
‘TAĞŞİŞ TASARISI 
HAYATA GEÇMELİ!’

ÇEVRE VE EMNİYETTEN
TAVİZ VERMİYOR!

Tahir Büyükhelvacıgil: 

Büyük Ali Rıza Usta Petrol

Bitkisel Yağ Sa-
nayicileri Der-
neği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Tahir Büyükhel-
vacıgil, önemli 
bir soruna 
dikkat çekerek 
“Tağşiş konu-
sunda da bek-
lentimiz Tarım 
Bakanlığımızın 
hazırladığı tasa-
rının acil hayata 
geçirilmesidir” 
dedi.

Büyük Ali Rıza 
Usta Petrol 
İşletme Sahibi 
Mehmet Özkafa, 
Ali Rıza Usta 
Petrol hakkın-
da bilgi verdi. 
Özkafa, firma 
olarak sağlık, 
emniyet, çevre 
ve güvenlik ko-
nularından asla 
taviz vermedik-
lerini söyledi.

n HABERİ SAYFA 12’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Şehit Kiremitçi
dualarla anıldı 

Seydişehir’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe gi-
rişimi sırasında şehit olan komiser yardımcısı 

Muhsin Kiremitçi’nin mezarı ziyaret edildi.
n HABERİ SAYFA 6’DA

‘Bu millet toprağını  
ve iradesini vermez’

Fotoğraflarla 15 Temmuz Milli İradenin 
Zaferi sergisi açıldı. Konya İl Sağlık Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, “Bu kah-
raman millet bir karış toprağı veya iradesini 
kimseye vermez” dedi.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Araçları bıraktık,
bisiklete başladık!

Türkiye’de bisiklet kullanımlarında Konya ön sıralarda 
geliyor. Her evde en az iki tane bisiklet bulunan şehir-
de bisiklete olan talep hiç azalmıyor.  Bununla birlikte 
yaz aylarıyla birlikte bisiklete rağbet arttı.  Ayrıca yeni 

düzenleme ile elektrikli bisiklet kullananlar plaka 
takacak ve ehliyeti olacak.  

n HABERİ SAYFA 2’DE

Sıcak havalarla 
arızaya bağladık!
Teknik servisler yılın en yoğun zamanlarını yaşıyor. Vatan-
daşlar, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yoğun olarak kul-
landıkları beyaz eşyaların arıza yapmalarından dolayı şika-
yetçi. Teknik servislerde ise yoğunluk yaşanıyor. Uzmanlar 
beyaz eşyaların genel bakımlarının yapılmamasının elekt-
rik sarfiyatının 2 katına çıkacağını belirtiyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Meydanda olacağız!
15 Temmuz 2016 tarihinde 

yaşadığımız hain darbe 
girişiminin yıldönümünde 

Mevlana Meydanı yine dolup 
taşacak. Darbe girişimi 
sırasında şehit olanlar 

dualarla anılacak, birlik ve 
beraberlik mesajı verilecek

MEVLANA MEYDANI 
YİNE DOLUP TAŞACAK

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 
Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirmek 
istediği hain darbe girişiminin yıl dönü-
münde vatandaşlar yine meydanlarda 
olacak. FETÖ mensuplarının hain dar-
be girişimi sırasında şehit ettiği 249 kişi 
dualarla anılacak, Konya halkı Mevlana 
Meydanı’ndan birlik ve beraberlik me-
sajı verecek. 

SABAH NAMAZINAKADAR 
NÖBET TUTULACAK

7’den 70’e Konya, meydanda olacak, 
FETÖ ve destekçilerine karşı milli ruh ye-
niden biraraya gelecek. 15 Temmuz’un 
ardından tutulan nöbetlerde olduğu gibi 
sabaha kadar 1 günlük nöbet tutulacak. 
Kendileriyle konuştuğumuz vatandaşlar 
15 Temmuz akşamından sabah namazı-
na kadar Mevlana Meydanında olacak-
larını söyledi. n HABERİ SAYFA 3’TE 

15 Temmuz’u  
kağıda döktüler

İrent’ten Türk 
bayrağı hediyesi

TİMAV’ın Türkiye geneli İHL’ler 
arası 6. geleneksel hikâye yarış-
ması sonuçları açıklandı. TİMAV 
Genel Başkanı Ecevit Öksüz, 
“Yarışmamızı 2016-2017 eğitim 
öğretim yılında 15 Temmuz 
temasıyla düzenledik” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

İttifak Holding’in otomotiv 
sektöründeki temsilcisi İrent, 
15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü dolayısıyla 
Konya’daki tüm Hyundai marka 
araç sahiplerine Türk bayrağı 
hediye edecek.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Meram, 15 Temmuz’u unutturmayacak!
Meram Belediyesi, “15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız” mesajı ile 15 Temmuz hani darbe girişiminin yıldönümünde 

video klipler hazırladı. 3 ayrı şehidin hikayesinin anlatıldığı video klipler büyük beğeni topladı. 15 Temmuz’u unutmayacaklarını ve 
unutturmayacaklarını vurgulayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

Şehitlerin kabrine karanfiller bırakıldı
Konya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla protokol üyeleri Konya Şehitliği’nde, şehit kabirlerini ziyaret etti. Şehit-

likteki törenin ardından Selimiye Camii’nde Mevlid-i Şerif programı yapıldı, tüm şehitlere dua edildi.  n HABERİ SAYFA 14’TE
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Yaz aylarıyla birlikte, bisiklete rağbet arttı
Konya, coğrafi yapısı itibariyle 

bisiklet kullanımının yayın olduğu 
illerden biri. Türkiye’de bisiklet kul-
lanımlarında Konya ön sıralarda ge-
liyor. Her evde en az iki tane bisiklet 
bulunan şehirde bisiklete olan talep 
hiç azalmıyor. Yaz aylarıyla birlikte 
bisiklete rağbet arttı. 

Konya da bisiklet satışı yapan Er-
baş Bisiklet Kurulu Üyesi Osman Öz-
çetinbaş, “Konya’nın düz bir araziye 
sahip olması ve her yerin birbirine 
yakın olması Konyalı vatandaşları-
mızın bisiklet almaya yönlendiriyor” 
dedi. Yaz aylarının gelmesi ile birlik-
te vatandaşlarımızın araçlarını bıra-
kıp bisiklet, motosiklet veya elektrik-
li bisiklet kullanmaya başladıklarını 
söyleyen Özçetinbaş, tasarruf yap-
mak isteyen spor yapmak isteyen 
vatandaşların bisiklet, motosiklet ya 
da elektrikli bisiklet aldıklarını dile 
getirdi.
ELEKTRİKLİ BİSİKLETLERDE PLAKA 

VE EHLİYET ZORUNLULUĞU
Konya’da yaygın olan olarak kul-

lanılan elektrikli bisikletlere de yeni 
düzenleme getirildi. Yeni düzenle-
me ile elektrikli bisiklet kullananlar 

plaka takacak ve ehliyeti olacak. Peki 
bu durum elektrikli bisiklet satışları-
nı nasıl etkiledi? Özçetinbaş’a göre 
yeni düzenleme satışları etkileme-
di. Konya Trafik Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin bisiklet ve motosiklet 
sürücülerine elektrikli bisikletlerde 
plaka ve ehliyet zorunluluğu ile ilgili 
broşür dağıtmasının elektrikli bisik-

let satışlarını fazla etkilemeyeceğini 
dile getiren Özçetinbaş,“Tescilde 
sigorta zorunluluğunun olmaması, 
tescil parasının yüzde 50’ye varan 
indirimle ödemeleri hala elektrikli 
bisikletleri avantajlı kıldığını düşü-
nüyorum” dedi.

“Motosikletlerde tescil yaptırıl-
ması gerektiği, vizenin olması ve 

sigorta yapılması lazım” diyen Öz-
çetinbaş, “Ehliyet zorunluluğunun B 
ehliyeti olan vatandaşları etkileme-
diği B sınıfı ehliyetleri ile gidip hiçbir 
sınava tabi olmadan M sınıfı ehliyet-
lerini alabilecekler. Dolayısıyla yeni 
düzenleme çok fazla satışlarımızı 
etkilemedi” ifadelerini kullandı. 
n MUSTAFA ALİ CANDAN

Yaz aylarıyla birlikte bisiklet satışları artmaya başladı. Elektrikli bisiklete getirilen 
yine düzenlemenin ise satışları çok fazla etkilemediği ifade edildi. 

Mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklar sadece insanları değil beyaz eşyaları da etkiliyor. 
Teknik servisler, sıcak hava nedeniyle yazın 2 kat elektrik tüketimi olduğunu vurguladı

Teknik servislerin 
telefonu susmuyor!

Teknik servisler yılın en yoğun 
zamanlarını yaşıyor. Vatandaşlar, ar-
tan hava sıcaklıklarıyla birlikte yoğun 
olarak kullandıkları beyaz eşyaların 
arıza yapmalarından dolayı şikayetçi. 
Teknik servisler ise gerek buzdolabı 
gerekse klima gibi beyaz eşyalardaki 
artan arızaları tamir etmekle uğraşı-
yor.  

“SICAK ORTAMDAKİ
 HAVAYI KURUTUR”

Bir firmanın teknik servis elemanı 
olarak çalışan Uğur Yitik, yazın beyaz 
eşyalardaki fazla tüketimin motorları 
etkilediğini dile getirerek,  “Buzdo-
lapları üretilirken üzerindeki ısı ya-
lıtımı iç ortama göre ayarlanır.  Belli 
bir süre sonra ise içeriye sıcak hava 
akımı olduğundan dolayı makineler-
de kayıplar meydana gelir. Örneğin 
buzdolabının kapağı açılınca içeriye 
sıcaklık girer ve makine yetersiz ka-
labilir. Sıcak, ortamdaki havayı ku-
rutur. Şehrimizde nem olmadığı için 
sorunlar yaşanıp, ısınmadan dolayı 
motor devre dışı kalabilir. Yazın buz-
dolaplarının kışa oranla daha fazla bo-
zulmasının nedeni budur. Bu yüzden 
belli bir süreden sonra dolabın için-
deki yiyeceklerin soğutması yetersiz 
kalır. Klimalar ise doğrudan sorun 
sıcaklıktan dolayı arıza yapmaz. Çün-
kü tasarımı buna göre uyarlanmıştır. 
Motorları da zaten içeri de değil dışa-
rıda bulunuyor. Klima arızalarındaki 
asıl sorun vatandaşın klimayı fazla 
kullandığı durumlarda elektrik voltaj-
larının düşük gelmesinden kaynakla-
nıyor. Bu durum motoru etkileyebilir. 
Benim tüketicilere tavsiyem beyaz 
eşyalarının periyodik bakımlarını yap-
tırmalarıdır. Diğer yandan eşyalarını 
güneş ışınlarına maruz kalmayacak 
yerleri koymaları gerekiyor. Aksi tak-
dirde soğutma problemleri yaşanabi-
lir” diye konuştu.

“ELEKTRİK SARFİYATI 
2 KATINA ÇIKIYOR”

Isıtma- soğutma sistemleri usta-
sı İbrahim Tuğyan ise yazın ve kışın 
beyaz eşyalardaki arıza oranlarının 
aynı olmamasını şöyle anlattı, “Sıcak 

havalar elektronik cihazların üzerinde 
etkisi var. Bir elektronik cihaz normal 
ısı sıcaklığında çalışırken, artan hava 
sıcaklıklarıyla beraber kendi stan-
dartlarının üzerinde çalışmaya başlar. 

Cihazların radyatörleri kışın dolu bile 
olsa kompresörler çalışabilir. Ancak 
yazın böyle değildir. Radyatörler ya-
zın hararet yapabilir. Yani arabalar-
daki durumun benzeri beyaz eşyalar 

içinde geçerli. Havaların sıcak olması, 
radyatörlerin tıkalı olması ve genel 
bakımlarının yapılmaması ortalama 
elektrik sarfiyatını 2 kat daha artırır” 

AŞIRI TÜKETİM, VOLTAJA 
YÜKLENME, SICAK HAVA

Yazın elektrik tellerinde aşı-
rı yüklenme olduğunun altını çizen 
Tuğyan, “Günümüzdeki buzdolapla-
rı eski tiplere göre çok daha hassas 
olduğunu söyleyebilirim. Yeni tip-
lerde kullanılan fanlar toz ve toprağı 
kendi içerisine alır. Bundan 20-30 
yıl önceki buzdolaplarında böyle bir 
özellik yoktu. Diğer yandan ana hat 
telleri kışları voltajı tam olarak iletir. 
Yazın ise elektrik kullanımı çok fazla 
olduğu için voltaja yüklenme oluyor. 
Voltajın normalin üstünde düşme-
si-yükselmesi, sıcak hava ve aşırı tü-
ketim kompresörlerde yanmalara bu 
durumda elektronik cihazlarda mo-
torların bozulmasına neden oluyor” 
diye konuştu. n UFUK KENDİRCİ

Afrika’daki yetimleri 
bisiklet ile mutlu ettiler

Dost Eli Derneği; Konya Türk 
Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğ-
rencileri ile birlikte örnek bir çalışma 
gerçekleştirdi. Sosyal Bilimler Lisesi 
Öğrencileri, “Dönen Bir Pedal Mut-
lu Bir Yetim” sloganı ile başlattıkları 
çalışmada Afrikalı yetim kardeşleri-
ne bisiklet hediye etti.

Yapılan çalışma ile ilgili bir açık-
lama yapan Dost Eli Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Mev-
lüt Yıldırım, “Yıllardır Afrika’nın 
birçok ülkesinde faaliyet gerçekleş-
tiren bir kurum olarak bu ülkelerde 
yaşayan yoksul halkın zorlu yaşam 
mücadelesine şahitlik etmekteyiz. 
İnsanların içecek suya ulaşmak için 
kilometrelerce yol kat ettiği, çocuk-
ların eğitim alabilmek için saatlerce 
yol yürüdüğü bu ülkelerde yapılan 
her çalışma ayrı bir önem arzet-
mekte. Bu sebeple Sosyal Bilimler 
Lisesi Öğrencileri elele vererek de-
vamı gelecek olan bir çalışma ger-
çekleştirdi. Tanzanya’nın Arusha 
ve Darüsselam kentlerinde, yetim 
çocuklara bisiklet dağıttı. Böylelikle 
her gün okula gitmek için saatlerce 
yürüyen yetimlerin okul yolunda 
çektikleri sıkıntılar sona erdi. Biz 
Dost Eli Derneği olarak bu çalışmayı 
başlatan öğrenci kardeşlerimize ve 

onlara destek olan öğretmeleri ve 
ailelerine teşekkür ediyoruz” dedi. 

Çalışmada görev alan Sosyal 
Bilimler Lisesi Öğrencisi Faruk Kı-
zıltan, “ Çalışmamız Türk Telekom 
Sosyal Bilimler Lisesi’nde 2017’nin 
Nisan ayında başladı ve uzun süre 
devam edecek. Projemizin asıl 
amacı, ihtiyacı olan her yetime bir 
bisiklet alabilmektir. Tanzanya’da 
46 bisiklet dağıttık ve gördük ki bu 
bisikletler oradaki aileler için bir 
araba değerinde. Bisikletleri dağı-
tırken çocukların evlerinden uzak-
taki okullarına gidip gelmelerinin 
kolaylaşacağını söyleyen annelerin 
mutluluk dolu ifadelerini unutmak 
mümkün değil. Bu çalışmalarımızı 
devam ettireceğimiz ülkelerden biri 
de Burkina Faso. Hedefimiz, Dost 
Eli Derneği’nin Burkina Faso’da aç-
mış olduğu yetimhanelerde kalan 
500’e yakın öğrenciye bisiklet al-
mak. Afrika’da gerçekten bir ihtiyaç 
olan bisikleti, yetim kardeşlerimize 
ulaştırmak için çalışıyoruz. Bize des-
tek olmak isteyenler detaylı bilgiyi 
Dost Eli Derneğinden alabilirler” 
diyerek, “Dönen Bir Pedal Mutlu Bir 
Yetim” çalışmasının devam edece-
ğini belirtti.
n HABER MERKEZİ

Yaz aylarıyla birlikte aşırı yüklenilen buzdolabı, derin dondurucu, klima gibi beyaz 
eşyalarda bozulmalar görülüyor.  Teknik servislerde ise bu nedenle yoğunluk yaşanıyor.
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‘Srebrenista katliamı unutulmasın’
İnsanlık tarihinin en karanlık say-

falarından biri olan Srebrenitsa Kat-
liamı’nın 22. yılı nedeniyle Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
anma mesajı yayınladı.

Avrupa’nın göbeğinde yaşanılan 
insanlık suçunun aradan 22 yıl geç-
mesine rağmen bu gün bile insanın 
kanını dondurduğunu ifade eden Sel-
çuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay mesajında şu görüşlere yer ver-
di.

“Temmuz 1995’de Yugoslavya iç 
savaşı sırasında Sırp ordusu, Kriva-
ya 95 Harekatı’nın bir parçası olarak 
Srebrenitsa’yı işgal etmiştir. Bu olay 
bir işgal olarak kalmamış bir katliama, 
soy kırıma dönüşmüştür.  Bundan 
22 yıl önce 11 Temmuz 1995 yılında 
Srebrenitsa’da yapılan katliamın acısı 
aradan geçen bu süreye rağmen hiç 

azalmamıştır. Günümüzde bile hala 
toplu mezarların çıkması katliamın 
büyüklüğünü gözler önüne sermek-
tedir.

 Bize Osmanlı yadigarı olan, bal-
kanlarda gözbebeğimiz Bosna Her-
sek’in Srebrenitsa kentinde  8.372 
kişi bu katliamda şehit olmuştur. Bu 
sayı en az olarak nitelendirilmekte ve 
her geçen yıl yeni toplu mezarlar art-

maktadır. 
Srebrenitsa olayı, II. Dünya Sa-

vaşından sonra Avrupa’da yapılan en 
büyük insan katliamı ve etnik soykı-
rım olarak Dünya tarihine kazınmış-
tır. Bu katliamda Birleşmiş Milletler 

Gücü ve Hollanda askeri güçlerinin 
hatası halen konuşulmaktadır. 

BM’nin soykırım olarak nitelediği 
1995’teki Srebrenitsa katliamı sıra-
sında aralarında çocukların da bulun-
ması ayrı bir insanlık suçudur.

Kardeşlik ilişkilerimizin Osman-
lı’ya dayandığı ve her fırsatta bu ilişki-
leri geliştirmeyi amaçladığımız Bosna 
Hersek ve Türkiye arasındaki ünsiyet 
bağımız acılarımızı ve sevinçlerimizi 
ortak paydada buluşturmaktadır. 

Saraybosna’da restore ettiğimiz 
ve halen mesleki eğitimin yanında 
manevi iklime de hizmet eden Saray-
bosna Mevlevihanemiz bu kardeşliği-
mizi pekiştiren önemli yapıtlardan biri 
olmuştur.

Srebrenitsa Katliamı unutulma-
malı ve gelecek nesillere anlatılma-
lıdır. Bu katliamdan her iki kardeş 
ülkenin gençleri ve çocukları üstüne 
düşen dersleri çıkarmaldır. Bu gün 
vesilesi ile Bosna Hersek’li kardeşle-
rimizin acılarını paylaşıyorum, şehit-
lerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız hain darbe girişiminin yıldönümünde Türk Milleti yine meydanlarda olacak. Darbe girişimi sırasında 
şehit olanlar dualarla anılacak, birlik ve beraberlik mesajı verilecek. Konya halkı 15 Temmuz gecesi Mevlana Meydanı’nı yeniden dolduracak 

‘15 Temmuz milli bayramımız’
Fetullahçı Terör Örgütü (FE-

TÖ)’nün 15 Temmuz 2016 gecesi 
gerçekleştirmek istediği hain darbe 
girişiminin yıl dönümünde vatandaş-
lar yine meydanlarda olacak. Türki-
ye’nin geleceğini karartmaya çalışan-
lara millet bir kez daha meydanlarda 
ders verecek. FETÖ mensuplarının 
hain darbe girişimi sırasında şehit 
ettiği 249 kişi dualarla anılacak, bir-
lik ve beraberlik mesajı verilecek. 15 
Temmuz’un yıl dönümünde Konya 
halkı Mevlana Meydanı’nda demok-
rasi nöbetinde buluşacak.  7’den 70’e 
Konya, meydanda olacak, FETÖ ve 
destekçilerine karşı milli ruh yeniden 
biraraya gelecek. Kendileriyle konuş-
tuğumuz vatandaşlar 15 Temmuz 
akşamından sabah namazına kadar 
Mevlana Meydanında olacaklarını 
söyledi. 

BİR OLACAĞIZ, İRİ OLACAĞIZ, 
DİRİ OLACAĞIZ

Milleti ve vatanı bölmek, devleti 
yıkmak isteyenlere karşı 15 Tem-
muz’un yıldönümün de meydanda 
olacağını söyleyen muhasebeci Durali 
Aka, “Devletimizi yıkmayı, milletimizi 
bölmeyi hedefleyen bu kalkışma mil-
letimizi bir araya getirdi. Bir olmamı-
zı, iri olmamızı, diri olmamızı sağladı. 
15 Temmuz günü meydanlarda mil-
letimiz yine bir olacak, iri olacak, diri 
olacak ve ülkemizi bölmek isteyenlere 
güzel bir cevap verecek. Ben de halkı-
mızla birlikte meydanda yerimi alaca-
ğım. Çünkü o milli ruhu devamlı canlı 
tutmalıyız ve gelecek nesillere 15 
Temmuz ruhunu aktarmalıyız” dedi.

15 TEMMUZ ARTIK BİZİM BAYRAMIMIZ
15 Yıl devletin yetiştirme yurdun-

da kalan 67 yaşındaki boyacı ustası 
Mehmet Tok, “Atalarımızın mirası 
olan bu devleti bölmeye kimsenin 
gücü yetmez” dedi. “Bu devlet benim 
hem anam hem babam oldu” diyen 
Tok, şunları kaydetti: “15 Temmuz 
günü Türk bayrağımı elime alıp mey-
danlarda olacağım. Bu devlete bir 
vefa borcum var. Bundan sonra 15 
Temmuz bayram olarak kutlanmalı. 
Çünkü 15 Temmuz, vatan hainlerine 

karşı kazanmış olduğumuz bir zafer-
dir. 15 Temmuz şehitleri ve vatan için 
şehit olmuş tüm Mehmetçiklerimizi 
rahmet ve dua ile anıyorum.” 

