
Konya Şeker’e
sahip çıkacağız

Şafak vakti 
operasyon!

Trafik yoğundu,
Antalya’ya kondu

Türk-İş Konfederasyonu 
çatısı altında sendikal faaliyetini 
sürdüren Şeker-İş Konya Şube 
Başkanı Metin Kunter, Konya 
Şeker’e ve onun bir markası 
olan Torku’ya sonuna kadar 
sahip çıkacaklarını belirtti. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Uyuşturucu tacirlerine yönelik 
olarak Konya’da şafak vaktinde 
farklı adreslere eş zamanlı 
operasyon düzenlendi. 14 
adrese yapılan operasyonlarda 
uyuşturucu tacirleri gözaltına 
alındı, çok sayıda uyuşturucu 
madde ele geçirildi. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

İstanbul’dan Konya’ya gelen 
Türk Hava Yolları’na ait yolcu 
uçağı, hava trafiği yoğunluğu 
nedeniyle Antalya’ya iniş yaptı. 
Yoğunluğun devam eden Ulus-
lararası Anadolu Kartalı Eğitim 
Tatbikatı’ndan kaynaklı olduğu 
öğrenildi. n HABERİ SAYFA 9’DA

‘ZALİMLERE KARŞI DİK 
DURUŞUN SİMGESİ OLDU’

Saadet Parti İl Başkanı Saydam: 

Mahkeme salonunda şehadete yürüyen Muhammed 
Mursi’yle ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Konya İl 
Başkanı Hüseyin Saydam, “Mursi davasından ve mü-
cadelesinden asla vazgeçmemiş ve zalimlere karşı 
dik duruşun simgesi haline gelmiştir” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

Cihadına şahidiz!
Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Konya Mevlana Meydanı’nda kılınan 

gıyabi cenaze namazında, Mursi’nin cihatla geçen ömrüne şahitlik edildiği vurgulandı
MEVLANA MEYDANI 

DOLDU TAŞTI
Mısır’da mahkeme 
salonunda hayatını 
kaybeden ülkenin de-
mokratik yöntemlerle 
seçilmiş ilk Cumhur-
başkanı Muhammed 
Mursi için Konya 
Mevlana Meydanı’n-
da gıyabi cenaze 
namazı kılındı. Konya İl Müftü-
lüğü’nün öncülüğünde kılınan 
gıyabi cenaze namazına; Konya 
protokolünden bazı isimler, 
STK’ların temsilcileri ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı. Tekbirler 
getiren kalabalık, Batı’ya karşı 
İslam dünyasının birlik olması 
gerektiğini haykırdı.

GELİN KÖTÜLÜĞÜ
BİRLİKTE DURDURALIM

Gıyabi cenaze nama-
zının ardından AGD 
Konya Şube Başkanı 

Mehmet Parlak bir 
açıklama yaptı. Parlak, 

“Her türlü olumsuz 
şartlarda ve sıkıntılı 

süreçte dahi hakkı hak 
bilip haktan yana ola-

rak yaşamak ve ölmek insan için 
en şerefli lütuftur” dedi. Konya Si-
vil Toplum adına konuşma yapan 
Mustafa Ekrem Doğan da, hayat 
iman ve cihattır anlayışına dikkat 

çekti, ““Gelin ihmallerimizle 
ortaya çıkan kendi ellerimizle 

yetiştirdiğimiz kötülüğü durdura-
lım” diye konuştu.  n SAYFA 4’TE

AK Parti Konya İnsan 
Haklarından Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Ali Deresoy Mısır’ın 
seçilmiş tek lideri Muhammed 
Mürsî’nin şehit olması 
hasebiyle basın açıklaması 
düzenledi. Deresoy, “Mısır’da 
insan haklarının hiçe 
sayılmasını kabul etmedik, 
etmeyeceğiz. 2357 gündür 
Mısır zindanlarında zulüm 
gören Mursi, direnişin 
destanını yazmıştır” dedi.  
n SAYFA 5’TE

06 Düğün çadırında 
sel paniği yaşandı 11 Bilim Merkezi’nde

Bilim Kampı başlıyor 12 Konya Valiliği’nden 
15 Temmuz talimatı
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ASKON Konya Şubesi 
tarafından organize 
edilen Çatalhöyük Milli 
Tarım Zirvesi bugün 
başlıyor. Zirvede tarı-
mın dünü, bugünü ve 
yarını masaya yatırıla-
cak. Bugün başlayacak 
ve 2 gün sürecek olan 
zirveye Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemir-
li de katılacak.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

Fen Lisesi, Anadolu Lisesi 
ve Ortaokul olarak hizmet 
verecek olan Hüma Okulla-
rı, 2019-2020 eğitim-öğre-
tim dönemi için kayıtla-
rına başladı. Fen Lisesi, 
Anadolu Lisesi ve Ortaokul 
alanlarında eğitim verecek 
olan Hüma Okulları, 
yabancı dil ve uluslararası 
eğitim programlarıyla fark 
oluşturmayı hedefliyor.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Tarımı masaya yatırılacaklarHedefleri fark oluşturmak

Koyuncu’da büyük
servis kampanyası

Binek, hafif ticari ve ticari araç modellerinin tamamını 
kapsayan 5 farklı kampanya düzenlediklerini belirten 

Koyuncu Fiat Servis Müdürü Onur Uyanerler, Fiat marka 
araç sahiplerini 30 Haziran’a kadar sürecek indirimli 

kampanyalardan yararlanmaya davet etti.
n SAYFA 15’TE

Direniş destanı yazdı! 
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 15 Şevvâl 1440  -  Rûmî: 5 Haziran 1435

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:32 05:21 12:58 16:50 20:22 22:03 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   16 °C   25 °C

Karaman             14 °C 26 °C 

Aksaray               14 °C  25 °C

Ankara                 15 °C 25 °C
19 HAZİRAN 2019

Hüma Okulları yönetimi kapılarını basına açtı. Okul hakkında bilgi veren yönetim, basına okulu gezdirdi.

Arif Yeşildaş

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için kayıtlarına başlayan Hüma Okulları, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Ortaokul alanların-
da eğitim verecek olan Hüma Okulları, yabancı dil ve uluslararası eğitim programlarıyla fark oluşturmayı hedefliyor  

Eğitimde yeni soluk

Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve 
Ortaokul olarak hizmet verecek 
olan Hüma Okulları, 2019-2020 
eğitim-öğretim dönemi için ka-
yıtlarına başladı. Konya’da fark 
oluşturacak eğitim-öğretim an-
layışıyla yola çıkacak olan Hüma 
Okulları, yabancı dil eğitimi ve 
uluslararası düzeyde kabul gör-
müş eğitim anlayışıyla yeni bir 
soluk olmayı hedefliyor. Fiziki 
altyapısıyla da önemli avantajlar 
sunan Hüma Okulları, bu avan-
tajını öğrencilerin en iyi eğitim 
hizmeti alabilmesi için değer-
lendirecek. Toplam 36 dersliği 
bulunan Hüma Okulları, 630 
öğrenci kontenjanına sahip. 
Dünya standartlarında sınıfları, 
etüt merkezleri, laboratuvarları 
ve fark oluşturacak eğitim anla-
yışıyla yola çıkan Hüma Okulla-
rı, Konya’da çıtayı yükseltmeyi 
amaçlıyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM BİR BÜTÜNDÜR 
Hüma Okulları yönetimi, 

okulun kapılarını basına açtı. 
Okulun tanıtımını gerçekleştiren 
Hüma Okulları Yönetim Kuru-
lu Başkanı Dr. Mehmet Birekul, 
okulla ve eğitim anlayışlarıyla 
ilgili bilgiler verdi. Hüma Okul-
ları’nın eğitim ve kültür alanında 
geleneklerle geleceği birleştiren 
özel bir kurum olduğunun altını 
çizen Birekul, farklı eğitim an-
layışlarını şöyle anlattı, “Eğitim 
balığa uçmayı kuşa yüzmeyi öğ-
retmek değildir. Her öğrencinin 
kendine has bilgi ve yetenekleri 
vardır. Tüm bunları dikkate ala-
rak, geliştirdiğimiz eğitim-öğ-
retim programlarıyla eğitimi bir 
ihtiyaç haline getirmiş durumda-
yız. Eğitim öğretim bir bütündür. 
Her bir öğrencinin bu bütünlük 

içerisinde analitik düşünmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Eğitim-
de toplam kaliteyi artırmak için 
öğretmen kalitesinin de en üst 
seviyede tutulması gerektiğine 
inanıyoruz. Hüma Okulları ola-
rak bu alanda kendini kanıtlamış 
yüksek tecrübe sahibi uzman 
öğretmen kadromuzla geleceğe 
yön vermeye hazırız. Her birey 
eğitime aile ortamından başlar. 
Eğitimin değişkenlerini aktif bir 
rol halinde okulumuzda sahne-
ye çıkartıyoruz. Çocuklarımızı 
birey olarak desteklerken, on-
ları toplumun birer üyesi olarak 
hazırlamaya ve onları en değer-
li varlıklarımız olarak geleceğe 
hazırlamanın gayreti içindeyiz. 
Eğitim öğretim sadece okul sı-
nırları içinde değil aynı zamanda 
Hüma Uzaktan Eğitim Merkezi 
ile öğrenmeyi, öğrencilerimizin 
bulunduğu her alana taşıyoruz. 
Bu konuyla ilgili alt yapımız ha-
zırlanmış durumdadır. Nisan ayı 
itibariyle LGS ve TYT çalışmala-
rımıza başlamış durumdayız. 

YABANCI DİLİ ÖNEMSİYORUZ 
Hüma Okulları olarak yaban-

cı dil eğitimini önemsedikleri-

ni vurgulayan Birekul, “Hüma 
Okulları yabancı dil noktasında 
Konya’nın ilk ve tek özel hazırlık 
sınıfı bulunan Anadolu Lisesi’ne 
sahiptir. Bu bir zorunluluk değil-
dir. Öğrencilerimizin bugünden 
itibaren İngilizce hazırlık nokta-
sında diğer şehirlerle yarışacak 
konuma getirmek için elimizden 
geleni göstereceğiz. İngilizceyi 
doğal öğrenme formasyonu içe-
risinde yaşayarak öğreteceğimizi 
sizlerle paylaşıyorum. Haftalık 
25-30 saatlik ders programlarıy-
la birlikte ikinci yabancı dil ola-
rak Almanca ve diğer müfredat 
dersleri ile hazırlık sınıfını öğren-
cilerimize sunacağız” dedi. 

EĞİTİMDE KONYA’DA BİR İLK
Birekul, Konya’da bir ilke 

imza atacakları eğitim programı-
nı da açıkladı. Dünyadaki pek çok 
okulda kabul gören ve uygulanan 
IB Uluslararası Bakalorya Prog-
ramı’nı Konya’ya getirecekleri-
nin bilgisini veren Birekul şunla-
rı kaydetti, “Dünya insanı, dünya 
bireyi yetiştirmek amacıyla IB 
Uluslararası Bakalorya Progra-
mı’nı Konya’ya getiriyoruz. Bu 
program, dünyada en yetkin, en 
etkin programlardan biri. Yakla-
şık 7 bin okul buna üyedir dünya 
çapında. Ülkemizde toplam 10 
bin 500 lise içerisinde sadece 49 
lise bu program dahilinde eğitim 
görmektedir. Konya’da böyle bir 
program olan okul yok. Biz de 
2020-2021 eğitim-öğretim yı-
lında bu programla eğitim ver-
meye devam edeceğiz. Bir top-
lumun mutluluk ve refah içinde 
gelişmesini bekliyorsak eğitime 
önem vermeliyiz. Hüma Okulları 
olarak mutlu, donanımlı bireyler 
yetiştirmek ve bugünden itiba-

ren öğrencilerimizi kucaklamak 
için kayıtlarımız başladı.

Kurumumuzu 4 temel değer 
üzerine inşa ettik: Bunlar adalet, 
vatana hizmet, yenilikçilik, istik-
rar ve kalite.”

23 NİSAN’A ÖZEL İNDİRİM 
YAPTILAR

Hüma Okulları’nın teknik 
özelliklerini ve kayıt ücretiyle 
ilgili bilgileri de paylaşan Bire-
kul, “Nisan ayından itibaren ka-
yıt kabul sınavları başladı. Bu yıl 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramımızın 99. Yılını 
kutladı. Bu nedenle 22-28 bin TL 
olan fiyatlarımızı yaklaşık yüzde 
50 olarak indirdik aylık 999 TL 
olarak insanlara duyurduk ve 
bu şekilde devam ediyoruz. Ku-
rumumuz 5 bin metrekare alan 
üzerine oturuyoruz. 2 bin met-
rekare bahçe, 2 bin metrekare 
spor alanları, 1000 metrekarede 
de binamız bulunuyor. 6 katlı bir 
bina. Özel amaçlı kullandığımız 
salonumuz var. Beden eğitimi 
salonumuz var. Ortaokulumuz, 
Anadolu lisemiz, fen lisemiz ve 
yönetim-misafirhane olarak kat-
larımızı donatmış durumdayız. 
Çalışmalarımıza son hızla devam 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

AKILLI TAHTA BULUNUYOR 
Konuşmaların ardından ba-

sın mensuplarına okulu gezdiren 
Hüma Okulları Yönetim Kuru-
lu Başkanı Dr. Mehmet Birekul, 
özellikle “Akıllı Tahta”ya dikkat 
çekti. 3 boyutlu olarak 23 dilde 
farklı konularda sunum yapılabi-
len Akıllı Tahta ile, öğrencilerin 
görsel olarak kavrama düzeyleri-
nin artırılabileceğinin altı çizildi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Toyota sahipleri “özel ser-
vis avantajlarıyla” dolu bakım 
kampanyası ile bu yazın tadı-
nı güven içinde çıkaracak. 30 
Haziran tarihine kadar süre-
cek olan geleneksel yaz bakım 
kampanyası için Konya Toyota 
Plaza Otojen’e gelenler, tüm 
modellerde fren balataları ve 
diskleri, silecekler ile debri-
yaj setinde yüzde 25 indirim 
avantajından yararlanacaklar. 
3 yaş ve üzerin modellerde de 
Toyota Forever programı kap-
samında filtre paketleri, Toyo-
ta orijinal motor yağı ve bujiler 
yüzde 20 indirimli olurken, 

bakım işçiliklerinde de yüzde 
30 indirim uygulanacak.

Toyota sahiplerinin tüm bu 
indirim ve avantajlardan ya-
rarlanmak için yapmaları ge-
reken tek şey, otomobillerini 
yaz bakımı için kendilerine en 
yakın Toyota Plaza’ya götür-
mek olacak. 

Toyota Forever Kart’ı ol-
mayan Toyota’lılar, dijital 
kartlarını Konya Toyota Plaza 
Otojen’de ücretsiz olarak ta-
nımlatarak avantajlardan he-
men faydalanmaya başlayabi-
lecekler.
n HABER MERKEZİ

Türk-İş Konfederasyonu 
çatısı altında sendikal faaliye-
tini sürdüren Şeker-İş Konya 
Şube Başkanı Metin Kunter, 
Konya Şeker’e ve onun bir 
markası olan Torku’ya sonuna 
kadar sahip çıkacaklarını be-
lirtti. Kunter, “Konya Şeker’e 
yönelik geçtiğimiz günlerde 
sosyal medyada FETÖ firarileri 
tarafından paylaşıma verilen, 
‘Torku markası’ iflas etti, 23 
Haziran tarihinde bunu kamu-
oyuna açıklayacak’ şeklindeki 
asparagas, çamur söylemler, 
parçacı ve parçalayıcı zihin-
lerin ürünü olarak karşımıza 
çıkmıştır. Öyle görülüyor ki 
tozlayıcılar 15 Temmuz’da ol-
duğu gibi tekrar iş başındadır. 
Bu sefer Milli markalarımızı 
hedefe almıştır. Kuruluş amacı 
ülkemizin yerel ve ulusal baz-
da sürdürülebilir kalkınmasına 
katkıda bulunmak, üretim ve 
tedarik zinciriyle tohumdan 

sofraya güvenilir, doğal ve 
kaliteli ürünler sunmak olan 
Konya Şeker, dünya konjonk-
türündeki yerini sağlama al-
mış bir kuruluştur. Pankobirlik 
Genel Başkanı Sayın Recep 
Konuk’un önderliğinde sek-
tör, kalın duvarlar arasından 
çıkarılıp, dünya gerçeklerine 
pencereleri açık, modern ve 
yenilikçi bir anlayışla bugünle-
re gelmiştir.Bazı zavallı çürük 
zihniyetlerce sosyal medyada 
başlatılan karalama kampan-
yası bu sektörde ülkemizin 
dünyada söz sahibi olabilmesi 
için elinde son derece değer-
li bir hazinenin var olduğunu 
gören ve bunu yok etmek is-
teyen FETÖ’cü zihniyetin bir 
oyunudur. Milletimizi, milli 
markamız olan Konya Şeker’e 
ve onun markası Torku’ya so-
nuna kadar sahip çıkmaya da-
vet ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Toyota Plaza Otojen’de
yaza özel servis avantajları

İşçiler olarak Konya Şeker’e 
veTorku’ya sahip çıkacağız 

NEÜ nano dünyayla geleceği planlıyor
Necmettin Erbakan Üniver-

sitesi (NEÜ) AKEF Konferans Sa-
lonunda NEÜ Bilim ve Teknoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(BİTAM) tarafından düzenlenen 
“Nano Okul 2019 Etkinliği”, 
Nano Dünyayı Keşfediyorum 
başlıklı açılış programıyla baş-
ladı. Öğrencileri - nanobilim ve 
nano teknoloji ile tanıştırmak 
ve farkındalık oluşturmak için 
yapılan programa NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz 
Doğan, NEÜ Bilim ve Teknoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Haluk Bingöl, 
NEÜ Bilim ve Teknoloji Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi Da-
nışmanı Prof. Dr. Mustafa Ersöz, 
akademisyenler ve ortaöğretim 
öğrencileri katıldı.

