
BUNALTICI SICAKLAR 
ESNAFI DA ETKİLİYOR 

ETLİEKMEK SICAĞIN
GÖLGESİNDE KALDI!

KADER ONLARI 
BİRARAYA GETİRDİ

Esnaf fıskiye ile serinlemeye çalışıyor 

Sıcak hava etliekmek satışını da etkiledi 

Genç çiftin anne-baba isimleri aynı 

Bunaltıcı sıcaklar esnafı da zor durumda bırakıyor. Sıcakla-
rın işlerini de etkilediğini belirten esnaf, klima ve vantilatör 
ile serinlemeye çalışıyor. Bazı esnaflar ise su püskürten fıs-
kiye ile hem kendini hem de yoldan geçenleri serinletiyor. 

Hava sıcaklıklarının yükselmesi, Konya’nın meşhur yemeği 
olan etliekmek satışlarını da etkiledi. Sıcaklar nedeniyle va-
tandaşların çok fazla dışarı çıkmamasıyla etliekmek satışla-
rında düşmeler yaşandı.

Rahile Ünal ve Ahmet İnal 
çifti, hayatlarını birleştirdi. 
Genç çiftin mutluluğundaki 
en büyük farklılıklardan 
biri ise anne ve baba 
isimlerinin aynı olması. 
Ünal ve İnal olan ailelerin 
soy isimleri de birbirine 
yakınlığı ile dikkat çekti.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Nefret tohumu
ekmek istiyorlar’

Son günlerde yaşanan Suriyeli provokasyonu-
na karşı dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan 
AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
“Nefret tohumu ekmek isteyenlere karşı çok 

uyanık ve dikkatli olmalıyız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 16’DA

‘Bosna ve Türkiye’nin
ortak acısı; Srebrenitsa’

ASKON Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, 
Srebrenitsa katliamının 22. yıldönümünde 

yayınladığı mesajda, “Bu acı Bosna ve 
Türkiye’nin ortak acısıdır. Umarız bu acılar 

hiçbir yerde bir daha yaşanmaz” dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE
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Operasyon tutmaz!
AK Parti İl Başkanı Musa 

Arat, şahsıyla ilgili iddiaları 
içeren mektupla ilgili ilk 

kez konuştu. Arat, “İçeriği 
bize göre tamamen boş ve 

partimize yönelik operasyon 
içeren bir mektup. FETÖ 
taktiği bir üründür” dedi

‘KONYA ADINA 
YAKIŞANI YAPACAK’

AK Parti İl Başkanı Musa Arat, 15 Tem-
muz yıldönümü nedeniyle yapılacak 
programın detayını paylaşmak ve gün-
demi değerlendirmek amacıyla basın 
mensuplarıyla bir araya geldi. 15 Tem-
muz’un yıldönümünde Konya Mevlana 
Meydanı’nı Konyalıların yine doldura-
cağını belirten Arat; “Konya adına yakı-
şanı yapacak” şeklinde konuştu. 

‘PARTİMİZE YÖNELİK 
BİR OPERASYON’

Tüm basın mensuplarına isimsiz gelen 
ve kendisiyle ilgili iddiaların yer aldığı 
mektupla ilgili de ilk kez konuşan Arat; 
“O mektubu göndereni ve o kişi kulla-
nanları biliyoruz. O iddiaların sahibi olan 
ve ailesinin içinde FETÖ’den atılanların 
olduğu bir kişi tetikçilik yapmış gibi gö-
rünüyor. Bu iddialar bizim paçalarımıza 
yapışamaz” dedi.  n HABERİ SAYFA 2’DE

05 Geçen zaman 
acısını dindirmedi! 05 KTO Karatay, 60 

sıra birden yükseldi 17 ‘Konya’nın yüzde 
36’sı ilkokul mezunu’

İşlenen ahşaplarla
evleri süslüyorlar

‘Provokasyonlara
fırsat vermeyin!’

Karatay’da ot 
temizliği sürüyor

Yapı ve mobilya sektörünün 
öncü firmalarından olan Aycan 
Mobilya projeleri ile dikkatleri 
üzerine çekmeye devam ediyor. 
Televizyon sehpası ile sektöre 
giriş yapan Aycan Mobilya, bü-
yük gelişim serüveni ile şu anda 
önemli projelere imza atıyor.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya İHH yaptığı yazılı açık-
lama ile Suriyeli mülteciler 
üzerinden çeşitli provakasyon-
larla ülke içinde kaos ortamı 
oluşturulmak istendiğine dikkat 
çekerek, milleti sağduyuya 
davet etti. n HABERİ SAYFA 6’DA

Konya’nın en büyük parkı olan 
Şehir Parkı da dahil olmak üzere 
toplam 3 milyon 983 bin metre-
kare yeşil alana sahip olan Ka-
ratay’da yabancı otla mücadele 
çalışmaları aralıksız sürüyor.
n HABERİ SAYFA 14’TE 

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından düzenlenen 
Konya Çocuk Film Festiva-
li, 100 binden fazla çocuğa 
unutulmaz anlar yaşattı. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, 

Konya’nın çocuk dostu olan 
bir şehir olduğunu belirtti.

n HABERİ SAYFA 15’TE

‘Konya çocuk dostu bir şehir’

Sırp birlikleri 1995’te 8 bin Boşnak’ı katletti

Srebrenitsa’da 11 Temmuz 1995’te, 8 bin Boşnak’ın Sırp birlikleri 
tarafından katledildiği, Srebrenitsa soykırımının 22. yılının anılacağı 
bugün, Potoçari Anıt Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlenecek. 
Cenazede toplum mezarlardan çıkarılan 71 kurban, kendi mezarları-
na gömülecek. 
Kurbanlar arasında 15 yaşında öldürülen ve toplu mezarda sadece 
kafatası bulunan Damir Suljic de yer alıyor.  Anne Hanija Suljic, ha-
yat dolu oğlundan geriye kalanları, 22 yıldır dinmeyen evlat acısıyla 
yarınki cenaze töreninde toprağa verecek. 
n HABERİ SAYFA 7’DE 

Oğlunu 22 yıl sonra 
defnedebilecek!
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Etliekmek satışlarında
düşüş yaşanıyor

Hava sıcaklıklarının yükselme-
si, Konya’nın meşhur yemeği olan 
etliekmek satışlarını da etkiledi. 
Son günler de hava sıcaklıklarının 
mevsim normalleri üzerinde olma-
sı Konya da etliekmek fırınlarını da 
olumsuz yönde etkiledi. Ramazan 
ayının bitmesi ve hava sıcaklıkları-
nın yükselmesi ile birlikte etliekmek 
satışlarının düştüğünü dile getiren 
etliekmek ustası Celal Yıldız, “Hava 
sıcaklıklarını birden yükselmesi ve 
Ramazan ayının yeni bitmiş olması 
işleri biraz etkiledi. İnsanlar sıcakta 
evden dışarı çıkmadığı için bizim iş-
lerimizde de azalma oldu” dedi. 

Yıldız, işlerin az olmasından duy-
dukları sıkıntıyı dile getirdi. “Geçtiği-
miz yıllarda da hava sıcak oluyordu 
ama işleri bu kadar etkilemiyordu” 
diyen Yıldız, önümüzdeki günlerde 
satışların artmasını beklediklerini 

ifade etti. Sıcakta, fırının karşısında 
çalışmanın zor olduğunu da belirten 
Yıldız, “Dışarıda hava oldukça sıcak. 
Bir de fırının karşısında çalışmak zor 
oluyor ama mesleğimiz olduğu için 
artık alıştık” diye konuştu. 

TURİSTLER DE UĞRAMAZ OLDU!
Etliekmek ustası Yıldız, dünya-

nın dört bir uçundan, “Gel ne olur-
san ol yine gel” diyen Mevlana Cela-
leddin Rumi Hazretlerinin türbesine 
ziyarete gelen turistlerin de eskisi 
kadar çok alışveriş yapmadıklarını 
ve yemek yemediklerini dile getirdi. 
Yıldız, “Turistler eskiden buralarda 
yemek filan yerlerdi, alışveriş yapar-
lardı. 

Artık turistleri getiren Turizm 
firmalarının anlaşmalı olduğu resto-
ranlara ve alışveriş merkezlerine gö-
türüyorlar bu da bizim işlerimizi et-
kiliyor” dedi.   n MUSTAFA ALİ CANDAN

Sıcak hava esnafı da etkiliyor

Bunaltıcı sıcaklar esnafı da zor du-
rumda bırakıyor. Çeşitli yöntemlerle 
serinlemeye çalışan esnaf, mevsim 
normalleri üzerinde seyreden sıcak 
hava karşısında çalışmakta zorlan-
dıklarını belirtti. Aşrı sıcaklıklar ne-
deniyle insanlarının dışarı çıkmakta 
zorlandığını bu durumun işlerini de 
etkilediğini belirten esnaf, gölgede 
vakit geçirmenin yanı sıra klima ve 
vantilatör ile serinlemeye çalışıyor.
VANTİLATÖR VE KLİMA ETKİ ETMİYOR

Serinlemek ya da hava sıcak-
lığının etkisini azaltmak için esnaf 
çoğunlukla klima veya vantilatör 
kullanıyor. Özellikle öğle saatlerinde 

artan sıcaklıklardan klima ve vanti-
latör sayesinde serinlemeye çalıştık-
larını belirten esnaf, bazen klima ve 
vantilatörün de etkisinin olmadığını 
dile getirdi. “Sıcaklıkların arttığı za-
man vantilatör ve klima da fayda et-
miyor” diyen esnaf, şunları kaydetti: 
“Hava çok ısındığı zaman vantilatör 
artık sıcak hava üflüyor ve dolayısıyla 
bir faydası olmuyor. 

Klimaların da derecesini yükselt-
mek zorunda kalıyoruz ancak bazen 
o bile fayda etmiyor. Müşterilerimiz 
de sıcakta alışveriş yapmak istemiyor. 
Soğuk suyu ve çayı eksik etmeden 
işyerlerimizi işletiyoruz. Aslında ilk 

önce müşterilerimizi düşünüyoruz. 
Sıcakta bunaldıkları için işyerimize 
geldiklerinde serinlemelerini sağla-
maya çalışıyoruz.” 

FISKİYE İLE SERİNLEME
Bazı esnaflar ise serinlemek için 

farklı yöntemler kullanıyor. Bunlar-
dan biri de su fıskiyesi. Belli zaman 
aralığında su püskürten fıskiye ile 
hem esnaf hem de yoldan geçenler 
serinleme imkanı buluyor. 

Bedesten Çarşısı esnaflarından 
Cansu Hortumun Sahibi Bekir Can, 
sıcak havaların artmamsından dolayı 
hem esnafın hem de yoldan gecen va-
tandaşların bir nebze de olsa serinlete 

bilmek için bahçe sulamada kullanı-
lan fıskiyelerden dükkânının önüne 
takarak vatandaşların ve orda bulu-
nan esnafın serinlemesine yardımcı 
oluyor. Yoldan geçen insanlarında 
dikkatini çektiğini dile getiren Can, 
“Konyalı vatandaşlarımız fıskiyenin 
altına biraz durup serinliyor ardından 
bize dua ediyorlar bu da bizim hoşu-
muza gidiyor” dedi.  

İlerleyen günlerde sıcaklıklar art-
maya devam ederse fıskiye sayısını 
artıracaklarını söyleyen Can, bu se-
rinleme seklinin işlerini de arttırdığını 
dile getirdi.  
n MUSTAFA ALİ CANDAN

Hava sıcaklıkların artması ile esnafta, çeşitli yöntemlerle serinlemeye çalışıyor. Kimi vantilatör, kimi klima ile serinlemeye çalışıyor. 

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olması 
Konya’da etliekmek satışlarını da olumsuz yönde etkiledi.

Bedesten Çarşısı esnaflarından Cansu Hortumun Sahibi Bekir Can da oluşturduğu su fıskiyesi ile hem kendi hem de yoldan geçenler serinliyor. 

AK Parti İl Başkanı Musa Arat, 15 Temmuz’da Mevlana Meydanı’nda buluşacaklarını belirterek, “Konya adına yakışanı yapacak” dedi. Şahsıyla ilgili iddiaları içeren 
mektupla ilgili de değerlendirme yapan  Arat, “İçeriği bize göre tamamen boş ve partimize yönelik operasyon içeren bir mektup. FETÖ taktiği bir üründür” dedi

‘Mektup FETÖ taktiği bir ürün!’
2016 yılında gerçekleştirilen 15 

Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) darbe girişiminin yıldönümü-
ne sayılı günler kaldı. 15 Temmuz 
şehitlerini unutmamak, yapılan hain 
girişimi hafızalardan çıkarmamak 
amacıyla 81 ilde Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde, Valiliklerin koordinas-
yonunda programlar düzenlenecek. 
Bugün başlayacak olan programlar 
15 Temmuz günü yine meydanlarda 
tutulan nöbetle taçlandırılacak. Bu-
gün Konya’da şehitlik ziyaret edile-
cek. Ziyaretin ardından Sultan Selim 
Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için 
Mevlit okutulacak, dualar edilecek. 15 
Temmuz akşamı ise 81 ilde olduğu 
gibi Konya’da da Mevlana Meydanı’n-
da nöbet tutulacak. Nöbet sabah eza-
nına kadar sürecek. 

‘MEVLANA MEYDANI’NDA 
BULUŞACAĞIZ’

AK Parti İl Başkanı Musa Arat, 15 
Temmuz yıldönümü nedeniyle yapı-
lacak programın detayını paylaşmak 
ve gündemi değerlendirmek amacıy-
la basın mensuplarıyla bir araya geldi. 
15 Temmuz’un yıldönümünde Konya 

Mevlana Meydanı’nı Konyalıların yine 
dolduracağını belirten Arat; “Konya 
adına yakışanı yapacak. Programlar 
Valilik organizasyonuyla gerçekleş-
tiriliyor. Biz de AK Parti olarak eli-
mizden gelen desteği vereceğiz. 15 
Temmuz’da 20:00’da Mevlana Mey-
danı’nda buluşacağız” dedi. 

AK PARTİ’DE KONGRE 
SÜRECİ BAŞLADI

Arat, AK Parti’ yaşayacağı kongre 
dönemi ile ilgili de bilgiler verdi. Tüm 
illerde kongre çalışmalarının başladı-
ğını belirten Arat, Ağustos ayı orta-
sında ilçe kongrelerinin star alacağını, 
Kasım ayı ortası gibi son bulacağının 
bilgisini verdi. Ardından il kongrele-
rinin başlayacağını ifade eden Arat, 
sözlerine şöyle devam etti; “İl kongre-
leri de Kasım 20 gibi başlayıp, 2018’in 
Şubat 25’i gibi tamamlanacak ve tüm 
iller yeni yönetimleri ile 2019 seçim-
lerini karşılayacak. 

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü 
Cumhurbaşkanımız recep Tayyip Er-
doğan başkanlığında yaptığımız top-
lantının ayrıntılarını sizlerle paylaşmış 
olduk.” 

‘TAKİP HEYETİ TÜRKİYE’YE 
MODEL OLDU’

FETÖ davalarıyla ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Arat, FETÖ da-

valarını yakından takip etme adına 
talimat aldıklarını söyledi. AK Parti İl 
Teşkilatı olarak, kurulan takip heyeti 
ve yaptığı çalışmaları hatırlatan Arat, 

Takip Heyeti’nin Türkiye’ye model ol-
duğunu dile getirdi. Takip Heyeti’nin 
Konya’daki yerleşim noktasında, adli 
vakaların takibi ve yaşanabilecek 
mağduriyetlerin giderilmesi nokta-
sında önemli çalışmalar yaptığını be-
lirten Arat; “Konya bu konuda övül-
meye değer bir il oldu” dedi. 

‘MEKTUP, PARTİMİZE 
YÖNELİK BİR OPERASYON’

Arat basın mensuplarının sorula-
rını da yanıtladı. Bir basın mensubu-
nun geçtiğimiz günlerde, tüm basın 
mensuplarına isimsiz gelen ve kendi-
siyle ilgili iddiaların yer aldığı bir mek-
tup ile ilgili soru üzerine Arat, konuyla 
ilgili bilgi verdi. Mektubu gönderenin 
kim olduğunu bildiklerini ve konuyla 
ilgili adli işlemlerin başlatıldığını ifade 
eden Arat; “Mektubun bir şahsın An-
kara Emet Postanesi’nden 999 nok-
taya kardeşi üzerinden postaladığını 
biliyoruz. 

O mektubu göndereni ve o kişi 
kullananları biliyoruz. O iddiaların sa-
hibi olan ve ailesinin içinde FETÖ’den 
atılanların olduğu bir kişi tetikçilik 
yapmış gibi görünüyor. Hukuki çalış-

ma başlattık. İddialarını kanıtlamak 
üzere o şahıs savcılığa çağrılacaktır. 
İçeriği bize göre tamamen ve boş ve 
partimize yönelik operasyon içeren 
bir mektup. FETÖ taktiği bir üründür. 
Benim ve yönetimimin görev süre-
miz zarfında yaptığımız çalışmalarla 
birilerinin canını yaktığımızı düşünü-
yorum. Ama biz bu çalışmaları doğru 
ve mazlumları koruma adına yaptığı-
mızı düşünüyorum. Bu iddialar bizim 
paçalarımıza yapışamaz” ifadelerini 
kullandı. 

ADAYLIK SORUSUNA 
‘GELENEK’ CEVABI

Bir basın mensubunun gerçekleş-
tirilecek olan il kongresinde yeniden 
aday olup olmayacağı ile ilgili soruya 
ise Arat; “Bu zamana kadar her şeyi 
yaptık yapacağız. Birilerinin ekmeği-
ne yağ sürmeyeceğiz. Siyasi boşluğa 
müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki 
dönemde çok daha disiplinli bir yerel 
yönetimler dönemi yaşayacağız. Bi-
zim geleneğimizde “ben adayım, ben 
aday değilim” diye bir anlayış olmadı” 
şeklinde konuştu.  
n ABDULLAH AKİF SOLAK

AK Parti İl Başkanı Musa Arat



Esnaf internette izledi-
ği bir videodan etkilenerek 
yapmaya başladığı Tay-
land usulü rulo dondur-
mayı Konyalıların beğeni-
sine sunuyor.  Konya’da 
yaşayan 36 yaşındaki Re-
cep Zan yaklaşık 1 yıl önce 
internetten izlediği Tay-
land usulü rulo dondurma 
videosundan etkilendi. Bir 
süre araştırma yaptıktan sonra rulo 
dondurmayı Konya’da yapmaya 
karar veren Zan, bu lezzeti Konyalı 
vatandaşlara sundu. Tayland usulü 
dondurmayı internetten izlediğini 
ve çok etkilendiğini belirten Recep 
Zan, videoyu izlerken alıp o anda 
yemek istediğini söyledi. Bir süre 
bunu araştırdıklarını ifade eden Zan, 
“Konya’da ustalara sorduk. Adam-
lar, ‘Yaparız, yapılamayacak bir şey 
değil’ dedi. Ben de yapalım bunu, 
Konya’ya kazandıralım dedim. Her-
kes, Konyalı bunu sevmez, yemez 
bu farklı bir şey dedi. Ama gerçek-
ten Konyalı bizi takdir etti. Kullan-
dıklarımızın hepsi gerçek. Gerçek 
süt, gerçek kaymak, gerçek salep 
hiçbir katkı maddesi yok. Meyveler 
taze. Müşterinin gözü önünde ya-
pılıyor. Olayımız bu. Müşterilerimi-
zin hepsi memnun. Konya’da tekiz, 
hatta Türkiye’nin çoğu yerinde yok 
diyebilirim. Dolabı tamamen biz 
yaptık. Bütün herşeyi Konya’da ya-

pıldı” dedi.
Konya’dan başka yerde tezga-

hının olmasını çok istediğini de dile 
getiren Zan, “İnşallah biraz daha 
çalışıp, kazanırsak başka yerlere de 
göndereceğiz. Bu dondurma bizim 
Türk milletine özgü bir şey gibi. 
Çünkü doğal, sade ve müşterinin 
gözünün önünde yapılıyor olması 
çok güzel. İnsanlar seviyorlar. Lez-
zeti de iyi. Adam çilekle kavunu 
istiyorsa o şekilde karıştırıyor. Bebe 
bisküvisi katabiliyor, muz, elma ka-
tıyor. Buradaki kombinasyonların 
sınırı yok. Çeşitlilik böyle olduğunda 
ve yediği lezzet güzel olduğundan 
müşteri kesinlikle bir daha geliyor. 
Biz memnunuz herkesten. Herkes 
de bizden memnun” diye konuştu.

Dondurmadan tatmak isteyen 
müşteriler ise Konya’da böyle birşe-
yin olmasından çok memnun olduk-
larını dile getirerek, herkese tavsiye 
ettiklerini ve herşeyin doğal olduğu-
nu aktardı.  n İHA

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 17 Şevval 1438  -  Rumî: 28 Haziran 1433

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03,44 05,30 13,03 16,53 20,22 21,59
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya  19    34

Karaman 16    32 

Aksaray  19 33

Ankara 18   34
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Tayland usulü rulo 
dondurma ilgi görüyor

Demirtemel ve Motorcu aileleri düğün mutluluğu yaşadı. Seda ve Ahmet çifti ‘evet’ diyerek 
dünya evine girdi. Genç çifti bu mutlu günlerinde sevenleri ve dostları yakınları yalnız bırakmadı

Demirtemel ve Motorcu 
ailelerinin mutlu günü

Demirtemel ve Motorcu aileleri 
akraba oldu. Adil Demirtemel’in kızı 
Seda ile Celalettin Motorcu’nun oğlu 
Ahmet ‘evet’ diyerek mutluluğa ilk 
adımlarını attılar. Mavera Kır Düğün 
Salonunda gerçekleşen  düğün me-
rasimine Demirtemel ve Motorcu 
ailelerinin sevenleri, dostları ve akra-
baları katıldı. Gelen davetlileri ile tek 
tek ilgilenen Demirtemel ve Motorcu 
aileleri bu mutlu günlerinde kendile-
rini yalnız bırakmayan yakınlarına te-
şekkür ederek ‘hayırlı olsun’ dilekleri-
ni kabul ettiler. Düğünde misafirlere 
ise geleneksel Konya pilavı ikramında 
bulunuldu. Mutlulukları yüzlerinden 
okunan genç çift ise aileleri ile birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal 
etmedi. Yenigün Gazetesi olarak Seda 
ve Ahmet çiftine ömür boyu mutlu-
luklar diler, Demirtemel ve Motorcu 
ailelerine hayırlı olsun dileklerimizi 
iletiyoruz. 
n TEVFİK EFE

Rahile Ünal ve Ahmet İnal çifti, Gloria Meram’da bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi. Genç çiftin mutluluğundaki en büyük farklılıklardan biri ise anne 
ve baba isimlerinin aynı olması. Ailelerinin soyadları ise Ünal ve İnal. Genç çiftin mutluluğundaki bu durum davetlilerin de yoğun ilgisini  çekti

Kader onları biraraya getirdi
Rahile ve Ahmet bir ömür boyu 

mutluluğa ‘evet’ diyerek hayatlarını 
birleştirdi. . Genç çiftin mutluluğunda-
ki en büyük farklılıklardan biri ise anne 
ve baba isimlerinin aynı olması. Ailele-
rinin soyadları ise Ünal ve İnal. Böyle 
bir benzerlik Türk filmlerini hatırlattı. 

