
TELEFONCULAR PETROL
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

CANAVAR OTU 
VERİMİ DÜŞÜRÜYOR

Dünya çapınca büyük bir başarı elde etti

Ayçiçek tarlalarında canavar otu tehlikesi

Telefoncular Petrol hakkında bilgi veren Genel Müdürü 
Hüseyin Erdem, ‘’Perakende satış konusunda Telefoncu-
lar Petrol, 2008-2009 yıllarında Türkiye birinciliği ve Dünya 
üçüncülüğü başarısını elde ederek bu konuda ki farkındalı-
ğını da herkese göstermiş oldu’’ dedi.

Ayçiçek tarlalarında görülen canavar otu ve beyaz çürük 
hastalığı çiftçileri endişelendiriyor. Canavar otu ayçiçeğin-
de verimi düşürürken, beyaz çürük hastalığı ise bitkinin öl-
mesine yol açıyor. Uzmanlar ise çiftçileri uyarıyor.

n HABERİ SAYFA 16’DA

n HABERİ SAYFA 3’TE

Adese’nin otomobil
hediyesi sevindirdi

Adese’nin geçtiğimiz günlerde çekilişi 
yapılan hediye kampanyalarında büyük 

ödül olan 2016 model Toyota C-HR ve 2017 
model Hyundai İ20 marka otomobilleri yeni 
sahiplerine verildi.  n HABERİ SAYFA 13’TE

249 şehit anısına
çınar fidanı diktiler

İttifak Holding’in inşaat sektöründeki 
markası Seha Yapı’nın Zermeram 

projesinde 15 Temmuz darbe girişiminde 
şehit olan 249 vatan evladının anısına çınar 
fidanı dikimi yapıldı. n HABERİ SAYFA 17’DE

‘En güzel miras yeşil bir Meram’ Genç hanımlara Karatay desteği

Meram Belediyesi, 
ilçeye yeni park alanları 
kazandırmaya devam ediyor.  
Başkan Fatma Toru, “En 
güzel miras; yeşil bir Meram, 
yeşil bir çevre olacaktır” 
dedi.

Celaleddin Karatay Gençlik 
Merkezi’nde Çocuk Etkinlikleri 
Dersi başladı. Eğitimlerle genç 
bayanların hem meslek sahibi 
olmaları hem de çocuklarla 
iletişimlerinin kuvvetlendirilmesi 
amaçlanıyor.  

n  HABERİ SAYFA 4’TE n  HABERİ SAYFA 12’DE

Selçuklu bu yaz da rengarenk

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Kelebekler Vadisi Parkı’na 
kazandırılan “Selçuklu Çiçek 
Bahçesi” 18 türden 410 bin bitki 
ile yaz dönemi için ziyaretçilere 
kapılarını açtı.

n  HABERİ SAYFA 17’DE
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Zilletinizde boğulun!
Sirac-ül Aksa Derneği 

Başkanı Hüsnü Şimşek, 
Mescid-i Aksa’ya girmek 

isteyen Müslümanların metal 
dedektörlerle aranmasının zillet 

olduğunu belirterek, İsrail’in 
uyguladığı politikaya tepki 

gösterilmesi gerektiğini söyledi

İSRAİL’İN TUTUMU KABUL EDİLEMEZ!
Geçtiğimiz günlerde İsrail Mescid-i 
Aksa’da Kutsal Mekan’ı ibadete kapat-
tığını duyurmuştu. Ardından geri adım 
atan İsrail hükümeti yeni uygulamaya 
giderek, namaz kılmak isteyen Müslü-
manları metal dedektörden geçirmeye 
başladı. Sirac-ül Aksa Derneği Başkanı 
Hüsnü Şimşek, İsrail’ın Mescid-i Aksa 
politikasının kabul edilemeyeceğini 
söyledi.

‘ASIL AMAÇLARI  GÖZDAĞI VERMEK!’
İsrail’in bu tutumunun sebebini açıkla-
yan Şimşek, “15 Temmuz’da İstanbul’da 
başlayan ve 15 ülkeden 2 bin din adamı-
nın katıldığı davetçi ve hatiplerin Aksa 
buluşmasına gözdağı vermektir. Tabi ki 
15 Temmuz’daki demokrasi bayramını 
gölgede bırakmak istemişlerdir” dedi. 
Şimşek ayrıca İsrail’in bu politikasına 
karşı sessiz kalınmamasını istedi.  
n HABERİ SAYFA 12’DE

03 Konya Çimento 
sağlıklı ve güvenli 07 1992 İHL mezunları 

2. kez biraraya geldi 14 Konya’da 67 kişi 
kamudan atıldı

KGC kavşağına
‘ışıklı’ düzenleme

Meydan nöbeti 
esnafı güldürdü

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
ve Şehit Aileleri Derneği’nin de 
binasının bulunduğu kavşağa 
trafik lambası ile trafik akışına 
düzen getirildi. Düzenleme çev-
re sakinleri tarafından da olumlu 
karşılandı.
n HABERİ SAYFA 2’DE

15 Temmuz hain darbe girişi-
minin birinci yıl dönümünde 
Mevlana Meydanı’nda gerçek-
leştirilen etkinlikler bölgedeki 
esnafın yüzünü güldürdü. Esnaf 
o gün yaptığı satışlardan son 
derece memnun kaldı.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Şehitlere hüzünlü veda!
İstanbul'da şehit olan polis memuru Battal Yıldız, 
memleketi Akşehir'de gözyaşları ve dualarla 
son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde 
şehidin eşi Emine Yıldız'ın, "Bu ömür sensiz nasıl 
geçecek Battal'ım. Kalk Battalım" sözleri herkesi 
duygulandırdı.
Konya’da yaptığı uygulama sonrası dubaları top-
ladığı sırada minibüsün çarpması sonucu şehit 
olan trafik polisi 41 yaşındaki Erkan Kurşun'un 
cenazesi de düzenlenen törenin ardından , mem-
leketi Karaman'a gönderildi. Cenazede gözyaşları 
sel oldu. n HABERİ SAYFA 5’TE
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Yerel basının sevilen isimlerinden Motto Medya ortaklarından Gazeteci-Yazar İbrahim 
Çiçekçi, Selçuklu Belediye Başkanı U. İbrahim Altay’ın kıydığı nikahla mutluluğa ilk adımı attı

Gazeteci İbrahim Çiçekçi
mutluluğa ilk adımı attı

Yerel basının sevilen isimlerinden Motto 
Medya Ortaklarından Gazeteci-Yazar İbra-
him Çiçekçi mutluluğa ilk adımı attı. Ay-
şe-Mustafa Büyükharmancı çiftinin kızları 
Banu ile Ayşe-Yusuf Çiçekçi çiftinin oğulları 
İbrahim’in nikah ve nişan töreni gerçekleşti-
rildi. Rüya Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen 
nikah töreninde genç çiftin nikahını Selçuklu 
Belediye Başkanı U. İbrahim Altay kıydı. Ni-
kah törenine ailelerin akrabaları, sevenleri ve 
çok sayıda davetli katıldı.İmzaların atılması-
nın ardından genç çifte mutluluklar dileyen 
Başkan Altay, damada Türk bayrağına sarılı 
Kur’an-ı Kerim hediye etti. Başkan Altay ni-
kah cüzdanını genç çifte vermek üzere, genç 
çiftin nikah şahitliğini yapan Yenigün Gazete-
si Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a 

takdim etti. Arslan yaptığı kısa konuşmada 
genç çifte mutluluklar dileyerek; “Yuvayı dişi 
kuş yapar. Gelin kardeşimizin damadımıza 
ve yuvasına sahip çıkacağına eminiz. Aynı 
şekilde damat kardeşimizin de gelin kızımıza 
sahip çıkacağını biliyoruz. Allah’tan genç kar-
deşlerimize iki cihan saadeti diliyorum” diye-
rek nikah cüzdanını geline takdim etti. İmza-
ların atılmasının ardından Başkan U. İbrahim 
Altay, genç çiftle ve nikah şahitleriile birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Tebriklerin ardından 
yapılan nişanla genç çift bir ömür mutluluk 
için ilk adımı atmış oldu. Yenigün Gazetesi 
olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar 
diliyor, Büyükharmancı ve Çiçekçi ailelerine 
hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Trafik lambası ile trafik
akışına düzen getirildi

Trafik kazaları ile ve kaza riski-
nin fazla olduğu kavşak olarak bir 
çok kez gündeme gelen, 

Küçük İhsaniye Mahallesi, Yah-
ya Çavuş Caddesi’ni Demiryolu 
Caddesi’ne bağlayan kavşağa çö-
züm bulundu. Konya Gazeteciler 
Cemiyeti ve Şehit Aileleri Derne-
ği’nin de binasının bulunduğu kav-
şağa trafik lambası ile trafik akışına 
düzen getirildi. Daha önce herhangi 

bir trafik lambasının olmadığı kav-
şakta, bazı aksaklıklar yaşanıyor, bu 
da trafik kazalarına neden oluyordu. 
Çevredeki vatandaşların konuyla 
ilgili bir çok kez yetkililere yaptığı 
çağrıların sonuç bulması ve kavşağa 
trafik lambasıyla düzen getirilmesi, 
çevre sakinleri tarafından da olumlu 
karşılandı. Vatandaşlar yapılan ça-
lışma nedeniyle yetkililere teşekkür 
etti.   n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya Gazeteciler Cemiyeti ve Şehit Aileleri Derneği’nin de binasının 
bulunduğu kavşağa trafik lambası ile trafik akışına düzen getirildi.

Şeyma ve Seyit çifti hayatlarının baharında dünya hayatına girdiler. Alyans Kösedağ Kır Düğün 
Bahçesi’nde gerçekleşen düğünde genç çifti bu mutlu günlerinde yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı 

Şeyma ve Seyit çifti 
hayallerine kavuştu

Selma ve Ahmet Selim çifti ile Ay-
şegül- Hazım Mertek çiftinin çocukla-
rı Şeyma ve Seyit, mutluluğa ‘evet’ 
dediler. Alyans Kır Düğün Bahçesi’n-
de yemekli yapılan organizasyonda 

katılım dikkat çekiciydi. Düğüne katı-
lanlar arasında damat Seyit Mertek’in 
Genç MÜSİAD’dan üye arkadaşları 
ile MÜSİAD’ın önceki dönem başka-
nı Emre Babayiğit ve şimdiki başkanı 

Kadir Başaran da katıldı. Diğer yan-
dan davetlilerle özel olarak ilgilenen 
kayınbabalar Ahmet Selim Laleli ile 
Hazım Mertek konuklarla sohbet 
ederek tebrikleri kabul etti. Yenigün 

Gazetesi olarak genç çifte kurdukları 
yuvada bir ömür mutluluk diler, Laleli 
ve Mertek ailelerine hayırlı olsun di-
leklerimizi iletiriz. 
n UFUK KENDİRCİ



Konya Çimento Sanayii A.Ş., son 
bir yılı aşkın dönemi iş kazası yaşa-
madan geçirmenin mutluluğunu tüm 
çalışanları ile birlikte mangal parti-
siyle kutladı.  Genel Müdür  Kadir 
Büyükkara, “İş Sağlığı ve Güvenliği 
konularında yapılmış olan yeni uygu-
lamalar, yatırımlar ve iyileştirmelerin 
yanı sıra, kadrolu ve alt-işveren dahil 
tüm fabrika çalışanlarımızın ISG ko-
nularında bilinçlendirmeleri amacıyla 
yapılan yoğun eğitim ve geliştirme 
programlarının etkisi ve özellikle siz 
çalışan personellerimizin ekip olarak 

el ele vermesi sonucunda; Çimento 
endüstrisi içinde yapılan İş Sağlığı 
Güvenliği araştırmasında Konya Çi-
mento, sektör ortalamasının çok üze-
rinde puan alarak üç yıldız ödülüne 
layık görülmesinin derin huzuru ve 
mutluluğu içerisindeyiz. İnsan her 
şeyi arzu ettikçe ve en önemlisi iste-
dikçe, azmettikçe bazı şeylerin üste-
sinden geliyor. Bu sonucu gelinceye 
kadar bir altyapı, hazırlık ve bilinç 
gerekiyor. 

Biliyoruz ki iş sağlığı ve güvenli-
ği sizlerin evlerinize, ailelerinize her 

daim sağlıklı dönebilmeniz için ger-
çekleştirdiğimiz faaliyetler bütünü-
dür. İş Sağlığı ve Güvenliği bağlamın-
da göstermiş olduğunuz hassasiyetin 
ve dikkatin artarak devam edeceğine 
olan sarsılmaz inancımızla hepinize 
teşekkür ederken, nice kazasız yıllar 
temennisinde bulunuyorum. 

Ayrıca bu başarılı sonucun gele-
cek günlerde daha fazla sorumluluk 
getirdiğini, bu nedenle daha özenli 
bir çalışma ortamının sürdürülmesi 
gerektiğine inanıyorum” dedi.  

Büyükkara, günün anısına Fabri-

ka Müdürümüz Emin Korkut’a pla-
ket sunarken, yapılan çekişle 3 mavi 
yaka personeline altın hediye etti.

Büyükkara,  “İnsan kaynakları, 
Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği uygu-
lamalarıyla Avrupa Birliği’ne en hazır 
sektör olan çimento sektörü ve Konya 
Çimento kurumsal kimliği ile çalışan-
larına ve ailelerine verdiği önemle 
bir kez daha örnek oldu. Bu itibarla, 
Konya Çimento Sanayi A.Ş. olarak 
tüm çalışanlara ve ailelerine kazasız 
günler dileriz” ifadelerini kullandı.   
n HABER MERKEZİ

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 24 Şevval 1438  -  Rumî: 5 Temmuz 1433

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03,52 05,35 13,03 16,53 20,19 21,53
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya  19    34

Karaman 17    33 

Aksaray  20 34

Ankara 18   32
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Emlakçılar Odası, 15 
Temmuz’da nöbetteydi

Kadriye ile İsmet 
hayatlarını birleştirdi

Konya Emlakçılar Odası Başkanı 
Sedat Altınay, yönetim kurulu üye-
leri ve meslektaşları 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik gününde 
Mevlana Alanındaki nöbetini tuttu.

15 Temmuz 2016 gecesi hain 
bir grup tarafından bir darbe girişi-
miyle karşı karşıya kalan Türkiye, bu 
hain girişimini Türk milletinin aziz 
vatandaşlarının direnişiyle aşması-
nı bilirken, 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik gününde Yüce Türk 

milleti ve Konyalı vatandaşlar tekrar 
alanlara doldurarak var olduklar ve 
Türkün bileğinin bükülmeyeceğini 
tekrar gösterdi.

Başkan Altınay, “15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik günün-
de Konya Emlakçılar Odası olarak 
üstümüze düşen görevi yaptık ve 
yapmaya da devam edeceğiz. Oda 
olarak 15 Temmuz’u hiçbir zaman 
unutmayacağız ve unutturmayaca-
ğız” dedi.  n HABER MERKEZİ

Ayçiçek tarlalarında görülen canavar otu ve beyaz çürük hastalığı çiftçileri endişelendiriyor. 
Canarvar otu ayçiçeğinde verimi düşürürken, beyaz çürük hastalığı ise bitkinin ölmesine yol açıyor

Ayçiçeğinde iki tehlike!
Altınekin, Kadınhanı ve Karapı-

nar bölgesinde geçtiğimiz günlerde 
incelemelerde bulunan ziraat uz-
manları ayçiçeği tarlalarında çeşitli 
hastalıklara rastladı. Ayçiçeklerinin 
ölmesine neden olanın beyaz çürük-
lük hastalığı olduğu belirtildi. Diğer 
yandan ayçiçeği tarlalarında görülen 
canavar otu da önemli oranda verim 
düşüklüğüne neden oluyor.  Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümü Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Süleyman Soylu, Kadınhanı 
ilçesinde ki Ayçiçek tarlalarında bulu-
nan hastalıkların muhtemelen beyaz 
çürüklük hastalığı olacağını söyledi. 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bitki Koruma Bölümü Öğretim Gö-
revlisi Yrd. Doç. Dr. Murat Karaca ise 
Ayçiçek tarlalarında meydana gelen 
canavar otu ile ilgili önemli açıklama-
larda bulundu. Canavar otu ile ilgili 
mücadelenin zor olduğuna değinen 
Karaca, canavar otu ile ilgili en etkili 
silahın ekin nöbeti olduğunu vurgu-
ladı. 