NEÜ Bilim ve Teknoloji 
Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi Müdürü Prof. Dr. Haluk 

Bingöl yaptığı konuşmada nano-
bilim hakkında dinleyenleri bil-
gilendirdi. Ülkemizin de Vizyon 
2023, Vizyon 2071 gibi strate-
jilerini kapsayacak bir dönemde 
nanobilim ve nanoteknolojinin 
yaşayacağını kaydeden Bingöl, 
dünyada da nanobilim ile ilgili 
lisans, yüksek lisans gibi prog-
ramların yaygın olduğunu be-
lirtti.

Bu konuya ilgi çekilmesinin 
gerekliliğini anlatan Bingöl; “Ül-

kemizde bu yeni teknoloji dev-
rine uyum sağlayabilmek için 
birçok bilim insanı tarafından 
çalışmalar sürdürülmektedir. Bu 
çalışmalar kapsamında ortaokul 
öğrencilerine yönelik kendi öz 
kaynaklarını kullanarak ilk defa 
bir devlet üniversitesi olan Nec-
mettin Erbakan Üniversitesinde 
düzenlenen Nano okul 2019 et-
kinliğimizin bu anlamda önemi-
ni vurgulamak isterim. Katkıları 
ve teşriflerinden dolayı Üniver-

sitemiz yönetimine teşekkürle-
rimi sunuyorum.” diye konuştu.

NEÜ Bilim ve Teknoloji Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi Da-
nışmanı Prof. Dr. Mustafa Ersöz 
de konuşmasında son 20 yıldır 
nano teknolojide meydana gelen 
gelişmelerin özellikle gelişmek-
te olan ülkelerde rekabet seviye-
lerini bir üst noktaya taşıdığını 
kaydederek şunları söyledi: “Bİ-
TAM olarak geleceğinizle ilgili 
yol göstermek adına böyle bir 

program hazırladık. Faydalı ola-
cağını, genç arkadaşlarıma ışık 
tutacağına inanıyorum. Bundan 
sonraki faaliyetlerde de gençle-
rimizin bilimle buluşmaları adı-
na önemli olduğunu söylemek 
isterim. Umarım bu etkinlikler 
sizlere faydalı olur.”

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Oğuz Doğan ise konuyla il-
gili gençlere düşündürücü soru-
lar yönelterek bu sistem üzerine 
düşünmelerini istedi. Doğan, 

nano dünyayı keşfetmeleri için 
gençlere kolaylıklar diledi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu ise; “Karşımda şimdinin 
küçük, geleceğin büyük bilim 
adamlarını görüyorum. Üni-
versitemiz hem bilim üretmek, 
hem de ürettikleri bilimi paylaş-
mak için vardırlar. Biz de bunu 
yapmak istiyoruz. Siz gelecekte 
neler yapabileceğinizi, belki de 
bu program çerçevesinde göre-
ceksiniz.

 Bu projenin arkasının gele-
ceğini düşünüyorum. Bu etkinli-
ğin sizin için faydalı olmasını te-
menni ediyorum.” diye konuştu.

Rektör Zorlu, konuşması-
nın ardından, etkinliğe ilk kayıt 
yaptıran öğrenci Ahmet Selim 
Kayacan’a nano okul 2019 for-
masını takdim etti. Etkinlik 3 
gün boyunca AKEF Konferans 
Salonunda devam edecek.
n HABER MERKEZİ
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Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Konya Mevlana Meydanı’nda gıyabi cenaze namazı 
kılındı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazında, Mursi’nin Hakk yolda şerefli bir ömür geçirdiği vurgulandı 

En şerefli ölüm!
Mısır’da mahkeme salonun-

da hayatını kaybeden ülkenin de-
mokratik yöntemlerle seçilmiş ilk 
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 
için Konya Mevlana Meydanı’nda 
gıyabi cenaze namazı kılındı. Kon-
ya İl Müftülüğü’nün öncülüğünde 
kılınan gıyabi cenaze namazına; Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu, İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Abdüssettar Yarar, AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı, Saadet Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yal-
man, Memur-Sen Konya Şube Baş-
kanı Nazif Karlıer, Anadolu Gençlik 
Derneği (AGD) Konya Şube Başka-
nı Mehmet Parlak, çok sayıda STK 
temsilcisi ile çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. Merhum Mursi için İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu tarafından gıyabi 
cenaze namazı kıldırıldı. 

KÜRESEL SİSTEME DİKKAT ÇEKTİ 
Gıyabi cenaze namazının ar-

dından AGD Konya Şube Başkanı 
Mehmet Parlak bir açıklama yaptı. 
Mısır’da 25 Ocak 2011 yılında 30 
yıllık Hüsnü Mübarek yönetiminin 
son bulduğunu hatırlatan Parlak, 
aynı yıl Haziran ayında yapılan 
seçimlerle Müslüman Kardeşler 
Hareketi’nin seçimi kazandığını 
söyledi. Seçimlerin kazanılmasının 
akabinde 30 Haziran 2012 tarihin-
de Muhammed Mursi’nin seçilmiş 
ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve 
geldiğini söyleyen Parlak, sözlerini 
şöyle sürdürdü, “Mısır’ı kendi kont-
rollerinden çıkarmak istemeyen 
küresel sistem, serbest seçim imka-
nına rağmen, iktidar ve muhalefet 
arasında uzlaşma zemini oluşması-
na izin vermemiş, sokak gösterileri-
ni kışkırtmış, ülkede sürekli kaotik 
bir halin oluşmasına yol açmıştır. 
Küresel sistemin en çok da bilişim 
teknolojilerinin oluşturulduğu et-
kiyle galeyana getirdiği sokak gös-
terilerinin devamında 3 Temmuz 
2013’de Mısır’da silahlı kuvvetler 
yönetime el koydu. İlginçtir ki sü-
rekli demokrasi, insan hakları ve 
özgürlük diyen Batı, Mısır’da yapı-
lan darbeye ve bir gün sonra da se-
çilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin tutuklanmasına sessiz 
kaldı. Darbe yönetimi altında ge-
çen 6 yılda, Mısır’da yüzlerce idam, 
5 bine yakın ölüm, on binlerce ya-
ralanma, 30 bin kadar tutuklanma 
sözde insan hakları savunucusu 
Batı’yı rahatsız etmemiştir. Küresel 
sistem kontrolünde tutmak istediği 
ülkelerde toplumun farklı kesimle-
rini birbirine düşürmeyi, düşmanlık 
oluşturmayı, telafisi çok zor acılar 
yaşatmayı bir strateji olarak uygu-
lamaktadır. Bu tuzağın farkında ol-
mak, bu oyuna gelmemek, sabırla 
ve adaletten yana olmak büyük be-
deller gerektirmektedir. Her türlü 
olumsuz şartlarda ve sıkıntılı süreç-
te dahi hakkı hak bilip haktan yana 
olarak yaşamak ve ölmek insan 
için en şerefli lütuftur. Bizler mer-
hum Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin Cenab-ı Hakk’ın lütfuna 
mazhar olduğuna inanıyoruz ve 
dua ediyoruz. Mısır yöneticilerine 
ülkelerinin emin bir liman olmasını 
engelleyen, Mısır halkının huzuru-
nu kaçıran ve geleceğini karartan 
uygulamalardan vazgeçmesini ha-
tırlatırız.”

GELİN KÖTÜLÜĞÜ DURDURALIM! 
Konya Sivil Toplum adına ko-

nuşma yapan Mustafa Ekrem Do-

ğan da, Mısır’daki siyasi tutukluların 
serbest bırakılmasını ve Mursi’nin 
ölümünün uluslararası bir heyet 
tarafından incelenmesini istedi. 
Ayrıca Müslümanlar olarak bir ve 
beraber olmak gerektiğine vurgu 
yapan Doğan, şunları söyledi, “Ey 
dünya Müslümanları! Hani biz bir 
bedenin uzuvları gibiydik. Hani biri-
mizin canı yanınca diğerinin de canı 
yanacaktı. Hani bir duvarın tuğla-
ları gibi kol kola olacaktık. Hani bir 
araya gelişimiz kafirlerin yüreğine 
korku salacaktı? Yoksa kalplerimiz 
dünya sevgisiyle, ölüm korkusuyla 

mı doldu? Hayat iman ve cihattır 
düsturunu kuşatın ve darbecile-
ri, Batı hayranlarını yetiştiren bu 
hayatı değiştirelim. Bu meydanda 
toplanan Konyalı Müslümanlar! Bu 
şehrin sokakları, okulları, kahveha-
neleri, camileri sizleri bekliyor. Gelin 
ihmallerimizle ortaya çıkan kendi 
ellerimizle yetiştirdiğimiz kötülüğü 
durduralım. Bu sebeple; Mısır’da-
ki siyasi tutukluların derhal serbest 
bırakılmasını, cuntacı Sisi’nin ulus-
lararası mahkemede yargılanmasını, 
Muhammed Mursi’nin şehadetini 
uluslararası bir heyet tarafından in-

celenmesini talep ediyoruz. Ey Mur-
si; senin şereflendiğin ölüm gibi bir 
ölümle Rabbimize kavuşmayı ne çok 
isterdik.” Konuşmaların ardından 
Meydanda toplanan kalabalık, tek-
birler getirdi, çeşitli sloganlar attı. 
Bazı vatandaşlar da “Zalim Sisi, bir 
gün hesabın sorulur”, “Utan iki yüz-
lü dünya Mursi şehit oldu”, “İslam 
birliği kurulsun”, “Her şey şerefli bir 
ölüm içindir”, “Çocuklarımız bizim 
için onlar adamdı diyecekler”, “Bir 
Musa gelecek sizi bulacak” yazılı 
pankartlar açtı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Yüzlerce kişi Konya Mevlana Meydanı’nda buluşarak Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Meydanda toplanan bazı vatandaşlar “Zalim Sisi, bir gün hesabın sorulur”, 
“Utan iki yüzlü dünya Mursi şehit oldu” yazılı pankartlar açtı.
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AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, “Mısır’da insan haklarının hiçe sayılmasını kabul etmedik, 
etmeyeceğiz. 2357 gündür Mısır zindanlarında zulüm gören Mursi, direnişin destanını yazmıştır” dedi

‘Şehit Mursi Mısır’da
direniş destanı yazdı’

AK Parti Konya İnsan Hakla-
rından Sorumlu Başkan Yardım-
cısı Ali Deresoy Mısır’ın seçilmiş 
tek lideri Muhammed Mürsî’nin 
şehit olması hasebiyle basın açık-
laması düzenledi. AK Parti Kon-
ya İnsan Hakları’ndan Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, 
İl Başkanlığı’nda düzenlediği ba-
sın toplantısında “Barbar Sisi’ye 
karşı dur diyen tek dünya lideri 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın 
gereği ve liderimizin dik duru-
şuyla Mısır’da insan haklarının 
hiçe sayılmasını kabul etmedik, 
etmeyeceğiz” dedi.

Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez 
demokratik seçimlerle Cumhur-
başkanı seçilen Muhammed Mür-
sî, özgürlük ve adalet hasretiyle 
Hakk’a yürüdüğünü belirten AK 
Parti Konya İnsan Hakları’ndan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali 
Deresoy; “İnandığı dava uğruna 
ömrünü adayan Mürsî, Mısır hal-
kı için verdiği insanlık mücadele-
sinde zalim bir cunta zihniyetiyle 
devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda 
kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan 
Abdülfettah es-Sisi, kan ve göz-
yaşı üzerine kurduğu iktidarını 
yine kanla beslemiştir. Uluslara-
rası hukuku ve insan haklarını yok 
sayarak Mısır halkını baskı altına 
alan zalim Sisi, masum insanları 
acımasızca katletmiştir. 21. yüz-
yılın Firavunu Sisi, darbeyle elde 
ettiği iktidarı süresince yüzlerce 
kişiyi idam etmiştir. Başta Ame-
rika olmak üzere bazı Batı ülke-
leri, maddi ve ideolojik çıkarları 
uğruna Mısır’da, darbe rejiminin 
insanlık dışı uygulamalarına karşı 
sessiz kalarak; işkenceleri, haksız 
yargılamaları ve vahşi idamları 

görmezden gelmiştir” dedi.
İl Başkan Yardımcısı Ali De-

resoy; “2357 gündür Mısır zin-

danlarındaki direniş destanını 
sürdüren Muhammed Mürsî, 
zalimlerin mahkemesinde şeha-

dete yürümüştür. “Sakın, Allah’ı 
zalimlerin yaptıklarından haber-
siz sanma!” (İbrahim, 42) diye 
buyuran bir dinin mensupları 
olarak bu süreçte bizleri en de-
rinden yaralayan İslam dünyası-
nın suskunluğu olmuştur. Barbar 
Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya 
lideri Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnan-
cımızın gereği ve liderimizin dik 
duruşuyla Mısır’da insan hakları-
nın hiçe sayılmasını kabul etme-
dik, etmeyeceğiz Biz, Mürsî’nin 
verdiği onurlu mücadelesinin ve 
şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, 
zulme direnenleri ve zulmeden 
zalimleri unutmayacaktır” ifade-
lerini kullandı.
n ALİ ARSLAN

Önceki gün mahkeme sa-
lonunda vefat eden Mısır’ın 
seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı 
olan Muhammed Mursi için 
Konya’nın Kulu ilçesinde gı-
yabi cenaze namazı kılındı. 
Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi için Kulu 
Merkez Camisinde öğle na-
mazının ardından cemaat ve 

vatandaşlar gıyabi cenaze na-
mazı kıldı. Kulu Müftüsü İbra-
him Kaçaroğlu’nun kıldırdığı 
namaza, Kaymakam Ali Edip 
Budan ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Mahkeme salonunda 
68 yaşında hayatını kaybeden 
Mursi, 2013 yılından bu yana 
tutuklu bulunuyordu.
n İHA

Mahkemede hayatını kay-
beden Mısır’ın seçilmiş ilk 
Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi için Karaman’da gıyabi 
cenaze namazı kılındı. Mah-
kemede hayatını kaybeden 
Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhur-
başkanı Muhammed Mursi 
için öğle namazını müteakip 
Aktekke 15 Temmuz Demok-
rasi Meydanı’nda gıyabi ce-
naze namazı kılındı. Cenaze 
namazına, Sivil Toplum Kuru-

luşları (STK) Platformu üyeleri 
ve vatandaşlar katıldı. Kılına-
cak olan gıyabi cenaze nama-
zına katılmak için meydana 
gelen vatandaşlar, ellerinde 
Muhammed Mursi’nin fotoğ-
raflarının bulunduğu dövizler 
taşıdı. Gıyabi cenaze namazı İl 
Müftüsü Muhammet Lütfi Ke-
tenci kıldırdı. Kur’an-ı Kerim 
kerim okunmasının ardından 
dua edildi.
n İHA

Kulu’da halkı Mursi 
için kıyama durdu

Mursi için Karaman’da 
gıyabi cenaze namazı kılındı 

AK Parti MKYK Üyesi Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun; Mu-
hammed Mursi’nin vefatıyla ilgili 
açıklama yaptı. Sorgun açıklama-
sında “Mısırın demokratik yollarla 
ve yüzde 52 gibi yüksek bir oy ora-
nıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı 
olan Muhammed Mursi’nin vefatı-
nın derin üzüntüsü yaşıyoruz. Mur-
si’nin vefatı bütün İslam coğrafya-
sını ve demokrasi ye inanan dünya 
milletlerini hüzne boğmuştur. Da-
vasından mücadelesinden zerre 
geri adım atmadan 6 yıldır zindan 
hayatı yaşayan Muhammed Mursi  
darbecilerin ahlaksız, hükümsüz 
ve düzmece mahkeme salonunda 
şehit olmuştur. Rabbim şehadetini 
kabul etsin. Mısır halkının, dünya 
Müslümanlarının mazlumların, 

mağdurların başı sağolsun. Batı-
nın ve özellikle ABD nin desteğiyle 
tıpkı 15 Temmuz da FETÖ’cülerin 
yaptığı gibi işgalle darbeyle yöneti-
me gelen Darbeci Sisi onlarca Müs-
lümanı idam ederek katletmiştir. 

Ne hazindir ki; sözde idama karşı 
olan batılı ülkeler Müslümanların 
idamlarına sessiz kalmıştır. Daha 
da vahim olanı ise 7 gencin idam 
edildiği haftada uluslararası bir 
toplantı için AB üyesi ülkeler Si-

si’nin davetiyle Mısır’a gelmiştir. 
Batılılar bu davranışlarıyla ne ka-
dar ikiyüzlü ne kadar samimiyet-
ten uzak olduklarını bir kez daha 
açık ve net olarak ortaya koydular. 
Batının kuklası darbeci hain Sisi 
Muhammed Mursi yi iktidar dan 
uzaklaştırmış ancak gönüllerden 
silememiştir. Nasıl 58 yıl önce Ad-
nan Menderes’i iktidardan indirip 
idam eden darbeciler lanetle, Men-
deres rahmetle anılıyorsa, yüzyıllar 
sonra Sisi lanetle Mursi rahmetle 
anılacaktır. Davasına sadakatine, 
demokrasi mücadelesi ne şahit ol-
duğumuz Muhammed Mursi ye bir 
kez daha Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Başımız sağ olsun, ümmetin 
başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

‘Mazlumların ve mağdurların başı sağolsun’

‘Zalimlere karşı dik duruşun simgesi oldu’
Mısır’ın seçilmiş ilk Cum-

hurbaşkanı Muhammed Mur-
si, darbeyle indirilmiş ve Mısır 
zindanlarına hapsolmuştu. Ön-
ceki gün çıkarıldığı mahkeme 
salonunda şehadete yürüyen 
Muhammed Mursi’yle ilgili 
açıklama yapan Saadet Partisi 
Konya İl Başkanı Hüseyin Say-
dam, “Müslüman Kardeşler 
Hareketinin öncülerinden Mer-
hum Mursi’ye Cenabı Allah’tan 
rahmet, tüm İslam milletine sa-
bırlar diliyoruz. Mısır’da darbey-
le indirilen ve yıllardır tutuklu 
bulunan kardeşlerimiz için eli-
mizden bir şey gelememesinin 
acı ve üzüntüsüyle yaşarken, 
meydana gelen bu elim olay biz-
leri daha da derinden üzüntüye 
gark etmiştir. Mısır’da 25 Ocak 
2011 tarihinde 30 yıllık Hüsnü 
Mübarek yönetimi son bulmuş, 
Haziran ayında yapılan seçimle-
ri de Müslüman Kardeşler Ha-
reketi kazanmıştı. 30 Haziran 
2012’de Muhammed Mursi, 
Mısır’ın seçilmiş ilk cumhur-
başkanı olmuştu. Mısır’ın kendi 
kontrollerinden çıkmasını iste-

meyen küresel egemen güçler, 
pek çok İslam ülkesinde gerçek-
leştirdiği gibi ülkenin kaos orta-
mına girmesine zemin ayarladı 
ve 3 Temmuz 2013’de Mısır’da 
kanlı bir darbe ile yönetime el 
koydu. Batı yine ikiyüzlülüğünü 
göstermiş, helvadan putlarını 
yemişlerdir. Her durumda de-
mokrasiden bahseden, demok-
rasi naraları atan AB ve ABD 
nedense seçilmiş, seçimle gel-
miş Müslümanların işbaşında 
olmalarına tahammülleri yok-
tur. Darbe yönetimi altında ge-
çen 6 yılda Mısır’daki yüzlerce 
idam, 5 bine yakın ölüm, on bin-
lerce yaralanma, 30 bin kadar 
tutuklanma sözde insan hakları 
savunucusu Batı’yı rahatsız et-
memiştir. Batı, bu idamlar ve 
tutuklamalar karşısında bırakın 
tepki göstermeyi bilakis teşvik 
edici olmuştur. Çünkü küresel 
sistem kontrolünde tutmak is-
tediği ülkelerde toplumun farklı 
kesimlerini birbirine düşürme-
yi, düşmanlık oluşturmayı, tela-
fisi çok zor acılar yaşatmayı bir 
strateji olarak uygulamaktadır. 

