
‘Amacımız 
eğitim vermek’

Çift başlı 
kartal çıktı

Tedbirler can
kaybını azalttı

Yaptıkları çalış-
malarla ilgili bil-
gi veren Denizli 
Gazeteciler 
Cemiyeti Baş-
kan Yardımcısı 
Mesut Güler, 
“Meslektaşla-
rımızın kendilerini geliştirmesi 
amacı ile eğitim programları, 
seminerlerin yanı sıra, yarışma-
lar düzenliyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Konya’da Anadolu Selçuklu 
dönemi eserlerinden Alaeddin 
Keykubat tarafından yaptırıldığı 
tahmin edilen Aksinne Mesci-
di’ndeki mihrabın restorasyo-
nunda gün yüzüne çıkarılan çift 
başlı kartal ve ejderha figürlü 
süslemeleri ilgi çekiyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Son 10 yılda motorlu araç 
sayısındaki yüzde 61’lik artışa 
rağmen aynı dönemdeki bay-
ram tatillerinde meydana gelen 
trafik kazalarında bir güne dü-
şen can kaybı 20 düzeyinden, 
10 düzeyine indi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

KONYA ŞEKER 
ÜLKEYE KAZANDIRDI

Bayramlaşmada önemli mesaj

Bayram dönüşü ilk mesai gününde şirket çalışan-
larıyla bayramlaşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, Konya Şeker’in yakaladığı büyüme 
ivmesiyle hem Konya’nın, hem ülkenin, hem de tü-
keticinin kazandığını vurguladı.

n HABERİ SAYFA 12’DE

Çumra İlçesi’nde 
bir camiye 

kimliği belirsiz 
kişi ya da kişiler 

tarafından 
yapılan saldırı 
akıllarda soru 

işareti bırakırken, 
Ereğli’de İmam 

Hatip Cumali 
Çelik’e yapılan 

fiili saldırı kınandı

ÇUMRA’DA BİR 
CAMİ TALAN EDİLDİ

Konya’da akıl almaz bir olay yaşandı. Bir camiye kim-
liği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlenerek, 
cami talan edildi. Saldırının hangi amaçla yapıldığı 
henüz bilinmezken, emniyet birimleri saldırganları 
bulmak için harekete geçti. Yaşanan hadisenin kabul 
edilemez olduğunu belirten Diyanet-Sen Konya Şube 
Başkanı Ali Koç, olayı kınadı.

İMAM HATİBE 
SALDIRIYI KINADI

Ereğli ilçesinin Sarıtopallı mahallesindeki Cami İman 
Hatibi Cumali Çelik namaz sonrası tartıştığı dört kişinin 
demir sopalarla saldırısı sonucu yaralandı. Saldırıyı kı-
nayan Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hü-
samettin İğdi, “Bu menfur olayı yapanların Adli kontrol 
şartıyla serbest bırakılmaları kamuoyunun vicdanını ya-
ralamıştır” diye konuştu.  n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Konya’yı birlikte
geleceğe taşıyacağız’

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Meram ve Karatay 
Belediyeleri ile birlikte bayramlaşma programı yaptı. Başkan 
Altay, Konya’yı dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapma 

gayretinde olduklarını ifade etti. n SAYFA 5’TE

Havadan ‘Pençe’
Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan ve “Barış 
Kartalı” olarak adlandırılan 4 Havadan İhbar Kontrol (HİK) Uçağı, 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdiği 2014 yılından bu 
yana, önemli bir görev üstlenmiş durumda. 

Daha önce sınır ötesinde başarıyla yürütülen “Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı Harekatlarında” önemli bir rol üstlenen Konya’da 
konuşlu HİK uçakları, şimdilerde terör örgütüne karşı yürütülen 
Pençe Harekatı’nda Türkiye’nin gözü-kulağı oluyor. n SAYFA 2’DE
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04 ‘Kapımız vatandaşa
her zaman açık!’ 06 Apartmanın kapısını

sırtlayıp götürdü! 09 13Denizden çıkıp kar
keyfi yaşıyorlar

Domates ihracatından 
büyük gelir elde ettik

Belediye Başkanlığı gönül işiİlk mahsul 15,5 TL’ye satıldı
CHP’nin İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Ekrem 
İmamoğlu’nun havalimanında hakkı 
olmaması gerekçesi ile VIP’den 
alınmaması üzerine başlayan 
gereksiz tartışmalara en güzel cevap 
Konya’dan geldi. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’ın hakkı olmasına rağmen Konya 
Havaalanı’nda VIP yerine normal 
girişi kullanması takdir topladı. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Konya Ovası’nın 2019-2020 
hububat hasat sezonunun 
ilk mahsul arpa satışı ger-
çekleştirildi. Borsa’da ilk 
mahsul olan arpaya rekor 
değer biçildi. Erser Grup, 
çiftçinin arpasını kilogramı 
15,5 TL’den satın aldı. KTB 
Meclis Başkanı Namık Kök-
lüsoy, “2019 hasat sezonu 
hayırlı olsun” dedi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Ne oluyor bize!
Ali Koç

Hüsamettin İğdi
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Daha önce sınır ötesinde başarıyla yürütülen “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında” önemli bir rol üstlenen Konya’da 
konuşlu HİK uçakları, şimdilerde terör örgütüne karşı yürütülen Pençe Harekatı’nda Türkiye’nin gözü-kulağı oluyor

Terör yuvalarına 
havadan ‘Pençe’

Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlı-
ğında konuşlanan ve “Barış Kartalı” ola-
rak adlandırılan 4 Havadan İhbar Kont-
rol (HİK) Uçağı, Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) envanterine girdiği 2014 yılından 
bu yana, önemli bir görev üstlenmiş du-
rumda. 

Üstün teknolojiyle donatılan ve özel 
yeteneklere sahip olan Barış Kartalı uçak-
ları, özellikle terörle mücadele kapsamın-
da yürütülen operasyonlarına da büyük 
katkı sağlıyor. Bu kapsamda, terör unsur-
larına yönelik olarak 16 gün önce Irak’ın 
Kuzeyindeki Hakurk Bölgesi’ne başlatılan 
ve başarıyla devam eden ‘Pençe Hareka-
tı’nda da kilit rol üstlenen Barış Kartalı, 
harekata büyük katkılar sağlıyor.  

PENÇE HAREKATI’NA BARIŞ KARTALI
2014 yılında TSK’nın envanterine gi-

ren Barış Kartalı olarak adlandırılan 4 adet 
HİK uçağı, Türkiye’nin havadaki gözü ve 
kulağı olmaya devam ediyor. Göreve baş-

ladığı günden bu yana Türkiye’nin askeri 
gücüne güç katan “Barış Kartalı”, terörle 
mücadele kapsamında devam eden ope-
rasyonlarda önemli görevler üstleniyor. 
Gelişmiş radar teknolojisiyle havadan ve 
karadan gelen tehditleri tespit edebilen 
Barış Kartalı, bu sayede TSK’nın diğer un-
surlarına bilgi aktarımı yaparak, yaşana-
bilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor. 
Aynı zamanda tehdit olabilecek unsurla-
rı tespit ederek, bilgi aktarımı sayesinde 
belirlenen hedeflerin bertaraf edilmesi-
ne katkı sağlıyor. Bu anlamda önemli bir 
görevi bulunan ‘Barış Kartalı’ daha önce 
TSK tarafından başarıyla gerçekleştiri-
len “Fırat Kalkanı” ve “Zeytin Dalı” Ha-
rekatlarına da büyük katkılar sunmuştu. 
Şimdilerde ise Irak’ın Kuzeyindeki terör 
hedeflerine yönelik devam eden “Pençe 
Harekatı”na katkı sunan “Barış Kartalı”, 
havadaki gözümüz oluyor. 

TÜRKİYE SINIRLARI VE SINIR 
ÖTESİ GÖZETİM ALTINDA

30-40 bin fit yüksekliye çıkabilen HİK 
uçakları 10 saat havada kalabiliyor. Yük-
sek teknolojiyle donatılan uçaklarla 400 
kilometreye kadar ulaşan görüş açısıyla, 
büyük avantaj sağlanıyor. Uçakta bulu-
nan radar teknolojisiyle aynı anda bin 
500 hedef tespit edilebiliyor. Bu sayede 
envanterde bulunan 4 HİK uçağının aynı 
anda havada kalmasıyla, ülkenin Doğu-
dan Batıya, Kuzeyden Güneye tüm sınır-
ları kontrol altında tutulabiliyor. Terörle 
mücadelede büyük faydalar sağlayan HİK 
uçakları, karadan ve havadan gelebilecek 
tehditleri önceden tespit edebilme kabili-
yeti sayesinde, TSK’nın diğer unsurlarını 
“uyarıcı” rol oynuyor. 

Böylece özellikle hedefe doğru uçan 
jetlerin olası tehditlere karşı manevra 
yaparak, oluşabilecek olumsuzluklar ön-
ceden engellenmiş oluyor.  1 uçakta bu-
lunan toplam 12 kişilik uzman ekip, alıcı-
lardan gelen verileri değerlendiriyor, tüm 
trafiği denetliyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

TSK’nın karada ve havadaki unsurlarına karşı gelebilecek tehditleri belirleyerek uyarıcı görev üstlenen HİK uçakları, bu sayede oluşabilecek olumsuzluklara karşı TSK’nın gözü-kulağı oluyor.

HİK uçakları, 16 gündür Irak’ın Kuzeyindeki terör yuvalarına karşı başarıyla yürütülen Pençe Harekatı’nda kilit rol üstleniyor.
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    Gece Gündüz
Konya                   15 °C   25 °C

Karaman             13 °C 25 °C 

Aksaray               14 °C  26 °C

Ankara                 16 °C 27 °C
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Çumra İlçesi’nde bir camiye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yapılan saldırı sonucu adeta 
talan edildi. Nefretle kınanan saldırının failleri aranırken, saldırı akıllarda soru işareti bıraktı 

Düşündüren saldırı

Konya’da akıl almaz bir olay ya-
şandı. Bir camiye kimliği belirsiz kişi 
ya da kişilerce saldırı düzenlenerek, 
cami talan edildi. Saldırının hangi 
amaçla yapıldığı henüz bilinmez-
ken, emniyet birimleri saldırganları 
bulmak için harekete geçti. 

Konya’nın Çumra İlçesi’nde 
akıllara durgunluk verecek bir olay 
yaşandı. İlçeye bağlı Çaybaşı Mahal-
lesi’nde bulunan AK Cami’ye kimli-
ği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı 
düzenlendi. 3 gün önce düzenlenen 
saldırının nedeni bilinmiyor. Olayla 
ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekip-
leri harekete geçerek saldırganları 
bulmak için araştırmalarını sürdü-
rüyor.  

CAMİ TALAN EDİLDİ
Saldırıya maruz kalan AK Cami, 

talan edilmiş durumda. İzinli olduğu 
bildirilen cami imamının yokluğunu 
fırsat bilen saldırganların amacı ise 

henüz bilinmiyor. Saldırıyı yapan 
kişi ya da kişilerin caminin içine 
girerek verdikleri zarar, yapılan in-
celemeler esnasında çekilen fotoğ-
raflarda net bir şekilde görülüyor. 
Caminin içinde bulunan eşyaların, 
kitapların dağıtılarak atıldığı saldırı-
nın nedeni ise merak konusu. 

KONYA VE TÜRKİYE 

BÖYLE OLAY GÖRMEDİ!
Müslümanların ibadethanesi 

olan Camiler ve mescitler, birçok 
kez yurt dışındaki farklı dinlere 
mensup kişi ya da kişilerce saldırıya 
maruz kaldı. Yer yer özellikle Av-
rupa bölgesinden Müslümanların 
ibadethanelerine yapılan saldırı ha-
berlerini görmek mümkün. Ancak 
Türkiye’de özellikle de Konya’da bir 
camiye bu denli yapılan saldırı ol-
dukça düşündürücü. Saldırıyı yapan 
kişi ya da kişilerin amacı ne olursa 
olsun yapılan bu saldırı, kafalarda 
soru işaretleri bıraktı. 

NEFRETLE KINIYORUM!
Olayla ilgili açıklamalarda bu-

lunan ve olaya tepki gösteren Di-
yanet-Sen Konya Şube Başkanı 
Ali Koç, yaşanan hadisenin kabul 
edilemez olduğunu söyledi. Olayla 
ilgili detayları aktaran Koç, “Camiye 
girip, sağı solu kırıp dökmüşler. Ola-

ya karışan kişi ya da kişilerin hangi 
amaçla bunu yaptıkları bilinmiyor. 
Ancak olay ikindi namazından sonra 
cemaatin camiden çıkmasının ar-
dından gerçekleşmiş. Olayı gören, 
duyan olmamış. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkili-
leri olayın ardından araştırmalarına 
başladığını biliyoruz” dedi. Bu tür 
saldırıların daha çok yurt dışındaki 
camilerde gerçekleştirildiğine dik-
kat çeken Koç, şöyle devam etti, 
“Buralar Allah’ın evi. Allah’ın evini 
korumamız hatta buraların devam-
lılığını sağlayabilmesi için katkı sun-
mamız gerekiyor. Yurt dışında farklı 
ülkelerde oralardaki dini inanç fark-
lılıklarından dolayı bu tür saldırıları 
görüyoruz.

 Ancak bu saldırının Türkiye’de, 
Konya’da olması düşündürücü. Bu 
ben saldırıyı nefretle kınıyorum.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Yenidoğanlıları Kalkındır-
ma ve Dayanışma Derneği’nin 
(YENDER) her yıl düzenlediği 
geleneksel buluşma Yenidoğan 
Köyü İlikoru (Ulukoru) mevki-
inde gerçekleştirildi. YENDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Cafer 
Çelik yaptığı açış konuşmasında 
insana ve geleceğe yatırım yap-
tıkları için bu yıl 10 tanesi Tıp 
Fakültesi ve 6 tanesi Hukuk Fa-
kültesi olmak üzere toplam 147 
Yenidoğanlı üniversite öğren-
cisine burs verdiklerini söyledi. 
Bartın Üniversitesi eski rektörü 
Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam 
yaptığı selamlama konuşma-
sında Yenidoğan’ın geçmişteki 
ve şimdiki stratejik önemini 
anlattı.

 Anadolunun fethedilişinde 
ve İslâmlaştırılmasındaUluko-
ru’nun da büyük payı olduğu-

nu ifade etti. Derneğe katkıları 
olan işadamlarına günün hâtı-
rasına plaket takdimi yapıldı. 
Hatim duâları, kabir ziyareti 
ve yağmur duâsının da yapıl-
dığı programda etkinliğe ka-
tılan 3 bin kişiye toplu yemek 
ikramı yapıldı. Programa AK 
Parti Konya Milletvekili Gülay 
Samancı, Bartın Üniversitesi 
eski rektörü Prof. Dr. Abdüs-
selam Uluçam, Yüntes firma 
sahibi Yunus Derebağ, Miltek-
noloji sahibi Mehmet Dikkaya, 
AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı 
Mustafa Şenol, Judo Millî Ta-
kım Antrenörü Hüsamettin 
Çelik, İstanbul Dedeman İmam 
Hatip Lisesi öğretmeni Zekeriya 
Çelik,  Konya Merkez Vaizi Ha-
san Hüseyin Kul ile birlikte üç 
bin Yenidoğanlı katıldı..
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de Ketenliler 
Kültür Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneğinin düzenlediği 
yayla şenlikleri Havutbaşı ala-
nında yapıldı. Ketenliler Kültür 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Mehmet Kaçaroğlu, “Ketenliler 
olarak Ketenli yayla şenliğinin 
17’ncisinin düzenlenmesi gu-
rurunu yaşıyoruz. İnsanların 
doğduğu yerleri, görmeleri ve 
annelerinin, babalarının, de-
delerinin mezarlarını ziyaret 
etmeleri ve en önemlisi sıla-ı 

rahim yapmaları çok önemli. 
Şenliğimize emeği geçen katkı 
sağlayan hemşerilerimize te-
şekkür ediyoruz.” dedi. 

Şenlikte sema gösterisi, 
mehter, halk oyunları gösterisi 
ile gelenlere pilav ikramı yapıl-
dı. Şenliğe AK Parti Konya Mil-
letvekili Ahmet Sorgun, Sey-
dişehir Kaymakamımız Aydın 
Erdoğan , Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal ile çok 
sayıda Ketenlili katıldı. 
n AA

Yenidoğanlılar Derneği
İlikoru’da buluşturdu

Ketenlililer 17. Geleneksel 
şenlikte biraraya geldi

Türk Diyanet Vakıf-Sen Kon-
ya Şube Başkanı Hüsamettin 
İğdi, “Konya-Ereğli’de İmam 
Hatip Cumali Çelik’e namaz 
sonrası yapılan fiili saldırıyı ve 
Konya-Çumra’da Ak Camiinde 
kimliği belirsiz kişilerce yapılan 
tahribatı üzüntü ile karşılıyor ve 
bu menfur saldırıları gerçekleş-
tirilenleri şiddetle kınıyoruz ve 
suçluların bir an önce Türk Ada-
leti önünde hak ettikleri cezaları 
almalarını talep ediyoruz” dedi.

Ereğli ilçesinin Sarıtopallı 
mahallesindeki Cami İman Ha-
tibi Cumali Çelik namaz sonrası 
tartıştığı dört kişinin demir sopa-
larla saldırısı sonucu yaralandı. 
Bu saldırıyı şiddetle kınadıklarını 
belirten Türk Diyanet Vakıf-Sen 
Konya Şube Başkanı Hüsamet-
tin İğdi, “Bununla yetinmeyen 
saldırganlar, ellerine geçirdikleri 

taşlarla meslektaşımızın evinin 
kapı ve pencerelerini tahrip ede-
rek içeride bulunan aile fertlerine 
korku dolu anlar yaşamlarına ne-
den olmuşlardır. Bu menfur olayı 
yapanların Adli kontrol şartıyla 
serbest bırakılmaları kamuoyu-
nun vicdanını yaralamıştır. Tek 
derdi çocukları Camiye ısındır-
mak ve Cemaatin sayısını arttıra-
rak baki kalan bu kubbede iyi bir 
seda bırakmak Olan meslektaşı-
mıza yapılan bu menfur saldırıyı 
şiddetle kınıyoruz. Ayrıca Çumra 
ilçemizdeki Ak Camide meydana 
gelen tahribattan dolayı üzüntü-
lerini bildirip, her iki olaya sebep 
olanların en kısa zamanda hak 
ettikleri cezaya çarptırılmaları 
talep ediyor ve hak ettikleri ce-
zalarını almaları beklentimizdir” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

İmam Hatip’e ve camiye yapılan saldırı kınandı

Başka bir örneği yok!
Anadolu Selçuklu dönemine ait 

AksinneMescidi’nde yapılan resto-
rasyon çalışmalarında caminin mih-
rabında çıkarılan çift başlı kartal ve 
ejderha figürleri dikkati çekiyor. 