TÜRK MİLLETİ DARBECİLERE 
HADLERİNİ BİLDİRDİ

Mevlana Meydanın’daki etkinlik-
lere katılacağını dile getiren emekli 
İzzet Malacı ise şunları kaydetti: “Tür-
kiye’nin gelişmesini istemeyen zihni-
yetin darbe girişimi Türk milletinin 
dik duruşu ve baş eğmeyişi bertaraf 
etti. Müslümanlıkla alakası olmayan, 

kendi menfaatleri için yıllarca devle-
tin sömüren bu güruha 15 Temmuz 
gecesi Türk Milleti haddini bildirdi. 
Bu etkinlikler milletimizi bir arada 
tutan güzel bir etkinlik olacak tüm 
Konya halkının Mevlana meydanında 
olması gerekiyor” dedi.

A PARTİSİ B PARTİSİ 
YOK TÜRK MİLLETİ VAR

Devleti ele geçirmeye çalışan Fe-
tullahçı Terör Örgütü’ne karşı tepki-
sini göstermek için meydanlarda ola-
cağını belirten 24 yaşındaki öğrenci 

Adem Yıldız, “A partisi B partisi yok. 
Devletimizin bekası için Türk milleti 
çatışı altın da bir araya gelip bu vatan 
haini örgütçülere tepkimizi göstere-
ceğiz” dedi. 

İdam cezası hariç diğer tüm ce-
zaları alan darbeci hainlerin bir an 
önce idam yasasının geçirilip idam 
edilmesini isteyen Yıldız, şöyle konuş-
tu: “Türk milletine darbe girişiminde 
bulunan hainler tam anlamıyla temiz-
lenmedi. En kısa zamanda FETÖ’cü-
lerin tamamen temizlenip hak ettik-

leri idam cezası almalarını istiyoruz” 
dedi.

VATANA İHANETİN CEZASI İDAM 
Türk halkının gücünü göstermek 

için meydanlarda olacağını söyleyen 
Dilara Küçükçağlar da, “7 düvele baş 
eğmeyen büyük Türk milleti, kendi-
ni bilmez iki üç darbeciye mi teslim 
olur” dedi. Devletin bir çok yerinde 
hala FETÖ’cülerin olduğunu dile geti-
ren Küçükçağlar, “Vatan haininin, te-
cavüzcünün, istismarcının hak ettiği 
tek ceza idam cezasıdır” dedi.

TÜRK MİLLETİNİ KİMSE BÖLEMEZ 
Yurt dışında(Fransa) garsonluk 

yapan Yılmaz Kocabıyık da, “Ülkemizi 
yıkmak isteyen bu darbeci zihniyete 
biz de buradayız demek için meydan-
larda olacağım. Ne kadar yurt dışında 
yaşasam da biz de bu vatanın evladı-
yız. Biz de büyük Türk milletinin bir 
parçasıyız bizi kimse bölemez, parça-
layamaz” dedi.

BİZ BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ
Devlet düşmanlarına, tek vücut 

olarak görünmek için meydanlarda 
olacağını söyleyen pazarlamacı Resul 
Kıyak da, “Türk milleti 15 Temmuz 
gecesi, nasıl tarihte 7 düvele karşı 
bir olup savaştı ise o gecede de aynı 
zihniyette olan darbecilere karşı mü-
cadele etti ve başarılı oldu. 

Hiçbir siyasi görüş yada ideolojik 
yapının bir parçası olmadan  sadece 
Türk milleti olarak meydanlarda ola-
cağız ve tarihimizde gösterdiğimiz 
gibi Türk düşmanlarına gücümüzü 
göstereceğiz” ifadelerini kullandı.  
n MUSTAFA ALİ CANDAN

Durali Aka Mehmet Tok  İzzet Malacı Adem Yıldız Dilara Küçükçağlar Yılmaz Kocabıyık Resul Kıyak
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Mevki olarak Konya’nın yenilenen yüzünde ve 18 kişilik kaliteli personeli ile hizmet veren Büyük Ali Rıza Usta Petrol, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarla dikkat çekiyor. 

“Yaklaşık 17 yıldır hizmet veren istas-
yonumuzun işletme sahibi olarak görev 
yapmaktayım. Konyalıyız. Babamın saye-
sinde içinde bulunduğumuz sektörün her 
aşamasında çalışarak bu işe gönül ver-

miş birisiyim. Babamın bu konu ile alaka-
lı güzel bir sözü vardır ‘’paspas çekmeden 
patron olunmaz’’ diye. Dediğim gibi gö-
nül verdiğim bir işte halen her biriminde 
çalışarak işlerimize devam ediyoruz.”

MEHMET ÖZKAFA’YI 
YAKINDAN TANIYALIM

İstasyonlarında en fazla tüketilen 
akaryakıtla ilgili de konuşan Özkafa; 
“Akaryakıt ürünlerimiz arasında bulunan 
BP’nin Ultimate Dizel ve Benzin ürününü 
diğer akaryakıt ürünlerine nazaran biraz 
daha fazla satıyoruz. Aracın performan-
sını arttırmaya yönelik olan bu ürün Kon-
yalı hemşerilerimiz tarından da seviliyor. 
BP’nin bu ürünüyle alakalı yaptığı reklam-

larda ‘’42 Kilometre daha fazla’’ diye bir 
sloganı vardı. Şehrimizin plakasıyla da 
örtüşmesinden dolayı tutuldu diyebilirim. 
Diğer yandan Konya’da müthiş bir LPG’li 
araç furyası var. 

Fiyatlarında biraz aşağıda olması ter-
cih konusunda vatandaşlarımızı LPG’ye 
çekiyor. İkinci sırada da LPG geliyor diye-
bilirim” ifadelerini kullandı.

ULTİMATE DİZEL VE 
BENZİN ÇOK SATILIYOR

Özkafa uyguladıkları kampanyalar 
hakkında bilgi verdi. Özkafa; “BP şirke-
tinin çatısı altında bulunduğumuzdan 
dolayı bu konuda başarılı işlere imza atı-
yoruz. Kurumsallığa çok önem veren BP, 
bu konularda da müşterilerini fazlasıyla 
memnun ediyor. Son zamanların meşhur 
uygulaması olan HOPİ sayesinde müşte-
rilerimiz %3’e varan para puanlar kazan-
ma şansı yakalıyor. Bunula birlikte birçok 

araç markasıyla anlaşan BP, araçlarla 
birlikte verilen ‘’Club Kart’’ sayesinde 
%3-4 indirimler kazanıyor. Hakeza her yıl 
bankalar ile yaptığımız özel anlaşmalar 
oluyor ve bu sayede müşterilerimiz kul-
lanmış olduğu kartlar sayesinde avantaj 
elde edebiliyor. 

Artık müşterilerimiz kampanyalar ko-
nusunda daha bilinçli ve yakından takip 
ediyor” diye konuştu. 

KAMPANYALAR
DİKKAT ÇEKİYOR

Büyük Ali Rıza Usta Petrol İşletme Sahibi Mehmet Özkafa “BP’nin bu konuda geliştirmiş olduğu bir ‘’SEÇ-G’’ prensibi var. 
Bunun tam açılımı ise sağlıklı, emniyet, çevre ve güvenlik. Bunun asli amacı çevreye ve insanlara zarar vermemek” dedi

SEÇ-G prensibiyle hizmet!

Büyük Ali Rıza Usta Petrol 
İşletme Sahibi Mehmet Özkafa, 
Ali Rıza Usta Petrol hakkında bil-
gi verdi. Özkafa, ‘’Bir nevi bu işin 
en arka mutfağında bulunan bir 
sektörde hizmet verirken neden 
bir istasyonumuz olmasın dedik 
ve 1999 yılında Meram Belediyesi 
karşısında bulunan Büyük Ali Rıza 
Usta istasyonumuzun temellerini 
attık’’ dedi.

İstasyonunuzun kuruluş 
hikâyesinden ve hizmet 

yerinden bahseder misiniz?
Babamın asıl mesleği tanker-

cilik. Genel olarak yaptığı işte bu 
tankerleri petrol istasyonlarına sa-
tıyorduk. Bir nevi bu işin en arka 
mutfağında bulunan bir sektörde 
hizmet verirken neden bir istas-
yonumuz olmasın dedik ve 1999 
yılında Meram Belediyesi karşısın-
da bulunan Büyük Ali Rıza Usta 
istasyonumuzun temellerini attık. 
2000 yılında tüm işlemler tamam-
landıktan sonra faaliyetlerimize 
başladık. İlk başlarda Moil şirketi, 
yaklaşık olarak yedi yıldır da BP ça-
tısı altında hizmet veriyoruz. 

İstasyonunuzun 
teknik özellikleri nelerdir?

2300 metrekarelik bir alanda 
vatandaşlarımıza hizmet veriyo-
ruz. İstasyonumuz içerisinde tüm 
akaryakıt ürünlerinin satışını ger-
çekleştiriyoruz. Bununla birlikte 
marketimiz ve Çıtır Simit bünye-
sinde çalışan bir unlu mamulle-
rimiz bulunuyor. Self servis, oto 
yıkama ve diğer yıkama alanlarıyla 
birlikte bir istasyon içerisinde bu-
lunması gereken tüm alanlarda 
hizmetlerimiz mevcut. Müşteri-
lerimiz bu konuların hepsine ayrı 
ayrı dikkat ediyor. İstasyon alanı-
mızın içerisine girdiğiniz zaman 
ihtiyacınız olan her şeyi bir anda 
halletmek önemli bir unsur. Biz-
de bu durumdan dolayı güzel geri 
dönüşler alıyoruz ve tercih nokta-
sında sıkıntı yaşamıyoruz. Müşteri-
lerimizi memnun bir şekilde istas-
yon içerisinden uğurlamak birinci 
önceliğimiz diyebilirim. 

Toptan veya perakende olarak en 
fazla satışı hangisinde yapıyorsunuz?

Ali Rıza Usta Petrol olarak 
bizim için perakende satış daha 
önemli ve bu konuya biraz daha 
sıcak bakıyoruz. Bu doğrultuda 
satışlarımızın %80’i perakende 
olarak gerçekleştiriliyor. Toptan 

noktasında tabi ki girişimlerimiz 
oluyor. Belki bu konuya biraz daha 
eğilim sağlasak bu yüzdeyi daha 
yukarıya taşıyabiliriz ama dediğim 
gibi perakende satış istasyonumu-
zun daha çok tercih ettiği bir satış 
kanalı.  

Müşteri profiliniz kimlerdir?
Mevki olarak Konya’nın yeni-

lenen yüzünde hizmet veriyoruz. 
Bulunduğumuz konum hem ticari 
açıdan hem de konutlaşma açısın-
dan büyük bir alana sahip. Bizim 
için en düşük alışveriş yapanda en 
yüksek alışveriş yapanda aynı ko-
numda. Kesinlikle müşteri ayrımı 
yapmıyoruz. Memnuniyet bizim 
için çok önemli bir konu. Eğer bu 
memnuniyet durumunda sallantı 
yaşarsanız Konya sizi unutur. Bu 
tür konulara fazlasıyla dikkat eder. 
Ancak bulunduğumuz bölgede 
memur ve üst düzey noktada ça-
lışan sayısı biraz fazla. Havzan Ma-
hallesi’nin de yakın bir kısmında 
kalmamızdan dolayı aile olarak da 

müşteri grubumuz var.
Kaç personel ile hizmet 

veriyorsunuz? Güvenlik noktasında 
nelere dikkat ediyorsunuz?

18 kişilik bir personel ile hiz-
met veriyoruz. Mevcut personel-
lerimizin tamamına güvenlik nok-
tasında sıklıkla eğitimler veriyoruz. 
BP’nin bu konuda geliştirmiş oldu-
ğu bir ‘’SEÇ-G’’ prensibi var. Bu-
nun tam açılımı ise ‘’sağlıklı, emni-
yet, çevre ve güvenlik’’. Bunun asli 
amacı ise isminden de anlaşılacağı 
gibi kaza yapmamak çevreye ve 
insanlara zarar vermemek. Bu ko-
nuların tamamı bu prensip altında 
her iki ayda bir düzenli olarak per-
sonellerimize anlatılıyor. Bizlerde 
şirket olarak gerekli tüm önemleri 
hem belgelerle hem de personel-
lerimize verdiğimiz eğitimlerle üst 
seviyede tutuyoruz. Ayrıca kuruluş 
aşamamızdan bu yana bizimle bir-
likte olan personellerimiz var. Bu 
personellerimiz ön sahada uzun 
zaman bulundukları için oluşabile-

cek her türlü güvenlik tehlikesine 
deneyimlerinden dolayı temkinli 
yaklaşabiliyorlar. Bu deneyimler-
den herkesi faydalandırmakta bi-
zim için hassas bir detay. Ayrıca 
personellerimizin çalışma saatleri-
ni de titizlikle ayarlıyoruz. Bizim ça-
lışma saatlerimiz gece ve gündüz 
olmak suretiyle sekiz saat. Nedeni 
ise aşırı yorgunluk yaşamamaları 
sağlıyoruz. Bir anlık yaşanacak dal-
gınlık büyük sonuçlar doğurabilir. 
Tüm bunlarla birlikte tarafımızca 
yeni bir uygulamaya da başladık. 
Artık her ay düzenli olarak ‘’Ayın 
Personeli’’ seçimi yapıyoruz. Bunu 
seçerken birkaç kriterlerimiz olu-
yor. Ön sahada ki davranışları, kılık 
kıyafet konusunda ki durumları, 
müşterilerimizi doğru yönlendir-
meleri gibi durumlar neticesinde 
bu unvanı elde ediyorlar. Bu saye-
de personelimizin motivesini üst 
seviyede tutuyoruz hem de tatlı 
bir rekabet oluyor. Her ay seçilen 
arkadaşımıza da ufak hediyeler ve-
riyoruz.

Ali Rıza Usta Petrol 
yeni bir şube açacak mı?

Bu konu ile alakalı olarak za-
man zaman düşüncelerimi oluyor. 
Ancak bu sektörde yeni bir yatırım 
yapmak büyük maliyetler gerekti-
ren bir iş. Ruhsatından açacağınız 
yere kadar büyük meblağların ko-
nuşulduğu durumlar oluyor. Bunu 
sağlamak bir anda olacak bir konu 
değil ve ince eleyip sık dokunma-
sı gereken bir durum. Bizlerde bu 
doğrultuda mevcut şartlarla birlik-
te sağlam ve emin adımlar atarak 
bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunu 
ilerleyen zamanlar gösterecektir.

Son olarak eklemek 
istedikleriniz var mı?

Bizim kazançlarımız dışarıdan 
görüldüğü gibi büyük meblağlar 
değil. Vatandaşlarımızda yanlış bir 
algı var. Ödediklerinizin tamamı 
bizim cebimize girmiyor. Benzin 
fiyatlarında yapılan artışlar bize 
kazanç sağlamıyor. Aksine yapılan 
her türlü zam herkesle birlikte bizi 
de etkiliyor. Bu zamlar tamamen 
dolar ile alakalı konular. Bu algıdan 
kurtulmamız lazım diye düşünü-
yorum. Fiyatların düşük olması 
bizim açımızdan oldukça önemli. 
Sizler kadar bizlerde düşük fiyat-
lardan kazanç elde ediyoruz. Bize 
güvensinler bize inansınlar. 
n SAMİ KAYALAR

Büyük Ali Rıza Usta Petrol müşterilerine özel etkinlikler yapıyor. Ayrıca petrol içerisindeki market ve Çıtır Simit bünyesindeki unlu mamul, oldukça beğeniliyor. 



Eskil Eğitim, Kültür ve Yardımlaş-
ma Derneği Başkanı Süleyman Altan 
ve Dernek Yönetimi Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’yi maka-
mında ziyaret etti. 

Eskil Eğitim Kültür ve Yardımlaş-
ma Derneği Başkanı Süleyman Altan 
ve Dernek Yönetimi Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’yi ziyaret 
ederek dernek çalışmaları hakkında 
bilgi verdiler. Eskil Eğitim Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği Başkanı Sü-
leyman Altan ve Dernek Yönetiminin 
ziyaretlerinden memnuniyet duy-
duklarını belirten Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli; “Karatay 
Belediyesi olarak her zaman Sivil 
Toplum Kuruluşları ile Meslek Oda 
ve Dernekleri ile uyum içerisinde bir-
likte projeler üreterek çalışıyoruz. Bu 
açıdan özellikle bölgesel kültür, sanat 
ve değerlere sahiplenen sivil toplum 
örgütleri ile dayanışma içerisindeyiz. 
Çünkü amaç bir olunca projelerin uy-
gulanması da başarı sağlıyor. 

Bu açıdan dernekler ile birlik-
te kültür, sanat, eğitim faaliyetleri 
bulunmak bizim için bir kazanç ola-
caktır” dedi. Eskil Eğitim, Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği Başkanı Süley-
man Altan ise Dernekler demokrasi-
lerin vazgeçilmez yapı taşlarıdır. Sivil 
toplum kuruluşları olarak dernekler 
toplumun her alanında faaliyet gös-
termektedir. Birlik ve beraberliğin 
sağlanması, maddi manevi güç birliği 
sağlayarak iyi ve kötü günde bir arada 
olmak için derneğimizde çalışmaları-
mız hızla devam ediyor” ifadelerine 
yer verdi. Altan Aksaray’ın medeni-

yetin merkezi olduğuna dikkat çeke-
rek; Kültür, sanat ve eğitim alanında 
faaliyetlerinin devam edeceğini vur-

guladı.  Eskil Eğitim, Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği Başkanı Süleyman 
Altan ve Dernek Üyeleri Karatay Be-

lediye Başkanı Mehmet Hançerli ile 
hatıra fotoğrafı çekildi. 
n HABER MERKEZİ 
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İrent’ten Hyundai kullanıcılarına Türk Bayrağı
İttifak Holding’in otomotiv sek-

töründeki temsilcisi İrent, 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla Konya’daki tüm Hyundai 
marka araç sahiplerine Türk bay-
rağı hediye edecek. Türkiye’nin en 
büyük ve İç Anadolu Bölgesi’nin en 
çok araç satışı yapan Hyundai bayi-
lerinden biri olan İrent, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü se-
bebiyle Hyundai marka araç sahip-
lerine Türk bayrağı hediye edecek. 
15 Temmuz’da yaşanan hain darbe 
girişimi karşısında milletçe verilen 
mücadeleyi unutmamak ve unut-
turmamak için böyle bir etkinlik dü-
zenlediklerini belirten İrent İşletme 
Müdürü Hakkı Hanifi Uslu, “İrent 
olarak, 15 Temmuz şehitlerimizi 
anmak ve bu hain darbe girişimi 
karşısında halkımızın verdiği kahra-
manca mücadeleyi yaşatmak ama-

cıyla böyle bir etkinlik düzenledik. 
Etkinlik kapsamında Hyundai marka 
aracı bulunan vatandaşlarımıza bu 
anlamlı günün anısına Türk bayra-
ğı hediye edeceğiz. Hyundai marka 
araç sahiplerimiz bu bayrakları 12-
15 Temmuz tarihleri arasında araç-
larıyla birlikte İrent Plaza’ya gelip 

temin edebilecekler. Bu vesileyle 15 
Temmuz’da ülkemize, milletimize 
ve milli iradeye sahip çıkan, kendi-
lerini kahramanca feda eden şehitle-
rimize Allah’tan rahmet, gazilerimiz 
içinse sağlıklı bir ömür diliyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Sağlık-Der Konya Şubesi,
proje için Ankara’da

KMÜ’ye akademik
personel alınacak

Sağlık-Der Konya Şube Başkanı 
Mustafa Şimşek ve Başkan Yardım-
cısı Eyüp Al, Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu Çalışan Sağlığı ve Güvenli-
ği Daire Başkanı Dr Ahmet Özlü’yü 
makamında ziyaret etti.  Sağlık-Der 
Konya Şubesinin Kasım ayı içerisin-
de Konya’da gerçekleştirmeyi plan-
ladığı bir proje kapsamında yapılan 
ziyarette, Başkan Şimşek,  projenin 
genel çerçevesi konusunda Dr. Öz-
lü’yü bilgilendirdi ve projeye ilişkin 

desteklerini talep etti.  
Daire Başkanı Dr Ahmet Özlü 

ise Sağlık-Der’i bir sivil toplum ku-
ruluşu olarak yakinen tanıdıklarını, 
yapılacak olan projede ellerinden 
gelen her türlü desteği verebilecek-
lerini ve ziyaret dolayısı ile memnu-
niyetlerini ifade etti. Başkan Şimşek, 
sivil toplum, kamu ve özel sektör 
işbirliğine önem verdiklerini, bir ve 
beraber bir çok sorunun aşılabilece-
ğini söyledi.   n HABER MERKEZİ

TİMAV’ın Türkiye geneli İHL’ler arası 6. geleneksel hikâye yarışması sonuçları açıklandı. TİMAV Genel Başkanı 
Ecevit Öksüz, “Yarışmamızı 2016-2017 eğitim öğretim yılında 15 Temmuz temasıyla düzenledik” dedi

Milli ruhu yazdılar!
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 

(TİMAV) tarafından Selçuklu Beledi-
yesi’nin katkılarıyla organize edilen 
ve geleneksel hale getirilen hikâye 
yarışmasının altıncısına ait sonuçlar 
açıklandı.

Yarışma sonuçlarının açıklanma-
sıyla ilgili bilgi veren TİMAV Genel 
Başkanı Ecevit Öksüz şunları söyledi: 
“TİMAV olarak ilkini 2012’de dü-
zenlediğimiz geleneksel hikaye ya-
rışmamızın bu yıl altıncısını gerçek-
leştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Yarışmamızı 2016-2017 eğitim öğ-
retim yılında 15 Temmuz temasıyla 
düzenledik.  15 Temmuz’un İmam 
Hatip Liseli gençlerin gönüllerinde 
ve dimağlarında bulduğu karşılığı 
hikaye yarışmamızda da görmek iste-
dik. Gelen hikâyeleri incelediğimizde 
de 15 Temmuz’un genç gönüllerde 
nasıl yaralar açtığını da, destansı bir 
kahramanlıkla genç zihinlerde nasıl 
yer bulduğunu da yakinen müşahe-
de ettik. O gün tarih yazanları bugün 
tarihe yaz diyerek 15 Temmuz’a dair 
hikayeleri derlemek amacıyla çıktığı-
mız 6. Geleneksel Hikâye Yarışması 
duyurumuz, Türkiye genelindeki tüm 
İmam Hatip Liselerimize ulaştırılmış 
ve yarışmamıza yüzlerce eser başvu-
ruda bulunmuştur. Vakfımıza ulaşan 
yüzlerce hikâye, ön değerlendirme ve 
ön jüri elemesinden geçtikten sonra 
asıl jürimize tevdi edilmiştir.