Özgürlük ve demokrasi naraları 
atan batılı ülkelerden bu dar-
be sonrası hiçbir ses çıkmamış, 
İslam ülkeleri liderlerinden ise 
cılız tepkiler gelmiştir. Dünyayı 
nizamat verme iddiasında olan, 
dünyayı kan ve gözyaşı seline 
çeviren bu zalimler topluluğun-
dan bir beklentimiz yok. Dünya-
yı bu duruma getiren zalimler-
den ne medet umuyoruz ne de 
huzur ve sükûnet getirmelerini 
bekliyoruz. Yine bir Mısır şehi-
di olan Seyyid Kutub’un dediği 
gibi ‘Batılılardan nefret ediyo-
rum, Amerika’dan nefret ediyo-
rum ama daha çok Amerika’nın 
vicdanına sığınan Müslüman-
lardan nefret ediyorum’ düşün-
cesindeyiz” ifadelerini kullandı. 

“Bu tuzağın farkında olmak, 
bu oyuna gelmemek, sabırla 
haktan ve adaletten yana olmak 
büyük bedeller gerektirmekte-
dir” diyen Saydam, “Her türlü 
olumsuz şartlarda ve sıkıntı-
lı süreçte dahi hakkı hak bilip 
haktan yana olarak yaşamak ve 
ölmek insan için en şerefli lütuf-
tur. Bütün bu gerçekler altında, 

seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı 
olmasına rağmen küresel güçle-
rin maşası zalim Sisi karşısında 
yalnız kalan Mursi davasından 
ve mücadelesinden asla vaz-
geçmemiş ve zalimlere karşı dik 
duruşun simgesi haline gelmiş-
tir. Biz merhum şehit cumhur-
başkanı Muhammed Mursi’nin 
Cenabı Hakkın lütfuna mazhar 
olduğuna inanıyoruz ve dua 
ediyoruz. Mısırlı yöneticilere ül-
kelerinin emin bir liman olma-
sını engelleyen, Mısır halkının 
huzurunu kaçıran ve geleceğini 
karartan uygulamalardan vaz-
geçmesini hatırlatırız. Yöne-
ticisiyle yönetileniyle hepimiz 
Allah’tan geldik ve dönüşümüz 
Allah’a olacaktır. Şehit Muham-
med Mursi’ye tekrardan Cenabı 
Allah’tan rahmet dilerken, baş-
ta ailesine, Müslüman Kardeş-
ler Teşkilatına, İslam milletine 
sabırlar diliyoruz. Cenabı Allah, 
hepimizi hakkı üstün tutarak 
yaşayanlardan ve bu şekilde 
kendisine kavuşanlardan eyle-
sin” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Düğün çadırında 
sel paniği yaşandı

Aksaray’ın Ortaköy ilçesin-
de şiddetli yağmur nedeniyle 
oluşan sel suları düğün çadırını 
basınca paniğe neden oldu. Or-
taköy ilçesine bağlı Ceceli Köyü 
Yukarı Mahallesinde damat 
Şuayip Çayır’ın evinin önünde 
gerçekleşen düğüne gelen da-
vetliler, aniden bastıran yağmur 
ve doluya hazırlıksız yakalandı. 
Çadır içine sığınan kadınlar, ça-
dıra da su basması üzerine pa-
nik yaşadı. Bazıları oturdukları 
sandalye üzerine çıkarak kendi-
lerini korumaya çalıştı. Dengesi-
ni kaybeden bir kadın ise, suya 

düştü. Akıntıya kapılan kadını 
düğündeki vatandaşlar kurtardı. 
Çadırdaki kadınlar kucaklarında-
ki çocuklarıyla birlikte el ele ve-
rip suya kapılmamak için büyük 
çaba gösterdiği anlar cep tele-
fonu kamerasına saniye saniye 
yansıdı. Öte yandan yoğun yağ-
murla birlikte gelen sel nedeniy-
le Aksaray Ankara yolu bir süre 
ulaşıma kapalı kaldı. Yaklaşık 60 
kilometrelik yol boyunca etkili 
olan sel suları nedeniyle trafi-
ğin ilerleyememesi sonucu uzun 
araç kuyrukları oluştu. .
n İHA

Uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak Konya’da şafak vaktinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
14 adrese yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerine
şafak vakti operasyon

Konya Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde 
birçok adrese şafak vakti eş zamanlı 
operasyon düzenledi. Özel Harekat 
polisinin de katılımıyla düzenlenen 
operasyonda uyuşturucu tacirleri 
gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Şubesi ekipleri kentte uyuş-
turucu madde ticareti yaptığı iddia 
edilen kişileri yapılan incelemeler 
doğrultusunda tespit etti. Yapılan 
çalışmalar kapsamında şüphelilerin 
adresleri belirlendi. Bu kapsamda 

sabah saatlerinde belirlenen ad-
reslere Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şubesi, Özel Harekat polisi destekli 
şafak operasyonu düzenlendi. 14 
adrese eş zamanlı yapılan operas-
yonda şüpheliler gözaltına alındı. 

Yapılan baskınlar sonrası Nar-
kotik köpeği Oscar evlerde arama 
yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 
4,3 gram eroin, 58,3 gram esrar, 
211 adet uyuşturucu hap ele ge-
çirildi. Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak 
üzere emniyete götürüldü.
n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Konya merkezli 30 ilde FETÖ/PDY operasyonu 
FETÖ/PDY’nin Türk Silah-

lı Kuvvetleri yapılanmasına 
“mahrem imamlık” yaptıkları 
iddiasıyla 63 şüpheli hakkın-
da gözaltı kararı verildi. Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığınca 
yürütülen soruşturma kapsa-
mında, Türk Silahlı Kuvvetleri 
içerisinde yapılanan FETÖ/PDY 
mensubu askeri personel ve 
bu personele mahrem imamlık 
yaptıkları tespit edilen şüphe-
lilerin verdiği ifadeler doğrul-
tusunda belirlenen 63 şüpheli 

hakkında yakalama kararı çıka-
rıldı. Harekete geçen İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele Şube-
si ekiplerince, Konya merkezli 
30 ilde belirlenen adreslere eş 
zamanlı operasyon başlatıldı. 
Operasyonda, haklarında gözal-
tı kararı verilen 63 şüpheliden 
15’i yakalandı. Adreslerinde 
bulunamayan 48 şüphelinin ya-
kalanmasına yönelik çalışmalar 
sürüyor.
n İHA

Minibüsün greydere çarptığı
kazada 1 kişi hayatını kaybetti 

Kontrolden çıkan otomobil 
ağaçlara çarptı: 1 ölü 

Konya’da 
kontrolden çı-
kan ve döner 
k a v ş a k t a k i 
ağaçlara çarpa-
rak durabilen 
otomobilin sü-
rücüsü hayatı-
nı kaybetti. 

Kaza, saat 
02.00 sırala-
rında merkez 
Selçuklu ilçesi 
Horozluhan 
Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Cad-
desi üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, otogardan 
Ankara Caddesi istikametine se-
yir halinde olan Hikmet Özkan 
(62) idaresindeki 42 DFE 01 pla-
kalı otomobil, döner kavşağa gel-
diğinde sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kavşaktaki ağaçlara çarparak du-
rabildi. Kazada, sürücü Hikmet 
Özkan olay yerinde hayatını kay-
bederken, emniyet kemeri ar-
kasından takılı olduğu belirtilen 
sürücünün cansız bedeni çarp-

manın şiddetiyle kapı camından 
dışarı çıktı. Sürücünün yanında 
bulunan arkadaşı Y.K. (49) ise 
kazadan yara almadan kurtuldu. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Y.K. sağlık görevlileri tara-
fından kontrol amaçlı müşahede 
altına alındı. 

Polis ekiplerinin olay yerindeki 
incelemelerinin ardından Hikmet 
Özkan’ın cansız bedeni Konya 
Numune Hastanesi morguna kal-
dırıldı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

A k s a -
ray’da mini-
büsün grey-
dere arkadan 
çarpması so-
nucu meyda-
na gelen tra-
fik kazasında 
yaralanan 3’ü 
çocuk 7 kişi-
den 1’i haya-
tını kaybetti. 
Kaza, saat 
22.00 sırala-
rında Aksaray - Ankara Karayolu 
10’uncu kilometresinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğ-
de’den İstanbul’daki yakınlarını 
görmek için yola çıkan Cevdet 
Y. (54) idaresindeki 34 YJ 0969 
plakalı minibüs, Aksaray’dan An-
kara istikametine seyredenden 
10’uncu kilometrede emniyet şe-
ridinde seyreden karayollarına ait 
İlhami A. (59) idaresindeki grey-
dere arkadan çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle minibüsün ön kısmı 
içeriye girerken, sürücü ve yolcu 
olarak bulunan Ayşe Y. (24), Fa-

dime Y. (54), Elisa Nur Y. (6), Se-
her Ç. (31), Göktuğ Ç. (5), Abdul-
kadir Y. (5) yaralandı. Çarpmanın 
etkisiyle minibüs sürücüsü ve 
yolcu Fadime Y. minibüste sıkıştı. 
Olay yerine gelen Aksaray Bele-
diyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 
sıkışan yaralıları kısa süren ça-
lıma sonucu kurtardı. 112 Acil 
Yardım ekiplerince Aksaray Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırılırken yaralılardan Fadime 
Yücel yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak bugün 
hayatını kaybetti.. 
n İHA
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Konyalı bilim adamının büyük başarısı
Konya-Yunaklı Bilim Ada-

mı Prof Dr Osman Demirhan, 
ABD’de Tıp bilimine yön veren 
bir kitapta yazarlık yaptı. Tıp 
Bilimleri alanında yaptığı araş-
tırmalar ve yazdığı makalelerle 
insanlık tarihine ışık tutan Kon-
ya-Yunak’lı Bilim Adamı Prof. 
Dr. Osman Demirhan, Amerika 
Birleşik Devletlerinde (ABD) Tıp 
bilimine yön veren bir kitapta 
yazarlık yaptı.

Konya- Yunaklı Bilim Adamı 
Prof. Dr. Osman Demirhan, Türk 
– Amerikan Bilim Adamları ve 
Akademisyenler tarafından ortak 
hazırlanan “Tobacco Addiction: 
Effect On Human Health” (Tü-
tün Bağımlılığının İnsan Sağlığı-
na Etkisi ) adlı kitabın bir cildinin 
yazarlığını yaparak Türk Tıp tari-
hinde ilke imza attı.

Türk – Amerikan Bilim 
Adamları tarafından ortak hazır-
lanan ve tıp bilimine yön veren 

bilgiler üreten Tabacco Addicti-
on: Effect On Human Health adlı 
5 ciltten oluşan kitabın Tabacco 

Use And Its Genotoxic Effects İn 
Pregnancy (Gebelikte Tütün Kul-
lanımı ve Genotoksik Etkileri)’ni 

anlatan bir cildin tamamının 
yazarlığını Türkiye’yi temsilen 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi Öğretim Üyesi Yunaklı Bilim 
Adamı Prof. Dr. Osman Demir-
han yaptı.

Prof. Dr. Osman Demirhan, 
araştırmaları, buluşları ve teda-
vi yöntemleri ile dünyada yankı 
doğuran tıp insanları arasında 
gösteriliyor. Prof. Dr. Osman De-
mirhan son olarak 2010 yılı No-
bel Tıp Ödülü alan bilim insanın 
adına verilen “Robert G. Edwar-
ds Prize Paper Award” ödülüne 
aday gösterilmişti. Başarılı ve 
çığır açıcı çalışmalarıyla yurt içi, 
yurt dışı ve uluslararası alanda 
bugüne kadar birçok ödüle layık 
görülen Prof. Dr. Osman Demir-
han, şimdi de ABD’de hazırlanan 
ve 2 ay önce yayınlanan kitaba 
yazarlık yaparak ülkemizi onur-
landırdı.
n HABER MERKEZİ

‘Umut dolu bir yılı
geride bıraktık’

Türk Eğitim 27.
kuruluş yılını kutluyor

2018-2019 eğitim-öğretim yı-
lını değerlendiren Türk Eğitim-Sen 
Konya 2 Nolu Şube Başkanı Veli 
Doğrul, “Bu öğretim yılı, eğitim 
çalışanları için umutlarla dolu geç-
ti” dedi. Türk Eğitim-Sen Konya 
2 Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, 
geçtiğimiz Cuma günü sona eren 
2018-2019 Eğitim- Öğretim Yı-
lı’nı değerlendirdi. 2018-2019 
eğitim-öğretim yılının eğitim ça-
lışanları için umut dolu geçtiğini 
belirten Doğrul, eğitimle ilgili so-
runları hatırlattığı açıklamasında 
şunları söyledi, “3600 Ek Göster-
ge, idareci atamaları, öğretmen 
alımları, sözleşmeli öğretmenlik, 
mazerete bağlı tayinler, okulla-
rımızın temel sorunları, eğitim 
planlamaları gibi konulardaki bek-
lentilerimizin gerçekleşmesi için 

mücadele ettik; etmeye de devam 
edeceğiz. Bizler eğitim çalışanları 
olarak, Eğitim- Öğretimde yaşanı-
lan sorunların farkındayız. Yıl için-
de yaptığımız okul ziyaretleri ile bu 
sorunları yerinde tespit edip ilgili 
makamlara ilettik. Çözüm öneri-
lerimiz de mevcuttur. Dileğimiz 
odur ki: Türk Milletini, dolayısıyla 
Mustafa Kemal Atatürk’ün kurdu-
ğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 
“Muasır Medeniyetler” seviyesi-
ne ulaştıracak akılcı, bilimsel ve 
Millî bir eğitime en kısa zamanda 
kavuşmuş oluruz. Bu öğretim yılı 
sonunda karnesini alıp tatili hak 
eden çok sevgili öğrencilerimiz ile 
onları destekleyen velilerimize bol 
dinlenmeli, eğlenceli, güzel tatiller 
diliyorum.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata; “Türk 
Eğitim-Sen’in 27’inci kuruluş yıl 
dönümü dolayısıyla bir açıklama 
yaptı. Türk Eğitim-Sen’in kuru-
luşunun 27’inci yılını büyük bir 
mutluluk ve şerefle kutladıklarını 
belirten Ata, “Türk Eğitim-Sen, 
memleket sevdasını ekmek kavga-
sının önüne koymuş bir sendikadır. 
Bu noktada duruşu, ilkeleri, icraat-
ları ile her daim önder ve örnek 
olan Türk Eğitim-Sen’in 27’inci 
kuruluş yıldönümü kutlu olsun” 
dedi.

Türk Eğitim-Sen’in gücüne 
güç katan 207 bin 500 fikri, vic-
danı, irfanı hür neferine de teşek-
kürlerini ileten Türk Eğitim-Sen 
Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer 
Ata, “Vatan, millet söz konusu ise 
gerisi teferruattır dedik; amasız, 
fakatsız ve koşulsuz şekilde dev-
letimizin ve milletimizin yanında 
saf tuttuk, Varlığımızı Türk var-
lığına armağan ettik. Milli bilin-

cimizi her zaman uyanık tuttuk, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
gücüne inandık, rengi ne olursa 
olsun devletimizin bekasına kast 
eden oluşumların uzantılarını ve 
bölücü aymazları aramızda barın-
dırmadık. 27 yıl önceki mücadele 
azmimiz hala ilk günkü gibi sür-
mektedir. Kararlıyız, inançlıyız, 
cesuruz. Türlü imkânsızlıklarla 
kurduğumuz sendikamızı daha da 
yükselterek, büyüterek bugünlere 
getirmiş olmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. Amacımız; şahsiyeti-
mizle, dik duruşumuzla, hak ve 
adalete inancımızla gelecek nesil-
lere güzel bir miras bırakmaktır. 
Tesadüflerin değil, inanç ve ilke-
lerin ışığında bir araya gelenle-
rin oluşturduğu Türk Eğitim-Sen 
şaşmadan, sağa sola sapmadan, 
eğilip bükülmeden yoluna devam 
edecektir. Eğitim çalışanları emin 
olsun ki; Türk Eğitim-Sen varsa 
umut vardır” dedi.
n HABER MERKEZİ

ASKON Konya Şubesi tarafından organize edilen Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi bugün başlıyor. Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katılacağı zirvede tarımın dünü, bugünü ve yarını masaya yatırılacak

Tarımın merkezinde
tarım konuşulacak

ASKON Konya Şubesi Konya 
Valiliği himayesinde dünyada tarı-
mın yapıldığı ilk merkezlerden biri 
olan Çatalhöyük’ün ismini taşıyan 
bir tarım zirvesine imza atacak. Bu-
gün başlayacak ve 2 gün sürecek 
olan zirveye Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli de katılacak. 
Zirvede alanında uzman isimler, 
tarımın dünü, bugünü ve yarını üze-
rine değerlendirmelerde bulunacak. 
Tarımın tüm paydaşları bu zirvede 
buluşturulacak. 