Merkez Meram ilçesi Aksinne 
Mahallesi’nde Selçuklu Dönemi’ne 
ait 13. yüzyılda inşa edilen Aksinne 
Mescidi, mimari yapısı ve süslemele-
riyle Anadolu Selçuklu mescitlerinin 
özelliklerini taşıyor.

Zamanla tahrip olan ve yapılan 
eklemelerle özgünlüğünü kaybeden 
mescitte, 2005’te yapılan restorasyon 
çalışmalarında yapıdaki eklemeler 
kaldırılarak, duvarlarındaki çimento 
harçlar temizlendi. 

Camide tahrip olan malzemeler 
de aslına uygun olarak yenilendi.

Mihraptaki alçı ile kapatılan sıva-
sının kaldırılmasıyla perde motifiyle 

şekillendirilmiş yarım daire nişlimuh-
des “çift başlı kartal” ve “ejder” figür-
leri ortaya çıkarıldı.

MESCİT TAMAMEN YENİLENDİ
Mescitteki motifler üzerine araştırma 
yapan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ede-

biyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 
Araştırma Görevlisi Dr. Şükrü Dur-
sun, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, mescidin Selçuklu döneminin 
öne çıkan eserleri arasında olduğu-
nu söyledi. Dursun, mescidin; cephe 

duvarı tümüyletuğla ile örülü, ahşap 
sundurmalı ve tek kubbeli kübik bir 
yapı olduğunu anlattı.

TOPRAK DOLGUNUN 
ALTINDAN FİGÜR ÇIKTI 

Restorasyonla yapının pencere, kapı 
ve kemerlerinin tümüyle yenilendi-
ğini belirten Dursun, şöyle konuştu: 
“Restorasyon kapsamında mescidin 
içerisindeki toprak dolgu kaldırıldı. 
Bu sırada mihraptan alçılar döküldü. 
Böylelikle toprağın içinde özgün mih-
rabın devamı, 35 santimetrelik bölü-
mü ortaya çıkarıldı. Mihrapta Anado-
lu Selçuklu dönemine ait altı figüre 
rastladık. 
Sultan Alaaddin Keykubat döne-
minde yapıldığını tahmin ediyoruz. 
Bu mihraptaki figürlerin örneği yok. 
Anadolu Selçuklu döneminden günü-
müze kadar gelmiş, programlanarak 
hazırlanan figürlü tek mihrap. 

Özgün, ünik bir yapı.”
Ortaya çıkarılan parçalardan kalıp 

alınarak mihrabın bütün hale getiril-
diğini aktaran Dursun, “Burada çift 
başlı kartal, ejder ve birbiri ardına ko-
şan hayvanların figürünü görüyoruz. 

Burada yengeç veya akrebe ben-
zeyen çok sayıda örnek figür var.

” ifadelerini kullandı.
n AA

Konya’da Anadolu Selçuklu dönemi eserlerinden Alaeddin Keykubat tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Aksinne 
Mescidi’ndeki mihrabın restorasyonunda gün yüzüne çıkarılan çift başlı kartal ve ejderha figürlü süslemeleri ilgi çekiyor

Ali Koç



4 11 HAZİRAN 2019HABERHABER 

MHP Eski Selçuklu İlçe Başkanlarından 
İşadamı

Şakir DİNÇER’in
 

eşi

Sare DİNÇER’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

9 günlük tatilin ardından Meram’da mesai bayramlaşma töreniyle başladı. Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, bayramın huzur içinde geçmesinde emeği olan belediye çalışanlarına teşekkür etti

‘Kapımız vatandaşa
her zaman açık!’

Meram Belediyesi çalışanları 9 
günlük uzun bayram tatili sonra-
sı mesaiye bayramlaşma töreniyle 
başladı. Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Konya Muhtarlar 
Derneği Başkanı Celal Duran, Me-
ram Muhtarlar Derneği Başkanı 
Ahmet Taşdemir ve Meram Muh-
tarlarının da katıldığı törenlerde ilk 
olarak Meram Arif Bilge Tesisleri’n-
de çalışan personellerle bayramlaştı.

‘BU GÜZEL BAYRAMIN 
PERDE ARKASINDA SİZLERİN 
FEDAKARLIKLA DÖKTÜĞÜNÜZ 

ALIN TERİ VAR’
Bayramlaşma öncesi yaptığı 

konuşmada, tüm Meram’ın huzur, 
güven, sağlık ve manevi iklimine 
uygun bir Ramazan ayı geçirdiğine 
işaret eden Başkan Kavuş, “Her yö-
nüyle güzel bir Ramazan ayı geçir-
dik. Sıkıntısı ve beklentisi daha çok 
olan mahallelerden başlayarak va-
tandaşlarımızı dinledik. İhtiyaç sahi-
bi ailelerin sofralarına misafir olduk. 
Bu güzellikleri bayram tadında bir 
bayramla devam ettirdik. Tüm Ra-
mazan ayında ve hemen akabinde 
geçirdiğimiz bayram tatili boyunca 
belediyecilik hizmetlerimizi en iyi 
şekilde ifa ederek vatandaşımızın 
memnuniyetini kazanan tüm ekip 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Meram, bayram tadında bir bayram 
yaşadıysa bunun perde arkasında 
sizlerin alın terleri var. Sizlerin, bu 
memnuniyet adına ailelerinizden 
uzak bir bayram geçirme fedakarlı-
ğınız var. Sergilediğiniz tüm bu öz-
verili çalışmalarınız için her birinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyor, bayramını-
zı en içten dileklerimle kutluyorum” 
şeklinde konuştu.

‘ANKET ÇALIŞMASININ 
YANSIMALARINI ZAMAN 
İÇİNDE GÖRECEKSİNİZ’

Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş’un bayramlaşma için ikinci 

adresi ise Belediye Hizmet Binası 
oldu. Bayramlaşma öncesi kısa bir 
konuşma gerçekleştiren Başkan Ka-
vuş, bayram öncesinde alınan ted-
birler ve bayram süresince ortaya 
konulan çalışma sonucunda ilçe ge-
nelinde vatandaşların bayramı hu-
zur içinde geçirdiklerini belirtti. Tüm 
belediye olarak Meram’a en üst se-
viyede hizmet vermiş olmanın güzel 
ve tatlı bir yorgunluğunu yaşadıkla-
rını kaydeden Başkan Kavuş, sözle-
rini şöyle sürdürdü; “Bu hizmetle-
rimizin kalitesini artırmak amacıyla 
personelimiz arasında bir araştırma 

gerçekleştirdik. Bu çalışma, beraber 
çalıştığımız ortamın şartlarını dü-
zeltmek, ekip arkadaşlarımızın mut-
luluğunu, huzurunu, güvenini ve 
aidiyet duygusunu yükseltmek adı-
na yapıldı. Sizin söylediğiniz her söz, 
ortaya attığınız her fikir bizim için 
çok değerli. Bu nedenle, elimizden 
geleni ve kurumun gücünün yetti-
ği ölçüde bu anketin yansımalarını 
zaman içinde hepimiz hissedeceğiz. 
İlk yansımayı da Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz ça-
lışma ve izin ayarlamalarıyla gördü. 
Bu tür çalışmalar yapmaya devam 
edeceğiz. Bunun dışında da tüm va-
tandaşlarımıza olduğu gibi sizlere de 
her zaman kapım açık. Bizler mesai 
arkadaşı olmanın da ötesinde büyük 
bir ailenin parçalarıyız. Sıfatım farklı 
olsa da ben bu ekibin bir parçasıyım. 
Başkanımın bana nasıl davranma-
sını istediysem size tavrım da öyle 
olacak. Sizler vatandaşa ve Meram’a 
sahip çıktığınız sürece bende size 
sahip çıkmaya devam edeceğim.” 
Başkan Kavuş daha sonra Mevlana 
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 
Konya Büyükşehir Belediyesi ve di-
ğer merkez ilçe belediye çalışanları-
nın katıldığı bayramlaşma törenine 
iştirak etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Emlakçılar Odası,
meslektaşlarıyla bayramlaştı

Konya Emlakçılar Odası Baş-
kanı Sedat Altınay ve yönetim 
kurulu üyeleri, oda binası toplantı 
salonunda organize ettikleri Rama-
zan Bayramı kutlama programıyla 
meslektaşlarıyla bir araya gelerek 
bayramlaştı.

Her yıl geleneksel olarak or-
ganize edilen Konya Emlakçılar 
Odası, Ramazan Bayramı bay-
ramlaşma programı oda toplantı 
salonunda Başkan Sedat Altınay 
ve yönetim kurulu üyelerinin ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bayramlaşmaya Konyalı em-
lakçılar yoğun ilgi gösterdi. Konya 
Emlakçılar Odası Başkanı Sedat 
Altınay, “Millet olarak çok kıymetli 

ve faziletli bir Ramazan bayramı 
daha huzur içinde kutladık. 

Bütün İslam âleminin ve mes-
lektaşlarımızın geçmiş Ramazan 
Bayramını tebrik ediyorum. Eko-
nomi konusunda zor bir dönemeç-
ten geçen ülkemizde bizler ekono-
miye yön vermek ve destekleme 
adına var gücümüzle mücadele 
ediyoruz Millet olarak birlik ve be-
raberlik zamanıdır. Bunu çok iyi 
değerlendirmemiz gerekmektedir. 
Birbirimize sahip çıkarak önümüz-
deki engelleri bir bir aşmalıyız. Biz-
ler bunu başaracak güçteyiz” dedi. 

Bayramlaşma törenine gelen 
katılan Emlakçılara çay, çikolata ve 
şeker ikram edildi. n HABER MERKEZİ

MHP Eski Selçuklu İlçe Başkanlarından İşadamı Şakir Dinçer’in eşi Sare Dinçer 
Hakk’a yürüdü. Merhume Dinçer dün dualarla toprağa verildi  

Şakir Dinçer’in eşi Sare 
Dinçer Hakk’a yürüdü

Yükseliş Ortak Sağlık Güven-
lik Birimi Yönetim Kurulu Başkanı, 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eski 
Selçuklu İlçe Başkanlarından Şakir 
Dinçer’in eşi Sare Dinçer, Hakk’a 
yürüdü. Bir süredir rahatsızlığı bulu-
nan ve tedavi gören merhume Din-
çer, amansız hastalığa yenik düşerek 
hayatını kaybetti. Merhume Sare 
Dinçer, dün öğle namazına mütea-
kip Hacıfettah Camii’nde kılınan ce-
naze namazı sonrası Hacıfettah Me-
zarlığı’na defnedildi. Cenazeye MHP 
MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz, MHP 
Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay ve 
MHP camiasından çok sayıda isim 
katılırken, Dinçer ailesini acılı günle-

rinde akrabaları da yalnız bırakmadı. 
Yenigün Gazetesi olarak merhume 
Sare Dinçer’e Allah’tan rahmet, baş-

ta Şakir Dinçer olmak üzere Dinçer 
ailesine baş sağlığı ve sabır diliyoruz.
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri ile birlikte bayramlaşma programı 
yaptı. Başkan Altay, Konya’yı dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapma gayretinde olduklarını ifade etti

‘Konya’yı birlikte
geleceğe taşıyacağız’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Selçuklu, Meram ve Karatay 
Belediyeleri tarafından Rama-
zan Bayramı dönüşü ilk mesai 
gününde belediye çalışanlarına 
yönelik bayramlaşma programı 
düzenlendi. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Büyükşehir Belediye-
si Mevlana Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen bayramlaşmada 
yaptığı konuşmada, Ramazan 
ayının ve bayramın Konya’da so-
runsuz geçmesi için gösterilen 
gayretten dolayı çalışanlara te-
şekkür etti. 

YENİ DÖNEMDE BÜYÜK BİR 
UYUMLA ÇALIŞACAĞIZ 

Yeni bir dönemin başlan-
gıcında olduklarını ifade eden 
Başkan Altay, “31 Mart seçimle-
rinden sonraki ilk bayramlaşma 
programındayız. Konyalılar bize 
çok büyük destek verdi.

 Büyükşehirler sıralamasında 
birinci, il sıralamasında ikinci ol-
duk.

 Onun için ne kadar gayret 
sarf etsek, ne kadar hizmet et-
sek az. Bu dönemin bir başka 
güzelliği de birlikte uyumlu ça-
lışabileceğimiz bir ekibin olması. 
31 İlçenin tamamında belediye 
başkanlarımızla büyük bir koor-
dinasyon içerisinde çalışıyoruz 
ama özellikle merkezde Meram, 
Karatay ve Selçuklu belediye 
başkanlarımızla oluşturduğumuz 
koordinasyonun sadece belediye 
başkanları düzeyinde değil, tüm 
çalışma arkadaşlarımız düzeyin-
de oluşmasından mutluluk duyu-
yorum” ifadelerini kullandı. 

BU ŞEHRE HİZMET ETMEK 
BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR 

ŞEREF VE GURUR 
Benim Şehrim sloganıyla 

çok önemli projeler açıkladık-
larını anımsatan Başkan Altay 
konuşmasına şöyle devam etti: 
“Yeni bir vizyon ortaya koyduk 
ve bu vizyonu oluşturmak için 
gece gündüz demeden çalışıyo-
ruz. Konya bir kadim şehir. Hz. 
Mevlana’nın, Sultan Alaeddin’in 
şehri. 

Bu şehre hizmet etmek bizim 
için büyük bir şeref ve gurur. 
Konya, inşallah sadece Türki-
ye’nin değil dünyanın en güzel 
şehirlerinden birisi olacak. Hep 
birlikte Konya’yı geleceğe taşıya-
cağız.” 

AMACIMIZ KONYA’NIN 
MARKA DEĞERİNİ HAK ETTİĞİ 

YERE GETİRMEK 
Konya Büyükşehir Stadyu-

mu’nda A Milli Futbol Takımının 
Fransa karşısında elde ettiği zafe-
rin Türkiye için ikinci bir bayram 
olduğunu vurgulayan Başkan 

Altay, “Özellikle Türkiye-Fransa 
maçında Konyalıların gösterdiği 
destekle Milli Takımımızın elde 
ettiği başarı tüm Türkiye’de ses 
getirdi. İnşallah Milli Takımımız 
bundan sonra da çok önemli ba-
şarılara şehrimizde imza atacak-
tır. Amacımız Konya’nın marka 
değerini hak ettiği yere getirmek. 
Çünkü Konya belediyecilikte bir 
marka. Konya Anadolu’nun en 
güzel şehirlerinden birisi ve gele-
cek çok daha iyi olacak inşallah” 
diye konuştu. 

İLÇE BELEDİYE 
BAŞKANLARINDAN BİRLİK VE 

BERABERLİK VURGUSU 
Programda konuşan Karatay 

Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
“Biz kocaman bir aileyiz. Hep 
birlikte Konya’mıza hizmet edi-
yoruz. 

Konya’da belediyecilik bir 
marka. 

Bu markanın oluşmasında 
burada bulunan herkesin büyük 
katkısı var. 

Tüm belediye çalışanlarımızla 
birlikte daha temiz ve güzel bir 
Konya için yeni baştan bir hika-
yesini yazmaya gayret edeceğiz. 
Tüm çalışma arkadaşlarımızla 
birlikte daha nice bayramlara ka-
vuşturmasını Cenabı Allah’tan 
niyaz ediyorum” dedi. Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Hep birlikte dört belediye olarak 
bizden beklenen bütün sorumlu-
lukları yerine getireceğimize ina-
nıyorum. 

Sizlerin de özveriyle çalışaca-
ğına inanıyorum. Allah önümüz-
deki bayramları da birlik ve bera-
berlik içinde sağlık ve mutlulukla 
geçirmeyi nasip etsin” şeklinde 
konuştu. Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı da 
Konya’da birlik beraberliğin en 
güzel göstergesinin bu bayram 
buluşmaları olduğunun altını çi-
zerek, önümüzdeki 5 yıllık süreç-
te Konya’da birlik ve beraberlikle 
güzel, hayırlı hizmetleri hep bir-
likte yapmayı temenni etti. 

AK Parti Konya İl Başkanveki-
li Seyit Mehmet Sümer, Selçuklu, 
Karatay ve Meram Belediye Baş-
kan Yardımcıları, muhtar der-
neklerinin başkanları ile sendika 
temsilcilerinin katıldığı progra-
mın sonunda hep birlikte beledi-
ye çalışanlarıyla bayramlaşıldı.
n HABER MERKEZİ

Başkan Pekyatırmacı, belediye personeliyle bayramlaştı 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, bayram sonrası 
ilk mesai gününde belediye perso-
neli ile bayramlaştı. 

Sabah erken saatlerde Fen 
İşleri, Park Bahçeler, Destek Hiz-
metler, Tesisler ve Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü personeli 
ile bayramlaşan Başkan Pekyatır-
macı, daha sonra sosyal tesislerde 
memur personelle bayramlaştı. 

Ramazan Ayının manevi gü-
zelliklerinin tüm şehirde yaşandı-
ğını ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Elhamdülillah güzel ve huzurlu 
bir Ramazan geçirdik ve sonra-
sında Ramazan Bayramını idrak 
ettik. Bu yıl biraz farklı bir Rama-
zan geçirdik. Belediyeler olarak 
toplu organizasyonlara girmedik. 
Onun yerine ihtiyaç sahibi ailele-
rimize ziyaretler yaptık ve birlikte 
iftar ettik. Toplumumuzda refah 
seviyesi ne kadar yükselirse yük-
selsin mutlaka sosyal anlamda 
yapmamız gereken çok şey var. 
Ramazanlar bizler için birer fır-
sat ve yardımlaşma ve paylaşma 
anlamında bunları görmek adına 
bir vesile oldu. Bayramlarda kır-
gınlık ve dargınlıkların giderilmesi 
anlamında da birer fırsat. Toplum 
olarak bu güzel fırsatları en iyi şe-

kilde değerlendirdiğimizi düşünü-
yorum” dedi. 

‘HEMŞEHRİLERİMİZE EN İYİ 
HİZMETİ ÜRETMENİN

 GAYRETİNDE OLACAĞIZ’
31 Mart yerel seçimleri son-

rasında yeni bir dönemin başla-
dığını ifade eden Başkan Pekya-
tırmacı, “Konyamızda çok şükür 
hem büyükşehir hem de ilçele-

rimizde güzel bir seçim başarısı 
elde ettik. Bunun neticesinde de 
güzel bir birliktelikle şehrimizi 
yönetmek için beş yıllık bir süreç 
var ve bu süreyi en iyi şekilde de-
ğerlendireceğiz. Selçuklu Beledi-
yesi olarak sadece ilçemize değil 
ilimize değer katan pek çok güzel 
hizmeti bu zamana kadar yaptık. 
Belediyemiz bu hizmetlerde öncü 
oldu örnek oldu. Belediyemizin 

kurumsal yapısının ve başarısının 
yeni dönemde de üzerine koyarak 
devam edeceğine inanıyorum. Bu 
işler hizmetler üretilirken sizlerin 
de emeği büyük onun için hepini-
ze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu 
zamana kadar yaptığımız örnek iş-
leri aynı heyecanla ve güler yüzle 
devam ettireceğiz. İlçemizi yöne-
tirken baştan beri önem verdiğim 
dört hususa özellikle çok dikkat 

ediyorum. Bu kapsamda verim-
lilik birinci önceliğimiz, ikinci ön-
celiğimiz tasarruf, üçüncüsü ise 
kalite standartları doğrultusunda 
iş üretmek ve dördüncü hususta 
müşteri memnuniyeti. Bu dört 
noktada hemşehrilerimize hizmet 
üretmeliyiz” diye konuştu. 

