

yonları inceleyerek öğrencilerle tek 
tek görüşen Başkan Altay, öğren-
cilerin diş muayenelerinin yapıldığı 
Mobil Diş Polikliniğinde de incele-
melerde bulundu. 

DOĞA İLE İÇ İÇE OYUN KAMPI 
Beyşehir Yolu üzerindeki Kent 

Ormanı’nda kurulan oyun kampın-
da doğa ile iç içe çeşitli etkinliklerle 
hem eğlenceli vakit geçiren hem de 
birçok alanda eğitim alan öğrenci-
ler, birbirlerini yakından tanıyarak 

ve paylaşarak sosyalleşiyor. Siyer, 
İlk Yardım, Trafik gibi bilgilendirme 
istasyonlarının bulunduğu kampta 
eğitmenler eşliğinde; survivor par-
kuru, balonla bardak taşıma, çem-
ber taşıma, halat çekme, hulalop 
oyunu, sandalye kapmaca, çuval 
yarışı, tabu ve mantar toplama gibi 
çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler, 
dinlenme zamanlarında siyer, Ha-
dis-i Şerif, değerlerimiz ve adab-ı 
muaşeretle ilgili küçük yarışmalarla 
bilgilerini pekiştiriyor.
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, haftanın ilk mesai gününde “Hizmet Masası” birimini ziyaret ederek çağrı merke-
zinde vatandaşlardan gelen telefonları yanıtladı.  

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, GENÇ KOMEK Yaz Okulu’na katılan öğrencilere yönelik Kent Ormanı’nda düzenlenen yaz kampında öğrencilerle biraraya geldi.
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Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı golcü fut-
bolcu Umut Nayir, kulübün sosyal medya 
yayınına katıldı. Çok heyecanlı ve mutlu ol-
duğunu belirterek sözlerine başlayan Nayir, 
“Duygularımı tarif etmem zor çünkü hayalimin 
gerçekleştiğini söyleyebilirim. İnşallah güzel 
günler göreceğiz. Transfer sürecim biraz uza-
dı. Osmanlıspor’la devam eden bir sözleşmem 
vardı. Benim tarafımdan tek taraflı bir fesih 
vardı. Beşiktaş’tan teklif gelince diğer teklifleri 
düşünmedim zaten. Mutluyum. Türkiye’nin en 
köklü kulübüne geldim. Gerek yapısı gerek ge-
lenekleriyle. Her Türk oyuncunun hayali böyle 
tribünler önünde oynayabilmektir. Aşırı dere-
cede mutluyum. Böyle camialarda oynamak 
da sorumluluk gerektiriyor. Bunun altından 
kalkacağım. Alt lig biraz daha mücadele gücü 
ön planda olan bir lig. Burası için kendimi hazır 
hissediyorum. Kendime güveniyorum. Yakın 
vadede bu formaya layık olduğumu göstermek 
için çalışacağım” dedi. 

“CENK TOSUN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖRNEK” 
Futbol zekasına çok güvendiğini söyleyen 

Umut Nayir, “Öncelikle kendimde en güven-
diğim özellik futbol aklım. Futbol zekama 
güveniyorum ve bu yönde farklı olduğumu 
düşünüyorum. Dolu tribünler önünde oynamak 
coşkumu da artırıyor. Şenol Güneş’le çalışmak 
benim için ayrı bir heyecan. Benim mevkiimde 
oynayanlara bakıldığında Şenol Güneş’in yap-
tıkları da ortada. Yakın geçmişte Cenk Tosun 
örneği var. Hocam beni transfer sürecimde de 
aramıştı, güzel şeyler söyledi. Onun tembihle-
rini dinleyerek kendimi daha da üst seviyeye 
çıkarmak istiyorum. Yakın geçmişteki Cenk 
Tosun örneği herkesin dilinde. Bana da birçok 
mesaj o yönde geldi. Ben kendi hikayemi yaz-
mak istiyorum ama Cenk Tosun da önümde 
çok iyi bir rol model. Her futbolcunun hayali 
olabilecek Premier Lig’e gitti. Benim de he-
defim bir üst seviyeye çıkmak” açıklamasını 
yaptı. 