ASKON Konya Şubesi’nde yö-
netim kurulu üyeleriyle birlikte ba-
sın toplantısı düzenleyerek zirveye 
ilişkin bilgiler veren ASKON Konya 
Şube Başkanı Yakup Yıldırım, “Zir-
vemizin, içerik ve konuşmacıları ko-
nusunda birçok istişareler yapılmış 
ve son şekli verilmiştir. Öncelikle 
zirvemizin teması olan Çatalhöyük, 
hepimizin bildiği gibi Anadolu’da 
neolitik çağın ilk ve en önemli arkeo-
lojik buluntularından biri kabul edil-
miştir. Çatalhöyük, dünyada tarımın 
da ilk yapıldığı yerlerden biri olarak 
kayıtlara geçmiştir. Çatalhöyük, 
şehrimiz ve ülkemiz adına, tarihten 
gelen kültürel mirasımızdır. Bu mi-
rasımızı dünyaya tanıtmak ve gele-
cek nesillere ulaştırmak için elimiz-
den gelenin en iyisini şehir insanı 
olarak yapmaya mecburuz. Umarız, 
zirvemizin ismini Çatalhöyük olarak 
adlandırarak bir farkındalık oluştu-
rabiliriz” diye konuştu. 
‘ÜLKE TARIMININ KALBİ KONYA’DIR’

Konya’nın Türkiye’de tarımın 
kalbi olduğunu dile getiren ASKON 
Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, 
“Yaklaşık 4 ay önce çalışmalara baş-
ladığımız programımızı büyük bir 
zirveyle inşallah gerçekleştireceğiz. 
Her yıl düzenlenmesini planladığı-
mız Çatahlöyük Milli Tarım Zirvesi 
yıllara göre ve ülkemizin tarım poli-
tikaları ışığında farklılık gösterecek-
tir” dedi. 

Programın içeriği hakkında da 
bilgiler veren ASKON Konya Şube 

Başkanı Yakup Yıldırım, “Programı-
mız Tarım ve Orman Bakanımız Be-
kir Pakdemirli’nin açış konuşmaları 
ile başlayacak. Cem Seymen, İrfan 
Donat, Fikret Akınerdem hocaları-
mızın moderatörlüğünde 09:30’da 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde başla-
yacak. 3 oturum halinde gerçekleşti-
rilecek. 20 Haziran Perşembe günü 
ise konuklarımız ile birlikte Çatalhö-
yük alan ziyaretimiz olacak. Yapıla-
cak 3 oturumda kamu, özel sektör, 
akademik camia ve STK’lar olmak 
üzere tarımın paydaşları biraraya 
getirilecek” dedi. 

ÖNEMLİ KONU 
BAŞLIKLARI TARTIŞILACAK

Önemli konu başlıkları belirlen-
diğini ve bu konular üzerinde de-
ğerlendirmeler yapılacağını da dile 
getiren Yıldırım, “1. Oturum konu 
başlığımız, Türkiye Tarımı’nın Ye-
niden Yapılanması, Genel Prob-
lemleri ve Çözüm Yolları olacak. bu 
başlık altında devlet desteklerine 
yönelik sorunlar ve çözüm öneri-
leri, Türkiye’de bulunan birlik ve 

kooperatiflere yönelik sorunlar ve 
çözüm önerileri, tarım ve gıda sa-
nayisine yönelik sorunlar ve çözüm 
önerileri, tarımsal üretimin verim-
liliğine yönelik sorunlar ve çözüm 
önerileri, tarımsal üretim girdilerin-
deki maliyet yükseklikleri ve çözüm 
önerileri, planlı tarımsal üretimin 
sorunları ve çözüm önerileri konu-
şulacak” dedi. 

2. oturum konu başlığının ise 
Milli Tohumculuk Politikası, Bitkisel 
ve Hayvansal Üretimde Yerli To-
hum ve Tohumluk Üretimi olacağını 
söyleyen Yakup Yıldırım, “Bu başlık 
altında milli tohumculuk politika-
sının ne olduğu ve nasıl olması ge-
rektiği tartışılacak. Bitkisel üretimde 
tohumculuk alanında yapılanlar ve 
yapılması gerekenler konuşulacak. 
Hayvansal üretimde yerli ırk geliş-
tirme çalışmaları değerlendirilecek. 
Yerli tohum üretiminin stratejik 
önemine vurgu yapılacak. Dünyada 
tohum konusunda yapılan milli ça-
lışmalara değinilecek. Türkiye’nin 
kendine has dünya pazarında talep 

edilen tohumunun neden olmadığı 
sorgulanacak ve ne yapılması gerek-
tiği konuşulacak” dedi. 

3. oturumun başlığının ise Tür-
kiye Tarımı’nın Dünya Piyasalarında 
Rekabet Edebirilliği, Üretim Çeşit-
lendirme ve Yeni Bitkilerin Kazınımı 
ve Pazarlanması olarak belirlendi-
ğini kaydeden ASKON Konya Şube 
Başkanı Yıldırım, “Bu başlık altında 
da tarım ihracatı en yüksek olan ül-
kelerin Türkiye’den farkı, dünyada 
tarım, gıda sektöründe ülkemize ait 
markalar, uluslararası ticarette ül-
kemize ait rekabet edebilen ürünler 
kapsamında nerede olunduğu, ulus-
lararası ticarette kenevir üretiminde 
rekabet, Türkiye tarımının alt ve üst 
yapısının kenevir üretimine elverişli 
olup olmadığı, uluslararası ticarette 
rekabet edebileceğim ürünler konu-
sunda devletin, üniversitelerin, özel 
sektörün ortak çalışmalarının ne 
düzeyde olduğu konuları tartışılarak 
çözüm önerileri sunulacak” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n RASİM ATALAY

ASKON Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi’nin içeriğiyle ilgili detaylı bilgi verdi.
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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

ZAYİ
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ALDIĞIM GEÇİCİ NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİMİ KAYBETTİM . HÜKÜMSÜZDÜR.

ALİYE BEYAZBENLİ
T.C.: 38626794454

Z-494

HEKTAR HEKİMOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
AŞAĞI PINARBAŞI MAH. ANKARA CAD. NO: 247/1 SELÇUKLU/KONYA

TEL: 0332 271 30 33

Firmamızda istihdam edilmek üzere, adayların Konya da ikamet ediyor 
ve askerliğini yapmış olması gerekmektedir. 

Başvurular aşağıdaki adresimize şahsen yapılacaktır.
 
• BAKIM VE ONARIM PERSONELİ;
 • Meslek Lisesi yada Meslek Yüksekokulu’nun ilgili bölümlerden mezun
 • Hububat Silolarında tecrübeli,
 • Tesisteki makinaların bakım ve onarımını periyodik olarak yapabilecek 
yeteneğe sahip
 • TELESKOPİK FORKLİFT KEPÇE OPERATÖRÜ;
 • Kepçe kullanımında tecrübeli,
 • Adayların Kaldırma - Yükleme - İstifleme (Forklift) Operatörlük Belgesi sahip 
olması,
 • E Sınıfı Ehliyete sahip,
 • ÖN MUHASEBE PERSONELİ;
 • Ön Muhasebe Ve Genel Muhasebe konusunda bilgisi ve tecrübeli, 
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Tercihen NETSİS programı kullanabilen,  
 • MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • E-fatura, E-defter, E-Arşiv uygulamalarına hakim, 
 • Günlük muhasebe kayıtlarını doğru şekilde sisteme girebilecek, 
 • Stok, Cari hesap takibi ve mutabakatlarını yapabilecek, 
 • Dosyalama ve dokümantasyon konusunda tecrübeli, 
 • Sorumluluk alabilen, yazılı ve sözlü iletişim ve koordinasyon becerisi kuvvetli, 
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Hadim İlçe, 377 Ada, 113 Parsel, GEZLEVİ/BELEN Mahalle/Köy, 
   Köyönü Mevkii, Taşınmazın boş olduğu, sulu tarım arazisi niteliğinde olduğu 
   tespit edilmiştir.
Adresi : Gezlevi Mahallesi Hadim / KONYA
Yüzölçümü : 22,81 m²
Arsa Payı : 
İmar Durumu : Var (İmar planında ortaokul alanı içerisinde gözükmektedir)
Kıymeti : 456,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir
1. Satış Günü : 24/07/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 28/08/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Zabıta Memurluğu Odası Hadim/ KONYA 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Hadim İlçe, 385 Ada, 4 Parsel, GEZLEVİ/BELEN Mahalle/Köy, Belen 
   Mevkii, Taşınmaz üzerinde yapı olmadığı, bahçe olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
Adresi : Gezlevi Mahallesi Hadim / KONYA
Yüzölçümü : 29,89 m²
Arsa Payı : 
İmar Durumu : Var 
Kıymeti : 1.793,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir
1. Satış Günü : 24/07/2019 günü 14:05 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 28/08/2019 günü 14:05 - 14:10 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Zabıta Memurluğu Odası Hadim/ KONYA 
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Hadim İlçe, 386 Ada, 2 Parsel, GEZLEVİ/BELEN Mahalle/Köy, Belen 
   Mevkii, Taşınmaz üzerinde 124,72 m² oturum alanlı bodrum+zemin kat olmak 
   üzere 2 katlı kargir taş ev bulunduğu, çatısı trapez sac ile kaplı, kapısı demir, 
   pencereleri ahşap olup güneş enerjisi bulunduğu, dış cephesinin sıvasız olduğu, 
   alt katının depo üst katının mesken olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Gezlevi Mahallesi Hadim / KONYA
Yüzölçümü : 749,08 m²
Arsa Payı : 
İmar Durumu : Var 
Kıymeti : 60.004,74 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir
1. Satış Günü : 24/07/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 28/08/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Zabıta Memurluğu Odası Hadim/ 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. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2018/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1013435

T.C.
HADİM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2. Mahmut; 30. 
Osmanlı padişahı ve 
109. İslam halifesidir. 
Osmanlı tarihi boyunca 
belki de en çok dönüm 
noktasının yaşandığı 
bir dönemde padişah-
lık yapmıştır. Genelde 
Osmanlı Devleti’nin 
batılılaşma, bilim tek-
nik alanında ilerleme, 
modernleşme hareket-
lerinde 2. Mahmut bir öncü olarak 
kabul edilir. En köklü reformlar, en 
köklü değişiklikler 2. Mahmut za-
manında yapılmıştır. Sultan İkinci 
Mahmud, 20 Temmuz 1785 tari-
hinde, İstanbul’da doğdu. Babası 
Sultan Birinci Abdülhamid, annesi 
Nakşidil Valide Sultan’dır. Orta 
boylu, geniş omuzlu, beyaz sakal-
lı, zarif ve sevimli yüzlüydü. Diğer 
Osmanlı padişahları gibi kuvvet-
li bir tahsil gördü. Öğrenimi ile, 
Sultan Üçüncü Selim, padişahlığı 
sırasında bizzat meşgul olmuştu. 
Cesur, temkinli, sabırlı ve azimli 
bir kişiliğe sahip olan Sultan İkinci 
Mahmud, Alemdar Mustafa Olayı 

sonrasında, 28 Tem-
muz 1808 tarihinde 
tahta çıktığında yirmi 
üç yaşındaydı. Zeki ve 
bilgili bir insan olan 
Sultan İkinci Mahmud, 
Avrupa’daki yenileşme 
hareketlerini benimse-
mişti. Adalet işlerine 
gereken önemi verdi, 
yeni kanun ve tüzükler 
hazırlattı ve bu sebeple 

kendisine “Adli” ünvanı verildi.
Şiiri, edebiyatı ve bilimi seven, 

halk arasında dolaşmayı ve onların 
dertlerini dinlemeyi gerekli gören 
Sultan İkinci Mahmud, Osmanlı 
Devleti’ni gerek sosyal bakımdan, 
gerekse uygarlık açısından ileri 
bir ülke yapmaya çalıştı. Sultan 
İkinci Mahmud, yakalandığı verem 
hastalığından kurtulamayarak, 1 
Temmuz 1839 günü, dinlenmek 
için gittiği kardeşi Esma Sultan’ın 
Çamlıca’daki köşkünde, elli dört 
yaşında vefat etti. Büyük bir cena-
ze töreni ile halkın gözyaşları ara-
sında Divan Yolu’ndaki türbesine 
defnedildi.

Erkek çocukları: Abdülmecid, 
Abdülaziz, dört tane Ahmed isim-
li Şehzade, Bayezid, Abdülhamit, 
Süleyman, Mehmed, Murad, Ni-
zameddin, Mehmed, Abdullah, Os-
man Kız çocukları: Emine Sultan, 
Hamide Sultan, Hayriye Sultan, 
Şah Sultan, Saliha Sultan, Ayşe 
Sultan, Atike Sultan, Fatma Sultan, 
Münire Sultan, Fatma Sultan, Mih-
rimah Sultan, Adile Sultan.

SULTAN II. MAHMUD 
DÖNEMİ VAK’ALARI

Sened-İ İttifak imzalanır.
Yeniçeri ocağının kaldırılması
Sekban-ı Cedid ocağının kurul-

ması
Mora isyanı ve Yunanistan’ın 

bağımsızlığı (24 nisan 1830)
1828-1829 Osmanlı Rus harbi
Bükreş antlaşması
Navarin faciası ( baskını-katli-

amı)
1828-1829 Osmanlı Rus sava-

şı
Edirne antlaşması
Mısır sorunu (1831) – Kavalalı 

Mehmet Ali Paşa isyanı
Kütahya antlaşması
Hünkar iskelesi antlaşması
Cezayir’in işgali
Askeri, idarî ve mülki reformlar

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 45
SULTAN 2. MAHMUT 1

İstanbul’dan Konya’ya ge-
len Türk Hava Yolları’na ait 
yolcu uçağı, hava trafiği yoğun-
luğu nedeniyle Antalya’ya iniş 
yaptı. Türk Hava Yolları’na ait 
İstanbul’dan Konya’ya saat 
10.50’de hareket eden TK 2036 

sefer sayılı yolcu uçağı, Konya 
Havalimanı’na yaklaştığında hava 
trafiği yoğunluğu nedeniyle Antal-
ya’ya yönlendirildi. Antalya’ya iniş 
yapan uçağın, hava trafiği azaldık-
tan sonra tekrar Konya’ya hareket 
edeceği belirtildi. Hava trafiğinin 

yoğun olmasının ise 3’üncü Ana 
Jet Üs Komutanlığına ait pist ve 
hava sahasını kullanılması nede-
niyle, devam eden Uluslararası 
Anadolu Kartalı Eğitim Tatbika-
tı’ndan kaynaklı olduğu öğrenildi. 
n DHA

İstanbul-Konya 
uçağı Antalya’ya indi

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

‘Şehir Geleceğini Kodluyor’ sloganıyla ülkenin teknoloji geleceğine 
yönelik olarak düzenlenen Konya’da üniversite ve lise düzeyinde 

gerçekleştirilen Hackathon Kodlama Yarışması tamamlandı

Bu öğrenciler 
geleceği kodluyor

Yaralı puhu tedavi altına alındı

Konya’da ülkenin teknolojik 
geleceğine yönelik, “Şehir Gele-
ceğini Kodluyor” sloganıyla ger-
çekleştirilen Hackathon Kodlama 
Yarışması, üniversite ve lise dü-
zeyinde katılımla tamamlandı. 