‘GÜÇLÜ KURUMSAL VE
 MALİ YAPIYA SAHİBİZ’

Başkan Pekyatırmacı, “Sel-
çuklu Belediyesi olarak sağlam 
ve güçlü kurumsal ve mali ya-
pımızla yolumuza devam edi-
yoruz. İşlerimize hiçbir şekilde 
geciktirme olmaksızın devam 
ediyoruz. Bugüne kadar olan öde-
melerimizi zamanında yaptık ve 
mali yapımızda bugün çok güçlü 
durumda. Belediyeler içerisinde 
borcu olmayan ve yaptığı iş ve 
hizmetlerde aksaması olmayan 
ender belediyelerdeniz. Yapımı 
tamamlanan ve devam eden iş-
lerimizin yanında önümüzdeki 
yıldan itibaren yeni projelerimize 
başlayacağız. Beş yıllık yeni süre 
içerisinde Selçuklu’yu bugünkün-
den çok daha ileri taşımak için 
tüm yatırımlarımızı el birliği içeri-
sinde sürdüreceğiz. Bundan son-
raki süre içerisinde de en iyi hiz-
metleri yapmayı nasip etsin. Ben 
bu duygularla bayramınızı tebrik 
ediyorum, tüm sevdiklerinizle be-
raber nice bayramlar diliyorum” 
şeklinde konuştu. 

Başkan Pekyatırmacı daha 
sonra Mevlana Kültür Merkezi’n-
de İl ve merkez ilçe belediye per-
soneli için düzenlenen bayramlaş-
ma programına katıldı.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi tarafın-
dan Ramazan Bayramı sonrası 
ilk mesai gününde personelle 
bayramlaşma programı ger-
çekleştirildi. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, bugüne 
kadar Karatay’da birbirinden 
güzel hizmetlere imza atıldığı-
nı belirterek, “Önümüzdeki 5 
yıl boyunca ilçemizin her alan-
da örnek ve marka olduğu bir 
Karatay için çalışacağız” dedi.

Ramazan Bayramı tatili 
dönüşü ilk mesai gününde Ka-
ratay Belediyesi personeli dü-
zenlenen programla bayram-
laştı. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, belediye başkan 
yardımcıları ve birim müdür-
lerinin katıldığı bayramlaşma 
programlarının ilki, Tatlıcak 
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 
Başkan Hasan Kılca, tüm İs-
lam âleminin, Konyalıların ve 
personelinin bayramını tebrik 
ederek konuşmasına başladı. 
Hasan Kılca, bayram mesaisi 
süresince başarılı ve özverili 
gayretleri dolayısıyla persone-
le de teşekkür etti.

HER ALANDA MARKA VE 
ÖRNEK BİR KARATAY 

İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Kılca, Karatay Belediye-

si olarak kocaman bir aile ol-
duklarını Karatay’ın gelişme-
si, güzelleşmesi ve ilerlemesi 
için gayret ettiklerini belirte-
rek şunları söyledi: “Rama-
zan ayında hep birlikte çok 
güzel ve bir o kadar da an-
lamlı çalışmalar yaptık. Hem-
şehrilerimizin iftar ve sahur 
sofralarına konuk olduk. Te-

ravihlerde hemşehrilerimizle 
bir araya gelerek hem birlikte 
hasbihal ettik hem de Rama-
zan coşkusuna ortak olmanın 
mutluluğunu yaşadık. İhtiyaç 
sahiplerinin, yetim ve öksüz-
lerin yanında olmaya, onların 
gönüllerine dokunmaya gayret 
ettik. Tabi belediyecilik faa-
liyetlerimizi de aksatmadan 
hemşehrilerimizin hizmetin-
de olduk. Ramazan ayını ge-
ride bıraktık ve artık bu gü-
zel ailemizle birlikte yeni bir 
başarı hikâyesi yazma vakti. 
Önümüzdeki 5 yıl için plan-
lamalarımız ve projelerimiz 
hazır. Daha temiz, daha yeşil 
ve daha güzel bir Karatay için 
bu projelerimizi bir bir hayata 
geçireceğiz. Sizler şehrimizin 
birer hizmet elçilerisiniz ve 
hep birlikte tüm gayretimiz, 
imar planları ve altyapısı ta-
mamlanmış, dijital şehircilik-
te ön plana çıkmış, sosyal ve 
kültürel belediyecilikte marka 
olmuş bir Karatay için olacak. 
Yine sanayi, turizm ve tarım-
daki faaliyetleri ile belediye-
mizin sağlayacağı destekler 
sayesinde adından sıkça söz 
ettirecek bir Karatay için çalı-
şacağız.”

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Belediye Başkan 
Yardımcıları ve birim müdür-
leri, Tatlıcak Tesisleri’nin yanı 
sıra Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü ile Karatay Belediyesi 
hizmet binasında da düzen-
lenen programda personelle 
bayramlaştılar.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi 
ailesi bayramlaştı
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Koyun yüklü kamyonet 
devrildi: 2 yaralı 

Kulu ilçesinde koyun yüklü 
kamyonetin şarampole devrilme-
si sonucu 2 kişi yaralandı.  Alınan 
bilgiye göre, Ankara-Konya kara-
yolunun ilçe girişinde Abdurrah-
man Özdemir yönetimindeki 45 
YK 580 plakalı koyun yüklü kam-
yonet, şarampole devrildi. Vatan-
daşların ihbarı üzerine olay yerine 
sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk 

edildi. Sıkıştıkları yerden itfaiye 
ekipleri tarafından kurtarılan sü-
rücü Özdemir ile Hacı Özdemir 
ambulanslarla Kulu Devlet Hasta-
nesine kaldırıldı. 

Araçta bulunan koyunlar çev-
reye dağılırken üç koyun da telef 
oldu. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n AA

Konya’da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir apartmanın kapısının açık olduğunu gören hırsızlık zanlısı, yakla-
şık 1,5 dakika içerisinde kapıyı yerinden söküp sırtladı ve gitti. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Apartmanın kapısını
sırtlayıp götürdü!

Konya’da bir apartmanın ka-
pısının açık olduğunu fark eden 
bir kişinin, çevreyi kontrol ettikten 
sonra apartmanın kapısını 1,5 daki-
ka içinde sökerek çalması güvenlik 
kamerasınca anbean görüntülendi. 
Apartman sakinleri ise bu durumu 
şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etti. 

Olay, 8 Haziran Cumartesi günü 
öğle saatlerinde merkez Karatay il-
çesi Fetih Mahallesi Ahmet Hamdi 
Gögüs Caddesi üzerinde bulunan 
bir apartmanda meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 
binanın önüne gelen başı kapüşonlu 
bir kişi çevreyi bir süre kontrol etti. 
Şüpheli kişi daha sonra apartmanın 
kilidi bozuk olan kapısını söktü ve 
kapıyı sırtına alarak olay yerinden 
ayrıldı. Binanın kapısının olmadığını 

gören bina sakinleri önce kapıyı yeni 
taşınan komşunun söktüğünü zan-
netti, ancak gerçek daha sonra anla-
şıldı. Apartman yöneticisi Faruk Öz, 
apartmanın güvenlik kamerası gö-
rüntülerini inceledi. Görüntülerde, 
bir şahsın apartman önüne gelerek 

bir süre çevreyi gözetledikten sonra 
apartmanın kapısını açarak kapı-
yı söktüğü ve kapıyı sırtına alarak 
uzaklaştığını gördü. Kapının çalın-
ması üzerine polis ekiplerine duru-
mu bildiren Öz, görüntüleri ekiplere 
vererek şikayetçi oldu. 

‘DAHA ÖNCEDEN HİÇ BÖYLE 
OLAY GÖRMEDİK BİZ
BUNA BİRAZ GÜLDÜK’

Olayı şaşkınlıkla karşıladıklarını 
belirten Faruk Öz, “İşe gitmek için 
evden çıktığımda ilk önce apartma-
na yeni taşınan bir komşumuzun 
söktüğünü zannettim. Ama daha 
sonra bodruma ve bahçeye baktım, 
kapıyı bulamayınca güvenlik kame-
rasını izledim. Kamera görüntüle-
rinde 2 dakika sürmeden kapının 
çalındığını fark ettim. Komşulara 
ve polise haber verdik. Biz hırsızlık 
olaylarını televizyondan duyup gö-
rüyorduk. Ama bir binanın kapısının 
çalındığını hiç görmedik. Hatta bu 
olaya biz aramızda epey güldük. En-
teresan bir olay, kapımız gitti” dedi.
n İHA
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Bıçaklama olayına karışan 2 kişi serbest bırakıldı 

Aksaray’da tatilin bilançosu ‘sıfır ölüm’ 

Beyşehir’de 1 kişinin bıçaklan-
ması olayına karıştığı iddia edilen 
2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 
adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Beyşe-
hir ilçesi Dalyan Mahallesi BSA 
kanalı kenarındaki bir kamelya 
önünde önceki gün gece saatlerin-
de meydana gelen bıçaklı kavga-
da vücudunun çeşitli yerlerinden 
yaralanan Eren K. ambulansla 
kaldırıldığı Beyşehir Devlet Has-
tanesinde yapılan müdahalenin 
ardından hayati tehlike kaydıy-
la nakledildiği Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde yoğun 
bakımda tedavi altına alındı. Aynı 
olayda sırtından bıçakla hafif şe-
kilde yaralandığı için hastaneye 
sonradan nakledilen Eren K.’nın 
arkadaşı Oğuzhan T.’nin de teda-
visinin ardından taburcu edildiği 
öğrenildi. Ağır yaralanan Eren 
K.’nın ise sevk edildiği hastanede 

hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. 
Kavganın görgü tanıkları-

nın verdiği araç modeli ve plaka 
bilgileri doğrultusunda çalışma 
başlatan polis ekipleri, otomobille 

kaçan R.Ç. ile B.D.’yi kısa sürede 
sanayi sitesinde yakaladı. Kavgaya 
karıştığı öne sürülen ve yaya ola-
rak kaçtığı belirtilen 3’üncü şüp-
helinin ise yakalanmasına yönelik 

çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 
Kavgada yaralanan Oğuzhan T. 
polise verdiği ifadesinde, arkadaşı 
Eren K. ile bulundukları otomo-
bille yeni köprü kavşağında seyir 
halindeyken içerisinde 3 kişinin 
bulunduğu otomobildekilerle tra-
fikte tartışma yaşadıklarını anlattı. 
Oğuzhan T., ardından BSA kana-
lına geldiklerinde kendilerini takip 
eden ve araçlarının önünü keserek 
otomobilden inen bu kişilerin ken-
dilerine hakaret edip saldırdığını, 
çıkan kavgada bıçak kullanılması 
nedeniyle arkadaşının ve kendi-
sinin yaralandığını söylediği ileri 
sürüldü. Gözaltındaki şüpheliler 
R.Ç. ile B.D., polis merkezindeki 
işlemlerinin tamamlanmasının 
ardından kasten adam öldürmeye 
teşebbüs suçlamasıyla sevk edildi-
ği Beyşehir Adliyesi’nde çıkarıldığı 
mahkemece adli kontrol kaydıyla 
serbest bırakıldı.
n İHA

Aksaray’da 9 günlük bayram 
tatili kapsamında geniş güvenlik 
önlemleri alan İl Emniyet Müdürlü-
ğü ekipleri, tatilin son günü bayram 
bilançosunu açıkladı. Bayram tatili 
boyunca an itibariyle “sıfır ölüm” 
hedefini yakalayan Aksaray Emniye-
ti, sürücülere toplamda 512 bin 629 
lira trafik cezası kesti. 

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, 
9 günlük Ramazan Bayramı tatili 
boyunca trafikte aldığı geniş güven-
lik önlemleri ile yüzde 50 oranında 
düşüş ve “sıfır ölüm” hedefini yaka-
ladı. 140 personel ve 31 ekip ile gö-
rev alan Aksaray Polisi, gece gündüz 
aralıksız yaptığı uygulama ve dene-
timlerle yaşanabilecek olumsuzluk-
ların önüne geçti. 

Konuyla ilgili bilgiler veren Ak-
saray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik 

Denetleme ve Tescil Şube Müdürü 
İlhan Özdemir, “İçişleri Bakanlığı-
mızın talimatları ile Emniyet Genel 
Müdürlüğümüz ve Trafik Hizmetleri 
Başkanlığına bağlı daire başkanlıkla-
rımızın koordinesinde 9 günlük Ra-
mazan Bayramı tatilinde vatandaş-
larımızın kazasız belasız, sıfır ölüm 
prensibi, hedefi ile bayram tatillerini 
geçirip sevdiklerine kazasız belasız 
gidip gelmeleriyle alakalı planla-
malar yapılarak tedbirler alındı. 81 
ilimizde bu tedbirler alındığı gibi Ak-
saray ilimizde de polis sorumluluk 
bölgelerinde aynı tedbirler alınarak, 
bu tedbirler 140 personel ve 31 ekip 
ile yollara çıktık. Meydana gelen ka-
zalarda birinci etkenin hız kaynaklı, 
dikkatsizlik, tedbirsizlik, uykusuzluk 
ve yorgunluk sonucu yoldan çıkma 
neticesinde meydana geldiğini gör-

dük. 9 günlük bayram tatili boyun-
ca bununla ilgili tedbirlerimizi aldık. 
Denetimler sonucunda da 779 araç 
ve sürücüsüne Aksaray polis sorum-
luluk bölgesinde 238 bin 457 lira 
para cezası uyguladık. 

26 sürücümüze 22 bin 345 lira 
para cezası, emniyet şeridini ihlal 
gibi konularda da 214 sürücümüze 
214 bin 428 lira para cezası uygu-
ladık. Bayram ile ilgili planladığımız 
kural ihlalleri ve denetimlerle ilgili 
olarak toplam 512 bin 629 lira Ak-
saray ilimizde trafik para cezası uy-
guladık. 

Yapmış olduğumuz denetim-
lerin sonucunda 2018 yılı 9 günlük 
Kurban Bayramı tatili ile kıyasladığı-
mızda 2018 Kurban Bayramında hiç 
ölümlü kazamız yokken, bu yıl da 
sıfır ölümlü, yani olay yerinde ölüm 

yaşanmayan sıfır ölümlü kaza ile 
bayram tatilini atlatmış bulunuyo-
ruz. Yaralanmalı kazalarda 2018 Ra-
mazan Bayramında 49 yaralanmalı 
kaza meydana gelmişken, bu yıl 30 
yaralanmalı kaza meydana geldi. 

Toplam sayıya baktığımız zaman 
geçtiğimiz yıl 91 trafik kazası mey-
dana gelmişken, bu yıl 62 kaza mey-
dana gelmiştir.

 Geçtiğimiz yıl yaralanmalı kaza-
da yüzde 63’lük bir azalma, maddi 
hasarlı kazalarda yüzde 31’lik azal-
ma, genel kazalarda ise yüzde 47’lik 
bir azalma sağlayarak yarıya yakın 
hedefimizi yakaladık” dedi. 

Uygulamalarda sürücülere uyarı 
broşürleri dağıtılırken, çocuklara da 
trafik içerikli boyama kitapları ve ka-
lemler hediye edildi.
n İHA
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Konya Ovası’nın 2019-2020 hububat hasat sezonunun ilk mahsul arpa satışı gerçekleştirildi. Borsa’da ilk 
mahsul olan arpaya rekor değer biçildi. Erser Grup, çiftçinin arpasını kilogramı 15,5 TL’den satın aldı

Borsaya sezonun
ilk mahsulü geldi

2019 yılının ilk arpa satışı, 
KTB’de törenle gerçekleştirildi. 
Ortakonak Mahallesinden çiftçi 
Ali Bilen’in getirdiği ilk mahsul 
arpa, Erser Tarım tarafından ki-
logramı 15,5 TL’den satın alındı. 
KTB Meclis Başkanı Namık Kök-
lüsoy, “2019 hasat sezonu hayırlı 
olsun” dedi.

İLK MAHSUL 
ARPA’YA REKOR FİYAT

Konya Ticaret Borsası (KT-
B)’de, Konya Ovası’nın 2019/20 
hububat hasat sezonunun ilk 
mahsul arpa satışı gerçekleştiril-
di. Yeni sezon hububat alımına 
dualarla başlayan KTB, ilk mah-
sulün satışını geleneksel olarak 
Elektronik Satış Salonu’nda açık 
artırma usulü ile gerçekleştirdi. 
Arpanın kilogramı rekor bir fiyat-
la 15,5 TL’den işlem gördü. KTB 
Meclis Başkanı Namık Köklüsoy 
yılın ilk mahsul arpasını 15,5 TL 
fiyatla satın alan Erser Tarım Şir-
keti’nden Enes Genç ve yılın ilk 
mahsul arpasını satan Konya’nın 
Ortakonak Mahallesinden Ali Bi-
len’i tebrik etti. 

“Hasat sezonu tüm üretici-
lerimiz, üyelerimiz ve ülkemiz 
adına bereketli geçmesini diliyo-
rum” diyen KTB Meclis Başkanı 
Namık Köklüsoy, “Bereketli bir 
sezon geçireceğimize inanıyo-
rum. Türkiye genelinde denge-
li bir yağış olmasına rağmen, 
Konya Ovası’nda Mayıs ayında 
beklediğimiz yağışlar alınamadı. 
Bu durum bitkilerde strese ne-
den olsa da birkaç gündür etkili 
olan yağışlarla kayıpların telafi 
edilmesi beklenmektedir. Hasat 
başlangıcında olmamız sebebiyle 
çiftçilerimizden dane kayıpları-

nın önüne geçmek için zamanın-
da hasat yapmalarını ve bakım-
ları yapılmış hasat makineleriyle 
hasat yapmalarını istiyoruz. Bu 
hassasiyet hem çiftçilerimizin 
hem de tarımsal ekonomimizin 
faydasına olacaktır” ifadelerini 
kullandı.

GÜZEL BİR SATIŞ 
OLDU, SEVİNDİK

İlk arpa mahsulünü KTB’ye 

getirerek kilogramını 15,5 
TL’den satılmasının mutluluğu-
nu yaşayan Çiftçi Ali Bilen, “İn-
şaallah bereketli bir hasat yaşa-
yacağız. 

Her zaman olduğu gibi yine 
ürünümüzü satmak için Konya 
Ticaret Borsası’na geldik. İlk ge-
tiren biz olduğumuz için de açık 
arttırma usulü ile satıldı ve Erser 
Tarım tarafından 15,5 TL’ye alın-

dı. Çiftçiye destek verdikleri için 
Konya Ticaret Borsası’na ve Er-
ser Tarım’a teşekkür ediyorum. 
Güzel bir satış oldu, sevindik” 
diye konuştu.