“UZUN BOYUMDAN 
DOLAYI ZLATAN DİYORLARDI” 

Beşiktaş formalı fotoğrafının sosyal med-
yada yer almasının üzerine konuşan Umut 
Nayir, “Güzel bir fotoğraf. Beşiktaş formasının 
olması insanların hoşuna gitmiştir. Yanlış ha-
tırlamıyorsam halı saha maçında oldu. Herkes 
tuttuğu takımın formasını giyerdi. O dönemde 
uzun boyumdan dolayı Zlatan diyorlardı. Ama 
tabii uzun boylu olduğum için bunu söylüyor-
lardı. Futbola lise 2 ya da lise 3’ün sonlarına 
doğru başlamıştım. Futbola başladıktan sonra 
eğitim temelim sağlam olduğu için, sınavlara 

girdim. Ankara Hukuk Fakültesi’ne başladım. 
Derslere devam zorunluluğu olduğu için kolay 
oldu. 2011’de girdim. 7 sene oldu ama baka-
lım belki Ankara’dan İstanbul’a bir yatay geçiş 
olabilir. Böyle önemli bir camiada oynayıp 
eğitim olarak da iyi bir eğitimle belki geriden 
gelenlere örnek olabilirim. Gol atmayı hayal 
ediyorum. Statta isminin duyulması harika bir 
duygu. Beşiktaş taraftarı için tanımlama yap-
maya gerek yok, çünkü dünyanın gündeminde 
olan, dünyaca tanınan bir taraftar topluluğu. 
Böyle köklü bir camianın böyle bir desteği çok 
önemli. Benfica maçını hatırlıyorum. 3-0’dan 
sonra takımı tribünlere çağırmak çok önemliy-
di. Geçen sene 4. olmuştu takım, bu sene yeni 
bir sayfa açıyoruz. Şampiyon olarak kadrolar-
da yerimi almak istiyorum” diyerek sözlerini 
tamamladı. 
n İHA

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Hol-
landalı futbolcu Vincent Janssen’i tekrar kadrosuna 
katmak istiyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Premier 
Lig ekiplerinden Tottenham’dan kiraladığı Hollandalı 
forvet Vincent Janssen’i yeniden kiralamak istiyor. 
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon yaşadığı kemik 
ödeminden dolayı 122 gün sahalardan uzak kalıp 20 
maç kaçıran Janssen Fenerbahçe ile 18 maçta 5 gol, 
4 asistlik performans göstermişti. Hücum hattında Fer-
nandao ile yolların ayrılmasının ardından golcü olarak 
tek kalan Soldado’nun yanına 24 yaşındaki futbolcu 
düşünülüyor. Janssen’in ise bu teklife sıcak baktığı ve 
geçtiğimiz sezon sakatlığından dolayı kaçırdığı maçları 
telafi etmek istiyor. 
n İHA

Spor Toto Süper Lig’de yaz sezonu transfer döne-
mi devam ederken şu ana kadar en fazla karı Beşiktaş 
elde etti. Galatasaray ve Fenerbahçe ise transfer döne-
minde zararda görünüyor. 

Spor Toto Süper Lig’in yeni sezon hazırlıkları sür-
dürürken, takımlar transferlerini gerçekleştirmeye 
devam ediyor. Finansal Fair Play (FFP) kurallarına 
göre transferlerine yön veren takımlar, geçtiğimiz yıl-
lara göre daha sessiz bir dönem geçiriyor. 2018-2019 
sezonu transfer döneminde futbolcu alış ve satışları 
incelendiğinde 3 büyük takımlar olan Galatasaray, 
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında karda olan kulüp si-
yah-beyazlılar oldu. Son yıllarda transferlerden elde et-
tiği gelirle ön planda olan Beşiktaş, 13 milyon 750 bin 
Euro’luk kazançla en fazla kar eden kulüp oldu. Fabri’yi 
6 milyon Euro’ya Fulham’a, Dusko Tosic’i 4 milyon 
500 bin Euro’ya Guangzhou’ya ve Mitrovic’i 3 milyon 
500 bin Euro’ya Club Brugge’e satan siyah-beyazlılar, 
Umut Nayır için 250 bin Euro ödedi. Kartal, son trans-
feri Şilili defansa oyuncusu Enzo Roco’ya ise bonservis 
ödemedi. Galatasaray ve Fenerbahçe ise bu dönemde 
şu ana kadar kardan çok zararda bulunuyor. Fenerbah-
çe bu transfer döneminde şu ana kadar 4 milyon 350 
bin Euro zarar etti. Sarı-kırmızılı ekip bu transfer döne-
minde 900 bin Euro zarara geçti. 
n İHA