Rahile Ünal ve Ahmet İnal çifti he-
nüz mutluluğa ‘evet’ demeden birçok 
yönleri ortak çıktı. Ortak yönlerindeki 
en önemli durum ise anne ve baba 
isimlerinin aynı olması. Gelin Rahile 
Ünal’ın anne babası Hatice ve Mustafa 
Ünal, damat Ahmet İnal’ın anne ba-
bası ise Hatice ve Mustafa İnal. Çiftin 
soyadlarındaki yakın benzerlik ise ayrı 
bir güzellik oluşturdu. 

Gloria Meram’da mutluluğa ‘evet’ 
diyen çiftimiz, kendilerine gösterilen 
ilgiden dolayı herkese teşekkür etti. 
Düğünde konuklarla ilgilenen kayın-
pederler Mustafa Ünal ve Mustafa İnal, 
çocuklarının mürüvvetleriyle ilgili ola-
rak, “Allah onları bir araya getirmeden 
zaten kaderini yazmış. Bu kadar ben-
zerlik olması bizim de yüzümüzü gül-
dürüyor. Tek isteğimiz onların mutlu 
olmaları” açıklamalarında bulundu.

Yenigün Gazetesi olarak genç çifte 
kurdukları yuvada bir ömür boyu mut-
luluklar diler, ailelerini tebrik ederiz. 
n UFUK KENDİRCİ

Rahile Ünal ve Ahmet İnal çifti, Gloria Meram’da bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi. Genç çiftin mutluluğundaki en büyük 
farklılık soyadlarındaki yakın benzerlik olmasının yanı sıra anne ve baba isimlerinin da aynı olması.
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Yapı ve mobilya sektörünün öncü firmalarından olan Aycan Mobilya projeleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 
Televizyon sehpası ile sektöre giriş yapan Aycan Mobilya, büyük gelişim serüveni ile şu anda önemli projelere imza atıyor

Ahşaba en güzel dokunuş

Mobilya sektörünün öncü 
isimlerinden Aycan Mobilya fark-
lı mobilya tasarımları ile sektörün 
dikkat çeken kuruluşlarından biri 
oldu. Televizyon sehpası üreterek 
imalatı başlayan Aycan Mobilya 
şuanda toplu projelerin mobilya 
dekorunu yaparak kaliteli işlere 
imza atıyor. Kendileri için kalite-
nin her zaman ön planda olduğunu 
söyleyen Aycan Mobilya Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Kılıç, “Kalite 
ve güven bizim için her zaman ön 
plandadır. Biz 3 günlük bir işi biran 
önce yapalım teslim edelim derdi 
içerisinde olamayız. Çünkü yaptığı-
mız iş kalite olmalıdır. Her zaman 
müşteri memnuniyetini ön planda 
tuttuk bundan sonrada tutmaya 
devam edeceğiz. Şuanda sarraf ve 
müteahhit bazlı olarak projelerimiz 
devam ettiriyoruz. Perakende ola-
rak da işlerimiz devam ediyor” diye 
konuştu. 

Ali bey sizi ve firmanız olan Aycan 
Mobilya’yı tanıyabilir miyiz?

İşyerimizi kuralı yaklaşık 15 
sene oluyor. Mobilya işleri ile uğ-
raşıyoruz. Mobilyalar imalat ederek 
inşaat sektörlerine hizmet veriyo-
ruz. Perakende olarak da hizmet-
lerimiz var. Önce perakende olarak 
başladık sonrada işlerimizi büyüte-
rek toplu projeler yapma başladık. 

Projelerinizden bizlere 
bahseder misinin? İlk projeniz ve 

son projeniz nedir?
Sarraf ve kuyumcuların işleri-

ni yapıyoruz. Villaların dekorlarını 

yapıyoruz. Bizim için önemli olan 
kalite. Biz 3 günlük işi 2 günde 
bitirme uğraşında değiliz. Önemli 
olan işin bir an önce bitmesi değil 
de memnuniyettir. Hiçbir müşteri-
miz bize yaptığınız işten memnun 
kalmadık demedi. İlk projemiz te-
levizyon sehpasıydı. 1 tane televiz-
yon sehpası ürettik. 

Sehpayı daha önceden Karatay 
Belediyesinde çalışan bir abimize 
yaptık. Daha sonraki yıllarda da 
onun evinin dekorunu yaptık. Son 
projemiz ise bir sarraf işyerinin de-
korunu teslim ettik. 

Yapı ve mobilya sektörü şuanda 
Konya’da ne durumda? 

Şimdiki zaman mobilya sektö-
rünün en hızlı zamanı. Konya geliş-
meye devam eden bir şehir. İşyer-
leri artık büyüyor. 

Daha önceden büyük işler İs-
tanbul’da yapılır diyorduk. Bir ara 
Bandırmaya kuyumcu ölçüsü al-

maya gittim. Orada kendi kendime 
bizim o işi yapamayacağımızı dü-
şünmüştüm. Ancak şuanda daha 
lüks işler Konya’da yapılıyor. Tek-
nolojinin gelişmesi ile de daha ile-
rilere gidebiliyoruz. 

Yapı fuarları hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir? Sektöre de 

faydaları oluyor mu?
İstanbul’da yapı fuarlarını zi-

yaret ettim. Konya’da düzenlenen 
yapı fuarlarının oradan bir farkı 
yok. Elbette şehrimize bu tür fuar-
ların büyük katkısı var. Fuarlar sa-
dece bölgesel olarak değil de bütün 
şehirdeki ekonomiyi olumlu yönde 
etkiliyor. Dışarıdan bir çok insanın 
gelmesine sebep oluyor. Buda hem 
bizim hem de şehrimiz açısından 
oldukça önemli bir konu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Aycan Mobilya Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Kılıç, “Kalite ve güven 
bizim için her zaman ön plandadır. 

Biz 3 günlük bir işi biran önce yapalım 
teslim edelim derdi içerisinde 

olamayız” dedi. 
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Eylül 2015’te Bodrum’da  cesedi 
kıyıya vuran Suriye’li bebeğin resmi ...

Ekim 2016’da Suriye’nin Halep 
kentinde yapılan bombalı saldırıdan 
sonra çekilen utanç resmimiz  Ümran 
bebek...

Ve son olarak önce tecavüz 
edilip sonra başına taşla vurularak 
öldürülen hamile kadın Suriye›li Emani 
El Rahmun ve 10 aylık bebeği Halaf El 
Rahmun …

Doğan Haber Ajansı’nın haberi 
bu şekilde verdi .Kamuoyundan ge-
len yüksek tepkiler neticesinde özür 
açıklaması yaptı DHA ama vazo kırıldı 

bir kez..

Bu resimlerin he-
piniz çok iyi hatırlıyor-
sunuz .Belki de o an 
hepsi ayrı ayrı yürek-
lerimizi dağladı ,içimizi 
sızlattı .Tüm bunlardan 
ufak bir ders çıkarmak 
yerine sadece sosyal 
medya hesaplarımızda 
paylaştık .Altlarına  ‘’ insanlık ölüyor! 
‘’  ve benzeri notlar düşüp ,ardından 
unuttuk .

Boş verin unutmayı ,dışladık Su-
riye’den gelen mülteci kardeşlerimizi 
.Kolaydı dışlamak çünkü .Zordu pay-
laşmak .

Evini .aşını, giysilerini ,ülkeni vs... 
Aslında zor olan gönlümüzü paylaş-
maktı .Sahi ne oldu bize öyle ?

Eskiye göre kat be kat arttı imkan-

larımız belki ama imanımız 
azaldı .İman ;  inanmak 
,emin olmak  , Müslüman 
ise ; kendisinden emin 
olunan demek değil miydi 
? Anlamını mı yitirdi bu ke-
limler ,yoksa biz miyiz an-
lamımızı gayemizi yitiren ? 

Umarım başına taşla vu-
rularak öldürülen Emani El 

Rahmun›un eşi Halid EL Rahmun›un 
şu açıklaması bizi başımızı iki elimizin 
altına alıp düşünmemize vesile olur .

‘’Çocuklarım ve eşim Türkiye›de 
emin olurlar diye buraya geldik .Ama 
artık gerek kalmadı burada kalmama 
...››

Ne oldu bizim vicdanlarımıza böyle 
? Şimdiye nazaran imkanlarımız daha 
kısıtlı olmasına rağmen soframız ve 

evimiz misafirsiz olmazdı .Daha çok 
paylaşıyorduk sanki .

Evimiz ,arabamız ,kullandığımız 
tüm eşyalarımız  son teknoloji ile 

donanmış durumda .İmkanlarımız çok 
daha büyüdü lâkin yüreğimiz küçüldü 
.’’Muhammed-ül Emin ‘’lakabına 
sahip bir nebinin ümmeti olmamıza 
rağmen biz eminlik sıfatımızı kaybettik . 
Suriye’den gelen mülteci kardeşlerimiz 
için yorum yapmak kolaydı . 

‘’Neden ülkelerinde savaşmadılar 
,korktular mı ?.. ve dahi nice soruları 
gelişigüzel sormak kolaydı .

Bizim rehberimiz ,önderimiz 
Sevgililer sevgilisi Peygamberimiz 
haşa korkak mıydı ki hicret etti Mek-
ke’den Medine’ye hiç düşündük  mü? 
Tabi O peygamberdi .

Lütfen kendimizive vicdanlarımızı 
bir daha  gözden geçirelim .Meselâ 
yetim başı okşayalım veya fakiri  
doyuralım .Neden mi ?

‘’Eğer kalbinin yumuşamasını 
istiyorsan fakiri doyur ,yetimin başı-
nı okşa !’’ (İbni Hanbel ,II ,263,387) 
buyuruyor Sevgili peygamberimiz o 
yüzden .

En son ne zaman bi yetimin başını 
okşadık acaba ? Hep zenginlerle 
paylaştığımız soframıza bir fakiri ne 
zaman dahil ettik ki ? 

Yine başka bir hadiste şöyle 
buyurur Efendimiz;

 “Allah, insanlara merhamet 
etmeyene rahmette bulunmaz.”  
(Buhari, Tevhid 2, Edeb 27;)

Suriye’li  Emani El Rahmun’un ce-
nazesinde  Diyanet işleri Başkanı Prof.
Dr Mehmet Görmez ne güzel söyledi;

   ‘’ Bize ne oldu ki ,vicdanımıza ve 
merhametimize sığınan bebeğin katili 
olduk ?’’

Sahi ne oldu bize ?

Selâm ve dua ile...

BİZE NE OLDU BÖYLE ?

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

KTO Karatay Üniversitesi 
60 sıra birden yükseldi

ODTÜ Enformatik Enstitüsü 
URAP Laboratuvarı tarafından, hem 
üniversitelerin dünya sıralamasında 
yerlerini objektif olarak görmelerine 
imkân sağlamak hem de üniversite 
adayları ve ailelere yardımcı olmak 
amacıyla, Türk üniversitelerinin 
2016 yılında yer aldığı 10 sıralama 
kurumu göz önünde bulundurula-
rak 159 üniversitenin durumunu 
kapsayan detaylı bir rapor hazırlan-
mış ve bu rapor tüm kamuoyuyla 
paylaşıma açılmıştır. 

Dünya Üniversite Sıralama Ku-
rumları

University Ranking by Acade-
mic Performance (URAP)

Webometrics Ranking of World 
Universities 

SCIMago Institutions Rankings
U.S. News & World Report’s 

rankings 
QS World University Rankings 
The Times Higher Education 

World University Rankings 
CWTS Leiden Ranking
Center for World University 

Rankings (CWUR) 
Round University Ranking 

(RUR) 
Academic Ranking of World 

Universities (ARWU) 
Raporda, üniversitelerin ulus-

lararası dergilerde çıkan makale 
sayılarının arttırılmasının yanı sıra 
toplam atıf sayısı, makale başına 
düşen atıf sayısı ve kendi alanında 
en fazla atıf alan makaleler liste-
sinde yer alan makalelerin sayı ve 

yüzdelerinin arttırılması ile birlikte 
dünya sıralamasında daha iyi bir yer 
alabileceğinin altı çizilmiştir. Ayrı-
ca Avrupa Birliği’nin 2014 yılında 
yayımladığı raporda,sıralamaların, 
üniversiteler için ulusal ve uluslara-
rası düzeydeki rekabetçi konumları 
açısından bir uyandırma servisi gö-
revi yaptığına değinilmiştir.

27 Mart 2017 tarihinde yayım-
lanan “Üniversitelerin 2016 Yılı 
Dünya Genel Sıralamalarındaki 
Durumu” başlıklı raporda, KTO Ka-
ratay Üniversitesi araştırma sonuç-
larına göre “Webometrics Ranking 
of World Universities - WEBOMET-
RICS” başlığı altında geçen yıla göre 
başarısınımuazzam bir oranda arttı-
rarak 60 üniversitenin önüne geç-
mişve Türkiye genelinde 85. sıraya, 
vakıf  üniversiteleri arasında 24.sı-
raya ve dünya genelinde ise 4.533 
sıraya yükselmiştir. 

Bu başarıda, son yıllarda KTO 
Karatay Üniversitesi’nin bilimsel 
alanda yapmış olduğu yeniliklerin 
yanı sıra, uygulanmakta olan “Bi-
limsel Yayın Teşvik Sistemi” ile 
birlikte “Ar-Ge, Proje ve İnovasyon 
Faaliyetleri Teşvik” yönergeleri-
nin olumlu sonuçlar vermesinin de 
önemli payı olmuştur. Aynı zaman-
da, “Yurt İçi ve Yurt Dışı Kongre/
Konferans/Sempozyum Katılım 
Desteği” ve nitelikli akademisyen-
lerin üniversite kadrolarına dâhil 
edilmesinin, KTO Karatay’ın bu ba-
şarısını önemli ölçüde etkilediği gö-
rülmektedir.   n HABER MERKEZİ

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında  şehit düşen özel harekat polisi 28 yaşındaki Muhsin 
Kiremitci’nin babası Hüseyin Kiremitci’nin gözyaşı, aradan yıl geçmesine rağmen dinmiyor

Gözyaşları dinmiyor!

Komiser yardımcısı olduğu gün 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
darbe girişiminde şehit düşen özel 
harekat polisi 28 yaşındaki Muhsin 
Kiremitci’nin babası Hüseyin Ki-
remitci’nin gözyaşı, hain girişimin 
üzerinden bir yıl geçmesine rağmen 
dinmiyor.

Baba Kiremitci, FETÖ’nün darbe 
girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki Özel 
Hareket Daire Başkanlığına yapılan 
bombalı saldırıda şehit düşen oğlu-
nun fotoğraflarına bakarak gözyaşı 
döküyor.

Şehit özel harekat polisi 28 ya-
şındaki Kiremitçi’nin çocukluğunun 
geçtiği Seydişehir ilçesindeki evinde, 
oğlunun anılarıyla yaşayan ailesi, te-
selliyi şehidin 10 aylık kızı Gökçe’de 
buluyor.

GÖZYAŞLARIYLA ŞEHİT 
OĞLUNU ANLATTI

Şehidin babası emekli imam Hü-
seyin Kiremitçi, torununu özlediğinde 
eve getirttiğini, onu öpüp sevdiğinde 
şehidinin kokusunu aldığını söyle-
di. Gözü yaşlı baba Kiremitci, oğlu-
nun şehadetinin ardından eşinin de 
gözyaşlarının hiç dinmediğini aktardı.

Şehit oğlunun görev sürecince 
Doğu ve Güneydoğu’da terörle mü-
cadele ettiğini belirten Kiremitci, gir-
diği sınavı kazanan oğlunun tayininin 
komiser yardımcısı unvanıyla Ankara 
Gölbaşı’na çıktığını hatırlattı.

 Kiremitci, FETÖ’nün 15 Tem-

muz’daki darbe girişimini diğer 
oğlundan duyduğunu anlatarak 
Gölbaşı’ndaki Özel Hareket Daire 
Başkanlığına yapılan bombalı saldı-
rının ardından kaygılandıklarını söy-
ledi.

Şehidin kardeşlerinin yaşanan 
gelişmelerin ardından Ankara’ya ha-
reket ettiğini aktaran baba Kiremitci, 
şöyle konuştu: “Benden önce herkes 
Ankara’ya vardı. Oğlumu 23.45’te 
polis arkadaşının hanımı aramış, 
‘Muhsin, ablam iyi misiniz?’ diye sor-
muş. ‘Arkadaşlar çelik yelekleriniz 
giyin’ diye telaşla sağa sola talimat 
verdiğini duyunca kadın telefonu 
kapatmış. Son görüşmesi bu şekilde 
olmuş. Bir günlük komiser yardım-
cısıydı. Cuma günü sabah göreve 

başladı, akşama kadar çalıştı. Evine 
geldi, 22.30’da mesaj gelince gömle-
ğini giymeden, tabancalarını alarak, 
koşarak görev yerine gitti. Darbe giri-
şimi olduğunu duyunca iki silahını da 
beline takarak şehadete koşmuş yav-
rum. Rabbim böyle bir şehadet nasip 
etmiş, gurur duyuyorum ama bunu 
anne baba olarak tatmak, hissetmek 
gerçekten çok zor bir şey. Bizler gör-
dük, sizler görmeyin.”  

Şehirin babası Kiremitci, 15 Tem-
muz’da milletin topyekun sokaklara 
inerek hain darbe girişimine fırsat 
vermediğinin altını çizerek şunları 
söyledi:

“Allah bir daha böyle bir darbe 
girişimini ülkemize milletimize gös-
termesin. O gece oğlumun şehadet 
haberini aldıktan sonra şunu dedim: 
Türkiye, ikinci kez Çanakkale’yi geçil-
mez kıldı. Nasıl ki Çanakkale’de 250 
bin şehit vererek geçilmez kıldıysak o 
gece de 249 şehidimiz ikinci kez ‘Ça-
nakkale geçilmez’ dedirtti. Dağılmış-
tık, parçalanmıştık fakat Rabbimiz, 
korudu. Allah, 249 şehidimizle bize 
bir mesaj verdi: ‘Kendinize gelin, bir 
olun, tek vücut olun.’ Cumhurbaşka-
nımızın da ‘tek bayrak, tek devlet ve 
tek millet’ vurgusu gibi Allah da mü-
minlerin bir olmasını emrediyor.”

FETÖ, TÜRKİYE’NİN 
BÜYÜMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN 

KULLANDIKLARI ÖRGÜT
Çanakkale’de yedi düvele karşı 

din, vatan ve namus için mücadele 
verildiğine dikkati çeken Kiremitci, 
şunları kaydetti: “Çanakkale’de düş-
man belliydi ama 15 Temmuz’da 
bizden görünen, Müslüman bilinen 
ihanet odakları iş başındaydı. İhane-
tin, Müslüman görünümlü kişilerden 
gelmesi bizi daha çok yıktı. Şehidin 
annesi halen anlayamıyor, bu iha-
neti idrak edemiyor. Bu FETÖ kukla. 
ABD, İngiltere, Batı ülkeleri ve İsra-
il’in uşakları. FETÖ, Türkiye’nin bü-
yümesini önlemek için kullandıkları 
örgüt. Bunlara çeşitli vaatlerde bu-
lunmuşlar, işi bitince Öcalan gibi ata-
caklar. Türkiye’nin kalkınmasını önle-
mek için çalışan hainler. Uyanmakta 
olan Osmanlı ruhunu yok etmek için 
ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. 
15 Temmuz, içeriden gelen bir düş-
manlık ve ihanetti. Düşmanımızı bile-
lim. Türkiye birçok terör örgütleriyle 
mücadele ediyor. Tek vücut olalım, 
bir olalım. Tehlikenin farkına varalım. 
Kanlar akmasın, Muhsinler ölmesin.”

Farklı yerlerde görev yaptıktan 
sonra komiser yardımcılığını kazanan 
ve eğitimlerin ardından Gölbaşı’ndaki 
Özel Hareket Daire Başkanlığına ta-
yini çıkan Muhsin Kiremitci, komiser 
yardımcısı olarak göreve başladığı ilk 
gün, FETÖ’nün darbe girişimi sırasın-
da Özel Hareket Daire Başkanlığına 
yapılan bombalı saldırıda şehit düş-
müştü.
n AA

Baba Kiremitci, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki 
Özel Hareket Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit 
düşen oğlunun fotoğraflarına bakarak gözyaşı döküyor



Hava sıcaklıklarının artması bazı 
sorunları da beraberinde getirdi. 
Aşırı sıcaklar kalp rahatsızlıklarına 
davetiye çıkarıyor. Necmettin Erba-
kan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp 
Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Soylu va-
tandaşları dikkat etmeleri gereken 
konularda bilgilendirdi.  Havaların 
sıcak olmasının özellikle kalp hasta-
larında ciddi sorunlara sebep olabil-
diğini belirten Soylu: “Kalp hastaları 
açısından baktığımızda, özellikle kalp 
yetmezliği olan hastaların kullandı-
ğı idrar söktürücüler gibi bazı ilaçlar 
var.  Havaların sıcak olmasının en 
önemli etkisi sıvı kaybının artması… 
Sıvı kaybının artması durumunda bu 
ilaçlara olan ihtiyaç azalabiliyor. Özel-
likle bu tip ilaçlar kullanan hastaların 
hekimleri ile görüşüp ilaçların dozları-
nı ayarlamasında fayda var. Hem sıvı 
kaybının artmasını azaltmak hem de 
elektrolit dengesini ayarlamak açı-
sından bu tip ilaç ayarlamaları gere-

kebilir” dedi.  Özellikle kalp - damar 
problemi olan, damar tıkanıklığı olan, 
kalp krizi geçirmiş, anjiyo yapılmış, 
damarlarına stent konulmuş, bypass 
yapılmış, ameliyat olmuş hastalar gibi 

kalp damar problemi olan hastaların 
da sıvı kaybı açısından dikkatli olması 
gerektiğini anlatan Soylu, sıvı kaybı 
olmasının kanda pıhtılaşma riskini ar-
tırabileceğini belirtti. Soylu bu açıdan 

hastaların sıvı alımına dikkat etmesi 
gerektiğini dile getirdi. 

Su ısısının da kalp hastalıkları ba-
kımından önemli bir konu olduğunu 
dile getiren Soylu: “Damar problemi 
olan hastaların sıcaklarda serinlemek 
niyetiyle aniden, suyu ısıtmadan, ağ-
zında bile bekletmeden aşırı soğuk su 
içmeleri kalp spazmını tetikleyebilir. 
Bu hastaların serinlemek için kendile-
rini soğuk sulara aniden atması yine 
kalp spazmını tetikleyebilir. Bu açıdan 
özellikle hastaların damar problemi 
varsa dikkat etmeleri gerekmekte-
dir. Sıvı kaybı açısından da mutlaka 
yeterli sıvıyı alması şart” dedi.  Kalp 
krizi riskini azaltmak için ve kalp yet-
mezliği olan hastaların sıvı alımına 
dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen 
Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 
durumda olan bireylerin tedavilerini 
ve ilaçlarını iyi ayarlamaları gerekiyor. 
Hastalığın alevlenmemesi açısından 
daha çok dikkat etmek gerekiyor.”
n HABER MERKEZİ 
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Seydişehir’de meydana gelen trafik kaza-
sında, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 
Halil Tarım (46) yönetimindeki 06 AD 8499 
plakalı otomobil, Necati Kalaycıoğlu Caddesi 
Bozkır Kavşağı’nda, Mehmet Ali Bağcı’nın 
(42) kullandığı 42 FFH 62 plakalı otomobil 
çarpıştı.  Kazada, araç sürücüleri ile Elif (12), 
Ela (12) ve Çiğdem Tarım (40) yaralandı. 