CANAVAR OTU İLE 
MÜCADELE ZOR OLUR 

Yrd. Doç. Dr. Murat Karaca, önce-
den beri var olan canavar otu ile ilgili 
açıklamalarda bulunarak önemli nok-
talara değindi. Karaca, canavar otu 
ile ilgili mücadelelerde sıkıntılar ya-
şandığının da altını çizerek sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Canavar otu 
daha öncede var olan ancak göreme-
diğimiz bir ot türüdür. Canavar otu 
tam parazit çiçekli ot türlerinden bi-
risidir. Yaprakları olmadığı için suyu-
nu, besin maddesini, mineral madde-
sini kısacası bütün ihtiyaçlarını kültür 
bitkisinden istifade ederek kullanır. 
Bu bitki beslenme organı ile kültür 
bitkisinin köklerine sararak oradan 
besin maddesini, suyunu temin eder.  
Canavar otu Ege bölgesinde doma-
teslerde çokça bulunan yabancı bir 
ottur. Bizim bölgemizde özellikle 

sözleşmeli ayçiçeğinin artması ile 
birlikte artık yerleşmeye başlamıştır. 
Daha önceden biz sebzelerde bu tür 
şikâyetleri duyuyorduk. Hatta mer-
cimekte, patlıcanda, fasulyede, ayçi-
çeğinde artık görülen bir yabancı ot 
haline gelmiştir. Bu yabancı ot bol 
miktarda tohum verir. Mücadelesin-
de çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ca-
navar otu ile ilgili etkili bir ot ilacımız 
bulunmamaktadır. Sadece birkaç fir-
manın Hibrid ayçiçeği tohumlarında 
piyasaya çıkarmış olduğu ilaçlar var. 
Geleneksel ayçiçeği tohumlarından 
üretilmiş ayçiçeklerinde bu ilaçlar 
kullanılırsa ürüne zarar verir. Hibrid 
Ayçiçek tohumları için birkaç firma-
nın üretmiş olduğu ilaçlar canavar 
otunu öldürüyor. Lakin bu dediğim 
ilaçlar sadece ayçiçekleri için geçerli 
diğer sebzeler için geçerli değildir. 
Bundan 2 sene öncesinde bir ilaç var-
dı ancak ruhsatı iptal edildi. Bununda 

sebebi ekolojiye zararının olmasıydı.”
EN ETKİLİ SİLAH EKİN NÖBETİDİR
Canavar otuna karşı en etkili sila-

hın ekin nöbeti olduğunu ifade eden 
Karaca, zararlı otun tohum sayısının 
yaklaşık 5 bin ile 200 bin arasında 
olduğunu söyledi. Küçük ve bü-
yük alanlardaki uygulamalardan da 
bahseden Karaca,  “Canavar otuna 
karşı en etkili silahımız münavebe 
yani ekin nöbetidir. Canavar otunun 
görüldüğü alanlarda en az 5 senelik 
ekin nöbeti tavsiye ediyoruz. Kül-
türel sebzeler başlığı altında. Onun 
dışında müdahale etme şansı olan 
çiftçilerimize toprak altı canavar otu 
bitkisini yumruya benzer yapıları ile 
birlikte sökmelerini tavsiye ediyoruz. 
Mekanik olarak topraktan alıp çıkar-
malıdırlar. Çok yoğun olan yerlerde 
bu yapılmıyor ama küçük alanlarda 
yapılabilir. Büyük alanlarda tek tavsi-
yemiz münavebe yani ekin nöbetidir. 

Bu bitkiler pembe, eflatun mor gibi 
çok güzel renklerde çiçekler açar. Or-
talama 20 30 santimetre boylarında 
varlık gösteriyorlar. Zarar verdiği bir-
çok kültür bitkisi vardır. Canavar otu 
dediğimiz zararlı ot çok sayıda tohum 
vermektedir. Tohum sayısı ortalama 
5 bin ile 200 bin arasında değişebilir. 
Temelde tohumdan çoğalması çok 
etkilidir. Tohum vermesine müsaa-
de etmemeliyiz. Tohumları toprakta 
çimlenmeden dormansi (uyku ha-
linde) 10 yıldan fazla canlı kalabilir. 
Küçük alanlarda solarizasyon ve malç 
uygulaması, sadece IMI tolerant ay-
çiçeği çeşitlerinde ise Imazamox 40 
litre aktif maddeli herbisitler tarım 
bakanlığı ruhsatlı olarak kullanılabi-
lir“ ifadelerini kullandı. 
KONYA’DA REKOLTELER İYİ OLACAK

Bu sene ürünlerde ki kalitelerden 
de bahseden Karaca, “Yaklaşık olarak 
2 haftadır sahada incelemelerde bu-
lunuyorum. Rekolteler gayet güzel. 
Kıraçlarda bile geçmiş 3-5 yılın üze-
rinde bir beklenti var. Sulu alanların 
daha çok güzel olduğunu gözlemli-
yoruz. Konya genelindeki rekoltelerin 
iyi olacağı kanaatindeyiz. Yağışların 
Nisan, Mayıs hatta Haziran ayında 
devam etmesi çok güzel oldu. Hazi-
ran yağışları yeşil ürünler ve çapa bit-
kileri için yararlı oldu. Tahıllarda dahil  
yağışlardan çok güzel faydalandılar” 
diye konuştu. 

AYÇİÇEĞİNDE BEYAZ 
ÇÜRÜKLÜK HASTALIĞI 

Ayçiçeğine önemli oranda zarar 
veren bu hastalık Sclerotia scleroti-
orum olarak biliniyor. Bitkiyi gövde 
kısmından çürüten hastalık, bitkinin 
ölmesine yol açıyor. Hastalığın ön-
lenmesi noktasında kaliteli tohum 
kullanılmasına, ekim nöbeti uygula-
masına, aşırı sulama yapılmamasına, 
hastalıklı bitkilerin sökülüp yakılma-
sına dikkat çekiliyor. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Karatay Belediyesi basın bürosu 
çalışanlarından Kadriye Sıbıç, nişan-
lısı İsmet Değirmenci ile bir ömür 
boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek 
dünya evine girdi. Fatma-Mustafa 
Sıbıç’ın kızları Kadriye ile Ayşe-
gül-Hasan Değirmenci’nin oğulları 
İsmet, Gharden Gold Otel Selçuk-
lu’da organize edilen nikâh ve dü-

ğün töreniyle evlendi. 
Çok sayıda misafirin katıldığı 

düğün töreninde bir ömür boyu 
mutluluğa “evet” diyen Kadriye- 
İsmet Değirmenci çiftine bir ömür 
boyu mutluluklar dilerken, Sıbıç ve 
Değirmenci ailesine hayırlı olsun di-
leklerimizi iletiyoruz. 
n HABER MERKEZİ

Konya Çimento, iş sağlığı ve güvenliğinde de başarılı

 Konya Çimento Sanayii A.Ş., son bir yılı aşkın dönemi iş kazası yaşamadan geçirmenin 
mutluluğunu tüm çalışanları ile birlikte mangal partisiyle kutladı.

Ayçiçek tarlalarında görülen canavar otu ve beyaz çürük hastalığı çiftçileri 
endişelendiriyor. Canarvar otu ayçiçeğinde verimi düşürürken, 

beyaz çürük hastalığı ise bitkinin ölmesine yol açıyor.



Meram Belediyesi, çevre 
ve yaşam kalitesini yükseltmek 
için ilçeye yeni park alanları ka-
zandırmaya devam ediyor.  Me-
ram’ın yeşil dokusunu koruyup, 
geliştirmeye yönelik çalışmalara 
yön verdiklerini kaydeden Me-
ram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “Bütün çabalarımızı ve 
imkânlarımızı bu yönde seferber 
ettik. Şehrimizin akciğeri konu-
mundaki ve “Konya” denildiği 
zaman ilk akla gelen yer olan 
Meram’ı, gelecek kuşaklarımıza 
daha yeşil olarak teslim etmek 
için çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Vatandaşlarımızın özellikle 
günümüzün getirdiği stresten 
kaçıp rahat nefes alabilecekleri, 
çocuklarıyla hoşça vakit geçi-
rebilecekleri alanları halkımı-
zın hizmetine açmaya devam 
ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu 
yöndeki taleplerine öncelik ver-
mekteyiz. Çünkü biliyoruz ki, 
çocuklarımıza bırakabileceğimiz 
en güzel miras; yeşil bir Meram, 
yeşil bir çevre olacaktır” dedi.

Göreve başladıkları günden 
bu yana farklı bölgelerde hal-
kın yeşil alan, park, spor alanı 
ihtiyacını karşılamaya yönelik 

olarak çok sayıda parkı hizme-
te açtıklarını hatırlatan Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, 
“Bu yıl farklı mahallelerimizde 
14 parkı ilçemize kazandırıyo-
ruz. Bu parklarla birlikte göreve 
geldiğimizden bugüne kadar 
yaptığımız toplam park sayısı 81 
olacak. Bu parkların bir kısmı-
nın yapımı tamamlanırken bir 
kısmında ise çalışmalar devam 
ediyor. Parkların büyüklüğüne 
göre kameriyeler, spor alanla-
rı, fitness alanları, çocuk oyun 
grupları, basket sahaları ve fut-

bol sahalarını dizayn ettik. Ha-
yırlı olsun” şeklinde konuştu.

Meram’ın yeşil dokusunu 
korumak için park çalışmalarıyla 
birlikte fidan dikimi çalışmala-
rının da sürdüğünü ifade eden 
Başkan Toru, “3 yıl içerisinde 20 
adet mahalle koruluğu oluştu-
rurken ‘Yeni Bir Yuva, Yeni Bir 
Fidan’ projemizle de Türkiye’de 
bir ilke imza atarak, inşa edilen 
her bir konut ve işyeri için fidan 
dikme zorunluluğu ile Meram’ın 
yeşil dokusuna katkı sağlıyoruz” 
diye konuştu.  n HABER MERKEZİ
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Meram’a 4 yeni park hizmeti

Fatma Toru

Karaman Sarıveliler’de
kiraz hasadı başladı

Türkiye’de en geç kiraz hasadı 
yapılan bölgelerden birisi olan Kara-
man’ın Sarıveliler ilçesinde kiraz ha-
sadı başladı.  Hasat edilen ürünlerin 
satışının yapıldığı, Turcanlar Mahal-
lesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 
belediyeye ait kiraz alım merkezin-
de incelemelerde bulunan Belediye 
Başkanı Hayri Samur, kiraz üretici-
leri ve alım yapan firmalarla bir süre 
sohbet edip, kiraz piyasası hakkında 
bilgi aldı. Sarıveliler’de üretilen ki-
razda kesinlikle kimyasal kalıntı bu-
lunmadığı ifade eden Samur, “Albe-
nisi ile cezbeden, tadı ve rayihası ile 
tüketicinin beğenisini kazan kiraz, 
yörede genellikle ihracata yöneliktir. 
Uzun saplı Napolyon diye tabir edi-
lip ve ziraat-0900 çeşidinin yaygın 
olarak yetiştirildiği kirazların hasadı, 
en erken Temmuz ayı içerisinde ya-
pılabiliyor. Bin 650 rakımlı ve oksi-
jen kaynağı bölge, bu ürün için tam 
isabet” dedi. Hızla yaygınlaşan kira-
zın ilçenin sembolü haline geldiğine 
de dikkat çeken Samur, önemli bir 
gelir kapısı olmaya başlayan bu ürü-
nün ilçenin kalkınmasında önemli 

bir kilometre taşı olacağını, kiraz 
yetiştiriciliğinin her geçen yıl katla-
narak arttığını ifade etti.

Toros Dağlarının zirvesinde ye-
tişen kirazların tamamının yurt dışı-
na ihraç edildiğini de kaydeden Sa-
mur, “İlçemizde yaklaşık 16 yıl önce 
dikimine başlanan kiraz fidanlarının 
hızla gelişip çok kaliteli meyve ver-
mesi ve bunun ciddi bir gelir kapısı 
olması, ilçedeki çiftçileri harekete 
geçirdi. Bol su kaynakları ve verim-
li toprakları bulunan Sarıveliler’de 
üreticiler tarlalarının büyük bölü-
münü kiraz bahçesine dönüştürdü. 
Belediye olarak ilçe dışında uygun 
bir alanda bir kiraz alım merkezi 
kurduk. Tüccar buraya geliyor, üre-
tici ürününü getiriyor. Pazarlıklar 
yapılıyor. Bahçeler geziliyor. Çiftçi 
ürününü satıp, parasını alıyor. Bir 
bakıma kiraz borsası durumunda. 
Üreticilerimiz, ürünlerini çevre il-
lerden gelen tüccarlara kalibresine 
göre kilosunu 6 liradan 11 liraya 
kadar satarak gelir elde etmektedir” 
dedi.
n İHA

Özbarışhan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Eyidöner oğlu Hasan’ı 
evlendirdi. Gerçekleştirilen düğün merasimine çok sayıda davetli katıldı

Şefika ve Hasan çifti 
dünyaevine girdi

Özbarışhan Turizm Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cahit Eyidöner oğlu Ha-
san’ı evlendirdi. Fatma-Hanifi Özde-
mir çiftinin kızı Şefika ile Ferda-Cahit 
Eyidöner çiftinin oğlu Hasan bir ömür 
mutluluk için ‘evet’ diyerek dünya 
evine girdi. Aydınlık Evler Diyanet 
Yurdu Bahçesi Kır Düğün Salonunda 
gerçekleştirilen merasime Özdemir ve 
Eyidöner ailelerinin sevenleri, dostları 
ve akrabaları katıldı. Gelen davetliler 
ile tek tek ilgilenen Özdemir ve Eyidö-

ner aileleri bu mutlu günlerinde ken-
dilerini yalnız bırakmayan yakınlarına 
teşekkür ederek ’hayırlı olsun’ dilekle-
rini kabul ettiler. Düğünde misafirlere 
ise geleneksel Konya pilavı ikramın-
da bulunulurken, Mehteran takımı 
marşlar çalarak davetlilere eğlenceli 
anlar yaşattı. Yenigün Gazetesi olarak 
Şefika ve Hasan çiftine ömür boyu 
mutluluk diler, Özdemir ve Eyidöner 
ailelerine ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi 
iletiyoruz.   n MUSTAFA ALİ CANDAN



Kadınhanı’nda yol kontrolü ya-
parken minibüsün çarpması sonucu 
şehit olan polis memuru Erkan Kur-
şun için Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
Binası’nda tören düzenlendi. Törene 
Vali Yakup Canbolat, Konya Cum-
huriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, 
İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 
eski Emniyet Müdürü Hüseyin Na-
mal, Trafik Denetleme Daire Başkanı 
Mehmet Yavuz, belediye başkanları, 
kaymakamlar, şehit polisimizin me-
sai arkadaşları, eşi Suna ve kızı Ala-
nur Kurşun katıldı. Edilen duaların 
ardından Şehit Polis Memuru Erkan 
Kurşun’un cenazesi toprağa verilmek 

üzere memleketi Karaman’a götürül-
dü.  Şehidin kızı Alanur ise , “Baba 
beni bırakıp gitme, sen daha benim 

okulu bitirmemi görecektin” diyerek 
gözyaşı döktü. 

İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman 

ise , “İstanbul’da şehit olan Konyalı 
kardeşimiz Battal Yıldız’ın ardından, 
maalesef Kadınhanı ilçemizde göre-
vini yaparken şehadete ulaşan Erkan 
Kurşun isimli meslektaşımızın şaha-
det haberini almanın derin üzüntü-
sü içerisindeyiz. Biz geride kalanlar 
onlardan ayrı kalmanın üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Ancak dinimizde peygam-
berlikten sonra en yüce mertebenin 
şehitlik olduğunu bilinci ile yürekleri-
mizi teselli ediyoruz. Ben şehidimizin 
ailesine ve bütün meslektaşlarımıza 
sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun” 
ifadelerini kullandı.   
n HÜSEYİN MENEKŞE 
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Müslüman Avusturyalılar,
Türk-İslam kültürünü tanıyor

Yeni Müslüman olmuş Avustur-
yalılar, Konya’da çeşitli programlara 
katılarak Türk-İslam kültürünü ya-
kından tanıyor. Avusturyalı Müslü-
manlar ebru, ney ve kaligrafi dal-
larında 34 saat uygulamalı eğitim 
aldı.  Konya Büyükşehir Belediyesi-
nin katkıları ile Sosyal Araştırmalar 
ve Dayanışma Vakfı (SADAV) Avus-
turya’dan yeni Müslüman olmuş 
misafirleri ağırlıyor. İslam dinini 
ve Türk-İslam kültürünü yakından 
tanımak için çok sayıda programa 
katılan misafirler, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Meslek Edindirme 
Kursları (KOMEK) Ali Gav Medre-
sesi Gelenekli Sanatlar Merkezi’n-
de İslam sanatları alanında eğitim 
de aldı. Burada usta öğreticilerden 
ebru, ney ve kaligrafi dallarında 34 
saat uygulamalı eğitim alan misafir-
ler, SADAV Kurucu Üyesi, Büyükşe-

hir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü 
Ercan Uslu’yu da ziyaret ederek bir 
süre görüştü. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişki-
ler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu 
ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim 
Yücel Güleç de Ali Gav Medresesi 
Gelenekli Sanatlar Merkezi’ndeki 
eğitim programında misafirleri ziya-
ret ederek sohbet etti. Basın Yayın 
ve Halkla İlişikler Dairesi Başkanı 
Köseoğlu, misafirlere Kur’an-ı Ke-
rim ve Almanca meali, Peygambe-
rimizi anlatan kitaplar ile kaligrafi 
sanatıyla isimlerinin yazıldığı ebru 
hediye etti. Misafirler İslam dinini 
ve yaşantısını Konya’da yakından 
tanımaktan son derece mutlu ol-
duklarını belirterek, kendilerine ev 
sahipliği yapan Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve Selçuklu Belediyesine 
teşekkür etti.  n İHA

Kadınhanı’nda yol kontrolü yaparken aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Erkan Kurşun 
için İl Emniyet Müdürlüğü Binası’nda tören düzenlendi. Törende şehidin kızının feryatları yürekleri dağladı

‘Baba beni bırakıp gitme’

İstanbul’da şehit olan polis memuru Battal Yıldız, memleketi Akşehir’de gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze 
töreninde şehidin eşi Emine Yıldız’ın, “Bu ömür sensiz nasıl geçecek Battal’ım. Kalk Battalım” sözleri herkesi duygulandırdı

‘Bu ömür sensiz nasıl geçecek’
İstanbul Tuzla’da polis ile 

şüpheli bir kişi arasında yaşa-
nan kovalamacada vurularak 
şehit olan polis memuru Bat-
tal Yıldız’ın cenazesi mem-
leketi Akşehir’de gözyaşları 
ve dualarla son yolculuğuna 
uğurlandı. 