MKE Ankaragücü, 24 yaşındaki Nijeryalı forvet 
oyuncusu Lanre Kehinde ve İspanya La Liga ekiplerin-
den Malaga’da forma giyen Bakary Kone ile 3 yıllık ön 
sözleşme imzaladı. Spor Toto Süper Lig’in yeni takımı 
MKE Ankaragücü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. 
Sarı-lacivertliler, bu kapsamda geçtiğimiz sezonda 
takımla olan Nijeryalı forvet Lanre Kehinde ve La Liga 
ekiplerinden Malaga’da forma giyen Bakary Kone ile 3 
yıllık ön sözleşme imzaladı. Kulübün Beştepe Tesisle-
ri’nde Başkan Mehmet Yiğiner’in de katılımıyla Kehin-
de ve Kone için imza töreni düzenlendi. 
n İHA

Fenerbahçe’de 
hedef Janssen

Kulüplerde 
transfer zararı

MKE Ankaragücü, 
Bakary Kone ile anlaştı

Umut Nayir, futbol 
zekasına güveniyor

Spor Toto Süper Lig’de ikinci se-
zonunu geçirecek olan Yeni Malat-
yaspor’da Topuk Yaylası’ndaki ikinci 
etap kamp çalışmaları tamamlandı. 
Malatya ekibi, sezona iyi bir başlangıç 
yapmak istiyor. 

Yeni Malatyaspor’da 25 Haziran’da 
başlayan kamp çalışmaları 28 Temmuz 
itibariyle sona erdi. Sarı-kırmızılılar, 31 
Temmuza kadar izin yapacak. Malatya 
ekibi, 1 Ağustos’ta Malatya’da toplana-
rak, ligin ilk haftasında deplasmanda 
İzmir ekibi Göztepe ile oynayacağı kar-
şılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. 

Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları-
na 25 Haziran’da Malatya’da start verdi. 
Sağlık kontrolünden geçen teknik heyet 
ve futbolcular, burada süren 6 günlük 
çalışmanın ardından 1 Temmuz’da Bo-
lu’da toplanarak, 11 Temmuz’a kadar 
birinci etap kamp çalışmalarını ger-
çekleştirdi. 14 Temmuz’da Topuk Yay-

lası’nda toplanan sarı-kırmızılı ekip, 28 
Temmuz’da ikinci etabı tamamladı. 

“SEZONA İYİ BİR BAŞLANGIÇ 
YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM” 
Yeni Malatyaspor’un genç defans 

oyuncusu Gökhan Akkan, yaptığı açıkla-
mada sezona iyi bir başlangıç yapacak-
larına inandıklarını söyleyerek, “Birinci 
etap kamp çalışmalarımız çok iyi geçti. 
İkinci etap kamp çalışmalarımızda ta-
lihsiz sakatlıklar olduğu için bayağı bir 
eksik kaldık. Ama ona rağmen günde 
çift idmanlarla kendimizi hazırladığı-
mızı düşünüyorum. Hocamız takımı iyi 
hazırladı. 

Sakatların da bir an önce takıma 
dönmesiyle birlikte sezona iyi bir baş-
langıç yapacağımıza inanıyorum. Ben 
elimden geleni yaptığımı düşünüyo-
rum. Hocamızın istediği taktirde forma 
şansı bulabileceğime inanıyorum. Ben 
elimden geleni yapıyorum. Hocam şans 

verdiği sürece elimden gelenin en iyi-
sini yapmaya çalışacağım. Taraftarları-
mız da her zaman arkamızda olsunlar. 
Onların güvenini boşa çıkartmak istemi-

yoruz. Onlarla birlikte çok daha güçlü-
yüz. Yeni sezonda çok daha iyi yerlerde 
olacağımıza inanıyorum” diye konuştu. 
n İHA

Trabzonspor, İran Milli Takımı’nın 
stoper oyuncusu Majid Hossein’e, 
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri yanında 
bulunan yat limanında sözleşme im-
zalattı. 