Özel bir eğitim kurumun-
da düzenlenen yarışmada ka-
tılımcılar, buz kırıcı oyunlarla 
birbirlerini tanıma fırsatı buldu.  
Akabinde otuz altı saat süren ve 

farklı şehirlerden Konya’ya gelip 
takımlar halinde yarışan katılım-
cılar, kıyasıya mücadele ederek 
Türkiye’nin gelecekte kullanabi-
leceği pc, mobil ve web platform-
larda ortaya özgün fikirler çıkar-
dı. Yarışma kapsamında; akıllı 
hastane sistemi uygulaması, or-
gan ve kan bağışı uygulaması ve 
karbon salınımının çevreye ver-
diği zararlara dikkati çeken bilgi-

sayar oyunu ödüle layık görüldü. 
Birçok çalışma da yarışmacılar 
tarafından yazılıma döküldü ve 
uygulamaları yarışma jürisine 
sunuldu. Jürinin yaptığı değer-
lendirmeler sonucunda kazanan 
takımlara çeşitli ödüller verildi. 
Ayrıca dereceye giren ve yarış-
maya katılan tüm katılımcılara 
plaket ve sertifika verildi.
n AA

Konya’da ormanlık alanda ya-
ralı halde bulunan puhu, tedavi 
altına alındı. Alınan bilgiye göre, 
merkez Karatay ilçesindeki or-
manlık alanda, Tarım ve Orman 
Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü 
ekiplerince, kanadından yaralan-
mış halde bulunan puhu kuşu, 
Karatay Hayvanat Bahçesi’ne ge-
tirildi. Yaralı kuş, Karatay Beledi-
yesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü 
tarafından tedavi altına alındı. Ve-
terinerlik Şube Müdürlüğü yetkili-
leri tarafından yapılan açıklamada, 
yaralı puhu kuşunun tedavisinin 
ardından doğaya tekrar bırakılaca-
ğı belirtildi.
n AA
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı  :  Konya İli Karatay İlçesi Emergazi Mahallesi Cilt 14 sahife 1308 de 32582 
ada 4 parsel numarasında 7.360.81 m2 alanlı ve arsa vasfıyla D Blok zemin kat 24 nolu bağımsız 
bölüm numarasındatam hisseyleve 22333/736081 arsa payıyla borçlu adına kayıtlı ve kat irtifakı ile 
oluşturulduğu anlaşılmıştır.Taşınmaz malikinin taşınmazdaki arsa payına göre payına düşen arsa 
miktarı 22333/736081x7.360.81m2=223,33 M2 dirZeminde 32582 ada 4 nolu parsel üzerinde kat 
irtifakı kurulu olduğu halde keşif esnasındaborç konusu bağımsız bölümün zeminde mevcut olmadığı 
fakat mimari projeye göre A Blok a isabet eden blokun zemin katının inşaatına başlandığı görülmüştür.
Adresi : Hacıyusufmescit Mahallesi Yusuf İzzettin Sk.No:23 Karatay Konya
Özellikleri  : Taşınmaz arsa vasfında olup,üzerinde sadece A Blok inşaatının 
başladığı,bunun dışında geçici ve kalıcı hiç bir fiziki obje olmadığıve diğer blok inşaatlarına 
henüz başlanmadığı görülmektedir.İnşaatı başlanan A Bloğunyerinde yapılan keşiftebodrum 
kat beton imalatının tamamlandığı,zemin kat kolon kalıplarınınve kiriş taban kalıplarınınçakıldığı 
görülmektedir.Mimarı projesine göre taşınmaz üzerine 5 blok yapılacaktır.Taşınmaz olduğu 
parsel doğu cephesinden Yusuf İzzettin Sokağa batı cephesinden Kırıkkale Sokağa ve güney 
cephesinden Camözü sokağa cephelidir.Keşfe konu D blok inşaatı ile ilgili herhangi bir inşaat 
faaliyetin olmadığı görülmektedir.30/11/2017 tarih ve 2017/1790-776sayılı yapı ruhbatında 
belirtildiği gibi D blok toplam inşaat alanının 3859 m2 olduğu görülmektedir.Aynı şekilde D 
Blok zemin kat 24 nolu(depolu dükkan) bağımsız bölümün 142 M2 güney-doğu cephe olmak 
üzere 2 cepheli olduğu görülmektedir.Borç konusu taşınmazın bulunduğu bölgede planlı 
yapılaşmalar devam etmektedir. Karatay Belediyesi 2018 arsa rayiç bedeli 33,64 TL/m2 dir.
İmar Durumu : Taşınmazın yapılı bulunoduğu 32582 ada 4 parsel imar planında konut 
alanına isabet etmektedir.T.A.K.S.=1,50 ve maksimum 6 kat olarak belirtilmiştir.Parsel imar 
parseli konumundadır.
Kıymeti : 250.000,00 TL  KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 23/08/2019 günü 14:05 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 20/09/2019 günü 14:05 - 14:10 arası
Satış Yeri : Akabe Mah Cemil Çiçek Cad Adliye Binası B Blok Zemin Kat 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. Tellâliye resmi, 
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. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2018/2024 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1012665
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 15. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni kapsamında Eğitim ve İnsan Paneli 
düzenlendi. Panelde eğitimin insanlar üzerindeki etkisi, öğrenme kuralları ve eğitimde yeni yapılan düzenlemeler konuşuldu

‘Her insan içinde
bir dünya vardır’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen Altın Do-
kunuşlar Sergisi çeşitli etkinliklerle 
devam ediyor. 

Büyükşehir Belediyesi İrfan 
Medeniyeti Araştırma ve Kültür 
Merkezi Konyanüma’da düzenle-
nen etkinlikler kapsamındaki Eği-
tim ve İnsan konulu panelde; İnsan 
Nasıl Öğrenir, Öğrenme Nedir, Bil-
gi, Beceri ve Tutum Nedir ve Bil-
gi Kaynakları (Rüya, Sezgi, Vahiy, 
Pedogoji, Andragoji) başlıkları ele 
alındı. 

Panele katılan Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Eğitim Programla-
rı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Şahin, günümüzdeki öğrenmelerin 
yüzde 90’ının gizli öğrenme oldu-
ğunu ifade etti. Prof. Dr. Şahin, 
“Çünkü her insanın gizli bir dün-
yası vardır. Ve o gizli dünyasıyla, 
iç dünyasıyla yaşar. Dış dünya bi-
zim gördüğümüz dünyadır. Ama 
iç dünyamız o kadar derin ve kar-
maşıktır ki birçok öğrenmelerimiz 
orada meydana gelir. Dolayısıyla iç 
dünyamıza da hitap edilmesi gere-
kiyor” dedi. Bursa Meslek Edindir-
me Kursları Eğitim Koordinatörü 
Semih Kum, eğitimin bir insanı bile 
göz ardı etmeyecek kadar önemli 
olduğunu dile getirirken; Eğitimci 
Ramazan Aksoy, “İnsanın eğitimi 
ile uğraşanların öncelikli olarak 
insanı tanıması olmazsa olmaz hu-
suslardandır” dedi. Konya İl Milli 

Eğitim Şube Müdürü Ömer Kılıç 
da “Biz yüzyılların mimarıyız, ge-
leceğin mimarıyız ve karşımızdaki 
bulunan unsur insan. Biz 2023 viz-

yonunu belirledik. O gördüğünüz 
klasik eğitim-öğretimin dışında 
yeni bir eğitim sistemi oluşturula-
cak. Örneğin artık ilkokul müfre-

datları çocukların bilgi, yetenek ve 
mizaçlarına uygun olarak geliştiri-
lecek” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

İslam dünyası, 
etrafı çevrilmiş ka-
pandan çıkamadı 
bir türlü.

Her ne kadar 
yüzyıllar boyunca 
Osmanlı Devleti 
sayesinde Türk 
milleti cihan haki-
miyetini sağlamış 
ve emperyalist 
güçlere geçit ver-
memişse de, bu durum ne 
yazık ki son asırdır tersine 
dönmüş durumda. 

Son 100 yıldır İslam dün-
yası kafasını kaldıramıyor.

Ne zaman İslam dünyasın-
dan bir ses yükselse, kafasına 
vuruluyor. Emperyalist Batı is-
tiyor ki: Müslümanlar kafasına 
kumu soksun, dünya egemen-
liği bizim elimizde olsun. Maa-
lesef biz İslam dünyası olarak, 
onların istediği boyuttan bir 
türlü çıkamıyoruz. Bunda en 
büyük suçu kendimizde ara-
malıyız. Neden mi?

İslam dünyası son asırdır 
birlik olamıyor. Emperyalist 
güçlerin böl, parçala, yut stra-
tejisi maalesef ki bizler üzerin-
de büyük bir yara açtı. 

Bakınız; Arap Baharı olarak 
başlayan süreç, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika bölgesindeki İs-
lam ülkelerinde derin yarıklar 
açtı. İslam ülkelerinin kendi-
lerinin boyunduruğundan çık-
mamasını isteyen Batı, İslam 
ülkelerinin başını kumdan çı-
karmalarına müsaade etmedi. 
Arap Baharı sürecinin başladığı 
dönemlerde, Mısır’da seçilmiş 
ilk cumhurbaşkanı Muham-
med Mursi’nin, kendilerinin 
boyunduruğunda olmayaca-
ğını bilen Batı, derhal olaya el 

koydu. Mursi’nin 
Cumhurbaşkanı 
seçilmesiyle Mı-
sır’da sokak ça-
tışmalarını derin-
leştirdi. Böylece 
Batı’nın yıllardır 
kullandığı “Dar-
be senaryosu”na 
zemin hazırlandı. 
Sonunda direne-
meyen, Hakk yolda 

mücadele eden, İslam dünyası 
için en iyisini isteyen Mursi, 
askeri darbeyle indirildi. Sü-
rekli insan haklarından, de-
mokrasiden dem vuran Batı, 
tüm bunların yaşanmasına 
çanak tuttu. Dahası, Mursi’yi 
ve demokrasiden, İslam dün-
yasından yana olan binlerce 
kişiyi hapse atılmasında, idam 
edilmesinde, öldürülmesinde 
aktif rol aldı. Böylece, bölgede 
Batı’nın egemenliğinin devam 
edilmesi sağlandı. Aynı şeyler 
sonrasında yanı başımızdaki 
komşumuz Suriye için de uy-
gulandı. Böl, parçala, yut tak-
tiğiyle İslam ülkelerini güçsüz 
bırakan Batı, bu yolla İslam 
dünyasının birleşmesine mü-
saade etmiyor. Bu noktada, 
bizler Müslümanlar olarak, 
düşünebilen, bu tür tehlikele-
re karşı uyanık olabilen kişiler 
olmalıyız. Bu nedenle, neyin 
nasıl şekillendiğini, nereye va-
racağını iyi tayin etmemiz ge-
rekmektedir. Mursi gibi, hakk 
yoldan ayrılmayarak, İslam 
dünyasının birliği için Batı’ya 
karşı savaşmalıyız. Bu an-
lamda, biz Mursi’nin cihadına 
şahidiz. Bu vesile ile; ömrünü 
Hakk yolda harcayan Muham-
med Mursi’ye Allah’tan rah-
met diliyorum. 

BİZ SANA ŞAHİDİZ MURSİ! 

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Liman Tekstil sahibi

Ali Nadir ÖZDEMİR’in
 

babası,

Helvacızade Yönetim Kurulu Başkanı 
kıymetli dostumuz

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL ile

Zade Vital CEO’su kıymetli dostumuz

Mevlüt BÜYÜKHELVACIGİL’in 
dayısı 

OSMAN 
ÖZDEMİR’in

vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma yüce 
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına 

sabr-ı cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, geleceğin gençlerde olduğuna işaret ederek onları en iyi şekilde yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi

SÜ Teknoloji Fakültesi 
mezunlarını uğurladı

Süleyman Demirel Kültür 
Merkezinde düzenlenen mezu-
niyet törenine Selçuk Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Kırıkkale Garnizon Ko-
mutanı Tuğgeneral Selami Ars-
lan, Teknoloji Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, 
öğretim üyeleri, öğrenciler ve 
aileleri katıldı.

REKTÖR ŞAHİN: GELECEK 
GENÇLERİNDİR

Mezuniyet törenlerinde bu-
lunmaktan mutluluk duyduğunu 
ifade eden Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şa-
hin, “Yükseköğrenim kapısından 
girmekle her şey bitmez.  Evet, 
bitirdiniz diplomanızı aldınız, 
hemen dolgun bir maaşla iş elde 
edeceğiz gibi bir beklentinin 
ve çabanın içerisine girmeyin 
arkadaşlar. Kapitalist dünya-
da çok büyük bir rekabet var. 
Kendinizi iyi yetiştirmeniz ve 
geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü 
sizin düzeyinizde şu an bu ülke-
de 10-15 bin insan mezun olur. 
Ülkenin ihtiyaç duyacağı insan 
sayısı sizin alnınızda 8 bin 10 
sayısını bulmaz. Şartlar itiba-
riyle zorlanacaksınız. O yüzden 
bizim tavsiyemiz şudur; kendi-

nizi geliştirme sürecine tabi olun 
yabancı dilinizi öğrenin. Bunu 
bir staj gibi düşünün. Lisansüs-
tü eğitiminize mutlaka devam 
edin.Uluslararası bağlantınızı 
ve entegrasyonun asla kesme-
yin. Üniversitemizin, kapısı her 
zaman sizlere açıktır. Kütüpha-
nemizin tüm imkânları her za-
man emrinizde olacaktır. Çünkü 
bu ülkenin bu milletin geleceği 
sizlersiniz. Bizler, artık dünün 
insanıyız. Bugüne emanet yaşı-
yoruz ve yarın sizin dünyanızda 
yerimiz olmasını istiyorsak si-
zinle anlaşmak ve uzlaşmak zo-
runda olduğumuzu söylüyorum. 
Gelecek gençlerindir. Bundan 

emin olun, hayat bir tahtereval-
li gibidir. Bir ucu inerken, öbür 
ucu kalkar hiçbir zaman bir taraf 
sürekli yukarda durmaz dursa da 
zevki olmaz. Onun için artık tah-
terevallinin sizin oturduğunuz 
ucunun yukarıya kalkma zama-
nı gelmiştir. İşte bunu da sizler 
sağlayacaksınız bizler sizlere bu 
imkânları sağlamakla mükelle-
fiz” dedi.

Teknoloji Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, 
“Bugün burada fakültemizin ku-
ruluşunun 7’nci yılında 4’üncü 
dönem mezuniyet törenimizi 
gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Selçuk Üniversitesi 

Teknoloji Fakültesi lisans prog-
ramlarından mezun olan genç 
mühendislerimizin sevincini 
paylaşmak fakültemizin ülke-
mize kazandıracağı mesleğinde 
yetkin genç mühendisleri şerefle 
uğurlamak için bir aradayız.  De-
ğerli genç mühendisler, yıllardır 
devam ettiğiniz eğitim hayatı-
nızı zorlu bir sürecini daha ba-
şarıyla tamamladınız. Arkanıza 
dönüp baktığınızda hepiniz bu 
süreçte zorlu bir eğitimden geç-
tiğinizi göreceksiniz. Bugün her 
biriniz artık kendiniz aileniz yanı 
sıra ülkenize ve dünyaya karşıda 
sorumlu genç mühendislersiniz. 
İnanıyoruz ki yapacağımız iş-
lerde size verdiğimiz çağdaş ve 
üst düzey bilgilerle kısa zaman-
da kariyer basamaklarını hızla 
tırmanacak ve önemli başarılar 
elde edeceksiniz. Sizler, başa-
rıdan başarıya koşarken Selçuk 
Üniversitesini daha da yükselte-
cek ve bizleri onurlandıracaksı-
nız” dedi.

Ardından tüm öğrenciler, 
sırasıyla diplomalarını öğretim 
üyelerinden alarak keplerini ha-
vaya atıp mezun olmanın sevin-
cini yaşadı.
n HABER MERKEZİ

Çumra Belediye Başkanı Ha-
lit Oflaz; çocuklara eğitim, öğre-
tim dönemine yaz tatili ile ara 
verilmesiyle birlikte tatili verimli 
geçirmelerine yönelik bir çağrıda 
bulundu. Yaz tatiline giren ve 
karnelerini alan çocuklara kendi 
sosyal medya hesabından yayın-
ladığı bir paylaşımla seslenen 
Başkan Oflaz, çocuklardan bu 
tatil dönemini verimli bir şekilde 
geçirmelerini istedi. Son zaman-
larda teknolojinin her türlü yaş 
gurubuna yayılmasıyla çocukla-
rın vakitlerinin çoğunu telefon 
ve tablet gibi cihazların ekran-
larında geçirdiğine vurgu yapan 
Oflaz, bu yaz döneminde Çum-
ra’da Kur’an Kurslarına katılım 
sağlanması yönünde özendirici 
çalışmalar içerisinde olacakla-
rını söyledi. Kur’an Kurslarının 
yanında çocukların birbirleri ile 
kaynaşmasının da önemli oldu-
ğunu dile getiren Çumra Bele-
diye Başkanı Halit Oflaz mahalle 

kültürünün çocuklarda erken 
yaşlarda gelişmesi açısından es-
kiden olduğu gibi sokak oyun-
larının da yaygınlaşması için 
‘Haydi Çocuklar Ekran Dışına, 
Kur’an’la Buluşmaya’ sloganı-
nı yerleştireceklerini ifade etti. 
Oflaz paylaşımında; “Sevgili ço-
cuklar gelin yaz tatilini ekranda 
değil birlikte verimli bir şekilde 
geçirelim. Camilerimizde veri-
len Kur’an Kurslarında sizleri 
görmek , birbirinizle kaynaşmak, 
yeni arkadaşlıklar edinmeniz için 
telefon ve tablet ekranından bir 
süre uzaklaşalım. Sokaklarımız-
da oyunlar oynayalım. camiile-
rimiz de sizlerin kuran okuyan 
, sokaklarımızda ise neşe dolu 
seslerinize o kadar ihtiyacımız 
var ki... Siz sevgili çocuklarımızın 
güzel bir yaz tatili geçirmesi için 
bizler de çalışmalar yapacağız ve 
ben de aranızda olacağım” ifade-
lerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ

Çumra Belediyesi, geçtiği-
miz haftasonu gerçekleştirilen 
YKS’ye girecek öğrencileri sınav 
yerlerine götürecek araç tahsis 
etti. Cumartesi ve Pazar günle-
ri iki oturumda gerçekleştirilen 
Yüksek Öğretim Kurumları Sına-
vı için Çumralı üniversite adayı 
lise öğrencilerine Çumra Bele-
diyesi tarafından ulaşım imkanı 
sağlandı. 