Şehit polis memuru Bat-
tal Yıldız’ın cenazesi ilk ola-
rak Adsız Mahallesi’ndeki 
baba evine getirilerek helallik 
alındı. Daha sonra şehit poli-
sin naaşı cenaze namazının 
kılınacağı Nasreddin Hoca 
Meydanı’na getirildi. Cenaze 
töreni esnasında şehit poli-
sin babası Hacı Ali Yıldız ile 
annesi Kezban Yıldız ve eşi 
Emine Yıldız gözyaşlarını tu-
tamadı. 

Eşinin fotoğrafını öpen 
Emine Yıldız, “Bu ömür sen-
siz nasıl geçecek Battal’ım. 
Bakmaya doyamadım. Arka-
daşların gidiyor, kalk Batta-
lım.” sözleriyle gözyaşı döktü. 

Şehidin annesi Keziban 
Yıldız da “Sana doyamadım 
kuzum. Yetimlerin emanetin 
yavrum. Allah’ım sabır ver” 
diyerek ağladı. Ali Yıldız da 

oğlunun fotoğrafına sarılarak 
uzun süre gözyaşı döktü. Acı-
lı babayı yakınları teselli etti. 

Şehidin oğulları Hasan 
İlyas ile Mehmet de cenaze 
töreninde her şeyden haber-
siz yakınlarının kucağında 
bekledi. Cenaze töreni sı-
rasında şehidin eşi tabutun 
başına gelip eşinin fotoğrafını 
vatandaşlara gösterip öperek 
tekrar tabutun önüne koydu. 
Şehit polisin büyük oğluna da 
cenaze töreni sırasında polis 
yeleği giydirildi. Öğle nama-
zının ardından Battal Yıldız’ın 
öz geçmişi okunarak cenaze 
namazı kılındı. Cenaze na-
mazının ardından şehit polis 
memuru tekbirler eşliğinde 
omuzlarda götürüldüğü Ak-
şehir Şehitliği’nde defnedildi.

Şehidin cenaze törenine, 
Konya Valisi Yakup Canbolat, 
AK Parti Konya Milletvekili 
Mustafa Baloğlu, Milli Eğitim 
Bakan Yardımcısı Orhan Er-
dem, Konya ve Akşehir ilçe 
protokolü, askeri erkan, şehit 
polisin mesai arkadaşları ve 
binlerce vatandaş katıldı.
n İHA

Cenaze töreni esnasında şehit polisin babası Hacı Ali Yıldız ile annesi 
Kezban Yıldız ve eşi Emine Yıldız gözyaşlarını tutamadı. 

Şehit polis memuru Erkan Kurşun için 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Binası’nda tören düzenlendi.



Sokak ortasında tüfekle vurula-
rak öldürülen Mahir Tılısbık’ın, ev-
lerine sığınan kadının eski sevgilisi 
tarafından öldürüldüğü ortaya çık-
tı.  Olay, dün saat 07.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahal-
lesi Şafak Caddesi üzerinde meydana 
gelmişti. İddiaya göre, bir iş yerinde 
çalışan Elif T. bir süredir sevgili oldu-
ğu Behçet Ö. ile bir ay önce ayrıldı. 
Sevgilisinden ayrılan Elif T. işten de 
ayrıldıktan sonra iş yerinden arkadaş 
olduğu Hülya G.’nin dini nikahlı eşi 
Mahir Tılısbık (31) ile birlikte yaşadı-
ğı evde kalmaya başladı. Bu sürede 
Behçet Ö. (23) barışmak istediğini 
söyleyerek Elif T.’yi sürekli aramaya 
başladı. Behçet Ö. yine barışmak iste-
diğini söylemek üzere eski sevgilisini 
aradı. Bu sırada Elif T.’nin arkadaşı 
olan Hülya G.’nin dini nikahlı eşi Ma-
hir Tısılbık telefonu açarak bir daha 
aramamasını söyledi. Bu sırada ikili 
arasında telefonda tartışma çıktı ve 
Mahir Tılısbık tekrar arayarak Behçet 
Ö.’yü evinin önüne çağırdı. Behçet 

Ö. ve yanındaki arkadaşı Atilla Y.’nin 
(28) cadde üzerine otomobille gel-
diğini gören Mahir Tılısbık evinden 
aşağı indi. 

Burada iki grup arasında tartışma 
çıktı. Çıkan tartışma üzerine Mahir 

Tılısbık ‘sallama’ diye tabir edilen 
satırla Behçet Ö. ve Atilla Y.’ye saldı-
rarak araçlarının camını kırdı. Bunun 
üzerine Behçet Ö. aracında bulunan 
pompalı tüfeği alarak Mahir Tılısbık’a 
ateş edip olay yerinden kaçtı.

CİNAYET ANINA ŞAHİT OLMUŞ
İkilinin tartışmasını balkondan iz-

leyen Elif T. de eski sevgilisinin Mahir 
Tılısbık’a ateş açtığını görünce duru-
mu polise ve sağlık ekiplerine bildir-
di. İhbar üzerine olay yerine gelen 
sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin 
ardından Tılısbık, ambulansla Konya 
Numune Hastanesine kaldırıldı. Bu-
rada yapılan tüm müdahalelere rağ-
men Mahir Tılısbık hayatını kaybetti. 
Elif T. ise Konya Cinayet Büro Amirli-
ği ekipleri tarafından ifadesi alınmak 
üzere emniyete götürüldü. Olaydan 
sonra Konya Asayiş Şube Müdürlüğü 
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gö-
zaltına alınan Behçet Ö. ve arkadaşı 
Atilla Y. sağlık kontrolünden geçiril-
mek üzere Konya Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesine getirildi. Şüpheli-
lerden Atilla Y. gazetecileri görünce, 
“Neyi çekiyorsun” derken, Behçet 
Ö. gazetecilerin “Neden öldürdü-
nüz” sorusuna cevap vermedi. Sağlık 
kontrolünden geçirilen şüpheliler ad-
liyeye sevk edildi.  n HABER MERKEZİ
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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
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Haber Mail: haber@konyayenigun.com

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

• Baskı Merkezi
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• 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
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Karapınar Merkez Sulama Kooperatifi araç 
filosunu yeni alınan araçlarla güçlendirdi. 
Merkez Sulama Kooperatifi Başkanı İsmet 
Çorakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni 
aldıkları kepçe ve pikap ile üyelerine hizmet 
vermeye devam edeceklerini söyledi. 
Kooperatifin 480 üyesinin olduğunu belirten 
Çorakçı, “Daha önce işlerimiz de kepçe kira-
lıyorduk. Kiralama ücreti  oldukça yüksekti. 
Bu soruna köklü çözüm bulabilmek için yeni 
bir kepçe aldık. Üyelerimiz bu iş makinesin-
den ücretsiz olarak faydalanabilecek. Bunun 
yanında bir pikap da aldık” dedi.  n İHA

Seydişehir ilçesinde düğünde atılan havai 
fişeğin kuru otlara düşmesi soncu çıkan yan-
gın söndürüldü. Stat Mahallesi’nde bulunan 
bir düğün salonunda atılan havai fişeklerden 
birinin kıvılcımı, düğün salonu girişinde bu-
lunan kuru otlarla dolu araziye düştü. Kuru 
otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın 
etkisiyle büyüyen alevlere ilk müdahale 
düğün salonu görevlileri ve vatandaşlardan 
geldi.  n AA

Havai fişek
yangın çıkardı

Karapınar Sulama
yeni araçla güçlendi

Konya’da, İl Jandarma Komutanlığı önüne bırakılan, için-
de kabloların bulunduğu şüpheli araç bomba köpeği “Kont” 
ile arandıktan sonra çekildi. Edinilen bilgiye göre, merkez Ka-
ratay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Fetih Caddesi üzerindeki 
Konya İl Jandarma Komutanlığının önünde bulunan kaldı-
rımda park halinde olan ve ön plakası bulunmayan araçtan 
şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine 
gelen polis, 42 AP 871 plakalı şüpheli otomobil içerisinden 

bagaja doğru giden kablolar görünce aracın etrafını güvenlik 
çemberine alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bu-
nun üzerine olay yerine bomba uzmanı ekipler sevk edildi. 
Ekiplerin bomba köpeği “Kont” araca giderek araçta incele-
me yaptı. Kont’un incelemesinin ardından araçta herhangi 
bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldıktan sonra cadde yeniden 
trafiğe açıldı. Araç güvenlik gerekçesiyle otoparka çekildi.
n İHA

Jandarma önüne bırakıldı, paniğe yol açtı!

15 Temmuz etkinlikleri
mevlid-i şerifle sona erdi

Kulu’da 3 gündür devam eden 
15 Temmuz Şehitlerini Anma, De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü etkin-
likleri şehitler için okunan mevlidi 
şerifle sona erdi. Etkinliklerin son 
gününde, protokol mensuplarının 
da katıldığı Düden Gölü Bisiklet 
Turnuvası gerçekleştirildi. 

Jandarma Bölük Komutanlığı 
önünde başlayan turnuva Düden 
Gölünde sona erdi. Turnuvada bi-
tiş çizgisinde katılanları karşılayan 
Kaymakam Mehmet Uğur Aslan 
ve Belediye Başkanı Ahmet Yıldız 
dereceye girenleri tebrik etti. Tur-
nuvaya katılanlara ve davetlilere ye-

mek ikramı da yapıldı. Etkinliklerde 
akşam saatlerinde ise yine Jandar-
ma Bölük Komutanlığı önünde baş-
layan yürüyüş gerçekleştirildi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
mehter takımı eşliğinde protokol 
mensupları ve Kululular yürüdü ve 
belediye binası önünde mehter takı-
mı konser verdi. 

Daha sonra belediye binası 
önünde Kulu’da bulunan çeşitli ca-
milerde görev yapan imam hatipler 
tarafından şehitler için mevlidi şerif 
okundu ve Müftü İbrahim Kacaroğ-
lu tarafından dua yapılarak program 
sona erdi.  n İHA

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda son bir haftada 
yurt içinde, 30’u ölü, 14’ü teslim, 6’sı sağ olmak üzere toplam 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son bir haftada teröre 
büyük darbe vuruldu
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 

terörle mücadele kapsamında yürü-
tülen operasyonlarda son bir haftada 
yurt içinde, 30’u ölü, 14’ü teslim, 6’sı 
sağ olmak üzere toplam 50 teröris-
tin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 
İçişleri Bakanlığı tarafından, terörle 
mücadele kapsamında sürdürülen 
operasyonlara ilişkin yazılı açıklama 
yapıldı. Buna göre, Jandarma Özel 
Harekat (JÖH), Jandarma Komando 
Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile 
iç güvenlik operasyonları çerçevesin-
de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava 
ve Kara unsurlarınca bin 128 operas-
yon gerçekleştirildi. Ülke genelinde 
yürütülen bu operasyonlarda son bir 
haftada yurt içinde, 30’u ölü, 14’ü 
teslim, 6’sı sağ olmak üzere toplam 
50 terörist etkisiz hale getirildi. Örgü-
te yardım ve yataklık iddiası ile 168 
kişi gözaltına alındı. 

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı 
olduğu değerlendirilen 298 kişi gö-
zaltına alındı. FETÖ/ PDY ile irtibatlı 
olduğu değerlendirilen 895 kişi gözal-
tına alındı. Sol terör örgütü ile irtibatlı 
olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltı-
na alındı. 

Yapılan operasyonlarda bin 366’sı 
terör suçlarından (PKK/KCK 168, 
DEAŞ 298, FETÖ/PDY 895, sol terör 
örgütleri 5), 396’sı siber suçlar, 2 bin 
601 uyuşturucu ve kaçakçılık operas-
yonlarında olmak üzere toplamda 4 
bin 363 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik yürü-
tülen projeli çalışma kapsamında 31 
ilde (Adana, Afyon, Aksaray, Antal-
ya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, 
Bolu, Denizli, Edirne, Erzurum, Es-
kişehir, Hakkari, Hatay, Kastamonu, 
Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, 
Konya, Kilis, Kütahya, Manisa, Kahra-
manmaraş, Niğde, Mersin, Sakarya, 
Samsun, Sivas, Şanlıurfa) 173 şüpheli 

gözaltına alındı.
FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi 

bölücü terör örgütleri başta olmak 
üzere terör örgütü propagandası ya-
pan, bu örgütleri öven, terör örgütleri 

ile iltisaklı olduğunu alenen beyan 
eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa 
sevk eden, devlet büyüklerine haka-
retlerde bulunan, devletin bölünmez 
bütünlüğüne ve toplumun can gü-

venliğine kast eden, nefret söylemleri 
içeren bin 597 sosyal medya hesabı 
ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 
517 kişiden 49’u gözaltına alındı.
n İHA 

Satırla saldırınca tüfekle öldürmüş!

Sokak ortasında tüfekle vurularak öldürülen Mahir Tılısbık’ın, evlerine sığınan 
kadının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları 
çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 128 operasyon gerçekleştirildi.
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Hem esnafın hem de seyyarın yüzü güldü
15 Temmuz Fetullahçı Terör 

Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapı-
lanmasının (PDY) hain darbe girişi-
minin birinci yıl dönümünde binlerce 
vatandaş, geçtiğimiz Cumartesi günü 

Mevlana Meydanı’na akın etmişti. 
Mevlana Meydanı’nın dolu olması ci-
varda ki esnafa da yaradı. Konya’nın 
merkezi yerlerinden olan İstanbul 
Caddesi ve Mevlana Çarşısındaki es-

naflar satışlardan son derece mem-
nun kaldı. Özellikle su satışlarının ve 
dondurma satışlarının çok olduğunu 
söyleyen esnaflar hediyelik eşya sa-
tışlarının da arttığını belirtti. Mevlana 

Meydanı’nda bulunan seyyar satıcılar 
ile zabıta görevlileri arasında yer yer 
tartışmalar yaşanmıştı. Buna rağmen 
seyyar satıcılar vazgeçmeyerek satış-
larına devam etti. İşlerinin böyle özel 

günlerde arttığını söyleyen satıcılar, 
“15 Temmuz günü Mevlana Meyda-
nı’nın dolu olması bize de yaradı. Alla-
ha şükürler olsun ki işlerimiz güzeldi. 
Havaların da sıcak olmasından dolayı 

vatandaşlar en çok su ile dondurmayı 
tercih etti. Memnun kaldık.15 Tem-
muz günü şehit olan bütün kardeşle-
rimizi rahmet ile anıyoruz ” ifadelerini 
kullandılar.   n HÜSEYİN MENEKŞE

FETÖ/PDY’nin hain darbe girişiminin 1.yılında Mevlana Meydanı dolup taşmıştı. Mevlana Meydanı’nın dolu olması civardaki esnafında yüzünü güldürdü.

Demirhan: Eşitlik ve adalet
kadın haklarının temeli

TED öğrencisi resimde
jüri özel ödülü aldı

CHP Konya Kadın Kolları Baş-
kanı Nazife Demirhan, Kadınların 
Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı 
açıklamada, eşitlik ve adaletin kadın 
haklarının temeli olduğunu söyledi.

17 Temmuz Kadınların özgür-
lüklerden vazgeçmeyeceği Kadın 
Dayanışma Günü olduğunu belirten 
CHP Konya Kadın Kolları Başkanı 
Nazife Demirhan, “Günümüzde ka-
dın cinayetleri, kadına cinsel şiddet,  
taciz ve çocuk istismarlarının gide-
rek arttığını görmenin üzüntüsünü 
yaşamaktayız. Haziran ayında 35 
kadın erkekler tarafından öldürüldü, 
47 kadına cinsel şiddet uygulandı ve 
17 çocuk istismara uğradı. Kadın ci-
nayetleri faillerine ceza verilmedik-
çe, mahkemeler tarafından salıveril-
dikçe bu sayılar giderek artıyor.  Son 
6 ayda 226 kadın cinayetinde 201 
ölü ve 81 yaralı vardı” dedi.