Trabzonspor uzun süredir transferi 
sonuçlandırmak için çaba harcadığı 
İran Milli Takımı’nın stoper oyuncusu 
Majid Hossein’e, Mehmet Ali Yılmaz 
Tesisleri’nin yanında bulunan yat li-
manında imza töreni düzenledi. Dü-
zenlenen imza töreninde Trabzonspor 
Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu 
yer aldı. Hayrettin Hacısalihoğlu, 
bordo-mavili kulübün kendine özgü 
tarzıyla bir imza töreni düzenlediğini 
belirterek, “Arkamızda Trabzonspor 
Tesisleri ve önünde de Trabzonspor’a 
ait yat limanı, böyle bir futbolcu imza 
töreni dünya da herhalde hiç bir yerde 

yoktur. Trabzonspor bir çok konuda 
olduğu gibi bu konuda kendi özgün tar-
zıyla imza töreni yapıyor. Yeni transfe-
rimiz Majid’i uzun zamandır tanıyordu-
nuz. Bonservisi ile ilgili ufak bir pürüz 
vardı. Yeni halloldu. O nedenle resmi 
olarak bugün katmış olacağız. Umuyo-
ruz ve diliyoruz ki Trabzonspor’a katkı 
sağlayacak ve burada başarılı olacak. 
Hem kulübümüz hem kendisi mutlu 
günler geçirecek. Ben ona hayırlı olsun 
diliyorum. Başarılı olmasını diliyorum. 
İnşallah bizi mahcup etmeyecek”dedi 

Transfer sürecinin uzamasıyla 
ilgili yöneltilen soruya ise Hacısa-
lihoğlu, “İki ülke arasında transfer 
olunca mutlaka yardım istenir. Gerek 
tercüme açısında gerek oradaki res-
mi kurumlarla irtibat kurma açısından 
ama bunda olağanüstü bir durum yok. 

Zaten çözümlendi sağ olsunlar her iki 
tarafta anlayış gösterdi. Bu transferin 
olmasında yönetim kurulu üyemiz Özer 
Bayraktar’ın çok büyük katkıları oldu. 
İşi çözdü ve geldi” ifadelerini kullandı. 

“ZARGO TOURİ VE ERİC AYUK’U 
GÖRÜŞECEĞİZ” 

Gece geç saatlerde Trabzon’a geti-

rilen Zargo Touri ve Eric Ayuk hakkında 
da konuşan Hacısalihoğlu, “Bu oyun-
cularla görüşeceğiz. İnşallah bir uyum 
içerisinde bu anlaşmaları tamamla-
mak istiyoruz. Umuyorum onlarda öyle 
düşünüyorlardır. Majid Hossein İran 
Milli Takımı’nda çok başarılı maçlar 
çıkardı. Umuyorum burada da aynı per-

formansı gösterir” ifadelerini kullandı. 
MAJİD HOSSEİN: “BURADA 

OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM” 
Trabzonspor’un yeni transferi Ma-

jid Hossein, burada bulunduğu için çok 
mutlu olduğunu belirterek, “İran’da da 
benim eski takımım çok taraftarı olan 
bir takımdı. Oradan çok taraftarlı ve çok 
sevilen bir takıma geldiğim için çok gu-
rurluyum” dedi. 

“BEN TAKIMIM İÇİN NE YAPMAM 
GEREKİYORSA YAPARIM” 

Türkiye’de İranlı oyuncuların sa-
yısınını artması noktasında bir köprü 
görevi misyonu üzerilerinde bir ağırlık 
his ettiriyor mu? sorusuna Majid Hos-
ssein, “İlk önce ben takımım için ne 
yapmam gerekiyorsa yaparım ve takı-
mımın başarısı benim için ilk sıralarda 
ondan sonra düşüncelerimle ilgili ola-

rak ise hayırlısı ne isi o olur” yanıtını 
verdi. 

“İLK TERCİHİM
TRABZONSPOR OLDU” 

Avrupa’da birkaç takımdan teklif 
aldığını söyleyen başarılı oyuncu, ne-
den Trabzonspor’u tercih ettiğini şöyle 
açıkladı: “Avrupa’dan bir kaç takım-
dan teklif aldım ama benim transfer 
sürecim çok kısa süreli olduğu için ve 
Trabzonspor ilk tercih edeceğim takım 
olduğu için buraya geldim. İnşallah 
benim için hayırlısı olur.” Düzenlenen 
imza törenini ardından Asbaşkanı Hay-
rettin Hacısalihoğlu ve yeni transferi 
Majid Hossein, basın mensupla rına 
poz verdi. Hossein yeni sezonda bor-
do-mavili takımda geçtiğimiz sezon 
Okay Yokuşlu’nun giydiği 5 numaralı 
formayı giyecek.   n İHA

Trabzonspor, Majid Hossein’e yat limanında sözleşme imzalattı

Yeni Malatyaspor 1 Ağustos’ta Malatya’da toplanacak

Beşiktaş’ın yeni transferi Umut Nayir, kulübün sosyal medya yayınına katıldı. Futbol zekasına çok güvendi-
ğini söyleyen genç futbolcu, Şenol Güneş’in  söyledikleriyle kendisini geliştirmek istediğini belirtti
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U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda miller topla-
dığı 51 madalya ile rekora imza attı. 