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Dev-
let Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi 
altına alındı.  n AA

Karapınar’da, bir otomobil içinde silahla 
başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karapınar - Ereğli kara-
yolu Kazanhüyüğü Mahallesi yakınlarında, 
07 GG 998 plakalı otomobil içinde hareketsiz 
biri olduğunu gören çobanlar durumu sağlık 
ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 
polis ve 112 acil servis ekipleri, söz konusu 
kişinin silahla başından vurularak hayatını 
kaybettiğini belirledi. Bahri Kırkuşu’na (43) 
ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Ka-
rapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruştur-
ma başlattı.  n AA

‘Otomobil içinde
başından vurulmuş’

Seydişehir’de 
kaza; 5 yaralı

Karatay’da, bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözal-
tına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele 
Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesinde, bir kişinin evinin 
bahçesinde uyuşturucu bitki yetiştirdiği ihbarı üzerine çalış-
ma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen 
ekipler, ihbar edilen adrese düzenlediği operasyonda Orhan 
Y.’yi (32) gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 150 
kök Hint keneviri ve 2 kilo kullanıma hazır kubar esrar ele 
geçirildi. Gözaltına alınan Orhan Y., Meram Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 
adliyeye sevk edildi.

Zanlının daha önce de uyuşturucu madde satmaktan sa-
bıkasının olduğu belirlendi.
n AA

Bahçesinde Hint keneviri yetiştirmiş

Konya İHH yaptığı yazılı açıklama ile Suriyeli mülteciler üzerinden çeşitli provakasyonlarla 
ülke içinde kaos ortamı oluşturulmak istendiğine dikkat çekerek, milleti sağduyuya davet etti

‘Mülteciler üzerinden
kaos planlıyorlar!’

Konya İHH, Suriyeli mülteciler-
le ilgili yazılı açıklama yaptı. İnsanı 
Yardım Vakfı (İHH) Konya Başkan-
lığı yaptığı yazılı açıklama ile sosyal 
medya üzerinden bir takım kışkırtıcı 
söylemler gerçekleştirildiğini belirte-
rek, kargaşa ortamı oluşturmak iste-
yenlere fırsat verilmemesi gerektiğini 
belirtti. 

“Son günlerde Suriyeli kardeşleri-
mize yönelik sosyal medya üzerinden 
bir takım kışkırtıcı söylemler gerçek-
leşmektedir. Bunu malesef üzülerek 
görmekteyiz. Biz bir hadisenin sa-
dece kendisinden ibaret olduğunu 
düşünüyoruz. Uzun yıllardır pek çok 
badire atlatmış bir ülke olarak bunu 
bilmemiz gerekiyor. Tekrar vurgu-
lamak istiyorum. Ülkemizde hemen 
hemen hiç bir hadise kendisinden 
ibaret, yalın değildir” denilen açıkla-
mada şu ifadeler kullanıldı: “Peki olan 
nedir? Bu tür hadiselerin arkasında 
insanımızı birbirine düşürmeye, ül-
kemizi yıkmaya yönelik bir plan var. 
Bunu uzun dönemlik provakosyonlar 
tarihimizde gördük. Asıl olan ise hadi-
se sırasında hakikati fark edebilmek-
tir. ‘Ha ya, Uğur Mumcu’yu müslü-
manlar öldürmemiş, Bahriye Üçok’u 
Müslümanlar öldürmemiş. Derin 
devlet, Gladyo yapmış Müslümanla-
rın üzerine atmış. Sivas’taki hadiseyi 
Hollandalılar dahil bazı batılı ülkeler 
planlamış, bazı safdilleri kullanmış...’ 
Gibi sonradan sonraya olayın hakika-
tini anlamak bir işe yaramıyor. Hadise 
sırasında işin hakikatini idrak ettiği-
mizde faydası oluyor. Bugün olan da 
bu. Maalesef ülkemiz yeni bir operas-
yonla karşı karşıya. Aynı anda birden 
fazla hadise gerçekleşiyor. İçerde hu-
zuru, asayişi bozmak için bir yürüyüş 
tezgahlanıyor. Diğer taraftan Suriyeli 
misafirlere yönelik yalan yanlış laflar 
ile kamuoyu oluşturulmaya ve sokak-

larda kargaşa ortamı oluşturmaya ça-
lışıyorlar. Dışarıdan ise İnterpol Tür-
kiye’nin tutuklama isteklerini kabul 
etmeyeceğini bildiriyor. Diğer yandan 
ise Avrupa Parlamentosu Türkiye’nin 
AB müracaatını askıya alıyor vesaire. 
Yani bu düzenlenen hadiseler orga-
nize bir şekilde yürütülüyor. Açıkçası 
buradan sözde ‘Adalet’ temalı yürü-
yüşün de, başta doğan medyasının 
öncülüğünü çektiği kışkırtıcı dilin de 
ülkemizi kaosa sürüklemek, bağım-
sızlığına ket vurmak için yapılmış bü-
yük aklın kurduğu dış planın uzantıla-
rı olarak görüyoruz. Biz tarih boyunca 
kardeş olarak yaşadık. Türk, Kürt,Laz, 
Çerkez, Pomak, Boşnak bir çok kar-
deşimizle birlikte yaşadık. Povakatör-
lerin tezgahına gelmemek için dün 
olduğundan daha fazla uyanık olma-
lıyız. Birey olarak kaosa sebebiyet ve-
recek hiç bir işe kalkışmadığımız gibi, 
kaos oluşturacak kişileri de uygun li-
sanla uyarmalı, meşru yollarla, asayiş 
kurumlarımızla irtibat halinde engel 
olmamız gerekiyor. Bunlar 15 Tem-
muz’un arefesinde, milli iradenin za-
ferini, ruhunu gölgeleyici mahiyette 
yürütülen provakosyonlar.”

KÖTÜLÜK EDEN BİR MİLLET DEĞİLİZ
Geçtiğimiz günlerde vahşice kat-

ledilen Suriyeli kadının olayına da dik-
kat çekilen açıklamada, “Başta Aydın 
Doğan  medyasının kışkırtmalarıyla 
kızışan ortamda Sakarya’da bir müs-
lüman Suriyeli hanımefendi tecavüz 
edilmek suretiyle, 10 aylık bebeğiy-
le öldürüldü. Bu insanlık dışı, kabul 
edilemez bir vahşet. Bu tür olaylar 
Türküyle Kürtüyle bir olan İslam mil-
letinin şerefi ile oynamaktır. Biz misa-
firlerine hakaret eden, kötülük eden 
bir millet değiliz. Hainlerin kışkırtma-
larına gelen üç beş sersemin en ağır 
şekilde cezalandırılmasını ve milleti-
mizin üzerine atılan bu kara lekenin 
temizlenmesini istiyoruz. Yetkili ma-
kamlar failleri en ağır şekilde cezalan-
dıracaklardır ümidindeyiz. Milletimiz 
bütün kaotik çalışmalara yüz verme-
melidir. Biz ekmeğimizi bölüşüyoruz. 
Fakat bazen durum böyle olmuyor. 
Ülkemizde bulunan üç milyon Suriye-
li ucuz işçi konumuna düşebiliyor. Bu 
ister istemez böyle oldu. Esasen bu 
duruma razı olmamak, insanların iş-
gücünü ucuza temin etmemek gere-
kiyor. Bu ülkede Suriyeli muhacirlere 

kötü gözle bakan, saldıran gafiller, bu 
ülkenin bu süreçte veren değil belki 
verdiği kadar alan ülke olduğunu gör-
mediler. Bu ülkede hayatın daha çok 
pahalanmaması, enflasyonun daha 
zirveye çıkmaması, krizin derinleş-
memesi belki ucuz iş gücü vesilesiyle 
gerçekleşti. Bu değerlendirmelere bir 
bütün olarak bakılması lazım. 

Dolayısıyla gaflet ya da ihanet 
içerisinde olan insanlar aslında ken-
di menfaatlerimizi koruyoruz derken 
menfaatlerini koruyamadıkları ortaya 
çıkıyor. Suriyelilerin burada bulun-
maları demin saydığımız şartlar de-
ğerlendirildiğinde son derece men-
faat sağlamaktadır. Tabi şunun altını 
çizmek isteriz. İnsanların işgücü hakkı 
tam olarak verilsin. Biz burada sade-
ce vakıa tespiti yaptık. İnşallah millet 
olarak tüm unsurlarımızla bu olayla-
rın idrakinde olacağız ve operasyonel 
oyunlara izin vermeyeceğiz. Bu ulus-
lararası saldırıları da 15 Temmuz’u, 
Gezi’yi bertaraf ettiğimi gibi bertaraf 
edeceğiz. Allah’tan temennimiz aziz 
milletimizin sağ duyusunu, hassasi-
yetini artırsın” ifadeleri kullanıldı. 
n HABER MERKEZİ 

‘Aşırı soğuk su kalp spazmını tetikleyebilir!’

Gözlerine yapılan kornea
nakli ile hayata tutundu

Karapınar’da genç yaşta geçir-
diği iş kazası sonucu görme yetene-
ğini kaybeden 31 yaşındaki Hasan 
Hüseyin Göçer’in kararan hayatı, 
iki gözüne yapılan kornea nakliyle 
10 yıl sonra tekrar aydınlandı. Ka-
rapınar’da yaşayan Göçer, ilkokulu 
bitirdikten sonra inşaatlarda elektrik 
tesisatçısı olarak çalışmaya başladı. 
Kısa süre sonra çalıştığı bir inşaatta 
iş kazası geçiren Göçer, görme yete-
neğinin önemli bir kısmını kaybetti. 
Tekrar sağlığına kavuşabilmek için 
birçok doktora giden Göçer, tüm ça-
balarına rağmen gözlerinin her ge-
çen gün daha da kötüye gitmesine 
engel olamadı.

Görme yeteneğini bir süre son-
ra tamamen kaybeden Göçer’in 
hayatı, 10 yıl sonra Konya Numu-
ne Hastanesi’nde 2 gözüne yapılan 
kornea nakliyle yeniden aydınlandı.

Evli ve 2 çocuk babası Göçer, 
yaptığı açıklamada, görme engelli 
olduktan sonra hayatın renklerini 
bir daha hiç göremeyeceği düşün-
cesiyle yıllarca üzüntü içinde yaşa-
dığını söyledi.

Ümitleri tükendiği bir anda, kor-
nea bulunduğu haberiyle tekrar ha-
yata bağlandığını ifade eden Göçer, 
“İlk başlarda bana uygun kornea 
bulunamayacağı düşüncesiyle çok 
umutsuzluğa kapıldım. Kornea için 

ailemden alınan kan örneklerinden 
de gerekli sonuç alamadım. ‘Bir 
daha artık eskisi göremeyeceğim’ 
hissine kapıldım.” dedi.

Göçer, umutları tamamen 
tükendiği anda Konya Numune 
Hastanesi’nden gelen bir telefon 
ile adeta havaya uçtuğunu dile ge-
tirerek, “Hastanede 1,5 ay arayla 
iki gözüme de kornea nakli yapıldı. 
Nakilden sonra hayatım tamamen 
değişti. Artık gazete okuyup, bisik-
lete binebiliyorum, araç kullanabili-
yorum. Dünyanın en mutlu insanı 
benim” ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları karşısında organ 
naklinin ne kadar önemli olduğu-
nu çok daha iyi anladığını vurgula-
yan Göçer, kendisinin de organlarını 
bağışladığını anlattı. 

Her fırsatta organ bağışının öne-
mine dikkat çektiğini belirten Göçer, 
şunları kaydetti:

“Bir gün öleceğiz. Herkesi organ 
nakline davet ediyorum çünkü ‘be-
nim organ nakline ihtiyacım olma-
yacak’ diye düşünmemek gerekiyor. 
Bana kornea nakli yapılan kişilerin 
ailelerinin kim olduğunu bilmiyo-
rum. Allah onlardan razı olsun. Bana 
yeniden ışık oldular. Kornea nakliyle 
yeniden hayat bulduktan sonra bü-
tün organlarımı bağışladım.”
n AA

Prof. Dr. Ahmet Soylu

İnsanı Yardım Vakfı (İHH) Konya Başkanlığı yaptığı yazılı açıklama ile sosyal medya üzerinden bir takım kışkırtıcı söylemler gerçekleştirildiğini belirtti.



Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sanat 
ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı 
İbrahim Günay, Srebrenitsa katlia-
mının 22 nci yıldönümü dolayısıyla 
anma mesajı yayımladı. Günay me-
sajında, “1995 yılında Avrupa’nın 
ortasında katledilen Bosnalı Müslü-
manların acısını daima kalbimizde 
hissedeceğiz” dedi.

AKSED Başkanı İbrahim Günay, 
Srebrenitsa katliamının 22. yıldönü-
mü dolayısıyla anma mesajı yayım-
ladı. Günay mesajında, 1992-1995 
yıllarında Bosna’da yaşanan Sırp 
saldırganlığının en vahşi yüzünü 
gösteren Srebrenitsa katliamında,-
dünyanın gözleri önünde binlerce 
Boşnak’ın toplu olarak öldürüldü-
ğünü belirterek, Avrupa’da Nazi 

döneminden buyana en korkunç 
katliamın Srebrenitsa’da yaşandı-
ğını söyledi. O gün Bosnalı kardeş-
lerimizin yaşadığı sıkıntıların daha 
fazlasını Türkiye olarak biz burada 
yaşadık diyen Günay, “Bugün bizle-
re düşen tarihten ders alarak benzer 
dramlar yaşanmadan geleceği inşa 
etmektir. 1995 yılında Avrupa’nın 
ortasında katledilen Bosnalı Müslü-
manların acısını daima kalbimizde 
hissedeceğiz” dedi. 

Yaklaşmakta olan “15 Temmuz 
Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü” ile ilgili açıklamalarda 
da bulunan Günay, “15 Temmuz 
kalkışması Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yaşadığı en büyük ihanettir. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin üniformasını 

giymiş terör örgütü FETÖ mensup 
ve işbirlikçi vatan hainleri ülkenin 
seçilmiş Cumhurbaşkanını, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini ve Hüküme-
tini kontrol altına alarak yönetimi 
ele geçirmeye kalkışmış, ancak Yüce 
Milletimizin kararlı direnişi, vatan-
perver güvenlik güçlerimizin ve 
silahlı kuvvetler mensuplarının ça-
baları ile bu alçakça saldırı başarıya 
ulaşamamıştır.Türkiye’nin sıkıntıya 
düşmesini, diz çökmesini, pes etme-
sini bekleyenleri bugüne kadar se-
vindirmedik, yarın da sevindirmeye-
ceğiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimize acil şifalar dili-
yorum. Cenab-ı Allah bu milleti, bu 
ülkeyi ilelebet korusun, muhafaza 
etsin” dedi.  n HABER MERKEZİ

Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’n-
dan sonraki en büyük insanlık traje-
disi olarak nitelendirilen Srebrenitsa 
soykırımından kaçmak isteyenlerin 
takip ettiği “Ölüm Yolu”nda ya-
ralılara şifa dağıtan Fatima Klepic 
Dautbasic, tıbbi malzemeler yerine 
ağaç kabukları ve giysi parçalarını 
kullandığını belirtti.   Tuzla Üniver-
sitesi Tıp Fakültesinden 1990’da 
mezun olan 1992’de Srebrenitsa 
şehir hastanesinde görev yapmaya 
başlayan Dautbasic, savaş yılların-
da doktor olmanın zorluklarını ve 
“ölüm yolu”nda yaşadıklarını AA 
muhabirine anlattı.

Srebrenitsa şehir hastanesin-
de görev yapan 6 doktordan biri 
olduğunu belirten Dautbasic, Ge-
nel Cerrahi Uzmanı Dr. Nijaz Dza-
nic’in hava saldırısında hayatını 
kaybetmesi üzerine daha önce bak-
madıkları vakalara müdahale etmek 
zorunda kaldıklarını söyledi.

Genç doktorların savaş yılların-
da karşılaştıkları ağır vakalara hazır 
olmadıklarını belirten Dautbasic, 
Srebrenitsa’nın düşüşünden birkaç 
ay önce tıbbi malzemelerin azaldığı-
nı, saldırıların ve yaralı sayısının ise 
gün geçtikçe çoğaldığını anımsattı.

25 Mayıs 1995’te Srebrenitsa’ya 
düzenlenen hava saldırısında kolu-
na isabet eden bir şarapnelle yara-
landığını anlatan Dautbasic, alçısını 
çıkarır çıkarmaz görevinin başına 
döndüğünü ifade etti.

10-11 Temmuz tarihlerinde 
nöbetçi doktor olduğunu söyleyen 
Dautbasic, hastaneye gece boyun-
ca çok sayıda yaralı getirildiğini ve 
Srebrenitsa’nın düştüğü haberini 
aldıklarında yaralıları kamyonlara 
bindirip Hollanda taburuna götür-
düklerini vurgulayarak, “Doktor İli-
jaz Pilav birkaç teknisyenle tabura 
gitti. Başta kapıyı açmak istemedi-
ler. Bu kadar yaralıyı kabul edecek 
durumda olmadıklarını söylediler. 
Doktorun zorla gireceklerini söyle-
mesi üzerine kapıyı açıp yaralıları 
kabul ettiler.” şeklinde konuştu.

Hastanede kalanların çantaları-
na sargı bezi, serum ve ağrı kesici 
doldurduğunu anlatan Dautbasic, 
“O sırada koşarak içeri giren biri, 
Sırp askerlerinin birkaç yüz metre 
yakınımızda olduğunu söyledi. Dok-
torlar ve hemşireler olarak Srebre-
nitsa’nın çıkışındaki Kazani’nin yo-
lunu tuttuk” ifadelerini kullandı. 
“ÖLDÜRÜLMEKTEN ÇOK TECAVÜZE 
UĞRAMAKTAN KORKUYORDUM”

Çoğunlukla erkeklerden oluşan 
12 ila 15 bin kişinin daha sonra 
“Ölüm Yolu” olarak bilinecek yola 
girme kararı aldığını anımsatan Da-
utbasic, “Bir kadın olarak ölümden 
çok tecavüze uğramaktan korku-
yordum. Bunun ölümden daha kötü 
olduğunu düşündüm hep. Başıma 
öyle bir şey gelseydi bunu kaldıra-
mazdım” dedi.

 Sırp askerlerden kaçmak için 
Boşnak erkeklerle orman yolundan 
gitmenin kendisine daha makul gel-
diğini söyleyen Dautbasic, “Onlarla 
kendimi daha güvende hissedecek-
tim. En kötü ihtimalle kurtulmak 
için intihar edebilirdim. O durumda 
Hollanda taburuna sığınmak Çet-
niklere teslim olmak demekti” diye 

konuştu.
“Ölüm Yolu”nun her adımında 

birilerinin can verdiğini anımsayan 
Dautbasic, “Sırp askerleri yolculuk 
boyunca aç, susuz, yaralı ve perişan 
haldeki bu insanlara kurşun yağdırıp 
ateş açtı. Yanımda güvenli bölgeye 
ulaştırmaya çalıştığım yaralı karde-
şim Fuad vardı. Bir yandan onunla 
ilgileniyor, bir yandan da yaralıların 
acılarını bir nebze olsun dindirmeye 
çalışıyordum” şeklinde konuştu.

Tıbbi malzemeler yerine ağaç 
kabukları ve giysilerinden yırttıkları 
parçaları kullandıklarını anlatan Da-
utbasic, “Öyle bir ortamda insanlara 
söylenecek güzel bir söz bile işe ya-
rayabiliyor. Hatırladıkça acı duydu-
ğum şeylerden biri de yaralandıkları 
için yola devam edemeyip ‘Ölüm 
Yolu’nda kalan insanlar” dedi.

Hayat dolu komşusu Reuf’la 
ormandaki son karşılaşmasını hatır-
layan Dautbasic, “Onu gördüğüm-
de iki bacağından da yaralanmıştı. 
Tuzla’ya vardığımızda bulunduğu 
yere yardım göndermemizi istemiş-
ti. Hafızama kazınan görüntülerden 
biri Reuf’a ait. Onun durumunda 
olan binlerce insan vardı.” ifadeleri-
ni kullandı.

“BAZEN HAYATTA KALDIĞIM İÇİN 
VİCDAN AZABI DUYUYORUM”
Güvenli bölgeye 6 gün sonra gü-

venli bölgeye ulaştıklarını,  “Ölüm 
Yolu”na giren yaklaşık 15 bin ki-
şiden yalnızca 4 bininin hayatta 
kalmayı başardığını söyleyen Daut-
basic, “İlaç ve diğer gerekli malze-
meleri koyduğum çantayı taşıyan 
adam öldürülmüş, çantada bulunan 
fotoğraflarım ormana saçılmıştı. Ta-
nıdıklarım benim de öldürüldüğü-
mü düşünmüştü. Nezuk’ta perişan 
halde olsam da hayatta olduğumu 
gördüklerinde gözlerine inanama-
mışlardı.” şeklinde konuştu.

“Bazen hayatta kaldığım için 
vicdan azabı duyuyorum.” ifadesi-
ni kullanan Dautbasic, ilk başlarda 
felaketin büyüklüğünün farkında 
olmadıklarını, orman yolunda bir-
likte yürüdükleri kişilerin yanlarında 
olmadığını gördükçe yaşadıklarının 
ciddiyetini anladıklarını söyledi. Du-
atbasic, “Güvenli bölgeye ulaşanlar, 
yola çıkanların yalnızca küçük bir 
kısmıydı, diğerleriyse katledilmişti. 
Bizleri yok etmek istediler ama ba-
şaramadılar, başaramadıklarının en 
büyük kanıtı ise çocuklarımız ve Al-
lah’ın izniyle doğacak torunlarımız” 
dedi.
n AA
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Oğlunu 22 yıl sonra defnedebilecek
Srebrenitsa soykırımında 15 ya-

şındaki oğlunu kaybeden anne Ha-
nija Suljic, oğlu Damir Suljic’in cena-
zesini katledilmesinden ancak 22 yıl 
sonra defnedebilecek. 

Srebrenitsa’da 11 Temmuz 
1995’te, 8 bin Boşnak’ın Sırp bir-
likleri tarafından katledildiği, Avru-
pa’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki 
en büyük insanlık trajedisi olarak ni-
telendirilen Srebrenitsa soykırımının 
22. yılının anılacağı bugün, Potoçari 
Anıt Mezarlığı’nda cenaze töreni dü-
zenlenecek. Cenazede toplum me-
zarlardan çıkarılan 71 kurban, kendi 
mezarlarına gömülecek. Kurbanlar 
arasında 15 yaşında öldürülen ve 
toplu mezarda sadece kafatası bulu-
nan Damir Suljic de yer alıyor.  Anne 
Hanija Suljic, hayat dolu oğlundan 
geriye kalanları, 22 yıldır dinmeyen 
evlat acısıyla yarınki cenaze törenin-
de toprağa verecek. 

Duygularını AA muhabirine 

anlatan Suljic, Damir’in 1995’te 
güvenli bölgeye ulaşmak için baba-
sı Kemal Suljic ile ormana gittiğini, 
kendisinin de o zamanlar 12 yaşın-
daki oğlu Bakir ve iki kızıyla güvenli 
bölgeye ulaşmayı başardığını söyle-
di.