Nazife Demirhan kadına şidde-
tin artık yasak denilmesi için daha 
kaç kadının öldürülmesi gerekir 
diyerek, “Engelli kadın tecavüz-

den suçlu bulunan B.K’nın cezası 
3 kez Yargıtay’dan dönüp hafifle-
tilmiş ve onaylanmadığı için suçlu 
serbest kalmıştır.  Devletin kadına 
şiddet yasaktır demesi için daha 
kaç kadının  öldürülmesi gereki-
yor? Toplumumuzu yaralayan bu 
çirkin olaylarda, sessiz kalan herkes 
sorumludur.Toplumu  vicdanen ve 
ahlaken derinden yaralayan bu çir-
kinliklerin son bulmasını istiyoruz.  
Kadını birey olarak görmeyen zih-
niyeti reddediyoruz. Meclis Başkanı  
İsmail Kahraman’a  Meral Akşener 
tarafından verilen  yanıttan ders 
alınması gerektiğine inanıyoruz. 
Eşitlik ve adalet kadın haklarının 
temelidir. biz kadınlar eşitlik, adalet 
ve özgürlük haklarımızdan vazgeç-
meyeceğiz.  Biz bu zihniyetlere ce-
saret, kararlılık ve dayanışma ruhu 
ile karşı çıkacağız. Artık kadın cina-
yetlerine son,  cinsel şiddete ve cin-
sel tacize son ve Çocuk istismarına 
son diyoruz” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Konya Merkez İmam Hatip Lisesi 1992 mezunlarının 2. geleneksel buluşması gerçekleştirildi. 
Buluşmada anılar yad edildi, hasret giderildi. Mezun olup Hakk’a yürüyenler için dualar edildi

1992 İHL mezunları 
2. kez biraraya geldi

Konya Merkez İmam Hatip Lise-
si 1992 mezunlarının geleneksel 2. 
buluşması gerçekleştirildi. 1992 yılı 
İmam Hatip Lisesi mezunları ikincisi-
ni düzenledikleri toplantılarını İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar 
Derneği bahçesinde gerçekleştirdiler. 
Geçen yıla oranla katılımın hayli fazla 
olduğu buluşmada duygulu anlar ya-
şandı. 25 yıldır birbirlerini göremeyen 
arkadaşların buluşmasında acı tat-
lı anılar yâd edildi. Neşeli ve hoş bir 

sohbet ortamında gerçekleşen top-
lantı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başla-
dı, ardından günün anlamına binaen 
davete katılan Konya Merkez İmam 
Hatip Lisesi 1992 mezunlarını okutan 
öğretmenler tarafından konuşmalar 
yapıldı. Programda aynı dönemde 
mezun olup Hakk’a yürüyenler için 
dualar edildi. Yemek ve çay ikram-
larının ardından etkinlik sona erdi. 
Günün anlam ve önemine dair hatıra 
fotoğrafı çekildi.   n TEVFİK EFE

TED Konya Koleji 11-A sınıfı öğ-
rencilerinden Işıl Bulgur’un yaptığı 
resim jüri özel ödülünü Konya’ya 
getirdi. Her yılı geleneksel olarak 
eğitim yılı sonunda gerçekleştirilen 
TED Okulları öğrencileri arasın-
da düzenlenen “Sınırlarım” temalı 
resim yarışmasının jüri değerlen-
dirmesi yapıldı. Ülke genelinde bu-
lunan TED Kolejleri Öğrencilerinin 
yaptığı resimler, Namık Kemal Sa-
rıkonak (H.Ü. Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Öğretim Görevlisi), Füsun Ka-
valcı (H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi 
Öğretim Görevlisi), Ender Başaran 

(Arda Sanat Galerisi Ortağı), Ekrem 
Kadak (Ressam), Ayşegül Yüzba-
şıoğlu (TED Gönüllüler Kurulu Üye-
si) ve İnci Sarıkavak’tan oluşan jüri 
heyeti tarafından değerlendirildi.  
Jüri tarafından yapılan değerlen-
dirme sonucunda TED Konya Koleji 
11/A Sınıfı öğrencilerinden Işıl Bul-
gur, yapmış olduğu resimle jüri özel 
ödülüne layık görüldü. 

TED Konya Koleji Genel Müdü-
rü Gülören Kale “Öğrencimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını dili-
yoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Bu millet asil bir millet, necip bir millet’
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve 

Şehitleri Anma programında, binler 
kapalı pazar alanında bir araya geldi. 
Kapalı pazar alanında cemaatle yatsı 
namazı kılan binler daha sonra hep 
bir ağızdan şehitler için elleri semaya 
yükseltti.  Kılınan yatsı namazından 
ve edilen dualardan sonra konuşma 
yapan Bozkır Kaymakam Vekili Gü-
neysınır Kaymakamı Orhan Yalınız, 
FETÖ’yü mankurtlaşan insanlara 
benzeterek, sözde bu milletin için-
den geldiğini ama köklerinin dışarıda 
olduğunu söyledi. Kaymakam Yalı-
nız “Bu millet asil bir millet, necip bir 

millet. Bu hainlerin altında kalmadı, 
kalmayacak. O gün milletimizin o 
duruşu bu münafıklara karşı cihattı. 
Allah şehitlerimizden ve gazilerimiz-
den razı olsun” dedi. Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün, ise konuş-
malarında şu ifadelere yer verdi, 
“sevgili hemşehrilerim. Geçen sene 
ölümü öldürdünüz, vatan demenin 
ne olduğunu bir kez daha anlattınız 
dosta düşmana. Geçen yıl bugün 
millet olmanın ne olduğunu bir kez 
daha göstermiştik dosta düşmana. 
Birlikteliğimizi beraberliğimizi gös-
terdik. İşte şimdi 15 Temmuz’un 1. 

Yıl dönümünde bir kez daha göster-
dik. Asıl mesele vatan olunca gerisi-
nin teferruat olduğunu bir kez daha 
göstermiş olduk. Değerli hemşeh-
rilerim, bu tabloyu görünce insanın 
gururlanmaması elde değil. Çanak-
kale’nin geçilemeyeceğini hala idrak 
edememişlerdi o hainler. Geçen yıl 
bugün yine gösterdik Çanakkale’nin 
geçilemeyeceğini. Evet, Asımın nesli 
burada, tıpkı geçen sene 15 Tem-
muz gecesi meydanlarda olduğu 
gibi. Evet, o gece öyle bir geceydi ki, 
Kabe’deki imamın derdi neydi de Al-
lahım Türkiye’ye yardım et diyordu. 

Somali’deki, Sudan’daki, Filistin’de-
ki, Afganistan’daki, Bosna’daki Müs-
lümanlar Allahım Türkiye’ye yardım 
et diye dua ediyordu. Çünkü İslam’ın 
son kalesi Türkiye’ydi. Buydu esas 
mesele ve Allah duaları kabul etti” 
diye konuştu.  

Konuşmaların ardından kapalı 
pazar alanını dolduranlar ilçe mer-
kezinde demokrasi yürüyüşüne çıktı. 
Yürüyüşün akabinde 15 Temmuz 
belgeseli izlendi ve daha sonra ilahi 
dinletisiyle birlikte demokrasi nöbeti 
tutuldu. 
n HABER MERKEZİ 

Nazife Demirhan

1992 yılı İmam Hatip Lisesi mezunları ikincisini düzenledikleri toplantılarını 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği bahçesinde gerçekleştirdiler.
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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.

* Metal Presci
* Mobilya Boyacısı

* Mobilyacı
* Terzi

* Kaynakçı (Belgesi 
olan  tercih edilecektir)

* Vasıfsız Bay 
ve Bayanlar

3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/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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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

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

BAY 
BAKIM VE ONARIM SORUMLUSU

alınacaktır
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

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

10 Kişilik 
Yemek ve Sabah - İkindin 

Cay verecek Emekli 

Erkek Ahçı 
Aranıyor 

Müracaat : 0532 433 34 88 

İkinci elde
kalite ve 

güvenin tek 
adresi
Necip Metinöz

0536 603 77 81
Mehmet Metinöz
0532 607 39 40

Ankara Yolu Galericiler Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi 
10414 Sk. No:7/1 Karatay Konya  0332 342 42 85

Yasin Metinöz
0554 723 28 73

Pasta - Cila 
Detaylı Temizlik

DURSUN
OTO YIKAMA

Hasan DURSUN
Tel: 0536 253 24 00
Adres: Ankarayolu Galericiler Sitesi 

Fevzi Çakmak Mahallesi 10429 Sokak 
No:10 Karatay

ZAYi VE ELEMAN 
İLANLARINIZ 

İÇİN
BİR TELEFON

KADAR YAKINIZ

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

Bosna  Hersek Mahallesi’nde  
Satılık Kaloriferli,   

2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER Karaman'da kaza: 3 kişi yaralandı
Karaman’da otomobille ha-

fif ticari aracın kavşakta çarpış-
ması sonucu 3 kişi yaralandı. 

Kaza, Yunuskent Mahallesi 
Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 
meydana geldi. Alınan bilgiye 
göre, Abdullah Öz (64) yöneti-
mindeki 70 FE 035 plakalı ha-
fif ticari araç ile Ahmet Aydın 
idaresindeki 42 KE 411 plakalı 
otomobil kavşakta çarpıştı. Çar-

pışmanın etkisiyle hafif ticari 
araç yan yattı. Kazada her iki 
aracın sürücüsü ile hafif ticari 
araçta bulunan Firdevs Aydın 
(43) yaralandı. Yaralılar olay 
yerine gelen sağlık ekiplerince 
kaldırıldıkları Karaman Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alı-
nırken, sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.
n İHA 
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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

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2017/808 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 
belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1. İhale Tarihi : 07/08/2017 günü, saat 09:00 - 09:05 arası.
2. İhale Tarihi : 12/09/2017 günü, saat 09:00 - 09:05 arası.
İhale Yeri        : YENİ TELLAL PAZARI AKÇEŞME MAH. PİSİLİ SOK NO: 5/A 
                          (KARATAY BELEDİYESİ KARŞISI) KARATAY / KONYA
No Takdir Edilen 

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

1 36.000,00 1 %1 42HL099 Plakalı , 2014 Model , OPEL Marka , S-D Tipli , 
A12XER19EM4361 Motor No’lu , W0L0S0L68E4142127 Şasi 
No’lu , Vites Tipi Otomatik , Rengi Mavi , 42 HL 099 PLAKALI 
2014 MODEL MAVİ RENKLİ OPEL CORSA, OTOMATİK VİTES, 
ANAHTAR VE RUHSATI VAR ANCAK ARAÇ ÇALIŞMIYOR, 
İÇİ İYİ DURUMDA, MUHTELİF ÇİZİKLERİ OLDUĞU TESPİT 
EDİLDİ.

(İİK m.114/1, 114/3)
Basın 636228  - www.bik.gov.tr

Örnek No: 25*

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 5. İCRA DAİRESİ

2017/4973 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden 
aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından 
görülebileceği; ihaleye katılmak isteyenlerin menkulün muhammen bedelinin %20 oranında nakit 
teminat yatırmaları veya milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri, gideri verildiği takdirde 
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı 
dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1. İhale Tarihi : 01/08/2017 günü, saat 10:05 - 10:10 arası.
2. İhale Tarihi : 22/08/2017 günü, saat 10:05 - 10:10 arası.
İhale Yeri        : KONYA TRAFİK PARKI ALTUNEL YEDİEMİN OTOPARK-ERLER MAH.
                          SARAÇOĞLU CAD.N:467 KARATAY/KONYA
No Takdir Edilen 

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

1 45.000,00 1 %1 06 PTM 09 plakalı Volkswagen marka 3C tipi gri (refleks gümüş) 
renk, AA Sedan Otomobil. 5 koltuklu, 1595 silindir hacimli, yakıt 
cinsi benzinli-LPG, anahtar ve ruhsat yok, lastikler iyi.Motor no: 
BSE755310, Şase no: WVWZZZ3CZ9P051681

(İİK m.114/1, 114/3)
Basın 636773  - www.bik.gov.tr

Örnek No: 25*

 Daha önceki yazımda da sor-
muştum .Sizce 15 Temmuz darbe 
girişimi başarılı oldu mu diye ? Ne 
dersiniz ?

Bir ülkenin yönetimine neden 
darbe yap(tır)ılır sizce ? Neden Ba-
tıda değil de daha çok Ortadoğu’da 
İslam ülkelerinde veya petrolün ve 
madenlerin bol olduğu yerlerde 
oluyor bu darbeler ?Neden Türkiye 
hep hedef tahtasına oturtuluyor ?

Recep Tayyip Erdoğan’ı sev-
miyoruz .Ülkeyi çok berbat yöne-
tiyor .Aynı zamanda hırsız ve daha 
sayamayacağımız bir çok kötü 
özellikleri var .Gitsin yönetimden 
yerine daha dürüst ,çalışkan ,milli 

ve manevi değerlerine bağlı biri 
gelsin .

1960 ihtilalinde ,1971 muh-
tırasında ,1980 askeri darbesin-
de ,28 şubat sürecinde Tayyip 
ERDOĞAN ‘mı vardı ki  darbeler 
yapıldı ? 

Darbeler yapıldıktan sonra 
veyahut darbelerin olmadığı dö-
nemdeki liderler ülkeyi muasır 
medeniyetler seviyesine çıkardı da 
haberimiz mi yok ?

Fethullah Gülen ‹›şefaatçi 
olurum ‹› demişti Bülent Ecevit 

için .Şöyle hafızamı 
zorluyorum ‘’acaba 
Rahmetli bu ülke-
ye ne gibi hizmetler 
yaptı ? ‘’ . İnanın ak-
lıma bir şey gelmiyor 
.Ama aynı Fethullah 
Gülen  ,hizmet hare-
keti lideri olmasına 
rağmen sol partilerle 
gayet uyumlu geçin-

miş ama ne hikmetse 
Erbakan hükümeti ile 
bir türlü geçineme-
miş hatta hükümlerin  
yıkılmasında önemli 
rol  oynamıştı .Daha 
önceki yazılarımda 
da belirtmiştim  Fet-
hullah Gülen 20 
ağustos 2016›daki 
konuşmasında şunları 

söyleyecekti ;
“Haçlı’nın ülkenizi işgal etmesi 

çok tehlikeli değildir. Çünkü sizinle 
onlar arasında kırmızı çizgiler var-
dır. Bir kere onlar sizin kadınınıza 
kızınıza ilişmezler. Mabedinize iliş-
mezler. İlişmemiş Haçlılar.”

Bu gün öyle bir hale geldik ki  
bu konuşma için kıyameti kopar-
mamız ,tüm Türkiye’nin ayağa 
kalkması lazım .Lâkin hiç biri-
miz kılımızı bile  kıpırdatmıyoruz 
.Ülkemizi düşman işgal etse ne 
olurdu acaba  ? Meselâ  en bü-
yük düşmanımız olan  İngilizler 
ülkemizi işgal etseydi ne olurdu 
? Ben bir kaç madde ile da söy-
leyim size  Meselâ bize zorla-
kendi ana  dilimiz Türkçe yerine  
İngilizce konuştururlardı , kendi 
milli kıyafetlerimizi çıkarırlar yerine 

İngiliz tarzı kıyafetleri giydirirler 
,namaz kılmayı ve Kuran okumayı 
yasaklar ,kuran kurslarını da ya-
saklarlardı. 

İşyerlerimizdeki tabelalar ... lo-
kanta ,..çay evi  veya ...kıraathanesi 
,pastahanesi gibi tabelalar yerine 
... restaurant ,..cafe ,...food , ... 
patiseriegibi isimler kullandırırlar 
,tarihimizi ve geleneğimizi anlatan 
filmler yerine ,tarihimiz yanlış an-
latacak diziler yayınlattırarak tari-
himizle bağımızı koparırlar böyle-
ce yeni nesil asla geçmişiyle bağ 
kurdurmazlar ,edep ve ahlaktan 
uzaklaştırmak için ahlaksızca film-
leri zorla yayınlattırıp zorla izlettirir-
lerdi Heelâlkazancımızı kirletmek 
için  faizle para verirlerdi meselâ 
.Dveaha sayamayacağım nice milli 
ve manevi değerimiz varsa hepsini 
zorla yok ederlerdi değil mi ?

Başımızı iki elimizin arasına  
alalım ve yukarıda sorduğum so-
rulara samimi cevaplar bulalım 
hep beraber .

15 Temmuz’un ,28 Şubat’ın en 
büyük amaçlarından biri de insanlar 
üzerinde İslâmafobiaoluşturarak 
1400 yıllık ehli-sünnet ile olan 
bağımızdan ,cem olmak(birlik ol-
mak) ve  cemaat kavramlarından 
uzaklaştırmak olmuş ve bana so-
rarsanız bunda bir nebze de olsa 
başarılı olmuşlardır. Etrafımdaki 
insanlara “hangi cemaate men-

supsun veya hangi vakıf/dernek-
te hizmet ediyorsun? “diyerek 
sorduğumda nefret dolu bakan 
gözler ve olumsuz cevaplar almak-
tayım .Sebebi ise “hizmet hare-
keti “ adlı ihanet hareketinin yap-
tıklarıdır .Soruyorum size “acaba 
futbolda ,basketbolda ,borsada 
veya ilgilendiğiniz, sevdiğiniz bir 
dalda sayısız şikeler , entrikalar 
ve türlü ayak oyunları dönmesine 
rağmen acaba onlardan soğuyor-
muyuz? Kibir  kaç olumsuz ce-
maat yüzünden cem olmaktan 
(birlik olmaktan), birlikte hareket 
etmekten soğuyoruz ,sorarım 
size ey Müslüman Kardeşim ?” 
Lütfen uykudan  uyanalım artık!

Büyük düşünür Malcom X der 
ki ;

 ‘’Eğer ,dikkatli olmazsanız 
,gazeteler mazlumlardan nefret 
etmenizi zalimleri ise çok sev-
menizi sağlar ‘’ Bu gün yaşadığı-
mız hadiseler tam da bunu göster-
miyor mu sizce ? Bir taraftan batı 
Ortadoğu’da İslam dünyasına sal-
dırıyor,bizi birbirimize düşürüyor 
,biz ise birbirimizle kavga ederken 
Batı maddi ve manevi amaçlarına 
ulaşıyor. Şunu asla unutmayalım; 
biz kendi  hakkımızdaki hükmü 
değiştirmezsek eğer,Allah bizim  
hakkımızdaki hükmü  değiştirme-
yecektir.  