Belediye binası önünden iki 
gün içinde araç kaldıran Beledi-

ye, sınav öncesi öğrencilere bilgi 
amaçlı sosyal medyadan duyuru 
yaptı. Araç,  belirli güzergahlar-
dan Selçuk Üniversitesi Kampüs 
bölgesine kadar öğrencileri sınav 
yerine götürdü. Öğrenciler ve ai-
leleri Çumra Belediyesi ve Çum-
ra Belediye Başkanı Halit Oflaz’ın 
ulaşım yönünden sağlamış oldu-
ğu bu imkanlardan dolayı mem-
nuniyetlerini ve teşekkürlerini 
ifade etti. 
n HABER MERKEZİ

‘Haydi çocuklar ekran 
dışına Kur’an başına’

Çumra Belediyesi’nden 
öğrencilere ulaşım kolaylığı

Konya İl Milli Eğitim Müdür Ve-
kili Servet Altuntaş’ın başkanlığın-
da, il milli eğitim müdür yardımcı-
ları, şube müdürleri ve 31 ilçe milli 
eğitim müdürünün katılımı ile Kon-
ya Öğretmenevi Meram Şubesin-
de bir toplantı gerçekleştirildi.Milli 
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğünün MEB Eğitim Kurul-

ları ve Zümreleri Yönergesi kapsa-
mında gerçekleştirilen toplantıda, 
zümre toplantıları ve zümrelerden 
beklentiler ana gündem maddesini 
oluşturdu.  Ayrıca toplantıda Yarış-
malara Katılımda Teşvik, Mesleki 
Çalışmalar, Okulların Bakım ve Ona-
rımları, Yaz Tatilinde Yapılacaklar, 
Konya 2023 Hedefine El Ele Projesi, 

2019 Yılı Temmuz ve Ağustos Ay-
larında Açılacak Olan Okul Öncesi 
Eğitimi İle İlgili Beslenme Hizmeti,  
Sürekli Devamsızlıkta Sınıf Tekrarı-
na Kalan Öğrenciler, Okullarımızda-
ki “Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu 
Okul” Sayısının Artırılması, Kantin 
ve Yemekhane Denetimlerinin Za-
manında ve Formlara Uygun olarak 

Yapılması ve Gönderilmesi, 2023 
Eğitim Vizyonu Kapsamında Yapılan 
ve Yapılacak Çalışmalar, Okul Aile 
Birliği Geliştirme Programı Eğitimi 
Kursu ve Okullarımıza Tasarım Be-
ceri Atölyeleri Kazandırılması İçin 
Hayırsever Desteği Alınması konu-
ları gündeme geldi. 
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Milli Eğitim Müdürleri okullar için toplandı

Bilim Merkezi’nde Yaz Bilim Kampları başlıyor
Konya Bilim Merkezi, öğ-

rencilerin yaz tatilini bilimsel 
etkinliklerle iç içe geçirmesi 
için Temmuz ve Ağustos ayla-
rında 5-13 ve 13-18 yaş arası 
öğrencilere yönelik Bilim ve 
Teknoloji Kampları düzenliyor.

Konya Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yaptırılan 
Türkiye’nin TÜBİTAK destekli 
ilk bilim merkezi, öğrencilerin 
yaz tatilini bilimsel etkinliklerle 
iç içe geçirmesi için Yaz Bilim 
Kampları düzenliyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim 
Merkezi’nin yaz döneminde öğ-
rencilere bilim kampları ile kat-
kı sağlamaya devam edeceğini 

söyledi. Konya Bilim Merkezi’nin 
planetaryumu, bilimsel sergile-
ri, toplantı salonları, astronomi 
günleri, Bilim Festivali, ulusal ve 
uluslararası birçok etkinliklerle 

Konya’nın cazibe merkezlerin-
den ve yeni sembollerinden biri 
olduğunu belirten Başkan Altay, 
bu yaz dördüncü kez düzenle-
necek Bilim ve Teknoloji Kamp-

ları’nın farklı temalarda dolu 
içeriklerle 5-13 ve 13-18 yaş 
arası öğrencileri ağırlayacağını 
ifade etti. Kampların çocukların 
ve gençlerin bilimsel gelişimine 

katkı sağladığını kaydeden Baş-
kan Altay, “Konya Bilim Merke-
zimizde 2019 Yaz Bilim ve Tek-
noloji Kampları için Mühendislik 
ve Tasarım, Robotik ve Kodlama, 

Astronomi ve Uzay temalarıy-
la katılımcılar için yeni içerikler 
oluşturuldu. Üreten ve girişimci 
çocuklar için 21. yüzyıl teknolo-
jilerini sadece kullanmayı değil; 
gerçek yaşamı tecrübe edecek-
leri etkileşimli ortamlarda eği-
tim programlarına katılmalarına 
olanak sağlıyoruz. Bütün velileri 
çocuklarını bilim kamplarına ka-
yıt yaptırmaya davet ediyorum” 
dedi. Temmuz ve Ağustos ay-
larında ikişer haftalık periyotlar 
halinde öğrencileri ağırlayacak 
Konya Bilim Merkezi Yaz Bilim 
Kampları ile ilgili detaylı bilgiye 
www.kbm.org.tr adresinden ula-
şılabiliyor.
n HABER MERKEZİ
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Beyşehir ilçesinde yer alan, Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir 
Gölü’nde, su ürünleri av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar yeni sezona umutlu başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarı

Konya Valiliği’nden ‘15 Temmuz’ talimatı
15 Temmuz Demokrasi ve Mil-

li Birlik Günü dolayısıyla Konya’da 
düzenlenecek anma etkinliklerinin 
en iyi şekilde gerçekleştirilebilme-
si bakımından, Konya Valisi Cüne-
yit Orhan Toprak’ın imzasıyla tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarına tali-
mat yazısı gönderildi.

Konya Valiliğinin talimat ya-
zısında; “Aziz milletimizin ve 
kahraman güvenlik güçlerimi-
zin hain darbe girişimi karşısında 
gösterdiği onurlu duruşun, ha-
inlerin yenilgiye uğratılmasının 
ve demokrasi zaferinin üçüncü 
yıl dönümü sebebiyle tüm yurtta 
şehitlerimizi yad etmek, gazile-

rimize minnet ve şükranlarımızı 
sunmak, milletimizin demokrasi-
ye olan inancı ve bağlılığını gele-
cek nesillere aktarmak üzere 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü anma etkinlikleri düzen-

leneceği, düzenlenecek etkinlik-
lerin Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığının koordinasyonunda 
yürütüleceği ve gerçekleştirilecek 
proje ile etkinliklere ilişkin logo, 
afiş, duyuru, davetiye, ilan benzeri 

belge ve görsel dokümanların İle-
tişim Başkanlığınca oluşturulacak 
www.15temmuz.gov.tr adresinde 
bulunan kurumsal kimliğe uygun 
şekilde kullanılacağına dair” Cum-
hurbaşkanlığının 2019/11 sayılı 
genelgesine atıfta bulunularak, 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü dolayısıyla Konya’da düzen-
lenecek anma etkinliklerinin en iyi 
şekilde gerçekleştirilmesi için ih-
tiyaç duyulacak her türlü destek, 
yardım ve kolaylığın tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarınca gecikti-
rilmeksizin öncelikli olarak yerine 
getirilmesi istendi.  
n SİBEL CANDAN

Beyşehirli balıkçılar
‘vira bismillah’ dedi

Türkiye’nin en önemli tatlı su 
balığı üretim merkezlerinden Bey-
şehir Gölü’nde balıkçılar, 3 ay sü-
ren av yasağının ardından yeni se-
zonda ağlarını serdi. Su ürünleri av 
yasağının son bulmasıyla Beyşehir 
Gölü’ne açılan balıkçılar, sezonun 
bereketli geçmesi için dua etti. “Vira 
bismillah” diyerek göle ağ sermeye 
başlayan balıkçılar, levrek, sazan ve 
Çin sazanıyla tezgahları süslemek 
istiyor.

Balıkçı Hasan Katmerci, yeni 
sezona umutlu başladıklarını söy-
ledi. Sezonun açılmasıyla balıkların 
tezgahları süslemeye başladığını 
belirten Katmerci, şunları kaydetti: 
“Beyşehir Gölü’nde levrek, sazan 
ve Çin sazanı avlanıyor. Levrek, böl-
gemizdeki fabrikalarda işlendikten 
sonra pazarlanıyor. Sazan da iç piya-
sada çok tüketiliyor. Bilinçsiz avcılık 
ve özellikle elektroşok yöntemiyle 
yapılan avlanma neticesinde balık 

stokları azalsa da son dönemde ilgili 
kurumların çalışmalarıyla sevindirici 
noktadayız. Sezonun başlangıcıyla 
ilk günlerde topladığımız balıklar 
istenilen seviyede değil. Ama ilk 
günler tabii ki bu konuda bir ölçü 
değil. İlerleyen günlerde daha bol, 
bereketli bir av dönemi yaşayaca-
ğımıza inanıyoruz.”Mevlüt Kavaklı 
da uzun yıllardır balıkçılıkla geçimini 
sağladığını anlattı. İlk gün hava şart-
larından dolayı istediği avı gerçek-

leştiremediğini ifade eden Kavaklı, 
“Gölde sazan az çıkıyor. Levrek avı 
konusunda umutluyuz. İnşallah 
önümüzdeki günlerde balık durumu 
daha iyi olur.” dedi. Balıkçı Ramazan 
Çelik ise avdan yaşadığı memnuni-
yeti dile getirerek, “İlk gün güzeldi, 
bizim için bereketli geçti. Sezona 
umutlu bir başlangıç yaptık. İnşallah 
bu durum önümüzdeki günlerde de 
devam eder.” diye konuştu.
n AA

Marmara’nın güneydoğusu, 
İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve 
Karadeniz’in iç kesimlerinde, ye-
rel olarak kuvvetli gök gürültülü 
sağanak bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğünden yapılan duyuruya göre, 
bugün öğleden sonra etkili ol-
ması beklenen gök gürültülü sa-
ğanağın, Marmara’nın güneydo-
ğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik), 
İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, 
Denizli, Kütahya, Manisa, İzmir, 
Aydın, Muğla), İç Anadolu (An-
kara, Çankırı, Konya, Yozgat, Si-
vas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, 

Niğde, Kırıkkale, Karaman, Ak-
saray), Akdeniz (Burdur, Isparta, 
Osmaniye, Antalya, Mersin, Ada-
na) ve Karadeniz’in  iç kesim-
lerinde (Bolu, Karabük, Çorum, 
Amasya, Tokat, Gümüşhane, 
Bayburt, Düzce, Zonguldak, Bar-
tın, Kastamonu, Sinop, Samsun, 
Ordu, Trabzon, Rize) akşam saat-
lerine kadar yerel olarak kuvvetli 
olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, 
su baskını, yıldırım, yerel dolu, 
rüzgar ve ulaşımda aksama gibi 
olumsuzluklara karşı dikkatli ve 
tedbirli olunması gerekiyor.
n AA

Selçukya Kültür Sanat Derne-
ği Başkanı Av. Fatma Şeref Polat 
, TarihçiProfDrAlaaddin Aköz 
ve Şair Yazar Tayyar Yıldırım ile 
Gazeteci Yazar Hikmet Peker ve  
Elife Mısral’dan oluşan Selçukya 
heyeti ile Torku Çatalhöyük  Bul-
gur  Fabrikasına destek ziyaretin-
de bulundu.

Selçukya Kültür Sanat Der-
neği Başkanı Av. Fatma Şeref 
Polat ziyarette yapmış olduğu 
konuşmada; Konya’nın ve Ana-
dolu’nun gururu olan ve binlerce 
ortağı ile ülkeye çok ciddi katkı 
sunan Torku markası, Başkan 
Recep Konuk ve ekibi tarafından 
başarı ile yönetilerek, ülkeye ve 
Türk çiftçisine  tüketicilerimize 
hizmet etmesi, hatta ISO 500 
olarak adlandıran Türkiye’nin 
en büyük 500 şirketi arasına son 
dönemde 3 büyük fabrika daha 
ekleyerek toplam 4 büyük fabri-
ka ile temsil edilmesinin yanında 
yine 45 büyük tesise  sahip olma-
sı Torku’nun başarılarını katlaya-

rak büyümeye devam etmesinin 
en açık göstergesidir. Çeşitli algı 
operasyonları ile Torku’ya yapı-
lan saldırıları kınıyorum, Torku 
yerli ve milli bir markamız, Torku 
hepimizindir” dedi.

Karapınar’daki en büyük 
yerli sanayi yatırımı özelliğine 
sahip Torku Çatalhöyük Bulgur 
Fabrikası Genel Koordinatörü 
Oğuz Kaan Ekici, ziyaret ve des-
teklerinden dolayı Konya’dan 
gelen heyete teşekkür ederek 
fabrikaları ve markaları hakkında 
bilgiler verdi. Dünya Gıda Kalite 
Standartları Belgelerine sahip 
olduklarının altını çizen Ekici, 
“Markamız kalitesi ile emsal ve 
rakiplerine göre gerek yurtiçi, 
gerekse yurtdışı piyasalarda hız-
la layık olduğu pazar payına sa-
hip olmak üzeredir” dedi. Ziyaret 
Torku Bulgurdan yapılan pilav ik-
ramının ardından  Ekici’ye kitap 
takdimi ve çektirilen bir hatıra 
fotoğrafı ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, merkez ve kırsal 
mahallelerde bulunan ve özel-
likle vatandaşların can güvenliği 
açısından tehlike arz eden, terk 
edilmiş metruk binaların yıkım 
çalışmalarının devam ettiğini 
kaydetti. Seydişehir Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ta-
rafından, tehlike arz eden metruk 
binalar  mahalle sakinlerinin ta-
lepleri üzerine yıkılıyor. Yıkılma-
ya yüz tutmuş, terk edilmiş, yan-
gın ve göçme tehlikesi arz eden 
binaların yıkımlarına vatandaş-
lardan gelen talepler doğrultu-
sunda devam ettiklerini belirten 
Başkan Tutal, “Belediye sınırları-
mız içerisinde bulunan, mahalle 
sakinlerimizin emniyeti ve sağlığı 

açısında risk oluşturan binaların 
yıkımını Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerimizce gerçekleştiriyoruz. 
İlçemiz sınırları içerisinde, çevre 
ve görüntü kirliliği yaratan, sos-
yal tehlike arz eden bu yapıları 
temizliyoruz. Bu binalar madde 
bağımlılarının yuvası haline gel-
mesi nedeniyle, vatandaşlarımı-
zın huzurunu kaçırmaktadır. Ma-
hallelerinde terk edilmiş, metruk 
bina bulunan vatandaşlar veya 
mesken sahiplerinin belediyemi-
ze müracaat etmelerini istiyoruz. 
Metruk bina yıkım çalışmalarını 
gerçekleştirirken, kurum olarak 
resmi prosedürleri yerine getire-
rek bu çalışmaları yürütüyoruz” 
diye konuştu..
n HABER MERKEZİ

Selçukya heyeti 
Torku Bulgur’u gezdi

Tehlike arz eden
binalar yıkılıyor



Denizlispor transfer 
çalışmalarını sürdürüyor
Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Denizlispor’da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil-Siyahlılar 
geçtiğimiz sezon Kayserispor forması giyen ve sözleşmesi sona eren Tiago Lopes’i kadrosuna kattı. 

Denizlispor’da olduğu için mutlu olduğunu belirten Lopes, forma giymek için sabırsızlandığını söyledi

Yukatel Denizlispor, geçtiğimiz 
sezon Kayserispor’da forma giyen 
Portekizli oyuncu Tiago Lopes 2 yıllık 
ile sözleşme imzaladı. 

Yeşil-siyahlı ekip bugün gerçek-
leştirdiği imza töreni ile 30 yaşında-
ki Lopes’i renklerine bağladı. Kulüp 
binasından gerçekleştirilen Lopes’in 
imza törenine, Denizlispor Kulüp 
Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve 
Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu 
Asbaşkan Ali Fırat katıldı. Defans-sağ 
bek oynayan Lopes geçtiğimiz sezon 
Süper Lig’de Kayserispor forması ile 
30 karşılaşmaya çıkarken, gol şansı 
bulamadı. 

İmza töreni sonrası konuşan Lo-
pez, Denizlispor’un renklerini çok 
beğendiğini, takımda elinden geleni 
yapacağını ve yeşil-siyahlı forma ile 
şampiyonluk yaşamak istediğini vur-
guladı. Lopez takımda çok çalışacağı-
nı da sözlerine ekledi. 
“MÜCADELEYİ SEVEN VE BAŞARILI 

BİR OYUNCU” 
Fırat ise yaptığı konuşmada, Lo-

pez’in Süper Lig’i tanıyan bir futbolcu 
olduğunu ifade ederek, “Mücadeleyi 
seven ve başarılı bir oyuncu... Uzun 
bir süredir görüşüyorduk ve nihayet 
bugün neticelendirdik. Takımımıza 
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İki 

yol boyunca takımımız için başarıdan 
başarıya koşacak. İnşallah çizdiğimiz 
hedeflere katkı sağlayacak” dedi. 

KAYSERİSPOR’A TEŞEKKÜR
İstikbal Mobilya Kayserispor ile 

sözleşmesi sonra eren ve Deniz-
lispor’a transfer olan Tiago Lopes, 
Kayserispor’a teşekkür etti. 

İstikbal Mobilya Kayserispor ile 
sözleşmesi biten Tiago Lopes, Deniz-
lispor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 
2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 
İstikbal Mobilya Kayserispor forması 
giyen Lopes yeni sezonda Ege temsil-
cisinin formasını giyecek. 

Denizlispor’un yeni transferi Tiago 

Lopes yaptığı açıklamada, “Kayse-
rispor’un son 2 güzel yılda bana ver-
diği fırsat için müteşekkirim. Taraftar, 
personel, takım arkadaşları, kulüpte 
kaldığım süre boyunca inanılmaz de-
recede destek oldular ve bunu asla 
unutmayacağım. Her ne kadar hayat 
zor kararlar ve zorluklarla ilgili olsa da, 
bunu reddedemedim. Denzlispor’un 
benimle sözleşme yapmak için harca-
dığı büyük çaba için minnettarım. De-
nizlispor’un ilk temastan bu yana beni 
büyüleyen harika bir projesi var. Bu da 
beni yeni döneme başlamak için daha 
fazla motive ediyor” dedi. 
 n İHA

Gazişehir Wesley Sneijder’i transfer etmek istiyor
Bu sezon tarihinde ilk kez 

Spor Toto Süper Lig’de mücadele 
edecek olan Gazişehir Gazian-
tep’in eski Galatasaraylı Wesley 
Sneijder’i kadrosuna katmak için 
girişimde bulunduğu bildirildi. 
Transferin önündeki engelin ise 
Galatasaray’ın sözleşme feshi 
için 20 milyon Euro’luk tazminat 
maddesi olduğu belirtildi. 