Bosna Hersek’in kuzeydoğu-

sundaki Gradacac şehrinde yaşayan 
Suljic, “Eşim Kemal ve oğlum Da-
mir’i en son 10 Temmuz 1995’te 
gördüm. Eşim ne olur ne olmaz diye 
bana para verdi. Damir de babasıyla 
gitmek istedi. Onları en son gördü-
ğümde elleri başlarının üstündeydi. 
Sandici yakınlarında bir yerdi. Ora-

dan bugün bile geçemiyorum.” dedi.
“ÖYLE ANLAR GELİYOR Kİ KENDİMİ 

ÖLDÜRMEK İSTİYORUM”
Hayatta kalan ve şimdi 34 yaşın-

da olan oğlu Bakir Suljic’in oğluna 
Damir’in ismini verdiği dile getiren 
Suljic, torununa her seslendiğinde 
oğlunun hayatta olduğu hayalinin 

kendisine biraz olsun huzur verdi-
ğini aktardı. Suljic, yaşamanın bazı 
zamanlar çok zor geldiğini söyleye-
rek, “Öyle anlar geliyor ki kendimi 
asmak istiyorum. Sonra diyorum ki 
üç evladım daha var. Onları düşün. 
Allah’ıma çok şükür hepsi kendi 
hayatını kurdu, evlendi, aile sahibi 

oldu” ifadelerini kullandı. Ellerinden 
gencecik yaşta kayıp giden oğlunun 
acısını ilk günkü gibi yüreğinde ta-
şıdığını vurgulayan Suljic, “Oğlum, 
altı yıl önce teşhis edildi ancak sade-
ce kafatası kemiğine ulaşıldı. Bu ka-
dar yıl belki bir kemiği daha bulunur 
ümidiyle bekledim. Geçen yıllarda 
sadece bir kemik daha bulundu” 
dedi.

Suljic, oğlunun toprağa verilme-
si için daha fazla beklemek isteme-
diğini belirterek, öldürüldüğünde 15 
yaşında olan oğlunun yine savaşta 
katledilen babası ile dedesi ve amca-
larının yanına gömüleceğini söyledi. 
Suljic, oğlunu artık Potoçari Anıt Me-
zarlığı’nda “sonsuz huzurla buluştu-
racağını” ifade etti. Damir’in evden 
çıktığı anı hiçbir zaman unutama-
dığını da aktaran Suljic, “Giderken 
alnımdan öptü. Çok iyi bir evlattı. 
Hayatını söndürdüler” diye konuştu.
n AA

Soykırımdan kaçanlara 
ölüm yolunda şifa dağıttı

ASKON Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, Srebrenitsa katliamının 22. yıldönümünde yayınladığı 
mesajda, “Bu acı Bosna ve Türkiye’nin ortak acısıdır. Umarız bu acılar hiçbir yerde bir daha yaşanmaz” dedi

Srebrenitsa ortak acımız!

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği (ASKON) Konya Şube Baş-
kanı Yakup Yıldırım, Boşnaklara 
yönelik gerçekleştiren Srebrenitsa 
katliamının 22. yıldönümünde bir 
kınama mesajı yayınladı. 

Yaşanan acı ve dram üzerinden 
22 yıl geçmesine rağmen yürekler-
de halen diri durduğunu ifade eden 
Başkan Yıldırım, “Bundan tam 22 yıl 
önce Bosna-Hersek’in Srebrenitsa 
kentinde 8 binden fazla Boşnak kar-
deşimiz katledildi. Yaşanan vahşet 
hala akıllarda, hala canlı, hala yürek-
leri kanatıyor. Orada hangi sıkıntılar 
yaşandıysa aynısını üstelik uzakta 
olmanın verdiği çaresizlikle bizler de 
yüreğimizde hissettik. Acılarınızı bir 
nebze olsun dindirmek, yaralarınızı 
sarabilmek, insani ve vicdani sorum-

luluğumuzu yerine getirebilmek için, 
o günlerde Türkiye’nin nasıl seferber 

olduğunu yakın-
dan biliyoruz. 
Bugün, geçmi-
şi unutmadan, 
tarihten dersler 
alarak, benzer 
dramların ya-
şanmayacağı ba-
rış ve huzur dolu 
bir geleceği inşa 
etmekle sorum-
luyuz. 

Elbette bazı 
izler silinmiyor, 
bazı acıların te-
lafisi olmuyor, 
yitirilen gence-
cik fidanlar geri 
gelmiyor. Ama 

bizler, dayanışmayı, paylaşmayı ve 

birlikte yaşamayı yücelten bir anla-
yışla istikbale bakmalı, umudu diri 
tutmalıyız” dedi. 

Bosna-Hersek ve Türkiye’nin 
kadim bir kardeşlik içerisinde olduk-
larının altını çizen Başkan Yıldırım, 
“İnşallah Bosna-Hersek’te yaşanan 
acıların, çekilen çilelerin dünyanın 
başka hiçbir coğrafyasında ve hiç-
bir zaman yeniden yaşanmaz. Suri-
ye’nin, Irak’ın, Yemen’in, Filistin’in, 
Mısır’ın, Libya’nın, Afganistan’ın, 
Somali’nin, Afrika’nın çocuklarının 
yaşadığı dramların da kısa sürede 
son bulması en büyük duamızdır. 
Ben Bosna-Hersek’li kardeşlerimize 
bir kez daha başsağlığı diler, bu tür 
acıların bir kez daha yaşanmamasını 
temenni ediyorum” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

‘Bosna’nın acısını daima kalbimizde hissettik’

Fatima Klepic Dautbasic

İbrahim Günay

ASKON Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, yaşanan acı ve dram üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen yüreklerde halen diri durduğunu ifade etti. 

AKSED Başkanı İbrahim Günay
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ambalaj firmamızda 
Makine Operatörü 
yetiştirilmek üzere 
 Meslek lisesi ve 

yüksek okul mezunu
 personel alınacaktır.

1.700 tl maaş +mesai, yemek, servis verilecektir.
Vardiyalı sistemde çalışacak, ekip çalışmasına yatkın.
Askerlikle ilişiği bulunmayan konya da ikamet eden

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

Ofis mobilyaları ve ofis koltukları üretimi konusunda 
lider konumda olan fabrikamıza, aşağıdaki 
meslek gruplarında çalışanlar alınacaktır.

* Statik Toz Boyacı
* Mobilya Boyacısı

* Mobilyacı
* Terzi

* Kaynakçı (Belgesi olan 
tercih edilecektir)

* Meslek Lisesi veya 
Düz Lise Mezunları 

* Vasıfsız Bay ve Bayanlar
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA



ZAYi VE 
ELEMAN 

İLANLARINIZ 
İÇİN

BİR TELEFON
KADAR 
YAKINIZ
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Bosna 
Hersek 

Mahallesi’nde  
Satılık 

Kaloriferli,  
 2+1 ve 

3+1 
daireler
0531 
710 

88 76

SATILIK 
DAİRELER

MÜRACAATLAR ŞAHSEN FİRMA ADRESİMİZE YAPILACAKTIR.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN 
PROJELERDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

• 5188 SAYILI YASA GEREĞİ 
ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK 

KARTINA SAHİP
• ÖZEL GÜVENLİK KİMLİĞİNDE 

SÜRE SIKINTISI OLMAYAN
 • BAY- BAYAN GÜVENLİK 

GÖREVLİLERİ ARANMAKTADIR.

 FERHUNİYE MH. DR YUSUF ZİYA PAŞA SK. 
SAĞLIK İŞ MERKEZİ NO:8/1 

(1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI) SELÇUKLU / KONYA

TEL: 0 332 233 12 86 / 0544 880 23 59 

Bünyemizde çalıştırılmak üzere;

DENEYİMLİ  
Satış Danışmanı 

ve 
Bayan Sekreter 
ALINACAKTIR.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres: Yaka Mah.Yaka Cad. No: 142 Meram/Konya 

Yaka Marina Düğün ve Toplantı  Salonu 

Tel: 0533 483 62 79

SATILIK DAİRELER
(Sancak itfaiye arkası)
Kosova Mahallesi
Medine Caddesi 
Rüya Sitesinde 

2 Adet 3+1 165 m2 

3. ve 5. katlar satılıktır 
0532 267 77 47

                1977 yılından bu yana baskı ve ambalaj sektöründe imalat yapan ve sürekli kendisini geliştirmeyi ilke edinen 
yeniliğe açık dinamik ruhu ve PVC filmi üretimindeki başarısıyla Türkiye’nin önde gelen ambalaj üreticileri arasında yer 

alan Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San.Tic. A.Ş. bünyesinde çalışacak takım akadaşları arıyoruz.

• ÜRETİMDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
-22-35 yaş arası,

-Bay,
-Askerlik hizmetini tamamlamış,

-Tam zamanlı,
-Sorumluluk bilinci yüksek,

-Vasıflı&vasıfsız elemanlar istihdam edilecektir.
 • DEPO VE SEVKİYAT BÖLÜMÜNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;

- 22-35 yaş arası,
-Askerlik hizmetini tamamlamış,

-Tam zamanlı,
-Bay,

-Forklift ehliyetine sahip,
-Depo ve sevkiyat alanında en az 1 yıl deneyimli personel istihdam edilecektir.

 • SATIŞ DESTEK BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
-Satış destek sorumlusu (Büro Memuru)

-Bayan
-22-35 yaş arası

-En az Lise mezunu,
- İdari birimde çalışacak,

-Siparişlerin şirket politikasına ve ilgili prosedürlere uygun olarak sisteme işlenip, 
takiplerinin yapılmasını sağlayacak,

-Kendine güvenen, dinamik,iletişimi kabiliyeti yüksek, uzun süreli çalışabilecek,
-Alanında en az 1 yıl deneyimli personel istihdam edilecektir.

1.Organize Sanayi Bölgesi Çevreli Sk.No:6-8 SELÇUKLU /KONYA
SEZERSAN AMBALAJ

NOT: Servis ve yemek imkanları firmamız tarafından karşılanacaktır.
Askerliğini yapmış kişiler tercih sebebidir. 

Müracaatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
  OFSET BASKI makinelerinde çalışacak yardımcı elemanlar,
  MÜCELLİT makinelerinde ve CİLT işinde çalışacak Usta ve Yrd.Elm.,
  Çanta ve Cüzdan imalatında çalışmış SARACİYE ustaları,
  Dikişciler,
  Matbaacılık mesleğini benimseyebilecek Vasıfsız elemanlar,
  35 Yaş aşağısı ve askerlikle ilişiği olmayan,

BAY / BAYAN ELEMANLAR 
alınacaktır

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Büsan Organize San. Ankara Yolu Girişi 10631 Sokak No: 4 
     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA
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Çarşı Merkezinde 
AVM Kapalı Otopark 

içinde bulunan 
Sirkülasyonu hızlı 

Oto bakım ve 
yıkama merkezi 

iş değişikliği 
nedeniyle devren

SATILIKTIR
İrtibat

0544 660 09 81

SATILIK DAİRE
S.S. AKŞEHİR YAPI KOOPERATİFİ

Güneydoğu ve Kuzeydoğu cephe 
Zemin üstü 1. Kat 115m2  

 2+1 dairem satılıktır.
GSM: 0533 359 55 09

ELEMAN 
ALINACAKTIR

BAYAN
AŞÇI 
ARANIYOR

Yüksel Balatacılık
San. ve Tic A.Ş.

Tel: 0332 239 01 84

ELEMANLAR ARANIYOR

- DÖKÜM KALIPÇISI
- DÖKÜM KALIP YARDIMCISI

- DÖKÜM FLEKS TAŞLAMACISI
- DÖKÜM OCAKCISI 

(İNDÜKSİYON OCAĞI)
- MONTAJ, YAĞLAMA VE 
KAYNAK BİLEN BAKIMCI

- MESLEK LİSESİ DÖKÜM BÖLÜMÜ 
MEZUNU BİLGİSAYAR     

   KULLANMAYI BİLEN ELEMAN
- YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

18-25 YAŞ ARASI VASIFSIZ
ELEMANLAR ARANMAKTADIR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAKIM ÇALIŞMASINA UYUMLU

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.
ADRES : KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. SK. NO: 5

(3.ORGANİZE B.KAYACIK SELÇUKLU/KONYA

TEL: 342 10 70 PBX - 239 10 86 
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ELEMANLAR 
ARANIYOR
- YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE 20 YAŞINI 
AŞMAMIŞ ELEMAN

- GRAFİK 
TASARIMCI
- MONTAJ 

ELEMANLARI
alınacaktır

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere,

* E SINIFI EHLİYETE SAHİP
* DENEYİMLİ 
* SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

-Askerlik engeli olmayan
-Müracatlar şahsen yapılacaktır

Adres: Adana Çevre Yolu Hacı Yusuf Mescit Mah. 
Boğazköy Sok. No:13 Karatay/Konya 

(Tüvtürk Araç Muayene Arkası) Tel: 0 332  342 57 61

Abdullah Çimen Özfatihler Vinç Mak. San. 
ve Tic. Ltd. Şti.’nde çalıştırılmak üzere;

- UNİVERSAL 
TORNACI

- KAYNAKÇI
- MONTAJCI

- ELEKTRİKÇİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE; 

- TARIM MAKİNASI 
MONTAJ 

ELEMANI OLARAK 
ÇALIŞTIRILMAK 

ÜZERE BAY
.ELEMANLAR ALINACAKTIR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0532 653 00 05

TEL:   0332  503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

- BAYAN ELEMAN 
  •Çok iyi derecede İngilizce bilen
  •Dış Ticaret Pazaralama ekibinde çalışabilecek seyahat engeli olmayan  
- Gıda mühendisi (Bay - İyi derece İngilizce Bilen)
- Gıda teknikeri
- Kaynakçı
- Elektrik Elektronik teknikeri

Aranmaktadır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEMİRPOLAT TARIM ÜRÜNLERİ NAK.OTM.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
Büyükkayacık mak.418 sok. no:3/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 245 97 97

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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√

√

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

 Yetiştirilmek üzere; ekip çalışmasına ve 

Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere  vasıfsız 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 

3 VARDİYALI SİSTEME uyum sağlayabilecek
BAY - BAYAN  personel alınacaktır.

BAY-BAYAN eleman alınacaktır.
Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

DAMLAMA SULAMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Konya Seydişehir Tepecik Madenli Damlama Sulama Tesisi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2017/317855
1-İdarenin
a) Adresi  : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi  : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 53 kalemlik damlama sulama tesisi yapım işi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Seydişehir Tepecik
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
   İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. 
   No:64 Selçuklu/KONYA)
b) Tarihi ve saati  : 31.07.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının  bir  Ticaret  Sicil  Gazetesinde  bulunmaması  halinde,  bu  bilgilerin  tümünü  göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 
listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan  ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/III veya A/IV veya A/V veya A/
IX Grubu işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Ziraat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Mimarlık veya 
Peyzaj Mimarlığı Bölümleri Mezuniyet Belgeleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve  100 TRY (Türk Lirası)  karşılığı Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. 
Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 632655  - www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 13. İCRA DAİRESİ

2015/2887 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 
belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1. İhale Tarihi : 10/08/2017 günü, saat 09:25 - 09:30 arası.
2. İhale Tarihi : 07/09/2017 günü, saat 09:25 - 09:30 arası.
İhale Yeri        : HOROZLUHAN MAH. İSTİKAMET CAD.YENİ KAMYON GARAJI GÜVEN 
                          TIR PARKI - KONYA
No Takdir Edilen 

Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 60.000,00 1 %18 42DTR69 Plakalı  ,  2012 Model, Tırsan Marka, Tenteli  Kasa, 
Aracın  çıtaları  en  üst  sırada  eksiklikler  var,  tamamı  yok, 
08/03/2017  tarihli  tespit  tutanağına  göre;  Tırsan  dorsenin 
alacaklarına  karşılık  kaçırılarak  üzerindeki  tanıtıcı  bilgilerinin 
ve şase numaralarının değiştirilerek 59YJ741 plakalı dorseye 
uydurulmak  suretiyle  sahtecilik  yapıldığı  iddiasıyla  bahse 
konu  araç  üzerinde  59YJ741  plaka  takılı  dorse  yapılan  adli 
tahkikat çerçevesinde bulunduğu şekli ile otoparka çektirilmiş, 
üzerindeki  sahteciliğin  tespiti  için  Ankara  Kriminal  Polis 
Lab.  Müd.  İncelettirilmiş,  Ankara  Kriminal  Polis  Lab.  Müd.y 
22/02/2017  tarihli  uzmanlık  raporunda  üzerinde  59YJ741 
sayılı plaka takılı olan beyaz renkli FSM ibareli yarı romörkun 
incelenmesi neticesinde; sağ ana şasi konulu sağ yüzeyinde 
NR9FSMW3S61075123  olarak  okunan  şase  numarasının 
okunduğu  görülmüş,  fakat  orjinal  şase  numarasının 
bulunması  gereken  bölgeye  fiziksel  ve  kimyasal  yöntemler 
uygulanarak  dorsenin  asıl  şase  yazması  gereken  kısmında 
NNTDAF30300041924  olarak  harfve  rakam  kalıntıları  tespit 
edilmiş; bu şase numarasının polnet sorgulamasında 42DTR 
69  plakalı  tırsan  marka  yarı  romörka  çıktığı  tespit  edildiği 
bildirilmiştir.Bunun  üzerine  bahse  konu  dorsenin  kısmımızca 
yapılan  incelemesinde  59YJ741  plakalı  dorsenin  İbrahim 
Parlak isimli şahsa ait olup herhangi bir çalıntı ve tahdit kaydının 
olmadığı tespit edilmiş, yapılan Kriminal incelemesi neticesinde 
tespit edilen NNTDAF30300041924 şase numarasının sistem 
sorgulamasında bu şase numarasının 42DTR69 plakalı tenteli 
yarı  romörk  dorsenin  özparpet  isimli  firmaya  tescil  kaydının 
olduğu,  yapılan  sistem  sorgulamasında  ise  üzerinde  çok 
sayıda  haciz  kararı  bulunduğu  yakalama  kararındandolayı 
el  konulduğu  tarihten  itibaren  çekili  bulunduğu  yeddiemin 
otoparkına teslim edilmiştir.
Konya  C.  Savcılığı  Hazırlık  Bürosunun  20/06/2017  tarih  ve 
2017/8937 CBS Soruşturma Dosyasına göre satışına engel bir 
husus bulunmadığı bildirilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)
Basın 633844  - www.bik.gov.tr

Örnek No: 25*

15 Temmuz şehitleri için hatim indirilecek
Ilgın Belediye Başkanı Mehmet 

Karahan, 15 Temmuz’daki darbe giri-
şiminde şehit olanlar için “Her şehide 
bir hatim” sloganıyla etkinlik düzenle-
yeceklerini bildirdi. 

Karahan, gazetecilere yaptığı açık-
lamada, İlçe Müftülüğü ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğiyle 15 Temmuz 
hain darbe girişiminde şehit olanlar 
için “Her şehide bir hatim” sloganıyla 
etkinlik yapılacağını belirtti.  Belediye 
öncülüğünde yapılacak bu etkinlikle 
15 Temmuz hain darbe girişimi esna-
sında şehit düşenler için ayrı ayrı ha-
tim indirileceğini dile getiren Karahan, 
şunları kaydetti: 

“O gece şehit düşen 248 kardeş-
lerimizin ruhlarına hediye edeceğimiz 
hatmi şerif organizasyonunu başlattık. 
İnşallah 248 şehidimiz için 248 hatmi 
şerif okuyacağız. O günü unutturma-
mak adına ise belediyemizin girişine 
dev bir ekran koyarak, o gece yaşanan 
olayların fotoğraflarını vatandaşları-
mıza bugünden itibaren izlettirmeye 

başladık.” 
Karahan, 15 Temmuz Demokrasi 

ve Şehitler Meydanı’nda yaptırılan Şe-
hitler Anıtı’nın tamamlanmak üzere 
olduğunu ve son rötuşlarının yapıldı-
ğını da belirterek, “15 Temmuz’un se-

nei devriyesinde, tüm halkımızı 15 
Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mey-
danına bekliyorum. Hatimlerimizin 
duasını da o gece meydan da gerçek-
leştireceğiz” dedi. 
n AA
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EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

  Elektrik ve Mekanik sistemlerde en az 3 yıl deneyimli,
  Bakım formenliği yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip,
  Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik lise mezunu,
  Takım çalışmasına yatkın,
  İş takibi yapabilen,
  En az B ehliyete sahip, aktif araç kullanabilen,

BAY 
BAKIM VE ONARIM SORUMLUSU

alınacaktır
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Büsan Organize San. Ankara Yolu Girişi 10631 Sokak No: 4 
     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA

10 Kişilik 
Yemek ve Sabah - İkindin 

Cay verecek Emekli 

Erkek Ahçı 
Aranıyor 

Müracaat : 0532 433 34 88 

‘Demirkapı Tüneli
gidişli-gelişli oluyor’

Beyşehir Belediye 
Başkanlığı ile AK Parti 
Beyşehir İlçe Teşkilatı 
öncülüğünde Demirkapı 
Tüneli bölgesine yürü-
tülen çalışmaları yerinde 
görmek ve incelemeler-
de bulunmak üzere gezi 
programı düzenlendi. 
Yol yapım çalışmalarını 
yerinde gören katılım-
cılar, yapım çalışmaları 
tamamlanan Demirkapı Tüneli’nden 
geçerken, sonrasında hemen yanı 
başında çalışmaları başlayan ikinci 
tünel inşaat alanında da incelemede 
bulundu. AK Parti Konya Milletvekili 
Mehmet Babaoğlu, tünel içerisinde 
yaptığı açıklamada, bölgede devam 
eden çalışmalardan geldiği aşama 
itibariyle çok memnun olduklarını 
belirtti. Siyasetçiler olarak, Yeni Kon-
ya-Antalya karayolunun 2023 yılına 
yetiştirilip Türkiye’nin kuzey güney 
aksında önemli bir rahatlamayı sağla-
masını, ülkenin kalkınmasını hızlan-
dırıcı bir yol olarak yapılması konu-
sunda yürütülen bu yol çalışmalarına 
tam destek verdiklerini vurgulayan 
Babaoğlu, “Başbakanımız Sayın Bi-
nali Yıldırım biliyorsunuz, Ulaştırma 
Bakanlığı döneminden başbakanlığı-
na kadar Türkiye’nin yolları, Türki-
ye’nin demiryollarıyla kalkınması ile 
ilgili çok büyük bir hamleyi AK Parti 
döneminde başlattı. Sayın Cumhur-
başkanımız da sürekli olarak duble 
ve bölünmüş yolların yapımıyla ilgili 
Türkiye’nin önünü açacak, kazaları 
azaltacak, zaman israfını önleyecek 
bu yolların yapımının önünü açtı. Bu 
bir aslında devrim, dünyada bu şekil-
de altyapısını hızla yenileyebilen çok 
nadirdir. Buradaki çalışanlarımız hem 
yol yapıyorlar hem tarih yazıyorlar” 
dedi.