“ÇİFTÇİ KAZANSIN” 
DEDİ, 15,5 TL’DEN ALDI

Erser Tarım Sorumlusu Enes 
Genç de, tarıma ve çiftçiye önem 
verdiklerini belirterek, “Çiftçi ka-
zansın” diyerek ilk mahsul arpayı 
15,5 TL’den aldıklarını söyledi. 
Genç, “Geleneksel usulle güzel 
ve bereketli bir satış oldu. Hem 
çiftçimize destek olmak hem de 
hasadın bereketini arttırmak adı-
na fiyatımızı verdik.

 Yeni hasat döneminin tarıma 
ve tarımsal ticarete hayırlı olma-
sını diliyorum” dedi.

Satış işleminin bitmesinin ar-
dından hatıra fotoğrafı çekildi. İlk 
mahsul arpayı satın alan tüccara 
ve satan çiftçiye KTB Meclis Baş-
kanı Namık Köklüsoy tarafından 
hediyeler verildi.
n HABER MERKEZİ

Lâdikli Ahmet Ağa’nın to-
runu Mehmet Elma, Konya Ay-
dınlar Ocağı’nda Lâdikli Ahmet 
Ağa’nın hayatını, hatıralar eşli-
ğinde anlatacak.

 Konya Aydınlar Ocağı’nın 
bu haftaki Selçuklu Salı Sohbet-
leri’nde, “Vefatının 50. Yılında 
Lâdikli Ahmet Hüdai Hz’leri” 
yâd edilecek.

 Lâdikli Ahmet Ağa’nın to-

runu ve Lâdikli Ahmet Hüdai 
Hayatı ve Divânı kitabının ya-
zarı Mehmet Elma, Lâdikli Ah-
met Ağa’nın hayatını, hatıralar 
eşliğinde anlatacak. İl Halk Kü-
tüphanesi’nde 11 Haziran 2019 
Salı günü saat 21.00’da gerçek-
leştirilecek olan anma toplantı-
sına bütün gönül dostları davet 
edildi.
n HABER MERKEZİ

Vefatının 50. yılında
Lâdikli Ahmet anılacak

Karaman’da, silah ve bıçak 
çekilerek bir kişinin tekme tokat 
dövülmesi güvenlik kamerasına 
yansıdı. Olay, üç gün önce İmaret 
Mahallesi’nde yaşandı. Sokak içeri-
sinde karşılaşan iki kişi konuşma-
ya başladı. Bir süre sonra henüz 
bilinmeyen bir nedenle konuşan 

iki kişiden birisi diğerini iteleyerek 
yumruk attı. Bunun üzerine baş-
layan kavgaya kişilerin arkadaş-
ları da dahil oldu. Yumruk yiyen 
arkadaşına yardım etmek isteyen 
şahsa ise yumruk atan şahsın bir 
arkadaşı bıçak çekti, diğer bir arka-
daşı da elinde tüfekle gelerek şahsı 

kovaladı. Bu sırada yumruk atan 
ve sonrasında şahsı yere düşüren 
diğer şüpheli, yerdeki şahsı tekme 
tokat dövdü.

 Sokaktan bir aracın geçmesi de 
dayağı durdurmadı.

 Daha sonra iki taraf farklı yön-
lere giderek gözden kayboldu. Tüm 

bu yaşananlar ise güvenlik kame-
rasına yansıdı. Güvenlik kamerası 
görüntülerinden yola çıkan polis 
ekiplerinin, kavga eden şahısların 
kimliklerini tespit ederek gözaltı-
na aldığı ve haklarında yasal işlem 
başlattığı öğrenildi.
n İHA

Tekme tokat dayak güvenlik kamerasında

18 yaşındaki Behiye’nin öldüğü kazanın nedeni ışık ihlali!

Meram ilçesinde, iki otomo-
bilin çarpışması sonucu hayatını 
kaybeden Behiye Ercan (18), top-
rağa verildi. 

Kazanın, Behiye Ercan’ın da 
içerisinde bulunduğu otomobilin 
kırmızı ışık ihlali yapması sonucu 
meydana geldiği ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 14.00 sıraların-
da Yenişehir Mahallesi Azerbay-
can Caddesi üzerinde meydana 
geldi. 

Bülent Bektaş yönetimindeki 
34 ZL 359 plakalı otomobil, Gazze 
Caddesi’nden gelen Cafer Özde-
mir’in kullandığı 42 ACK 59 pla-

kalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. 
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil-
den fırlayarak aracın altında kalan 
Behiye Ercan ile Bülent Bektaş, 
HasibeOlkaç ve Emre Olkaç yara-
landı. 

İhbar üzerine olay yerine polis 
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oto-

mobilden fırlayarak aracın altında 
kalan Ercan, çevredekiler tarafın-
dan çıkarıldı.

 Sağlık görevlileri, 4 yaralıyı da 
hastanelere kaldırdı. Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırı-
lan Behiye Ercan,  doktorların tüm 
müdahalelerine rağmen kurtarıla-

madı.

IŞIK İHLALİ YAPMIŞ
Kaza sonrası soruşturma baş-

latan polis, olay yerinde yaptığı in-
celemede sürücü Bülent Bektaş’ın 
ışık ihlali yapması sonucu kazanın 
meydana geldiğini tespit etti.

Kazanın ardından ifadesi alı-

nan Cafer Özdemir ise serbest bı-
rakıldı. Kazada hayatını kaybeden 
Behiye Ercan’ın cenazesi ise has-
tanedeki işlemlerinin ardından ai-
lesine teslim edildi. Behiye Ercan, 
Kozağaç mezarlığında toprağa ve-
rildi.
n DHA

Karaman’da üzerine ben-
zin dökülerek kundaklanan 
otomobil alev topuna dö-
nerken, yaşanan patlamalar 
vatandaşları korkuttu. Olay, 
sabaha karşı saat 03.30 sıra-
larında Ahmet Yesevi Mahal-
lesi 948. Sokak’ta meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, 
sokak içerisinde park halinde 
olan bir otomobil, kimliği be-
lirsiz kişi veya kişiler tarafın-
dan üzerine benzin dökülerek 
ateşe verildi. Kısa sürede alev 
topuna dönen otomobilde ya-

şana küçük çaplı patlamalarsa 
sokak sakinlerini korkuttu. Bu 
anları ise bir vatandaş cep te-
lefonuna kaydetti. Yanan oto-
mobil itfaiyenin müdahalesi 
ile kısa sürede söndürülürken, 
kullanılamaz hale geldi. Olay 
yerinde inceleme yapan po-
lis, otomobili kundaklayarak 
kaçan kişileri yakalaya bilmek 
için çalışma başlattı.

 Diğer yandan otomobil sa-
hibinin il dışında olduğu öğre-
nildi.
n İHA

Kundaklanan otomobil 
alev topuna döndü 
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 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

EKERLER
ALÜMİNYUM  

SANAYİ  TİCARET A.Ş

4.Organizede bulunan 
fabrikamıza 

VASIFLI 
VASIFSIZ
eleman alınacaktır

Büyük kayacık mah. OSB 101 cd.  No: 9/1 
Selçuklu / KONYA 

Tlf: 0332 501 12 12 

Tel : 345 48 84

ÇAY VE TEMİZLİK 
İŞLERİNE BAKACAK 

BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

  
Müraacatlar şahsen yapılacaktır

Fevzi Çakmak Mah. Büsan San. Sit. 
10652 Sk. No: 9 Karatay/KONYA 

ELEMAN
ALINACAKTIR
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE:

• ÇAY, YEMEK ve TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKABİLECEK BAYAN
• TECRÜBELİ OLMAK ÜZERE TORNACI
• YETİŞTİRİLMEK ÜZERE İLGİLİ BÖLÜMLERDEN 
YENİ MEZUN OLMUŞ MAKİNA TEKNİK RESSAM, 
MAKİNA TEKNİKERLİĞİ İÇİN SOLİD, AUTOCAD 
PROGRAMLARINI KULLANABİLEN

PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR.

AGRO TIGER TARIM MAKİNALARI 
SANAYİ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

MÜRACAATLAR AŞAĞIDAKİ ADRESE ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 
KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H  Karatay-KONYA 
TEL   :  0 332 503 01 00 - GSM  :  0 533 032 05 52

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İli , Meram İlçesi ,Harmancık Mahallesi 27084 Ada, 6 
Parsel,ve2 adet 2 katlıbetonarme apartmanve arsası nitelikliana taşınmazda B BLOK ZEMİN KAT 2 
BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYILI TAŞINMAZ  Harmancık Mahallesi, Çakılharmanlar Caddesi üzerindeB 
Blok zemin kat No: 196A/2 1645 m2 arsada40/329 =200 m2 arsa paylı 2 iç kapı numaralımesken 
borçlu adına TAM hisse ile kayıtlıdır. Onaylı mimari projesine göre parsel üzerinde 2 adet yapı 
bulunmakta olup A Blok ve B Blok olarak isimlendirilmişlerdir. Taşınmaz tapu kaydına göre ve 
mahallen B Blok içerisinde yer almaktadır. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bina 
giriş kapısı alüminyum doğramadır. Onaylı mimari projesine göre ve mahallen bina; zemin, 1. Normal 
kat ve çatı katı olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Mimar projesine göre ve mahallen zemin ve 1. 
normal katlarında her katta 2şer adet daire olmak üzere 4 adet daire yer almaktadır. B Blok dahilinde 
2 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Parsel çevresi betonarme bahçe duvarıyla çevrilmiştir. Bina 
dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyasıdır. Bina giriş kapısı alüminyum doğramadır. Bina giriş holü 
zemini, merdiven evi zemini mermer, duvarları ve tavanları plastik boyalıdır. Taşınmazın kullanım alanı 
brüt 120 m2 dir. Mimari projesine göre ve mahallen; 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, WC-Lavabo, 
2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın salon zeminleri laminant parke, duvarları 
duvar kağıdı kaplı, tavanı asma tavandır. Pencereler PVC doğramadır. Taşınmaz içerisinde bireysel 
kombi vardır. Taşınmazın içerisinde Mevlüt Bey kiracı olarak oturmaktadır. Elektrik, su ve haberleşme 
tesisatlarının mevcut olduğu binanın ısıtılması kalorifer ile sağlanmaktadır. Yaklaşık 2 yaşında olan 
bina kat mülkiyetine geçmiştir.
Adresi : Harmancık Mahallesi Çakılharmanlar Caddesi B Blk Zemin Kat 196A/2 
   Meram / KONYA
Yüzölçümü : 120 m2  ( brüt)
Arsa Payı : 40/329
İmar Durumu : İnşaat tarzı 09.07.2015 T VE 04.06.2018 TARİH 7/34 - 163 SAYILI İNŞAAT 
   RUHSATI BULUNMAKTADIR. AYRIK NİZAM İKİ KATTAKS:0.25 KAKS 
   0.50MESKEN SAHASINA İSABET ETMEKTEDİR. 
Kıymeti : 165.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : İPOTEK VE HACİZ ŞERHLERİ MEVCUT OLUP İPOTEK NEDENİYLE 
   SATILACAKTIR.
1. Satış Günü : 16/09/2019 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 15/10/2019 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYIB-BLOKZEMİN KATZ-18-19 İCRAMÜDÜRLÜKLERİ 
   MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, 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 bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,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 verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları 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 mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 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. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen 
ilgililerin ve İİK’nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan 
alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik 
ortamda yapılan ilan”elektronik ortamdailan yapılmıştır” tebliğ yerine geçer. 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 2018/1177 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2018/1177 TLMT
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1007141

Denizden çıkıp kar
keyfi yaşıyorlar

Antalya’da denize giren tatilcilerin alternatif serinlik durağı Konya Antalya sınırında bulunan 
Orta Toroslar’ın Geyik Dağı etekleri oldu. Tatilciler, burada karın keyfini doyasıya çıkarıyor

Antalya’da denize giren tatilci-
ler, daha sonra Konya’nın Antalya 
sınırındaki yaylalarında piknik ya-
pıp kar topu oynayarak keyifli an-
lar yaşıyor. Orta Toroslar’ın Geyik 
Dağı eteklerinde yer alan yaylalar, 
ziyaretçilerine aynı gün dört mev-
simi bir arada yaşama fırsatı veri-
yor.

Antalya ile Konya il sınırını 
birbirinden ayıran bölgedeki 2 
bin metreden yüksek rakımdaki 
yaylalar, haziranda da kar keyfi 
yaşatıyor. Alanya ilçesinden 2 sa-
atlik yolculuğun ardından ulaşılan 
yaylalarda metrelerce kar görme 
fırsatı yakalayan misafirler, bol bol 
hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bura-
da çocukların kar topu oynaması 
renkli görüntüler oluşturuyor.

‘DENİZDEN ÇIKTIK 
KARLA BULUŞTUK’

İlçeye 85 kilometre mesafede-
ki Karabuynuzlar Yaylası’na gelen 
Abdullah Özel, Alanya’da sıcak ha-
vadan bunaldığını belirtti. Yaylaya 
ilk kez geldiğini anlatan Özel, şöyle 
konuştu: “Denizden çıktık karla 
buluştuk. Coğrafyanın nimetle-
rinden faydalanıyoruz. Doğanın 
güzelliklerini illa Karadeniz’de ara-
maya gerek yok. Çok yakınımızda, 
yaklaşık 2 bin rakım üzerinde çok 
güzel bir yer burası. Çocuklar da 
gayet mutlu. Kar topu oynama-
nın keyfini yaşıyorlar. Geldiğimize 
değdi, herkese tavsiye ederim.”

Ahmet Pehlivan da bölgede 
yer alan Eğrigöl’ü çok methettik-
leri için yaylaya geldiğini kaydede-
rek, “Antalya’dan geldik. Orada şu 
an sıcaklık 35-40 derece civarında. 
Biz burada terlikle kar topu oynu-
yoruz. Antalya’nın sıcağını, hara-
retini burada atıyoruz. Çok güzel 
bir gezi oldu, serinledik.” ifadeleri-
ni kullandı.
n AA
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Davacı 56254217428 T.C. Kimlik numaralı ZEYNEP ERGUN’un ZEYNEP olan adının , “ZEYNEP 
EFNAN” olarak düzeltilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur.

T.C.
KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2019/171 ESAS
-İLANDIR-

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1007176

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı : Konya ili, Karatay ilçesi, Obruk Mah/Köyü, Eskil yolu mevkii, 1368 parselde 
kayıtlı, 15.000 m2, tarla vasıflı, tam hisseli taşınmazdır.
İmar Durumu : Taşınmaz belediye mücavir alanı sınırları dışında bulunduğundan imar planı 
bulunmamaktadır. Taşınmaz herhangi bir arazi düzenlemesi uygulaması görmemiş olup, kadastro 
parseli konumundadır.
Taşınmazın Özellikleri : Taşınmaz güncel olarak Harmançukuru yaylasında bulunmaktadır. Tespit 
tarihi itibariyle ekim öncesi pullukta derin sürüm yapılmış olup, tarla içinde ekonomik değeri olmayan 5 
adet ağaç bulunmaktadır. Taşınmaz nispeten düz, eğimsiz, toprak profil derinliği yörede bitkisel tarım 
desenine uygun derinliktedir. (+90cm). Gerek teknik özellikleri ve gerekse bitki örtüsü bakımından 
komşu parsellerle benzer özellikler taşımaktadır. Taşınmaz yerleşim yeri olan Sürüç köyü Güney-
batısının 3,5 km uzaklığında yer almaktadır. Batısında soğuk asfalt olan sürüç yoluna sınır olup ulaşım 
kolaylıkla sağlanabilmektedir. Taşınmaz Obruk Mahallesinin kuzeyinde Harmançukuru yaylasının 
doğusunda olup, Obruk Mahallesi yerleşim yerine 2 km. Konya merkezine 71 km. mesafededir.
Taşınmazda herhangi bir yapı, sulama kuyusu ve muhdesat bulunmamaktadır. Doğusunda ekonomik 
değeri olmayan kurumuş yaşlı 4 adet iğde ve 1 adet badem ağacı bulunmaktadır. Killi-tınlı toprak 
yapısnda olup, taşlılık, tuzluluk, alkalilik sorunu bulunmamaktadır. Komşu parseller sulama kuyularında 
sulanabilir sulanabilir araziler olmakla birlikte taşınmaz üzerinde kuru tarım yapılmaktadır. Bölgede 
kuru tarım arazilerinde yaygın olan münavebe ekim uygulaması (buğday-arpa) görülmektedir.
Kıymeti : 45.625,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/07/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 22/08/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, 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 bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,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 verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
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 mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 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.İcra ve İflas kanunu 127. Madde uyarınca kendisine tebliğ 
yapılamayan ilgililere gazete veya elekronik ontamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçecektir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/4326 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

T.C.
KONYA 2. İCRA DAİRESİ

2017/4326 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1007186

Konya’dan bir minibüsle Karaman’a giden 15 kişilik grup, 10 yıl önce aralarında alacak verecek meselesi yüzünden 
husumet bulunan 2 kişiyi sokak ortasında öldüresiye dövdükten sonra geldikleri minibüse binerek olay yerinden kaçtı

Karaman’a gittiler, 
öldüresiye dövdüler!

Karaman’a Konya’dan minibüs-
le giden 15 kişilik grup, 10 yıl önce 
aralarında alacak verecek meselesi 
yüzünden husumet bulunan şa-
hısları sokak ortasında sopalarla öl-
düresiyle dövdü. Feci şekilde darp 
edilerek ayakları kırılan 2 kişi hasta-
nede tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde 
Ahiosman Mahallesi 35. Sokak’ta 
meydana geldi. İddiaya göre, darp 

eden kişilerle 10 yıl Konya’da kom-
şuluk yapan Ö.K. (51) ve A.Ç. (37), 
5 yıl önce Konya’dan taşınarak Kara-
man’a yerleşti. Uzun süredir aradık-
ları eski komşularının Karaman’da 
olduğunu öğrenen şahıslar minibüse 
binerek Konya’dan Karaman’a geldi. 
Şahıslar sokak ortasında karşılaştık-
ları Ö.K ve A.Ç.’yi sopalarla öldüre-
siye dövdü. Şahısların darp edilme 
anları ise vatandaşlar tarafından cep 

telefonuna kaydedildi. Görüntüler-
de kanlar içerisinde kalan yaralı bir 
kişiye sopalarla saldıran şahısların, 
çevredeki vatandaşların müdahale 
etmesini engellemek için “tecavüz-
cü” diye bağırdıkları görülüyor. 