Ne dersiniz tam anlamıyla 15 
Temmuz ihanetini püskürtebildik 
mi ?

   Selâm ve dua ile ...

PERDE ARKASI , ÖNCESİ VE  SONRASI  15 TEMMUZ

YA DARBE GİRİŞİMİ BAŞARILI OLSAYDI-4

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI
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Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da saldırı yapacağını savunan ve bu nedenle 3 günlüğüne Aksa’yı ibadete kapatan İsrail, tepkiler sonrası Mescid-i Aksa’yı metal 
dedektör uygulamasıyla yeniden açtı. Sirac-ül Aksa Derneği Başkanı Hüsnü Şimşek, İsrail’in Mescid-i Aksa politikasının kabul edilemeyeceğini söyledi

‘İsrail’in yaptığı lütuf değil zillet’

Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa’da Filistinlilerin saldırı yapacaklarına dair iddialar ortaya atarak bölge halkına orantısız güç kullanan İsrail polisi, Kutsal Mekan’ı ibadete kapattığını duyurmuştu.

İsrail hükümeti Mescid-i Aksa ile 
ilgili geri adım attı. Geçtiğimiz günler-
de Mescid-i Aksa’da Filistinlilerin sal-
dırı yapacaklarına dair iddialar ortaya 
atarak bölge halkına orantısız güç 
kullanan İsrail polisi, Kutsal Mekan’ı 
ibadete kapattığını duyurmuştu. Ya-
sak üzerine gelen tepkilerden dolayı 
geri adım atan İsrail hükümeti yeni 
uygulamaya gitti. Buna göre Aksa’da 
namaz kılmak isteyen Müslümanlar, 
metal dedektörden geçtikten sonra 
ibadete izin verilebilecek. Konuyla 
ilgili gazetemize açıklama yapan Si-
rac-ül Aksa Derneği Başkanı Hüsnü 
Şimşek, İsrail’ın Mescid-i Aksa poli-
tikasının kabul edilemeyeceğini söy-
ledi.

İsrail’in Filistin zulmü bitmiyor. 
Milyonlarca Filistinlinin kendi inançla-
rını yaşamalarına saygı göstermeyen 
ve her türlü orantısızlığı kullanarak 
kendi haklılığını savunmaya çalışan 
İsrail, Mescid-i Aksa ile ilgili zorbalı-
ğına devam etti. Filistinlilerin Kutsal 
Mekan’da saldırı yapacaklarını savu-
nan İsrail hükümeti, 3 günlük ibadet 
yasağının ardından Aksa’ya metal de-

dektörlerle arandıktan sonra ibadetin 
kabul edileceğini açıklamış ve yeni 
uygulamayı Harem-i Şerif’in kade-
meli olarak açılmasıyla başlatmıştı.

“ASIL SEBEP GÖZDAĞI VERMEKTİ”
İsrail’in Mescid-i Aksa’daki yaptık-

larının Haçlıları bile geride bıraktığını 
dile getiren Hüsnü Şimşek, Aksa’daki 
ibadet yasağının asıl sebebinin farklı 
olduğunu belirterek şunları söyledi, 
“ Ezan İslam’ın kurallarından birisi-
dir. 1400 yıldır okunan ezan Haçlılar 
döneminde bile saygı duyulmuştur. 
Ancak İsrail tarafından kabul edilmi-
yor. Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslü-
manlarındır. Despotluklar bu gerçeği 
değiştiremez. Bu toprakların sahipleri 
olan Müslümanlar İsrail’in bu uygula-
malarını reddediyor. Aksa’nın ibadete 
engellenmek istenmesinin sebebi Fi-
listinlilerin bölgede saldırı yapacakları 
olarak kendilerince açıklıyorlar. Fakat 
asıl sebep bu değildir. 15 Temmuz’da 
İstanbul’da başlayan ve 15 ülkeden 2 
bin din adamının katıldığı davetçi ve 
hatiplerin  Aksa buluşmasına gözdağı 
vermektir. Tabi ki 15 Temmuz’daki 
demokrasi bayramını gölgede bırak-
mak istemişlerdir. İsrailli bakanlarının 
dedikleri gibi Mescid-i Aksa onların 
ellerinde değildir. 

Müslümanlar bunu kabul etmez. 
Aksa’daki engellemeye yönelik Müs-
lümanlar tepki göstermiştir, göstere-

cektir” 
“ULUSLAR ARASI PLATFORMLARA 

KONUYU TAŞIMALIYIZ”
İsrail’in Mescid-i Aksa’yı yeniden 

ibadete açmasının lütuf olmadığını 
vurgulayan Başkan Şimşek, Aksa’ya 
girmek isteyen Müslümanların me-
tal dedektörlerle aranmasının zillet 

olduğunu belirtti ve şöyle devam etti, 
“ Müslümanların Mescid-i Aksa’da 
namaz kılması bir lütuf olamaz. Cena-
zeye bile saygıları olmayan bir hükü-
metten bahsediyoruz. 

Eski Küdus bölgesine de orda ika-
met edenler dışında gidilmesine izin 
verilmiyor. Utanılması gereken bu po-

litikalara tepki sürekli devam ediyor. 
Bizler bu konuda birlik olmalıyız. Yap-
mamız gereken İsrail’ın bu politikası-
nı uluslar arası platformlarda dile ge-
tirmeli ve ses çıkarmalıyız. Aksa’nın 
kutsallığına gölge düşürülmemeli. Bu 
konuda tepkimizi açıkça vermeliyiz” 
n UFUK KENDİRCİ

Sirac-ül Aksa Derneği Başkanı 
Hüsnü Şimşek

4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Dersi hafta içi her gün 13:00-17:00 saatleri 
arasında Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi’nde devam ediyor

Karatay’dan ‘Yardımcı 
Anne’ sertifikası

Çelebi Hanımlar Lokali 
inşaatı hızla ilerliyor

Karatay Belediyesi tarafından 
şehre kazandırılacak 3. Hanımlar 
Lokali olan Çelebi Hanımlar Lokali 
inşaatı hızla yükseliyor. İçerisinde 
Aerobik salonu, kondisyon salonu, 
sauna-buhar odası, giyinme odaları, 
oturma salonu, kafeterya, idari oda-
lar ve çeşitli derslikleri bulunacak 
olan Çelebi Hanımlar Lokali büyük 
bir ihtiyaca cevap verecek bir konu-
ma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, fiziki belediyecilik çalışma-
larının yanı sıra sosyal belediyecilik 
anlamında da hummalı bir çalışma 
içinde olduklarını belirterek; modern 
yapılaşmanın merkezi olan Kara-
tay’da ihtiyaç doğrultusunda gerçek-
leştirilen çalışmalarla Çelebi Hanım-
lar Lokali projesinin hayata geçtiğini 
belirtti. 

Başkan Hançerli “Hemşerileri-
mizin nezih bir ortamda spor yapa-

bilecekleri, çeşitli uğraşlar edinip, 
zanaatlar öğrenecekleri bir tesisi 
Karatay’ımıza kazandırmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Kaba inşaatı 
biten tesisimizin en kısa sürede hiz-
mete girmesi için ekiplerimiz yoğun 
gayret sarf ediyorlar.” dedi.

Karatay’ın ve Karataylının hiz-
metin en iyisine layık olduğunu söy-
leyen Başkan Hançerli, çalışmaların 
aralıksız süreceğini belirtti.
n HABER MERKEZİ 

Karatay’da eğitimin, sanatın ve 
sporun değişmez adresi Celaleddin 
Karatay Gençlik Merkezi’nde devam 
eden resim, bağlama, İngilizce, diksi-
yon, bilgisayar, sağlıklı yaşam (fitness) 
ve işaret dili derslerine bir yenisi daha 
eklendi.  4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri 
Dersi hafta içi her gün 13:00-17:00 
saatleri arasında Celaleddin Karatay 
Gençlik Merkezi’nde devam ediyor.  
Çocuğun gelişim özelliklerine ve ya-
şına uygun basit etkinlik malzemeleri 
hazırlayan ve bu malzemelerle etkin-
likler yapabilen kişilerin yetiştirildiği 
bir eğitim programı olan 4-6 Yaş Ço-
cuk Etkinlikleri Dersi sonunda başarılı 
olan genç bayanlar; aldıkları sertifika 
ile kreşlerde “yardımcı anne” olarak 
görev alabiliyorlar. Genç bayanların 
meslek sahibi olmasına katkı sağla-
yacak olan 4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri 
Dersi, Karatay Belediyesi ve Karatay 
Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 
gerçekleştiriliyor. Yoğun ilgi gören 
derslere katılım tamamen ücretsiz. 
Eğitimi tamamlayan genç bayanların 
hem meslek sahibi olmaları hem de 
çocuklarla iletişimlerinin kuvvetlendi-
rilmesi amaçlanıyor. 

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli; “Kötü alışkanlıklar, kötü 
arkadaşlıklar gelecekte telafisi çok zor 
olan hatalara sebebiyet verebilir. Eği-
tim ise bunları önlemede en önemli 

etkendir. Özellikle “Yardımcı Anne” 
sertifikasına sahip olmanızı sağlaya-
cak 4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Dersi 
güzel bir iş edinme yolunda gençlere 
kapı açıyor. Çalışan annelerin sayısı-
nın hızla arttığı günümüz dünyasında 
kreşlere olan ilgi de giderek büyüyor. 
Okul öncesi eğitim süreci gençlerimiz 
için iş imkanı sağlıyor. Bu imkandan 
faydalanmanın yolu da gerekli eği-
timleri almaktan geçiyor. Bu eğitim 
Belediyemiz ve Karatay Halk Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği ile genç bayanla-
rımıza sunuluyor.” diyerek; Gençleri 
derslere katılmaya ve vakitlerini öğ-
renerek değerlendirmeye davet etti. 
n HABER MERKEZİ Mehmet Hançerli 

Çelebi Hanımlar Lokali büyük bir ihtiyaca cevap verecek bir konuma sahip olmasıyla dikkat çekiyor.



Ribat Eğitim Vakfı yardımsever 
aile ve ihtiyaç sahiplerini geleneksel 
sünnet şöleni ile bir araya getiriyor. 
Ribat Eğitim Vakfı, gerek Konya ve 
Türkiye geneli gerekse tüm mazlum 
coğrafyalarda insani yardım çalışma-
larına bir yenisini daha ekliyor. Ge-
leneksel sünnet şöleni ile ihtiyaç sa-
hipleri ve yardımseverleri buluşturan 
Ribat Eğitim Vakfı bu yıl da yüzlerce 
çocuğun sünnet sevinçlerine vesile 
olmaya hazırlanıyor. Çok sayıda et-
kinliğin düşünüldüğü program 26 
Temmuz Çarşamba günü Ribat Aşe-
vi’nde gerçekleştirilecek. Programda 
çocuklar için şehir turu da  düşünü-
lürken çeşitli hediyeler de verilecek.  
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce 
çocuğa sünnet sevincini yaşatmayı 

hedefleyen Ribat Eğitim Vakfı, Yöne-
tim Kurulu Başkanı Muzaffer Büyük, 
“Ribat olarak bizler onlarca farklı 

alanda Allah rızası merkezinde çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz 
Ramazan ayında ve sonrasında başta 

Konya ve Türkiye olmak üzere tüm 
Türkiye’de ihtiyaç sahibi kardeşleri-
mize ulaşarak ihtiyaçlarını giderdik. 
Sadece maddi anlamda değil başta 
eğitim olmak üzere manevi anlamda 
da beklentilere cevap veriyoruz. Bu 
çalışmalarımız mazlum coğrafyalara 
ulaştırıyoruz. Şu anda Kurban çalış-
malarımıza başladık bile. O coğraf-
yalarda Türkiye’nin merhamet elini 
ihtiyaç sahipleri kardeşlerimize gös-
termek hayli mutluluk verici. Şimdi 
de sünnet şölenimiz ile kardeşlerimizi 
sevindireceğiz.  Elbette ki öncelikle bu 
hizmetlerin yürütülmesini sağlayan 
Konyalı kardeşlerimize teşekkür edi-
yorum” dedi. Öte yandan geleneksel 
toplu sünnet şöleninde kirvelik bede-
linin 50 lira olduğu öğrenildi.
n HABER MERKEZİ
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Çiftçi suyu verimli kullanıyor Çumra’da asfalt çalışması sürüyor
Karapınar Ziraat Odası Başkanı 

Durmuş Üner, Karapınar çiftçisinin 
tarım alanındaki gelişmeleri ya-
kından takip ettiğini ve uyguladı-
ğını söyledi. Üner, eskiden sadece 
hububat tarımının yapıldığı ilçede 
modern tarım teknolojileriyle ürün 
çeşitliliğinin arttığını belirtti. Özel-
likle damlama sulama sistemiyle 
üreticinin hem suyu ekonomik kul-
landığını, hem de sulanmayan yer-
leri sulayabildiğini ifade eden Üner, 
şunları kaydetti: “Burada yapılan 
sulu tarımda vahşi sulama dediği-
miz salma sulama olayını tamamen 
bitirdik. Artık ya damlama sulama, 
ya da yağmurlama yapılıyor. Eğer 
modern tarım sulama sistemleri 
olmasa Karapınar’da bu kadar sulu 
tarım yapılma imkanı olmazdı. Ka-
rapınar çiftçisi olarak topraksızlı-
ğı, susuzluğu gördük. Suyu kısıtlı 
kullanmalıyız. Çünkü yağışı en az 

alan bölgede yaşıyoruz. Bundan 
dolayı teknolojiye, yeniliğe açığız. 
Gölümüz, nehrimiz, kanalımız yok. 
Tarımda yer altı suyu kullanıyoruz. 
Suyun bir damlası bile hayati önem 
taşıyor.”

Damlama sulama sistemlerinde 
yeni bir gelişme olarak su arıtma 

filtrelerinin kullanılmaya başlandı-
ğının altını çizen Üner, “Filtre saye-
sinde suyun içerisindeki kum, çakıl 
gibi maddeler süzülüyor ve damla-
ma sulama sistemlerini tıkamıyor. 
Böylece hem uzun ömürlü oluyor, 
hem de ürünün kalitesini arttırı-
yor.” dedi.  n İHA

Çumra Belediyesi yol asfaltla-
ma çalışmalarına devam ediyor. 
Çumra Belediye Başkanı Mehmet 
Oğuz, Yenidoğan Mahallesi’nde 
yapılan asfalt çalışmalarını inceledi. 
Asfaltlama çalışmalarına Yenido-

ğan Mahallesi Münevver Sokak’tan 
başladıklarını dile getiren Oğuz, 
altyapı çalışmalarının bittiği yerler-
de de asfaltlama çalışmalarının de-
vam ettiğini söyledi. Oğuz, şunları 
kaydetti: “Yenidoğan Mahallesi’nin 

kaldırım ve yollarını 2019’da bitire-
ceğiz. Ayrıca bu mahallemize 2016 
yılında doğalgazı getirdik. Mevsim 
şartları uygun oldukça ve zaman 
yettiği sürece de çalışmalarımız de-
vam edecek.”   n AA

Adese, geçtiğimiz günlerde çekilişi yapılan hediye kampanyalarında büyük ödül olan 2016 model Toyota 
C-HR ve 2017 model Hyundai İ20 marka otomobilleri yeni sahiplerine düzenlediği törenle teslim etti

Adese, müşterilerini
otomobille mutlu etti

Adese’nin, P&G işbirliğiyle dü-
zenlediği ve 2016 model Toyota 
C-HR marka otomobilin yanında 
554 hediyenin verildiği kampanya 
ile elektrikli ev aletleri alışverişleri-
ne özel düzenlediği ve 2017 model 
Hyundai İ20 otomobilin hediye edil-
diği kampanyaların talihlileri hediye-
lerine kavuştu. P&G işbirliği ile dü-
zenlenen kampanyanın 554 hediyesi 
talihlilerin kampanya dahilinde alış-
veriş yaptıkları Adese mağazaların-
dan teslim edilirken, büyük ödül olan 
2016 model Toyota C-HR ve elektrik-
li ev aletleri alışverişine özel düzenle-
nen kampanyanın büyük ödülü olan 
2017 model Hyundai İ20 ise Kulesite 

Adese’de düzenlenen törenle yeni sa-
hiplerinin oldu. 

Törende; Toyota C-HR marka 
otomobili kazanan Orhan Kurhan ve 
Hyundai İ20 marka otomobili kaza-
nan Osman Ak’a anahtarlarını Adese 
Genel Müdür Vekili Ahmet Özkürk-
çüler teslim etti.

Otomobillerin yeni sahiplerine 
teslim edilmesinin ardından konuşan 
Adese Genel Müdür Vekili Ahmet 
Özkürkçüler, “P&G’nin 30’uncu yılı-
na özel düzenlediğimiz ve 555 hediye 
dağıttığımız kampanya ile Anneler 
gününde başlayan elektrikli ev aletle-
ri alışverişlerine özel düzenlediğimiz 
kampanyalarımızda büyük ödül olan 

otomobilleri talihlilerimize teslim et-
tik. Hediyelerin talihlilerimize hayırlı 
olmasını ve güzel günlerde kullanma-
larını diliyorum. Adese’yi tercih ettik-
leri ve kampanyalarımıza göstermiş 
oldukları ilgiden dolayı da müşterile-
rimize teşekkür ediyorum” dedi. 