Köksal Alver, Sadık Yalsızuçan-

lar, Abdullah Harmancı ve Mehmet 
Kahraman’dan oluşan jürimizin puan 
usulü ile değerlendirmeleri sonucu 
yarışmamızda dereceye giren eserler 
belirlenmiştir.

Dereceye giren öğrencilerimizi 
özverili ve gayretli çalışmaları netice-
sinde elde ettikleri başarıdan dolayı 

tebrik ediyoruz. Ayrıca yarışmamıza 
eser gönderen yüzlerce İmam Hatip 
Liseli gencimizi de emek ve gayret-
lerinden ötürü can u gönülden kut-
luyoruz.

Dereceye giren öğrencilerimizin 
ödülleri 21 Eylül 2017 Perşembe 
günü Konya’da yapılacak ödül töre-

ninde takdim edilecektir.
Ayrıntılı bilgi vakfımızın web si-

tesinden takip edilebileceği gibi, vakıf 
telefonlarımızdan da detaylı bilgi alı-
nabilir.”

Dereceye giren öğrencileri şu şe-
kilde:

Birinci : Mürüvvet Öz-
pehlivan - Konya - Mümine Hatun 
Kız AİHL / “Bağla(n)ma” adlı öykü-
süyle… 

İkinci : Edanur Batum - Samsun 
- Emine-Ahmet Yeni Kız AİHL/ “Al 
Tülbentli Gelincik” adlı öyküsüyle…

Üçüncü : Bilge Sena Bulut 
- Trabzon - Trabzon Kız AİHL / “Fo-
toğraf Karesi” adlı öyküsüyle… 

Mansiyon : Feyzanur Kara-
çalı - Adana - Yaşar Rukiye Kısacık 
AİHL / “DİNLİYORUM” adlı öyküsüy-
le… 

Mansiyon : Fatime Önler 
- Şanlıurfa- Siverek Mehmet Ragıp 
Karcı Kız AİHL / “GECEYİ KARAR-
TAN GECE” adlı öyküsüyle… 

Mansiyon : Mihriban Gün 
- İstanbul- Uluslararası Pendik Kız 
AİHL / “KARAR” adlı öyküsüyle… 

Mansiyon : Beyza Mutlu - 
İstanbul- Kartal Mehmet Akif Ersoy 
Anadolu AİHL / “BULUT” adlı öykü-
süyle…

Mansiyon : Nisa Eser - Yoz-
gat - Sorgun AİHL / “KARA GÜN” 
adlı öyküsüyle…
n HABER MERKEZİ 

Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesi’ne (KMÜ) 32 yeni akade-
mik personel alınacağı bildirildi. 

Üniversiteden yapılan yazı-
lı açıklamada, “Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji, Mütercim Tercümanlık, 
Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölüm-
lerine 6, Eğitim Fakültesi Eğitim Bi-
limlerine 2, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İktisat, Siyaset Bilimi ve 
Uluslar Arası İlişkiler bölümüne 3, 
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam 
Bilimleri bölümüne 1, Kamil Özdağ 
Fen Fakültesi Matematik ve Kimya 
bölümlerine 4, Mühendislik Fakülte-
sine Enerji Sistemleri, Gıda, İnşaat, 
Makine ve Biyomühendislik bölüm-
lerine 9, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik bö-
lümlerine 3, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Antrenörlük ve Beden 
Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümlerine 
3, Teknik Bilimler Meslek Yükseko-

kulu El Sanatları bölümüne 1 olmak 
üzere 5 profesör, 6 doçent, 21 yar-
dımcı doçent toplamda ise 32 öğre-
tim üyesinin KMÜ ailesine katılması 
için başvurular başladı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül konuyla ilgili olarak, 
“Üniversitelerin en temel işlevinin 
bilgi üretmek olduğunu ve bu bağ-
lamda Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi’nin yetenek temelli bir 
yaklaşım içerisinde bölgesinde ve 
küresel ölçekte bilgi üretebilen, re-
kabet edebilen bir üniversite olması 
yönünde çalışmaların planlandığı 
yönde, devam ettiğini” beyan etti.

Başvurular şahsen veya posta 
yoluyla yapılacak ve 24 Temmuz 
2017 tarihine kadar sürecek.

Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesi öğretim üyesi alımıyla ilgili 
detaylı bilgiye www.kmu.edu.tr ad-
resinden ulaşılabilir.
n İHA

‘Derneklerin faaliyetleri bizim için bir kazanç’

İrent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 
Konya’daki tüm Hyundai marka araç sahiplerine Türk bayrağı hediye edecek.

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz



LPG’ye dönüştürülen araçlara 
montajı yapan firma tarafından sız-
dırmazlık raporu verilecek olmasını 
sektör temsilcileri kontrolsüzlük en-
dişesiyle karşıladı. Otogaz sistemleri 
üretimi yapan Ömer Atiker Makine 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Atiker yaptığı açıklamada, Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığınca dü-
zenlenerek geçtiğimiz ay yürürlüğe 
giren 2018 yılı başında ise zorunlu 
uygulamaya geçecek Araçların İmal, 
Tadil ve Montajı (AİTM) hakkındaki 
yönetmelikte bazı maddelerin sektör-
de kontrolsüzlüğü gündeme getirdi-
ğini söyledi.

Ömer Atiker, “Yapılan değişiklik 
ile montaj sonrası araç sahipleri sız-
dırmazlık belgesi alması gerekirken 
yeni uygulama ile bu belge alınmadan 
montaj yapan firmanın verdiği sızdır-
mazlık raporu ile direk olarak muaye-
neye gidebiliyor. Oysa araçlarda mon-
taj yapan firmanın hem montaj hem 
de kontrol mekanizması olması çok 
etik görünmemektedir. Bizler üreti-
ci firma olarak denetimden yanayız. 
Montajcıların hem montajı yapması 

hem de kendi montajını kontrol eden 
olması beraberinde birçok sorunu da 
getirecektir” dedi.

Atiker, AİTM yönetmeliğinde yer 
alan ‘ECE R 115’ regülasyonu uygu-
lamasının Türkiye’de teknik olarak 
gerçekleşemeyeceğini dile getirerek, 
“Türkiye de bulunan laboratuvar-
lar bu konuda yeterli değil, aslında 
dünyada hiçbir ülkede uygulaması 
olmayan bu regülasyona geçişi bizce 
sektöre darbe vuracaktır. Tüketici-

nin mağdur olmaması gerekir. Kali-
teli ürün, kaliteli montajla tüketiciyi 
memnun edecek duruma gelir. Oysa 
bu tür eksik ve kontrolsüz uygulama-
lar tüketicinin mağduriyetini artıra-
caktır” şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemlerde kontrol mer-
kezleri aracılığıyla kayıt altına alınan 
ve süresi dolduğu zaman yenilenen 
sistemlerin yeni uygulama ile takip 
edilemeyeceğini, vergi kaybının orta-
ya çıkacağını, eski tadilat görmüş kul-

lanım ömrünü tamamlamış ürünlerin 
kullanılma olasılığının artacağını be-
lirten Atiker, “Merdiven altı firmalar 
sektöre ve ekonomiye darbe vuracak-
tır. Bizler sektör adına denetimlerin 
kesinlikle yapılmasından yana oldu-
ğumuzu ifade etmek isteriz. Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca be-
lirlenen ya da görevlendirilen kurum 
veya kuruluşlar aracılığıyla kontrol ve 
denetim yapılmasını istiyoruz” ifade-
sini kullandı.  n İHA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
12 Temmuz 2017 Çarşamba  • Yıl: 9 • Sayı: 3085

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Karaman’da, Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamın-
da yakalama kararı çıkarılan 23 kişi-
den 18’i gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Karaman 
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttü-
ğü soruşturma kapsamında FETÖ/
PDY ile bağlantısı olduğu değerlendi-
rilen ve ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları 
iddia edilen 9’u kadın 23 kişi hakkında 
gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine 
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah 
erken saatlerde operasyon düzenledi. 
Operasyonlar kapsamında aralarında 
öğretmen, çiftçi ve işçilerin de bu-
lunduğu 7’si kadın 18 kişi gözaltına 
alındı. Karaman Devlet Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçirilen şüphe-
liler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet 
Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltı ka-
rarı bulunan 5 kişinin yakalanması 
için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
n İHA

Eşini pompalı tüfekle öldürmüş! Karaman’da ByLock operasyonu

Karapınar ilçesinde silahla ba-
şından vurulmuş halde cesedi bulu-
nan kişinin eşi tutuklandı.

Kazanhüyüğü Mahallesi yakın-
larında 07 GG 998 plakalı otomobil 
içinde Bahri Kırkuşu’nun (43) ce-
sedinin bulunmasının ardından so-
ruşturma başlattı. Soruşturma 
kapsamında polis ekipleri, cesedi 

bulunan kişinin eşi Servinaz Kırku-
şu’yu (41) gözaltına aldı.

Servinaz Kırkuşu’nun ifadesin-
de, eşiyle araç içinde tartıştıklarını, 
daha sonra sinirlerine hakim ola-
mayarak pompalı tüfekle eşi Bahri 
Kırkuşu’yu öldürdüğünü itiraf ettiği 
öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardın-

dan adliyeye sevk edilen Servinaz 
Kırkuşu, çıkarıldığı mahkemece tu-
tuklandı. Konya’nın Karapınar ilçe-
sinde, 9 Temmuz Cumartesi günü, 
otomobil içinde silahla başından 
vurulmuş erkek cesedi bulunmuş, 
yapılan incelemede cesedin Bahri 
Kırkuşu’na (43) ait olduğu tespit 
edilmişti.  n AA

Uyuşturucu satıcılarına 
baskın: 30 kişi gözaltında

Konya merkezli iki 
ilde sokak satıcılarına yö-
nelik düzenlenen operas-
yon kapsamında 30 kişi 
gözaltına alındı.  Edinilen 
bilgiye göre, Konya Em-
niyet Müdürlüğü Uyuştu-
rucu ile Mücadele Şubesi 
ekipleri Konya merkezli 
İstanbul ve Diyarbakır’da 
operasyon düzenlendi. 
Operasyonlar kapsam-
sında önceden belirlenen 
farklı adreslere şafak vak-
ti baskın yapıldı. Hassas 
burunlu narkotik köpe-
ği ‘Ares’in de katıldığı 
aramalarda 34 kilo 416 
gram esrar, 4 parça halinde 1 kilog-
ram 663 gram eroin, 1,2 gram ko-
kain, 2 bin 51 ecstasy hap, 25 adet 
reçetesiz suboxone hap, bir adet 
kullanıma hazır şırınga içerisinde 

7 mililitre eroin ele geçirilirken 30 
kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesindeki sağ-
lık kontrolünden geçirilen şüpheli-
ler ifadeleri alınmak üzere Emniyet 
Müdürlüğüne götürüldü.  n İHA

Seydişehir’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe 
girişimi sırasında şehit olan komiser yardımcısı Muhsin Kiremitçi’nin mezarı ziyaret edildi

Şehit Kiremitçi
dualarla anıldı

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla Fetullahçı Terör Örgü-
tü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki 
darbe girişimi sırasında Gölbaşı’n-
daki Özel Hareket Daire Başkanlı-
ğına yapılan bombalı saldırıda şehit 
olan komiser yardımcısı Muhsin 
Kiremitçi’nin kabri başında anma 
programı düzenlendi.  Programda, 
Kur’an-ı Kerim okunarak dua edil-
di. 

Şehit babası Hüseyin Kiremitci, 
yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’da 
meydanlara inerek vatanını savu-
nan milletin, hain darbe girişimini 
engellediğini hatırlattı.

Türkiye’nin bir daha böyle bir 
darbe girişimini yaşamamasını 
dileyen Kiremitci, şunları söyle-
di: “Türkiye, ikinci kez Çanakka-
le’yi geçilmez kıldı. Nasıl ki Ça-
nakkale’de 250 bin şehit vererek 
geçilmez kıldıysak, o gece de 249 
şehidimiz ikinci kez ‘Çanakkale ge-
çilmez’ dedirtti. Çanakkale’de düş-

man belliydi ama 15 Temmuz’da 
bizden görünen, Müslüman bilinen 
ihanet odakları iş başındaydı. İha-
netin, Müslüman görünümlü kişi-
lerden gelmesi bizi daha çok yıktı. 

Türkiye birçok terör örgütüyle mü-
cadele ediyor. Tek vücut olalım, bir 
olalım. Tehlikenin farkına varalım. 
Kanlar akmasın, Muhsinler ölme-
sin.” 

Programa, Seydişehir Kay-
makamı Aydın Erdoğan, Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, siyasi parti 
temsilcileri ile şehit aileleri, gaziler 
ve vatandaşlar katıldı.  n AA

LPG’de yeni düzenleme endişeyle karşılandı

Ömer Atiker

Şehit babası Hüseyin Kiremitci, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da meydanlara 
inerek vatanını savunan milletin, hain darbe girişimini engellediğini hatırlattı.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü anma etkinlikleri kapsa-
mında, Konya İl Sağlık Müdürlüğü’n-
de Fotoğraflarla 15 Temmuz Milli İra-
denin Zaferi sergisi açıldı. 

Sağlık yöneticileri ve çalışanları-
nın katıldığı sergi açılışında konuşan, 
Konya İl Sağlık Müdürü Yrd.Doç.
Dr. Hasan Küçükkendirci, 15 Tem-
muz’un askeri bir darbe değil, bir 
işgal hareketi olduğunu söyledi. “Bu 
kahraman millet, vatanı için 249 de-
ğil, gerekirse 249 bin şehit verir ama 

bir karış toprağı veya iradesini kimse-
ye vermez” diyen Küçükkendirci, “Bu 
aziz Milletin evlatları, 15 Temmuz’da 
hainlere karşı, ellerini taşın altına de-
ğil, bedenlerini tankların altına koydu. 
Bu hainler amaçlarına ulaşmış olsa-
lardı, uğrunda nice şehitler verilen 
yurdumuz işgal altında olacaktı. Şim-
di bizler bu kurumlarda, halkımıza 
hizmet veremiyor olacaktık. 

Devletimiz bu hainlerden yap-
tıklarının hesabını hukuki çerçevede 
bir bir soruyor, ama bunlar sadece 

dünya’da verdikleri hesapla kurtula-
mayacaklar. Ahrette bir zerrenin bile 
hesabını soracak olan Cenab-ı Hak, 
yapılan bu hainliğin ve dökülen şehit 
kanlarının, gazilerimizin hesabını sor-
mayacak mı? 15 Temmuz’dan beri 
birlik ve beraberlik içerisinde nöbet-
teyiz ve nöbete devam edeceğiz. 

15 Temmuz’da vatanına, demok-
rasiye ve milli iradeye sahip çıkarak, 
devletimiz ve istikbalimiz için, hayat-
larını esirgemeyen 15 Temmuz Şe-
hitlerimizden, bizlerde dualarımızı ve 

Fatiha’ları esirgemeyelim. Hepsinin 
ruhları şâd olsun, Kahramanlarımızı 
unutmayacağız” dedi. 

Konuşmanın ardından, Ilgın İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan ve kronolojik olarak sıra-
lanan fotoğrafların yer aldığı sergiyi 
gezen sağlık yöneticileri ve çalışan-
ları duygu dolu anlar yaşadı. Halka 
açık ve bir hafta sürecek olan fotoğraf 
sergisine, sağlık çalışanları büyük ilgi 
gösterdi.
n HABER MERKEZİ 
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Yavru kızıl şahinler
doğaya salındı

Trafik sigortalarında ‘havuz’
modeli yürürlüğe girdi

Karaman’da, arazide bulunan 
iki yavru kızıl şahin büyütüldükten 
sonra tekrar doğaya bırakıldı. Bir kişi 
arazide ölmek üzereyken bulduğu 
iki kızıl şahin yavrusunu Karaman 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube 
Müdürlüğüne teslim etti. Görevliler 
tarafından teslim alınan yavru kızıl 
şahinler ilk olarak Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Şube Müdürlüğünün 
anlaşmalı olduğu veteriner tarafın-
dan sağlık kontrolünden geçirdikten 
sonra büyütülmek üzere Karaman 
Belediyesi Veteriner Hizmetleri 
Müdürlüğünün barınağına verildi. 
Yaklaşık üç ay boyunca bakılan ve 
belediye veterineri tarafından da 
kontrolleri yapılan yavru kızıl şahin-
ler sağlıklı bir şekilde büyüdü. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Şube Müdürlüğü ekibince büyü-
dükleri barınaktan alınan iki kızıl şa-
hin, doğaya bırakılmak üzere Kılba-
san köyünde bulunan ve yılkı atları 
ile Anadolu yaban koyunları başta 
olmak üzere birçok yaban hayatına 
ev sahipliği yapan Karadağ’a götü-
rüldü. Burada kafeslerinden çıkarı-
lan şahinler, gerçek yaşamları olan 
doğaya salındı. Bir süre salınmanın 
şaşkınlığını yaşayan şahinler, daha 
sonra uçarak gözden kayboldu.

Genellikle İç Anadolu Bölgesin-
de yaşayan ve tarım arazilerindeki 
böcek ile kemirici hayvanları yiyerek 
beslenen kızıl şahinler çiftçi dostu 
olarak biliniyor.
n İHA

Hasar riski yüksek araçlar ile 
taksi, minibüs, otobüs gibi araç 
gruplarındaki prim ve hasarı sigor-
ta şirketleri arasında paylaştıracak 
“Riskli Sigortalılar Havuzu” modeli 
yürürlüğe girdi.

Hasar riski yüksek araçlar ile 
taksi, minibüs, otobüs gibi araç 
gruplarındaki prim ve hasarı sigor-
ta şirketleri arasında paylaştıracak 
“Riskli Sigortalılar Havuzu” modeli 
yürürlüğe girdi.

Hazine Müsteşarlığının “Kara-
yolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortasında Tarife 
Uygulama Esasları Hakkında Yö-
netmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

Buna göre, hasar frekansı yük-
sek basamak ve araç grupları için 
12 Nisan 2017 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere “Riskli Sigorta-
lılar Havuzu” kuruldu.

Havuz kapsamındaki trafik si-
gortası poliçelerine ilişkin prim ve 
hasar Türkiye Motorlu Taşıt Büro-
sunca belirlenen esaslar çerçevesin-
de sigorta şirketleri arasında paylaş-
tırılacak.

Hasar riski yüksek araçlar (1, 
2 ve 3. basamaklardaki tüm araç 
grupları) ile diğer basamaklardaki 
taksi, minibüs (sürücü dahil 10-17 
koltuk), sürücü dahil 18-30 koltuklu 
ile sürücü dahil 31 ve üstü koltuklu 
otobüsler, kamyon ve çekici türün-
deki araç grupları havuz kapsamın-
da olacak. 

Poliçelere ilişkin hesapların 
yönetimi Türkiye Motorlu Taşıt 

Bürosu (TMTB) tarafından yapıla-
cak.  Primler ve ödenen hasarların 
sigorta şirketleri arasında paylaşımı 
iki aşamalı olarak hesaplanacak. 
Yüzde 50’si sigorta şirketleri ara-
sında eşit olarak paylaşılacak olan 
primler ve ödenen hasarların kalan 
yüzde 50’si ise sigorta şirketlerinin 
trafik sigortası primlerinden son 3 
yıllık dönemde aldıkları paya göre 
belirlenecek. Bu pay her yılın ba-
şında hesaplanacak ve yıl boyunca 
sabit kalacak. Söz konusu pay, bu 
yıl için 1 Ocak 2014-12 Nisan 2017 
tarihlerindeki döneme ilişkin trafik 
sigortası primleri esas alınarak he-
saplanacak.

Hasarsızlık indirimi ve komis-
yon oranları

Havuz kapsamındaki taksi, mi-
nibüs, otobüs, kamyon ve çekici tü-
ründeki araç gruplarında hasarsızlık 
prim indirim oranları da yeniden 
belirlendi. 

Buna göre kaza yapmayan taksi, 
minibüs, otobüs, kamyon sürücü-
lerindeki (basamak 7) indirim oranı 
yüzde 45 yerine yüzde 30 olacak. 
Hasar riski düşük 6’ncı basamaktaki 
gruba uygulanan prim indirim ora-
nı yüzde 30 yerine yüzde 20, 5’inci 
basamaktaki gruba uygulanan prim 
indirim oranı ise yüzde 15 yerine 
yüzde 10 olarak uygulanacak. 

Havuza ilişkin tüm iş ve işlem-
ler Hazine Müsteşarlığı denetimine 
tabi olacak.

Söz konusu yönetmelik 30 Hazi-
ran’dan geçerli olmak üzere yürür-
lüğe girdi.
n AA

Feyza ve Hasan bir ömür mutluluk içir hayatlarını birleştirdi. Atiker Deluxe Kır Bahçesinde 
gerçekleştirilen düğünde genç çifti yakınları ve dostları yalnız bırakmadı, mutluluğa ortak oldu

Feyza ve Hasan bir ömür
boyu mutluluğa ‘evet’ dedi

Uysal ve Dündar ailelerinin evlat-
ları Hasan ile Feyza geçtiğimiz hafta 
sonu gerçekleştirilen düğün merasi-
mi ile hayatlarını birleştirdi. Eğitimci 
Öğretmen Hasan Hüseyin Uysal ve 
Zehra Uysal çiftinin oğulları Hasan 
ile Or-Pa Firması Sahibi Hasan Basri 
Dündar ve Müşerref Dündar çiftinin 
kızları Feyza’nın düğününe akraba 
ve yakınlarının yanı sıra Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru, Damadın 
Amcası Konya İl Genel Meclis Üyesi 
Dursun Uysal, meclis üyeleri, eğitim 
ve iş dünyasından çok sayıda davetli 
katıldı.  