Süper Lig için transfer çalış-
malarına devam eden Gazişe-
hir Gaziantep’in Al Gharafa ile 
sözleşmesi sona eren Wesley 
Sneijder’i kadrosuna katmak için 
çalışma yürüttüğü vurgulandı. 
Geçtiğimiz günlerde sportif direk-
törlüğe Ayhan Akman’ı, teknik di-
rektörlüğe de Marius Sumudica’yı 
getiren Gaziantep ekibi transferde 
de ise ses getirecek hamle yaptı. 
Kırmızı-siyahlıların Sportif Direk-

törü Ayhan Akman’ın, Galatasa-
ray’dan ayrıldıktan sonra Katar’ın 
yolunu tutan ve 2 yıllık kontratı 
sona eren 35 yaşındaki Sneijder 
ile temasa geçtiği belirtildi. Dev 
transfer girişiminde Sneijder’in 
de Türkiye’de oynamaya istekli 
olduğu öğrenilirken, transferdeki 
en büyük engelin ise Galatasa-
ray’ın iki yıl önce Sneijder’in söz-
leşme fesih kağıdına “Futbolcu 
önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde 
Türkiye’de başka bir futbol kulü-
büne transfer olması durumunda 
şirketimize 20 milyon Euro tazmi-
nat ödeyecektir” maddesi ekletti-
ği madde olduğu belirtildi. 

Ayhan Akman’ın yaklaşık 1.5 
milyon Euro teklif edilen Sneijder 
ve Galatasaray kulübü ile girişim-
lerin sürdüğü belirtildi. 
 n İHA

Göztepe sezonu eski stadyumunda geçirecek Kayserispor, Deniz için 10 Milyon Euro istiyor
Spor Toto Süper Lig ekiple-

rinden Göztepe’nin kulüp başkanı 
Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Spor 
ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin 
aralık ayı sonunda tamamlanma-
sının beklendiğini ancak kendile-
rinin bir sene daha Bornova Sta-
dı’nda oynayacakmış gibi hazırlık 
yaptığını bildirdi.

Bornova Belediye Başkanı 
Mustafa İduğ’u ziyaret eden Sepil, 
yaptığı açıklamada, tekrar dön-
dükleri Süper Lig’de üst üste 3. se-
zonlarını geçireceklerini kaydetti. 
Bu süreçte Bornova Belediyesi ile 
stat konusunda iş birliği yaptıkları-
nı hatırlatan Sepil, şöyle konuştu:

“Türkiye çapında bir stat ya-
pıyoruz. Gürsel Aksel Spor ve 
Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin bit-
mesi konusunda müteahhitler 
bize ‘Aralık sonu’ diyor ama biz 
kendimizi 1 sene daha Bornova’da 

oynayacakmış gibi hazırlayacağız. 
Sayın başkanımdan da onu rica 
ettim. Biz oraya geçtikten sonra 
da Bornova Belediyesi ile Göztepe 
arasındaki iş birliği sporun tüm 
dallarında, tüm amatör dallarında 
ve futbolda devam edecek, birlikte 
çalışacağız.”

Bornova Belediye Başkanı 

Mustafa İduğ da yaptığı açıklama-
da, İzmir futbolunda son 5 yılda 
Mehmet Sepil ve Seyit Mehmet 
Özkan’ın yaptığı işlerle onur duy-
duklarını söyledi. İduğ, Göztepe 
ile stadın dışında da altyapılarla 
ilgili bir çalışma içine girebilecek-
lerini sözlerine ekledi.
 n AA

İstikbal Mobilya Kayserispor 
Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç’ün 
hangi takıma transfer olacağına 
dair açıklama yaptı. 

Spor Toto Süper Lig’de yeni se-
zon öncesi Seçimli Olağanüstü Ge-
nel Kurul gerçekleştirecek olan İs-
tikbal Mobilya Kayserispor’da kulüp 
başkanı Başkanı Erol Bedir, transfer 
görüşmelerini de sürdürüyor. 

Sarı Kırmızılı takımın en önemli 
isimlerinden birisi olan Deniz Türüç 
ile ilgili çıkan transfer haberleri ile 
ilgili olarak konuşan Başkan Erol 
Bedir, gerek Galatasaray’dan ge-
rekse Fenerbahçe’den resmi bir 
teklif gelmediğine söyledi. Başkan 
Bedir, “Deniz Türüç hangi takımda 
oynamak ister, kimi tercih eder bi-
lemiyorum. Ancak Deniz ile 1 yıllık 
daha sözleşmemiz var. Burada ol-
maktan da mutlu” dedi. 

Deniz Türüç ile ilgili tasarruf-

larını daha öncede açıkladıklarının 
altını çizen Başkan Erol Bedir, “Ger-
çekten Deniz Türüç’ü isteyen varsa, 
bizimle anlaşmaya varmadan da 
alıp götürebilir. Deniz’in çıkış op-

siyonu 10 Milyon Avro. Bu parayı 
veren herkes, bize sormadan Deniz 
ile sözleşme yapabilir” açıklaması 
yaptı. 
 n İHA

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer komitesi sorumlu-
larından Burak Çakır’ın anlaşma sağlanan oyunculara res-
mi imza attırmak için Arjantin’de temaslarını sürdürdüğü 
belirtildi. 

Sarı kırmızılı takım transfer çalışmaları kapsamında 
Arjantin’e açıldı. E.Yeni Malatyaspor Transfer Komitesi 
Üyesi Burak Çakır, daha önce anlaşma sağlanan Alexsan-
der Barbosa ve kulübün gündeminde olan birkaç futbolcu 
için Arjantin’de temaslarını sürdürüyor. 

Çakır’ın, Barbosa ve anlaşma sağlanan diğer isimleri 
takımın 25 Haziran’da başlayacak kamp çalışmalarına ye-
tiştirmek için yoğun bir görüşme trafiği içerisinde olduğu 
öğrenildi. 

Kulübün kadrosuna kattığı önemli yabancı transferler-
de büyük payı bulunan Çakır’ın 1-2 gün içerisinde Türki-
ye’ye döneceği belirtildi.   n İHA

Beşiktaş’ın başarılı orta saha oyuncularında Quares-
ma, sosyal medya hesabından, siyah-beyazlı yönetime 
seslendi ve “Benimle mutlu değillerse, bir toplantı yap-
maları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul’a gelince 
gerçekleri açıklayacağım” açıklamasını yaptı. 

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal 
medya hesabından siyah-beyazlı takımdaki geleceğine 
yönelik bir açıklama yaptı. Hakkında alacakları nedeniyle 
kulübe ihtar çektiği iddiaları çıkan Quaresma, “Başkanın 
verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Be-
nimle mutlu değillerse, bir toplantı yapmaları yeterlidir. 
Şu anda tatildeyim, İstanbul’a gelince gerçekleri açıklaya-
cağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür” ifadeleri-
ni kullandı. 35 yaşındaki kanat oyuncusunun siyah-beyazlı 
takımla 1 yıl daha mukavelesi bulunuyor.   n İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü 
Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, eski teknik direktörleri 
Mustafa Kaplan ile yolları ayırdıklarını, gündemlerinde 
14 teknik direktörün bulunduğunu söyledi.Takım olarak 
transfer yasaklarının bulunduğunu hatırlatan başkan, 
şunları söyledi:”Mustafa hoca kendisine teklifler geldiğini 
bize iletti. Biz de kendisine ‘Transfer yasağımız var. Ne za-
man kalkar bilemiyoruz. Sen gelen teklifleri değerlendir’ 
dedik. Onun önünü açmak istedik. Kendisini zor durumda 
bırakmak istemedik. Şu anda 14 tane teknik direktör var, 
değerlendiriyoruz. Ancak transfer yasağıyla ilgili olarak 
çalışıyoruz. Teknik direktör konusunu yaklaşık 1 hafta öte-
ledik. Bugünkü yönetim kurulunu erteledik. Gelecek hafta 
içinde transfer yasağı ve diğer konularla ilgili girişimlere 
başlayacağız.” n AA

Yeni Malatyaspor’dan 
Arjantin çıkartması

Beşiktaş’ta Quaresma 
depremi yaşanıyor

Ankaragücü transfer 
yasağı için çözüm arıyor
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Can Demir Aktav 
dünyaevine girdi

Önceki yıllarda Konyaspor forması da terleten Konya sporunun başarılı isimlerinden Can Demir Aktav, 
dünyaevine girdi. Hayatını Hande Aydın ile birleştiren genç sporcunun düğününe spor camiasından birçok 

isim katıldı. Aktav, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti

Uzun süre boyunca Konyaspor ve eski 
adı ile Konya Anadolu Selçukspor forma-
larını terleten Yasemin – Yalçın çiftinin 
oğlu Can Demir, hayatını Aysel – İzzet çif-
tinin kızı Hande ile birleştirdi. 

İkonia Garden Düğün Salonu’nda ya-
pılan düğünde ilk olarak çiftin nikah mera-
simi gerçekleştirildi. 

Daha sonra davetliler müzik eşliğinde 
doyasıya eğlendi. 

SPOR CAMİASINDAN 
BİRÇOK İSİM DÜĞÜNDEYDİ

Başarılı futbolcu Can Demir ve Han-
de çiftinin düğününe yakınlarının ve ar-
kadaşlarının yanı sıra spor camiasından 
birçok davetli de katıldı. Aktav çiftini mutlu 
gününde son olarak Konya Anadolu Sel-
çukspor’un ligde kalmasında emeği olan 
Teknik Direktör Abdurrahman Baysangur, 
Menajer Mesut Erçetin, Konyaspor’un 

eski oyuncuları Kaya Tarakçı ve Abdullah 
Çoban ile Konya spor camiasının tanınmış 
isimleri yalnız bırakmadı.

SON OLARAK 
SANCAKTEPE’DE 

FORMA GİYDİ
Futbol hayatına Adana’da başlayan 

Can Demir Aktav, küçük yaşlarda Konya 
Anadolu Selçukspor altyapısına transfer 
oldu. Burada yaşının genç olmasına rağ-

men performansı ile forma şansı bulan 
genç oyuncu, daha sonra A Takım Kon-
yaspor’a transfer oldu. Burada Türkiye 
Kupası kazanan kadroda yer alan ve ku-
padaki birçok maçta forma giyen Aktav, 
2017-2018 sezonunda Tuzlaspor ve Adana 
Demirspor formaları giydi. Can Demir Ak-
tav geçtiğimiz sezonu Sancaktepe Beledi-
yespor’da tamamladı. 
 n SPOR SERVİSİ

Taşkentsporlu judocu 
Balkan ikincisi oldu 

Konya Taşkentspor Kulübü Judo takımı sporcuların-
dan Hediye Sema Halıcı, Türk Milli Judo Takımı forması 
ile Makedonya’da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şam-
piyonası’nda 57 kiloda Balkan ikincisi oldu. 14-16 Hazi-
ran 2019 tarihlerinde Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
gerçekleştirilen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası’nda 9 
ülkeden 224 sporcu mücadele etti. Taşkentspor Kulübü 
sporcularından Hediye Sema Alıcı, 57 Kilo da mücadele 
ederken, şampiyona sonucunda elde ettiği başarı ile ikin-
cilik kürsüsüne çıkarak Balkan ikinci olarak gümüş ma-
dalyanın sahibi oldu. Taşkentspor Kulübü Başkanı Ahmet 
Şanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Judo takımımızın 
sporcusu Hediye Sema Halıcı’nın Makedonya’da yapılan 
Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda başarılı müsabakalar 
çıkartarak Balkan ikinci olması hem bizleri, hem de Kon-
ya’mızı mutlu etmiştir. Bu başarıya imza atan sporcumuz 
ve antrenörünü kutluyorum” dedi. n SPOR SERVİSİ

Konya BARO Marmaris’ten 
şampiyonlukla döndü 

Marmaris’te düzenlenen 17. Kuruluşlar Arası Masa 
Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi. Erkekler Süper 
Lig’de Konya takımı olan BARO şampiyon oldu. Türkiye 
Masa Tenisi Federasyonu ve İstanbul Kuruluşlar Arası 
Masa Tenisi Spor Derneğince bu yıl 17’ncisi gerçekleş-
tirilen şampiyona tamamlandı. Marmaris Amiral Orhan 
Aydın Spor Salonu’ndaki organizasyonda Kadınlar Ligi’n-
de THY (İstanbul), Erkekler Birinci Lig’de KBS (Kocaeli), 
Erkekler Süper Lig’de BARO (Konya) takımları şampiyon 
oldu. Erkekler Birinci Lig’in ilk 6 takımı KBS (Kocaeli), Bos-
ch (Bursa), Telas Lastik (İstanbul), Makine Mühendisleri 
Odası (Trabzon), Zengi Sunar Grup (Adana), Yakar Tekstil 
(İstanbul) Süper Lig’e yükseldi. Dereceye giren takımların 
kupalarını ve sporcuların madalyalarını Marmaris Bele-
diye Başkan Vekili Aylin Yüksel, Masa Tenisi Kuruluşlar 
Kurulu Başkanı Şener Filiz, İstanbul Kuruluşlar Arası Masa 
Tenisi Spor Kulübü Derneği Başkanı Uğur Beşok verdi. 
Marmaris’teki şampiyonada 30 ilin kurum ve kuruluşlarını 
temsil eden 63 takımdan 250 sporcu birincilik için müca-
dele etmişti. n AA

Akşehir’de 2. Lig 
sevinci yaşanıyor 

TFF 2. Lig’de mücadele eden 1922 Konyaspor’un Ak-
şehir’e devredilmesi ilçede sevinçle karşılandı. Konyaspor 
pilot takımı 1922 Konyaspor’un 2. Lig’de Akşehirspor ola-
rak devam edecek olması herkesi heyecanlandırdı. Sos-
yal medyada emeği olan herkese teşekkür eden Akşehirli 
sporseverler, profesyonel ligde Akşehirspor’un daha fazla 
desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etti. Son olarak Bölgesel 
Amatör Ligi’nde mücadele eden ve geçtiğimiz sezon bu-
rada şampiyon olmasına rağmen Play – Off maçlarında 
yenilerek 3. Lig’e çıkmayan kırmızı beyazlı takım, 1922 
Konyaspor’un devredilmesi ile profesyonel ligde mücade-
le etmeye hak kazandı. n SPOR SERVİSİ

Ereğlispor, 4 oyuncuya daha imza attırdı
Konya Süper Amatör Küme’yi şampiyon olarak tamam-

layan ve 1 yıl aradan sonra yeniden Bölgesel Amatör Ligi’ne 
yükselen Ereğlispor, yeni sezona iddialı bir şekilde başlama-
nın planlarını yapıyor. Transfer çalışmalarını bu hedef doğ-
rultusunda sürdüren BAL’daki Konya temsilcisi son olarak 
4 oyuncu ile anlaşma sağladı. İç ve dış transferde görüşme 
yapıla oyunculara tek tek imza attıran yeşil beyazlılar, yeni 
sezon kampı öncesinde transferi tamamlamak istiyor.

4 OYUNCU DAHA İMZA ATTI
Önceki günlerde iç ve dış transferde birçok oyuncu ile 

anlaşma sağlayan Ereğlispor, son olarak 4 oyuncuyu daha 
kadrosuna kattı. Kaleci Sofu Baykal ile kadrosunu güçlendi-
ren temsilcimiz, Zeki İyitartar ile bu bölgedeki eksikliği de 
gidermiş oldu. Ereğlispor, Zeki transferi ile kaleci gündemini 
de kapatmış oldu. Konya ekibi, iç transferde ise geçtiğimiz 
sezonun başarılı isimlerinden kanat oyuncusu Hidayet Ertif-
tik, Burak Kirtiş ve golcü oyuncu Akın Taşkın ile de sözleşme 
yeniledi. Ereğlispor’un sözleşme yenilediği oyuncuların imza 
törenine Kulüp Başkanı Bilgin Kamış da katıldı. Konya ekibi-
nin transfer harekatı önümüzdeki günlerde de devam edecek. 
n SPOR SERVİSİ

Binlerce doğa tutkunu Anamas Dağı’nda buluştu
Konya ve Isparta sınırlarındaki 

Anamas Dağı eteklerinde yer alan bin 
740 rakımlı Melikler Yaylası, yaklaşık 
2 bin doğasever ve dağcıyı ağırladı. 
Türkiye’nin dört bir yanından binlerce 
doğa tutkunu, 22’ncisi düzenlenen 
“Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa 
Sporları Derneği (EUDOST) Dağcılık 
Şenliği” kapsamında 2 bin 998 metre 
rakımlı Anamas Dağı’na tırmanmak 
için bölgede kamp yaptı.

Kendi imkanlarıyla gruplar halin-
de bin 740 rakımlı Melikler Yaylası’na 
gelen dağcılar, burada kurdukları 
çadırlarda konaklayıp hem doğada 
olmanın tadını çıkardı hem de bol bol 
fotoğraf çekme imkanı buldu.

Yaşlısından genci ve çocuğuna 
her yaş grubundan doğaseverin buluş-
tuğu, engellilerin de katıldığı etkinlik-
te, Aksaray’dan üç aylık bebekleriyle 

kampa gelen aile ilgi odağı oldu.
Aileleriyle şenliğe katılan doğa 

tutkunları, yüzlerce yıllık çam ağaçları 
ve kekik kokuları arasında oksijen de-
poladı.

Gün doğmadan tırmanışa başla-
yan dağcılar, zirvede gün doğumunu 
izlemenin ve fotoğraf çekmenin mutlu-
luğunu yaşadı. 

Tırmanışa katılmayan doğasever-
ler ise açık havada vakit geçirmenin 
keyfini çıkardı. 

Şenliğe, yaklaşık 2 bin doğasever 
ile dağcı katıldı.

Yaylaya sekizinci kez Konya’dan 
gelen dağcı Mustafa Kafalı, yaptığı 
açıklamada, herkese hitap eden bir 
etkinlikte bulunduklarını söyledi.

Bölgenin muhteşem bir doğaya 
sahip olduğunu belirten Kafalı, “Bu-
rada bu heyecanı yaşamak, hatta 
üşümek farklı bir duygu. Doğa hari-
kası olan, temiz havası ve zengin bitki 
örtüsüyle insanı adeta büyüleyen bu 
bölgeyi ailem de çok seviyor. Sürekli 
ailemle gelmeye çalışıyorum.” diye 
konuştu.