“ÖNCE ŞAŞIRDIK, 
SONRA MUTLU OLDUK”

Kampanyaya Konya’dan katılan 
ve Toyota C-HR marka otomobili ka-
zanan Orhan Kurhan, “Yıllardır Ade-
se’den alışveriş yapıyorum. Adese 
Kart ile yapmış olduğum alışveriş so-
nucu farkında olmadan kampanyaya 
katılım sağlamışım. 

Bana telefonla haber geldiği za-

man gerçekten inanamamıştım ama 
doğruymuş. Böyle bir kampanya dü-
zenledikleri için Adese ve P&G’ye çok 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuş-
tu.

Kampanyaya Afyonkarahisar’ın 
Çay İlçesi’nden katılan ve Hyundai 
İ20 marka otomobili kazanan Osman 
Ak ise, “Adese’den sürekli alışveriş 
yapıyorum. Kampanyaya da ‘acaba 
otomobil çıkar mı’ diye Adese Kart ile 
alışveriş yaparak katılmıştım. Beni ilk 
aradıklarında inanamadım ama sonra 
gerçek olduğunu anladım. Otomobil 
bana çıktığı için çok mutluyum. Ade-
se’ye teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Ribat’tan geleneksel sünnet şöleni

Adese’de 2017 model Hyundai İ20 otomobilin hediye edildiği kampanyaların talihlileri hediyelerine kavuştu. 

Lisans Yerleş-
tirme Sınavları’ nda 
(LYS) 14 puan tü-
ründe birer aday, 
4 puan türünde ise 
ikişer aday 500 tam 
puan aldı. 2017 LYS 
İstatistikleri yayınlan-
dı. ÖSYM tarafından 
y a y ı m l a n a n 
istatistiklere göre, 
Y ü k s e k ö ğ r e t i m e 
Geçiş Sınavı (YGS) sonrası LYS’ 
ye girmeye hak kazanan aday sa-
yısı 1 milyon 506 bin 504 olarak 
belirlendi.

LYS-1’e 838 bin 826, LYS-
2’ye 470 bin 207, LYS-3’e 832 
bin 697, LYS-4’e 538 bin 673, 
LYS-5’e 101 bin 202 aday baş-
vurdu. LYS-1’e 814 bin 422, LYS-
2’ye 449 bin 812, LYS-3’e 793 
bin 464, LYS-4’e 513 bin 674, 
LYS-5’e 91 bin 554 aday girdi. 
LYS-1’de 56, LYS-2’de 26, LYS-
3’te 43, LYS-4’te 63 ve LYS-5’te 7 
adayın sınavı geçersiz sayıldı.

TESTLERDEKİ 
ORTALAMALAR
LYS-1 matematik testinde, 

ortaöğretim kurumlarının son sı-
nıfında okuyan ve sınavı geçerli 
olan 440 bin 18 adayın 80 soruda 
ortalaması 16,15 oldu.

Lise son sınıfta okuyup sına-
vı geçerli sayılan adayların diğer 
testlerdeki ortalamaları şöyle:

LYS-2 de; “Fizik 30 soru, 261 
bin 3 aday, ortalama 7,26, kimya 
30 soru, 261 bin 3 aday, ortalama 
10,83, biyoloji 30 soru, 261 bin 3 
aday, ortalama 10,69 olarak orta-
ya çıktı.

LYS-3 te; Türk dili ve edebiya-
tı 56 soru, 406 bin 725 aday, orta-
lama 21,78, coğrafya-1 24 soru, 
406 bin 725 aday, ortalama 9,02 
olarak ortaya çıktı.

LYS-4’ te; tarih 44 soru, 253 
bin 424 ortalama 17,12, coğraf-
ya-2 14 soru, 253 bin 424 aday, 
ortalama 5,07, felsefe grubu 
32 soru, 253 bin 424, ortalama 
11,95 olarak ortaya çıktı.

LYS-5’ te; yabancı dil Alman-
ca 80 soru, 989 aday, ortalama 
34,30, yabancı dil Fransızca 80 
soru, 757 aday, ortalama 34,79, 
yabancı dil İngilizce 80 soru, 50 
bin 610 aday, ortalama 24,55 ola-
rak ortaya çıktı.

Sınavı geçerli olan tüm aday-
ların sayıları, soru sayısı ve test-
lerdeki ortalamaları ise şöyle:

Matematik 80 soru, 814 bin 
421 aday, 15,68; fizik 30 soru, 
449 bin 812 aday, ortalama 6,82, 
kimya 30 soru, 449 bin 812 
aday, ortalama 10,23, biyoloji 30 
soru, 449 bin 812 aday, ortalama 
10,13, Türk dili ve edebiyatı 56 
soru, 793 bin 464 aday, ortalama 
21,80, coğrafya-1 24 soru, 793 
bin 464 aday, ortalama 9,30, tarih 
44 soru, 513 bin 674 aday, orta-
lama 17,70, coğrafya-2 14 soru, 
513 bin 674 aday, ortalama, 5,19, 
felsefe grubu 32 soru, 513 bin 
674 aday, ortalama 11,90, yaban-
cı dil Almanca 80 soru, bin 820 

aday, ortalama 28,85, 
yabancı dil Fransız-
ca 80 soru, bin 62 
aday, ortalama 31,14, 
yabancı dil İngilizce 
80 soru, 88 bin 672 
aday, ortalama 22,73  
olarak ortaya çıktı.

LYS PUAN 
DAĞILIMINA 
GELECEK 
OLURSAK;

LYS’de 14 puan türünde TM-
1, TM-2, TM-3 ve TS-2’de ikişer 
aday, diğer alanlarda ise birer 
aday 500 tam puan aldı. 

2017 LYS İstatistikleri 100 ve 
üzeri puan alan aday sayısı MF-1, 
MF-2, MF-3 ve MF-4’te 445 bin 
429, TM-1, TM-2 ve TM-3’te 788 
bin 188, TS-1 ve TS-2’de 806 bin 
219 aday oldu. Dil puanlarında ise 
100 ve üstü puan alan aday sayısı 
DİL-1, DİL-2 ALM, DİL-3 ALM’de 
bin 660 DİL-1 FRA, DİL-2 FRA 
ve DİL-3 FRA’da 984, DİL-1 İNG, 
DİL-2 İNG, DİL-3 İNG’de 77 bin 
823 aday olarak açıklandı.

180 ve üstü puan alan aday 
sayısı MF-1’de 294 bin 986, MF-
2’de 308 bin 524, MF-3’te 314 bin 
648, MF-4’te 297 bin 966, TM-
1’de 443 bin 352, TM-2’de 481 
bin 255, TM-3’te 531 bin 911, 
TS-1’de 481 bin 474, TS-2’de 
543 bin 542 olarak belirlendi.

Dil puanlarında ise 180 ve 
üstü puan alan aday sayısı DİL-1 
ALM’de bin 367, DİL-2 ALM’de 
bin 544, DİL-3 ALM’de bin 652, 
DİL-1 FRA’da 880, DİL-2 FRA’da 
947, DİL-3 FRA’da 980, DİL-1 
İNG’de 59 bin 977, DİL-2 İNG’de 
70 bin 618, DİL-3 İNG’de 77 bin 
447 olarak açıklandı.

Lisans Yerleştirme Sınav-
ları’na (LYS) bu yıl 512 bin 975 
erkek, 559 bin 423 kız aday girdi. 
Puan türlerine bakıldığında geçen 
yıllarda olduğu gibi kız adaylar 
daha başarılı oldu.

Ayrıca, LYS’lere bir ortaöğre-
tim kurumu son sınıf düzeyinde 
olan 561 bin 287, bir ortaöğretim 
kurumu mezunu 321 bin 591, 
yükseköğretim programı öğren-
cisi 124 bin 693, yükseköğretim 
programı mezunu 55 bin 600, 
yükseköğretimden kaydı silinen 9 
bin 227 aday başvurdu.

Sınava, 512 bin 975 erkek, 
559 bin 423 kız aday girdi. Puan 
türlerine bakıldığında geçen yıl-
larda olduğu gibi kız adaylar daha 
başarılı oldu.

MF puan türünde sınava giren 
228 bin 933 erkek adayın ortala-
ma puanı 233 bin 760 olurken, 
aynı puan türünde 216 bin 496 
kız adayın ortalama puanı 237 bin 
408 olarak belirlendi.

TM puan türünde sınava 
giren 355 bin 20 erkek adayın 
ortalama puanı 209 bin 160; 
433 bin 168 kız adayın ortalama 
puanı 215,624; TS puan türün-
de ise 365 bin 794 erkek adayın 
ortalama puanı 213 bin 248; 440 
bin 425 kız adayın ortalama puanı 
220 bin 216 olarak tespit edildi. 
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OHAL kapsamında yayımlanan 692 Sayılı KHK ile toplam 7 bin 395 kişi kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi, 
342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı. Konya’da ise 67 kişi kamu görevinden ihraç edildi, atılan 3 kişi ise görevine iade edildi

67 atıldı, 3 iade edildi

Olağanüstü hal kapsamında 
kamu görevinden çıkarılanlar ve 
göreve iade edilenlere ilişkin listele-
rin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, Resmi Gaze-
te’nin mükerrer sayısında yayımlandı. 
OHAL kapsamında yayımlanan 692 
Sayılı KHK ile toplam 7 bin 395 kişi 
kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 
kişi görevine iade edildi.

KHK ile daha önce emekliye ay-
rılan 108’i kara, 112’si deniz, 122’si 
de hava kuvvetlerinde olmak üzere, 
toplam 342 TSK personelinin rütbe-
leri alındı. OHAL kapsamında yayım-
lanan 692 sayılı KHK ile eski İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu ihraç edil-
di.

Hakan Şükür ve Arif Erdem’in 
madalyaları alındı Madalya ve Nişan-
lar Kanunu kapsamında Hakan Şükür 
ve Arif Erdem’e verilen madalyalar 
geri alındı.

RÜTBESİ ALINAN 
EMEKLİ TSK PERSONELİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
emekliye sevk edilen, kendi isteğiy-
le emekli olan, silahlı kuvvetlerden 
ayırma cezası alan, devlet memurlu-
ğundan çıkarılan, sözleşmeleri feshe-
dilen, müstafi sayılan veya istifa eden 
subay, sözleşmeli subay, astsubay, 
sözleşmeli astsubay, devlet memuru, 
işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş 
ve erler ile haklarında işlem tesis edi-
lenlerden, terör örgütlerine veya Milli 
Güvenlik Kurulunca devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulundu-
ğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya 
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu 
değerlendirilen, listede yer alanların 
rütbeleri alınacak ve emekli kimlik-
leri iptal edilecek. Bu kişiler kamu 
görevine yeniden kabul edilmeyecek, 
doğrudan veya dolaylı görevlendirile-
meyecek. Ayrıca bunlar uhdelerinde 
taşımış oldukları mesleki unvanları ve 
sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan 
ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan 
haklardan yararlanamayacak. Bu ki-
şilerin uhdelerinde bulunan her türlü 
mütevelli heyet, kurul, komisyon, yö-
netim kurulu, denetim kurulu, tasfi-
ye kurulu üyeliği ve sair görevleri de 
sona ermiş sayılacak. Bunların silah 
ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin 
belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pa-
saport birimlerince pasaportları iptal 
edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şir-
ketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı 
olamayacaklar.

KURUM VE KURULUŞLARA 
İLİŞKİN TEDBİRLER

İlgili KHK hükümleri, söz konusu 
dernek bakımından tüm hüküm ve 
sonuçlarıyla ilgili Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlük tarihinden 
geçerli olmak üzere ortadan kalkmış 
sayılacak. Buna ilişkin işlemler ilgisi-
ne göre İçişleri Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığınca yerine getirilecek.
YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖRENLER

Ecnebi Memleketlere Gönderi-
lecek Talebe Hakkında Kanuna tabi 

öğrencilerden, terör örgütlerine veya 
Milli Güvenlik Kurulunca devletin 
milli güvenliğine karşı faaliyette bu-
lunduğuna karar verilen yapı, oluşum 
veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya 
bunlarla irtibatı olan ve listede yer 
alanların öğrencilikle ilişikleri kesildi.

Bunların gördükleri eğitimlere 
ilişkin olarak denklik işlemleri yapıla-
mayacak ve bunlar söz konusu eği-
timleri kapsamındaki akademik un-
van ve derecelerine bağlı haklardan 
yararlanamayacak.

İlgili KHK hükümleri, bu kişi ba-
kımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla 
birlikte ilgili Kanun Hükmünde Karar-
namenin yayımı tarihinden itibaren 
ortadan kalkmış sayılacak.

HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM’İN 
MADALYALARI ALINDI

Terör örgütlerine veya Milli Gü-
venlik Kurulunca devletin milli gü-
venliğine karşı faaliyette bulunduğu-
na karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla 
irtibatı olan ve listede yer alan kişilere 
2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Ka-
nunu kapsamında verilmiş madalya-
lar geri alınacak. Bu kapsamda yayım-
lanan KHK ile 2933 Sayılı Madalya ve 
Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan 
Şükür ve Arif Erdem’e verilen madal-
yalar geri alındı.

312 KAMU GÖREVLİSİ 
GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Yeni KHK ile aralarında 2 vali yar-
dımcısının da bulunduğu 312 kamu 
görevlisi görevine iade edildi.  öreve 
iade kararı verilen personel sayısı ve 
kurumları şöyle:

“Diyanet İşleri Başkanlığı 36, 
Türkiye Kalkınma Bankası 1, Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu 2, Adalet 
Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 49, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı Merkez Teşkilatı 2, Sosyal Güven-
lik Kurumu Başkanlığı 7, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 6, İller Bankası 
1, Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu 1, Maden Tetkik Arama Genel 
Müdürlüğü 2, Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü 2, Elektrik Üretim 
A.Ş. Genel Müdürlüğü 1, Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 
6, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 
Müdürlüğü 1, Türkiye Petrolleri A.O. 
Genel Müdürlüğü 2, Ulusal Bor Araş-
tırma Enstitüsü Başkanlığı 2, Yüksek 
Öğrenim ve Kredi Yurtlar Genel Mü-
dürlüğü 2, Spor Genel Müdürlüğü 3, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
8, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumu 4, Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü 3, İçişleri Bakanlığı Ma-
halli İdareler 56, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 4, Maliye Bakanlığı 8, Ge-
lir İdaresi Başkanlığı 7, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı 2, Milli Eğitim Ba-
kanlığı 40, Sağlık Bakanlığı 17, Dev-
let Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 2, üniversiteler 26, İçişleri 
Bakanlığı 2 (vali yardımcısı)”

342 TSK PERSONELİNİN 

RÜTBELERİ ALINDI
Terör örgütlerine veya Milli Gü-

venlik Kurulunca devletin milli gü-
venliğine karşı faaliyette bulunduğu-
na karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya 
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu 
değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvet-
lerinden daha önce emekli olmuş, 
sözleşmesi feshedilmiş veya firari 
durumundaki Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığından 108 personel ile daha 
önce emekliye ayrılan Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığından 112, Hava Kuv-
vetleri Komutanlığından 122 olmak 
üzere toplam 342 TSK personelinin 
rütbeleri alındı ve emekli kimlikleri 
iptal edildi. Kamu görevine yeniden 
kabul edilmemeyecek olan bu kişiler, 
doğrudan veya dolaylı görevlendi-
rilemeyecek. Söz konusu kişiler uh-
delerinde taşımış oldukları mesleki 
unvanları ve sıfatları kullanamayacak, 
bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak 
sağlanan haklardan yararlanamaya-
cak. Bu kişilerin uhdelerinde bulu-
nan her türlü mütevelli heyet, kurul, 
komisyon, yönetim kurulu, denetim 
kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair 
görevleri de sona erecek. 

Bunların silah ruhsatları, gemi 
adamlığına ilişkin belgeleri, pilot li-
sansları ve ilgili pasaport birimlerince 
pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler 
özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, 
ortağı ve çalışanı da olamayacak.

9 KİŞİNİN ÖĞRENCİLİKLE 
İLİŞKİLERİ KESİLDİ

1416 sayılı Ecnebi Memleket-
lere Gönderilecek Talebe Hakkında 
Kanuna tabi öğrencilerden, terör ör-
gütlerine veya Milli Güvenlik Kuru-
lunca devletin milli güvenliğine karşı 
faaliyette bulunduğuna karar verilen 
yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, 
iltisakı veya bunlarla irtibatı olan al-
tısı ABD’de, ikisi İngiltere’de ve biri 
de Kanada’da olmak üzere dokuz ki-
şinin öğrencilikle ilişkileri kesilirken, 
ABD’de öğrenim gören Mikail Temi-
rel öğrenciliğe iade edildi. İstanbul’da 
kurulan “Erzincanlı Sanayici ve İşa-
damları Derneği”nin tekrar açılması 
kararlaştırıldı.