İtalya’nın Milano şehrinde organize edilen şampiyonada milli 
halterciler 11 altın, 22 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 51 
madalya ile Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafilesi 
oldu. 

Şampiyonaya 22 ülkeden 331 sporcu katıldı. Milli takım 16 
erkek, 16 bayan olmak üzere toplam 32 sporcuyla katıldı. Müsa-
bakalar sonrasında ülke sıralamasında U17 bayan takımı 558 pu-
anla birinci, 534 puanla Gürcistan ikinci, İtalya 511 puanla üçüncü, 
Azerbaycan 471 puanla dördüncü oldu. U17 erkek takımı 343 pu-
anla üçüncü, 393 puanla Romanya birinci, Azerbaycan 390 puanla 
ikinci oldu. 343 puanla Ermenistan dördüncü oldu. U15 bayan ta-
kımı 554 puanla birinci, 468 puanla İtalya ikinci, Azerbaycan 409 
puanla üçüncü oldu. U15 erkek takımı 550 puanla ikinci, 514 pu-
anla Azerbaycan birinci, Bulgaristan 419 puanla üçüncü oldu. 399 
puanla Polonya dördüncü oldu. 
n İHA

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu faaliyet programında 
yer alan İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası 28-29 
Temmuz tarihlerinde Isparta’da düzenlendi. Selçuklu Belediyespor 
Kulübü sporcusu Batuhan Şimşek, büyükler 80 kiloda Türkiye Şam-
piyonu oldu. Üst üste 5.kez Türkiye Şampiyonluğu’na ulaşan Şim-
şek, Dünya İşitme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenecek 
olan Dünya Şampiyonası’nda Selçuklu Belediyespor ve ülkemizi 
temsil edecek. Batuhan Şimşek daha önce katıldığı Dünya Şampi-
yonası’nda altın madalya kazanmıştı. Şampiyonayı değerlendiren 
Selçuklu Belediyespor Başantrenörü Ali Armağan, “Batuhan spor-
cu disiplinine sahip çok çalışan bir sporcumuz. Her sene perfor-
mansının daha da üstüne çıkmaya çalışıyor. Üst üste beşinci kez 
Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Şimdi Dünya Şampiyonasına en 
iyi şekilde hazırlanıp üst üste 2.kez Dünya şampiyonluğunu hedef-
leyeceğiz. Bizlere her zaman destek olan Selçuklu Belediyesi ve 
kulüp yönetimimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ 

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında sürdüren 2. Lig 
temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da devam eden transfer 
çalışmaları kapsamında eski futbolcusu Maksut Taşkıran ve geç-
tiğimiz sezon Tepecikspor forması giyen Recep Metin ile anlaşma 
sağlandı. Geçtiğimiz sezon Altay takımı ile şampiyonluk yaşayan 
Maksut’un tekrar yuvaya dönüyor olmasından memnunluk duyduk-
larını kaydeden Konya Anadolu Selçukspor Futbol Şube Sorumlusu 
Mehmet Ay, “Daha öncede kulübümüzün formasını başarı ile gi-
yen Maksut ile yeniden anlaşmış bulunuyoruz. Yaşı itibariyle yapı-
mıza uygun ve bu ligin tecrübeli isimleri arasında yer alabilecek bir 
yapıya sahip Maksut aynı zamanda gelecek vadeden isimlerden bir 
tanesi. Bunun yanı sıra bir başka genç isim Recep Metin’de aramı-
za katılıyor. Geçtiğimiz sezon Büyükçekmece Tepecik Spor forması 
giyen 1995 doğumlu orta saha oyuncusu Recep Metin geçtiğimiz 
sezon 29 lig maçında forma giydi. Camiamıza ve her iki futbolcu-
muza da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Milliler, halterde 
madalya rekoru kırdı

Selçuklu’da Batuhan 
Türkiye Şampiyonu oldu

Anadolu Selçuk, iki 
transfer daha yaptı

Meram, sporun 
merkezi olacak!