Konya gelenek ve görenekleri-
ne göre yapılan düğünde nişan, kına 

merasimleri, konvoy ile gelin alımı 
yapıldı. Atiker Deluxe Kır Bahçesinde 
gerçekleştirilen düğünde, misafirle-
re Konya düğün pilavı ikram edildi. 
Genç çiftin nikahını Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru kıydı. Başkan 
Toru, evlilik cüzdanını takdim ede-
rek, çifte mutluluklar diledi. Uysal ve 
Dündar aileleri evlatlarının bu mutlu 
gününde misafirlerle yakından ilgi-
lendi. Feyza ile Hasan’ın mutlulukları 
gözlerinden okunuyordu. Yenigün 
Gazetesi olarak Uysal ve Dündar ai-
lelerini tebrik eder, Hasan- Feyza Uy-
sal çiftine kurdukları bu güzel yuvada 
ömür boyu mutluluklar dileriz.  
n HABER MERKEZİ

‘Halkın Özgürlük Destanı’ sergisi açıldı
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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 

√

√

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

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
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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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10 Kişilik 
Yemek ve Sabah - İkindin 

Cay verecek Emekli 

Erkek Ahçı 
Aranıyor 

Müracaat : 0532 433 34 88 

SELAM OTOMOTİV
Skoda Octavia
2011 Model
1.6 Dizel

Seat Toledo
2001 Model
1.6 Benzin

Seat Toledo
2000 Model
1.9 Dizel

Volkswagen Jetta
2006 Model
Comfort 1.6 
Otomatik vites

Muhammet KOLCU
0554 747 86 82

Asıl adı, Ebu Muhammed Abdur-
rahman b.  Avf b. Abdiavf el- Kureşi 
ez-Zuhri olan Abdurrahman, fil vaka-
sından on yıl sonra Mekke’de doğdu. 
Cahiliye döneminde Abdü Amr veya 
Abdü’l- Kâbe adı Müslüman olduktan 
sonra Hz. Peygamber tarafından Ab-
durrahman olarak değiştirildi. Genç 
yaşından itibaren ticaretle uğraştı. Ca-
hiliye döneminde içki içmeyen, güzel 
ahlak sahibi bir insan olarak tanınırdı. 
İslam’a ilk inanan on Müslümandan 
biri olmuş ve Müslüman olmasında 
sıkı bir dostluğa sahip olduğu Hz. Ebu 
Bekir’in çok büyük rolü olmuştur.

 Hz. Abdurrahman Mekke’de 
müşriklerin şiddet ve baskıları artınca 
önce Habeşistan’a sonra da Medine’ye 

hicret etmiştir. Hz. Peygamber onu 
Ensar’dan Sa’d b. Rebi ile kardeş ilan 
etmiştir. Hz. Abdurrahman peygam-
berimizle bütün savaşlara katılmış 
Uhud Savaşında almış olduğu yirmi-
den fazla yara sebebiyle ayağı topal 
kalmıştır.

Hicretin altıncı yılında Dümetülcen-
del üzerine yapılan savaşta peygamber 
onu kumandanlığa getirmiş ve başına 
sarık bağlamıştır. 

Savaşı kazandıktan sonra Hz. Pey-
gamberin talimatıyla kabile reisinin 
kızıyla evlenmiştir. Tebük seferi sıra-
sında imamlık yapmış ve bu namaza 
peygamberimizde katılmıştır. Böylece 
o da Hz. Ebu Bekir gibi Allah’ın Resulü-
ne imamlık yapma rütbesine erişmiş-

tir. Ayrıca peygam-
berimiz vefat ettikten 
sonra onu kabre in-
diren dört sahabeden 
biridir. 

 Hz. Ebu Bekir 
halife seçildikten son-
ra ona müsteşarlık 
yapmış, hastalandığı 
zaman Hz. Ömer’i ha-
life seçme konusunu 
ilk defa ona açmıştır. 
Hz. Abdurrahman, Hz. Ömer’in hilafe-
ti sırasında da görevlerini aynı şekilde 
devam ettirmiş, hatta ashabın sorma-
ya çekindikleri soruları ve söylemeye 

çekindikleri meseleleri onun 
aracılığı ile intikal ettirmişler-
dir.

Hz. Ömer’e o derece 
yakındı ki beraber geceleri 
Medine sokaklarını dolaşır 
asayişi kontrol ederlerdi. Hz. 
Ömer Mecusi bir köle tara-
fından hançerlenince yerine 
onu imam tayin etti ve hali-
feyi seçecek altı kişilik şuraya 
dâhil etti. Hz. Osman ve Hz. 

Ali’den başka kendisi de aday olduğu 
halde adaylıktan çekilerek halifeyi biz-
zat tayin etme görevini üzerine aldı. 
Halkın arasında bir çeşit kamuoyu yok-

laması yaparak Hz. Osman’ı halife ilan 
etti. Onun halifeliği zamanında da hac 
emirliği ve müsteşarlık görevine de-
vam etti. Hz. Abdurrahman b. Avf yet-

miş beş yaşında iken Medine’de vefat 
etti, vasiyeti üzerine cenaze namazını 
Hz. Osman kıldırmıştır. 

Mezarının nerede olduğu husu-
sunda klasik kaynaklar dışında, öteden 
beri Siirt Pervari’li halk onun mezarının 
Pervari’ye bağlı Yukarı Balcılar köyün-
de olduğuna inanmaktadır. 

Son zamanlarda mezarı mermerle 
çevrilerek ziyaretgâh haline getirilmiş-
tir. Bu durum yöre halkının Hz. Ab-
durrahman’a bir sevgi nişanesi olarak 
görülmelidir.

Abdurrahman b. Avf hem cahiliye 

döneminde hem de İslam devrinde 
ticaretle uğraşarak büyük servetler ka-
zanmış, bu kazandığı serveti İslam yo-
luna harcamaktan çekinmemiştir, hatta 
bir seferinde beş yüz deve yükü bir ker-
vanı bir defa da bağışlamış ayrıca bir 
günde otuz köleyi azat ederek ne kadar 
cömert biri olduğunu göstermiştir. 

Hz. Peygamberden hadis rivayet 
etmekte çok titiz davranmış bu sebeple 
fazla hadis nakletmemiştir. Kaynak-
larda ondan rivayet edilen yalnızca 
altmış beş hadis yer almaktadır. Hz. 
Peygamber, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer 
ve Hz. Osman döneminde fetvaya ehil 
görülen kişilerden sayılmıştır. Hz. Ab-
durrahman b. Avf’ın fetvaları küçük bir 
risale oluşturacak hacimdedir.

İLK 10 MÜSLÜMAN’DAN BİRİ!

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği’nin hasat öncesi Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda geçtiğimiz yıl 1580-
1600 TL arasında olan Ayçiçek fiyatlarının bu yıl enflasyon artışı oranında bir fiyatla değerlendirilmesinin beklendiğinin ifade edildi

‘Ayçiçeğinde fiyat uyarısı’
Bitkisel Yağ Sanayi-

cileri Derneği’nin hasat 
öncesi Genişletilmiş Yö-
netim Kurulu Toplantısı 
Trakya Birlik Genel Mü-
dürlüğünde ve Trakya 
Birlik Yönetim Kurulu 
Başkanı ve AK Parti Edir-
ne Milletvekili Rafet Se-
zen ile Trakya Birlik Genel 
Müdürü Hakan Çalen’in 
ev sahipliğinde geçtiği-
miz hafta içinde Edirne’de 
gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bitkisel 
Yağ Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulunun yanı 
sıra Tarım Kredi Koope-
ratifleri Merkez Birliği, 
Güney ve Güneydoğu 
Anadolu Bitkisel Yağ Sa-
nayicileri Derneği (GÜN-
YAĞDER), Trakya Bitkisel 
Yağ Sanayicileri Derneği (TRAKYA-
DER) ile Karadeniz Yağlı Tohumlar 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
(KARADENİZBİRLİK) başta olmak 
üzere derneğe üye hemen hemen 
tüm sektör temsilcileri hazır bulun-
du.

Sektörün yeni hasat dönemine 
girerken durumu, sıkıntıları ve çö-
züm önerilerinin değerlendirildiği 
toplantının ana gündemini ise bu yıl-
ki çekirdek fiyatları oluşturdu. Hem 
çiftçimizi, hem üreticilerimizi, hem 
de tüketicilerimizi doğrudan ilgilen-
diren ve önümüzdeki günlerde Çu-

kurova ile başlayıp, İç Anadolu, Ka-
radeniz ve Trakya ile devam edecek 
olan yeni hasat döneminde geçtiği-
miz yıl 1580-1600 TL arasında olan 
Ayçiçek fiyatlarının bu yıl enflasyon 
artışı oranında bir fiyatla değerlendi-
rilmesinin beklendiğinin ifade edil-
diği toplantıda, bu süreç içerisinde 

dış piyasalardaki fiyatlarla 
iç piyasa fiyatlarının den-
gede tutulması ile ilgili 
Ekonomi Bakanlığına bu 
yöndeki sektör görüşünün 
iletildiğinin de altı çizildi.

Toplantıda konuşan 
Bitkisel Yağ Sanayicileri 
Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Tahir Büyükhel-
vacıgil de, “Yeni sezonun 
hayırlara vesile olmasını 
diliyorum, önümüzdeki 
kısıtlı süreyi iyi değerlen-
dirip hem tohumu kıran, 
hem rafine eden ve hem 
de üreten çiftçimizi mem-
nun edecek bir sonuca 
ulaşmayı hedeflemekte-
yiz. Yılda asgari 2 milyon 
ton çekirdek üretmek zo-
runda olduğumuz herkes 
tarafından bilinmektedir. 

Bu konuda da çabalarımız artarak 
devam edecektir, bu vesile ile sek-
törümüzün en büyük problemi olan 
tağşiş konusunda da beklentimiz Ta-
rım Bakanlığımızın hazırladığı tasarı-
nın acil hayata geçirilmesidir” dedi.  
n HABER MERKEZİ 

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil,“Önümüzdeki kısıtlı süreyi iyi değerlendirip 
hem tohumu kıran, hem rafine eden ve hem de üreten çiftçimizi memnun edecek bir sonuca ulaşmayı hedeflemekteyiz” dedi.



Başbakan Yardımcısı Nurettin 
Canikli, yaptığı açıklamada, Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Tem-
muz’daki darbe girişiminin ekonomi-
de yarattığı tahribatın olabildiğince 
asgariye indirilmesi için 16 Temmuz 
sabahından itibaren yoğun bir çalış-
ma içine girdiklerini söyledi.  Böyle 
dönemlerde insanların paralarını 
çekmek için bankacılık sisteminden 
yoğun talepte bulunduklarını anım-
satan Canikli, şöyle konuştu: “Tah-
min ettiğimiz gibi ATM’lere yoğun 
bir talep oldu. Bu psikolojinin çok iyi 
yönetilmesi gerekiyordu. Biz bunu 
cumartesi sabah saatlerinden itiba-
ren planlamaya başladık. Para çekme 
talebinin tamamının karşılanması 
noktasında bütün bankalara talimat 
verdik, bütün ATM’lerin parayla dol-
durulmasını söyledik.”

FETÖ’nün kendilerine bağlı Ser-
maye Piyasası Kurulu, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve 
BIST gibi kurumlara verdiği zarar-
lara ilişkin de değerlendirmelerde 
bulunan Canikli, örgütün ekonomiye 
zararına ilişkin henüz ayrıntılı bir ça-
lışma bulunmadığını söyledi.  Canikli, 
konuyla ilgili çalışmaların sürdürül-

düğünü belirterek, “Zararın başından 
beri çok yüksek olduğunu söylemek 
mümkün. Bir kuşağı ‘altın nesil yetiş-
tiriyoruz’ diye zehirlediler, beyinlerini 
tamamen ortadan kaldırdılar, bu mil-
letin menfaatine değil de başka yer-
lere endekslediler. En büyük tahribat 

bu zaten” dedi. 
Örgüte kaynak sağlayan çok faz-

la şirket bulunduğunu anımsatan 
Canikli, söz konusu kuruluşlara kay-
yum atandığına dikkati çekti. Anılan 
şirketlerin tamamından örgüte kay-
nak aktarıldığını ifade eden Canikli, 
şöyle konuştu:  “Türkiye’nin 43 ilin-
den toplam 965 şirkette kayyumların 
yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu’na (TMSF) devredildi veya Fon 
bu şirketlere kayyum olarak atandı. 
Ayrıca 107 gerçek kişinin mal varlık-
larına Fon kayyum oldu. Bu şirketle-
rin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 
41 milyar lira, toplam 45-50 bin ki-
şilik istihdamları var. Altın gibi karlı 
alanlarda faaliyet gösteren firmaları 
mevcut. Her tarafı sömürmek ve ül-
kenin kaynaklarını aktarmak için çok 
ciddi çalışmalar yapmışlar ama şu an 
bütün finans kaynakları kurutulmuş 
durumda.”
n AA
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‘Milli gelirimiz 50 milyar lira fazla olacaktı’
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-

lent Tüfenkci, Fetullahçı Terör Ör-
gütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki 
darbe girişimiyle Türkiye ekonomi-
sinin sekteye uğratılmaya çalışıldı-
ğını belirterek, “15 Temmuz darbe 
girişimi olmasaydı milli gelirimiz 
yaklaşık 50 milyar lira fazla olacaktı” 
dedi. Tüfenkci, yaptığı açıklamada, 
15 Temmuz darbe girişimiyle Türki-
ye ekonomisine ağır faturalar ödetil-
mek istendiğini söyledi. 

Darbe girişiminin ardından 
uluslararası kredi derecelendir-
me kuruluşlarının siyasi kaygılarla 
Türkiye’nin kredi notunu düşürdü-
ğünü anımsatan Tüfenkci, “Mayıs 
2016’da 2,9 milyon olan işsiz sayısı, 
2016 sonunda 3,9 milyona kadar 
yükseldi, istihdam edilen kişi sayısı 
da yaklaşık 1 milyon geriledi” diye 
konuştu. Tüfenkci, felaket tellallığı 
yapan kesimlerin çirkin oyunlarını 
o dönem Borsa İstanbul’da da yü-

rütmeye çalıştıklarına işaret ederek, 
15 Temmuz’un sonrasındaki hafta-
da BIST100 endeksinin yüzde 13,3 
değer kaybıyla 71 bin puana kadar 
gerilediğine dikkati çekti. 

Buna bağlı olarak Borsa İstan-
bul’un piyasa değerinin bir haftada 
80 milyar lira azaldığına değinen 
Tüfenkci, bugün gelinen noktada 
endeksin Cumhuriyet tarihinin re-
korlarını kırdığını kaydetti. 

Darbe girişiminin dış ticaret 
alanında da Türkiye’ye ağır fatura-
lar ödettiğine işaret eden Tüfenkci, 
“Temmuz 2016’da ihracatımız yüz-
de 11,5 azalırken dış ticaret hacmi-
mizde ise yüzde 16,4 daralma oldu. 
2016 yılında ihracatımız değer ba-
zında yalnızca yüzde 0,9 gerilerken, 
miktar bazında yüzde 4 artış gös-
terdi. Değer bazındaki bu azalışta 
yıl boyu yaşanan keskin döviz kuru 
hareketlerinin de payı büyüktü. Ba-
kanlığımız verilerine göre ihracatı-

mız yılın ilk altı ayı itibarıyla yüzde 
8,2, ithalatımız ise yüzde 8,8 arttı, 
dış ticaret hacmimiz de yüzde 8,5 
genişledi. İhanet sonrası performan-

sımız yaralarımızı hızla sardığımızın 
göstergesi. Son 11 ayda ihracatımız 
da dış ticaret hacmimiz de bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 

artış gösterdi.” şeklinde konuştu.
“EN AĞIR FATURAYI 

TURİZMCİLER ÖDEDİ”
Tüfenkci, bu süreçten en ağır 

etkilenen sektörün turizm olduğuna 
dikkati çekerek, oluşturulan suni algı 
sonucu Temmuz 2016’da ülkeye gi-
riş yapan turist sayısının yüzde 36,7 
gerilediğini söyledi.

Yılın ilk beş ayında gelen turist 
sayısının yüzde 5,6 arttığını dile ge-
tiren Tüfenkci, “İnanıyoruz ki bu yaz 
sezonunda turizm sektörü geçen 
yılın ağır faturasının yaralarını hızla 
saracak. 15 Temmuz’dan önceki 10 
aylık dönemde ülkemize gelen turist 
sayısı 24,2 milyon iken darbe girişi-
mi sonrasındaki 10 aylık dönemde 
ise bu sayı 19,9 milyon kişiye geri-
ledi. Ortalama bir turistin harcama 
miktarının 700 dolar olduğu de-
ğerlendirilirse turizm gelirlerindeki 
gerilemenin yaklaşık 3 milyar dolar 
olduğu değerlendirilebilir.” diye ko-

nuştu.
“HIZLA TOPARLANDIK”

Tüfenkci, yaşanan gelişmele-
re karşın Türkiye ekonomisinin 15 
Temmuz darbe girişiminin ardından 
hızla toparlandığına işaret ederek, 
şunları kaydetti: 

“15 Temmuz gibi hain bir darbe 
girişimi milletimize ve ekonomimi-
ze yöneltilmemiş olsaydı, 2015’in 
üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9, son 
çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyen eko-
nomimiz, 2016 yılında da bu bü-
yümeyi yakalayacak, milli gelirimiz 
yaklaşık 50 milyar lira fazla olacaktı. 
Bugün iş gücü istatistiklerinde Ma-
yıs 2016’dan daha iyi bir konumda 
olabilecektik. Cumhurbaşkanı’mızın 
önderliğinde ülke çapında iş dün-
yası örgütlerinin katkısıyla yürüttü-
ğümüz istihdam seferberliği ile 15 
Temmuz’un yaralarını hızla sardık, 
bu yılın ilk beş ayında 1,1 milyon ki-
şiye istihdam sağladık.”  n AA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

445 bin esnaf ve sanatkara 
21,5 milyar lira kredi desteği

‘Küresel gıda fiyatları
düşük seyredecek’

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, faizsiz ve düşük fa-
izli kredi kullanan esnaf sayısının 
yılın ilk 6 ayında yaklaşık 445 bine, 
kredi bakiyesinin ise 21,5 milyara 
ulaştığını bildirdi. Gümrük ve Tica-
ret Bakanı Bülent Tüfenkci, yazılı 
açıklamasında, Bakanlar Kurulu 
kararıyla 1 Ocak - 31 Aralık 2017 
tarihlerinde esnaf ve sanatkarlara, 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Ke-
falet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle 
veya doğrudan Türkiye Halk Ban-
kası tarafından bankacılık ve kredi 
mevzuatı çerçevesinde, yüzde 50 
faiz indirimli veya faizsiz 5 yıla kadar 
uzun vadeli kredi imkanları getiril-
diğini anımsattı.

Bu kapsamda, söz konusu kre-
dileri kullanan esnaf sayısının yılın 
ilk 6 ayında 444 bin 940’a, kredi 
bakiyesinin ise 21 milyar 510 mil-
yon 530 bin 269 liraya ulaştığına 
dikkati çeken Tüfenkci, bu esnafın, 
395 bin 488’inin yüzde 50 faiz in-
dirimli kredilerden, 49 bin 452’sinin 
ise faizsiz kredilerden yararlandığını 
vurguladı. 

Tüfenkci, 2016’da geçen yıllar-
dan devir hariç, esnaf ve sanatkara 
yaklaşık 12 milyar 38 milyon lira, 
1 Ocak-30 Haziran tarihlerinde ise 

yaklaşık 5 milyar 780 milyon lira 
kredi kullandırıldığını belirterek, 
2002’den bugüne kadar kullandı-
rılan kredi miktarının 30 Haziran 
itibarıyla 67 milyar liraya ulaştığını, 
1 milyon 513 bin 632 esnaf ve sa-
natkarın faiz indirimli kredilerden 
faydalandığını ifade etti.

Öte yandan kredi borcunu öde-
yemeyen esnaf ve sanatkarların 
borçlarının Türkiye Esnaf ve Sanat-
karlar Kredi ve Kefalet Kooperatifle-
ri Birlikleri Merkez Birliği aracılığıyla 
yapılandırıldığına işaret eden Tü-
fenkci, şunları kaydetti:

“30 Haziran itibarıyla yapılan-
dırma yapılan ortak sayısı 24 bin 72, 
affedilen temerrüt faizi tutarı 152 
milyon 742 bin 311 lira, yapılandı-
rılan borç tutarı 252 milyon 286 bin 
51 lira oldu. Ayrıca, Diyarbakır’ın 
Merkez Sur İlçesi esnaf ve sanat-
karlarına, yaşadıkları mağduriyet 
nedeniyle Türkiye Halk Bankası 
aracılığıyla 50 bin liralık faizsiz kredi 
verilmeye başlanılmış, bu kredinin 
faizinin yüzde 50’si TESKOMB büt-
çesinden karşılanmaktadır. Bu kap-
samda, 30 Haziran itibarıyla 337 es-
naf ve sanatkara 16 milyon 319 bin 
50 lira kredi kullandırıldı.”
n AA

ASKON’un yeni Genel Başkan adayı Hasan Ali Cesur, yeni dönemde ASKON’un yol haritasını anlattı. Cesur, 
“Uluslararası iş dünyası ağları içinde etkin bir rol oynayan bir kuruluş olma yolunda ilerleyeceğiz” dedi

‘ASKON, yeni dönemde
etkinliğini artıracak’

Anadolu Aslanları İşadamları Der-
neği (ASKON), 16. Başkanlar Kurulu 
ve Sektörler Kurulu İstişare Toplantı-
ları gerçekleştirdi. İstişare toplantısın-
da ASKON’un yeni Genel Başkan ada-
yı Hasan Ali Cesur, şube başkanları ve 
sektör kurulu üyelerine yeni dönemde 
ASKON’un yol haritasını anlattı. Yeni 
dönemde yurtiçi ve yurtdışı teşkilat-
lanma çalışmalarına ağırlık verecek-
lerini belirten Cesur, “ABD’den Çin’e, 
Rusya’dan Katar’a, Almanya’dan Ja-
ponya’ya dünyadaki tüm gelişmeleri 
ASKON olarak daha da yakından ta-
kip edeceğiz. Uluslararası iş dünyası 
ağları içinde etkin bir rol oynayan bir 
işadamları ve sivil toplum kuruluşu 
olma yolunda ilerleyeceğiz” dedi. Ce-
sur ayrıca yeni dönemde “Ülkemizin 
geleceği açısından son derece önem 
arz eden Savunma, Havacılık, Uzay, 
Yazılım ve Elektronik Sanayiinde AS-
KON olarak bizler de aktif yer alaca-
ğız” dedi. Anadolu Aslanları İşadam-
ları Derneği (ASKON), 16. Başkanlar 
Kurulu İstişare Toplantısı ASKON 
Genel Merkezi’nde Genel Başkanı 
Mustafa Koca ve şube başkanlarının 
katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda 
ASKON’un yeni Genel Başkan Adayı 
Hasan Ali Cesur, yeni dönemde AS-
KON’un yol haritasını paylaştı. 