77 YAŞINDA 11 ZİRVE 
TIRMANIŞI YAPTI

Tabanvay Grubu ile Ankara’dan et-
kinliğe katılan 77 yaşındaki Esat Yarar 
da ilerleyen yaşına rağmen doğadan 
kopamadığını dile getirerek, “Daha 
önce 10 kez zirve tırmanışı yapmıştım. 
Bugün 11’inci kez zirveye çıkmak için 
geldim. Biraz yorucu ama çok güzel 

bir duygu. Çok mutluyum. Katılan tüm 
dağcılara başarılar diliyorum.” ifade-
lerini kullandı.

Gaziantep’ten gelip zirve tırma-
nışı yapan dağcı Yusuf Arı, yaylanın 
etkileyici atmosferini çok beğendiğini 
anlattı. Seydişehir’den oğluyla şen-
liğe gelen beden eğitimi öğretmeni 
Süleyman Kılınç, etkinliğe katılımın 
her geçen yıl arttığını söyledi. Melikler 
Yaylası’ndaki şenlikler 22 yıldır Ispar-
ta Valiliği, Eğirdir Belediyesi, Aksu ve 
Yenişarbademli kaymakamlık ile be-
lediyeleri, Eğirdir Dağ Komando Okulu 
ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Isparta 
İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğünün desteğiyle yapılıyor.

Şenlikte misafirlere konakla-
ma, yemek ve çeşitli sosyal imkanlar 
sunuluyor. 
n AA
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Binek, hafif ticari ve ticari araç modellerinin tamamını kapsayan 5 farklı kampanya düzenlediklerini belirten Koyuncu Fiat Servis Mü-
dürü Onur Uyanerler, Fiat marka araç sahiplerini 30 Haziran’a kadar sürecek indirimli kampanyalardan yararlanmaya davet etti

Koyuncu Fiat Servisi’nde
5 farklı kampanya var!

Tatil dönemine girdiğimiz, okul-
ların kapandığı bu dönemlerde sü-
rücü ve yolcu güvenliği için, trafikte 
kazaların önüne geçebilmek için 
ve sorunsuz bir ulaşım sağlayabil-
mek için araçların yetkili servislerde 
kontrollerinin yapılması gerekiyor. 
Özellikle uzun yola çıkmadan önce 
araçların genel bakımları kesinlikle 
yetkili servisler kanalıyla yapılma-
sı gerektiğini dile getiren Koyuncu 
Fiat Servis Müdürü Onur Uyaner-
ler, bu döneme ilişkin 5 ana başlık 
altında Fiat marka araç sahiplerinin 
ilgisini çekecek önemli bir kampan-
ya başlattıklarını dile getirdi. Enflas-
yonla mücadeleyi de içine alacak şe-
kilde büyük indirimlerle Fiat marka 
araç sahiplerini karşıladıklarını dile 
getiren Onur Uyanerler, araçlar-
da periyodik bakımın önemine de 
dikkat çekerek, hazırladıkları kam-
panyaların detayları hakkında bilgi 
verdi. 

‘20 NOKTA KONTROLÜNÜ 
ÜCRETSİZ YAPIYORUZ’

Trafik kazalarını en aza indir-
mek için sürücülerin alacağı belli 
başlı tedbirler olduğunu ve bunlar-
dan birinin de araçların periyodik 
bakımları olduğunu dile getiren 
Koyuncu Fiat Servis Müdürü Onur 
Uyanerler, “İçinde bulunduğumuz 
dönem okulların tatil olduğu, yaz 
tatili için hazırlıkların yapıldığı bir 
dönem. Bu dönemde yola çıkacak 
olanların hem kendi can güvenlik-
leri, hem ailelerin ve hem de tra-
fikteki diğerlerinin can güvenliği 
açısından araçlarının kontrollerini 
doğru bir şekilde yaptırmaları gere-
kiyor. Trafik güvenliği açısından en 
önemli husus lastiklerin sağlamlığı, 
diş derinlikleri, yol tutuşları ve ara-
cın teknik aksamına ilişkin sorunla-
rın giderilmesidir. Belki sizin bilme-
diğiniz, hissetmediğiniz bir sorunu 
olabilir aracınızın. Bu nedenle peri-
yodik bakımları yaptırmakla birlikte 
bakım döneminin dışında da şayet 
uzun yola çıkılacaksa kesinlikle yet-
kili servislerde araçların genel kont-
rollerinin yaptırılmasını sürücüleri-
mize öneriyoruz” dedi. 

Koyuncu Fiat Servisi’ne gelen 
müşterilerin Fiat marka araçları-
nın 20 nokta kontrollerini ücretsiz 
bir şekilde yaptıklarını dile getiren 
Onur Uyanerler, “Burada açıkçası 
ticari bir kaygımız yok. Önemli olan 
Fiat marka araçları kullananların 
herhangi bir seyahate çıkacakla-
rında gönül rahatlığıyla kontrol-

lerini yaptırmalarıdır. Yaptığımız 
bu kontrollerde araca müdahale 
edilmesi gereken bir durumun var 
olduğunu tespit edersek bunu araç 
sahibiyle paylaşıyoruz. Kendisinin 
onayı halinde araca müdahalede 
bulunuyoruz. Sonrasında araç sa-
hibi gönül rahatlığıyla gideceği yere 
gidebiliyor.

Bu anlamda Ramazan Bay-
ramı öncesinde servis olarak bir 
kampanya başlatmıştık. Bu dönem 
yolculuğun güvenliği açısından 
çok önemliydi. Bu kampanyamızı 
Haziran ayının sonuna kadar sür-
dürelim istedik. Çünkü Haziran ayı 
tatil hazırlıklarının yapıldığı bir ay. 
Önümüzdeki dönemde birçok insan 
ailesiyle birlikte tatile çıkacak. Ra-
mazan Bayramı öncesinde başlattı-
ğımız ve 4 ana başlık altında sundu-
ğumuz kampanyayı içerisine ticari 
araçları da dahil ederek 5 başlıkta 
Haziran ayının sonuna kadar sür-
dürelim istedik” ifadelerini kullandı.

1.3 LİTRE MOTORLU 
ARAÇLARDA BASKI 
BALATA VE TRİGER 
ZİNCİRİ 700 LİRA

Ramazan Bayramı öncesinde 
başlayan ve 30 Haziran’a kadar 
sürece olan kampanyaların her bi-
rinin Fiat marka araç sahiplerinden 
büyük karşılık gördüğünü dile geti-
ren Onur Uyanerler, “Temel başlık 
olarak bakacak olursak ilk kampan-
yamız, 1.3 litrelik motora sahip Fiat 
marka araçlarda triger zinciri ve 
baskı balata değişimini içeren bir 
kampanyaydı. Bunları biz 700’er 
liraya yapıyoruz. Fiat’ın yetkili ser-
visinde, orijinal parçalar kullanarak, 
işinin uzmanı ekipler aracılığıyla bu 
işlemin yapılıyor olması ve fiyatın 
cazip olması Fiat marka araca sahip 
olanlar için büyük bir avantajdır. 
Biz aynı zamanda enflasyonla mü-
cadele kapsamında fiyatlarımızı mi-
nimize etme gayretinde oluyoruz. 
İnsanlara faydalı olabilelim istedik. 
Yani araçların ağır bakımları deni-
len, insanların gözünde çok büyü-
yen ve maddi olarak da ağır gelen 
bu bakımları enflasyonla mücadele 
kapsamında minimize ettik” diye 
konuştu. 

TİCARİ ARAÇLARDA GENEL 
BAKIM 600 LİRA

Bir diğer kampanyalarının da 
Fiat’ın ticari grubundaki büyük 
araçları olan Ducato’larla ilgili ol-
duğunu söyleyen Uyanerler, “Ticari 

araçlarımız sürekli yollarda olan, sü-
rekli trafikte seyreden araçlarımız. 
Bunlarda da fiyat konusunda onları 
destekleyici tedbirler aldık. Sahiple-
rini zorlamayacak bir rakam belirle-
dik. Genel bakımı 600 liraya çektik. 
Markamızı kullanan müşterilerimiz 
bu kampanyaya katılım sağlayarak 
bizleri onurlandırdılar. Önemli olan 
yetkili servisteki rekabetçiliğin dı-
şarıdaki özel servisle rekabeti değil, 
kaliteli olmaktır. Yetkili servis çok 
pahalı endişesini yıkmak için de bu 
kampanyalarımız etkili oldu. Bizim 
yaptığımız işlemin aynısını dışarıda 
da aynı paraya yapıyorlar. Bizde yan 
sanayi ürün kesinlikle bulunmaz. 
İşçiliğimiz alanında uzman kadroya 
sahip olduğumuz için daha mantık-
lı gelebiliyor. Halk nezdinde yetkili 
servisin orijinal parçalar ve kaliteli 
işçilikle aynı işlemi özel servislerle 
aynı maliyetle yapıyor olduğu algı-
sını oluşturmaya çalıştık. 

Ayrıca Ducato gibi yük taşıyan 
ticari araçlarda en çok sorun oluştu-
ran konu baskı balatanın zarar gör-
mesi. Bununla ilgili bir kampanya 
başlattık. KDV dahil bin 599 TL’ye 
baskı balatayı değiştirdiğimiz bir 
kampanya başlattık. Ducato’larda 
ayrıca ağır bakım dediğimiz triger 
zincirinin değişimini 999 TL artı 
KDV olarak sunuyoruz” dedi.

YÜZDE 50 İŞÇİLİK, YÜZDE 20 
YEDEK PARÇA İNDİRİMİ

1.6 litre motor seçeneğine sa-
hip araçlarla ilgili de serviste büyük 
indirim kampanyası başlattıklarını 
aktaran Koyuncu Fiat Servis Mü-
dürü Onur Uyanerler, “Şimdi yeni 
bir kampanya daha başlattık. Bu 
kampanyamız, 1.6 motor seçenek-
li binek ve hafif ticari araçlarımızı 
kapsıyor. Bu kampanyamızı yeni 
başlattık. Doblo, Egea, Linea gru-
bundaki araçlarımızı kapsayan bir 
çalışma bu. Yüzde 50 işçilik ve yüz-
de 20 yedek parçada indirim sağ-
layan bir kampanyayı da başlatmış 
bulunuyoruz. Bu uygulamanın içe-
risinde triger zinciri ve baskı balata 
değişimi de dahildir. Egea ile ilgili 3 
yaş ve üzerinde olup garanti dışın-
da kalmış noktalara ilişkin tam bir 
teferruat bilemiyoruz ama 3 yaş ve 
üzerindeki ağır bakımı gelmiş araç-
lar için yapmış olduğumuz kam-
panya da rağbet gördü. Bunlarla 
ilgili de ciddi manada geri dönüşler 
oldu” ifadelerini kullandı.

ARACINIZIN PERİYODİK BAKIM 

DÖNEMİNİ DOĞRU 
BİLİYOR MUSUNUZ?

Araçların bakım dilimleriyle il-
gili de değerlendirmelerde bulunan 
Koyuncu Fiat Servis Müdürü Onur 
Uyanerler, “Bizim hafif ticari araçla-
rımız piyasalarda çok hakimdir. Yo-
ğun olarak kullanıldıkları için bakım 
dilimleri kaçırılmış olabiliyor. 1.3 
motorlu araçlarda 10 bin kilometre-
de bir bakım yapıyoruz. 1.6 motor-
lu araçlarda ise 20 bin kilometrede 
bir bakım yapıyoruz. Bu konuda da 
halkımızı bilgilendirmek gerekiyor. 
Tabi araç sahibi bu detayı bilmiyor-
sa daha erken ya da daha geç bakı-
ma götürebiliyor aracını. Şu noktayı 
da bakımlarla ilgili iletmemiz lazım. 
Yağ değişimi çok önemli bir faktör. 
Yağın kaliteli olması  motorumuzun 
ömrünü uzatıyor. TOFAŞ’ın belirle-
diği standartlardaki yağı kullanmak 
aracımızın motor ömrünü daha 
uzun tutuyor. Bize bu manada geri 
dönüşler çok fazla oluyor. Aracın 
motor tipi ve durumuna göre fab-
rikanın belirlediği standartların dı-
şında bir yağ kullanıldığı anda araca 
öyle zararlar veriyor ki, kısa vadede 
bu anlaşılamayabiliyor. Ama uzun 
dönemde motora verilen zarar daha 
yüksek maliyetlere yol açabiliyor. O 
yüzden bu konuya hassasiyet gös-
terilmesi gerekiyor. Yağ değişimleri 
fabrikanın belirlediği standartlarda-
ki yağ ile yapılmalıdır” dedi.
‘30 HAZİRAN’A KADAR SÜRECEK 

KAMPANYAYI KAÇIRMAYIN’
“Koyuncu Fiyat Servisi olarak 

Fiat sahiplerini burayı sadece bir 
ticarethane olarak görmemelerini 
arzu ediyoruz” diyen Koyuncu Fiat 
Servis Müdürü Onur Uyanerler, 
“Fiat marka araç sahibi olanların 
yetkili servisimizi kendilerinden 
bir parça olarak görmelerini istiyo-
ruz. Gelip çayımızı içip herhangi bir 
konuda akıllarında bir soru işareti 
varsa onu bize danışabilirler. Bura-
da her şey ticaret değil. 30 Haziran 
itibariyle bu kampanyamız bitecek 
olsa bile elimizden geldiğince en 
iyiyi sunmaya çalışacağız. Diğer 
yandan bu tür fırsatlar her zaman 
olmuyor. Bu süreci iyi değerlendir-
mek gerekiyor. 30 Haziran’a kadar 
mümkünse bu olanaklardan yarar-
lanmalarını tavsiye ediyoruz. Biz 
bununla ilgili altyapımızı hazırladık. 
Personelimiz, izinlerimiz buna göre 
ayarlandı” diyerek sözlerini tamam-
ladı. 
n RASİM ATALAY

Koyuncu Fiat Servis Müdürü Onur Uyanerler, 30 Haziran’a kadar sürecek 
olan ve büyük indirimlerle dolu servis kampanyaları hakkında detaylı bilgi verdi. 



Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor transfer 
çalışmalarını sürdürüyor. 4-5 transfer daha yapması 

beklenen yeşil beyazlılar kanat, sol bek ve stoper 
arayışlarını devam ettiriyor. Avrupa ve Türkiye’den önemli 
isimlerle görüşen Konyaspor’un kısa süre içinde bir ismi 

bitirmek istediği gelen bilgiler arasında. 
 n SPOR SERVİSİ 

Kartal transfer peşinde

Kombineler satışa çıkıyor
Spor Toto Süper Lig temsilci-

miz Atiker Konyaspor’da kombine 
satış tarihi ve fiyatları açıklandı. 
Açıklamaya göre sezonluk kombi-
ne kartlar 25 Haziran’da satışa çı-
karken fiyatlar ise taraftarın yüzünü 
güldürdü. Yeşil beyazlıların önü-
müzdeki sezon bütün iç saha maç-
larını kapsayan kombine kartların 
kale arkası fiyatı 100 lira olarak 
belirlenirken, en yüksek sezonluk 
kombine kart ise bin 330 lira dan 
satışa çıkacak. 

 YÖNETİM AÇIKLADI
Konyaspor Yönetim Kurulu 

adına yapılan kombine açıklama-
sında, “Yönetim Kurulumuz radikal 
bir karar aldı ve Süper Lig’in en 
uygun kombine kart fiyat politika-
sını belirledi. Bu kararla geçtiğimiz 
dönemlerde açıklanan fiyatlara ve 
şartlara göre bu sezon çok daha 
güçlü ve etkili tribünler ile çok daha 
fazla sayıda taraftarımızın iç saha 
maçlarımızı stadyumumuzda izle-
mesi ve bu heyecana ortak olması 
hedeflendi.

Bu çerçevede Konyaspor’umu-
zun Büyükşehir Belediye Stadyu-
mu’nda oynayacağı tüm iç saha 
maçlarında geçerli olacak 2019-20 
sezonu kombine kartları için genel 
satış dönemi 25.06.2019 Salı günü 
saat 11.00’de başlayacaktır.

Kombine almak isteyen taraf-
tarlarımızın aşağıdaki hususlara 
dikkat etmesi gerekmektedir:                 

Şehit Aileleri ve Gazilerimiz 
için kombine yüklemesi ücretsiz 
olarak yapılacaktır.(Sadece bağlı 
bulundukları dernekleri aracılığıyla 
başvurular üzerine yüklemeler ger-

çekleşecektir. Gişeden veya inter-
net üzerinden direkt yükleme imkâ-
nı olmayacaktır. Kombine satışları 
sadece Konyaspor logolu Passolig 
kart sahiplerine yapılacaktır. Pas-
solig kartlarının 2019-2020 sezonu 
boyunca geçerli olması için kart 
vizesinin 01.06.2020 tarihine kadar 
uzatılmış olması gerekmektedir.       

Taksit Yapılan Kredi Kartları; 
Deniz Bank 3+3 taksit, World Kart-

lara  3+3 taksit, Bonus Kartlara 3+3 
taksit, İş Bankası  6 taksit, Halkbank 
3+3 taksit, Finansbank 3+3 taksit, 
Passolig Kredi Kartı 6 taksitTaksitli 
kombine alımlarında %8 vade farkı 
uygulanmaktadır.

 Belirtilen banka ve kartları 
haricindeki kredi kartlarına taksit 
yapılmamaktadır.Sezonluk kom-
bine satışları Konya Büyükşehir 
Belediye Stadyumu gişelerinde ve 

www.passo.com.tr adresinden ya-
pılacaktır” denildi.

TARAFTAR MEMNUN
Konyaspor’un kombine kart sa-

tışlarının başlayacağını açıklaması 
ve fiyatları uygun tutması Kon-
yaspor taraftarını sevindirdi. Yeşil 
beyazlı renklere gönül verenlerin 
kombine kartlara yoğun ilgi göster-
mesi bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

RPS
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’da sezonluk kombine satışları başlıyor. 25 Haziran 2019’da satışa çıkacak kombine kartların en ucuzu 100 lira olurken en 

yüksek fiyat ise bin 300 lira olarak belirlendi. Konyasporlu taraftarlar fiyatların makul seviyede tutulmasını olumlu karşılarken, kombine kart satışlarının artması bekleniyor