İki tarafı arasında 1-12 derece 
sıcaklık farkı olan bir tünel olması iti-
bariyle de Demirkapı Tüneli’ne iklim 
değiştiren tünel denildiğini vurgula-
yan Babaoğlu, bölgede hayata geçi-
rilecek yeni proje ile tünel sayısının 
ikiye çıkacağını söyledi. Babaoğlu, 
“Özellikle Konya-Beyşehir yolu bizim 
için önemli aşamalardan birisiydi. 
İnşallah 28 Ekim 2017 tarihinde bu 
yol çok büyük bir oranda bölünmüş 
yol olarak ulaşıma açılacak. Beyşehir 
duble yolu tamamlandıktan sonraki 
hedefimiz; Konya il sınırları içerisinde 
bu geriye kalan 30 kilometrelik yakla-
şık kısmı da bölünmüş yol olarak yap-
mak. Ondan sonra Derebucak’tan 
Antalya il sınırımıza kadar yaklaşık 
bir 14 kilometrelik mesafe var, o kı-
sım da dahil olmak üzere tünelin bu 
girişine kadar şu anda bulunduğu-
muz giriş noktasına kadar olan mesa-
fe de dahil olmak üzere hepsi projesi 
tamamlanmış, ihale çalışmaları yapıl-
mış, sonuçlandırılmış ve bu yolların 
buraya kadar olan mesafede yaklaşık 
40 kilometrelik bir mesafe, tünelle 
beraber 40 kilometre. Tünel biliyor-
sunuz 5 bin metre, 35 kilometrelik 
kısım Konya’ya doğru, Beyşehir’e 

doğru olan kısmında tüm çalışmaları 
yapılmış, inşaat çalışmalarına başlan-
mış. Tabii bu yol ihalesinde ihaleyi 
alan firma yetkililerimiz de buradalar, 
yolla beraber ikinci tüneli de yaptık, 
hani hep söylenirdi, ‘Tek tünel mi 
olacak?’ diye. Tek tünel olmayacak 
inşallah, iki tünel olacak. Yan taraf-
ta göreceksiniz ikinci tünelimizin de 
delme çalışmaları bu hafta itibariyle 
başlatılmış. İnşallah bizim hem İç 
Anadolu, Akdeniz’le organik olarak, 
bağ olarak daha fazla bağlanacak, 
hem de Türkiye’nin başka coğrafya-
larından Akdeniz’e gitmek isteyenler 
bu coğrafyadan geçerek gidecekler. 
Dolayısıyla emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Karayolları Antalya 13.Bölge Mü-
dürü Arif Çobanoğlu da bölgede de-
vam eden tünel ve yol çalışmalarıyla 
ilgili olarak, yürütülen bu projenin 
Antalya Bölge Müdürlüğü için de çok 
önemli olduğunun altını çizdi. An-
talya bölgesinde toplam 72 kilomet-
relik bir proje olan çalışmalarda De-
mirkapı Tüneli ile Konya Derebucak 
arasındaki 40 kilometrelik kesimin 
ihalesini gerçekleştirdiklerini belirten 
Çobanoğlu, şu bilgileri verdi: “İha-
le kapsamında ikinci 5 kilometrelik 
tüpün de çalışmalarına başladık, yol 
çalışmalarına başladık. 2017 yılında 
Derebucak-Konya il sınırıyla İbradı 
arasındaki 7 kilometrelik kesimi sathi 
kaplamalı bölünmüş yol olarak trafi-
ğe açmayı planlıyoruz. Daha sonraki 
proje kapsamında olan 16 kilomet-
relik Taşağıl tarafındaki kesimde de 
ihalemiz sonuçlandı, itiraz süreçleri 
bekliyor. Bunlarla ilgili süreçler de 
tamamlanınca, Taşağıl’dan itibaren 
16 kilometrelik bölünmüş yolumuza 
başlayacağız. Beydiğin kesimi oluyor; 
Taşağıl’dan 16. kilometre, Beydi-
ğin’le Demirkapı Tüneli arasında da 
projemiz devam ediyor. Tabii o da 
önemli bir proje. Topografyadan do-
layı tünellerin ve viyadüğün olduğu 
bir proje. Projelerimiz hızlı bir şekilde 
devam ediyor. Bizim tüm amacımız; 
Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü-
ne 72 kilometrelik projeyi tamamla-
yıp halkımızın hizmetine sunmak.”

Geziye, AK Parti Konya Millet-
vekili Mehmet Babaoğlu, Karayolları 
Antalya 13.Bölge Müdürü Arif Çoba-
noğlu, Derebucak Belediye Başkanı 
Ahmet Kısa, Hüyük Belediye Başka-
nı Mehmet Şahin, AK Parti Beyşehir 
İlçe Başkanı Mustafa Şenol,Hüyük 
İlçe Başkanı Yüksel Taşkesen ile her 
üç ilçenin teşkilatmensupları ve bele-
diye meclis üyeleri aileleriyle birlikte 
katıldı.  n İHA 

Akşehir’de trap atışları yarışması yapıldı
Akşehir’de, 58. Uluslararası Ak-

şehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsa-
mında trap atışları yarışması yapıldı. 
Alanyurt Mahallesi’ndeki etkinliğe 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya, Nasreddin Hoca Av Doğa Spor 
Kulübü Başkanı Mehmet Tongarlak 
ile çok sayıda yarışmacı katıldı. Trap 
atışında komite başkanlığını Meh-
met Odabaşı, jüri üyeliklerini ise Se-
dat Gençer ile Mustafa Coşkun yaptı. 
Trap atışında 5 kişilik gruplar halinde 
6 grup oluşturulurken, yarışmaya 
toplamda 39 kişi katıldı. Son derece 
keyifli ve heyecanlı atışların yaşandığı 

trap atışında finale kalanlar İbrahim 
Aslan, Cengiz Öz, Ferdi Bahadır, Tol-
ga Soylu, Mevlüt Ergündüz, İbrahim 
Aslan, Mustafa Aslan, Orhan Aslan 
ve Mehmet Tüfekçi tekrar araların-
da yarıştı. Yarışma sonunda İbrahim 
Aslan birinci, Ferdi Bahadır ikinci ve 
Mehmet Tüfekçi üçüncü oldu.

Yarışma sonunda Akşehir Bele-
diye Başkanı Salih Akkaya dereceye 
girenlere otomatik av tüfeği, havalı av 
tüfeği, av kıyafeti ve tişört gibi hedi-
yeler verdi. Atışların sonunda hatıra 
fotoğrafı çektirildi.
n İHA 

Bozkır’ın Soğucak Mahallesi eşraflarından Davut Can’ın torunu, Ayşegül-Mustafa 
Bağcı çiftinin çocukları Beyza Bağcı Hakk’a yürüdü. Merhume Bağcı dualarla uğurlandı

Soğucaklı Davut Can’ın
torunu Hakk’a yürüdü

Bozkır’ın Soğucak Mahallesi eşraflarından 
“Şamlının Davut” lakabıyla bilinen Davut Can’ın 
torunu, Ayşegül-Mustafa Bağcı çiftinin çocukları 
Beyza Bağcı (22) Hakk’a yürüdü. Aniden rahat-
sızlanan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen 
merhume Beyza Bağcı, kaldırıldığı hastanede 
yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kay-
betti. Merhume Beyza Bağcı’nın vefat haberi 
başta ailesi olmak üzere yakınlarını yasa boğdu. 
Merhume Beyza Bağcı’nın cenazesi dün öğle 
namazına müteakip Külahcı Camii’nde kılınan 
cenaze namazı sonrası Hacı Fettah Mezarlığı’na 
defnedildi. Cenazeye merhume Beyza Bağcı’nın 
ailesi başta olmak üzere, akrabaları, sevenleri 
ve arkadaşları katıldı. Henüz 22 yaşında hayata 
gözlerini yuman merhume Beyza Bağcı’nın aile-
si ve sevenleri cenazede güçlükle ayakta durabil-
di. Tekbir ve dualarla toprağa verilen merhume 
Beyza Bağcı’nın cenazesinin ardından ailesi tazi-
yeleri kabul etti. Yenigün Gazetesi olarak mer-
hume Beyza Bağcı’ya Allah’tan rahmet, ailesine 
ve sevenleri bağ sağlığı ve sabır diliyoruz.
n TEVFİK EFE



Çağdaş şehircilik anlayışı ile her 
geçen gün daha da gelişen ve tek-
nolojik araçlarla ilçesine hizmet eden 
Karatay Belediyesi, araç filosuna kat-
tığı yeni araçlarla hizmet ağını geniş-
letiyor.

Karatay Belediyesi genişlettiği 
araç filosu ile hizmet yürüyüşünü 
aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde 
üst yapıdan, çevre düzenlemesine, 
sosyal-kültürel hizmet yapılarından; 
belediyecilik anlamındaki tüm ça-
lışmalara kadar geniş bir yelpazede 
çalışan Karatay Belediyesi, hizmet 
ağını arttırmak için araç yatırımları-
na da büyük önem veriyor. Karatay 
halkına sunulan hizmetlerin kalite-
sini arttırmak amacıyla araç filosunu 
güçlendirmeye devam eden Karatay 
Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 
adet 5,5 m3’lük çöp depolama haz-
nesine sahip hidrostatik yol süpürme 
aracı aldı. 600 litre temiz su tankı, 
14.000 m3 vakum kapasiteli  süpür-
me araçları yarı çapı kısa olduğu için 
dar alanlarda yüksek performans ile 
çalışabiliyor. 

Yeni alınan araçlarla Karatay Be-

lediyesi araç filosunun daha da güç-
lendiğini söyleyen Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, amaçları-
nın vatandaşa en iyi biçimde hizmet 
vermek olduğunu söyledi. Araç filo-
sunu güçlendirmeye devam edecek-
lerini ifade eden Başkan Hançerli, 
yeni alınan araçlarla güzel hizmetler 
sunulacağını vurgulayarak, “Hizmet-
lerimizin daha hızlı bir şekilde yürü-
tülmesi için araç filomuzu genişle-
tiyoruz. İlçemize uzun yıllar hizmet 
verecek araçlarımız, çalışmalarımızda 
bizlere büyük kolaylık sağlayacak. Ça-
lışma arkadaşlarımızın işini kolaylaş-
tırabilmek, vatandaşlarımızın da hızlı 
bir şekilde hizmet alabilmelerini sağ-
lamak amacıyla 2 adet süpürme aracı 
daha aldık. 

Böylece Müdürlüğümüze bağlı yol 
süpürme araçlarının sayısını 13’ten 
15’e çıkarmış olduk. Çevre sağlığına 
son derece uygun olan araçlarımız 
dar alanda yüksek performansla çalı-
şabiliyor ve dar alanlarda rahat sürüş 
imkanı sağlıyor. Güçlenen araç filo-
muzla beraber kazasız belasız hizmet 
süreci diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Akkise şenliği bu yıl da buluşturdu

17. Akkise Bahar Şenlikleri coş-
kulu bir kalabalık topluluğun ka-
tılımıyla gerçekleştirildi.  17 yıldır 
düzenli olarak yapılan Akkise Bahar 
Şenlikleri sayesinde yöre sakinleri 
hem uzun zamandır görmedikleri 
hemşehrileri ile hasret giderme hem 

yaylanın serinliğinde güzel bir hafta-
sonu geçirme imkanı buldu. Bu yıl 
17.’si düzenlenen Akkise Bahar Şen-
liği hafta sonu binlerce Akkiselinin 
katılım ile Akkise Yaylasında yapıldı. 
Programda konuşma Ahırlı Belediye 
Başkanı İsa Akgül, “Her yıl gelenek-

sel olarak gerçekleştirdiğimiz ve bu 
yıl 17’sini düzenlediğimiz şenliğimiz; 
tam bir dostluk, kardeşlik, sevgi, ak-
raba bağlarını güçlendiren, muhab-
bet dolu etkinliklerle icra edildi. Bizle-
ri yalnız bırakmayan tüm dostlarıma 
teşekkür ediyorum” dedi.

Akkise Meydanı’nda toplanma 
ile başlayan etkinliklerin ilk günün-
de  Akkise’de ebediyete intikal eden 
hemşehrilerinin slâyt gösterisi, ha-
tim duası şenlik alanında havai fişek 
gösterileri, bozkır ekibinin gösterisi ile 
başladı. İkinci günü sabah erken sa-

atlerde  mehteran gösterileri ile baş-
layan etkinlikler yemek ikramı, Konya 
Kaşıks Ekibi ve Oğuz Yılmaz konseri 
ile devam etti. Şenliklere Dernek Baş-
kanı Nedim Selek ve Ahırlı İlçe Bele-
diye Başkanı İsa Akgül Yargıtay Üyesi 
Osman Atalay ve Orman ve Çevre 

Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi’nin 
yanı sıra binlerce bölge halkı katıldı. 
Daha sonra şenlik ağası seçimleriyle 
taçlandırılan 17. Akkise Bahar Şen-
likleri Konya usulü yemek ikramı va-
tandaşların güzel temennileri ile son 
buldu.  n HABER MERKEZİ 

Konya’nın en büyük parkı olan Şehir Parkı da dahil olmak üzere toplam 3 milyon 983 bin 
metrekare yeşil alana sahip olan Karatay’da yabancı otla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Karatay’da yabancı 
ot temizliği sürüyor

Mücadele çoğunlukla yabancı ot-
ların kesilmesi yoluyla yapılsa da bazı 
bölgelerde seçici herbistlerle (seçici 
olarak yabancı otları yok eden tarım 
ilaçları) de çalışmalar yapılıyor. Ko-
nuyla ilgili açıklama yapan Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri yapı-
lan çalışmaların yeşil alanların hem 
peyzaj estetiğinin korunması; hem de 
yetiştirilen değerli bitkilerin sağlığının 
korunması için çok önemli olduğunu 
belirttiler. Yapılan çalışmanın ‘türcü-
lük’ olarak değerlendirilmemesi ge-
rektiğini vurgulayan yetkililer; yetiş-
tirilen bitkilerin doğal düşmanı olan 
yabancı otlara müdahale edilmezse 
bütün yaşam alanını tehdit edeceği-
ni dile getirerek; büyük yatırımlar ile 
gerçekleştirilen yeşil alan çalışma-
larının korunması ve sürdürülebil-

mesinin aynı zamanda milli servetin 
de korunması anlamını taşıdığını 
söylediler. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, yeşil alan çalışma-

larının önemine değinerek, insanların 
çok da uzun olmayan bir geçmişten 
beri yüksek katlı ve site içerisindeki 
binalarda yaşamını sürdürdüğünü; 

yeşil alanların yapılan sitelerin ve 
kalabalıklaşan şehirlerin keşmekeşli-
ğinden sığınılan bir liman olduğunu 
belirtti. Başkan Hançerli “Akıllı evler, 
tek tuşla çalışan sistemler hayatımıza 
pek çok rahatlık kattı ama insanların 
psikolojik ihtiyaçları nedeniyle yeşil-
den kopmamaları gerekir. 

Şehir Parkı’na sadece bir hafta 
sonunda 17 bin kişinin gittiğini göz 
önünde bulundurursak konunun 
önemi daha iyi anlaşılmış olur” dedi. 
Başkan Hançerli; araç içerisinde iler-
lerken yol kenarındaki bir ağacın, 
bir çiçeğin ya da yeni biçilmiş yeşil 
çimenlerin kokusunun bile insana 
sağladığı büyük huzurun korunması 
için yapılan mücadelenin çok önemli 
olduğunu vurguladı.
n HABER MERKEZİ 

‘Akşehir’de 154 adet 
Selçuklu eseri var’

Elli kişiden oluşan HİSDER ve 
Konya Aydınlar Ocağı kafilesi, dün-
yanın ortasına yolculuk yaptı. Akşe-
hir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 
“M.Ö. 4000’li yıllara dayanan tarihi 
geçmişiyle Akşehir’de, 154 tane tes-
cilli Selçuklu eseri var” dedi. Konya 
Aydınlar Ocağı ve kısa adı HİSDER 
olan Hikmet İlim Sanat Derneği 
üyeleri, dünyanın ortasına yolculuk 
yaptı. Akşehir Belediyesi tarafından 
her sene 5-10 Temmuz tarihleri 
arasında düzenlenen ve bu yıl 58.’si 
gerçekleştirilen Uluslararası Nas-
reddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla 
Akşehir’in tarihi ve turistik yerlerini 
gezen Konyalı aydınlar, Akşehir’e 
hayran kaldılar. Batı Cephesi Karar-
gâhı Müzesi ve Etnoğrafya Müze-
si’nden sonraNasreddin Hoca şehri 
Akşehir’de Nasreddin Hoca Türbe-
si, Akşehir Uleması Hoca Mustafa 
Efendi’nin kabrini, İplikçi ve Ulu Ca-
mileriyle birlikte Hıdırlık’ı gezerek 
Akşehir Evi’nde dinlenen HİSDER 
ve Aydınlar Ocağı kafilesi, Takkasız-
lar Konağı’nda Akşehir’in meşhur 
Tandır Baklavasının tadına baktılar. 

Akşehir’de 154 adet tescilli Sel-
çuklu eseri var

Burada düzenlenen şilt törenin-
de konuşan HİSDER Sekreteri Mu-
zaffer Tulukçu, Akşehir’i son derece 
güzel bulduklarını ve tarihi eserler 
ile Arasta ve Akşehir evlerine hay-
ran kaldıklarını belirterek Belediye 
Başkanı Salih Akkaya’ya, yaptık-
ları hizmetlerden dolayı teşekkür 
etti. Takkasızlar Konağı’nı Akşehir 
kültürünü tanıtmak için Konukevi 
olarak kullandıklarını ifade ederek 
konuşmasına başlayan Akşehir Be-
lediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşe-
hirimiz; Şehr-i Beyza’mız Nasreddin 
Hoca’nın memleketi. M.Ö. 4000’li 
yıllara dayanan tarihi bir geçmişi 
var. Selçuklular döneminde Akşehir 
çok büyük bir gelişme göstermiş. 
Akşehir’de 154 adet tescilli Sel-
çuklu eseri var. Osmanlı mimarisi 

olan Hasan Paşa İmaret Camii’nin 
haricinde Akşehir’de gördüğünüz 
bütün eserler Selçuklu yapısı eser-
lerdir” dedi.

Kurtuluş Savaşı döneminde 
Büyük Taarruzun Akşehir’den ya-
pıldığını hatırlatan Başkan Akkaya, 
24 Ağustos günü sabah namazına 
müteakip Nasreddin Hoca türbesini 
ziyaretten sonra buradan Afyon’a 
doğru hareket edildiğini söyledi. Ak-
şehir’de 2 bin civarında tarihi ev ve 
konak bulunduğunu da ifade eden 
Akkaya, “Bu özgün mimariyi kent 
kültürüyle önemli bir kriter diye 
düşünüyoruz. Sekiz folklor ekibimiz 
var. Folklor Şampiyonasında Türki-
ye 2.’siyiz. Akşehir’e özgü 16 tane 
türküsü var. Şehrimizin meşhur 
Peynir Baklavasının patentini almak 
büyük çaba sarfediyoruz. Konya Fı-
rın Kebabından daha farklı Tandır 
Kebabımız var. Akşehir folkloruy-
la, yemek kültürü, tarihi ve turistik 
yapılarıyla, kirazıyla, tabiat güzellik-
leriyle hakikaten kent kültürü ka-
zanmış bir yer. Nasreddin Hocamız 
manevi mimarımız. Onunla birlikte 
şehrimizde 24 tane evliyaullahtan 
zat var. Akşehir’e böylesine güzel 
bir seyahat düzenlemeniz bize onur 
verdi” diye konuştu. 

Konuşmadan sonra HİSDER 
adına üzerinde “Nasreddin Hoca 
Şenliklerini manasına uygun yap-
manız anısına” yazılı teşekkür pla-
ketini Başkan Yardımcısı Mustafa 
Dündar, Akşehir Belediye Başka-
nı’na takdim etti. Konya Aydınlar 
Ocağı Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Güçlü de, başkan Salih Ak-
kaya’ya “Büyük Selçuklu Mirası” 
adlı 4 ciltlik kitabı hediye etti. Dün-
dar ve Güçlü, Akşehir’de dünyanın 
ortasına yolculuk yapmaktan ve bu-
rada ağırlanmaktan dolayı son dere-
ce memnun kaldıklarını belirterek 
başkan Salih Akkaya’ya, Akşehir’e 
yaptığı hizmetlerden dolayı teşek-
kür ettiler.  n HABER MERKEZİ 

Karatay, araç filosuna yeni araçlar ekledi

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli

Teknolojik araçlarla ilçesine hizmet eden Karatay Belediyesi, 
araç filosuna kattığı yeni araçlarla hizmet ağını genişletiyor.
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‘Bu ülkeye demokrasiyi mutlaka getireceğiz’
CHP Genel Başkanı Kemal Kı-

lıçdaroğlu’nun 15 Haziran’da An-
kara Güvenpark’tan başlattığı Ada-
let Yürüyüşü’nün 25’inci gününde 
Dragos’tan yürüyüşe başlayarak 
Maltepe’deki miting alanına gelerek 
yürüyüşü tamamladı. 

Konya’dan 7 otobüs kaldırıldı-
ğı Adalet Yürüyüşüne CHP Konya İl 
Başkanı Mehmet Ali Ünal, il yönetim 
kurulu üyeleri, CHP Konya Milletve-
kili Hüsnü Bozkurt, ilçe başkanları, 
kadın ve gençlik kollarıyla birlikte va-
tandaşlar katılarak destek verdi.  

Maltepe Sahil Alanında gerçekle-
şen Adalet Mitingi’nde konuşan CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
Türkiye’nin her yerinden gelenlere ve 
yürüyüşe destek verenlere teşekkür 
ederek,  “15 Haziran 2017’de sabah 
saatlerinde Ankara Güvenpark’ta 
başlattığımız yürüyüşü Maltepe’de 
noktaladık. Ama kimse bu yürüyüşün 
bir son olduğunu düşünmesin bu yü-
rüyüş bizim ilk adımımızdır. Herkes 
şunu çok iyi bilsin, 9 Temmuz yeni bir 
adımdır, 9 Temmuz yeni bir iklimdir, 
9 Temmuz yeni bir tarihtir, 9 Tem-
muz yeni bir doğuştur. Yol boyunca 
yürürken araç kullanıcıları bazen kor-
nayla, bazen elleriyle bizi yüreklen-
dirdiler, bize selam verdiler. Onlara 
da buradan Maltepe Meydanından 
şükranlarımı ve saygılarımı gönderi-
yorum. Bize sofrasını açan, ayranını 
ikram eden, çayını ikram eden, ye-
mek gönderen, yiyecek gönderen, 
topladığı kır çiçeklerini sevgiyle bize 
veren, “hayır dualarım seninledir” 

diyen annelere, babalara, dedelere 
her zaman, her yerde, her ortam-
da şükran borçluyum. Yine buradan 
onlara teşekkürlerimi gönderiyorum. 
Protesto eden yurttaşlarıma da onun 
bir hak olduğunu söylüyorum ve on-
lara da şükranlarımı saygılarımı gön-
deriyorum. Bu ülkeye demokrasiyi, 
birinci sınıf demokrasiyi mutlaka ge-
tireceğiz. Herkes özgürce düşüncesi-
ni ifade edebilecek. Bir teşekkürüm 
de güvenlik güçlerimize, Ankara’dan 
İstanbul’a kadar polisi jandarmasıyla 
bütün güvenlik güçleri, bizim sağlıklı 

bir şekilde bu meydanda toplanma-
mız için olağanüstü çaba harcadılar. 
Halkın polisine, halkın jandarmasına 
buradan selamlarımı saygılarımı gön-
deriyorum, teşekkür ediyorum onlara 
da” dedi.