Konuşmasına 15 Temmuz şe-
hitlerini anarak başlayan Hasan Ali 
Cesur, ülkemizin birliği, dirliği ve ba-
ğımsızlığı için canlarını feda eyleyen 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimize şifalar ve hepimize ema-
net olan değerli ailelerine sabırlar ve 
metanetler diliyorum.” dedi.

ASKON, 19 yıldır düzenlediği bü-
tün faaliyetler ve ülkemizin en sıkıntılı 
durumlarında gösterdiği asil duruşuy-
la, inandığı değerler ve savunduğu 
fikirler ile Türkiye’de en etkin rol oy-
nayan sivil toplum kuruluşlarının ba-

şında gelmektedir. ASKON olarak, ku-
ruluşumuzdan bugüne, ülkemiz için 
üreten ve ekonomiye katma değer 
sağlayan ama her fırsatta belli serma-
ye odakları tarafından oyunun dışında 
tutulmaya çalışılan ahlaklı ve dürüst 
işadamlarının sesi olmaya çalışıyoruz.

 ASKON’un yeni dönem yol hari-
tasından bazı başlıklar şöyle; 

En büyük hedeflerimizden biri 
“yerli ve milli” kavramının içini tam 
olarak doldurup, bu pozisyonuyla böl-
gesel ve küresel projeler, işbirlikleri 
ve markalar çıkarabilen işadamları 
topluluğu olabilmektir. Yapacağımız 
çalışmalar ve geliştireceğimiz projeler 
ile Türkiye’nin her platformda öne çık-
ması ve ekonomik potansiyelini haya-
ta geçirebilmesi için elimizden geleni 
yapacağız. Kurumumuzun mevcut 
kapasitesini ve performansını maksi-
mum düzeye çıkartacağız. Bu yolla, 
kamuoyunu ve karar alıcı mekaniz-
maları daha fazla etkileyebilecek di-

namik bir sivil toplum kuruluşu olma 
hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. 
Yaptığımız tüm çalışmaları akademik 
birikimler ile destekleyecek, uluslara-
rası ekonomik işbirliklerimizi ve sivil 
toplum diyaloğumuzu daha da arttı-
racağız.

 “ABD’DEN ÇİN’E, RUSYA’DAN 
KATAR’A TÜM GELİŞMELERİ 
YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ” 

Şubelerimiz, temsilciliklerimiz, 
uluslararası platformlardaki üyelikleri-
miz ve yurtdışındaki düşünce kuruluş-
ları ile yapacağımız işbirlikleri sayesin-
de ABD’den Çin’e, Rusya’dan Katar’a, 
Almanya’dan Japonya’ya dünyadaki 
tüm gelişmeleri ASKON olarak daha 
da yakından takip edeceğiz. Ülkemiz 
adına buralarda daha etkin rol alaca-
ğız. Uluslararası iş dünyası ağları için-
de etkin bir rol oynayan bir işadamları 
ve sivil toplum kuruluşu olma yolunda 
ilerleyeceğiz. Bizler bu misyon doğrul-
tusunda çalışmalarımızı sürdürürken, 

ASKON bu çalışma tarzı ile tam anla-
mıyla kurumsallaşacaktır.

 “NİTELİKLİ FİKİR VE PROJELER 
ÜRETİLEREK KAMUOYU 

İLE PAYLAŞILACAK”
ASKON yeni dönemde, misyonu 

doğrultusunda ülkemizin geleceği için 
nitelikli fikir ve proje üretmeye devam 
ederek, bu çalışmaları raporlaştırarak 
kamuoyuyla paylaşacağız.

“Savunma, Havacılık, Uzay ve 
Elektronik Sanayii’nde Aktif Yer Ala-
cağız”  Ülkemizin geleceği açısından 
son derece önem arz eden Savunma, 
Havacılık, Uzay, Yazılım ve Elektronik 
Sanayiinde ASKON olarak bizler de 
aktif yer alacağız. 

ASKON’un Yeni Genel Başkan 
Adayı Hasan Ali Cesur ayrıca üzerle-
rine büyük bir sorumluluk olarak dü-
şen işsizliğin önüne geçmek için istih-
damın arttırılmasına yönelik prestijli 
projelerinin de hayata geçirileceğini 
belirtti.  n HABER MERKEZİ 

OECD ve FAO, talepte yavaş 
büyümenin etkisiyle küresel gıda 
fiyatlarının düşük seyredeceği tah-
mininde bulundu.  Ekonomik İşbir-
liği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütünün (FAO) ortaklaşa hazırla-
dıkları 10 yıllık Tarımsal Görünüm 
Raporu’na göre, küresel gıda emtia 
fiyatları geçmiş yıllarda yaptığı zir-
velere kıyasla gelecek 10 yıl boyun-
ca düşük seviyelerde kalmayı sür-
dürecek. Bu durum, yükselen bazı 
ekonomilerde talep büyümesinin 
yavaşlayacağı beklentisi ve biyoya-
kıt politikalarının pazarlarlar üzerin-
deki azalan etkisinden oluşacak.

Hububat stoklarının son on yıl-
da 230 milyon metrik ton ile ikmali 
ve diğer birçok emtia stoklarının bol 
oluşu şu an neredeyse 2007-2008 
gıda fiyat krizinden önceki seviye-
lerine gerileyen küresel fiyatların 
artmasını sınırlandırmaya yardım 
edecek. Talepte yavaş büyümenin 
etkisiyle küresel gıda fiyatları düşük 
seyredecek.

Kişi başı gıda talebi büyük ölçü-
de yatay seyredecek. Sadece bazı 
gelişmiş ekonomiler buna istisna 
olabilecek. İlave kalori ve protein 
tüketiminin 10 yıl boyunca bitkisel 
yağ, şeker ve süt ürünlerinden gel-
mesi beklenirken et için talep büyü-
mesi yavaşlayacak.

Ortalama kaloriye erişim 

2026’da en az gelişmiş ülkelerde 
günde kişi başı 2 bin 450 kilokalo-
riye ulaşacak, gelişmekte olan diğer 
ülkelerde ise günde 3 bin kilokalori-
yi geçecek. Ancak yine de gıda gü-
vensizliği ve kötü beslenme bütün 
biçimleriyle küresel bir sorun olma-
ya devam edecek ve koordineli bir 
uluslararası yaklaşım gerektirecek. 

Verimlilik mahsul üretimini ar-
tıracak

Mahsul üretiminde artış özel-
likle yüksek ürün veriminden sağ-
lanacak. Mısır üretimindeki artışın 
yüzde 90’ının verim artışından, yüz-
de 10’nun ise ekim alanının geniş-
lemesinden gelmesi bekleniyor. Et 
ve süt ürünlerindeki artış ise bunun 
tam tersine hayvan sürülerindeki 
genişlemeden ve hayvan başına 
daha yüksek verimden sağlanacak. 
Süt üretim artışı önceki 10 yılla 
kıyaslandığında hızlanacak ve bu 
büyük ölçüde Hindistan ve Pakis-
tan’dan gelecek.

Raporun öngörülerine göre, su 
ürünleri yetiştiriciliği, balık sektö-
ründe büyümede baskın olacak ve 
çiftlik balık üretimi raporda analiz 
edilen bütün emtialar içinde en hızlı 
büyüyen protein kaynağı olacak.

Tarım ve balıkçılık ticaretindeki 
büyümenin ise bir önceki on yıldaki 
büyüme oranının yaklaşık yarısına 
doğru yavaşlaması tahmin ediliyor. 
n AA

‘FETÖ’nün finans kaynakları kurutuldu’

Nurettin Canikli

ASKON’un yeni Genel Başkan adayı Hasan Ali Cesur, “Yapacağımız çalışmalar ve geliştireceğimiz projeler ile Türkiye’nin 
her platformda öne çıkması ve ekonomik  potansiyelini hayata geçirebilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi. 
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Şehit Ömer Halisdemir 
kabri başında anıldı

Kalkınma Bakanı Elvan, “Tür-
kiye üzerinde hesabı olanlar şunu 
çok iyi bilsinler bir Ömer Halisdemir 
şehit olur, milyonlarca Ömer Halis-
demir gelir” dedi. Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan, 15 Temmuz Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 
kapsamında, hain darbe girişiminin 
seyrini değiştiren kahraman şehit 
Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor 
ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesin-
deki kabrini ziyaret etti. Kabir ziya-
retinde Elvan’ı, şehit babası Hasan 
Hüseyin ile kardeşi Soner Halisde-
mir karşıladı. Baba Halisdemir ile 
bir süre sohbet ederek Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Başbakan Binali Yıldırım’ın selam-
larını getirdiklerini söyleyen Elvan, 
Ömer Halisdemir’in kabri başında 
dua edip mezarına karanfil bıraktı.  
Bakan Elvan, aynı kabristanda bu-
lunan ve mart ayında hayatını kay-
beden şehidin annesi Fadimana Ha-
lisdemir’in de kabrini ziyaret ederek 
dua okudu. 

Anadolu topraklarının sayısız 
kahraman çıkardığını, onlardan bi-
rinin de Ömer Halisdemir olduğu-
nu belirten Elvan, şunları kaydetti: 
“Kabir ziyareti yapık. Fatihalarımızı 
gönderdik. Allah ruhlarını şad etsin. 
Allah cennet mekan eylesin. Bizde 
‘analar ne aslan doğurur’ diye bir 
deyim var. Gerçekten bu aslanlar, 
kahramanlar, bu toprakları milleti-
miz için, ülkemiz için vatan yapmış 
ve bugüne kadar da bu millet hep 
istiklalini korumuş hiçbir zaman bo-
yunduruk altında kalmamıştır. Eğer 
ezanımız susmuyorsa, al bayrağımız 

dalgalanıyorsa ve Türkiye adında 
bir ülke varsa, Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti adında bir devlet varsa 
bunlar şehitlerimiz sayesindedir ve 
bu şehitlerimizi yetiştiren analar 
sayesindedir.” Ömer Halisdemir’in 
babası Hasan Hüseyin Halisdemir 
de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan başta olmak üzere tüm 
devlet erkanına teşekkür ettiğini be-
lirtti. Ülkenin geleceği için gençlerle 
mücadelenin büyük önem taşıdığını 
ifade eden Halisdemir, “Tüm Türk 
milletine sonsuz teşekkür ediyo-
rum. Özellikle tüm annelere sonsuz 
teşekkür ediyorum. Ben bir Ömer 
Halisdemir’i nasıl yetiştirdiysem 
yeni gelen gençleri, askerleri, genç 
kızlarımızı da aynen öyle yetiştir-
meye hazırım. Her yerde vatanıma 
öncelikle hizmet etmeye hazırım ve 
ölene kadar da mücadele edeceğim. 
Hiçbir haine bir karış toprağımı ver-
memek için bütün gençlerimle ha-
zırım.” şeklinde konuştu.

Şehidin eşi Hatice Halisdemir’i 
beldedeki evlerinde ziyaret eden 
Bakan Elvan, daha sonra şehidin ba-
baevine geçti. Bakan Elvan, Hasan 
Hüseyin Halisdemir’e Türk bayrağı 
ve Kuran’ı Kerim hediye etti. Halis-
demir de Elvan’a Türk bayrağı ve 
Ömer Halisdemir’in fotoğrafının ba-
sılı olduğu tişört hediye etti. Elvan, 
hediye edilen tişörtü giyerek fotoğ-
raf çektirdi.

Bakan Elvan, daha sonra Çu-
kurkuyu beldesinde oluşturulan 15 
Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatı-
ra Ormanı’na fidan dikti.
n AA

Anadolu Ajansı (AA) Objektifle-
rinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi, 
Konya’da Mevlana Meydanı’nda açıl-
dı. Anadolu Ajansı (AA) foto muhabir-
lerinin objektifinden, Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz dar-
be girişimi sırasında ve sonrasında 
Ankara ve İstanbul’da çekilmiş 79 
fotoğraftan oluşan “AA Objektiflerin-
den Milli İradenin Yükselişi Sergisi” 
Konyalılar ile buluştu.  Darbe girişimi-
nin ardından demokrasi nöbetlerine 
ev sahipliği yapan Mevlana Meyda-
nı’ndaki sergi, 16 Temmuz Pazar gü-
nüne kadar açık kalacak.

Sergide, İstanbul ve Ankara’da 15 
Temmuz gecesi yaşananlar ve ardın-
dan tutulan demokrasi nöbetlerinden 
kesitler de yer alıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı Ahmet Sorgun, serginin açılışında 
yaptığı konuşmada, 15 Temmuz De-
mokrasi Şehitlerini Anma etkinlikleri-
nin dualarla başladığını söyledi.

Türk tarihinde 15 Temmuz’un 
ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret 
eden Sorgun, darbe girişiminin, asrın 
işgal girişimi ve milletin zaferi olarak 
iki yönü bulunduğuna dikkati çekti. 

Sorgun, işgal girişiminde bulunan 
ihanet çetesi ile buna karşı duran mil-
letin zaferinin fotoğraflarla anlatıldı-
ğını ifade ederek, “Bu hafta boyunca 
milyonlarca hatimler, mevlitler oku-
nacak. Şehit yakınlarına ve halkımıza 
yemek ikramı olacak. 15 Temmuz’u 
unutmayacağız ve unutturmayacağız. 
15 Temmuz, milletimizin hafızasında 
zafer olarak, millet düşmanları açı-
sından da hezimet olarak kalacaktır” 

diye konuştu. 
Konya Valisi Yakup Canbolat ise 

kentte 15 Temmuz’un hatırlanması 
için etkinlikler düzenlediklerini söy-
ledi. Diğer illerdeki gibi etkinliklerin 
bugünden itibaren başladığını anım-
satan Canbolat, şöyle konuştu: “15 
Temmuz darbe teşebbüsü, bu vatana 
yapılmış bir hain girişimdi. Milleti yok 
etmeye yönelik bir girişimdi. 

Bunu millet affetmeyecektir. Hiç-
bir zaman da affetmeyeceğiz. Bunu 
sürekli canlı tutacağız. Büyükşehir 
Belediyesinin desteği ve Anado-

lu Ajansının katkılarıyla hazırlanan 
fotoğraf sergimiz var. Cuma günü 
hatim duaları yapacağız. Akşamına 
da şehit ve gazilerimize, yakınlarına 
yemek ikramımız olacak. Ana prog-
ramımız ise cumartesi günü akşama 
doğru başlayıp sabaha kadar devam 
edecek. Mevlana Meydanı’nda hal-
kımızı, 15 Temmuz’da nasıl kıyama 
kalkmışsa yine o akşam burada gör-
mek istiyoruz.” 
HALKIN BİLİNÇLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ     

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek de etkinlikilerin 

bugün itibarıyla başladığına işa-
ret ederek, “Mevlana Meydanı’nda 
Anadolu Ajansı ile müşterek hazır-
ladığımız 15 Temmuz Milli İradenin 
Yükselişi sergisindeyiz. Halkımızın 
bilinçlenmesi ve bir daha böyle olay-
lar yaşanmaması için bu çalışmalar 
önemli. Öte yandan tüm Konyalı 
hemşehrilerimizi, 15 Temmuz ak-
şamı Mevlana Meydanı’na çağırıyo-
rum.” diye konuştu.

Sorgun ve beraberindekiler, daha 
sonra sergiyi gezdi, fotoğrafları ince-
ledi.  n AA

AA, 15 Temmuz’u fotoğraflarla sergiledi

79 fotoğraftan oluşan “AA Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi” Konyalılar ile buluştu. 

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliklerde tören düzenlendi. Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, yetkililer Konya Şehitliği'nde, şehit kabirlerini ziyaret etti

Şehitlerin kabrine 
karanfiller bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişi-
minin birinci yılı dolayısıyla düzenle-
nen ve bir hafta sürecek Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamın-
da, yetkililer Konya Şehitliği’nde, şehit 
kabirlerini ziyaret etti. Yapılan duanın 
ardından törene katılanlar ve şehit ya-
kınları, Türk bayraklarıyla donatılmış 
mezarların üzerini ve çevresini temiz-
leyip, karanfil bıraktı.

Vali Yakup Canbolat ve beraberin-
dekiler, şehitlikteki törenin ardından 
Selimiye Camisi’ndeki Mevlid-i Şerif 
programına geçti. Mevlit sonrası tüm 
şehitler için dua edildi. Programa Vali 
Yakup Canbolat’ın yanı sıra, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 

Akyürek, 3. Ana Hava Jet Üssü Ko-
mutanı Hv. Plt. Tümgeneral Mehmet 
Özlü, AK Parti Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun, M. Uğur Kaleli, Halil Etye-
mez, Mehmet Babaoğlu, Ömer Ünal, 
Hüsnüye Erdoğan, Leyla Şahin Usta, 
Ziya Altunyaldız, Konya Cumhuriyet 
Başsavcısı Bestami Tezcan, Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, Karatay Belediye Başka-
nı Mehmet Hançerli, AK Parti İl Baş-
kanı Musa Arat, Konya Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı Recep Pekdemir de 
katıldı. Program, Mevlana Meydanı’n-
da yemek ikramıyla sona erdi.   n AA Yapılan duanın ardından Türk bayraklarıyla donatılmış mezarlara karanfil bırakıldı.
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Karaman’da çatıdan düşen Suriyeli işçi, kal-
dırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Olay, sabah saatlerinde bir soğuk hava 
deposunda meydana geldi. Çatıda çalışan 
36 yaşındaki Suriye uyruklu Cihat Elha-
mit, biranda dengesini kaybetmesi sonucu 
yaklaşık 5 metre yüksekten yere düştü. Ağır 
yaralanan Suriyeli işçi ambulansla kaldırıldığı 
Karaman Devlet Hastanesinde tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca 
Anma ve Mizah Günleri kapsamında Akşe-
hir’de çeşitli yerlerde ve mahallelerde gös-
teriler yapan dans ve halk oyunları ekipleri 
final gösterisi yaptı. 5 Temmuz tarihinden 
bu yana Akşehir’deki çeşitli meydanlarda ve 
Huzurevinde gösteriler sergileyen ekipler 
ayrıca daha önce belde olan Büyükşehir 
Yasası ile Akşehir’in Mahallesi haline gelen 
Karahüyük, Engili, Çakıllar, Karabulut, Adsız, 
Reis, Yazla mahallelerinde de gösterilerini 
sundu. Büyük beğeni toplayan gösterilerde 
özellikle Ekvator ekibinin dansları vatandaş-
larca ilgiyle izlendi.  n İHA

Akşehir’de 
kültürel etkinlik

Suriyeli işçi
çatıdan düştü

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova 3. 
Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl 
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’nın 
faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 
müşterek yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi: “Yüksekova ilçesi Urşe-Cafer 
Gediği bölgesinde dün hava hücum harekatıyla bölücü terör 

örgütü mensuplarının bulundukları yere taarruz helikopter-
leri ve topçu desteğinde başlanan operasyonda, 11 Temmuz 
itibarıyla hava kuvvetleri ve yer birlikleri atışıyla toplam 6 bö-
lücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede 
geniş çaplı operasyon sürmekte olup konuyla ilgili adli tahki-
kat devam etmektedir.”
n AA

Hakkari’de 6 terörist etkisiz hale getirildi

AİHM, Belçika’da peçe
yasağını haklı buldu!

MEB’den izinsiz eğitime 
3 milyon 642 bin lira ceza

Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi, Belçika’daki peçe yasağının 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
si’ni ihlal etmediğine karar verdi.  
Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM) , Belçi-
ka’da 2011 yılında yürürlüğe giren, 
kamusal alanda yüzün tamamen 
kapatılmasını yasaklayan yasaya 
karşı iki Belçikalı ve bir Fas kökenli 
vatandaşın açtığı davayı karara bağ-
ladı.

Başvuruyu yapan üç Müslü-
man kadının kişisel özgürlükler, dini 
inanç ve yaşam biçimi gerekçele-
riyle yasaya ve uygulamaya karşı 
çıktıkları belirtilen kararda, yüzün 
tamamen kapatılmasını yasaklayan 
yasanın sadece belli bir kesimi değil 
herkesi kapsadığı ve bu noktada ob-
jektif ve orantılı olduğu kaydedildi. 

Mahkeme, Fransa ile ilgili ben-
zer davada verdiği “AİHS’nin ayı-
rımcılığın yasaklanması, aile ve özel 
yaşama saygı, ibadet özgürlüğüne 

saygı ile ilgili maddelerinin ihlal 
edilmediği” kararını hatırlatarak, 
“birlikte yaşama” ve “demokratik 
toplumlarda başkalarının haklarının 
korunması” gerekçelerinin yasak 
kararını geçerli kıldığını bildirdi.

Mahkeme, 2014 yılında, Fran-
sa’da yaşayan Pakistan kökenli bir 
kadının peçe yasağı nedeniyle yap-
tığı başvuruyu reddetmişti. 

Öte yandan mahkeme, gerekçe-
li kararında, Fransa’dakinden fark-
lı olarak Belçika’da yasağın ikinci 
kez ihlali halinde hapis cezasının 
da öngörüldüğünü hatırlatarak, bu 
cezanın yargıcın inisiyatifine bırakıl-
masını ve Belçika Danıştayının da-
vacılardan birinin yaptığı başvuruya 
itiraz kapısını kapatmasını eleştirdi. 
Bu noktada AİHS’nin adil yargıla-
mayı düzenleyen 6. maddesinin ih-
lal edildiğine hükmeden mahkeme, 
davacıya Belçika tarafından 800 
avro tazminat ödenmesini kararlaş-
tırdı.  n AA

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Vatan ihanetiyle suçlanmış olan bir örgütün 
ortaya koymuş olduğu olaylar zincirinin detaylarıyla şu anda karşı karşıyayız” diye konuştu

‘Merhamete yer yok
ama adalete yer var’

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi tara-
fından “15 Temmuz Öncesi ve Son-
rası Analizi, Yaşananların Geleceğe 
Etkileri” konulu panel 14 Temmuz’da 
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Asım Du-
man Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirilecek. 

Panele alanında yetkin isimlerden 
olan Liberal Düşünce Topluluğu ku-
rucularından İstanbul Medipol Üni-
versitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla 
Yayla, Takvim gazetesi köşe yazarı 
Ekrem Kızıltaş, İstanbul Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Alkan, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Kudret Bülbül ve Gazi 
Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Şahin panelist olarak katı-
lacak.