Kavga ihbarı üzerine olay yeri-
ne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 
Yerde kanlar içerisinde yatan 2 kişi 
çağrılan ambulanslarla kaldırıldık-
ları Karaman Devlet Hastanesinde 

tedavi altına alındı. Yaralıların ayak-
larında kırıklar olduğu öğrenildi. 
Polis, şahısları darp eden 15 kişilik 
guruptan M.A., H.E., T.E. ve A.A.’yı 
olay yerinde yakalayarak gözaltına 
alırken, minibüsle kaçan diğer kişi-
leri yakalamak için çalışma başlattı. 
Darp olayının eskiye dayalı alacak 
verecek meselesi olduğu ileri sürül-
dü.
n İHA

Uyuşturucu taciri
1 kişi tutuklandı

Ilgın’da düzenlenen uyuşturu-
cu operasyonunda gözaltına alınan 
bir kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye 
göre, Ilgın Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, Akşehir’den Ilgın’a uyuş-
turucu madde satmak üzere bir 
şahsın geldiği ihbarını aldı. Yapılan 
operasyonda İ. Ç. ve M. T. suçüs-
tü yakalandı. Üzerinde bir miktar 
eroin maddesi ile yakalanan İ. Ç. 
emniyetteki işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından adliyeye sevk 

edilerek tutuklandı. Diğer şüpheli 
M. T ise adli kontrol şartı ile serbest 
bırakıldı. Tutuklanan zanlı ceza 
evine gönderildi. Öte yandan Ca-
miatik Mahallesi Halk Bank kavşa-
ğında Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
şüphe üzerine iki kişiyi durdurdu. 
Yapılan aramada V. C. İ üzerinde 
kullanıma hazır paket halinde sa-
rılmış esrar maddesi ele geçirildi. 
Şüpheliler V. C. İ ve H. A gözaltına 
alındı. n AA

Özel Gençlik Anaokulu’nda
öğretim, eğitime dönüşüyor

Babalar, M1 Tepe’de
Süheyl Uygur’la yarışacak

Gençlik Anaokulu; öğrencile-
rini bütün yönleriyle geleceğe tam 
olarak hazırlamayı misyon olarak 
benimseyen bir kurum olmaya 
devam ediyor. Gençlik Anaokulu 
akademik öğretim çalışmalarını 
eğitime dönüştürme noktasında 
öğrencilerine farklı eğitsel alan-
lar ve ortamlar sağlayarak, onlara 
edindikleri kazanımları uygulama 
fırsatı veren sosyal kulüp etkinlik-
lerini tamamladı. Sosyal etkinlik 
çalışmalarının, her biri alanında 
uzman öğreticiler tarafından ger-
çekleştirildi. Bu etkinlikler kap-
samında Gençlik Anaokulunda 
müzik, İngilizce, el sanatları, mut-
fak, düşünce ve dikkat, jimnastik, 
taekwando, görsel sanatlar, ya-
şam becerileri alanlarında dersler 
verildi. İyi bir okul öncesi eğitimin 

akademik başarının yanı sıra sos-
yal etkinlikler yoluyla oluşacağının 
bilincinde olduklarını belirten Özel 
Gençlik Anaokulu Müdürü Aliye 
Duman, bu doğrultuda birçok et-
kinliğe önderlik ettiklerini, oluş-
turulan sosyal, kültürel ve sportif 
etkinlikler ile öğrencilerin destek-
lendiğini söyledi.

Gençlik Anaokulunda gerçek-
leştirilen farklı öğretim faaliyetleri 
ile öğrencilere akademik dona-
nımlar kazandırılırken, diğer bir 
yandan onların toplumsal, duygu-
sal ve bilişsel gelişimlerini destek-
leyecek çeşitli eğitim programları 
uygulandıklarını belirten Duman, 
Sosyal etkinliklerin anaokulu eği-
tim sürecinin vazgeçilmezlerinden 
biri olarak devam ettiğini belirtti.
n HABER MERKEZİ

M1 Konya Alışveriş Merkezi, 
Babalar Günü’nde ziyaretçilerine 
çok özel bir etkinlik sunuyor. Usta 
sanatçı Süheyl Uygur, 16 Haziran 
Babalar Günü’ne özel etkinliklerle 
Konyalılarla buluşuyor. M1 Konya 
Babalar Günü etkinliğinde Süheyl 
Uygur, uzun yıllar ekranlarda bü-
yük ilgi gören şahane yarışmaları-
nı, bu kez M1 Konya AVM, misa-
firleri için yapacak. Yarışmalarda 
misafirlere sürpriz hediye dağıtıla-
cak. Böylece M1 Konya misafirleri 
hem eğlenecek hem de kazana-
cak.  Süheyl Uygur, 2013’te yaşa-
ma veda eden babası usta sanatçı 
Nejat Uygur ile anılarını da M1 
Konya ziyaretçileriyle paylaşacak. 
Babalar ve çocuklarının unutama-
yacakları bir Babalar Günü geçire-
ceği etkinlikte eğlenmek için tüm 
aileler davet edildi. Etkinlik 16 Ha-
ziran Pazar günü saat 15:00’te M1 
AVM’de olacak. 
n HABER MERKEZİ
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Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61’lik artışarağmen aynı dönemdeki bayram tatillerinde 
meydana gelen trafik kazalarında bir günedüşen can kaybı 20 düzeyinden, 10 düzeyine indi

Tedbirler işe yaradı,
can kayıpları azaldı

İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Ramazan Bay-
ramı’nda vatandaşların huzur ve 
güveniçinde seyahat etmelerini 
sağlamak, baştaotobüs kazala-
rı ve kaza kara noktalarında can 
kayıplarını önlemek, kara yolu 
trafik akışınısağlamak amacıyla 
önlem ve denetimler gerçekleş-
tirildi. 

Bu kapsamda 31 Mayıs - 10 
Haziran’daki 11 günlük sürede 
trafiğinyoğunlaşacağı merkezler 
başta olmak üzereülke genelin-
deki güzergahlarda başta Süley-
man Soylu ile ilgili bürokratlar 
olmak üzere yaklaşık 185 bin 
trafik personeli, otobüslerde yol-
cu olarak denetim yapmak için 
merkezden/illerden görevlendiri-
len 760 personel, tedbirleri göz-
dengeçirmek ve yerinde denetle-
mek içingörevlendirilen 66 polis 
başmüfettişi/jandarma müfettişi 
ile 24 saat esasına göre önlemler 
alındı.

Ayrıca, çocukların aileleri ü-
zerindeki yaptırım etkisi kullanı-
larak “Bu Bayram Ben de Trafik 
Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmı-
zı Düdük” ve “Dikkat Sizden Kar-
ne Bizden” kampanyaları ile far-
kındalık oluşturulmaya çalışıldı.

73 ÖLÜMLÜ KAZADA
 86 CAN KAYBI

1-9 Haziran’daki 9 günlük 
Ramazan Bayramı tatilinde mey-
dana gelen 73 ölümlü trafik ka-
zasında 86 can kaybı oldu. 

Son 10 yılda motorlu araç 
sayısındaki yüzde 61’lik artış ve 
trafik yükünerağmen aynı dö-

nemdeki bayram tatillerinde bir 
günedüşen can kaybı 20 düze-
yindeyken bu bayram tedbirler 
sayesinde bu sayı yüzde 51,5 
azalarak 10 düzeyine indi. Geçen 
yılla mukayese edildiğinde ise 
yüzde 48,3 azalış oldu.

20 KAZA KARA NOKTASINDA
BİR ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI
Tespit edilen ve tedbir alınan 

18 ildeki 20 kaza kara noktasın-
da sadece yayaya çarpmaşeklin-
de bir ölümlü trafik kazası oldu. 
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı 

yapan otobüslerin olduğu ölümlü 
trafik kazası ise meydana gelme-
di.

KAZALARIN ÇOĞU
YERLEŞİM YERLERİ DIŞINDA
Bayram tatilindeki ölümlü 

trafik kazaları analiz edildiğinde 
kazaların yüzde 27,4’ü yerleşim 
yeri içinde (20), yüzde 72,6’sı 
yerleşim yeri dışında (53), ölüm-
lerin yüzde 26,7’si yerleşim yeri 
içinde (23) ve yüzde 73,3’ü ise 
yerleşim yeri dışında (63) oldu.

Kazaların yüzde 91,8’i açık 

(67), yüzde 5,5’i yağmurlu (4), 
yüzde 2,7’si bulutlu (2) hava-
da, ölümlerin yüzde 91,9’u açık 
(79), yüzde 4,7’si yağmurlu (4) 
ve yüzde 3,5’i bulutlu (3) havada 
yaşandı.Kazaların yüzde 94,5’i 
kuru (69), yüzde 5,5’i ıslak/nemli 
(4) yolda, ölümlerin yüzde 95,3’ü 
kuru (82), yüzde 4,7’si ıslak/nem-
li (4) yolda meydana geldi.

KAZALARIN YÜZDE 
66’SI GÜNDÜZ OLDU

Tatildeki kazaların yüzde 
65,8’i gündüz (48), yüzde 30,1’i 
gece (22), yüzde 4,1’i alaca ka-
ranlıkta (3), ölümlerin yüzde 
67,4’ü gündüz (58), yüzde 27,9’u 
gece (24) ve yüzde 4,7’si alaca 
karanlıkta (4) oldu.

Kazaların yüzde 41,1’i yol-
dan çıkma (30), yüzde 13,7’si 
devrilme/savrulma/takla (10), 
yüzde 12,3’ü karşılıklıçarpışma 
(9), yüzde 12,3’ü yayaya çarpma 
(9), yüzde 9,6’sı yandan çarpma 
(7), yüzde 8,2’si arkadan çarpma 
(6), yüzde 1,4’ü engel/cisim ile 
çarpışma (1) , yüzde 1,4’ü duran 
araca çarpma (1) şeklinde kayıt-
lara geçti.

Ölümlerin ise yüzde 36’sı yol-
dan çıkma (31), yüzde 15,1’i dev-
rilme/savrulma/takla (13), yüzde 
11,6’sı karşılıklıçarpışma (10), 
yüzde 11,6’sı yayaya çarpma 
(10), yüzde 11,6’sı yandan çarp-
ma (10), yüzde 11,6’sı arkadan 
çarpma (10), yüzde 1,2’si engel/
cisim ile çarpışma (1) ve yüzde 
1,2’si duran araca çarpma (1) ne-
ticesinde meydana geldi.
n AA

İç Anadolu’nun batısı ve İç 
Ege’de beklenen kuvvetli yağış-
ların akşam saatlerine kadar sü-
receği öngörülüyor. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğünden yapılan 
duyuruya göre, saat 21.00’e ka-
dar devam edecek yağışların An-
kara, Eskişehir, Kırıkkale, kuzey 
ve batı ilçeleri başta olmak üze-
re Konya, Afyonkarahisar, Uşak, 

Kütahya, Denizli, Bilecik ve Is-
parta çevrelerinde etkili olacağı 
tahmin ediliyor. Sel, su baskını, 
yıldırım, yağış anında kuvvetli 
rüzgar, 

yerel dolu yağışı ve ulaşımda 
aksamalar gibi olumsuzluklara 
karşı dikkatli ve tedbirli olunması 
gerekiyor.
n AA

Meteoroloji’den yeni
bir uyarı daha!

Fiyatı en çok artan ürün limon oldu
Türkiye İstatistik Kurumu 

Konya Bölge Müdürlüğü, TÜİK 
Başkanlığı tarafından 2019 yılı 
Mayıs ayına ilişkin açıklanmış olan 
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 
değişim oranlarından yararlana-
rak TR52 Konya, Karaman bölge-
si için bir basın bülteni hazırladı. 
Bu basın bültenine göre; Tüketici 

Fiyatları Endeksinde (TÜFE) aylık 
değişim oranı Konya, Karaman 
bölgesinde yüzde 0,92 olarak ger-
çekleşti.

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre; 
2019 yılı Mayıs ayında TR52 Kon-
ya, Karaman Bölgesinde bir önce-
ki aya göre yüzde 0,92, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre yüzde 5,52, 
bir önceki yılın aynı ayına göre (yıl-
lık) yüzde 20,12 ve on iki aylık or-
talamalara göre yüzde 20,96 ora-
nında artış gerçekleşmiştir.

TÜFE aynı dönemde Türkiye 
geneli için, bir önceki aya göre 
yüzde 0,95, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 4,99, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 
ve on iki aylık ortalamalara göre 
yüzde 19,91 artış gerçekleşti.

Konya, Karaman Bölgesinde 
aylık bazda en yüksek artış “Al-
kollü İçecekler ve Tütün” ana har-
cama grubunda gerçekleşti. TÜİK 
Konya Bölge Müdürlüğünden ya-
pılan açıklamaya göre; 2019 yılı 
Mayıs ayında Ana harcama grup-
larına göre; TR52 Konya, Karaman 
İstatistiki Bölgesinde aylık bazda 
en yüksek artış yüzde 9,56 ile “Al-
kollü İçecekler ve Tütün” grubun-
da gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 

4,70 ile “Giyim ve Ayakkabı” gru-
bu ve yüzde 2,56 ile “Eğlence ve 
Kültür” grubu izlemiştir. Aylık ola-
rak, en çok düşüş gösteren grup 
ise yüzde 2 ile “Mobilya, Ev Alet-
leri Ve Ev Bakım Hizmetleri “ oldu. 

Aynı dönemde Türkiye gene-
linde bir önceki aya göre en yük-
sek artış yüzde 8,88 ile “Alkollü 
İçecekler ve Tütün” grubunda 
gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 

4,09 ile “Giyim ve Ayakkabı” gru-
bu ve yüzde 2,18 ile “Ulaştırma” 
grubu izlemiştir. Aylık olarak en 
çok düşüş gösteren grup ise yüzde 
1,58 ile “Mobilya, Ev Aletleri Ve 
Ev Bakım Hizmetleri” grubu oldu. 

Konya, Karaman Bölgesinde fi-
yatı en çok artan ürün; Limon oldu. 
TR52 Konya, Karaman İstatistiki 
Bölgesinde 2019 yılı Mayıs ayında 
fiyatı en çok artan ürünler; Limon 

(yüzde 24,77), Yer Fıstığı (yüzde 
21,25), Tavuk Eti (yüzde 16,76) 
olup, fiyatı en çok düşüş gösteren 
ürünler; Sivri Biber (yüzde 53,84), 
Kuru Soğan (yüzde 48,91) ve Sala-
talık (yüzde 38,15) olmuştur.

TÜFE’de Türkiye geneline ba-
kıldığında 2019 yılı Mayıs ayında 
fiyatı en çok artan ürünler Yer 
Fıstığı (yüzde 24,68), Limon (yüz-
de 24,34) ve Umreye Gidiş Ücreti 
(yüzde 20,76) olup, fiyatı en çok 
düşüş gösteren ürünler; Sivri Bi-
ber (yüzde 54,56), Kuru Soğan 
(yüzde 45,52) ve Salatalık (yüzde 
33,30) olmuştur.

Mayıs 2019’da endekste kap-
sanan 418 maddeden; 48 madde-
nin ortalama fiyatlarında değişim 
olmazken, 267 maddenin ortala-
ma fiyatlarında artış, 103 madde-
nin ortalama fiyatlarında ise düşüş 
gerçekleşti.
n HABER MERKEZİ

“Eleştiri mükemmele 
açılan kapıdır” tamam da 
eleştiriyi sadece birileri ya-
parsa mı mükemmele açı-
lıyor kapı? Mesela eleştiriyi 
kendisinde hak görenlerin 
kendilerini eleştirdikleri bir 
tek yazıları, söylemleri var 
mıdır acaba?Eleştiri hak-
kını kendilerinde en fazla 
gören kesim olan gazete-
cilerin, köşe yazarlarının 
(kendim de bu gruba dahi-
lim) kendilerini eleştiren bir tek yazılarını 
görmedim ben.

Örnek olarak, yaptıkları haberin 
asılsız çıkmasıhalindeo haberden aldık-
ları iştahın binde biri kadar da olsa bir 
özür dilemeleri, bu konuda bir özeleştiri 
yaptıkları görülmüş şey midir?

Bu konuda zorlayıcı kanunlar da 
olmasa eğer, 7/24 başkalarını eleştir-
mekten asıl işlerine dönemeyecekler 
neredeyse.

İddialı olarak ortaya attıkları bir 
olayın aslında tam tersi bir durumla 
karşılaştıklarında siyasetçilerin birbirle-
rinden özür diledikleri de çok yaşanan 
bir durum değil. Tam aksine yanlışları 
ortaya çıkanlar, gemi daha da azıya ala-
rak yanlışlarına devam ediyorlar. 

Vardır mutlaka yaptığı yanlıştan 
pişman olup “ben ne yaptım, Allah kah-
retsin beni, adamların hakkına girdim” 
diye kendisine beddua eden kimseler 
de vardır belki ama gerek medyada, 
gerekse sosyal medyada dolaşan yalan 
yanlış haberlerin yanında bu pişmanlık 
yazılarının esamisi bile okunmaz.

Şahsen ahlaklı olmanın yeri, mekâ-
nı, makamı olamayacağını düşünmek-
teyim. Etik değerleri önemseyen tüm 
insanlara selam olsun.

Zaten mesela medya etik kuralla-
rıyla da bu durum perçinleşmiştir. Gelin 
görün ki bu etik kurallara uyma oranının 
nispeti kayda değer midir tartışılır.

Yalanı kendi çocuklarımıza tavsiye 
etmiyoruz da kendimiz yalanın beline 
vura vura sakat bırakıyoruz. Doğrulu-
ğun dürüstlüğün, ahlaklı olmanın fazi-
letlerini her mecliste anlata anlata bitire-
miyoruz da iş kendimize gelince yalanın 
adı “pembe yalanlar” oluveriyor.

Dürüst değiliz vesselam. Hatamızı 
bile bile hatamızda ısrar etmemiz başka 

hatalara yol almamıza 
neden oluyor. Yanlışlığı-
nı bile bile konu hakkın-
da savunma yapmamız 
ihtirasımızın, egomuzun 
çok yükseklerde oldu-
ğunun işareti…

“Beşeriz, şaşarız” 
deriz hâlbuki hep. Evet, 
bu söz bile ufak bir öze-
leştiridir. Haddimizin sı-
nırlarını çizen bir deyiştir 

ama hepsi atasözlerinde, 
deyişlerde kalıyor bu durum.

Kendimiz yazmazsak, kendi hata-
larımızı bilmezsek, görmezsek başka-
larının hatalarını yazmaya da hakkımız 
olmamalı. Bir konuda birini suçlarken 
genel kabul görmüş ölçeklerle ölçüp, 
tartıp öyle yargılama yaparsak daha 
isabetli şeyler yazabiliriz. Böylelikle, 
başkalarını boş yere rencide etmemiş 
oluruz. Adaleti hep başkalarından talep 
edip kendimiz ondan uzak kalır isek 
hiçbir anlamı yoktur yaptığımız şeyin…

Eskiler; “İslam’ın şartı beş, eğer 
altıncısı olsaydı haddini bilmek olurdu”  
demişler. Bugün başımıza gelenlerin 
çoğu kişileri düzeltme gayretinden de-
ğil, kendimizi düzeltememe yani haddi-
mizi aşmaktan kaynaklıdır.