OLMAYAN ADALET İÇİN YÜRÜDÜK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-

daroğlu Adalet Yürüyüşünü neden 
yaptıklarının üzerinde durarak şöyle 
konuştu: “Neden yürüdük? Bu soru-
nun cevabını da izin verirseniz vere-
yim. Olmayan adalet için yürüdük, 
mazlumların hakkı için yürüdük, ha-

pisteki milletvekilleri için yürüdük, 
tutuklu gazeteciler için yürüdük. Hak-
sız yere kamu görevinden atılan me-
murlar için yürüdük. Çocuk işçiler için 
yürüdük, taşeron işçiler için yürüdük, 
her türlü güvenceden yoksun tarım 
işçileri için yürüdük, Türkiye’nin en 
fakir kesimi olan orman köylüleri için 
yürüdük, hapisteki askeri öğrenciler 
için yürüdük, hapisteki er ve erbaş-
lar için yürüdük ve linç edilen asker-
ler için yürüdük. Tek adam rejimine 
karşı çıktığımız için yürüdük, FETÖ’ 
YA karşı olduğumuz için yürüdük, 20 

Temmuz darbesine karşı olduğumuz 
için yürüdük. IŞİD, PKK terör örgütü 
EL NUSRA ve diğer terör örgütlerine 
karşı olduğumuz için yürüdük, Gazi 
Meclise sahip çıktığımız için yürüdük. 
Yargı siyasetin emrine verildiği için 
yürüdük, devlette liyakat sistemi kal-
madığı için yürüdük, son 15 yılda 13 
kez üniversite ve KPSS sınav soruları 
çalındı bunun için yürüdük. Şiddet 
mağduru kadınlarımız ve çocukları-
mız için yürüdük, Mavi Marmara şe-
hit ve gazileri için yürüdük. Onursuz 
bir anlaşmayla Mavi Marmara şehit-
lerinin hakları ellerinden alındığı için 
yürüdük. KHK ile görevlerinden atı-
lan, işlerine geri dönmek için hak ara-
yan, hak aradığı için terörist ilan edilip 
hapse konulan, açlık grevindeki kar-
deşlerimiz Nuriye ve Semih için yü-
rüdük. Can ve mal güvenliği olmadığı 
için, korku iklimi nedeniyle konuşa-
mayan iş dünyası için yürüdük, FETÖ’ 
nün siyasi ayağı ortaya çıksın, gerçek 
darbeciler yargılansın diye yürüdük. 
249 şehidimiz ve 2301 gazimiz için 
yürüdük. Şehitler ve gaziler arasında 
ayrım yapılamaz,  Şehitler ve gaziler 
arasında ayrım yapıldı, ikilik yaratıl-
dı. Ayrım yapılmasın diye yürüdük. 
Özetle bu ülkede adalet için yürüdük, 
adaleti getirmek için yürüdük. Adalet 
bütün inançların ortak temelidir, tıpkı 
ahlak gibi. Bütün peygamberler ada-
let için mücadele etmişlerdir. Kuranı 
Kerim’de adaletle hükmediniz der, 
işi ehline veriniz der, peygamberimi-
zin veda hutbesi de adalettir. Adalet 
düzeni olmayan bir toplum, bir devlet 

yaşayamaz, çöker. Onun için diyo-
ruz ki, “önce adalet.” “Hak, Hukuk, 
Adalet” diyoruz. Yalnız olmadığımızı 
gördük. Tüm Türkiye’ye ve dünyaya 
yalnız olmadığımızı duyurduk. Ada-
letli bir Türkiye kuracağımızı gördük 
ve bunu bütün dünyaya seslendirdik. 
Umudumuzu yeniden yeşerttik, artık 
hepimiz umutluyuz. Hepimiz Türki-
ye’nin geleceği konusunda umutlu-
yuz. Biliyorsunuz umut bulaşıcıdır, 
ben umutluysam yanımdaki arka-
daşımda umutludur. Maltepe umut-
luysa bilin ki Maltepe’nin tamamı 
umutludur. Maltepe umutluysa tüm 
Türkiye umutludur.”
ÜNAL’DAN MİTİNGE KATILAN KONYA-

LILARA TEŞEKKÜR
Konya İl Başkanı Mehmet Ali 

Ünal, Maltepe mitingini değerlen-
dirip, mitinge Konya’dan katılarak 
destek verenlere teşekkür ederek, 
“Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu tara-
fından başlatılan ve İstanbul Malte-
pe’de sona eren Adalet Yürüyüşüne 
katılan, maddi ve manevi destek ve-
ren herkese ve Konyalı hemşehrilme-
rimize teşekkür ediyorum. 

Adalet yürüyüşünde artık yalnız 
olmadığımızı anladık. Bundan sonra 
hak, hukuk ve adalet mücadelesinde 
halkımızın yanımızda olması bizleri 
sevindirdi. Bundan sonraki süreçte 
ülkemize sahip çıkarak, hak, hukuk 
ve adaletin yeniden güçlenerek her-
kesi eşit uygulanan bir hale gelinceye 
kadar mücadelemiz sürecektir” diye 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

Konya’dan 7 otobüs kaldırıldığı Adalet Yürüyüşüne CHP Konya İl Başkanı Mehmet Ali Ünal, il yönetim kurulu üyeleri, CHP 
Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte vatandaşlar katılarak destek verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Çocuk Film Festivali, birbirinden eğlenceli etkinliklerle 100 binden fazla çocuğa 
unutulmaz anlar yaşattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın çocuk dostu olan bir şehir olduğunu belirtti

‘Konya çocuk dostu şehir’
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nın katkıları ile düzenle-
nen Konya Çocuk Film Festivali 
on binlerce çocuğu ve ailesini 
ağırladı. 3 gün süren ve büyük 
ilgi gören festivalin son günün-
de çocukların sevincine ortak 
olan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, bayram 
yerine dönen alanda çok güzel 
etkinliklerin gerçekleştiğini belir-
terek, sinema salonlarında filmler 
izleyip kurulan çadırlarda hediye-
ler alan çocukların tatilde iyi vakit 
geçirmesi için hazırladıkları fes-
tivalin düzenlenmesinde emeği 
olan herkese teşekkür etti. 

ÇOCUKLARIMIZA DAHA 
ÇOK SAHİP ÇIKMALIYIZ 

Konya’nın çocukların ve 
gençlerin dostu bir şehir olduğu-
nu, dünyanın çocuk dostu şehir-
leri kategorisinde olduğunu ifade 
eden Başkan Akyürek, Konya’da 1 mil-
yona yakın çocuğun ve gencin bulun-
duğunu, onlar için belediyeler olarak 
birçok çalışma yaptıklarını dile getirdi. 

ÇOCUKLARIMIZA DİNİMİZİ, 
İNANCIMIZI ÖĞRETELİM 

Türkiye’de ve dünyada çocuk istis-
marını, çocuğa yönelik şiddeti ve çocuk 
katillerini kınayarak çocuklara daha çok 
sahip çıkılması gerekliliğine vurgu ya-
pan Başkan Akyürek, çocuklarla sadece 
iyi vakit geçirmenin yeterli olmadığına 
dikkat çekti. 

Geçtiğimiz günlerde Sakarya’da 
katledilen Suriyeli anne ve 10 aylık 
bebeğine karşı sergilenen düşmanca 
tavrı kınayarak konuşmasını sürdüren 
Başkan Akyürek, “İki alçak tarafından, 
iki hain tarafından katledilen Suriyeli 
çocuğumuzu ve annesini de anarak o 

düşmanca tavra karşı olmayı 
çocuklarımıza öğretmemiz de 
gerekir. Buraya gelen çocukla-
rımız bu duyguyu da taşısınlar. 
İnsanlığa karşı sorumlu olduğu-
muzu da öğrensinler. 3 gündür 
buradaki programlara katılan 
çocuklarımıza aynı zamanda de-
ğerlerimizi, geleneklerimizi, örf 
ve adetlerimizi, dinimizi, inancı-
mızı, ahlakımızı da öğretmemiz 
gerekir” dedi. 

FESTİVAL ON BİNLERCE 
ÇOCUĞU AĞIRLADI 

M1 Konya Sinemaları ve 
açık alanında gerçekleştirilen 
festivalde 100 binden fazla ço-
cuk, Niloya, Harika Kanatlar ve 
Heidi çocuk tiyatroları, yarışma-
lar, bilim gösterileri, Mehteran 
konseri, kısa film gösterileri ile 
hem öğrendi, hem de eğlendi. 
Etkinlik boyunca ücretsiz olarak 
hizmet veren sinemalarda 25 

bin çocuk film izledi.  
Festival alanında maskotlarla 

oyunlar oynayan, lunaparkta gönülle-
rince eğlenen çocuklar, sıcak havada 
dağıtılan dondurmalar ile serinledi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bayram yerine dönen alanda çok güzel etkinliklerin 
gerçekleştiğini belirterek, sinema salonlarında filmler izleyip kurulan çadırlarda hediyeler alan çocukların 
tatilde iyi vakit geçirmesi için hazırladıkları festivalin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti. 



4 Yaşındaki Fatma Ecrin Kütük, 
biriktirdiği kumbarasını Şehit Hafız 
Abdulezel Paşa Camii inşaatına ba-
ğışladı.  Hadim ilçesinde yaşayan 4 
yaşındaki Fatma Ecrin Kütük, Şehit 
Hafız Abdulezel Paşa Camii inşaatı 
için başlatılan kampanyaya birik-
tirdiği kumbarasını bağışlayarak 
destek verdi.  Anne ve babasından 
aldığı harçlıkları uzun zamandır 
kumbarasında biriktirdiğini anlatan 
baba Şahin Kütük, “Kızım Fatma 
Ecrin ilçemizde yapımına başlanan 
Şehit Hafız Abdulezel Paşa camii 
için yardım kampanya-
sı başladığını öğrenmiş. 
Bana gelip kendisinin 
de camiye yardım yap-
mak istediğini ve kum-
barasını kime teslim 
edebileceğini sordu. 
Ben de camiyi yaptı-
ran Hadim’e Hizmet 
Derneği Başkanı Ali 
İhsan Çetin ile iletişime 
geçerek konuyu anlat-
tım. Dernek Başkanı 
çok mutlu olduğunu 
söyleyerek kumbarayı 
Fatma Ecrin’den teslim 
aldı. Kızımın bu davra-
nışından dolayı gurur 
duydum. Allah her iki 
cihanda yardımlarının 

karşılığını misliyle versin” dedi.
Kumbarayı Fatma Ecrin’den 

teslim alan Hadim’e Hizmet Eden-
ler Derneği Başkanı Ali İhsan Çetin, 
“Kızımızın harçlıklarından kısarak 
biriktirdiği kumbarayı teslim aldım. 
Bu düşünceli davranış bizleri fazla-
sıyla duygulandırmıştır. Böyle takdi-
re şayan hayırlı işleri tüm anne ba-
balar çocuklarına öğretmeli, ön ayak 
olmalı. Hayırsever insanlarımızı da 
yardım kampanyamıza katılmaya 
ve bağış yapmaya davet ediyorum” 
ifadelerini kullandı. n HABER MERKEZİ

Hey sahaf! Gönder bize oradan 
bir demli kitap. Tüm yaşanamamış 
hayallere ve yaşanmış ama keşkele-
rin esir almış olduğu geçmişe gelsin. 
Tütsün mazinin hasret dumanı yüreği-
mizde… Meze olsun hayaller bize… 
Gizli bir dünyanın sokaklarında serhoş 
olalım.

Eski, tozlanmış bir hatıra defterin-
de kurutulmuş, gün ışığını unutmuş, 
iki mürekkepli yaprak arasında hapis 
olmuş bir gül gibiyim. Ne yana dön-
sem bir anı batıyor. 

Kafam can kırıkları ile dolu sa-
haf… Umut dikenlerimin beni koru-
yacağını sanırken, can kırıkları tek tek 
onları da benden koparıyor. Senelerdir 
esir olduğum bu yerde yapraklarım 
rengini kaybetti. Gökkuşağına hasret, 
solan hayallerim var benim…

Kimi zaman benden yavaş yavaş 
ayrılıyor yapraklarım. Dayanıklı taç 
yapraklarım ile yapayalnız kalacağız 
sanırım şuracıkta… 

Kokum çoktan kelimelere karışıp 
kayboldu. Kâğıt kokmaya başladım. 
İnsanların bazıları bu kokuyu da sevi-
yor. Ama ben, ben olmaktan çıkarsam 
ve başka bir şey ile bütünleşirsem 
kimliğimi kaybetmiş olurum. 

Ben bahar kokarım. Gül kokusunu 
kim bilmez ki?..Şimdilerde kurumuş, 
hayrı kalmayan yapraklarıma mürek-
kep bulaşmış, rutubet kokuyorum. 
“Ben” demek özlenir mi? O kelime-
yi söyleyemiyorum çoğu zamandır.  
Çünkü geçmişini hatırlamayan ben, 
beni bildim bileli, benlikten uzak bir 
kimliğe büründüm. 

Kaderi üzerine giymiş, yine sus-

muş tutsak… Sessizliğin 
buğusu kanallar açarak 
yüreğime damlamakta… 
Âşık Veysel’in söylediği 
gibi; “Sen beni gülün-
ce, mutlu mu sandın? 
Yalandan yüzüme gülen 
dünya…” 

Geçmişe özlem bit-
miyor işte… Hep aynı za-
man diliminde, çocukluk-
ta kalıyor gönül gözü… 
Kuş misali uzak diyarlara yolcu… Ha-
fifçe başımı önüme eğiyorum, “buna 
da şükür” der gibi…

Bizki duygularımızı gizlemekte 
usta olmuşuz…

Bir çocuk gibi gülme-
yi beceremedik. Hep ken-
dimizi gizleyerek, başka 
birisi gibi davranmayı 
adet edindik… Kapalı bir 
odada duygu duvarlarının 
farklı farklı köşesini kemi-
rip durduk. Ne olmak is-
tediğimizin, kimliğimizin 
farkında varmadan sağa 
sola şaşkınca ilerlemekle 
geçti hayatımız…

Bir hikâye okumuştum, çok ho-
şuma gitmişti orada şöyle anlatılır; 
“Profesör elinde bir fare ve kutu ile 
salona girdi. Öğrencilerin şaşkın ba-
kışları arasında fareyi kutunun içine 

koydu ve kutuyu kapattı. Salona 
dönerek; “Bu kutuya iki gün kimse 
dokunmasın!” dedi ve salondan 
çıkıp gitti. Salondaki öğrenciler 

olaya bir anlam verememişlerdi. 
Ne olacağını merak ederek iki gün 
beklediler. İki gün sonunda profesör 
salona girdi ve kutuya yaklaşarak 
açtı. Kutunun içindeki fare ölmüştü. 
Sınıfa dönerek farenin neden ölmüş 
olabileceğini sordu. 

Havasızlıktan, açlıktan, susuz-
luktan… Her öğrenci olabilecek 
ihtimalleri saymıştı. Profesör kutu-
yu havaya kaldırıp içini öğrencilere 
gösterdi. Kutunun her tarafı kemiril-
miş vaziyette idi. 

“Görüyorsunuz değil mi? Fare 
anlaşılan çıkmak için çok mücadele 
etmiş. Bunu kutunun içindeki va-

ziyetten anlıyoruz. Şu var ki; fareyi 
sizin dediğiniz gibi ne havasızlık, ne 
de açlık öldürdü. Fareyi asıl KARAR-
SIZLIK ÖLDÜRDÜ! Fare kutunun her 
yerini parçalayacağına sadece bir 
köşesini parçalasaydı ve bunda da 
kararlı olsaydı çıkıp kurtulacaktı.” 

Ne güzel bir deney… Alın size ka-
nıtlanmış bir olay… Eğer bir kişi neyi 
istediğini bilmiyorsa ve seçtiği yaşam-
dan bihaber yaşıyorsa onca uğraşı, 
çabası boşa kürek çekmekten başka 
bir şey değildir. Kişinin hayatını ken-
disinin belirlemesi ve bu yolda emin 
adımlarla ilerlemesi esas olandır.

Hayatı kararlılıkla, farkında olarak 
ve “ben böyle istiyorum” diyerek ya-
şamak dileğiyle yazı dostlarım… Se-
lametle…

MÜTENÂHÎ

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Meram’da açık hava sinema 
etkinleri devam ediyor

Minik Ecrin, kumbarasını 
camiye bağışladı

Meram Belediyesi tarafından 
ramazan ayında başlatılan ve va-
tandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
açık hava sinema etkinlikleri sürü-
yor. Etkinlikler kapsamında bu haf-
ta Türk sinemasının önemli drama 
filmlerinden biri olan ve gösterime 
girdiği dönemde hasılat rekorları 
kıran “Babam ve Oğlum” adlı film 
izleyici ile buluştu.  

Meram Belediyesi Kadın ve Aile 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
açık hava sinema etkinliklerine va-
tandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Al-
tuncan Hatun Aile ve Yaşam Mer-
kezi’ndin teras katında oluşturulan 
Keyf-i Bahçe’de aile filmleri izleyici 
ile buluşuyor. Etkinlikler kapsa-

mında bu hafta sonu, senaristliğini 
ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın 
yaptığı, en iyi Türk drama filmleri 
arasında gösterilen “Babam ve Oğ-
lum” adlı film izlendi. 2005 yılında 
vizyona giren ve en iyi Türk filmleri 
arasında gösterilen ‘Babam ve Oğ-
lum’ adlı filmde Çetin Tekindor, Fik-
ret Kuşkan, Hümeyra, Şerif Sezer, 
Yetkin Dikinciler ve Binnur Kaya rol 
alıyor. 

Meram Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 
geleneksel hale getirilmesi planla-
nan açık hava sinema etkinliklerin-
de birbirinden güzel yerli ve yabancı 
aile filmleri izleyici ile buluşturulma-
ya devam edecek.  n AA

Birlik ve beraberliğimizi bozmak için çok ciddi oyunların devam ettiğini vurgulayan AK Parti 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Bize sığınmış misafirlerimize kardeşliğimizi gösterelim” dedi

‘Nefret tohumu 
ektirmeyelim!’

AK Parti Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, Meram Kaymakamı Resul 
Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Abdülkadir Özöğür ve beraberindeki 
heyet Meram ilçesi Kayalı ve Hatun-
saray mahallelerinde düzenlenen şen-
liklere katıldılar. 

Meram’ın Kayalı ve Hatunsaray 
mahallelerinde düzenlenen şenliklere 
AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta, Meram Kaymakamı Resul 
Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Abdülkadir Özöğür, Meram Muhtar-
lar Derneği Başkanı Ali Ermiş, meclis 
üyeleri, muhtarlar, teşkilat mensupla-
rı ve binlerce vatandaş katıldı. 
“ŞENLİKLERİN BİRLİK VE BERABERLİK-

TE ÖNEMLİ ROLÜ VAR”
Ülkemizin zor bir süreçten geçti-

ğini belirten Meram Belediye Başka-
nı Fatma Toru, “Özellikle son 4 yıldır 
devletimiz ve milletimiz üzerinde bir 
takım kaos ve entrikalarla birlik, be-
raberlik ve bütünlüğümüzü bölmeye 
yönelik girişimler hepinizin malumu. 
Onun için bu yaz döneminde düzen-
lenen bu şenlikler; birlik ve beraber-
lik ruhunun canlanması açısından 
oldukça anlamlı. Sadece Meram böl-
gemizde bu hafta 3 ayrı şenlik var. 
Teşkilatımız, milletvekillerimiz, kay-
makamımız, muhtarlarımız ve meclis 
üyelerimizle bu şenliklerin hepsine 

katılmaya, hemşehrilerimizle bir ara-
da olmaya özen gösteriyoruz” dedi. 

2014’teki yerel seçimlerle birlik-
te Meram Belediyesi’nin sorumluluk 
sahasının 3 kat arttığına dikkat çeken 
Başkan Toru, merkezde olduğu gibi 
yeni bağlanan mahallelerde de hiz-
met ve yatırımların aynı hızla devam 
ettiğini kaydetti. 

“ŞEHİTLERİMİZE KARŞI VAZİFEMİZİ 
YERİNE GETİRECEĞİZ”

Çok önemli bir haftanın arifesinde 
olduklarını hatırlatan AK Parti Meram 
İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür ise, 
“Bu ülkeyi bize vatan yapan, bu top-
raklarda bizlerin yaşam sürmesine 
vesile olan, bunun için canını, kanını 
ortaya koyan aziz şehitlerimizin torun-
larının 15 Temmuz’da yapmış olduğu 
dirilişi hep birlikte tekrar anacağız. 
Bizlerin bu şekilde mutlu ve kardeş-
lik içinde bir yaşam sürebilmesi için 
fedakarlıkta bulunan şehitlerimize va-
zifemizi yerine getireceğiz. 15 Tem-
muz bu ülke için bir dönüm noktası. 
Gençleriyle, yaşlılarıyla, tüm erkek ve 
kadınlarıyla bir tek hareket ile doğru 
liderin arkasında, doğru bir şekilde 
ülkesine, vatanına, milletine sahip 
çıkacağını tüm cihana göstermiştir” 
ifadelerini kullandı. 

“GÜZELLİKLERİ YAŞAMAMIZDA EN 
BÜYÜK PAY ŞEHİTLERİMİZİN”
Ülkemizin farklı yörelerinde çok 

güzel gelenek ve göreneklerin yaşa-

tıldığına dikkat çeken Meram Kay-
makamı Resul Çelik de, “Bu şekildeki 
şenliklerimizi, değerlerimizi her za-
man korumalı ve gelecek nesillere ak-
tarmalıyız. Bu vesileyle bu şenliği çok 
kıymetli ve anlamlı buluyorum. Aynı 
zamanda milli birlik ve beraberliği-
mizin de temel taşının da buralardan 
geldiğinin farkındayım. Hepimizin bu 
güzel atmosferde bir araya gelmesin-
de hiç şüphesiz en büyük pay vatanı 
için, milleti için, bayrağı için tereddüt 
etmeden şehadet mertebesine ulaşan 
şehitlerimizindir. Bu vesileyle başta 15 
Temmuz şehitlerimiz olmak üzere va-
tanın her karış toprağında saydığımız 
değerler uğruna şehadet şerbeti içen 
bütün şehitlerimize Yüce Allah’tan 
rahmet diliyorum” diye konuştu.

“BAŞKALARI 15 TEMMUZ’U 
ANLAYAMIYOR”

15 Temmuz’da yaşadıklarımızı 
başka milletlerin anlayamadığını dile 
getiren AK Parti Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, “Nasıl olur da bir 
millet, elinde silah, tank, top yok iken 
yok iken tankın önüne geçer ve onu 
durdurabilir? Nasıl olur da kendisine 
ihanet eden o insanlara karşı merha-
metli davranabilir ve elindeki silahı 
bırakması için yalvarabilir? Biz böyle-
sine yüce bir milletiz, birlik, beraber-
liğimiz, vatanımızı, bayrağımızı koru-
yan ve seven bir milletiz. Allah bizi 
bugünümüzden geri bırakmasın. Bir 

daha böyle acı bir tecrübeyi bu ülkeye 
yaşatmasın. İstiklâl Savaşı’nı biz bir 
kere verdik. Ancak bir daha vermek 
zorunda kalmayacak şekilde hepimi-
zin birlik ve beraberlik içerisinde yaşa-
dığı bir Türkiye devam etsin istiyoruz. 
Onun için bu şenlikler, bu birlik ve 
beraberlikler çok önemli. Bizim çocuk-
larımıza öğretmemiz gereken önemli 
günlerden biri de bu şenlik günleri. Bu 
şenlikler bir sevgi bağının kurulmasını 
sağlıyor” ifadelerini kullandı. 