7 BİN 395 KİŞİ KAMU 
GÖREVİNDEN ÇIKARTILDI

Kararnamede, terör örgütlerine 
veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) 
devletin milli güvenliğine karşı fa-
aliyette bulunduğuna karar verilen 
yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, 
mensubiyeti veya iltisakı veya irtiba-
tı olan kamu görevlerinin ihraçlarına 
ilişkin liste de yer aldı. Buna göre, 
TBMM’den 5, Başbakanlıktan 2, Yar-
gıtay’dan 2, Sayıştay’dan 9, Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 
19, Bankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurumundan 4, Basın Yayın 
Enformasyon Genel Müdürlüğünden 
1, Diyanet İşleri Başkanlığından 551, 
Hazine Müsteşarlığından 25, Türkiye 
Kalkınma Bankasından 5, TOKİ’den 
1, TRT’den 29, Adalet Bakanlığı ve 
bağlı kuruluşlardan 418, Aile ve Sos-

yal Politikalar Bakanlığından 19, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 
2, Türk Standartları Enstitüsünden 
2, KOSGEB’ten 8 ile TÜBİTAK’tan 
39 personel için ihraç kararı verildi. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığından 1, Devlet Personel Başkan-
lığından 4, Türkiye İş Kurumu’ndan 
2, Sosyal Güvenlik Kurumundan 10, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
9, Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğünden 9, Dışişleri Bakanlığından 
45, Türk Eximbank Türkiye İhracat 
Kredi Bankasından 5, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluş-
lardan 47, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ile bağlı kuruluşlardan 25, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığından 21 kişi çıkarıldı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığından 42, 
Emniyet Genel Müdürlüğünden 2 
bin 303, Jandarma Genel Komutanlı-
ğından 235, İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdarelerden bin 486 kişinin görevine 
son verildi. Kültür ve Turizm Bakan-
lığından 5, Maliye Bakanlığından 
47, Gelir İdaresi Başkanlığından 55, 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve De-
netim Standartları Kurumundan 3, 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünden 1, Türkiye Şeker 
Fabrikaları Genel Müdürlüğünden 
2, Devlet Malzeme Ofisi Genel Mü-
dürlüğünden 1, Milli Eğitim Bakan-
lığından 102 idari personelin ihracı 
gerçekleştirildi.  KHK ile Milli Savun-
ma Bakanlığından 9, Genelkurmay 
Başkanlığından 1, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığından 181, Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığından 180, Hava Kuv-
vetleri Komutanlığından 185, Sağlık 
Bakanlığı ve ilgili kuruluşlardan 789, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 93, 
Yükseköğretim Kurumundan 356 
personel ihraç edildi.

KONYA’DA İHRAÇ EDİLENLER 
Yeni KHK ile Konya’da 67 kişi ih-

raç edildi, 3 kişi de iade edildi. En faz-
la ihraç 18 kişi ile Sağlık Bakanlığı’nda 
yaşandı. Adalet Bakanlığı ve Bağlı Ku-
ruluşlarda görevli Adem Dinç, Meh-
met Şahin ile Milli Eğitim’de görevli 
Kadir Çıldan yeniden görevine iade 
edildi. 

İHRAÇ EDİLENLER
DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI

1- Sümeyra Gümüş- Kuran Kursu 
Öğreticisi- Konya/Beyşehir

2- Sıdkı Bayram- İmam Hatip- 
Konya/Çumra

3- Zeynep Tekin- Kuran Kursu 
Öğreticisi- Konya/Karatay

4- Hüseyin Durakoğlu- İmam Ha-
tip- Konya/Meram

5- Abdülkadir Utku- Müezzin 
Kayyım- Konya/Sarayönü

6- Firdevs Timurlenk- Kuran Kur-
su Öğreticisi- Konya/Selçuklu

7- Muammer Uğuzdağ- Müezzin 
Kayyım- Konya/Selçuklu

8- Muhammed Sami Yaşar- Mü-
ezzin Kayyım- Konya/ Seydişehir

ADALET BAKANLIĞI VE 
BAĞLI KURULUŞLAR

1- Ceylan Doğanay- İnfaz ve Ko-

ruma Memuru- Konya E Tipi Kapalı 
İnfaz Kurumu

2- Vahide Aksoy- Aşçı- Konya E 
Tipi Kapalı İnfaz Kurumu

3- Süveybe Daşbulak- Ceza İnfaz 
Kurumu Katibi- Konya Açık İnfaz Ku-
rumu

4- İlhan Özil- İnfaz ve Koruma 
Memuru- Ereğli/Konya T Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumu

5- Bahar Mencik- İnfaz ve Koru-
ma Memuru(657 4 B)- Ereğli/Konya T 
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

6- Sema Nacak- Zabıt Katibi- 
Konya Bölge İdare Mahkemesi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
1- Osman Görgöz- Veri Hazırla-

ma ve Kontrol İşletmeni- Konya 
2- Abdülhakim Deniz- Veri Hazır-

lama ve Kontrol İşletmeni- Konya
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA 

GENEL KOMUTANLIĞI
1- Doğan Ayhan- Jandarma J.M-

LY.ÜTĞM.- Konya İl. J. Kılığı
2- Bülent Karabiber-  J.Asb. Kd. 

Çavuş- Konya İl. J. Kılığı
3- Turgut Doğan- J. Asb. Çavuş- 

Konya İl. J. Kılığı
4- İsa Kırca- J. Asb. Çavuş- Konya 

İl. J. Kılığı
5- Mehmet Baltacı - J. Asb. Ça-

vuş- Konya İl. J. Kılığı
6- Ramazan Baştosun- J. Asb. Ça-

vuş- Konya İl. J. Kılığı
7- Recep Şipal- -J. Asb. Çavuş- 

Konya İl. J. Kılığı
8- Arif Recep Eren- Uzm. J. V. 

Kad. Çavuş- Konya İl. J. Kılığı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

MAHALLİ İDARELER PERSONELİ
1- H.Hüseyin Tutal- Memur- 

KOSKİ Genel Müdürlüğü- Konya
2- Hamza NavluZ- Mühendis- 

KOSKİ Genel Müdürlüğü- Konya
3- Süleyman Kayacılar- V. H.K.İ.

Konya Belediyeler Birliği
4- Zeynep Rana Avşar- Mühen-

dis- Büyükşehir Belediyesi
5- Talip Sula- Mühendis-  Büyük-

şehir Belediyesi
6- M. Ali Derya- V. H.K.İ.- Büyük-

şehir Belediyesi
7- Ayhan Çağhan- İç Denetçi- Bü-

yükşehir Belediyesi
8- Celalettin Koçak- İşçi- Büyük-

şehir Belediyesi
9- Ali Karafil- Teknisyen- Meram 

Belediyesi 
10- Ö. Faruk Ünver- İşçi- Meram 

Belediyesi
11- Mazhar Demirel- Mühendis- 

Büyükşehir Belediyesi
12- Hüseyin Elmalı- İşçi- Büyük-

şehir Belediyesi
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

1- Muhammed Dursun- G. Uz-
man Yardımcısı- Konya

2- Songül Özdemir- G. Uzman 
Yardımcısı- Konya

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
1- Hulusi Uysal- Konya/Meram
2- Zeynep Taş- Öğretmen- Kon-

ya/Kulu
SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI VE

 İLGİLİ KURULUŞLAR

1- Mehmet Berk Akay- Tabip- 
Konya/Akören

2- Mücahit Altınışık- Uzman Ta-
bip- Konya/Ereğli

3- Dilek Işık- Hemşire- Konya/
Halkapınar

4- Murat Zengin- Hemşire- Kon-
ya/Ilgın

5- Yusuf Gençten- Uzman Tabip- 
Konya/Ilgın

6- Ali Cengiz- Asistan- Konya/
Meram

7- Arzu Ergüner- Uzman Tabip- 
Konya/Meram

8- Mehmet Alparslan Yılmaz- Uz-
man Tabip- Konya/Meram

9- Muhammet Sami Çoban- Asis-
tan- Konya/Meram

10- Sümeyye Menekşe Irgın- 
Asistan- Konya/Meram

11- Şerife Aladağ- Hemşire- Kon-
ya/Hemşire

12- Engin Esra Elmas- Hemşire- 
Konya/Selçuklu

13- Fatma Gürbüz- Hemşire- 
Konya/Selçuklu

14- Mehmet Aldem- Mühendis- 
Konya/Selçuklu

15- Mehmet Ararat- Hizmetli- 
Konya Selçuklu

16- Mehtap Gezen- Sağlık Tekni-
keri- Konya Selçuklu

17- Nurdan Alıcı- Hemşire- Kon-
ya Selçuklu

18- Saadet Öner- Sosyal Çalışma-
cı- Konya Selçuklu

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1- Adnan Ateştürk- VH-

Kİ-Ky.3BL.MD/KONYA
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU

1- Alparaslan Durmaz- Araştırma 
Görevlisi- Hukuk Fakültesü/Kamu 
Hukuku Bölümü/ Ceza ve Ceza Mu-
hakemesi Hukuku Anabilim Dalı- 
Selçuk Üniversitesi 

2- Faruk Ayhan- Baş Çiftçi- Prof.- 
Diş Hekimliği Fakültesi/ Klinik Bilim-
ler Bölümü/ Ortodonti Anabilim Dalı- 
Selçuk Üniversitesi

3- İbrahim Güler- Yrd. Doç.- Tıp 
Fakültesi/Dahiliye Tıp Bilimler Bölü-
mü/ Radyoloji Anabilim Dalı- Selçuk 
Üniversitesi

4- İlhan Asiltürk- Doç.- Teknoloji 
Fakültesi- Makine Mühendisliği Bölü-
mü/İmalat Konstrüksiyonanabi Bilim 
Dalı- Selçuk Üniversitesi

5- Mehmet Ayan- Prof.- Hukuk 
Fakültesi/ Özel Hukuk Bölümü/ Me-
deni Hukuk Anabilim Dalı- Selçuk 
Üniversitesi

6- Mehmet Deniz- Araştırma Gö-
revlisi/ Hukuk Fakültesi/ Özel Hukuk 
Bölümü/Medeni Hukuk Anabilim 
Dalı- Selçuk Üniversitesi

7- Şükrü Behlül Taşdemir- Araş-
tırma Görevlisi- Hukuk Fakültesi/ 
Özel Hukuk Bölümü/ Medeni Sulh ve 
İcra İflas Hukuk Anabilim Dalı- Sel-
çuk Üniversitesi

8- Tacettin Çalık- Araştırma Gö-
revlisi- Hukuk Fakültesi/ Kamu Hu-
kuku Bölümü/ Milletlerarası Hukuk 
Anabilim Dalı Selçuk Üniversitesi
n UFUK KENDİRCİ 

 OHAL kapsamında yayımlanan 692 Sayılı KHK ile toplam 7 bin 395 kişi kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yö-
nelik suikast girişimi davası sanık-
larından Haldun Gülmez, cezaevi 
aracından inmeyi reddedince jandar-
malarca salona götürüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe 
girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast 
girişimi ve 2 polisin şehit edildiği sal-
dırıya ilişkin 3’ü firari, 44’ü tutuklu 47 
sanığın yargılandığı davanın üçüncü 
duruşmasına devam ediliyor. Muğla 
2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye 
binasındaki salonların fiziki yetersizli-
ği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odasının salonunda görülen davanın 
üçüncü duruşmasına tutuklu sanık-
lar, geniş güvenlik önlemleri altında 
getirildi. 

Sanıklar jandarmalar eşliğinde 
mahkeme salonuna alındı. Sanıklar-
dan Haldun Gülmez, araçtan inmeyi 

reddedince jandarmalarca salona gö-
türüldü. 

Sanıklar, taraf avukatları ve sanık 
yakınlarının hazır bulunduğunu du-
ruşmaya başlandı. 

Duruşmada mahkeme heyetince, 
sanıklar ile avukatlarının dava dosya-
sına giren yeni deliller ve raporlarla 
ilgili beyanları alınacak. 

13 Temmuz perşembe günü baş-
layan ve hafta sonu ara verilen üçün-
cü duruşmanın yarın sona ermesi 
bekleniyor.  

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 
bir numaralı şüpheli olduğu iddiana-
mede, sanıkların, “cumhurbaşkanına 
suikast”, “Anayasa’yı ihlal”, “yasama 
organına karşı suç”, “hükümete karşı 

suç”, “silahlı terör örgütü yöneticisi 
olma”, “yerine getirdiği kamu görevi 
nedeniyle kasten öldürme”, “yeri-
ne getirdiği kamu görevi nedeniyle 
kasten öldürmeye teşebbüs etme”, 
“kasten öldürmeye teşebbüs”, “zin-
cirleme şekilde cebir ve tehdit kul-
lanarak kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılma”, “neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
yaralama”, “zincirleme şekilde silahla 
tehdit”, “cumhurbaşkanına hakaret”, 
“zincirleme şekilde kamu görevlisine 
görevi nedeniyle hakaret”, “kamu 
malına zarar verme”, “mala zarar 
verme”, “nitelikli olarak konut doku-
nulmazlığının ihlali” ve “nitelikli yağ-
ma” suçlarından cezalandırılmaları 
isteniyor.

Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ’nün 
“suikast timi”ndeki biri firari 37 asker 
için en az 6’şar kez ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis talep ediliyor.
n AA
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Hakkari’de terör saldırısı: 19 asker yaralı Şehit Ömer Halisdemir anıtı törenle açıldı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesin-

deki terör saldırısına ilişkin, sağlık 
kuruluşlarından alınan son bilgi-
lere göre 19 askerin yaralandığını, 
birinin durumunun ağır olduğunu 
bildirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesin-
de, teröristlerin, askeri aracın geçişi 
sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak 
ettirmesi sonucu 19 askerin yara-
landığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 
Esendere beldesinden Yüksekova 
ilçesine askeri personel taşıyan ara-
ca bölücü terör örgütü mensupla-
rınca saldırı gerçekleştirildiği anım-
satıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: “Gerçekleştirilen el yapımı 
patlayıcı saldırısı sonucu 19 askeri 
personel yaralanmıştı. Sağlık ku-
ruluşlarından alınan son bilgilere 
göre 18 askeri personelin sağlık 
durumunun iyi olduğu, 1 askeri 

personelin ise hayati tehlikesinin 
devam ettiği anlaşılmıştır. Hayati 
tehlikesi bulunan askeri persone-
lin sevk edildiği Yüksekova Devlet 

Hastanesi’nde tedavisine devam 
edilmektedir. Konu ile ilgili adli tah-
kikat sürmektedir.” 
n HABER MERKEZİ

FETÖ’nün darbe girişimi sıra-
sında şehit düşen Astsubay Kıdemli 
Başçavuş Ömer Halisdemir’in hey-
keli Niğde’de törenle açıldı. Niğ-
de’de, Fetullahçı Terör Örgütünün 
(FETÖ) darbe girişimi sırasında 
darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi 
öldürdükten sonra şehit edilen Ast-
subay Kıdemli Başçavuş Ömer Ha-
lisdemir’in heykelinin açılışı yapıldı. 
Vali Yılmaz Şimşek, Niğde Bele-
diyesince Ömer Halisdemir Mey-
danı’nda yaptırılan heykelin açılış 
töreninde, bunun, şehidin anısını 
yaşatacağını söyledi. Şimşek, “Bu 
heykel, 15 Temmuz direnişini gele-
cek nesillere anlatmak için dikilmiş-
tir.” ifadesini kullandı. TBMM İdare 
Amiri ve AK Parti Niğde Milletvekili 
Erdoğan Özegen de “İnanıyorum 
ki öğrencilerimiz, gençlerimiz bu 
meydanda, bu anıtın önünde 15 
Temmuz’u ve onu yapan münafık-
ları kıyamete kadar unutmayacak 

ve bir ibret vesikası olarak bu anıt-
tan ders çıkaracaktır” dedi.

Niğde Belediye Başkanı Faruk 
Akdoğan ise ismini ölümsüzleştir-
mek adına kahraman şehidin hey-
kelini diktiklerini belirtti. Şehidin 
babası Hasan Hüseyin Halisdemir, 

“Niğde halkına, belediye başkanı-
ma teşekkür ediyorum. 

Özellikle Ömer Halisdemir’in 
ismini yaşattıkları için annelere 
sonsuz teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu. Daha sonra, heykelin açı-
lışı yapıldı.  n HABER MERKEZİ 

2017’de bin 510 kişi trafik
kazasında hayatını kaybetti

Türkiye genelinde yılın ilk yarı-
sında meydana gelen 190 bin 509 
trafik kazasında bin 510 kişi haya-
tını kaybetti, 134 bin 244 kişi yara-
landı. Türkiye genelinde yılın ilk ya-
rısında meydana gelen 190 bin 509 
trafik kazasında bin 510 kişi yaşamı-
nı yitirdi, 134 bin 244 kişi yaralan-
dı. Emniyet kaynaklarından alınan 
bilgiye göre, 2017’nin ilk 6 ayında 
150 bin 803’ü yerleşim yerinde, 39 
bin 706’sı yerleşim yeri dışında ol-
mak üzere 190 bin 509 trafik kazası 
meydana geldi. Kazaların bin 235’i 
ölümle, 80 bin 276’sı yaralanmay-
la, 108 bin 998’i ise sadece hasarla 
sonuçlandı. Kazalarda bin 510 kişi 
öldü, 134 bin 244 kişi yaralandı.

Kayıtlarda “yandan çarpma”, 
“yayaya çarpma” ve “yoldan çıkma” 
şeklindeki kazalar öne çıktı. Ölümlü 
ya da yaralanmalı trafik kazalarının 
39 bin 82’sine tek, 37 bin 467’sine 
iki ve 4 bin 962’sine ise ikiden faz-
la araç karıştı. Trafik kazalarından 
84 bin 859’una sürücüler, 8 bin 
476’sına yayalar, 567’sine yollar, 
481’ine araçlar ve 356’sına ise yol-
cular neden oldu.