İnsanoğlu başkalarını eleştirmek-
ten dolayı kendi yaptığı hataları gör-
memeye başlar. “Bütün hatalar onda, 
bende hiçbir hata yok” saplantısına 
düşer ki, insanlığın ulaşabileceği en 
büyük kötülük budur. Bu durum daha 
da ilerlerse eğer, kişi kendisini peygam-
ber gibi Mehdi gibi görmeye başlar ki, 
günümüzde bunun örnekleri de çok 
fazladır.

Atalarımızın; “iğneyi kendine, çu-
valdızı başkalarına batır” şeklindeki 
özdeyişi ne kadar isabetlidir… Kişi öze-
leştiri yaptığı nispette olgunlaşır, ken-
dine güveni artar, başkalarıyla meşgul 
olmaktan ve en önemlisi de kibirden 
kurtulur.

Sürekli olarak başkalarıyla uğraş-
mak, kendi öz benliğimizi unutmamıza 
neden olur ki, bunun sonucu toplum-
dan dışlanmaktır.

Son olarak; “Birisini eleştirmek için 
seçeceğimiz en uygun yerin, aynanın 
karşısı” (B.S.) olduğunu hatırlatıp biti-
relim yazımızı.  

SÜREKLİ ELEŞTİRİ, KİBRİ DOĞURUR

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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Konya Şeker kazandırdı!

VIP tartışmalarına en güzel cevap! 

‘Amacımız eğitim’ Mutluluğa ‘evet’ dediler

Anadolu Birlik Holding’in gele-
neksel hale getirdiği bayramlaşma 
programı, bayram sonrasının ilk me-
sai gününde Konya Şeker Merkez 
Kampüsünde gerçekleştirildi. Şirket 
çalışanlarıyla tek tek tokalaşan Baş-
kan Recep Konuk, Konya Şeker’in 
yakaladığı büyüme ivmesiyle, başta 
üreticiler olmak üzere hem Kon-
ya’nın, hem ülke ekonomisinin hem 
de tüketicinin kazandığına dikkat çek-
ti, “Konya Şeker ailesinin bir ferdi ola-
rak geçirdiğim 39 bayramdan bir elin 
parmaklarını geçmeyecek sayıda da 
olsa ağız tadımızın yerinde olmadığı 
bayramlar oldu. Mesela 2001 krizinin 
gölgesinde geçirdiğimiz bayramları 
biz kafamızdakileri hayata geçireme-
menin burukluğunu yaşayarak idrak 
ettik. Oysa biz finans sisteminin çök-
tüğü bir döneme gelen o bayramları 
Çumra’daki Şeker Fabrikası projesini 
başlatarak kutlayabileceğimizi hesap 
ediyorduk. O dönem ülke ekonomisi 
kasisli bir yola girdi, biz de o kasisli 
yolun bitmesini bekledik. Ne kadar? 
Yaklaşık 2 sene. 2003’te önümüzü 

gördük ve gaza bastık. O zamandan 
bu yana da 2008 küresel krizi dâhil 
gazdan ayağımızı çekmedik. Yol ve 
mevsim şartları müsaitken aldığımız 
mesafeden en çok istifade edenler 
üretici ortaklarımız oldu. Biz o dö-
nemde 45 fabrika ve üretim tesisini 
kuruma kazandıracak mesafeyi al-
masaydık üretici ortaklarımız kuruma 
sadece 2 Milyon ton civarında pancar 
verebilecek ve onun karşılığında da 
kurumdan ürün bedeli olarak 500 
Milyon TL’nin biraz üzerinde ürün 

bedeli alabilecekti. O alınan mesafe-
nin üreticiye kazandırdığı ilave ürün 
bedeli yaklaşık 2 Milyarın üzerindedir. 
Alınan mesafenin bir diğer kazananı 
üretici ile birlikte bu kurumun işleri-
nin büyümesi ile birlikte bu kurum-
dan ekmeğini kazanan gençlerimiz, 
evlatlarımızdır. Konya ve Konya’nın 
ilçelerinden, köylerinden yaklaşık 10 
bin kardeşimiz, evladımız bu aileye 
yol ve mevsim şartları müsaitken 
alınan o mesafede dâhil oldu. Üretici 
ve çalışma arkadaşlarımızın dışında 

daha sağlıklı ve doğal ürüne erişile-
bilir fiyatla ulaşma imkânına kavuşan 
tüketici de kazandı, maaş ve ürün be-
deli ödemesi ile her ay ve her yıl daha 
çok sıcak paranın piyasada dönmesi, 
nakliye başta olmak üzere onlarca 
yan sektörde iş hacmini büyütmesiy-
le Konya da kazandı, bazı kalemlerde 
ciddi boyutta ithalatı daraltan yatı-
rımlarımız, her yıl artan ihracatımız, 
sağladığımız istihdam ve ödediğimiz 
vergi bunların hepsinden önemlisi 
yaptığımız reel üretim ve organize 

ettiğimiz üreten ekonomi ile ülkemiz 
ekonomisi de kazandı” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN İTİBARLI 
MARKASINI ELBİRLİĞİ 

İLE RAFLARA ÇIKARDIK
PANKOBİRLİK Genel Başkanı 

Recep Konuk, “Rahmet ve bereket 
ayı Ramazan’ı daha tamamlayıp bay-
ramı idrak ettik. 

Hepinizin geçmiş Ramazan Bay-
ramını tebrik ediyor, Rabbimin ağız 
tadıyla, sağlıkla, huzur içinde nice 
Ramazanlara ve bayramlara hepimizi 

eriştirmesini temenni ediyorum.
Sadece işi pancar olan bir çiftçi 

organizasyonu iken üretici ortakların-
dan 26 kalem tarımsal ve hayvansal 
ürün alımı yapan devasa biryapılan-
maya kavuştuk. 

Bu kurum üreticinin sadece ço-
luğuna çocuğuna değil, arazisine, 
ağılına, ahırına da iş veriyor.Bugün 
itibarıyla ben ailemle yani Konya Şe-
ker ailesiyle 39’uncu bayramlaşmamı 
yapıyorum. Bu 39 bayramı hep birlik-
te geçirdiğimiz aile bireylerimiz var. 

Ancak bugün bu bayramlaşma-
ya katılan aile bireylerimizin çoğu bu 
aileye peyderpey dâhil oldular ve biz 
bu aileye dâhil olan her arkadaşımız-
la her bir bayramı bir öncekine göre 
daha büyük ve daha kalabalık bir aile 
olarak kutladık. 

İnşallah gelecekte de bugünkün-
den daha büyük ve daha kalabalık, 
işimizi daha da büyütmüş, üretici or-
taklarından daha da çok ürün alan bir 
aile olarak daha nice bayramlar idrak 
edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP)’nin İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Ekrem İma-
moğlu’nun Ordu Havalimanı’nda 
kullanma hakkı olmaması gerek-
çesiyle VIP Girişi’nden alınmama-
sıyla başlayan gereksiz tartışmala-
ra en güzel cevap Konya’dan geldi. 
Dün bir toplantı için Konya’dan 
İstanbul’a giden Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ın Konya Havaalanı’nda VIP 
girişini kullanmaya hakkı olmasına 
rağmen normal girişten havaala-
nına girmesi büyük alkış alırken, 
“Başkanlık gönül işi” yorumlarına 
neden oldu. 

CHP İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Ekrem İma-
moğlu, geçtiğimiz günlerde çıktığı 
Karadeniz turundan İstanbul’a 
dönüşü sırasında Ordu Havalima-
nı’nda VIP Girişinden alınmaması 
günlerdir tartışma konusu ol-
muştu. İmamoğlu VIP Girişinden 
alınmayınca Ordu Valisi hakkında 
ağza alınmayacak sözler sarf et-

miş, büyük tepki toplamıştı. İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun 
görev itibariyle VIP Girişini kullanma-
ya hakkı olmadığını söylemişti. Buna 
rağmen günlerdir gündemi meşgul 
eden tartışmalara en güzel cevap 
Konya’dan geldi. Dün bir toplantı için 
havayoluyla Konya’dan İstanbul’a 
giden Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Kon-
ya Havaalanı’nda “Hakkı olmasına 
rağmen” VIP girişi yerine normal gi-
rişi kullanması, büyük takdir topladı. 
Başkan Altay’ın Havaalanı giriş fotoğ-
rafının sosyal medyada paylaşılarak 
“Fotoğraftaki isim Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay. 
VIP kullanma hakkı olduğu halde nor-
mal girişten geçiyor. 

Bu gönül farkıdır. Yönetici seç-
mek bu yüzden önemli. 

Örnek olsun” cümleleriyle payla-
şılması, Belediye Başkanlığının gönül 
işi olduğunu bir kez daha ortaya koy-
du. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Bayram dönüşü ilk mesai gününde şirket çalışanlarıyla bayramlaşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 
Konya Şeker’in yakaladığı büyüme ivmesiyle hem Konya’nın, hem ülkenin, hem de tüketicinin kazandığını vurguladı

Ekrem İmamoğlu’nun havalimanında VIP’den alınmaması üzerine başlayan tartışmalara en güzel cevap Konya’dan geldi. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın hakkı olmasına rağmen Konya Havaalanı’nda VIP yerine normal girişi kullanması takdir topladı

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mesut Güler, “Meslektaşlarımızın kendilerini 
geliştirmesi amacı ile eğitim programları, seminerlerin yanı sıra, yarışmalar düzenliyoruz” dedi

Mutlu bir yuva kurmak için bir araya gelen Melek ve Abdullah, nikah ve düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi

Bir dizi temaslarda bulunmak 
üzere Konya’ya gelen Denizli Gaze-
teciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı 
Mesut Güler Yenigün Gazetesini zi-
yaret etti. Ziyarette Yenigün Gazete-
sine önemli açıklamalarda bulunan 
Mesut Güler Denizli basını ve Denizli 
Gazeteciler Cemiyeti çalışmaları hak-
kında açıklamalarda bulundu. Güler, 
Denizli Gazeteciler Cemiyeti olarak 
öncelikli hedeflerin eğitim olduğu-
na dikkat çekti. Denizli Yerel basını 
hakkında bilgi veren Mesut Güler, 
“Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu  
ile Türkiye’nin pek çok yerine gitme 
imkanı buluyoruz.  Gittiğimiz yerler-
de meslektaşlarımız Denizli gazetele-
rin başarılı ve örnek olduğuna dikkat 
çekiyorlar. Anadolu Basını her alanda 
güçlü. Konya’da basın sektöründeki 
başarısı ile adından söz ettiriyor. Kon-
ya gazetelerin tasarımı , haberleri ile 
adından söz ettirdiğini gördük. Kon-
ya basınının başarısı bizlere de örnek 
oluyor.  Konya basınına hayran kal-
dım” dedi.

DENİZLİ MEDYASI OLARAK 
DÜNYA’YA SESLENİYORUZ
Denizli Gazeteciler Cemiyeti 

olarak 253 üyeleri olduğuna dikkat 
çeken Güler, “Denizli Gazeteciler Ce-
miyeti olarak 253 üyemiz var. Denizli 
3 milyar doları geçen ihracatı 300 bin 

kişiye ulaşan sigortalı çalışan sayısı, 
tekstil, mermer,seracılık, turizm, ba-
kır kablo, makine imalatı gibi sektör-
lerde Türkiye’nin önde gelen firma-
larına sahip ege bölgesinin girişimci 
dinamik şehirlerinden biridir. Kenttin 
dinamizmine doğru orantılı olarak 
medya sektörü de önemli bir güce sa-
hiptir. Ege bölgesinde uydudan yayın 
yapan tek bir yayın kuruluşu olması-
na rağmen Denizli’de uydudan yayın 
yapan 3 televizyon bulunmaktadır. 
Bunu yanı sıra günlük yayın yapan 
5 gazete, 10’dan fazla haftalık ve 15 
günlük gazete, 6 yerel radyo, 38 in-
ternet haber sitesi ve ulusal ajanslar 
denizlide medya sektöründe faaliyet 
göstermektedir. Sektörde yaklaşık 
300 kişi istihdam edilmekte, resmi 
ilanlarla birlikte sektör yaklaşık 15 
milyon liralık Pazar payına sahiptir. 
Sadece Denizli’de yaşayan 930 bin 

kişi değil, Türkiye’de 76 milyon kişi 
ve dünyanın birçok ülkesinden mil-
yonlarca kişi internet ve uydu tele-
vizyonları aracılığıyla ile Denizli’de 
yaşanan gelişmelerden haberdar ol-
maktadır. Böyle aktif ve dinamik bir 
sektörde yaşanan bazı sorunlar temel 
görevi kamuoyunun doğru bilgilen-
dirmek olan medya kuruyuşlarının 
ve çalışanlarının meslek örgütü olan 
Denizli Gazeteciler Cemiyetimize  de 
büyük sorumluluklar yükleniyor.

 Denizli Gazeteciler Cemiyeti ola-
rak meslektaşlarımızın kendilerini ge-
liştirmesi amacı ile eğitim programla-
rı, seminerlerin yanı sıra, yarışmalar 
düzenliyoruz.

 Sosyal sorumluluk kampanyala-
rına ağırlık veriyoruz. Cemiyet olarak 
ana amacımız eğitim” ifadelerini kul-
landı.
n HARUN YILMAZ

Safa Tarım Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Büyükeğen’in oğlu 
Abdullah dünyaevine girdi. Huri-
ye-Ahmet Fikret Carı ailesinin kızı 
Melek, Emine- Mustafa Büyükeğen 
ailesinin oğlu Abdullah ile evlendi. 
İkoniaGarden Düğün Salonu’nda 
gerçekleşen düğün merasiminde 
gençlerin nikahını Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim 
Altay kıyarken, Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, Konya Cumhuriyet Başsav-
cısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Hüseyin Çevik, İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca da mutlu ana 
şahitlik etti.  

Yakınlarını ve dostlarını, “Dü-

ğün törenimizde sizleri de aramızda 
görmekten mutluluk duyarız” yazılı 
davetiyeler ile düğünlerine çağrına 
genç çift, mutlu bir yuva kurarak Hz. 
Peygamber (sav)’in sünnetini yeri-
ne getirmenin sevincini, aileleri de 
çocuklarının mürüvvetini görmenin 
mutluluğunu yaşadı. Carı ve Büyü-
keğen aileleri düğüne katılanlarla 
tek tek ilgilenerek mutluluklarını 
paylaştı. Davetliler de Melek ve Ab-

dullah’a kurdukları yuvada bir ömür 
mutlu olmaları için dua ederek, ha-
yırlı olsun dileklerini iletti. 

Bizler de çıktıkları bu yolda sevgi 
ve saygı içerisinde sağlıklı bir ömür 
sürmeleri temennisiyle Abdullah ve 
Melek’e iki cihan saadeti diler, bera-
berliklerinin iki aileye de mutluluk 
getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ederiz.
n HABER MERKEZİ
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Tarımsal üretimde önemli bir üs olan Türkiye, domates ve domates türevlerinin ihracatında geçen yıl rekor 
kırdı. 2018’de domates ve türevlerinin ihracatından 603 milyon 660 bin dolar döviz girdisi sağlandı

Domates ihracatından
büyük gelir elde ettik
Türkiye, domates ve domates 

türevi ürünlerin ihracatından 2018 
yılında 603 milyon 660 bin dolarlık 
döviz geliri elde etti.

 Taze domates ihracatı 292 mil-
yon dolarlık tutarla aslan payını alır-
ken, domates salçası ihracatı 164 
milyon dolarlık tutarla zirve ortağı 
oldu. 

Türkiye kuru domates ihraca-
tından ise; 88 milyon dolar döviz 
kazandı. Dondurulmuş domates 
ihracatı 39,4 milyon dolar olurken, 
ketçap ve domates sosları ihracatı 
16,3 milyon dolar olarak kayıtlara 
geçti.

Domates ve domates türevi 
ürünlerin yaş meyve sebze ve ma-
mulleri sektöründe ihracatın yıldızı 
ürünlerin başında geldiğini belirten 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıla-
rı Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 
domates ve türevleri ihracatında 1 
milyar dolarlık ihracat hedefledikle-
rini kaydetti.

Türkiye’de seracılığın gelişme-
siyle birlikte 12 ay domates üretimi 
ve ihracatı yapar konuma gelindiği-
nin altını çizen Uçak, “Taze domates 
ihracatımızın yanında; domates tü-
revlerini salça, kuru domates, don-
durulmuş domates, ketçap, doma-
tes sosları ve domates suyu olarak 
daha katma değerli mamul haline 
getirerek ihraç ediyoruz” şeklinde 
konuştu. 

2018 yılında Romanya 43,7 mil-
yon dolarlık tutarla Türk domatesi-
ni en çok tercih eden ülke olurken, 
Rusya 30,6 milyon dolarlık tutarla 
ikinci, Ukrayna 25,6 milyon dolar ile 
üçüncü sırada yer aldı.

 Türkiye’nin taze domates ihraç 
ettiği ülke sayısı 55 olarak kayıtlara 

geçti. 
Türkiye’den salça ihracatında 

Irak 111 milyon dolarlık tutarla açık 
ara zirvede yer alırken, Suudi Ara-
bistan’a 8,6 milyon dolarlık, Alman-
ya’ya ise; 8,2 milyon dolarlık salça 
ihraç ettik. 103 ülkenin sofralarında 
yemek yaparken Türk salçası kulla-
nıldı. 

Kuru domates ihracatında Ame-
rika Birleşik Devletleri 19,5 milyon 
dolarlık tutarla zirvede yer alırken, 
İtalya 13,3 milyon dolarlık, Alman-
ya ise; 9,5 milyon dolarlık Türk kuru 
domatesi tercih etti. 

Kuru domates ihraç ettiğimiz 
ülke sayısı 86 oldu.  
n İHA

Petrol fiyatları 30 dolara kadar düşebilir
Rusya Başbakan Birinci Yardım-

cısı ve Maliye Bakanı Anton Silua-
nov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgü-
tü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler 
arasındaki petrol üretim kısıntısı an-
laşmasının uzatılmaması halinde 
petrol fiyatlarının varil başına 30 
dolara düşebileceğini bildirdi.

Siluanov, Rus parlamentosunun 
alt kanadı Duma’da yaptığı konuş-
mada, OPEC ile OPEC dışı bazı ülke-
ler arasındaki petrol üretim kısıntısı 
anlaşmasının geleceğine ilişkin be-
lirsizliğin devam ettiğini söyledi.

Rusya’nın bütçe planlamasında 
tüm risklerin göz önünde bulun-
durulması gerektiğini vurgulayan 
Siluanov, “Eğer OPEC ile OPEC dışı 
ülkeler arasındaki üretim kısıntısı 
uzatılmazsa petrol fiyatları varil ba-
şına 30 dolara kadar düşebilir.” dedi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr 
Novak da gazetecilere yaptığı açık-
lamada, petrol fiyatlarının 30 dolara 
kadar düşebileceği görüşüne katıl-

dığını ifade ederek, “Her şey ticaret 
savaşları ve yaptırımlar gibi belirsiz-
likler nedeniyle petrol piyasalarında 
bu yılın ikinci yarısında neler yaşa-
nacağına bağlı.” değerlendirmesin-
de bulundu.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi 
ve Maden Kaynakları Bakanı Halid 
el-Falih ise bir süre önce yaptığı açık-
lamada, Rusya ile petrol piyasalarına 
ilişkin olumlu görüşmeler yaptıkla-

rını belirterek, “OPEC ile OPEC dışı 
bazı ülkeler arasında petrol üretim 
kısıntısı anlaşmasının uzatılacağına 
eminim.” ifadesini kullanmıştı.