“NEFRET TOHUMU 
EKMEK İSTİYORLAR”

Birlik ve beraberliğimizi bozmak 
için çok ciddi oyunların devam etti-
ğini vurgulayan Usta, “Bize sığınmış 
misafirlerimiz var. Onlara karşı mer-
hametimizi, kardeşliğimizi azaltıp bir 
nefret tohumu ekmek isteyenlere 
karşı çok uyanık ve dikkatli olmalıyız. 
Biz misafirperver bir milletiz. Ümmet 
olma özelliğine sahip bir milletiz. Bu 
özelliğimizi kaybetmeden, bozmadan 
Peygamber Efendimizin (S.A.V.) bize 
öğrettiği sevgiyi, dostluğu, kardeşliği 
devam ettirmeliyiz. Ülkemizde bulu-
nan mültecilere elimizi uzatmaktan 
asla korkmayalım. Birlik ve beraber-
liğimiz daha da pekiştirelim. Bizi ve 
ülkemizi bölmek isteyenlere asla fırsat 
vermeyelim” dedi. Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Ahırlı’nın Akkise 
Mahallesi’nde düzenlenen şenliğe de 
katıldı. n HABER MERKEZİ 

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, Kayalı ve Hatunsaray mahallelerinde düzenlenen şenliklere katıldı.
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Armağan Tekstil çalışanların-
dan Muhammed Ali Büyükbastır-
macı ile Zeynep Çavuşlar bir ömür 
mutluluğa ‘evet’ dediler. Alyans 
Kösedağ Kır Düğün Salonu’nda 
yemekli yapılan düğüne misafirler 
yoğun ilgi gösterdiler. Genç çiftin 
mutluluğu gözlerinden okunurken, 
kayınpederler İsmail Çavuşlar ve 
Zeynettin Büyükbastırmacı konuk-

larla tek tek ilgilenerek tebrikleri 
kabul ettiler. Genç çifti mutlu gün-
lerinde yakınları ve dostları yalnız 
bırakmadı. Zeynep ve Muhammet 
Ali’ye kurdukları yuvada bir ömür 
mutluluklar dileyen davetliler aile-
lerini de tebrik etti. Yenigün Gaze-
tesi ailesi olarak genç çifte bir ömür 
boyu mutluluklar diliyoruz.
n TEVFİK EFE
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Kendirci ve Tunçel aileleri düğün mutluluğu yaşadı. Şerife-Ali Kendirci çiftinin kızı Saadet 
ile Elif-BeytullahTunçel çiftinin oğlu Numan bir ömür boyu mutluluk için ‘evet’ dedi

Saadet ve Numan çifti 
mutluluğa ‘evet’ dedi
Şerife-Ali Kendirci çiftinin 

kızı Saadet ile Elif-Beytullah-
Tunçel çiftinin oğlu Numan 
düzenlenen görkemli düğün 
merasimi ile dünya evine gir-
di. İkoniaGarden Yemek ve 
Kongre Merkezinde gerçek-
leşen merasime Kendirci ve 
Tunçel ailelerinin yakınları, 
sevenleri, dostları ve akraba-
ları katıldı. Gelen davetlilere 
ise geleneksel düğün pilavı 
ikramında bulunuldu. Gelen 

davetlileri kapıda karşılayan 
Kendirci ve Tunçel aileleri da-
vetlilerin ‘hayırlı olsun’ dilek-
lerini kabul ederek teşekkürle-
rini ilettiler. Aileleri ile birlikte 
hatıra fotoğrafı çektiren genç 
çifti ise duygu dolu anlar ya-
şadı. Yenigün Gazetesi olarak 
Saadet ve Numan çiftine ömür 
boyu mutluluklar diler, Ken-
dirci ve Tunçel ailelerin hayırlı 
olsun dileklerimizi iletiyoruz. 
n HASİP MUTLU

‘Konya nüfusunun yüzde 
36’sı ilkokul mezunu’

Genç çiftin nikahını
Başkan Gün kıydı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü,  
Ulusal Eğitim İstatistikleri kapsa-
mında Konya’nın 2016 yılı eğitim 
durumu hakkında bilgi verdi. TÜİK 
Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, 
“2016 yılında konya’da okuma yaz-
ma bilmeyenlerin oranı yüzde  2,5” 
dedi. 

Çapoğlu, “Konya’da 2016 yı-
lında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma 
yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 
2,5 oldu. Okuma yazma bilmeyen-
lerin oranının en düşük olduğu 3 il 
sırasıyla Antalya (yüzde 1,3), Ça-
nakkale (yüzde 1,6) ve İzmir (yüzde 
1,7) illeri olurken, en yüksek olduğu 
3 il Mardin (yüzde 9,4), Şanlıurfa 
(yüzde 9,3) ve Şırnak (yüzde 8,8) 
illeri oldu. Okuma yazma bilmeyen-
ler oranının en düşük olduğu iller 
sıralamasında Konya ili yüzde 2,5 
ile 20’nci sırada yer aldı. Türkiye’de 
2016 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta 
okuma yazma bilmeyenlerin oranı 
yüzde 3,5 oldu.”

Konya’da okuma yazma bilme-
yenlerin yüzde 85,5’nin kadın ol-
duğunu belirten Çapoğlu, “Konya 
ilinde 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma 
yazma bilmeyenlerin (48 086 kişi) 
yüzde 14,5’ini             (6 973 kişi) er-
kekler, yüzde 85,5’ini (41 113 kişi) 
ise kadınlar oluşturdu. Erkek nüfus-
ta okuma yazma bilmeyenlerin ora-
nı yüzde 0,7 iken kadın nüfusta ise  
yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

2016 yılında Türkiye’de 2 482 
432 kişi okuma yazma bilmezken, 
bunların yüzde 16’sını                (396 
138 kişi) erkekler, yüzde 84’ünü (2 
086 294 kişi) ise kadınlar oluştur-
du. Erkek nüfusta okuma yazma 
bilmeyenlerin oranı yüzde 1,1 iken 
kadın nüfusta ise yüzde 5,9 olarak 
gerçekleşti.  Konya’da okuma yaz-
ma bilmeyenlerin yüzde 64,8’ini 
(31 153 kişi) 65 ve daha yukarı 
yaştakiler oluştururken, Türkiye’de 
okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 
54,6’sını (1 355 583 kişi) 65 ve daha 
yukarı yaştakiler oluşturdu. Oku-
ma yazma bilmeyenlerin oranının 
en düşük olduğu ilçe Selçuklu’dur. 

Konya ilinin ilçeleri arasında 6 yaş 
ve üzeri nüfusta okuma yazma bil-
meyenlerin oranının en düşük oldu-
ğu ilçeler sırasıyla Selçuklu (yüzde 
1,4), Meram (yüzde 1,8) ve Karatay 
(yüzde 2,3) oldu. Okuma yazma 
bilmeyenlerin oranının en yüksek 
olduğu ilçeler sırasıyla Derebucak 
(yüzde 9), Derbent (yüzde 7) ve Yu-
nak (yüzde 6,1) oldu” diye konuştu. 

KONYA NÜFUSUNUN YÜZDE 36’SI 
İLKOKUL MEZUNU

“2016 yılında Konya 15 yaş ve 
üzeri nüfusunun yüzde 31,2’si il-
kokul, yüzde  20’si lise veya dengi 
meslek okulu, yüzde 15,8’i ilköğre-
tim mezunu iken, nüfusun yüzde 
11,7’sini ortaokul veya dengi, yüz-
de 4,5’ini okuma yazma bilen fakat 
bir okul bitirmeyen, yüzde 3’ünü 
okuma yazma bilmeyen vatandaş-
larımız oluşturdu” diyen Çapoğlu, 
şunları kaydetti: “Nüfusun yüzde 
12,7’sini yüksekokul veya fakülte 
mezunu, yüzde 0,9’unu yüksek li-
sans mezunu ve yüzde 0,3’ünü dok-
tora mezunları oluşturdu. En yüksek 
okuma yazma bilme oranına sahip 
olan ilçe Selçuklu’da yüksekokul ve 
daha yukarı düzeyde eğitime sahip 
olanların oranı yüzde 20,4 iken aynı 
oran, merkez ilçelerden Meram’da 
yüzde 16,4 Karatay’da yüzde 10,9 
oldu. En düşük okuma yazma bi-
len oranına sahip olan Derebucak 
ilçesinde yüksekokul ve daha yuka-
rı düzeyde eğitime sahip olanların 
oranı yüzde 6,1 oldu.  2016 yılında 
Türkiye 15 yaş ve üzeri nüfusu-
nun yüzde 24,1’ini ilkokul, yüzde  
23’ünü lise ve dengi meslek okulu, 
yüzde 14,2’sini ilköğretim mezun-
ları oluştururken, yüzde 12,7’sini 
ortaokul veya dengi, yüzde 5,5’ini 
de okuma yazma bilen fakat bir okul 
bitirmeyen, yüzde 4,1’i okuma yaz-
ma bilmeyen vatandaşlarımız oluş-
turdu. 

Nüfusun yüzde 14,9’unu yük-
sekokul veya fakülte mezunu, yüz-
de 1,1’ini yüksek lisans mezunu ve 
yüzde 0,3’ünü doktora mezunu va-
tandaşlarımız oluşturdu.”
n METE ALİ MAVİŞ 

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, Bozkır Belediyesi Düğün Salo-
nunda gerçekleştirilen düğünde, 
Tuğba-Muhammet Şafak çiftinin 
nikahlarını kıydı.  Nikah merasimin-
den önce konuşan Başkan Gün, aile 
olmanın önemine dikkat çekerek, 
“Geleceğimizi emanet edeceğimiz 

bireylerin yetişmesinde ailenin ya-
pısı çok önemlidir. Bugün burada 
nikahını kıydığımız Tuğba ve Mu-
hammet çiftimize sağlıklı, mutlu, 
aile olma bilincinde olan bir hayat 
diliyorum. Allah mutluluklarını 
daim etsin” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Zeynep Çavuşlar ve Muhammet Ali Büyükbastırmacı, Alyans Kösedağ Kır Düğün Salonu’nda 
yapılan düğünle dünya evine girdiler. Genç çifti mutlu günlerinde yakınları yalnız bırakmadı

Zeynep ve Muhammet 
Ali, hayatlarını birleştirdi
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Henüz 13 
yaşında bir 
çocuk. Tutkunu 
olduğu 
sporun milli 
sporcularından 
biri ona 
formasını 
hediye eder. 
Ancak o 
dönemki 
antrenörü 
formayı 
antrenmanda 
bile giymesine 
izin vermez ve 
şunu söyler; 
O formayı 
hak etmeden 
giyemezsin… 
İşte o çocuk 
bugün Türk 
bisikletinin 
ve Konya’nın 
yüz akı Ahmet 
Örken. Bugün 
başarıyla 
taşıdığı milli 
formanın ilginç 
hikayesi ile 
Ahmet Örken 
sizlerle

Ahmet Örken… Torku Şe-
kerspor’un başarıdan başarıya koşan 
milli bisikletçisi Ahmet Örken, başa-
rısındaki sırrın hırsı olduğunu ifade 
etti. Henüz 13 yaşında iken bisiklet-
çi bir abisinin verdiği milli formayı 
‘Önce bunu hak etmelisin’ sözüyle 
antrenörüne kaptıran Ahmet Örken, 
hırslanarak önce Torku Şekerspor’a 
transfer oldu, sonra ise milli takıma 
davet edildi. Ahmet Örken, kendi mil-
li formasını kazandıktan sonra ise ilk 
antrenörüne giderek diğer formasını da 
aldı. İşte Ahmet Örken’in hikâyesi;

ÖNCELİKLE KENDİNDEN 
BİRAZ BAHSEDER MİSİN?

1993 yılında Konya’nın Selçuklu 
ilçesinde doğumluyum. Çocukluğum 
Çumra’nın Fethiye köyünde geçti. Zaten 
Çumra’da büyüdüm. Çocukluğumdan 
beridir bisiklete ilgi duyuyordum. Sonra 
bu ilgi 2007 yılında bisiklet sporuna baş-
lamama neden oldu.

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİN NELERDİR?
Normal hayatta gayet sakin birisi-

yim. Ama bisikletin üzerinde çok farklı 
birisi oluyorum (Gülüşmeler). Bazen 
bisikletin üzerinde ilen kendimi tanıya-
mıyorum. Hele yarışlarda son 2 km kala 
çok agresif olabiliyorum. İçimdeki o ben 
nasıl çıkıyor anlamıyorum. Ama normal 
yaşantı tarzında gayet sakin, kolay ko-
lay sinirlenmeyen birisiyimdir. Olumsuz 
olaylardan da fazla etkilenmem mesela. 
Biraz umursamaz olduğum söylenir. 

BİSİKLET SPORUNA NASIL BAŞLADIN? 
HİKÂYENİ BİR DE SENDEN 

DİNLEYEBİLİR MİYİZ?
Aslında küçükken bisikletin bir spor 

branşı olduğu konusunda bilgim yoktu. 
Başladığım zaman bunun bir spor oldu-
ğunu ilk kez duymuştum. İçinde bisiklet 
olan her şey bana heyecanlı geliyordu 
çocukken. Bir gün abimle yürüyüşe çık-
tık. O zamanlar 13 yaşındaydım. Sonra 
onun arkadaşı ile karşılaştık. Sohbet es-
nasında abimin arkadaşı bana ‘Boyun 
kaç, yaşın kaç’ gibi sorular sordu. Ben 
de hepsini cevapladım. ‘Sen iyi sporcu 
olursun’ dedi bana. Sporcu deyince biraz 
heyecanlandım tabii ki. Sonrasında ‘Bi-
siklet sporu yapar mısın’ diye sordu. İşin 
içinde bisiklet olunca hemen evet dedim 
ben. O zamanlar biraz da çocuk kafası ve 
bisikletle yatıp kalkıyoruz. ‘Hemen yapa-
rım’ dedim. O da ‘Ertesi gün stadyuma 
gel’ dedi. Ertesi gün Çumra’nın Stadyu-
mu’na gittik. Orada Bisiklet Antrenörü 
Mustafa Kestek ile tanıştık. Orada ilk 
antrenmanımı yaptım. Stadyum içeri-
sinde birkaç tur attık. Öylelikle bisiklet 
sporuna Çatalhöyük Çumra Beledi-
yespor ile ilk adımı atmış olduk. 

SENİN GÖZÜNDE BİSİKLET NEDİR? 
HAYATINDA NE İFADE EDİYOR?

Gerçekten bisiklet ile aramda farklı 
bir bağ var. Moralimin bozuk olduğu 
günlerde bisikletime bindiğim zaman 
kendimi iyi hissediyorum. O anda 
aklıma hiçbir şey gelmiyor mesela. 
Bisikletin üzerinde bir hayatım var, 
bisikletten indikte sonra yaşadığım 
farklı bir hayat var. İki farklı hayat ya-
şıyormuşum gibi hissediyorum. Çok 
heyecan verici de bir durum var. Bir 
de, bisiklete bindiğim zaman kendimi 
daha özgür hissediyorum. Doğa ile iç 
içe olmak falan. Bence biz bisiklet ile 
iyi bir ikiliyiz (Gülüşmeler).
BİSİKLET İLE İLGİLİ OLARAK HATIR-

LADIĞIN EN ESKİ ANIN NEDİR?
İlk derecem. Mustafa Kestek ile 

antrenman yaptık. Öncesinde he-
defimiz Çorum’daki yarıştı. O yarış-
ta ben çok güçlüyüm ama tecrü-
besiz olduğumdan dolayı bir türlü 
podyuma çıkamıyordum. O yarış-
ta bir anda çok iyi bir pozisyon ya-
kalamıştım. İlk 3’e girebilecek bir 
durumdaydım. Önden 3 kişi ana 
gruptan kaçmıştık. Yolun kena-
rında takım arkadaşlarımdan 
birisi bana ‘Orayı bırak’ gibi bir 
şey söyledi. Aslında ‘Devam et 
orayı bırakma’ demiş (Gülüş-
meler). Ben yanlış anladığım-
dan dolayı kaçan grubu biti-
rerek ana grubu bekledim. 
Onları bekleyince de tabii ki 
ilk 3 şansım kaybolmuştu 
ve yarışı 4.sırada bitirmiş-
tim. Orada Mustafa abi 

bana çok kızmıştı. Çumra’ya döndükten sonra 
Mustafa abi bize tavır koydu. O öyle kızınca 
bize de hırs geldi. 

Daha sonra Konya’da bir kriterium yarışı 
vardı. İl birinciliği yarışıydı. Açıkçası Mustafa 
abi pek ümitli değildi. Çünkü kriterium olun-
ca çok da suratlı bir yarış. Benim de tecrübem 
çok azdı. Orada yarışın içerisinde kendimin 
çok zorlandığımı hissediyordum. Çok yorgun-
dum. Ama o an içime bir şey doğdu. İçimde 
bir ses ‘Ahmet dene şansını zorla’ dedi dur-
du. Eskiden yarışta öne çıkıp lider olmaktan 
korkardım. 

Son 500 metrede atak çekmeyi denemiş-
tim. Onda da başarılı olunca yarışta birinci 
olmuştum. İlk birinciliğim de Konya’da oldu. 
O anı hiç unutmuyorum. İlk derecem ve ilk 
birinciliğim oldu.

TORKU ŞEKERSPOR’A GELİŞ SÜRECİNDEN 
BAHSEDELİM. TRANSFER SÜRECİN 

NASILDI, NELER YAŞANDI?
Çumra’da yarışlara başladığım dönem-

lerde 12 madalya kazandım. Bunların bir-
çoğu birincilik madalyalarıydı. Bu da Torku 
Şekerspor Antrenörü Mehmet Şafakçı’nın 
dikkatini çekmiş. Öylelikle Mustafa abiye ‘Ah-
met’i biz alalım. 

Biz yetiştirelim. İmkânlar daha iyi olur’ 
demiş. Mustafa abi de gelerek ‘Ahmet böyle 
bir durum var senin düşüncen ne olur’ diye 
bunu bana sordu. Çumra’da oturduğumuz 
için Konya’da kalmam gerekecekti. Bu ne-

denle ailemle falan da görüştüler. Ben tabi 
Çumra’da yaparım diye düşünüyordum. Kon-
ya’ya açılırız diye ummamıştım. Daha sonra-
sında teklifi ailem de ben de kabul ederek ben 
14 yaşında iken ve Konya’ya yerleştik. Okulu-
mu falan buraya aldık. 

AYNI ZAMANDA MİLLİ SPORCUSUN. PEKİ, 
MİLLİ OLUŞ SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Spora ilk başladığım yılda 12 derece elde 
ettim. Bu Şekerspor Antrenörü Mehmet Şa-
fakçı ile birlikte milli takım antrenörlerinin de 
dikkatini çekmiş. Çumra’da iken milli takıma 
katılamadım ama Şekerspor’a geçtikten son-
ra Türkiye Şampiyonluğu ve Balkan Şampi-
yonluğu’nu elde edince milli takım kapıları da 
açılmış oldu.

MİLLİ FORMA İLE İLK YARIŞINI HATIRLIYOR 
MUSUN? NELER HİSSETTİN?

Aslında milli forma ile bir anım var. Söy-
lediğim gibi, ben Çumra’da başladım bu spo-
ra. Orada imkânlar da fazla yoktu. Kıyafetler 
falan iyi değildi. Bizim İsmail Uğurlu adında 
eski bir milli sporcu abimiz vardı. O başarıla-
rımı görünce milli takım formalarını ‘Ahmet 
kullasın’ diye getirdi. Orada ben çok sevin-
miştim. Biraz da inceledim gerçekten çok da 
kaliteli duruyordu. Ama Antrenörüm Musta-
fa abi formaları bana vermedi. ‘Ahmet bunu 

giyemezsin’ dedi. ‘Abi neden giyemiyorum’ 
dedim. O da ‘Milli formayı öyle giyemezsin. 
Önce bunu hak etmen gerekiyor. Zaten hak 
ettiğin gün milli takım sana bunu verir. Hem 
sen kendi formanı giydikten sonra bunları da 
sana veririm’ dedi.

 O da beni ayrı bir hırslandırdı. Artık mil-
li takıma girmem gerekiyor diye düşündüm. 
Daha sonrasında milli takıma girdim. İlk yarı-
şımdan hemen sonra direkt Mustafa abiden o 
formaları aldım. Alırken de bana ‘Bu formaları 
alacak ışığı sende görmüştüm’ dedi.

KİŞİSEL OLARAK BİR HEDEFİN NEDİR?
En başta Cumhurbaşkanlığı Turu’nda 

podyumda olmak istiyorum. En büyük he-
deflerimde bu var. Daha sonrasında Avrupa 
Şampiyonası bu yıl bana daha yakın görünü-
yor. Orada olursa ilk 5 ya da ilk 10 ülkemiz 
adına çok iyi olur. Şu anki hedeflerimde bun-
lar var. 

ŞU ANA KADAR ÇIKTIĞIN YARIŞLARDA 
UNUTAMADIĞIN BİR AN VAR MI?

Çin’de bir yarış vardı. Benim de Büyükler 
kategorisinde ilk senemdi. Çok da heyecanlıy-
dım. İlk kez öyle bir grupta yarışıyordum. 18 
ya da 19 yaşında falandım. Uluslararası Bü-
yükler kategorisindeki ilk yarışım diyebilirim. 
Orada podyuma çıkmayı istiyor ama kendi-
mi de çok güçsüz hissediyordum. Kendimi 
en güçsüz hissettiğim anda yarışta 3’üncü 
olmuştum. O anı hiç unutamıyorum. İlk kez 

Uluslararası arenada Büyükler kategorisinde 
başarı elde etmiştim.

YARIŞLARDA EN ÇOK 
ZORLANDIĞIN PARKUR NEDİR?

Yokuşlu parkurlar beni gayet zorluyor. 
Yapı olarak düzde daha iyi olduğum için in-çık 
ve yokuşlu yarışlarda normalden daha fazla 
enerji harcıyorum. Ama o yokuşları atlattıktan 
sonra eğer düzlükte yarış bitiyorsa da; affet-
mem (Gülüşmeler).

AVRUPA’DA CİDDİ BİR BAŞARI ELDE ETTİN. 
NELER HİSSETTİN BİZLERLE 

PAYLAŞIR MISIN?
Özellikle bu yıl sezona çok iyi bir giriş yap-

tık. Bunun öncesinde çok iyi bir temel attık. 2 
ay boyunca ailemizden ve arkadaşlarımızdan 
ayrı bir şekilde kamp süreci geçirdik. Bunun 
sonrasında ise başarıların gelmesi bizi çok 
mutlu etti. Bu yıl sezon başında Kulüp Baş-
kanımız Yavuz Erence ile bir görüşmemiz 
olmuştu. Bu yıl daha başarılı olacağım diye 
kendisine söz vermiştim. Sözleri yerine getir-
diğim için çok mutluyum. Takım arkadaşla-
rım sayesinde bu başarıları elde ettik. Bundan 
sonra daha iyi sonuçlar elde etmek için mü-
cadele edeceğiz. Bizim hedefimiz her zaman 
daha iyisini başarmak. 