Konu hakkında konuşan NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 15 
Temmuz’da ülkenin uçurumun eşi-
ğinden döndüğünü söyleyerek, “15 
Temmuz şehitlerimizi hayırla yâd 
ediyoruz. Allah cennette onların ma-
kamını ali eylesin, bizleri de onlara 
komşu eylesin. Elbette bu tür olay-
ların değerlendirmesini tarih önünde 
uzun yıllar sonra daha sağlıklı yapa-
bilme şansına sahip olacağız. Ama 
elde ettiğimiz bilgiler ve ülkenin nasıl 
bir uçurumdan döndüğü konusunda 
ortaya konan belgeler bizleri şükret-
mek ve bu konuda özellikle geçmişte 
nerelerde hata yaptığımız yönünde 
değerlendirmeler yapmak üzere so-
rumlu tutuyor. Çünkü tarih, tekerrür 
etmemesi için ders alınması gereken 
olaylar zinciriyle doludur.” dedi.

“SÜREÇTE MERHAMETE YER YOK 
AMA ADALETE YER VAR”

Bir yıldır hem FETÖ ile mücadele 
etme konusunda hem de nerelerde 
hata yapıldığını tespit konusunda ül-
kemizde ciddi bir çalışma yürütüldü-
ğünü belirten Rektör Şeker, “Karşıla-
şılan tablo çok vahim ve bu dönem, 
özenli bir şekilde hiçbir şey atlanma-
dan üzerinde hassasiyetle durulması 
gereken bir süreç. 

Bu süreçte merhamete yer yok 
ama adalete yer var. Adaletsiz ol-
maz ve adaleti aramak da ancak bu 
tür değerlendirmeler ve incelemeler 
eşliğinde yapılabilir. Mahkemeleri-
miz hukuki süreçleri ile beraber çalı-
şıyor ve bu sürecin içerisinde elbette 
bu kadar büyük bir kalkışmanın kısa 
sürede hesabının görülmesi de bek-
lenemez. Bu konuda devletin tüm 
mekanizmalarının çalışarak hızlı bir 
sonuç üretme odaklı adalet mekaniz-
ması şekillendirmesi de başka hata-
lar getireceğinden dolayı, olayı kendi 
seyrinde yürütmek gerekiyor.” diye 

konuştu.
“15 TEMMUZ ŞANLI BİR DESTAN 

OLARAK ANILACAK”
Türk Milletinin şanlı bir direnişle 

kalkışmayı püskürttüğünü vurgula-
yan Rektör Prof. Dr. Şeker, “Vatan 
ihanetiyle suçlanmış olan bir örgütün 
ortaya koymuş olduğu olaylar zinciri-
nin detaylarıyla şu anda karşı karşıya-
yız. 

Bu detaylar bize gösteriyor ki yıl-
lardır faaliyet gösteren bu örgütün 
işbirlikçileriyle beraber ülkeyi işgale 
götürecek olan bir süreci bekledik-
leri, amaçladıkları net. Bu konuda 
Türk Milleti ortaya koyduğu şanlı di-
renişiyle bu kalkışmayı püskürttü ve 
gerekli dersi vermiş oldu. Keşke 15 
Temmuz yaşanmasaydı, keşke bu sı-
kıntılar oluşmasaydı diyoruz ama iyi 
ki bu şekliyle, daha gafil olduğumuz, 
daha cevap veremeyecek durumda 
olduğumuz bir ortamda karşılaş-
madığımıza da şükrediyoruz. 

15 Temmuz itibariyle ülkemiz her an 
uyanık olması gereken bir süreç yaşa-
dı. 15 Temmuz, ülkemiz insanının fe-
rasetiyle, basiretiyle darbeyi püskürt-
tüğü, gelecek kuşaklara bırakılacak 
olan şanlı bir destan olarak anılacak. 
Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde ülkemiz yöneticilerinin 
muhalefetiyle ve iktidarıyla beraber 
ortaya koydukları aklıselim tavırla ül-
kemiz selamete çıkarıldı. Gelinen bu 
noktadan sonra ülkemizin gençleri-
nin başkalarına aklını, kalbini ipotek 
etmemesi için neler yapılması ge-
rektiğinin planlanması ve bu konuda 
hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Bu 
konuda üniversiteler olarak bizler de 
üzerimize düşeni yapmak durumun-
dayız.” ifadelerini kullandı.
“GELECEK KUŞAKLAR İÇİN PANELDE 

YAPILACAK ANALİZLERİN ÖNEMİ 
BÜYÜK”

Yapılacak olan panelin 15 Tem-
muz’u unutmama, unutturmama 
ve yeniden hatırlatma amacının ol-
duğunu aktaran Şeker, “Panelde 15 
Temmuz’a nasıl gelindiği, öncesi ve 
sonrasıyla 15 Temmuz’dan ülkenin 
geleceğinin nasıl etkileneceği tartı-
şılarak nelerin yapılması gerektiği 
konusunda bir değerlendirme yapı-
lacak. Hepimiz için, özellikle de ge-
lecek kuşaklar için panelde yapılacak 
olan analizlerin önemi büyük. Pane-
lin, başarılı bir panel olarak 15 Tem-
muz’un değerlendirilme süreçlerinde 
bir kilometre taşı olacağını, önemli bir 
yer tutacağını ve hayırlara vesile ola-
cağını düşünüyor ve tüm Konyalıları 
panele davet ediyorum.” diyerek söz-
lerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ 

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 
yapılan denetimler sonucunda, 
22 ilde, kurum açma izni ile iş yeri 
açma ve çalışma ruhsatı almadan 
eğitim veren kurumlar, toplam 3 
milyon 642 bin 835 lira idari para 
cezası kesilerek kapatıldı. MEB 
yetkililerinin edindiği bilgiye göre, 
denetim elemanlarınca, bu yılın 
başından itibaren 81 il genelinde 
merdiven altı olarak da tabir edilen, 
bakanlıktan ruhsat almadan izinsiz 
eğitim faaliyeti yürüten kurumlara 
ilişkin çalışma yürütüldü.

“Eğitim merkezi”, “eğitim da-
nışmanlığı”, “eğitim rehberliği”, 
“kariyer rehberliği”, “eğitim koç-
luğu”, “ödev merkezi” gibi adlar 
altında veya herhangi bir ad belirtil-
meden eğitim faaliyetinde bulunan 
yerlere, 2017 Ocak ayından bu yana 

toplam 3 milyon 642 bin 835 lira 
idari para cezası verildi. En çok idari 
para cezası kesen valilikler arasında 
ilk sırada 2 milyon 39 bin 962 lira 
ile İstanbul Valiliği, ikinci sırada ise 
403 bin 110 lira ile Van Valiliği yer 
aldı.  

Konuya ilişkin değerlendirmede 
bulunan MEB Özel Öğretim Ku-
rumları Genel Müdürü Kemal Şam-
lıoğlu, izinsiz eğitim veren yerlere 
ilişkin velilere uyarılarda bulunarak, 
“Velilerin dikkatli olmaları, izinsiz 
faaliyet gösteren eğitim kurumların 
önüne geçmek açısından önemli. 
Veliler, bir kurumun bakanlıktan 
izni olup olmadığını Özel Öğretim 
Kurumları Genel Müdürlüğünün 
resmi internet sitesinden sorgula-
yarak olası mağduriyetlerin önüne 
geçebilecekler” diye konuştu.  n AA

‘O hainliği milletimiz unutmayacak’
15 Temmuz Demokrasi ve Milli 

Birlik Günü anma etkinlikleri başla-
dı. Bu kapsamda Ereğli Kaymakamı 
Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli AK 
Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyükto-
run ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Ereğli Şehit Aileleri Birliği Başkanı 
Yılmaz Ertaştan, Belediye Meclis 
Üyeleri, STK Başkan ve Üyeleri, Ku-
rum Müdürleri ve Şehit aileleri Mey-
danbaşı Mezarlığı Şehitliği’ni ziyaret 

ettiler.    
15 Temmuz, şanlı Türk tari-

himizde kara gecede destansı bir 
direniş olarak yerini alacak diyen 
Başkan Özgüve,: “15 Temmuz 2017 
Cumartesi günü hainlerin Millet ira-
desine darbe vurmaya çalıştıkları 
kalkışmanın yıldönümü bu vesileyle 
ilçe protokolümüzle birlikte anma 
etkinliklerimize şehitliğimizi ziyaret 
ederek başlıyoruz. 

O kara gecede FETÖ terör örgü-

tünün içerde ve dışarıdaki uzantıları-
nın kalkışmasını milletimiz destansı 
bir direnişle bertaraf etti. Bu milletin 
iradesine, bağımsızlığına ve özgür-
lüğüne ket vurulamayacağına tüm 
dünya şahit oldu. 

O geceyi, o hainliği milletimiz 
unutmadı, unutmayacaktır. 15 Tem-
muz geleceğine sahip çıkan milleti-
mizin kahramanlık destanıdır. 

Ben bu duygu ve düşünceler-
le o gece şehit düşen kardeşlerimiz 

ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyo-
rum, ailelerine sabırlar diliyorum. 15 
Temmuz ile ilgili anma programla-
rımıza devam edeceğiz. Cumartesi 
günü saat 20.30’da Atatürk Anıtı 
önünde saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’mızın okunmasının ardından baş-
layacak yürüyüşümüze, Yunus Emre 
Meydanı 15 Temmuz Demokrasi ve 
Şehitler Parkımızda buluşmaya tüm 
hemşehrilerimizi bekliyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ 

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker



Irak’ın Kerkük kentinde Peşmer-
ge heykelinin dikilmesine Türkmen 
ve Araplar tepki gösterdi.

Irak’ın Kerkük kentinde Peşmer-
ge heykelinin dikilmesine Türkmen 
ve Araplar tepki gösterdi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Ker-
kük İl Teşkilat Sorumlusu Muham-
met Ağa, AA muhabirine, ‘’Kerkük’te 
sadece Peşmergenin kanı dökülmedi. 
Beşir,Tazehurmatu, Dakuk, Tuzhur-
matu ve Irak’ın her yerinde Türk-
menler de canlarını verdi. Bu heykelle 
Kerkük’ün bir tek Peşmerge tarafın-
dan korunduğu mesajının verilmesini 
kesinlikle reddediyoruz.’’ dedi.

Ağa, ‘’Bu heykelin dikilmesiyle 
Kerkük’ün Kürtlerin olduğunu gös-
termek istiyorlar. Irak Türkmen Cep-
hesi olarak Kerkük’ün güney girişinde 
bir Türkmen askerinin heykelini dike-
ceğiz.’’ ifadesini kullandı.
“BAŞKALARINI RENCİDE ETMEMELİ”

Kerkük’te Kürt kökenli Berzan 
Dello, “Yıllardır Kerkük’ü tek başına 
terörden koruyan Peşmerge için bu 
heykelin dikilmesi en doğal haktır. 
Bu kentin terörden korunması için 
en büyük kurbanı veren Peşmerge 
güçleri oldu. Peşmerge bir tek Kürt-
leri değil, tüm etnik grupları korudu.’’ 
görüşünü savunurken, Arap Sait Ni-
zamettin,’’Bu adım (Peşmerge heyke-
li) kabul edilemez. Hiç kimse yaptığı 
fedakarlıklar üzerinden başkalarını 
rencide etmemeli. Burası tüm Ker-
küklülerin memleketidir.’’ dedi.

Türkmen kökenli Adnan Ker-
küklü de ‘’Peşmergenin Kerkük için 
fedakarlıklarda bulunması kentin 
Kürt olduğu anlamını taşımaz.” diye 
konuştu. 

Kerkük’ün kuzey girişinde, Vali 
Necmeddin Kerim’in talimatıyla 25 
metre yüksekliğe sahip Peşmerge 
heykeli dikildi.  n AA
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Bosna’da soykırımın acısı sürüyor Araplar, DEAŞ’tan kurtulmak istiyor
Bosna Hersek’in doğusundaki 

Srebrenitsa’da 1995 yılında gerçek-
leştirilen soykırımda hayatını kay-
beden 71 kurbanın cenazesi, Poto-
çari Anıt Mezarlığı’nda defnedildi.

Avrupa’da, İkinci Dünya Sava-
şı’nın ardından yaşanan en büyük 
insanlık trajedisi olarak nitelendiri-
len Srebrenitsa soykırımında katle-
dilenlerden 71 kurbanın cenazesi, 
kılınan namazın ardından Potoçari 
Anıt Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türkiye adına Başbakan Yar-
dımcısı Numan Kurtulmuş’un ka-
tıldığı törende, bölge ülkelerinden 
siyasiler, din adamları, diplomatlar, 
uluslararası kurumların temsilcileri 
ve binlerce vatandaş yer aldı. He-
yetler, eski akümülatör fabrikasında 
yapılan anma töreninin ardından 
cenaze namazının kılınacağı Poto-
çari Anıt Mezarlığı’na gelerek soy-
kırım anıtına çiçek bıraktı. Başba-

kan Yardımcısı Kurtulmuş ile TRT 
Genel Müdürü İbrahim Eren ve 
Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi 
Haldun Koç da anıta çiçek bıraktı.

Cenaze namazını kıldıran Bosna 
Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) 
Başkanı Husein Kavazoviç, soykı-
rım kurbanları için dua etti. Duala-

rın ardından tek tek isimleri okunan 
71 kurbanın cenazeleri, yakınları ve 
vatandaşlar tarafından gömülecek-
leri mezarlara taşınarak gözyaşla-
rıyla toprağa verildi. Potoçari Anıt 
Mezarlığı’na defnedilen kurbanların 
sayısı, bugünkü cenaze törenin ar-
dından 6 bin 575’e yükseldi.  n AA

Irak’ın Kerkük kentindeki Arap-
lar, Havice ilçesinin bir an önce te-
rör örgütü DEAŞ’tan kurtarılmasını 
talep ediyor.  Kerkük Vali Yardım-
cısı ve Arap Meclisi Başkanı Rakan 
Said, düzenlediği basın toplantısın-
da, DEAŞ’ın 2014’ten bu yana elin-
de tuttuğu Havice ilçesinden kentin 
diğer bölgelerine tehdit oluşturma-
ya devam ettiğini belirtti. 

Musul kent merkezinin başarılı 
bir şekilde DEAŞ’tan geri alındığını 
hatırlatan Said, “Operasyon sırası 
DEAŞ’ın elinde tuttuğu Havice’ye 
geldi.” dedi. 

DEAŞ’ın Musul’u kaybettikten 
sonra sivillerden intikam almaya 
başladığını dile getiren Said, “Örgü-
tün Havice’de insanlık dışı eylem-
lere başvurduğu bilgisini alıyoruz. 
DEAŞ neredeyse her gün katliam 
yapıyor.” uyarısında bulundu.  Sivil-
lerin kendi imkanlarıyla Havice’den 
kaçmaya çalıştığını söyleyen Said, 

terör örgütünün tüm yolları kapat-
tığı bilgisini verdi.

Kerkük Vali Yardımcısı, bölge-
nin bir an önce DEAŞ’tan temiz-
lenmesini isteyen Kerkük Arapları 
olarak, başlatılacak muhtemel ope-
rasyonda yer almaya hazır oldukla-
rını da vurgularken, “Haşdi Vatani 
(Gönüllü Sünni Gücü) bünyesinde, 
tamamı Havicelilerden oluşan bin 

250 kişilik gücümüz mevcut. Her 
ne kadar silah ve mühimmat ko-
nusunda birçok eksikliğimiz olsa da 
diğer güvenlik güçlerinin yanında 
operasyona katılmaya hazırız.” diye 
konuştu. Terör örgütü DEAŞ, Ha-
ziran 2014’ten bu yana Kerkük’ün 
batısında yer alan Havice ilçesi ve 
ona bağlı Riyaz, Abasi, Reşid ile Zap 
kasabalarını elinde tutuyor.
n AA

Jandarma Genel Komutanı Org. Yaşar Güler, ABD’de düzenlenen “Türkiye: 15 Temmuz Darbe Girişiminden 
1 Yıl Sonra” panelinde, “15 Temmuz FETÖ ile bağlantılı askerler tarafından tertip edilmiştir” dedi

‘Terörle mücadelede en
başarılı yılı geçiriyoruz’

Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Yaşar Güler, Siyaset 
Ekonomi ve Toplum Araştırmala-
rı Vakfı (SETA) Washington Ofisi 
tarafından ABD’nin başkenti Was-
hington’da düzenlenen “Türkiye: 
15 Temmuz Darbe Girişiminden 1 
Yıl Sonra” başlıklı panelde konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) devletin birçok kademesi-
ne yerleşebilmek için uzun yıllar 
boyunca gizli bir çaba içinde ol-
duğunu anlatan Orgeneral Güler, 
örgüt mensuplarının gizlilik ve ta-
kiye içinde bu kademelere örgütün 
amaçları doğrultusunda sızdığını 
belirtti.
“TÜM ORDUYA MAL EDİLMEMELİ”

Güler, kendisinin de tanıdığı 
bazı generallerin 15 Temmuz ge-
cesi aldıkları talimatlarla halka kar-
şı harekete geçtiğini dile getirerek 
kendi emir subayının yaptıkların-
dan başlayarak o gece yaşadıklarını 
detaylı bir şekilde paylaştı.

Böyle bir girişimin tüm orduya 
mal edilmemesi gerektiğinin altını 
çizen Güler, “15 Temmuz, radikal 
bir terör örgütü olan Fetullahçı Te-
rör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı gö-
revli ve görevde olmayan askerler 
tarafından tertip edilmiştir” diye 
konuştu.

Darbe girişiminde bulunanla-
rın kendisini o gece zorla kışladan 
çıkarıp Akıncı Üssü’ne götürmeye 
çalıştığını anlatan Güler, “O gece 
mucize eseri kurtulduğumuzu söy-
leyebilirim. Bizi götürmeye çalıştık-
ları araca daha sonra baktığımızda 
kurşunlanmamış çok az yerinin kal-
dığını gördük.” ifadesini kullandı.

Darbeyi ordu içindeki küçük 
bir grubun yapmaya çalıştığını ve 
bu grubun sanki “tüm ordu darbe 
için harekete geçmiş” gibi sunmaya 
çalıştığını ifade eden Orgeneral Gü-
ler, “Ancak başta Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
hükümetimiz ve yüce milletimiz 

buna karşı çıktı” dedi.
Güler, halkın sokaklara dökülüp 

darbe girişimine karşı çıktığını ve 
aynı süreçte Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin (TSK) darbecilere geçit ver-
meyerek bu girişimi boşa çıkardığı-
nı vurguladı. 

Darbenin öne alınmasıyla ba-
şarısız olduğunu, gece yarısından 
sonra yapılması halinde başarılı 
olacağı şeklindeki yaklaşıma katıl-
madığını söyleyen Güler, “Kurgu-
landığı zamanda insanlar uykuday-
ken darbe girişiminin uygulanması 
halinde başarılı olacağı söyleniyor. 
Buna itiraz ediyorum. Millet, gece 
verdiği reaksiyonu sabah uyandı-
ğında da vermez miydi? Eğer silah-

lardan korkuyor olsalardı gece de 
öyle olurdu” diye konuştu.

Türk insanının zorluklara karşı 
oldukça dayanıklı olduğuna işaret 
eden Orgeneral Güler, Türk mille-
tinin 15 Temmuz’da gösterdiği re-
aksiyonun çok az örneğinin olduğu-
na ve dünyanın terörle mücadelede 
Türkiye’nin tecrübelerini duymaya 
ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

RADİKALİZM PROBLEMİ
Güler, FETÖ’nün sadece Tür-

kiye ile ilgili bir sorun olmadığını, 
dünyanın birçok yerindeki eylemle-
riyle bu örgütün pek çok ülke için 
bir sorun olduğu değerlendirmesini 
yaptı.

Tüm bu sürecin arkasında top-

lamda bir radikalizm sorununun 
olduğunu kaydeden Güler, “Dün-
ya, bu tür bir organizasyona ve bu 
radikalizme karşı uyanık olmalıdır.” 
dedi.

Güler, terörle sadece şahıslar 
ve kurumlar üzerinden değil, aynı 
zamanda ilkeler üzerinden de mü-
cadele edilmesi gerektiğini dile 
getirdi. Darbe girişiminden sonra 
ordu bünyesinde rakamsal olarak 
kısmi bir kapasite kaybı olduğunu 
ancak inançlı bir şekilde son 1 yılda 
PKK ile çok etkili mücadele edildi-
ğine vurgu yapan Güler, “40 yıllık 
mücadelemizin belki de en başarılı 
yılını geçiriyoruz” diye konuştu.
n AA

Arakanlı Müslümanlar 
açlıkla karşı karşıya

Körfezde devam eden 
krizde diyalog çağrısı

Myanmar’ın Arakan eyaletin-
deki askeri baskıların, 220 binden 
fazla Arakanlı Müslümanı (Rohing-
ya) açlığın eşiğine getirdiği bildirildi. 
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda 
Programından (WFP) yapılan açıkla-
mada, Arakan’da Ekim 2016’da sı-
nır karakollarına yapılan saldırıların 
ardından askeri baskıların başlama-
sından bu yana eyaletin kuzeyindeki 
hassas bölgelerde gıda güvensizliği-
nin daha da kötüye gittiği belirtildi.

Bölgede 45 köydeki 450 aile ile 
yapılan görüşmelere dayandırılan 
açıklamada, açlık tehdidinin ciddi 
anlamada etkisini gösterdiği ve acil 
insani yardıma ihtiyaç duyulan böl-
gede 225 bin 800 kişinin açlık çek-
tiği aktarıldı.

İncelemede görüşülen çocukla-
rın hiçbirinin uygun beslenmediği 
vurgulanan açıklamada, 5 yaşından 
küçük 80 bin 500 çocuğun gelecek 
12 ayda akut dengesiz beslenme 
nedeniyle tedavi görmeye ihtiyaç 
duyacağı ifade edildi.

BM İnsan Hakları Özel Rapor-
törü Yanghee Lee’nin, Arakanlı 

Müslümanların karşı karşıya kal-
dığı insan hakları ihlallerine yöne-
lik incelemelerde bulunmak üzere 
Myanmar’a yaptığı ziyaret pazar 
günü başlamıştı.

Lee’nin, ziyaret kapsamında 
Arakanlı Müslümanlara yönelik ih-
lallerle ilgili hükümet yetkilileriyle 
görüşmesi ve Arakan eyaletini ziya-
ret etmesi bekleniyor.