Meram Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına gerçekleştirilen yatırımlarda vatandaşların 
spor yapabileceği alanlarda da düşünülüyor. Meram Belediyesi, ilçenin dört bir yanında fonksiyonel 

olarak planlayarak gerçekleştirdiği yatırımlarda spor alanları oluşturmaya devam ediyor
Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulu-

nan Rabia Spor Merkezi açıldığı günden bu 
yana vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görü-
yor. İçerisinde yüzme havuzu, sauna, buhar 
odası, bay bayan fitness alanları yer alan 
spor merkezi, bölge halkının spor ihtiyacını 
karşılamasında önemli bir rol oynuyor. 

KÜLTÜR MERKEZİ VE SOSYAL 
TESİSLERDE KAYIT ZAMANI

Meram Belediyesi tarafından Uluırmak 
Ali Hoca Mahallesi’nde hizmete açılan Fah-
rünnisa Hatun Kültür Merkezi’nde bayan-
lara özel oluşturulan fitness salonuna üye 
olmak için kayıtlar devam ediyor. Havzan 
Mahallesi’nde açılışa hazırlanan Havzan 
Sosyal Tesisi’nde ise yine bayanlara özel 
fitness alanında aletli plates olarak bilenen 
reformer cihazı Konya’da ilk olarak hizmet 
veriyor. Havzan’daki spor salonunda da üye 
kayıtlarına devam ediliyor. Öte yandan Hatıp 
Caddesi üzerinde inşa edilen içerisinde pa-
zar alanının da bulunacağı dev komplekste 
halı saha yer alacak. 

AŞKAN SPOR KOMPLEKSİ’NDE 
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aşkan Mahallesi’nde yapım çalışma-
larının devam ettiği 4 bin 200 metrekare-
lik inşaat alanına sahip olan Aşkan Spor 
Kompleksi’nde iki kapalı bir açık tenis kor-
tu, 7 kulvarlı okçuluk alanı, 2 squash alanı, 
badminton alanı, basketbol sahası, bay ve 
bayanlar için fitness alanları yer alıyor. Spor 
kompleksiyle birlikte Meram’da sporun fark-
lı dallarına olan ihtiyacın karşılanması dü-
şünülürken tesisin yıl sonuna kadar hizmete 
açılması hedefleniyor.

DUTLU KORULUĞU SPORUN 
MERKEZİ HALİNE GELDİ

900 bin metrekarelik devasa bir alan-
da hizmet veren Dutlu Koruluğu, sporun ve 
sporcunun da merkezi haline geldi.  Koru-
lukta yer alan futbol, basketbol, voleybol, 
plaj voleybolu ve badminton sahalarıyla 
vatandaşların sağlıklı bir ortamda spor yap-
malarına imkan sağlanıyor. 3645 metreka-
relik okçuluk alanında ise ata sporumuz olan 
okçuluk sporu gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da ko-
ruluk içerisinde Sporcu Fabrikası’nın yapımı 
gerçekleştirilecek. 
n SPOR SERVİSİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 11. 
Uluslararası Göl Festivali kapsamın-
da düzenlenen off-road yarışları nefes 
kesen gösterilere sahne oldu. Beyşe-
hir Belediyesi ve Beyşehir Belediyesi 
Off-Road Kulübü işbirliğiyle Bademli 
Mahallesi Maden mevkinde bu yıl 
3.’sü düzenlenen Off-Road şenlikle-
rinde gerçekleştirilen yarışlar büyük 
ilgi gördü. Pilotlar, yarışta çamurla 
imtihanları sırasında ipi göğüsleye-
bilmek için zamana karşı mücadele 
verdi. Türkiye’nin değişik illerinden 
Beyşehir’e gelen Off-Road kulübüne 
mensup çok sayıda arazi aracı pilo-
tu, 12,5 kilometrelik parkurda farklı 
klasmanlarda yarışarak birbirlerine 
üstünlük sağlamaya çalıştı. Yarışlar 
esnasında bazı araçlar devrilerek 
yan yattı. Görevlilerin yardımıyla dü-

zeltilen araçlar yarışa kaldığı yerden 
devam etti. Yarış sırasında parkurdaki 
rampaları aşarken tekerlekleri yerden 
kesilip havalanarak uçan araçlarla 
suyla doldurularak balçığa dönüşen 
kesimlerde çamura bulanarak, tozu 
dumana katıp ipi göğüsleyebilmek 
için mücadele eden pilotların gös-
terdiği performans renkli görüntüler 
oluşturdu. 