HAYATIN BOYUNCA EN ÇOK ZORLUK 
YAŞADIĞIN YARIŞ HANGİSİYDİ?

2009 yılında Balkan Şampiyonası. Tekir-
dağ’da olmuştu. Orada son bitişe yakın birkaç 
tane yokuş vardı. İlk yokuşta ben gruptan 
koptum. Zaten küçük bir gruptu. Eğer gru-
bun içerisinde olursam yarışı kazanmam yük-
sek bir ihtimaldi. O an o gruptan koptum. O 
anda yanıma bir motorlu hakem geldi. ‘Ah-
met burada kopamazsın, kopmaman lazım’ 
diye diye beni motive etti. Daha sonrasında 
ise normalden daha fazla gücümü harcadım. 
Acı noktasında seviyemin çok üzerine çıkmış 
ve grubu yakalamıştım. O an Balkan Şampi-
yonu olmuştum.

BİRAZ DA KULÜP İLE İLGİLİ KONUŞALIM. 
TORKU ŞEKERSPOR İLE İLGİLİ OLARAK 

NELER SÖYLERSİN? 
Özellikle bu yıl çok iyi hazırlanıyoruz. 

Katıldığımız yarışlar çok üst düzey yarışlar. 
Özellikle Avrupa’daki yarışlara odaklandık. 
Bu yıl aynı zamanda Avrupa’da en çok yarış 
koştuğumuz yıl. Daha iyiye daha ileriye gide-
ceğimizi düşünüyoruz. Çünkü çok iyi atılım 
sağlıyorlar. Takım bir üst seviyeye de çıka-
bilir. Çünkü ciddi anlamda hazırlık süreçleri 
geçiriyoruz. 
KONYA ULAŞIMDA GENEL OLARAK BİSİKLETİN 

KULLANILDIĞI BİR ŞEHİR. FAKAT BİSİKLET 
SPORUNDA FAZLA BİR BAŞARI YOK… 

BUNU NEYE BAĞLIYORSUN?
Konya’da profesyonel bisiklet takımı ola-

rak sadece Torku Şekerspor var. Zaten kapa-
sitesi de belli. Belirlenen bir sporcu sayısı var 
ve kadrosunda o kadar sporcu tutması gere-
kiyor. Aslına bakılırsa Konya’da çok iyi ve çok 
yetenekli sporcular var. Ama takım bulama-
dıkları için bırakmak zorunda kaldı. Abilerimiz 
oldu kardeşlerimiz oldu. Çünkü bir gelecek 
göremediler. Bir takımda yer alamadı çoğu. 
Sadece bir tane takım olması büyük bir de-
zavantaj. Belli bir yaşa geldikten sonra kendi 
geçimini sağlaması gerekiyor ve bunu başa-
ramadığı zaman da bırakmak zorunda kalıyor. 
Onlar adına üzülüyoruz. Ama yapacak da bir 
şeyimiz yok. Şekerspor’un yapabileceklerini 
yaptı. Belli bir sporcu kontenjanı var. Bence 
belediyeler ve firmaların biraz daha bisiklet 
sporuna özellikle Büyükler kategorisine des-
tek olması gerektiğini düşünüyorum.

ULUSLARARASI BAŞARILARA İMZA ATAN 
BİRİSİN. GENÇLERE NE TAVSİYE EDERSİN?

Gençlerin öncelikle bir hedefleri olması 
gerekiyor. O hedef doğrultusunda azimle ça-
lışmaları gerektiğini düşünüyorum. Sonrası 
azimle yol çizilecektir.
BİRAZ DA SOSYAL HAYATINDAN SÖZ EDELİM. 
SIKÇA KAMPLARDA VE YARIŞLARDA OLDU-
ĞUN İÇİN TÜM HAYATIN BİSİKLET ÜZEREDİR. 

PEKİ, BİSİKLET HARİCİNDE NELER 
YAPIYORSUN?

Genel olarak arkadaşlarımla vakit geçir-
meyi çok seviyorum. Onlarla birlikte olmayı, 
onlarla sohbet etmeyi çok seviyorum. Bunun 
haricinde kamp dönemlerinde kitap okuya-
rak ve bisiklet ile ilgili bir şeyler araştırarak 
değerlendiriyorum. Zaten fazla bir boş vakit 
kalmıyor.  

EKLEMEK İSTEDİĞİN 
HERHANGİ BİR ŞEY VAR MI?

Öncelikle Karaman milletvekili Recep 
Konuk başta olmak üzere Kulüp Başkanımız 
Yavuz Erence’ye, Antrenörlerimize ve takım 
arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bizler 
gerçekten bir aileyiz.  n HASAN YILDIRIM

Önce o formayı 
hak etmelisin!
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun yeni başkanı Arslantaş mı oluyor?
Türkiye MPF (Modern Pentatlon Fe-

derasyonu) Olağanüstü Genel Kurulun-
da Federasyon Başkan adaylığı süreci 
Ramazan Arslantaş, Durul Türkmen ve 
Bülent Özgür Federasyona başvuru evrak-
larını teslim etmesiyle başladı. Modern 
Pentatlon Federasyonu Olağanüstü Genel 
Kurulu Seçim Komisyonu, başkan adaylı-
ğı için Ramazan Arslantaş, Durul Türkmen 
ve Bülent Özgür’ün başvurduğunu, yapılan 
değerlendirme sonucunda Arslantaş’ın 
“istenilen evraklarının tam ve eksiksiz ol-
duğu” belirtilerek adaylığının oy birliğiyle 
kabul edildiğini duyurdu.

Teslim edilen evraklar üzerinden ya-
pılan değerlendirme sonucunda; kesin de-
lege listesine göre oy kullanacak toplam 
delege sayısının 192 olduğu, adaylık baş-
vurusunda bulunan Ramazan Arslantaş’ın 
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 
Ana Statüsü hükümleri doğrultusunda Ko-
misyonca hazırlanan ilanda istenilen ev-
raklarının tam ve eksiksiz olduğu, Bülent 
Özgür’ün Ana Statünün 9/3-c hükmünde 

yer alan üyelerin en az yüzde 15’inin ya-
zılı teklifini gösteren destek mektupları ile 
9/3-d hükmünde yer alan adaylık başvuru 
ücret makbuzunun olmadığı tespit edildi.

Adaylık başvurusunda bulunan Durul 
Türkmen 07/07/2017 tarihli ve 322 sayılı 
dilekçe ile Federasyon Başkanlığına ve 
Seçim Komisyonuna hitaben yazdığı di-
lekçe ile başkanlık adaylığı başvurusunu 
geri aldığını bildirdi. Durul Türkmen’e ait 
başvuru evrakı ve ekindeki kapalı zarf ko-
misyonca açılmadan değerlendirme dışı 
bırakıldı.

Adaylık başvurusunda bulunan Ra-
mazan Arslantaş için 124 adet destek 
mektubunun verildiği, tamamının geçerli 
olduğu tespit edildi. Bu suretle, Ramazan 
Arslantaş’ın Federasyon başkan adayı 
olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 
Olağanüstü Genel Kurulu’nda Ramazan 
Aslantaş başkanlık için yapılacak seçime 
tek aday olarak girecek. Federasyonun 
genel kurulu, 17 Temmuz Pazartesi günü 

saat 10.00’da Başkent Öğretmenler Evi’n-
de yapılacak.

AKŞİN VE ÖNER’İN 
BAŞKANLIKLARI DÜŞMÜŞTÜ

Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Merkez 
Ceza Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) darbe girişimine destek verdiği 
gerekçesiyle soruşturma başlattığı Yaşar 
Akşin’e ve Akşin’in ardından başkan se-
çilen Hasan Hüseyin Öner’e “Cumhurbaş-
kanına hakaret” gerekçesiyle hak mahru-
miyeti cezası vermiş, bunun üzerine de 
Akşin’in ardından Öner’in de başkanlığı 
düşmüştü. Son olarak Öner’in cezaya yap-
tığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından redde-
dilmiş ve federasyonun yönetimine SGM 
Hukuk Müşaviri Vekili Avukat Ayşe Özdaş 
Rençper başkanlığında 3 kişilik kayyum 
atanmıştı. 

Kayyum, Öner’in itirazının reddinin 
ardından genel kurul tarihi olarak 17 Tem-
muz Pazartesi, çoğunluk sağlanamazsa 
18 Temmuz Salı günlerini belirlemişti.
n HASİB MUTLU 

Elif Ceren Çelik’ten 
uluslararası başarı
Portekiz düzenlenen Uluslararası Trampolin 

Cimnastik Yarışmasında milli takımda yer alan Sel-
çuklu Belediyesi cimnastik takımı sporcusu Elif Ceren 
Çolak altın madalya kazandı. 05-09 Temmuz tarihleri 
arasında Portekiz Santarem kentinde düzenlenen 
Uluslararası Cimnastik Trampolin yarışmasında çok 
sayıda ülkeden 602 sporcu mücadele etti. U12 yaş 
kategorisinde yer alan Elif Ceren Çolak bu kategoride 
79 sporcu ile yarıştı. Rakipleri karşısında etkili per-
formansı ile 91,455 puanla birinci olarak finale kalan 
Elif Ceren, finalde 49,255 puan alarak altın madalya 
kazanma başırısı gösterdi. Elif Ceren Çolak elde ettiği 
bu sonuçla ilk uluslararası başarısını kazandı.
n SPOR SERVİSİ

Motodrag yarışları 
Konya’da yapıldı

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) 
2017 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag 
Şampiyonası’nın 2. ayak yarışları, Konya’da yapıldı. 
Saraçoğlu Spor Tesisleri Drag Pisti’ndeki organizas-
yona, Konya, Ankara, Mersin, Manisa İstanbul, Kay-
seri, Antalya gibi birçok ilden yarışmacı katıldı. Tri-
bünleri dolduran sporseverler, antrenman ve ısınma 
turlarının ardından, 402 metre uzunluğundaki pistte 
yapılan yarışları heyecanla izledi. Şampiyona Süper 
Street (1000-1300 cc), Kadınlar, Standart 1 (600-750 
cc), Pro Street (1000-1300 cc), Street (600 cc), Street 
2 (1000-1300 cc), Standart 2 (1000-1300 cc), Street 
(750 cc) sınıflarında gerçekleştirildi.  n AA

Satranç 
Şampiyonası, 

Konya’da devam ediyor 
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 

bir otelde düzenlenen şampiyonanın açılış törenin-
de konuşan TSF Başkanı Gülkız Tulay, 15 Temmuz 
Cumartesi günü sona erecek organizasyon için ciddi 
bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Yurdun dört 
bir yanındaki satranç kulüplerinin, TSF’nin bel kemi-
ği olduğunu belirten Tulay, “Kulüplerimiz ve sporcu-
larımız bizim için çok önemli. Şampiyonaya katılan 
herkesin iyi vakit geçirmesi için buradaki zamanı iyi 
planladık.” dedi.  Tulay, şampiyonaya 41 ilden 55 
satranç kulübünün ve 700’ün üzerinde sporcunun 
katıldığını ifade ederek, tüm sporculara başarılar 
diledi. Şampiyona başhakemi Harun Küçükkılınç da 
bir hafta sürecek turnuvaların toplam 9 tur ile tamam-
lanacağını kaydetti.  n AA

Yaz Spor Okulları’nda tenis kortlar dolup taşıyor
Konya Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor 
Okullarında Tenis çalışmaları 
hızla sürüyor. Her yıl çok sa-
yıda başvurunun yapıldığı ve 
binlerce öğrencinin spor yap-
mak için tercih ettiği özellikle 
İlköğretim çağındaki çocukla-
rın tatile girdiği yaz aylarında 
serbest zamanlarını, uzman 
antrenörler nezaretinde dü-
zenli ve en iyi şekilde değer-
lendirmeleri için mükemmel 
bir imkân olan spor okulları, 
aynı anda binlerce çocuk ve 
genç spor yapma imkânı sağ-
lıyor.

Atatürk Stadyumu içeri-

sinde yer alan Atatürk Spor 
Salonu’nda çalışmaların sür-
düğü Tenis branşında şu an 
için 600’ün üzerinde sporcu 
Pazartesi-Çarşamba, Pazarte-
si-Perşembe Salı-Perşembe, 
Salı-Cuma ve Cumartesi-Pa-
zar günleri yaş gruplarına göre 
seanslarda çalışmalarını sür-
dürüyor. 5-18 yaş arası çocuk 
ve gençlerin ücretsiz olarak 
faydalandığı ve kayıtların hala 
devam ettiği toplam 22 bran-
şta şu an için 6200 çocuk ve 
genç faydalanırken bu sayının 
dönem sonuna kadar 10 binin 
üzerine çıkması bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu’ya 
dişli rakipler

Spor Toto 2. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un 2017-2018 
sezonundaki rakipleri belli oldu. Ağustos ayında başlayacak olan ligde yeşil beyazlı takım, Beyaz 
Grup’ta başarı elde etmek için uğraş verecek. Yavru Kartal’ın gruptaki rakipleri ise oldukça güçlü

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
2. Lig’deki pilot takımı Konya Anadolu Selçuks-
por’un yeni sezondaki rakipleri belli oldu. Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun Riva’daki tesislerinde 
yapılan kura çekiminin ardından Yavru Kartal, Be-
yaz Grup’ta yer aldı. Beyaz Grup’ta Konya Anadolu 
Selçukspor’a, Fethiye, Şanlıurfa, Gümüşhane gibi 
güçlü rakipler çıktı. Beyaz Grup’ta yer alan takım-
lar şu şekilde; Silivrispor, Kırklarelispor, Fatih 
Karagümrük, Pendikspor, Sakaryaspor, Bandır-
maspor, Altay, Karşıyaka, Nazilli Belediyespor, 
Fethiyespor, Zonguldak Kömür, Bugsaşspor, Ha-
cettepe, Gümüşhane, Niğde Belediyespor, Kahra-
manmaraşspor, Şanlıurfaspor.

GRUPLAR BELİRLENDİ
2017-2018 Sezonu TFF 2 ve 3. Lig’in grupla-

rında yer alacak takımlar bugün yapılan kura çeki-
mi ile belirlendi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda 
gerçekleşen grup kura çekimine; TFF Yönetim 
ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter 
Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan 
Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın’ın 
yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin temsil-
cileri katıldı. 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig; 
Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, 
iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig’de ise 
müsabakalar 3 grupta 18’er takımla oynanacak. 

LİG 26 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR
Temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un da 

mücadele edeceği 2. Lig TFF’nin aldığı karar göre 
26-27 Ağustos tarihinde başlayacak. TFF 3. Lig’de 
de maçlar aynı tarihte start alacak. Liglerde 2017-
2018 Futbol Sezonu 1. Transfer Tescil Dönemi ise 
17 Haziran 2017’de başladı. Transfer dönemi 8 
Eylül 2017 tarihinde sona erecek. Türkiye Futbol 
Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karara 
göre 2. Transfer Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2018 
tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2018 tarihinde sona 
erecek.
n SPOR SERVİSİ
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Erzurum’da sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto Süper Lig ve 
Avrupa Ligi temsilcimiz Atiker Konyaspor ilk hazırlık maçında bu-
gün altınordu ile karşı karşıya gelecek. Yeşil beyazlıların bu sezon 
oynayacağı ilk maç saat 18.00’de başlayacak.Yeni transferlerin ilk 
kez  görücüye çıkacağı maçta gözler yeni transfer İmoh Ezekiel’de 
olacak. Konyaspor taraftarının büyük umut beslediği genç oyuncu 
ilk kez Konyaspor forması giyecek.  n SPOR SERVİSİ

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Konyaspor, bu-
gün yapılan antrenmanda kuvvet çalıştı. 

Erzurum’da 8 Temmuz’dan bu yana 1. etap kamp programı ile 
yeni sezona hazırlanan Atiker Konyaspor’da oyuncular, sabah ant-
renmanında kuvvet çalıştı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve 
yardımcı antrenörler gözetiminde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 
geröekleşen idman ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular saha 
içerisine kurulan istasyonlarda yaklaşık 1 saat 15 dakika süren kuv-
vet çalışması gerçekleştirdi.  n İHA

Evkur Yeni Malatyaspor, transferde daha önce kadrosuna kattı-
ğı Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Süper Lig’in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor’da 
transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-siyahlı takım, son olarak geçen 
sezon Medipol Başakşehir’de oynayan tecrübeli futbolcu Yalçın 
Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, 
yaptığı açıklamada, “Yalçın, Süper Lig’in en iyi savunma oyuncu-
larından biri. Onu alarak hem tecrübeli bir ismi kadromuza katmış 
olduk, hem de daha da güçlendik. Transfer çalışmalarımız devam 
edecek. Görüşme halinde olduğumuz isimler var. Bu isimleri de ilk 
etap kampına yetiştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Medipol Başakşehir’de önemli başarılara imza atan deneyimli 
stoper, çıktığı 101 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
n İHA

İlk hazırlık maçında 
rakip Altınordu

Konyaspor 
kuvvet çalıştı

Yeni Malatyaspor Yalçın 
Ayhan’ı kadrosuna kattı

Gençlerbirliği’nde iki imza birden

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Genç-
lerbirliği, Elvis Manu’yla 2, Zeki Yavru ile de 3 yıllık söz-
leşme imzaladı. 

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalış-
malarını sürdüren Gençlerbirliği, Feyenoord alt yapısın-
da yetişen sol kanat oyuncusu Elvis Manu’yu ve Tran-
zonspor’dan ayrılan sağ bek Zeki Yavru’yu kadrosuna 

kattı. Gençlerbirliği’ne geldiği için mutlu olduğunu söyle-
yen Zeki Yavru, “Asırlık çınar Gençlerbirliği’ne geldiğim 
için son derece mutluyum. Gençlerbirliği arması için 
sahada elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphe-
si olmasın. İyi bir kamp dönemi geçirdikten sonra yeni 
sezonda taraftarlarımıza iyi bir Gençlerbirliği izletmek 
istiyoruz” dedi.   n İHA

Medipol Başakşehir, deneyimli savunma oyuncusu 
Bekir İrtegün’ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedil-
diğini açıkladı. 

Turuncu-lacivertli kulübün resmi sitesinden konuya 
ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Kulübümüz ile 31 Mayıs 2018’e kadar sözleşmesi 

bulunan oyuncumuz Bekir İrtegün’ün sözleşmesi karşılıklı 
olarak feshedilmiştir.”

İki sezon önce Fenerbahçe’den Medipol Başakşehir’e 
transfer olan tecrübeli futbolcu, turuncu-lacivertli formay-
la çıktığı 54 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
n İHA

Bekir İrtegün Başakşehir’den ayrıldı

Wilfred Moke 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı

Atiker Konyaspor Kongo’lu stoper Wil-
fred Moke ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 
Transfer çalışmalarına devam eden Atiker 
Konyaspor savunma bloğunu kuvvetlen-
dirmek için 29 yaşındaki defans oyuncusu 
Wilfred Moke’ye imza attırdı.  Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nda yer alan idari 
binada gerçekleşen imza töreninde konu-
şan başkan yardımcısı ve basın sözcüsü 
Ahmet Baydar “Bilindiği üzere transfer 

çalışmalarına yoğun bir şekilde devam 
ediyoruz. Bu kapsamda savunma bloğu-
muzu kuvvetlendirmek için 29 yaşındaki 
Kongo’lu defans oyuncusu Wilfred Mo-
ke’yle anlaşmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz 
yıl Steau Bükreş’te 39 maça çıkan fut-
bolcumuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. 
Kendisinin Konyaspor’umuza önemli kat-
kılar sağlayacağına eminiz. Her iki taraf 
için de hayırlı olsun” dedi.

Yeni transfer Wilfred Moke ise “Takı-
mı yarın görme fırsatı bulacağım. Çok he-
yecanlıyım. Kulübümüzün bu sene Avru-
pa Ligi’nde mücadele edecek olmasından 
dolayı ben de çok sevinçliyim. Benim için 
buraya gelme kararını almak çok önem-
liydi. Her şey çok güzel olacak, eminim 
geçen yıldan daha da güzel şeyler olacak 
bu sene. Taraftarımızın geçen yıl olduğu 
gibi takımımızı desteklemelerini istiyo-

rum. Kendimi adıma şunu söyleyebilirim 
ki; elimden gelenin en iyisini yapacağım. 
Merak etmesinler, bu sene de onlara çok 
önemli zaferler getireceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Geçtiğimiz yıl Steau Bükreş’te 34’ü lig 
5’i UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere 39 
müsabakada forma giyen Wifred Moke 
Atiker Konyaspor’da 19 numaralı formayı 
giyecek.  n SPOR SERVİSİ

Tarihte 
bir ilk!

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 
Konyaspor yeni teknik ekiple beraber yeni 
bir yapılanmaya giderken, Aykut Kocaman’ın 
eseri olan oyuncu grubu ise maddi yönden yö-
netimin yüzünü güldürüyor. Tarihinde oyuncu 
satışından para kazanma kültürü bulunmayan 
Anadolu Kartalı bu transfer döneminde sata-
cağı oyunculardan kazanacağı paralarla rekor 
kırması bekleniyor.
BARRY DOUGLAS VE VUKOVİC İLK İSİMLER

Devre arasında İngiltere’den teklifler 
alan Barry Douglas kendi isteği ile geçtiğimiz 
günlerde takımdan ayrılmıştı. Kulübe hatırı 
sayılır bir para kazandırarak giden tecrübeli 
oyuncunun yolundan Vukovic de gidiyor. Sırp 
savunmacı için Olympiakos ile masada olan 
Konyaspor’un bu transferden de 2 Milyon 
Euro’nun üzerinde bir parayı kasasına koyma-
sı bekleniyor.

BAJİC VE SKUBİC İÇİN TEKLİFLER YOLDA
Öte yandan yine Aykut Kocaman döne-

minde kadroya katılan ve büyük gelişme 

kaydeden iki oyuncu Bajic ve Skubic için de 
Avrupa kulüpleri sırada. Skubic için İtalya ve 
İspanya takımları nabız yoklarken, Bajic’in 
Almanya takımlarının gündeminde olduğu bi-
liniyor. Bu iki oyuncuya gelecek olası teklifle-
rin, Vukovic’e verilenden daha yüksek olacağı 
tahmin ediliyor. Ömer Ali’nin de yurt içinden 
talipleri olduğu göz önüne alındığında Kon-
yaspor’un bu transfer döneminden 15 Milyon 
Euro (60 Milyon Lira) gibi bir rakamı kasasına 
koyması işten bile değil. 

DOĞRU YAPILANMA DOĞRU SONUÇ
Çalıştığı dönemde Konyaspor’a bir çok 

başarıyı tattıran Aykut Kocaman’ın oluşturdu-
ğu oyuncu grubunun Konyaspor’a böylesine 
önemli maddi kazanımlar sağlaması dikkat 
çekti. 

Alındığı dönemde kamuoyu ve yönetim 
tepkisine neden olan bu isimlerin satışından 
kazanılan paralar, doğru yapılanma ile doğru 
sonuçlar alınacağının göstergesi oldu.
n SPOR SERVİSİ

Tarihinde oyuncu satışından para kazanma kültürü olmayan 
Konyaspor Aykut Kocaman döneminde oluşturduğu kadrodan 

önemli paralar kazanmaya başladı. Barry Douglas’ı İngiltere’ye 
satan Konyaspor, Vukovic’in olası transferinden ise kulüp rakorunu 
kırması bekleniyor. Bajic ve Skubic’e ise teklifler gelmeye başladı