Sınır karakollarının bulunduğu 
Maungdaw ve Yathay Taung ka-
sabalarında nüfusun çoğunluğunu, 
BM tarafından dünyada en fazla 
zulüm gören topluluk olarak tanım-
lanan Arakan Müslümanları oluştu-
ruyor.

Arakanlı Müslümanlar, önce-
ki Myanmar hükümeti tarafından 
Bangladeş’ten gelen göçmenler ola-
rak görülüyor ve resmi belgelerde 
“Bengalli” olarak adlandırılıyordu. 
Hala 135 ayrı etnik grubun resmi 
olarak tanındığı ülkede, radikal mil-
liyetçi Budistler, Arakanlı Müslü-
manların resmi olarak tanınmasına 
karşı çıkıyor.
n AA

Kuveyt Haber Ajansı’nın 
(KUNA) haberine göre, Kuveyt’teki 
Havalli ilinde bulunan Beyan Sara-
yı’nda Kuveyt Dışişleri Bakanı Sa-
bah Halid el-Hamad es-Sabah, ABD 
Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile 
İngiltere Ulusal Güvenlik Müsteşarı 
Marc Sedwill’in katıldığı bir toplantı 
düzenlendi.

Haberde, üç ülkenin Körfez-
de devam eden kriz konusundaki 
endişelerini paylaştığı, taraflardan 
krizi diyalog yoluyla çözmelerini ve 
bölgedeki gerginliği azaltmalarını 
istedikleri belirtildi.

Toplantıda ayrıca ABD ve İn-
giltere’nin, Kuveyt’in arabuluculu-
ğuna ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah 
el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın kri-
zin çözümü konusundaki çabalarına 
tam destek verdikleri vurgulandı.

Tillerson, 9 Temmuz’da İstan-
bul’u ziyaret ederek Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir 
araya gelmişti. Daha sonra Kuveyt’e 
geçen Tillerson, Şeyh Sabah tara-
fından Havalli kentindeki Dar Selva 
Sarayı’nda kabul edilmişti.
n AA

Kerkük’te bayrak krizinden sonra heykel krizi

Jandarma Genel Komutanı Org. Yaşar Güler
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Meram Belediyesi, “15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız” mesajı ile 15 Temmuz hani darbe girişiminin yıldönümünde video 
klipler hazırladı. 3 ayrı şehidin hikayesinin anlatıldığı video klipleri   #MeramımızVatan hashtag’iyle sosyal medyadan ve youtube’dan paylaşıldı

Meram’dan 15 Temmuz’daki 
kahramanları anlatan 3 video

Meram Belediyesi, 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin 1. yılında,  o 
gecenin kahramanlarından 3 ayrı 
şehidin hikayesinin anlatıldığı video 
klipleri   #MeramımızVatan hash-
tag’iyle sosyal medyadan ve youtu-
be’dan paylaştı. Videoları kısa süre 
içinde on binlerce kişi beğenerek pay-
laştı.  15 Temmuz’u unutmayacakla-
rını ve unutturmayacaklarını vurgula-
yan Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “15 Temmuz gününü, tarihin 
sayfalarına altın harflerle yazdıran şe-
hitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle 
anıyoruz” dedi. 

“BUGÜN GİTMEZSEK 
NE ZAMAN GİDECEĞİZ”

Meram Belediyesi tarafından ha-
zırlanan 15 Temmuz şehitleriyle ilgili 
ilk video klip Şehit Mehmet Güder’e 
ait. 53 yaşında olan ve restoranda ça-
lışan Şehit Mehmet Güder, “O gece 
de restorandaydım yine.  Önce te-
levizyonda gördüm tankları, millete 
yağan kurşunları. Bizim restoran za-
ten Vatan Caddesi’nde. Duramadım, 
çıktım. Arkadaşım, ‘Gitmeyelim Meh-
met abi’ dedi. Yok dedim, gideceğiz. 
‘Hem bugün gitmezsek ne zaman gi-
deceğiz” diyor ve devam ediyor: 

“BENİM EŞİM ASKER DEĞİL, POLİS 
DEĞİL NE ŞEHİDİ KARDEŞİM”

“Ben Mehmet Güder. Çıktım 
Vatan Caddesi’ne.  Vatansızlar sal-
dırıyordu.  Çıktım Vatan Caddesi’ne, 
tanklar ilerliyordu. Durmadım, ben de 
ilerledim. Bu kez gökten kurşun yağı-
yordu. Bir helikopter, devasa demir 
yığını Vatan Caddesi’ne inmeye hazır-
lanıyordu. Polislerden biri;  ‘Abi’ dedi: 
‘Bu helikopter buraya inerse vatanı 
kaybederiz.’ Sadece Vatan Caddesi 
değildi bahsettiği, anladım. Koştum 
helikoptere doğru. O sırada helikop-
ter inmeye başladı.  Elimi uzattım, 
tuttum helikopteri. Durun kardeşim, 
diyecektim. Yapmayın. Hem silahsız 
biri ne yapabilir ki bir helikoptere? 
Açtılar kapıyı, üzerime doğrultulan 
silahın gölgesi başımdaydı. Sonra bir 
anlık sıcaklık. Düştüm yere. Sanki 
toprağın içine doğru bir kapı açıldı, 
sonra aydınlandı hava. İçimi bir huzur 
kapladı. Sonra bir üşüme hissi, üzeri-
mi örttüler, yer ısındı, gök ısındı, içim 

ısındı. Telefonum da o an çaldı. Eşim 
Ayten. Çay koy demiştim, meraklan-
mıştır tabii. Yanımdaki polislerden biri 
açtı telefonu.  ‘Sen kimsin’ dedi eşim 
Ayten: Neden açtın eşimin telefonu-
nu. Abla dedi:  ‘Ben polis memuru-
yum, eşiniz şehit oldu.’ Şaşırdı Ayten: 
‘Benim eşim asker değil, polis değil 
ne şehidi kardeşim’ dedi ağlayarak. 
Aytenim, 32 yıllık hayat arkadaşım, 
dert ortağım. Ben artık şehidim.  Ben 
seni cepheye göndermedim deme. 
Öyle bir zamandayız ki her yer cephe. 
Düşman kim belli değil, dost kim bel-
li değil. Pusu nerde, bilinmez. Senin 
Mehmedin şehit olmuş ne çıkar, bu 
vatanın Mehmetleri  tükenmez.” 
“KORUDUĞUM CAN VATAN DEMEKTİ”

Meram Belediyesi tarafından 15 
Temmuz şehitleriyle ilgili hazırlanan 
ikinci video klip ise Cumhurbaşkan-
lığı yakın koruması Mehmet Çetin 
ile ilgili. O gece Marmaris’te bulunan 
Özel Hareket Polisi Mehmet Çetin’in 
şehit edilişinin anlatıldığı videodaki şu 
ifadeler yürekleri dağlıyor: “O akşam 
Marmaris’teydik. Haber geldi arka-
daşlardan; Ankara, İstanbul karışık 
dediler.  Yollarda tanklar, havada sa-
vaş uçakları. Ulan dedik, kim yapar bu 
alçaklığı. Mehmetçik yapmaz dedik, 
millete kıymaz dedik. 

Ama vatana kastedenin de yanına 
kalmaz dedik. Ben Özel Harekat Polisi 
Mehmet Çetin. Cumhurbaşkanımızın 
yakın korumasıyım. O gece korudu-
ğum can vatan demek, farkındayım.” 

“SİZE HEM BAŞKOMUTANI 
HEM VATANI BIRAKTIM”

En çok canlarını yakanın, kosko-

ca Cumhurbaşkanı’nı 2 korumayla 
İstanbul’a göndermek olduğunu an-
latan Şehit Polis Mehmet Çetin, daha 
sonra otelin basılışı ve şehit oluşuyla 
ilgili olarak da “Ben Cumhurbaşkan-
lığı Yakın Koruması Şehit Mehmet 
Çetin.  O karanlık geceden aydınlığa 
çıktım. Size hem başkomutanı hem 
vatanı bıraktım” ifadelerini kullanıyor. 

BU DEVİRDE HEM DE 
KADIN ŞEHİT, ÖYLE Mİ? 

Üçüncü video klip ise o gecenin 
kadın şehitlerinden, devrin Nene Ha-
tunlarından biri olan Ayşe Aykaç hak-
kında. 44 yaşında ve 4 çocuk annesi 
olan Şehit Ayşe Aykaç’ın hikayesi ise 
şöyle:  “Her şehit haberinde tutamam 
kendimi, ağlarım. Bir defasında eşime 
dedim ki: Mustafa, Allah bana da na-
sip eder mi şehitliği? Güldü Mustafa: 
Bu devirde, hem de kadın şehit, öyle 
mi? dedi.  O gece haberi alınca eşim-
le birlikte çıktık dışarı, katıldık insan 
seline.  Gurur duydum, bir millet bu 
kadar mı düşkün olur istiklâline. İler-
ledik köprüye. Sanki acelem vardı. 
Tam o sırada başladı ateş.  Zerre kor-
ku düşmedi içime. 

Hayretle baktı eşim, inanamadı 
cesaretime.  Karşıda Mehmetçik kı-
yafetini giymiş hainler vardı, inana-
madım. Dedim ki; benim her an dua 
ettiğim askerler bunlar olamaz. 

Benim Mehmedim, annesine kur-
şun sıkamaz.  Tam da o sırada başladı 
top ateşi, üzerimize mermi yağıyor-
du.  Ateş devam ederken, eşim feryat 
figan üzerime kapaklandı.  İşte o an 
kalbime bir acı saplandı. Dedim: Şü-
kür, Rabbim kabul etti dileğimi. Ama 
bir ihanet bu kadar mı acıtır ana yü-
reğini? Sonra başladım şehadete. Şe-
hide ne çok yakıştı bilemezsiniz. Ben 
Ayşe Aykaç. Boğaz Köprüsünde kal-
bim parçalandı. O top mermisinden 
çok beni o ihanet yaktı.”

Belediye çalışanlarının oldukça 
başarılı bir şekilde rol aldığı video 
klipler Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru’nun, “15 Temmuz gününü, 
tarihin sayfalarına altın harflerle yaz-
dıran şehitlerimizi saygı, minnet ve 
rahmetle anıyoruz” ifadeleriyle sona 
erdi. 
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru

15 Temmuz’u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “15 Temmuz gününü, 
tarihin sayfalarına altın harflerle yazdıran şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi. 
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Kocaman bir hikaye! - 1
Sanki masallardaki gibi. Sihirli lambaya dokunmuşuz da 3 dilek hakkımızı 3 yıllık Aykut Kocaman dönemi için kullanmışız. Kim derdi 2011’de kapanmak üzere olan 

Konyaspor Avrupa’larda boy gösterecek, Türkiye Kupası’nı alacak? Ama bir bir gerçekleşti hayaller. Ama yeni dilek hakkımız kalmadı. Ve gerçekleşti, olmasından korkulan. 
Aykut Kocaman gitti arkasında bir ömür yetecek hatıra bırakarak… Yunus Altınbeyaz’ın Yeşil Beyaz Konya Dergisi’nde yazdığı Aykut Kocaman dönemi. Birinci bölümü…

Sonunda korkulan geldi başa. 3 
yıllık Aykut Kocaman dönemi sona 
erdi. Başarılarla dolu, zihinlerden asla 
çıkmayacak ve her geçen gün değeri 
daha fazla anlaşılacak altın değerinde 
3 sezon. Neler sığmadı ki bu 3 yıla. 
Büyük başarılar, ağır darbeler, kriz-
ler…

Ama mutlu başlayan hikaye ara 
sıra savrulsa da yine buruk bir mutlu-
lukla sona erdi. Tarih elbette bu des-
tanı yazacaktır. Ancak Yeşil Beyaz’ın 
görevi de tarihe yardımcı olmaktır. 
İşte 3 koca yılda yaşananlardan bazı 
bölümler.

VE O HİKAYE
Spor Toto Süper Lig’in 2013-2014 

sezonunun 7. Haftası. Tarih 24 Ekim 
2014. Konyaspor o gün İstanbul’da Ka-
sımpaşa’ya 2-0 mağlup oluyor ve kol-
tuğu bir süredir sallantıda olan Mesut 
Bakkal ile yollar jet hızı ile ayrılıyordu.

Konyaspor yönetiminin bir kısmı 
İstanbul’a kamp kurarak yeni hoca ara-
yışlarına ara vermeden başlıyordu. İlk 
ortaya atılan isimler daha sonra da bir 
çok kez Konyaspor’un gündemine ge-
lecek olan Robert Prosinecki, Hikmet 
Karaman, Sergen Yalçın gibi isimler-
di. 2012-2013 sezonunda Süper Lig’e 
yükselen ve Süper Lig’deki ilk yılında 
lige tutunmayı başaran Konyaspor’un 
en önemli hedefi ise ses getirmekti.

Yeni gelecek hoca hem Kon-
yaspor’u sportif anlamda başarılı 
yapmalı hem de ulusal arenada ko-
nuşulmasını sağlamalıydı. Dönemin 
yöneticileri Selçuk Aksoy, Güven 
Öten, Fatih Yılmaz ve başkan Ahmet 
Şan Konyaspor’a uyabilecek bütün 
seçenekleri değerlendiriyordu. Fe-
nerbahçe’den ayrıldıktan sonra hiçbir 
takım çalıştırmayan ve sezon başında 
görüşülen Aykut Kocaman’ın ismi ise 
henüz geçmiyordu toplantılarda. 

İddiaya göre Sergen Yalçın ve 
Hikmet Karaman isimleri öne çıkmaya 
başlarken bazı yöneticilerin teklifi ile 
sezon başındaki teklifi kabul etmeyen 
Aykut Kocaman ile son bir kez daha 
görüşme kararı alınıyordu. Elbette 
Aykut Kocaman isteğindeki temel mo-
tivasyon ne saha için beklentiler ne de 
Konyaspor’u vizyon anlamında taşıya-
bileceği noktaydı. İsmi tartışılmaya-
cak, şampiyon bir hoca ile anlaşarak 
kamuoyu tatmin edilmek isteniyordu.

O görüşme bir kez daha yapıldı. 
Kendi ekibinden ve dışarıdan gelen 
baskılara dayanamayan Aykut Koca-
man 25 Ekim Pazar günü verdiği karar 
ile Konyaspor’daki o müthiş hikayesi-
ne başlamış oldu.

“YUVANA HOŞ GELDİN”
Aykut Kocaman’ın Konya serüveni 

ilk değildi. Daha önce de Konyaspor’da 
çalışan ve Konyaspor’un Süper Lig’de 
gördüğü en yüksek puan seviyesine 
ismini yazdıran Aykut Ko-
caman’ın imza töreni 
ve futbola dönüşü 
beklendiği gibi 
şaşalı olacaktı. 
Stadyum skor-

boardunda ‘Yuvana hoş geldin” yazısı 
belirirken, deneyimli teknik adam hem 
basının hem de taraftarın büyük ilgisi-
ne mazhar oluyordu.

28 Ekim 2014 bu hikayenin resmi 
başlangıç tarihiydi.

İmza töreninde bütün camia mut-
luydu. Özellikle de yönetim kurulu. 
Zorlu bir süreçten iyi bir isimle çık-
manın gururunu yaşıyorlardı. Başkan 
Ahmet Şan, bir önceki çalıştıkları dö-
neme atıfta bulunarak daha başarılı 
sezonlar geçireceklerine olan inancını 
belirtirken, Aykut Kocaman’ın ilk söz-
leri ise “Bu güzel stada yakışan şekil-
de bir takım ortaya çıkarmak en büyük 
hedefimiz. Şunu net söyleyebilirim. 
Bütün benliğimizle ‘kulübü ve takımı 
nasıl daha iyi organize edebiliriz, na-
sıl daha yukarı çıkarabiliriz’ bunun için 
çalışacağız. Ekibimle bunun sözünü 
verebilmek, bunun gayretini göstere-
bilmek istiyorum” oluyordu.
SIKINTILI GEÇEN MAÇTA MUTLU SON

Aykut Kocaman Konyaspor’a imza 
attığı sırada Konyaspor’un Türkiye 
Kupası’nda Altay sınavı vardı. Dene-
yimli teknik adam bu maçta resmi 
olarak takımın başında bulunamasa 
da, stadyumun yanındaki bir binanın 
terasından izlediği maçtaki görüntüle-
ri Konyasporluların hafızalarında yer 
edecekti. Sakin, gururlu, mesafeli ve 
kendinden emin…

İlk maçına ligde Karabükspor 
maçında çıktı Aykut hoca. Rakip Kara-
bükspordu ve Konyaspor için bir hayli 
sıkıntılı geçmişti o karşılaşma. Golsüz 
devam eden maçın 83. Dakikasında 
Selim Ay ikinci sarı karttan kırmızı 
kartla oyun dışında kalırken, sonradan 
oyuna giren Ömer Ali Şahiner inanıl-
maz takipçiliği ile 10 kişi mücadele 
eden Konyaspor’u 1-0 öne geçiriyor ve 
takımına 3 puanı kazandırıyordu.

Bu maç Ömer Ali’nin Süper Lig’de-
ki kariyer yükselişinin, Selim Ay’ın 

düşüşünün başlangıcı olmasının 
yanı sıra, Aykut Kocaman’ın Kon-
yaspor hikayesinin nasıl ilerleye-

ceğini gösteren tipik bir örnek olarak 
geçecekti kayıtlara. 

Sıkıntılı başlayan ve devam eden 
hikaye müthiş bir şekilde tamamlana-
caktı, Karabükspor maçında olduğu 

gibi.
5-0’LIK HEZİMETLER

Karabükspor galibiye-
tinin ardından Trab-

zonspor mağlubi-
yeti dışında 
2 galibiyet 
1 beraberlik 
alan Kon-
yaspor, topar-

lanmış görünü-
yordu. İlk 5 maçta 
3 galibiyet 1 bera-

berlik 1 mağlubiyet 
Konyaspor için gayet iç 

açıcı bir tablo çıkarıyordu 
ortaya. Ancak arkasından gelecek 
hezimetler camiayı tedirgin ede-
cekti. Önce Galatasaray’a evin-
de 5-0 mağlup olan Konyaspor, 
Gençlerbirliği deplasmanında da 

aynı hezimeti yaşayacaktı. Beşiktaş 
mağlubiyeti ve Çaykur Rizespor be-
raberliği ile 16 hafta süren ilk yarıyı 

tamamlayan Konyaspor, topladığı 17 
puanla kendine ancak 12. sırada yer 
bulabilmişti.

Camia tedirgindi ama Aykut Ko-
caman’ın kredisi de yüksekti. 5-0’lık 
mağlubiyetlere rağmen çok büyük bir 
tepki oluşmamıştı taraftarda. Yönetim 
ve taraftar yapılacak sağlam transfer-
lerle ikinci yarıda daha iyi bir takım 

izleyeceklerini umut ediyordu.
Ancak Aykut Kocaman’ın transfere 

bakış açısını unutmuşlardı. Deneyimli 
hoca, takımın para harcamasını iste-
miyor, mevcut borçların ödenmesi, 
futbolcuların paralarının zamanında 
yatması ve yeni tesislerin kazandı-
rılması konusunda tavır koyuyordu. 
İlerde yaşanacak yönetim hoca geri-

liminin ilk tohumları bu dönemlerde 
atılmıştı. Konyaspor o transfer döne-
mini May Mahlangu, Kenan Özer ve 
Mario Felgueiras transferleri ile ta-
mamlamıştı. 

O AN O KAPIDAN 
ÇIKIP GİTMEK İSTEDİM    

Aslında ilk yarının son maçı ol-
ması gerekirken ama takvim gereği 

ikinci yarının ilk maçı haline gelen Bur-
saspor maçı, Aykut Kocaman’ın, Kon-
yaspor kariyerinde en çok eleştirildiği 
maçlardan biri olacaktı. 2-2 devam 
ederken karşılaşma, Djalma ve Tor-
je’yi oyundan alan Kocaman, Kartal’ın 
kanatlarını kırıyordu. Son dakikada ge-
len Bursaspor golü ise taraftarı çileden 
çıkaracaktı.

Eskişehir ve Balıkesir galibiyetleri 
bir nebze rahatlatmıştı aslında. Kupa 
maçında Galatasaray’dan yenilen 
4 gol ve ardından gelen Sivasspor 
mağlubiyeti kırılgan havayı daha da 
ağırlaştıracaktı. Ve Konyaspor’un 
dibe vurduğu o maç. Konyaspor bir 
diğer düşmeme mücadelesi veren Er-
ciyesspor’a 3-0 mağlup olması işleri 
iyice karıştırmıştı. Konyaspor düşme 
korkusunu açıktan hissetmeye başlı-
yor, daha da kötüsü takımın kendine 
inancı yok oluyordu.

Aykut Kocaman daha sonra bu 
maçın devre arasında yaşadığı duygu 
halini “O an o kapıdan çıkıp gitmek is-
tedim’ cümleleri ile anlatacaktı. Kon-
yaspor tam anlamıyla dibe vurmuştu. 
Fikstür ise göz korkutuyordu. Fener-
bahçe, ardından Başakşehir, o döne-
min güçlü takımı Kasımpaşa. Hamle 
beklendiği gibi Aykut Kocaman’dan 
geldi. Topa sahip olma ve pas üzerine 
kurulu oyun sistemini bir kenara bıra-
kan deneyimli teknik adam tamamen 
sonuç odaklı bir oyuna geçiş yaptı. Bu 
taktik hamlenin karşılığı ise 7 maçta 
14 puan olacaktı.

Bu seri ile ligde kalmayı başaran 
yeşil beyazlılar, sezon sonunda Aykut 
Kocaman ile daha önce eriştiği 46 
puan rekorunu egale etti. Buna rağ-
men Aykut Kocaman’ın Konyaspor’dan 
ayrılacağı iddiaları camiada sık sık ko-
nuşuluyordu. Basın mensuplarının bu 
yöndeki sorusunu açık yüreklilikle ce-
vap veren Kocaman, aslında gitmeyi 
düşündüğünü, ancak yönetim kurulu 
üyesi Selçuk Aksoy ile yaptığı toplan-
tıdan sonra kalmaya karar verdiğini 
ifade etti. 

Bu ikna daha sonra Selçuk Aksoy’a 
farklı şekilde geri dönecekti…

Aykut Kocaman döneminin ikinci 
bölümü yarın Konya Yenigün Gazete-
si’nde olacak…
n YUNUS ALTINBEYAZ
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Konya Anadolu Selçukspor, yeni sezonu açtı
Yeni sezonda Spor Toto 2. Lig Beyaz 

Grup’ta mücadele edecek olan temsilcimiz 
Konya Anadolu Selçukspor, 2017-2018 fut-
bol sezonu hazırlıklarına başladı.

Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’n-
de yapılan sezonun ilk antrenmanı öncesin-
de Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet 
Şan, Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu 
üyeleri, Konya Anadolu Selçukspor Kulüp 
Başkanı Mehmet Güney, Yönetim Kurulu 
üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, kulüp 
çalışanları ile basın mensuplarının da ka-
tılımı ile dua edilip kurban kesildi. 

Daha sonra bir konuşma yapan Atiker 
Konyaspor Kulüp başkanı Ahmet Şan yeni 
sezonun hayırlı olmasını dilerken, “Bizler 
Atiker Konyaspor yönetim kurulu olarak her 
zaman yanınızda olacağız. Sizler bizim için 
çok önemlisiniz. Burada göstereceğiniz 
gelişim ile Atiker Konyaspor’a giden yolu 
açmak kendi elinizde. Bu gün buradan bazı 
arkadaşlarınız A takım kadrosunda yer alı-

yorlar. İnşallah sizlerde mücadelenizi gös-
tereceksiniz. Yeni sezonun hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

‘GENÇ KADRO İLE YOLA ÇIKIYORUZ’
Konya Anadolu Selçukspor Kulüp Baş-

kanı Mehmet Güney ise, Atiker Konyaspor 
Kulüp Başkanı Ahmet Şan ve yönetim kuru-
lu üyelerine verdikleri destek nedeni ile te-
şekkür ederken, “Yeni sezon hepimize ha-
yırlı olsun. Bu sezon daha genç bir kadro ile 
yola çıkıyoruz. Bizler Yönetim Kurulu olarak 
hepinize güveniyoruz. İnşallah iyi başlayıp 
iyi sonlandıracağız. Kazasız, sakatlıksız ve 
başarılı bir sezon diliyorum” ifade etti. 

16 Temmuz tarihine kadar sürecek 
UEFA Pro Lisans 1. aşama kursuna katılan 
Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direktör 
Alper Avcı’nın katılmadığı sezonun ilk ant-
renmanı gerçekleştiren yeşil beyazlı takım 
saha içine kurulan istasyonlarda topla ve 
topsuz koşu çalışmaları yaptı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Sutopu takımı 
şampiyona yolcusu

Türkiye Sutopu Federasyonu’nun faaliyet progra-
mında yer alan Minikler Sutopu Federasyon Kupası 
maçları 13-16 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da 
yapılacak. Turnuvada 23 takım yer alacak ve takımlar 
iki ayrı kategoride mücadele edecek. Kupa maçları-
na Selçuklu Belediyesi Sutopu takımı da katılacak. 
Selçuklu Belediyesi sutopu takımı B kategorisinde 
yer alıyor. 25-27 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da 
yapılan Minikler Kupası maçları sonunda oluşan sı-
ralama ile maçlara başlayacak olan takımlar 5 daki-
kalık 4 devreli müsabakalara çıkacak. Minikler Suto-
pu karşılaşmaları Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik 
Yüzme havuzunda oynanacak.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor’a 
judoda iki madalya

Gençler Balkan Judo Şampiyonası 08-09 Tem-
muz tarihleri arasında Bulgaristan’ın Pazarcık kentin-
de düzenlendi. Gençler Balkan Judo Şampiyonası’na 
10 ülkeden 189 sporcu katıldı. Türkiye Milli Takı-
mı’nda Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü’nden Hasan 
Büyükeser ve Veysi Atabey’de yer alarak ay yıldızlı 
mayo ile mücadele etti. 60 kg’da mücadele eden 
Veysi Atabey şampiyonayı beşincilikle tamamladı. 
73 kg’da mücadele eden Hasan Büyükeser ise şam-
piyonayı üçüncülük ile bitirirken sporcuların elde etti-
ği bu başarı camiaya sevinç yaşattı. n SPOR SERVİSİ

Milli takıma 
Konya damgası

Portekiz Uluslararası Trampolin Cimnastik 
Turnuvası 05-09 Temmuz 2017 tarihleri arasında 
yapıldı. U12 Yaş kategorisi Portekiz Uluslararası 
Trampolin Cimnastik Turnuvasında Konya Selçuklu 
Belediyespor Kulübü sporcusu Ceren Çolak altın ma-
dalya kazandı. Turnuvada Konya Gençlikspor Kulübü 
sporcusu Emirhan Danış ise gümüş madalya kazan-
dı. Turnuvada Milli Takımın kazandığı madalyalar 
Konyalı sporculardan geldi.  n SPOR SERVİSİ

Güreşte 1.Lig ve 2.Lig 
müsabakaları yapıldı

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet 
takviminde yer alan Büyükler Serbest 
Güreş 1. ve 2. Lig Müsabakaları 07-09 
Temmuz 2017 tarihleri arasında Konya’da 
yapıldı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü 100.Yıl Spor Salonunda 
yapılan Büyükler Serbest Güreş 1. ve 2. 
Lig Müsabakaları sonucunda Büyükler 
Serbest 1. Ligde Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Spor Kulübü şampiyon olurken 

Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü ikinci, 
Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 
üçüncü, Ankara Kızılcahamam Gençlik 
Spor Kulübü dördüncü oldu. 2.Ligde ise 
Antalya ASAT Spor Kulübü şampiyonlu-
ğunu ilan ederken Samsun Yakakent Be-
lediyesi Spor Kulübü ikinci, İzmit Belediye 
Spor Kulübü üçüncü ve Samsun Atakum 
Belediyesi Spor Kulübü dördüncü oldu.  ,
n SPOR SERVİSİ

Erkekler Voleybol U17 Avrupa Şam-
piyonası Konya’da yapıldı. Gruptan son 
olarak Yunanistan’ı mağlup eden Türkiye 
Milli Takımı, yarı finalde İtalya ile eşleşti. 
İtalya ile oynanan yarı final maçına Milli 
takım istediği gibi başlayamadı. İlk seti 
25-18 kaybeden milliler, ikinci sette de 
25-23 mağlup olarak 2-0 geriye düştü. 

Üçüncü sette de istediği oyunu ortaya ko-
yamayan kırmızı beyazlılar, 25-21 kaybe-
derek karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı 
ve İtalya finale yükseldi. Maçın ardından 
genç milliler büyük üzüntü yaşadı. Şam-
piyonanın final karşılaşması yarın oyna-
nacak.
n SPOR SERVİSİ

Milliler yarı 
finalde elendi

Kartal’da 4 imza
Transfer çalışmaları sürdüren temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, geçtiğimiz sezon da kadroda bulunan Gökhan Öztürk ve 
dış transferde Süleyman Enes Özer, Alpay Koldaş, Ebrar Yıldırım ile sözleşme imzaladı. Yeşil beyazlılarda takviyeler sürecek

Spor Toto 2. Lig’de mücadele eden ve 
Pazartesi günü sezonu açan temsilcimiz 
Konya Anadolu Selçukspor, transfer ça-
lışmalarına hız verdi. Bu kapsamda uzun 
süredir oyuncu takip eden temsilcimiz geç-
tiğimiz sezon da kadroda bulunan Gökhan 
Öztürk ile 1 yıllık, Ümraniyespor’dan kaleci 
Süleyman Enes Özer ile 3 yıllık, Tekir-
dağspor’dan stoper Alpay Koldaş ile 3 yıllık 
ve AFC Amsterdam’dan stoper Ebrar Yıldı-
rım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenle-
nen imza törenine Kulüp Başkanı Mehmet 
Güney de katıldı.

‘YENİ SEZONDA KATKILARI OLACAK’
Kulüp Başkanı Mehmet Güney ve Fut-

bol Komitesi Üyesi Mehmet Ay ile Kulüp 
Menajeri Alim Öztaş’ın da katıldığı törende 
konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Güney 
yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirme 
çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Baş-
kan Mehmet Güney, “Gökhan geçtiğimiz 
sezonda formamızı giyen ve başarıyla mü-
cadele eden bir kardeşimiz. 

İnşallah yeni sezonda da takımımıza 
katkıları olacak. Kendisine başarılar dili-
yorum. Yeni sözleşmenin hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. 

3 OYUNCU DAHA İMZA ATTI
Dış transferde takıma dahil edilen 

oyuncular hakkın da konuşan Güney, “Fut-

bola Muradiyespor’da başlayıp Beşiktaş 
U21 takımında forma giyen ve son olarak 
Ümraniyespor’da yer alan 21 yaşındaki ka-
leci Süleyman Enes Özer genç ve gelecek 
vadeden isimlerden bir tanesi. Aramıza 
hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz. 

 Futbol hayatına Foça Belediyespor’da 
başlayan ve son iki sezonunu Tekir-
dağspor’da geçiren 20 yaşındaki stoper 
Alpay Koldaş ve Ajax alt yapısında futbo-
la başlayıp AFC Amsterdam kulübünden 
transfer ettiğimiz 19 yaşındaki stoper Ebrar 
Yıldırım’da 3’er yıllığına aramıza katıldı.  
Atılan imzaların hayırlı olmasını diliyorum. 
Hep birlikte inşallah başarılı bir sezon geçi-

ririz” şeklinde konuştu.
ERZURUM KAMPINDAN 

SONRA NETLEŞECEK
Konyaspor’un pilot takımı Konya Ana-

dolu Selçukspor’da, transfer çalışmaları 
Konyaspor’un Erzurum kampının ardından 
netlik kazanacak. Konyaspor Teknik Direk-
törü Mustafa Reşit Akçay, burada oynana-
cak iki hazırlık maçının ardından, gen. 

Oyuncular hakkında yönetime rapor 
verecek. Konyaspor ile kampa katılan genç 
oyuncular buna göre ya Konya Anadolu 
Selçukspor’a geri dönecek ya da kiralık 
olarak başka takımlara gönderilecek.
n SPOR SERVİSİ



RPS

Konyaspor’da geçen sezon alınan 
Türkiye Kupası’nın ardından Aykut 
Kocaman ayrıldı ve bir süre belirsizlik 
yaşandı. Gelebilecek teknik adamla-
rın içinde en uygunu olan Mustafa 
Reşit Akçay getirildi takımın başına. 

Yaşanacak sistem değişikliği 
Konyaspor’da sancılı olacak gibi gö-
rünüyor. 

6 oyuncunun ayrılmasından son-
ra neredeyse her bölgeye transfer ge-
rekiyordu. Ne kadar başarılı bir takım 
olsa da hoca değişikliğinin ardından 
bu süreç kaçınılmazdı. 

Bunun üstüne takımın iki önemli 
ismi Barry Douglas ve Jagos Vuko-

vic’in (büyük ihitimalle) gitmesi, işleri 
iyice karıştırdı. Baştan aşağı yeni bir 
kurmak zorunda kalındı desek yeri 
olmaz. 

Transferde halen eksik bölgeler 
var. Sol bek ve stopere birer yabancı 
oyuncu alınacak. Vukovic’in gide-
cek olması dengeleri büyük ölçüde 
değiştirdi. Yeni gelecek oyuncuların 
takıma alışma süreci uzun sürerse 
sıkıntı yaşanabilir.

İki ayrı kulvar ve sonrasında 
Türkiye Kupası maçları kondisyon 
açısından da takımı oldukça zorlaya-
caktır. 

Konyaspor, Süper Kupa maçı 

oynayacağı için ligi bir 
hafta önce açacak diye-
biliriz. Yaklaşık üç haf-
talık bir süre var. Ancak 
henüz transferde dahi 
belirsizliğin sürmesi ca-
miayı endişeye sürüklü-
yor. 

Burada en önemli 
noktalarda bir tanesi 
Vukovic’in durumunun 
bir an önce netleşmesi. 
Takımda kalırsa bu sezonu faydasız 
geçireceğini düşünüyorum. Kendisi 

gitmeyi çok istiyor. As-
lında haklı da, bu onun 
son transfer şansı ola-
bilir. Önümüzde sene 
itibari ile üst düzey ta-
kımlarda teklif alacağını 
sanmıyorum.

İyi bir bonservis be-
deli ile çiçeklerle uğur-
layabiliriz. Hep güzellik-
lerle hatırlayacağımız bir 
oyuncu olacak.

Konyaspor’un yapacağı iş en kısa 
sürede bu bölgeye transfer yaparak 

yeni sezona hazır girmek.
***
Konyaspor’da yeni sezon fikstürü 

çekildi. İlk hafta, güçlü bir kadro ku-
rup 50.yılında şampiyonluk hedefle-
yen Trabzon deplasmanına gidilecek.

Okuduğum ve takip ettiklerime 
göre Trabzonspor camiası yeni sezon 
öncesi oldukça heyecanlı. Tamamen 
dolu bir stadyumda yeni sezonu aça-
cağız. İlk hafta olduğu için sonuçları 
kestirmek zor. Ama galibiyet ile baş-
lamak, arkaya iyi bir rüzgar almak 
demek olacaktır.

Fikstür çekiminden önce biraz 
duygusal davranarak ilk hafta Göz-

tepe veya Fenerbahçe maçlarını is-
temiştim. Uzun yıllar sonra Göztepe 
maçı taraftar açısından da güzel bir 
başlangıç olabilirdi. 

İç sahada bir Fenerbahçe maçı 
ise oldukça heyecan verici olurdu. 
Aykut Kocaman’ı ağırlamak herkesi 
mutlu ederdi sanırım. 

Ancak istediğim iki takım da 
son haftalara isabet etti. Göztepe ile 
16.hafta, Fenerbahçe ile 17.haftada 
karşılaşacağız. Yeni sezon öncesi bir 
şeyler öne görmek zor ama kim bilir, 
belki Aykut Kocamanlı Fenerbahçe ile 
çok önemli bir maça çıkarız…

YENİ SEZON YENİ HEYECAN

2. Hafta: 
Kayserispor-Göztepe

Osmanlıspor-Galatasaray
Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir

Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği
Fenerbahçe-Trabzonspor

Antalyaspor-Akhisar Belediyespor
Kasımpaşa-Beşiktaş

Bursaspor-Alanyaspor
Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor

3. Hafta: 
Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor

Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa
Alanyaspor-Kardemir Karabükspor

Galatasaray-Sivasspor
Göztepe-Trabzonspor

Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor

Beşiktaş-Bursaspor
Kayserispor-Osmanlıspor

4. Hafta: 
Osmanlıspor-Göztepe

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
Trabzonspor-Gençlerbirliği
Antalyaspor-Galatasaray
Sivasspor-Kayserispor

Bursaspor-Akhisar Belediyespor
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş
Atiker Konyaspor-Alanyaspor

Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor

5. Hafta: 
Kayserispor-Antalyaspor

Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor
Galatasaray-Kasımpaşa
Alanyaspor-Fenerbahçe
Osmanlıspor-Sivasspor

Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor
Beşiktaş-Atiker Konyaspor

Medipol Başakşehir-Trabzonspor
Göztepe-Gençlerbirliği

1. Hafta: 
Galatasaray-Kayserispor

Akhisar Belediyespor-Sivasspor
Beşiktaş-Antalyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor
Alanyaspor-Kasımpaşa

Medipol Başakşehir-Bursaspor
Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor

Trabzonspor-Atiker Konyaspor
Göztepe-Fenerbahçe

6. Hafta: 
Bursaspor-Galatasaray

Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir
Sivasspor-Göztepe

Kasımpaşa-Kayserispor
Fenerbahçe-Beşiktaş

Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor
Trabzonspor-Alanyaspor

Kar. Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor
Antalyaspor-Osmanlıspor

7. Hafta: 
Sivasspor-Antalyaspor

Osmanlıspor-Kasımpaşa
Galatasaray-Kardemir Karabükspor 

Göztepe-Medipol Başakşehir
Alanyaspor-Gençlerbirliği

Beşiktaş-Trabzonspor
Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe

Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor 
Kayserispor-Bursaspor

8. Hafta: 
Atiker Konyaspor-Galatasaray

Antalyaspor-Göztepe
Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Trabzonspor-Akhisar Belediyespor
Gençlerbirliği-Beşiktaş 

Kardemir Karabükspor-Kayserispor 
Kasımpaşa-Sivasspor 

Bursaspor-Osmanlıspor 
Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor

9. Hafta: 
Göztepe-Alanyaspor

Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor
Antalyaspor-Kasımpaşa 

Beşiktaş-Medipol Başakşehir 
Akhisar Belediyespor-Gençlerbirliği 

Sivasspor-Bursaspor 
Galatasaray-Fenerbahçe

Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor 
Kayserispor-Atiker Konyaspor 

10. Hafta: 
Trabzonspor-Galatasaray

Kasımpaşa-Göztepe
Bursaspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Kayserispor

Kardemir Karabükspor-Sivasspor
Alanyaspor-Beşiktaş

Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor
Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor

Atiker Konyaspor-Osmanlıspor

11. Hafta: 
Göztepe-Beşiktaş 

Akhisar Belediyespor-Alanyaspor 
Antalyaspor-Kardemir Karabükspor 

Galatasaray-Gençlerbirliği
Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir 

Sivasspor-Atiker Konyaspor
Kayserispor-Trabzonspor 
Osmanlıspor-Fenerbahçe 
Kasımpaşa-Bursaspor 

12. Hafta: 
Medipol Başakşehir-Galatasaray

Bursaspor-Göztepe 
Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa 

Atiker Konyaspor-Antalyaspor 
Beşiktaş-Akhisar Belediyespor 

Gençlerbirliği-Kayserispor
Fenerbahçe-Sivasspor

Trabzonspor-Osmanlıspor 
Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor 

13. Hafta: 
Göztepe-Akhisar Belediyespor

Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
Antalyaspor-Fenerbahçe 
Galatasaray-Alanyaspor

Bursaspor-Kardemir Karabükspor 
Kayserispor-Medipol Başakşehir 

Osmanlıspor-Gençlerbirliği
Sivasspor-Trabzonspor

Kasımpaşa-Atiker Konyaspor

14. Hafta: 
Atiker Konyaspor-Bursaspor

Beşiktaş-Galatasaray
Medipol Başakşehir-Osmanlıspor
Kardemir Karabükspor-Göztepe

Fenerbahçe-Kasımpaşa
Trabzonspor-Antalyaspor
Gençlerbirliği-Sivasspor
Alanyaspor-Kayserispor

Akhisar Bel.-Evkur Yeni Malatyaspor

15. Hafta: 
Kayserispor-Beşiktaş

Galatasaray-Akhisar Belediyespor
Osmanlıspor-Alanyaspor

Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor
Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe

Antalyaspor-Gençlerbirliği
Sivasspor-Medipol Başakşehir

Kasımpaşa-Trabzonspor
Bursaspor-Fenerbahçe

16. Hafta: 
Trabzonspor-Bursaspor

Göztepe-Atiker Konyaspor
Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Beşiktaş-Osmanlıspor
Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor

Gençlerbirliği-Kasımpaşa
Medipol Başakşehir-Antalyaspor
Akhisar Belediyespor-Kayserispor

Alanyaspor-Sivasspor

17. Hafta: 
Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor

Sivasspor-Beşiktaş
Antalyaspor-Alanyaspor

Galatasaray-Göztepe
Bursaspor-Gençlerbirliği

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir
Atiker Konyaspor-Fenerbahçe

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor
Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor

spor@konyayenigun.com
MUHAMMED SAYDAM

Kartal, Trabzon’da başlıyor
Spor Toto Süper Lig 2017-2018 

İlhan Cavcav Sezonu fikstürü çekildi. 
Temsilcimiz Atiker Konyaspor sezona 
Trabzon deplasmanında başlayacak. 
Ayrıca yeşil beyazlılar ilk 5 haftada 

Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş 
olmak üzere 3 zorlu deplasmana çıkacak

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor’un başarı haritası belli 
oldu. Yeşil beyazlılar Trabzonspor dep-
lasmanı ile başlayacağı sezonu Fener-
bahçe deplasmanı ile tamamlayacak. 
Süper Lig’de, Gençlerbirliği Kulübünün 
merhum başkanı İlhan Cavcav’ın adının 
verildiği 2017-2018 futbol sezonunun 
fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federas-
yonunun Riva’da yer alan idari merke-
zinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, 
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Ge-
nel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama 
Müdürü Besim Yalçın’ın yanı sıra Tür-
kiye Futbol Direktörü Fatih Terim, beIN 
Media Grubu Başkan Vekili ve Digiturk 
Üst Yönetici Yousef Al-Obaidly ile kulüp 
temsilcileri katıldı.

Fikstür çekiminde birer konuşma 
yapan Servet Yardımcı ve Yousef Al-O-
baidly, yeni sezonun hayırlı olmasını 
diledi. Obaidly, konuşmasında 15 Tem-

muz şehitlerini de andı.  Planlamaya göre 
Süper Lig’de 2017-2018 sezonu, 11, 12, 
13 ve 14 Ağustos’ta yapılacak ilk hafta 
maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun 
ilk yarısı 24 Aralık’ta sona erecek. İkinci 
yarısının 19 Ocak 2018’de başlayacağı 

sezon, 20 Mayıs 2018’de oynanacak 34. 
hafta müsabakalarıyla sona erecek.

ÇAKICI: AVANTAJLIYIZ
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı 

Celalettin Çakıcı fikstürü değerlendirdi. 
Pek çok açıdan avantajlı bir fikstür çek-

tiklerini belirten Çakıcı, “Benim isteğim 
bizimle oynayacak takımların bizden 
sonra güçlü bir kulüple karşılaşmalarıy-
dı. Bu Fenerbahçe oldu. Bizimle karşıla-
şan takım bir sonraki hafta Fenerbahçe 
ile karşılaşacak. Rakiplerimizin bu maça 
daha fazla odaklanması durumunda 
Konyaspor avantajlı bir konumda ola-
caktır. Diğer taraftan İlk 5 maçta 3 zorlu 
deplasmana gidiyoruz. Ama 2 bize denk 
takım ile de evimizde oynuyoruz. Bakış 
açısına göre bu da bir avantajdır. Denk 
takımlara deplasmana gidip zorlu rakip-
lerle içerde oynayarak başlanacak bir 
fikstür daha zorlu olurdu. Gençlerbirliği 
ve Alanyaspor’u yenmemiz çok önemli. 
Böylelikle deplasmandan alınacak pu-
anlar takımın üzerinde pozitif bir etki 
oluşturacaktır. Genel olarak bakıldığında 
olumsuz bir tablo görmüyorum. Ayrıca 
biz Konyaspor’uz. Artık rakipler bizden 
çekinsin. İnşallah başarılı oluruz” dedi.
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