Yarışlarda bazı arazi araçları, 
kopan lastik ve parçaları ya da arı-
zalanması sebebiyle yoluna devam 
edemezken, zorluk engelleri geçme-
ye çalışırken çamura saplanan, ram-
pa ve çukurlardan çıkamayarak yarışı 
tamamlayamayınca parkurda bekleti-
len kepçe ve traktörler yardımıyla alan 
dışına çıkarıldı. Bir arazi aracının yarış 
ortasında ön lastiği patlamasına rağ-

men parkuru tamamlaması da dikkat 
çekti. 

MOTOSİKLETLİNİN TAKLA 
ATARAK DÜŞME ANI 

KAMERADA 
Yarışlar sırasında motocross gös-

terileri de gerçekleştirdi. Gösteriler 
esnasında bir motosikletli parkurda 
çamur içerisinde ilerlerken devrilen 
motosikletinden takla atarak düşmesi 
de kameralar tarafından kaydedildi. 
Su havuzlarından geçerken yüzleri ça-
mura boyanan bazı pilot ve co pilotlar 

ise zor anlar yaşadı ve yarışı güçlükle 
tamamlayabildi. Yarışlar sonunda 
S1 genel klasmanında Niğde bölge-
sinden Ümit Kaya, S2 klasmanında 
Seydişehir bölgesinden Ali Karabaş, 
S3 klasmanında Osmaniye’den Oktay 
Karabıyık, S4 klasmanında Hüroff Ku-
lübü’nden Erkan Karakaş, kadın klas-
manında ise Damla Yatalakoğlu bi-
rinci oldu. Yarışlarda dereceye giren 
isimlere kupa, madalya, plaket ve he-
diyelerini düzenlenen kupa töreninde 
etkinlikleri izleyen Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Bir-
lik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk 
Koçer, AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Çankaya verdi. 

Beyşehir Belediye başkanı Murat 
Özaltun şenliğe katılan Off-Road ku-
lüpleriyle pilotlarına teşekkür ederek, 

“Katılımınızla etkinliğimize renk kat-
tınız. Türkiye’nin farklı noktalarından 
yaklaşık 14-15 ilinden ilçemize gel-
diniz. Ben biliyorum ki gittiğiniz her 
yerde Beyşehir’de yaşamış olduğunuz 
adrenalini, macerayı, güzellikleri an-
latacaksınız. Biz şunu söylüyoruz her 
zaman, ‘Beyşehir’e bir defa gelin, 
ikinci kez ister gelin ister gelmeyin. 
Ama bir kere gördükten sonra bili-
yoruz ki, mutlaka bir daha gelmek 
isteyeceksiniz, geleceksiniz. Çünkü 
Beyşehir bağımlılık oluşturan bir şe-
hirdir. Bu anlamda, biz de ilçemizin 
tanıtımı noktasında bu tür etkinlikleri 
gerçekleştiriyoruz. Bu yarışlara katkı 
sağlayan, ödül alan, alamayan tüm 
yarışmacılarımıza ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” dedi. 
n İHA

Konya Beyşehir’deki Off-Road yarışları nefes kesti

Geçtiğimiz sezon 1. Amatör Kü-
me’de şampiyon olan Meram Kara 
Kartallar yeni sezon hazırlıklarına 
başlayarak ilk antrenmanını yaptı. 
Meram Kara Kartallar Kulübü yeni se-
zon hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz 
yıl 1. Amatör Küme’de A Grubu’nda 
şampiyon olarak Süper Amatör Kü-
me’ye yükselen siyah-beyazlılar Ey-
lül’ün 17’sinde başlaması beklenen 
lig için sezonu erken açtı. Teknik di-
rektör Faysal Bayramoğlu gözetimin-
de ilk antrenmanını yapan Meram 
Kara Kartallar düz koşu ve top çalış-
ması yaparak ilk antrenmanını yaptı.

HEDEFİMİZ BÖLGESEL LİG
Sezon açılışında açıklamalarda 

bulunan teknik direktör Faysal Bay-
ramoğlu, “İki yıl önce A Takım dü-
zeyinde kurulumunu tamamlayarak 

2. Amatör Kümeden liglere katılan 
takımımız ilk sezonunda 2. Amatör 
Kümeden, İkinci sezonunda ise geç-
tiğimiz yıl üst üste ikinci şampiyon-
luğunu elde ederek Süper Amatör 
Kümeye çıktı. Bu yıl da hedefimiz 
Süper Gruptan Bölgesel Amatör Lige 
çıkmak olacak. Genç bir kadromuz 
var altyapıdan yetiştirerek yola çıktı-
ğımız oyuncularla yolumuza devam 
ediyoruz. Birkaç takviye yaparak kad-
romuzu güçlendirdik. Bu oyuncular 
da yine genç ve takım yapımıza uy-
gun oyuncular. Bu yıl da inşallah Böl-
gesel Amatör Lige çıkma başarısını 
göstereceğimize inanıyorum.” dedi. 
Meram Kara Kartallar bu sezon U16 
Ligi’nde Türkiye Şampiyonu, U17 Li-
ginde ise Türkiye ikinciliği elde etme 
başarısı göstermişti.
n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar sezonu erken açtı