Petrol fiyatlarında görülen dal-
galanmalar nedeniyle OPEC ile 
başını Rusya’nın çektiği OPEC dışı 
bazı petrol üreticisi ülkeler, üretim 
kısıntısı anlaşmasına gitmişti. Gün-
lük 1,2 milyon varillik kısıntının ön-
görüldüğü anlaşmanın süresi bu ay 

sona eriyor.

BENZİN VE LPG’YE
 BÜYÜK İNDİRİM

Benzinde 9 kuruş, otogazda 12 
kuruşluk indirim gerçekleştirildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları 
İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve 
otogazın litre satış fiyatlarında indi-
rim yapılacağını duyurdu. Bu gece 
yarısından itibaren geçerli olacak 
şekilde benzinin litre satış fiyatında 
9 kuruş otogazın litre satış fiyatın-
da ise 12 kuruşluk indirim gerçek-
leştirilecek.  İndirimlerin ardından 
İstanbul’da benzin litre satış fiyatı 
ortalama 6,99 liradan 6,90 liraya, 
Ankara’da 7,15 liradan 7,08 liraya, 
İzmir’de 7,14 liradan 7,05 liraya dü-
şecek.  Otogazın litre satış fiyatı ise 
İstanbul’da ortalama 3,88 liradan 
3,76 liraya, Ankara’da 3,95 liradan 
3,83 liraya, İzmir’de ise 3,87 liradan 
3,75 liraya gerileyecek.  
n AA

Türkiye’de kişi başına 
2855 kwh elektrik tüketildi

Ereğli Belediyesi ilaçlama
seferberliği başlattı

Son veriler incelendiğin-
de Türkiye’deki kişi başına dü-
şen elektrik tüketimi 2855 kWh 
olarak görülürken, bu rakamın 
Kanada’da 15,546 kWh oldu-
ğu saptandı. Medya takibinin 
önde gelen kurumlarından Ajans 
Press, elektrik tüketimi ile alakalı 
yapılan araştırma verilerini ince-
ledi. Ajans Press’in World Bank 
verilerinden ve medya yansıma-
larından derlediği bilgilere göre, 
Türkiye’deki kişi başına düşen 
elektrik tüketiminin 2855 kWh 
olarak görüldü. Bu rakam en 
yüksek Kanada’da saptanırken, 
burada kişi başına düşen elektrik 
tüketim miktarının 15,546 kWh 
olduğu kaydedildi. Kanada’dan 

sonra ABD ikinci sırada gelir-
ken, elektrik tüketim miktarının 
12,994 kWh olduğu belirlendi. 
Avustralya’da ise kişi başına düşe 
elektrik tüketim miktarı 10,071 
kWh olurken, Nijerya’nın 144 
kWh tüketim miktarıyla listenin 
son sırasında yer aldığı belirlendi. 

PRNet ve Ajans Press’in ger-
çekleştirdiği medya incelemesin-
de konuyla ilgili yazılı basına yan-
sıyan haber adetleri de belli oldu. 
2016 yılından bugüne “elektrik” 
başlığı altında 361 bin 713 haber 
çıkışı tespit edilirken, son yıllarda 
elektrik tüketim fiyatlarının artı-
şı meydanında gündeminde yer 
aldı. 
n İHA

Ereğli Belediyesi Temizlik 
İşleri ve Park Bahçeler Müdür-
lüğü ekipleri ilaçlama çalışmala-
rına devam ediyor. Sıcaklıkların 
artmasıyla birlikte ortaya çıkan 
sinek ve haşerelere karşı önlem 
alan Ereğli Belediyesi ekipleri, 
mahallelerde aniden artan siyah 
böceklerle ilgili vatandaşlardan 
gelen şikayetlere anında müda-
hale ederek ilaçlama yapıyor. 

Bu durumun vatandaşlar-
da huzursuzluk oluşturduğuna 
dikkat çeken Ereğli Belediye 
Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Her 
fırsatta dile getiriyoruz bizim he-
defimiz huzurlu bir Ereğli inşa 
etmektir. Bu noktada huzursuz-
luk oluşmasına sebebiyet veren 

her hususu ortadan kaldırmak 
da başlıca görevimizdir. Her ma-
nada şehrimizde huzuru inşa et-
mek için gece gündüz demeden 
çalışacağız. Hemşehrilerimizin 
desteği ile bu hedefimize ula-
şacağımıza inancımız tamdır” 
dedi. 

İlaçlama çalışmalarının ara-
lıksız devam edeceğini belirten 
Oprukçu, bayramın ikinci gü-
nünden itibaren büyük bir özveri 
ile çalışıyoruz. Sinek ve haşere-
leri tamamen ortadan kaldırmak 
ve hemşehrilerimizin huzurunu 
sağlamak adına çalışmalarımıza 
devam edeceğiz diyerek sözleri-
ne son verdi.
n İHA

Eğitim uçağı karpuz tarlasına düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Antalya’da düşen eğitim uça-

ğında bulunan 3 kişiden Levent 
Arslan ve Ataberk Gökmen ha-
yatını kaybetti, 1 öğrenci ise ağır 
yaralandı.

Manavgat ilçesi Kum mev-
kinde uçak kazası meydana geldi. 
Manavgat Atatürk Stadının arka-
sında bulunan pistten havalanan 
172P TC-DBD tipi eğitim uçağı, 
havalandıktan 2 dakika sonra 
yaklaşık 300 metre ileride kar-
puz tarlasına düştü. Saat 14.40’ta 
meydana gelen olayı gören karpuz 
tarlasındaki vatandaşın ihbarıyla 
bölgeye çok sayıda ambulans ve 
itfaiye ekibi sevk edildi.

Karpuz tarlasına düşen tek 
motorlu eğitim uçağının içinde 
bulanan 3 kişiden Levent Ars-
lan ve Ataberk Gökmen hayatını 
kaybetti. Düşen uçakta bulunan 
ve ağır yaralanan Devrim Gün ise 
olay yerinde yapılan ilk müdahale-
lerinin ardından çevredeki yakın 

hastaneye sevk edildi. İki gencin 
İstanbul’da Bilgi Üniversitesi öğ-
rencileri olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili 
olay yerinde jandarma ekipleri ta-
rafından bariyer çekilerek, soruş-

turma başlatıldı. Aynı olay geçen 
yıl da meydana geldi. 30 Ekim 
2018 tarihinde Cessna 152 tipi TC 
KIM tescilli eğitim uçağı düştü ve 
2 kişi hayatını kaybetti.  
n İHA
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Konyaspor’da seçme 
tarihleri belli oldu

Konyaspor’da Konya, Türkiye geneli ve yurt dışından 
2002-2008 yılları arası doğumluların katılabileceği seç-
melerin 23-29 Haziran tarihleri arasında M. Akif Ersoy 
Lisesi arkasında bulunan Cumhuriyet Sahası’nda yapı-
lacağı açıklandı. Konyaspor Futbol Akademisi programı 
çerçevesinde yapılacak seçmeler için ücret olarak 50 TL 
alınacağı, adayların güncel sağlık raporlarını ibraz etme-
leri gerektiği, adayların ayrıca seçmelere katılırken ant-
renman malzemelerini (forma, şort, tekmelik ve futbol 
ayakkabılarını) yanlarında getirmelerinin mecburi olduğu 
belirtildi. n SPOR SERVİSİ 

Konyaspor’dan Başkan Altay’a ziyaret
Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk ve İkinci 

Başkan Selçuk Aksoy, yarınki Olağanüstü Genel Kurul 
öncesinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ı makamında ziyaret etti. 12 Haziran 
2019 tarihinde tüzük değişikliği nedeniyle yapılacak 
olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde Kon-
yaspor Başkanı Hilmi Kulluk ve İkinci Başkan Selçuk 
Aksoy,  Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ı Konyaspor’da göreve başladıkları andan bugü-
ne yapılan bütün icraatlarla ilgili kapsamlı bir şekilde 
bilgilendirdi. Hilmi Kulluk ayrıca, önümüzdeki süreçle 
hayata geçirilmesi düşünülen proje ve hedeflerle ilgili 
Konyaspor Kulübü Yönetiminin düşüncelerini Büyük-
şehir Belediye Başkanı U.İbrahim Altay ile paylaştı. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, kulübün şeffaf bir şekilde yönetilmesinden duydu-
ğu memnuniyeti ifade ederken bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da desteklerinin devam edeceğinin 
altını çizdi. Ziyaretin sonunda Başkanı Hilmi Kulluk, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
üzerinde isminin yer aldığı 42 numaralı forma ile çift 
başlı kartal heykelimizin kişiye özel minyatürünü hedi-
ye etti.  n SPOR SERVİSİ

Konyasporlu oyuncuların 
askerlik görevi başlıyor
Süper Lig’de sezonun sona ermesi ile Konyasporlu 

futbolcular da yaz sezonunda askerlik görevini yerine ge-
tirecek. Milli takım kadrosunda yer alan Ömer Ali Şahiner 
ile birlikte Selim Ay, Ertuğrul Taşkıran, Volkan Fındıklı ve 
Uğur Demirok, bedelli olarak askerliğini yapacak. Kon-
yaspor’un milli futbolcusu Ömer Ali Şahiner, Ankara’da 
askerlik görevini yapmak üzere milli takım kadrosundan 
ayrıldı. Futbolcular bu hafta içinde birliklerine teslim ola-
cak. Selim Ay ise askerliğini Elazığ’da yapacak. 
n SPOR SERVİSİ

Paolo Hurtado, milli 
takımda yine sakatlandı
Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’un Perulu oyuncu-

su Paolo Hurtado, milli takımının Kolombiya ile oynadığı 
hazırlık maçında 70.dakikada oyuna girdi. Yıldız futbol-
cu, karşılaşmanın son bölümlerinde girdiği ikili müca-
dele sırasında yer kaldı ve sakatlanarak oyundan çıktı. 
Sakatlanmasının ardından gözyaşlarına boğulan Hur-
tado, büyük üzüntü yaşadı. Konyasporlu oyuncuyu milli 
takımından arkadaşları teselli etti. Hurtado, daha önce 
Peru milli takımının Amerika ile oynadığı karşılaşmada 
sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız 
oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde belli olacak. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan 
havaalanı tepkisi

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda ile oynaya-
cağı maç için Konya’dan direkt olarak İzlanda’ya gitme-
si ve burada kasıtlı olarak bekletilmesi üzerine sosyal 
medyada yaşanan sorunla ilgili tartışmalar başladı. Bazı 
gazeteciler olayın, Konya Havaalanı’nın onaylı olmaması 
üzerine meydana geldiğini ifade etti. Bunun üzerine Kon-
yaspor Kulübü, resmi hesaplarından Konya’dan birçok 
Avrupa ülkesine uçtuklarını ve hiçbir sorun yaşamadık-
larını belirtti. Yapılan açıklamada, “Kulübümüz, UEFA 
Avrupa Ligi maçları için Konya’dan Portekiz (2), Avus-
turya, Ukrayna, Belçika, Fransa’daki uluslararası hava-
alanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir” denildi. Öte 
yandan Türkiye A Milli Takımı’nın 2016 yılında Konya’da 
İzlanda’ya direkt olarak gittiği o dönemde hiçbir sorun ya-
şanmadığı anlaşıldı.  n SPOR SERVİSİ

Konya Arena’da
zemin yenileniyor

Süper Lig’in sona ermesi ile Konya 
Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda da 
tadilat çalışmaları başladı. Son olarak 
Türkiye – Fransa maçı ev sahipliği yapan 
stadyumda zara gören çimlerin değişim 
işleri devam ediyor. Sezonun ilk ma-
çına yetişecek olan çimlerle ilgili Kon-
yaspor’dan yapılan açıklamada, “Konya 
Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun yıp-
ranan zemini değişiyor. Çalışmalar bu 
sabah itibariyle başladı. Stadyumumu-
zun yeni zemini önümüzdeki sezonun ilk 
maçına futbol oynamaya hazır hale getiri-
lecek” ifadelerine yer verildi. Öte yandan 
stadyumda diğer bölümlerin tadilat işleri-
mi de kısa sürede başlayacak. 
n SPOR SERVİSİ 

Selçuklu’da yaz spor okulları başlıyor
Her yıl on binlerce çocuğu sporla bu-

luşturan Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Yaz Spor Okulları 17 Haziran Pazartesi 
günü başlıyor. Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Yaz Spor Okulları her yıl olduğu 
gibi bu yılda aileler tarafından büyük 
ilgi gördü. 14 branşta toplam 10 bin 507 
öğrenci Yaz Spor Okullarına kayıt oldu. 
Bazı branşlarda kontenjanlar tamamen 
dolarken, öğrencilerin en çok ilgi gös-
terdiği branşların başında yüzme, bas-
ketbol, futbol ve tekvando geliyor. Spor 
Okullarında çalışmalar, ulusal standart-
lara uygun 35 tesis, 56 salonda, branş-
larında profesyonel antrenörler eşliğinde 
eğitim verilecek. Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Spor Okullarında 2018 yılında 
29.266 sporcuya eğitim verilirken, bir-
çok sporcuda lisanslı olarak Selçuklu 
Belediyespor Kulübü takımlarında yer 
aldı.  Yüzme, Tenis, Basketbol, Futbol, 
Voleybol, Cimnastik, Tekvando, Wushu 
Kung-Fu, Kick-Boks, Judo, Karate, Gü-
reş, Satranç ve Masa Tenisi olmak üzere 
toplam 14 branşta eğitim görecek olan 
sporcular, yüzme de haftada 2 gün, diğer 

branşlarda haftada 3 gün eğitim alabile-
cek. Selçuklu Belediyesi yaz spor okul-
larına kayıtlar internet üzerinden www.
selcuklubelediyespor.com adresinden 

yapılabiliyor. Selçuklu Belediyespor Ku-
lübü Yaz Spor Okullarında eğitimler 1 
Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek. 
n SPOR SERVİSİ

Avcı, imzayı attı!
Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğunu teslim ettiği Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi 

sözleşmeyi imzaladı. Avcı, siyah-beyazlı camiaya şampiyonluklar yaşatmanın en büyük 
isteği olduğunu söyledi. Başkan Fikret Orman ise, Başakşehir Kulübü’ne teşekkür etti

Deneyimli çalıştırıcı Abdullah Avcı, 3 
yıllık sözleşmeyi Vodafone Park’ta düzenle-
nen ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın da 
katıldığı törende imzaladı. 

BAŞLANGIÇ YAPMA İSTEĞİNİ DUYDUM
İmza töreninde açıklamalarda bulunan 

Fikret Orman, çok istediği bir imzayı attık-
larını belirterek, “Arzu ederek ve çok mut-
lu olarak attığımız bir imza. Tüm camiaya 
ve kıymetli hocam Abdullah Avcı’ya hayırlı 
olsun. Siyah-beyaz size ve ailenize çok ya-
kışmış.” ifadelerini kullandı. Bu süreçte her 
türlü kolaylığı sağlayan İstanbul Başakşehir 
Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’a 
teşekkür eden Orman, “Medipol Başakşehir 
çok sevdiğimiz bir kulüp. Özelikle stadımızın 
olmadığı dönemde bize büyük yardımda bu-
lundular. Stat yapımı esnasında da Göksel 
Gümüşdağ’ın desteğini aldık. Çok teşekkür 
ederiz.” diye konuştu. Abdullah Avcı ile 
uzun senelerden bu yana çalışma isteğinin 
olduğunu vurgulayan Fikret Orman, şunları 
kaydetti: “Hocamızla birbirimizi çok severiz. 
Bu süreçte hocanın da yeni başlangıç iste-
ğini duymuştum. Abdullah Avcı’nın kendi 
kararını vermesini bekledik. Medipol Başak-
şehir’den ayrıldığından itibaren ise hemen 
görüşme ihtiyacı duyduk. Göksel Gümüşdağ 
ile de nezaketen konuştum. Daha sonra 
hoca ile mali konularda bizi hiç zorlamaya-
cak bir görüşme yapıldı. Hep teknik işlerle 
ilgili şeyler konuştuk. Kısa sürede bir nokta-
ya geldik. Tekrar hayırlı olsun.”

‘ARZUM VE İSTEĞİM NİCE 
ŞAMPİYONLUKLAR YAŞATMAK’

Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşik-
taş’a imza atmanın heyecanını ve gururunu 
yaşadığını söyledi.

Sıcak karşılamadan dolayı siyah-be-
yazlı camiaya teşekkür eden Avcı, “Zarif 
sözleri için başkana ve camiaya teşekkür 
ediyorum. Öncelikle bu noktaya gelmemde 
önemli katkısı bulunan Medipol Başakşe-
hir ailesinin her çalışanına tek tek teşekkür 
ediyorum. Yoğun süreçte desteğini esirge-
meyen ve bu yolda bana ‘yolun açık olsun’ 
diyen Göksel Gümüşdağ’a minnetlerimi 
sunuyorum.” şeklinde görüş belirtti. Kendi-
ni yenileyen, geliştiren ve oynadığı futbolla 

tüm futbol kamuoyunun takdirini kazanan 
bir takım oluşturmak istediklerini ifade eden 
Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beni hayatta tutan 3 şey var. Dürüst-
lük, sadakat ve vefa. Beşiktaş ilkelerinde, 
şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke 
edinmiş bir kulübe imza atmanın heye-

canını ve gururunu yaşıyorum. Arzum ve 
isteğim, bu kulübe nice şampiyonluklar ya-
şatmak. Amacım her gün kendini geliştiren, 
yenileyen ve oyuncu grubunun keyif aldığı 
bir futbol oynatmak. İki şeyden hayatım bo-
yunca taviz vermeyeceğim. Kulübün mazi-
sine layık bir duruş. Oynadığı futbolla taraf-

tarının saygı, sevgi ve çoşkusunu kazanan, 
rakip taraftarların da gıpta ile baktığı bir fut-
bol takımı hazırlamak. Bu sözlerimin altına 
hayırlı olsun diyorum.”

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Ele-
meleri’nde son dünya şampiyonu Fransa’yı 
2-0 yenerek önemli bir başarı elde eden A 
Milli Takım ile ilgili de görüşlerini aktaran 
Abdullah Avcı, “Özellikle Fransa maçıyla, 
beraber oynayan, sıkı sıkı birbirine sarılan 
ve enerjisi yüksek bir takım gördük. Bunun 
için de hem Medipol Başakşehir’den hem 
de Beşiktaş’tan oyuncu grubu var. Başların-
da benim de hocalığımı yapmış ve Beşik-
taş’ta önemli işlere imza atmış Şenol Güneş 
var. Milli takıma da başarılar diliyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninin ardından kulüp başkanı 
Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı, 
eşi Hülya Avcı, oğulları Mert ve Ege basın 
mensuplarına poz verdi.  
n AA
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Halterde Konyalı sporcular madalya kazandı

Gençler Dünya Halter 
Şampiyonası’nda Konya 
TOHM (Türkiye Olimpiyat Ha-
zırlık Merkezi) sporcularından 
Ayşegül Çakın 2’nci, Nuray 
Levent ise 3’üncü oldu. 01-08 
Haziran 2019 tarihleri arasın-
da Fiji Adaları’nın Suva ken-
tinde yapılan Gençler Dünya 
Halter Şampiyonası’nda 59 

kiloda mücadele eden Kon-
ya TOHM sporcusu Ayşegül 
Çakın silkmede 110 kilo ve 
toplamda ise 196 kiloluk de-
receleriyle iki gümüş madalya 
kazanarak dünya ikincisi oldu. 
64 kiloda mücadele eden 
Konya TOHM sporcusu Nuray 
Levent ise koparmada 95 kilo, 
silkmede 118 kilo ile toplam-

da 213 kiloluk dereceleriyle 
üç bronz madalya kazanarak 
dünya üçüncüsü oldu. Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
yaptığı açıklamada, “Sporcu-
muz Ayşegül Çakın ve Nuray 
Levent ile antrenörlerini tebrik 
eder, başarılarının devamını 
dileriz” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar U16’da 
şampiyonluk hedefliyor

Konya U16 yerel liginde 
lider olarak Türkiye şampiyo-
nasına katılmaya hak kazanan 
Meram Kara Kartallar bugün 
Burdur’da 1. Kademe müsa-
bakalarına çıkacak. Yerel Lig-
de şampiyon olarak Türkiye 
Şampiyonasına katılmaya hak 
kazanan Meram Kara Kartal-
lar, 1. Kademe müsabakaları 
için Burdur’a gitti. 

Siyah-beyazlılar bugün 
başlayacak müsabakalarda 
şampiyonluk elde ederek 2. 
Kademeye yükselmenin plan-
larını yapıyor. 

Meram Kara Kartallar 
Burdur’da İzmir temsilcileri İz-
mir Belspor ve Pınargücü, De-
nizli temsilcileri Kızılcabölük 
ve Telekomspor’un yanı sıra 
Antalya temsilcisi Lara Futbol 
Eğitim Merkezi takımlarıyla 
karşılaşacak.

BEKLENTİLERİN 
FARKINDAYIZ

Meram Kara Kartallar U16 
teknik direktörü Ahmet Arslan 
konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada, “Kulübümüzün en fazla 
beklentide olduğu grubumuz 
bu takım. Biz beklentilerin 
farkındayız ve bu beklentileri 
yerine getirebilmek adına eli-
mizden gelen her şeyi yapaca-

ğız. Rakiplerimiz güçlü bunu 
biliyoruz ama oyuncularımızın 
neler yapabileceğini iyi biliyo-
rum ve onlara güveniyorum. 
İnşallah 2. Kademe müsaba-
kalarına çıkmak istiyoruz. Me-
ram Kara Kartallar markasının 
değerini biliyoruz bu bilinçle 
hedefimize ulaşacağımıza 
inanıyorum” şeklinde konuş-
tu. n SPOR SERVİSİ

Derslerini sahada verelim!
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda oynayacağı 4.maç için İzlanda’ya giden ve burada birçok sorunla karşılaşan 

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak puanını 12 yapmak istiyor. Ay-Yıldızlıların İzlanda ile 
oynayacağı karşılaşma Laugardalsvöllur Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak ve Szymon Marciniak tarafından yönetilecek
2020 Avrupa Şampiyonası 

Elemeleri H Grubu’nda mücadele 
eden A Milli Futbol Takımımız, 
Teknik Direktör Şenol Güneş yö-
netiminde çıktığı ilk 3 maçtan da 
galibiyetle ayrılarak liderlik koltu-
ğuna oturmayı başardı. Arnavutluk 
karşısında deplasmanda 2-0 kaza-
narak grup maçlarına başlayan ve 
ardından Moldova’yı 4-0’la geçen 
A Milliler, son Dünya Şampiyonu 
Fransa’yı Konya’da 2-0 mağlup 
ederek grupta 9 puana ulaştı ve 
liderlik koltuğuna oturdu. Geride 
kalan 3 maçta rakip fileleri 8 kez 
havalandıran kırmızı-beyazlılar, 
kalesinde ise gol görmedi. Bugün 
deplasmanda İzlanda’yla karşı 
karşıya gelecek olan A Milli Futbol 
Takımımız, bu maçı kazanması 
durumunda, gruptan çıkma adına 
büyük avantaj yakalayacak. 

DEPLASMANDA HİÇ 
KAZANAMADIK 

A Milliler bugüne kadar İz-
landa’yla 1’i hazırlık mücadelesi 
olmak üzere 11 kez karşı karşıya 
geldi. Bu maçlarda İzlanda 7 gali-
biyet alırken, 2 karşılaşma ise be-
raberlikle sonuçlandı. A Milli Fut-
bol Takımımız, rakibi karşısında 
2 kez kazanmayı başardı. İzlanda 
deplasmanında ise şu ana kadar 
galibiyet alamayan Ay-Yıldızlılar, 
bu ülkede çıktıkları 6 mücadelede 
5 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. İki 
ekip arasında oynanan 11 müca-
delede İzlanda 21 gol atarken, mil-
lilerimiz 10 kez fileleri havalandır-
dı. Yarın Türkiye saati ile 21.45’te 
başlayacak olan karşılaşmayı 
Polonya Futbol Federasyonu’n-
dan Szymon Marciniak yönete-
cek. A Milli takımın mücadele-
ye şu muhtemel 11 ile çıkması 
bekleniyor: Mert - Zeki, Çağlar, 
Kaan, Hasan Ali - Dorukhan, 
Mahmut, Cengiz, İrfan, Kenan - 
Burak Yılmaz. 

MİLLİ TAKIMA BÜYÜK 
SAYGISIZLIK

Avrupa Şampiyonası Elemele-
ri H Grubu 4. maçı için İzlanda’ya 
gelen A Milli Futbol Takımı’na pa-
saport kontrolü ve arama sırasında 
büyük saygısızlık yapıldı. Futbol-
cuların çantaları defalarca ara-
nırken, kafilenin uçaktan indikten 
sonra otobüse binmesi yaklaşık 2 
saat sürdü. Futbolcuların çantala-
rını tekrar tekrar arayan güvenlik 
görevlileri, kafileyi 2 saate yakın 
süre beklettikten sonra pasaport-
tan geçirdi. Havalimanı çıkışında 
açıklamada bulunan Burak Yıl-
maz, çok büyük saygısızlık yapıl-
dığını belirterek, “3 saattir orada 
bekliyoruz. Herkesin çantasını alı-
yorlar, kremlerini alıyorlar, tekrar 
tekrar kontrolden geçiriyorlar. 6.5 
saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz 
orada. Hala içeride arkadaşları-
mız var. Şu anda çıkabilen geli-
yor buraya” ifadelerini kullandı. 
Emre Belözoğlu da açıklamalarda 
bulunurken, “Ülkemize kurban 
olsunlar. Gereğini açıklarlar. İçe-
ride gereksiz bir arama yapıldı 
indiğimizden itibaren. Durum bu 
yani. Ben daha fazla bir şey söy-
lemek istemiyorum” diye konuş-
tu. Teknik Direktör Şenol Güneş 
ve futbolcuların çok sinirli olduğu 
gözlenirken, Teknik Direktör Şenol 
Güneş, otobüste bir yetkiliyle uzun 
süre konuştu. Kafile havalimanın-
dan çıktıktan sonra kamp yapaca-
ğı otele hareket etti. Öte yandan 
İzlandalı yetkililerin Arnavutluk 

kafilesine de aynı uygulamayı yap-
tığı öğrenildi. Cumartesi günü oy-
nanan karşılaşma için İzlanda’ya 
gelen Arnavutluk kafilesinin de 1 

saate yakın olarak havalima-
nında bekletildiği öğrenildi. 

DİPLOMATİK 
PROBLEME DÖNÜŞTÜ 

Karşılaşma için İzlanda’ya 
gelen A Milli Futbol Takımı’na 
havalimanında yapılan mua-
mele ve sonrasında bir kişinin 
Emre Belözoğlu’nun açıklama 

yaptığı sırada mikrofonların yanın-
da tuvalet fırçası uzatması nede-
niyle karşılaşma öncesinde büyük 
kriz yaşanırken, Norveç Büyükelçi-
liği vasıtasıyla da İzlanda’ya nota 
verdi. Bugün oynanacak olan kar-
şılaşma için Gençlik ve Spor Baka-
nı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 
da İzlanda’ya gelecek. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özde-
mir ile Türkiye A Milli Takımı’nın 
İzlanda’nın Keflavik Uluslararası 

Havalimanı’nda maruz kaldığı 
kötü davranışlar ve yaşanan olay-
larla ile ilgili bir görüşme yaptı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon-
la aradığı Nihat Özdemir’e konuyla 
ilgili devletimizin her türlü girişi-
mi yaptığını ve gerekli tedbirlerin 
alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ni-
hat Özdemir’den “Şenol Güneş 
hocamız ve futbolcularımız moral-
lerini yüksek tutsunlar. Türk halkı 
onların yanında” mesajını teknik 

heyet ve takıma iletmesini istedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, A 

Milli Takımın destekleri için Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a teşekkürlerini sundu. Ayrıca 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Kasapoğlu da bir heyet ile, Türkiye 
Futbol Federasyonu ve A Milli Ta-
kımızın yanında olduğunu göster-
mek için İzlanda’ya giderek bugün 
oynanacak maçta Ay-Yıldızlılara 
destek olacak.
n İHA

Takım  O  G  B  M  A  Y  P
 Türkiye  3  3  0  0 8  0  9
 Fransa  3  2  0   1  8  3   6
 İzlanda  3  2  0  1 3 4  6
 Arnavutluk  3  1  0  2 3  3  3
 Moldova  3  1  0  2 2  8  3
 Andorra  3  0  0  3  0  6  0



A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) 
Elemeleri H Grubu 4. maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşı 
karşıya gelecek. Laugardalsvöllur Stadı’nda oynanacak mücadele 

TSİ 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak.
Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon 

Marciniak düdük çalacak. Marciniak’ın yardımcılıklarını Paweł So-
kolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise 
Tomasz Musial olacak. Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı 

ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda 
averajla 3. sırada yer alıyor. n AYRINTILAR SPOR 2’DE

Ay-Yıldızlılar İzlanda karşısında

RPS
Cumartesi günü Milli Takı-

mımız son Dünya Şampiyonu 
Fransa’yı Konya’da misafir etti. 
Konya her zaman olduğu gibi 
yine güzel bir ev sahipliği yaptı 
rakip takım kafilesine. Sanıyo-
rum skor dışında Fransızların 
memnun olmadığı bir olay ya-
şanmadı. Skor ise Konyalılar ile 
birlikte tüm Türkiye’yi ve kendisi-
ni Türk olarak tanımlayan bütün 
insanları memnun etti. 

Daha önce Konya’da oyna-
nan Hollanda ve İzlanda maçlarını kazanmış 
ve hedefe ulaşmıştık. Bu hedefe ulaşmamızda 
ortaya koyduğumuz futbol değil şans yardım 
etmişti. Selçuk’un attığı frikik golü ile 2016 
Avrupa Finallerine katılmak için en iyi ikinciler 
arasında yapılacak eleme maçlarına katılmayı 
hak etmiştik. Ama Kazakistan’ın deplasmanda 
Letonya’yı yenmesi bizi bir anda en iyi ikinci 
durumuna getirmiş ve eleme oynamadan fi-
nallere katılmamızın yolunu açmıştı. Bu durum 
Konya’nın uğuru olarak yorumlanmıştı.

Cumartesi günü oynanan 2020 Avrupa Fi-
nalleri elemelerinde rakip son Dünya Şampiyo-
nu Fransa stat ise 2016 Finallerine katılma hak-
kı kazandığımız uğurlu olduğuna inandığımız 
Konya Stadı idi. Ancak ortaya koyulan oyun ve 
futbolcuların verdiği mücadele sonrası maçın 
skorunu stadın uğuruna bağlamak akıtılan tere 
ve ortaya konulan futbol anlayışına haksızlık 
olur düşüncesindeyim.

Milli Futbolcularımız (kırk yıldan fazla bir 
süredir maçları takip eden birisi olarak rahatlık-
la söyleyebilirim) tarihinin en bilinçli, ne yaptığı-
nı bilen ve takım olduğunun farkında olduğunu 
ortaya koyan bir oyun sergiledi. Çok ön plana 
çıkan bir oyuncu yoktu ama iyinin altına düşen 
bir futbolcu da yoktu. Sade, şova kaçmayan, 
aldıkları görevi yerine getirme çabası içerisinde 
olan bir takım vardı sahada. Sahip olunan bu 
görev bilinci semeresini verdi ve son Dünya 
Şampiyonu Fransa’yı 2-0 gibi net bir skorla 
yenmeyi başardılar. Bu Fransa karşısında ilk 
galibiyetimizdi aynı zamanda.

 Fransa’ya hiç pozisyon vermeden maçı 
tamamlayan Millilerimiz aynı zamanda tarihi bir 
farkı kaçıran taraf da oldu. Girdikleri net pozis-
yonları değerlendirebilseler maçın skoru en az 

4-0 gibi bir sonuç olur Fransa bir 
hezimet yaşamış olurdu. Ama 
olmadı…

Şu anda grupta oynanan 3 
maçta alınan üç galibiyet sonrası 
dokuz puana sahip olan milli ta-
kımımız rakip fileleri 8 kez hava-
landırırken kalesinde gol görme-
di. Bu durum da en az Fransa’yı 
yenmemiz kadar önemli. 

Tabii bizim temennimiz bu 
başarının geçici olmaması, ileri-
ye dönük plan ve programlarla 

daha da kalıcı olmasının sağlanması yolunda 
sağlam adımlar atılması. 

***
Konya’nın uğurundan bahsederken bu du-

rumun futbolculara haksızlık olacağını belirttim. 
Ama Konya’nın seyircisinden bahsetmezsem 
bu seferde stadı dolduran taraftara haksızlık 
yapmış olurum. Konya’da oynanan bütün milli 
maçlarda Konyalı taraftar sadece milli takımı ön 
plana çıkaran tezahüratlarda bulundu. Liglerde 
yer alan hiçbir takıma ve oyuncuya sataşmada 
bulunmadı. Milli Takımın nasıl destekleneceği 
konusunda bir yerlere mesaj gönderdi. Fede-
rasyona milli maçlar bizim işimiz, biz varken 
başkaları düşünülmemeli dedi.

Konyalı taraftar ortaya koyduğu milli şuur 
ile birlik halinde neler yapılabileceğin birlikten 
güç ve dirilik doğacağını gösterdi. “Konya’nın 
stadı değil taraftarı Milli Takımın Uğuru” algısı-
nı oluşturdu. Stadın ambiyansı ve bu durumu 
çok iyi kullanmasını bilen Konyaspor taraftar 
guruplarının önderliğinde yapılan tezahürat-
lar rakip takımlar üzerinde etkili oldu. Bundan 
sonra da Milli Maçların Konya’da oynanması, 
özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda Kon-
ya’nın tercih edilmesi gerektiğini Federasyon 
yetkililerine buradan tekrar duyurmak istiyo-
rum.

***
Milli Takımımızın bu akşam oynayacağı 

İzlanda karşısında da başarılı olup geride ka-
lan maçlarda alınan galibiyetlerin bir tesadüf 
olmadığını dosta düşmana göstereceklerine 
inanıyorum. Havaalanında millilerimize yapılan 
olumsuz davranışlar temenni ederim ki futbol-
cularımız üzerinde bir doping etkisi yapa İzlan-
da’dan da puan veya puanlarla döneriz.

KONYA’NIN UĞURU MU? YOKSA…

sgokce@konyayenigun.com
SADIK GÖKCE

TAVIR Yoğunluk başlıyor!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’da hem transfer hem de kurumsal 

çalışmalara hız verildi. Yarın genel kurula gidecek olan Anadolu Kartalı’nda transfer 
harekatına başlanırken, diğer yandan yeni sezon için planlanan çalışmalara ağırlık verildi

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’u 
yoğun bir süreç bekliyor. Bayramda rölantiye alı-
nan yeni sezon çalışmalarına tam gaz yeniden 
start veren Anadolu Kartalı yarın genel kurula gi-
decek. Genel kurulun ardından da hem transfere 
hem de yeni sezon eksiklerinin tamamlanmasına 
çalışılacak. 

GENEL KURUL TEK LİSTE
Konyaspor yönetimi güven tazelemek ve 

tüzük değişikliği yapmak için genel kurul kararı 
almıştı. Yarın yapılacak genel kurulda çoğunluk 
sağlanamazsa 20 Haziran’da çoğunluk aranmak-
sızın kurul gerçekleştirilecek. 

Hilmi Kulluk yönetiminin tek liste ile girmesi 
beklenen genel kurulda yönetimden bazı isimle-
rin değişebileceği gelen bilgiler arasında. 

TRANSFER HAREKATI 
Konyaspor’da genel kurul hareketliliği sürer-

ken transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik 
direktör Aykut Kocaman’ın raporu doğrultusunda 
transfer listesini hazırlayan Konyaspor’da önemli 
isimlerle yollar ayrılırken, yerlerine daha etkili ve 
maliyetsiz isimler dahil edilecek. 

Konyaspor yönetiminin birkaç gün içinde bazı 
yeni transferleri açıklaması bekleniyor. 

SPONSORLUK İÇİN YOĞUN MESAİ
Konyaspor’da bir başka gündem maddesi fut-

bol dışı gelirlerin artırılması. Anadolu Kartalı’nda 
yönetim yeni sponsorluk anlaşmaları için kolları 
sıvadı. İlk olarak YDA Group ile anlaşma sağla-
nırken bu sayının artabileceği, yeni sponsorluk 
anlaşmalarının imzalanabileceği öğrenildi. 

Öte yandan Atiker ile sona eren isim sponsor-
luğu anlaşması ise yenilenmedi. Konyaspor’un 
uzun yıllar sonra lige isim sponsoru olmadan 
başlaması bekleniyor. 

HEDEF BORÇLARIN AZALTILMASI
Borçsuz kulüp olma idealine bir önceki yö-

netim döneminde yapılan savruk harcamalar ne-
deniyle ara veren Konyaspor, yine bir ekonomik 
atılım planlıyor. Gelecek sezon önemli başarılar 
yakalamak isteyen yeşil beyazlılarda sportif ge-
lirlerde yükseliş beklenirken, futbol dışı gelirlerin 
de artırılması için çaba sarfediliyor. 

Bu kapsamda Konyaspor A. Ş. etkili bir şe-
kilde kullanılırken, giderlerin azaltılması ve yeni 
kaynaklar yaratılması hedefler arasında. 
n SPOR SERVİSİ