RPS

İkinci etap kamp hazırlıklarını 20 Temmuz’dan 
bu yana Hollanda Arnhem’de sürdüren temsilcimiz 
Atiker Konyaspor, TSİ 11:30’da yaptığı antrenmanla 
hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalım-
bay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan ant-
renmanda Kayserispor ile oynanan özel maçta fazla 
süre olan oyuncular koşu ve 5’e 2 yaptıktan sonra otele 
geçerken, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri 
ile antrenmana başladı. Top çalışması ile devam eden 
antrenman çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. 
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’da Futbol Gelişim Akademimiz 
için yapılan seçmeler sona erdi. 23 Temmuzda  baş-
layan ve bir hafta devam eden seçmelere yurt içi ve 
dışından çok sayıda aday katıldı. Akademi antrenörle-
rinin değerlendirmeleri sonucu not ortalama sistemine 
göre tespit edilen sporcular yeni sezon çalışmaları için 
akademiye davet edilecek. Yeşil beyazlı kulüpten ya-
pılan açıklamada, “Atiker Konyaspor Futbol Gelişim 
Akademisi olarak seçmelerimize katılan bütün futbol-
cu adaylarına teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’da 

hazırlıklar sürüyor

Konyaspor’da akademi 
seçmeleri sona erdi

Waris’te sona doğru!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir stoper, bir orta 

saha ve bir kanat transferi yapmak isteyen yeşil beyazlılar, daha önce Süper Lig’de görev yapan Majeed 
Waris ile görüşmelerini sürdürüyor. Son pürüzler giderilebilirse Waris imzayı atacak

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor, Hollanda’da yeni sezon hazırlık-
larına devam ederken, transfer çalışma-
larını da sürdürüyor. Yaptığı takviyelerde 
savunmaya öncelik tanıyan Anadolu Kar-
talı’nın üç veya dört oyuncu daha alarak 
transferi tamamlaması bekleniyor. Atiker 
Konyaspor’da ilk hedef kanat oyuncusu 
Majeed Waris. Oyuncu ve kulübü Porto 
ile görüşmelerini sürdüren yeşil beyaz-
lı takımın kurmayları, Waris’in kiralık 
olarak takıma kazandırılması için yoğun 
çaba sarf ediyor.
WARİS TRANSFERİ İÇİN SON PÜRÜZLER

Atiker Konyaspor’un Porto’dan kira-
lık olarak kadrosuna dahil etmek iste-
diği Waris, daha önce Süper Lig Trab-
zonspor’un formasını giymişti. 1991 
doğumlu kanat oyuncusu santrafor olarak 
da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon 
Fransa 2. Lig takımlarından Lorient for-
ması giyen Ganalı futbolcu, 8 resmi maç-
ta görev yaptı. Waris ligin ikinci yarısın-
da ise Porto’ya kiralık olarak gönderildi. 
Porto sezonunda bitmesinin ardından 
Ganalı oyuncusu bonservisi ile takıma 
kazandırdı. Atiker Konyaspor, Waris’in 
kiralanması için büyük yol kat ederken, 
son pürüzlerin kaldığı bildirildi.

KONYASPOR ORTA SAHAYA 
YOĞUNLAŞTI

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’da Waris transferi için son görüş-
meler gerçekleştirilirken, stoper ve orta 
sahaya alınacak oyuncular için çalışma-
lar devam ediyor. Konuyla ilgili açıkla-
malarda bulunan Konyaspor 2. Başkanı 
Selçuk Aksoy, “Transferde orta saha ve 
kanat oyuncusu için yoğun şekilde çalış-
malarımız devam ediyor. Waris transfe-
rinde küçük pürüzler kaldı. Takıma fay-
dalı olacağını düşündüğümüz bir isim. 
İnşallah kadromuza dahil edebiliriz. Orta 
saha ve stoper konusunda çalışmalarımız 
devam ediyor. İsimler netleştiği takdirde 
kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.
n SPOR SERVİSİ
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