Öne çıkan sürücü kusurlarında 
ilk sırayı 32 bin 756 kayıtla “araç hı-
zını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği 
şartlara uydurmamak” aldı. Bunu 
11 bin 84 kayıtla “kavşak, geçiş ön-

celiğine uymamak” ve 7 bin 56 ka-
yıtla “manevraları düzenleyen genel 
şartlara uymamak” takip etti.

Yılbaşından itibaren meydana 
gelen kazalara 130 bin 487 aracın 
karıştığı, bu araçların 69 bin 36’sı-
nın otomobil, 20 bin 861’inin kam-
yonet, 18 bin 31’inin motosiklet, 4 
bin 71’inin minibüs, 3 bin 515’inin 
kamyon olduğu tespit edildi, 14 bin 
973’ünün ise bunların dışındaki 
araçlar olduğu kayıtlara geçti.

BİR MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE 
CEZA KESİLDİ

Trafik kazalarında en çok ölüm 
98 kişiyle İstanbul olarak kayıtlara 
geçti, bu ili 83 kişiyle İzmir ve 64 ki-
şiyle Ankara izledi. Hakkari ve Tun-
celi’de ilk 6 ayda meydana gelen 
kazalarda ise ölüm olayı kayıtlara 
geçmedi.

Yılbaşından bu yana 175 bin 
27 lirası yayalara, 972 bin 54 lirası 
yolculara, 498 milyon 2 bin 76 lirası 
sürücülere, 711 milyon 875 bin 706 
lirası araç plakalarına olmak üzere 1 
milyar 211 milyon 24 bin 863 lira 
ceza kesildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince alkollü 
araç kullanan 49 bin 269, 100 ceza 
puanını dolduran 2 bin 434 ve 5 kez 
hız limitini aşan 68 sürücüye cezai 
işlem uygulandı, 484 bin 413 araç 
trafikten men edildi.  n AA

Temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Nijer sağlık heyeti, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti

Nijer heyetinden 15 Temmuz 
Şehitler Abidesi’ne ziyaret

Nijer’den çeşitli temaslarda bu-
lunmak üzere Ankara’ya gelen sağlık 
heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından dün açılışı 
gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitler 
Abidesi’ni ziyaret etti.  Nijer sağlık 
heyeti, Türkiye Organ Nakli Vakfı 
(TONV) ve Organ Nakli Koordinatör-
leri Derneği (ONKOD) tarafından yü-
rütülen Uluslararası Organ Nakli Ağı 
Projesi kapsamında, çeşitli ziyaretler-
de bulunmak ve ortak projelere imza 
atmak üzere Türkiye’ye geldi.

Nijer Sağlık Bakanı Illiassou Ma-
inassara’nın Danışmanı Abdramane 
Salifou başkanlığındaki heyetin ilk 
ziyareti, dün Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından açılışı 
gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitler 
Abidesi oldu. 

15 Temmuz’da yaşananlar hak-
kında bilgi veren Türkiye Organ Nakli 
Vakfı Başkanı Eyüp  Kahveci, Türk 
halkının, tek yürek halinde ve büyük 
bir cesaret örneği sergileyerek dar-
beye karşı koyduğunu vurgulayarak 
şunları kaydetti: “Kahraman şehitle-
rimizin aziz hatırasını yaşatmak için 
yapılan ve dün Sayın Cumhurbaşka-
nımız tarafından açılan bu anıt, her 
ne kadar sembolik bir anlam taşısa da 
burada adı yazılan 250 kahramanı-
mız Türk milletinin kalbinde sonsuza 
kadar en yüce duygularla anılacaktır. 
Bu önemli anıtı, böyle anlamlı bir dö-
nemde ziyaret ettiğiniz için ülkemiz 
adına şükranlarımızı ve saygılarımızı 
arz ediyoruz.” 

Kahveci, Nijer heyetinin, 15 Tem-
muz Şehitler Abidesi’ni ziyaret eden 
ilk yabancı heyet olduğunun da altını 
çizerek, “Bu ziyareti Nijer sağlık heye-
ti ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Nijer 
heyeti, abideyi ziyaret eden ilk yaban-
cı heyet. Bu nedenle, ziyaret ayrı bir 
anlam taşıyor.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

“ANITI ZİYARET EDEN İLK YABANCI 
HEYET OLDUĞUMUZ İÇİN GURUR 

DUYUYORUZ”

Nijer Sağlık Bakanı Illiassou Mai-
nassara’nın Danışmanı Salifou da 15 
Temmuz’da yaşananların çok acı ve-
rici olduğunu ifade etti. Salifou, “Bu 
anıtı ziyaret ederek, acının boyutunun 
ne kadar büyük olduğunu da görmüş 
olduk. 15 Temmuz gecesi, kahraman 

Türk halkının göstermiş olduğu milli 
bütünlük ve milli iradeyi burada daha 
iyi gördük. 

Nijer heyeti adına, 15 Temmuz 
gecesi hayatını kaybeden bütün şe-
hitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına 
ve Türk halkına da başsağlığı diliyo-

ruz.” dedi.
Anıtı çok etkileyici buldukları-

nı dile getiren Salifou, “Anıtı ziyaret 
eden ilk yabancı heyet olduğumuz 
için de gurur duyuyoruz.” değerlen-
dirmesinde bulundu. 
n AA

Araçtan inmeyen FETÖ’cüyü jandarma salona götürdü

Nijer Sağlık Bakanı Illiassou Mainassara’nın ilk ziyareti, dün Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitler Abidesi oldu.
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Telefoncular Petrol Genel Müdürü Hüseyin Erdem, ‘’Perakende satış konusunda Telefoncular Petrol, 2008-2009 yıllarında 
Türkiye birinciliği ve Dünya üçüncülüğü başarısını elde ederek bu konuda ki farkındalığını da herkese göstermiş oldu’’ dedi

Güvene atılan imza!
Konya’da 4 noktada hizmet veren 

Telefoncular Petrol, hizmet kalitesi ve 
müşterilerine verdiği güvenle yoluna 
devam ediyor. Bu başarısını aldığı 
derecelerle taçlandıran Telefoncular 
Petrol, yaptığı çeşitli kampanyalar ile 
de göz dolduruyor. Telefoncular Pet-
rol Genel Müdürü Hüseyin Erdem, 
Telefoncular Petrol’ün hizmet verdiği 
istasyon noktaları hakkında bilgi ver-
di.

İlk olarak kısaca sizi tanıyarak 
başlayabilir miyiz?

Hüseyin Erdem. Yaklaşık olarak 
14 senedir Telefoncular Petrol bün-
yesinde çalışmaktayım. Üniversite 
mezunuyum. Ancak küçük yaşlarda 
başlayan esnaflık maceramız ticaret-
ten bizi uzaklaştırmadı. Burada da 
Genel Müdür görevini yürütüyorum. 

Telefoncular Petrol’ün kuruluş 
hikâyesini ve hizmet yerlerini 

dinleyebilir miyiz?
Telefoncular Petrol 2003 yılında 

yeni kamyon garajında ilk istasyonu-
nu alarak bu sektörün içerisine girdi. 
Başlangıç noktamız ve genel merke-
zimiz halen buradadır. Mehmet Emin 
Çınar beyefendinin öncülüğünde ku-
rulan istasyonumuzda yakın zaman 
içerisinde bir bayrak değişimi yaşana-
rak şu an Hulusi Çınar Bey faaliyetleri 
sürdürmekte. Konya sınırları içerisin-
de dört istasyon ile hizmet veriyoruz. 
İki tanesi BP, diğer ikisi de Petrol 
Ofisi markası altında işlerine devam 
ediyor. Genel merkezimiz olan istas-
yonumuzun dışında, İstanbul Yolu 
üzerinde Zafer Sanayi girişinde, El-
malı Hamdi Yazı Caddesi üzerinde ve 
Belh Kavşağı’nda bir yerimiz var. Ay-
rıca tüm bu istasyonlarımız ile birlikte 
Petrol Ofisi Taşıt Tanıma ve BP Taşıt 
Tanıma distribütörlüğü yapmaktayız.  

İstasyonlarınızın teknik 
 özelliklerinden bahseder misiniz?
Öncelik olarak tüm istasyonları-

mızda bütün akaryakıt ürünlerinin 
satışını gerçekleştiriyoruz. Genel ola-
rak tüm istasyonlarımızda geniş bir 
alanda hizmet verirken çeşitli yaşam 
alanlarıyla da müşterilerimize birçok 
kolaylık sağlıyoruz. Ayrıca tüm istas-
yonlarımızda Sorumlu LPG Müdürü, 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 
ve büyük bir otomasyon sistemi var. 
Marketlerimiz ve oto yıkama alan-
larımızla birlikte Konya genelinde 
noktasal konumlarla hizmetlerimize 
devam ediyoruz. 

Toptan ve perakende satışlarınızda 
hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Toptan satışlarda genel olarak 

sadece rakamlar ve nakliyeler hızlıca 
konuşulur ve neticeye bağlanır. Tüm 
bunlarla birlikte satışlarımızda bu 
yönde de girişimlerde bulunuyoruz. 
Ancak Telefoncular Petrol olarak pe-
rakende satış bizim için biraz daha ön 
planda diyebiliriz. Doğrudan satış ko-

nusunda istasyonlarımıza gelen müş-
terilerimize satış miktarımız ne olur-
sa olsun eşit seviyede yaklaşıyoruz. 
Buda ortaya güzel bir müşteri mem-
nuniyeti havası çıkartıyor. Perakende 
satış konusunda Telefoncular Petrol, 
2008-2009 yıllarında Türkiye birinci-
liği ve Dünya üçüncülüğü başarısını 
elde ederek bu konuda ki farkındalı-
ğını da herkese göstermiş oldu. 

Akaryakıt ürünleriniz arasında
 en fazla satışı hangisinde 

gerçekleştiriyorsunuz? 
İstasyonlarımızın genelinde mo-

torin grubu yani Euro Dizel ve Nor-
mal Dizel satışlarımız diğerlerine 
nazaran biraz daha fazla. Bununla 
birlikte Konya’da LPG konusunda bü-
yük bir kullanım oranı mevcut. Hem 
LPG fiyatlarının düşük olması hem de 
tasarruf konusunda tercih edilen bir 
akaryakıt. Neredeyse aracında LPG 
olmayan yok. Fiyatlarında normalden 
%13’e kadar düşük olduğunu düşü-
nürken dönem dönem LPG satışları-
mızda daha fazla oluyor. 

İstasyonlarınızda çeşitli 
kampanayalar yapıyor musunuz?
Eskiden bu konu ile alakalı is-

tasyonların tamamında farklı kam-
panyalar oluyordu. Ancak EPDK’nın 
yapmış olduğu yerinde bir uygulama 
ile bu konu artık standarda dönmüş 
durumda. Konya’da ilçelerle birlikte 
yaklaşık olarak 600 istasyon noktası 
var. Türkiye’de ise bu sayı ile birin-
ci sıradayız. Yeriniz ve sermayeniz 
güçlü değil ise biraz ayakta durmak 
zorlaşıyor. Bu noktada da çeşitli kam-
panyalar devreye giriyordu. Konya 
geniş bir alana sahip olsa da yapaca-
ğınız her türlü kampanya kulaktan 
kulağa hemen duyulur.  

Bizimde bu konularda sektör bazlı 
çalışmalarımız oluyor. ‘’Sadakat Kart’’ 
ve ‘’Club Kart’’ altında çalışmalarımız 
mevcut. Şu an avukatlara bu kartlarla 
%5’lik indirimler sağlıyoruz. İndirim 
noktasında çalışmalarımız devam 
ediyor ve bu konuya önem veriyoruz. 
Müşterilerimizi ortak bir çatı altında 
buraya çekmek bizim için önemli. 
Kaç personel ile hizmet veriyorsunuz? 

Güvenlik noktasında 
nelere dikkat ediyorsunuz?

Mevcut dört istasyonumuzda 
yaklaşık 90 personel ile iyi bir hizmet 
sağlamak için çalışıyoruz. Güvenlik 

konusuna gelince Telefoncular Pet-
rol’ün olmazsa olmazı bu konu di-
yebiliriz. Bu konuda hem şirketimiz 
hem de çalıştığımız firmalar haftalık 
olarak düzenli bir şekilde personelle-
rimize denetim uygular. Kendimde 
LPG Sorumlu Müdürü ve A Sınıfı İş 
Güvenlik Uzmanı olduğumu için has-
sas olduğum konulardan birisi. Çev-
renize ve kendinize zarar verdiğini 
zaman ne paranın önemi var nede di-
ğer unsurların. Konunun es geçilecek 
bir durum olduğunu düşünmüyorum 
ve kesinlikle üzerine en fazla düşü-
lecek başlıca bir durum olduğuna 
hemfikiriz. Avrupa’da tahminen 150 
bin civarında istasyon bulunuyor. Her 
sene bu istasyonlarda bir tanesi çeşit-
li nedenlerden dolayı zarar görüyor. 
Bunun herkesin başına gelebilecek 
kötü bir durum olduğu bilincinde 
tüm uyarılarımızı hem personellere 
hem de yakıt alan müşterilerimize 
anlatıyoruz. Bazı müşterilerimiz bu 
duruma ‘’bir şey olmaz’’ diyerek yak-
laşsa da binde bir olur o da bizim başı-
mıza gelebilir durumunu unutmamız 
lazım. Bir dakikalık dalgınlığın bile 
affının olmadığı bu sektörde bunlara 
fazlasıyla dikkat etmemiz gerekiyor. 

Telefoncular Petrol yeni 
yatırımlarda bulunacak mı?

Büyüme konusunda bir çalış-
mamız var. Ancak bu büyüme olayı 
piyasalarında durumuyla entegreli. 
Fiyatların bu kadar yüksek olduğu şu 
dönemde hassas düşünmekte fayda 
var. Buna bağlı olarak da çalışmalar 
yürütüyoruz. Noktasal araştırmalar 
yaparak doğru adımlar atarak önü-
müze bakmak istiyoruz. 

Son olarak eklemek 
istedikleriniz varsa dinleyebiliriz? 
Her insanın bir kasabı, berberi ve 

kendine özgü alışveriş yaptığı yerler 
var. Akaryakıt konusunda da istasyo-
numuzun ailecek tercih edilecek bir 
marka olmasını istiyoruz. Bu manada 
bizim hedefimiz aramızda olan bağ-
ları kuvvetlendirerek yürüyüşümüze 
devam etmek. İlişkiler her zaman 
birinci planda olmalı ve memnuniyeti 
karşılıklı hissetmeliyiz.   
n SAMİ KAYALAR

Telefoncular Petrol aldığı derecelerle verdiği güven ve kalitesini tescilledi.

Konya’da 4 noktada hizmet veren Telefoncular Petrol, yaklaşık 90 personel ile iyi bir hizmet sağlamak için var gücüyle çalışıyor.

Hüseyin Erdem
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Hayallerindeki itfaiyeyi
resimlediler, ödül aldılar

Konya Bü-
yükşehir Be-
lediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlı-
ğı’nın Konya’daki 
üniversite öğ-
rencilerine yöne-
lik düzenlediği 
“Hayalindeki İt-
faiyeyi Resimle” 
isimli resim ya-
rışmasında kaza-
nan isimler belli 
oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafın-
dan düzenlenen Geleneksel İtfaiye 
Resim Yarışması sonuçlandı. 

İtfaiyeyi tanıtmak, sanat ala-
nına katkı sağlamak ve geleceğin 
ressamlarını desteklemek amacıyla 
düzenlenen “Hayalindeki İtfaiyeyi 
Resimle” adlı resim yarışmasında 
dereceye giren eserler jüri tarafın-
dan belirlendi.  Yarışmada Selçuk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi öğrencisi 
Erdoğan Paksoy 
birinci, Selçuk 
Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fa-
kültesi öğrencisi 
Huriye Koşar 
ikinci, KTO Kara-
tay Üniversitesi 
Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fa-
kültesi öğrencisi 
Sevde Özselçuk 
üçüncü oldu.  
Birinciye 3 bin, 
ikinciye 2 bin, 
üçüncüye bin lira 
ödülün verileceği 
yarışmada man-
siyon almayı hak 
eden eser sahip-
leri de çeşitli he-
diyeler verilecek. 

Eserlerin ödül töreni ve sergi 
İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsa-
mında yapılacak. 

Yarışmada mansiyona layık gö-
rülen eser sahipleri şöyle: Serdar 
Kul, Nazir Özbakış, Tenzile Orhan, 
Büşra Şendal, Hüseyin Tilki, Büş-
ra Aytekin, Enes Sağdıç, Köksal 
Kasım, Reyhan Ulukan, Yasemin 
Vurgun, Rukiye Üstüner, Mehmet 
Gümüştekin, Sinem Tınkır, Karde-
len Özdemir, Şerife Betül Papağan.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu’dan en güzel çiçek bahçesi
Selçuklu Belediyesi tarafından 

Kelebekler Vadisi Parkı’na kazandırı-
lan “Selçuklu Çiçek Bahçesi” 18 tür-
den 410 bin bitki ile yaz dönemi için 
ziyaretçilere kapılarını açtı. 

Konya’nın en büyük parkı olan 
Kelebekler Vadisi Parkı’na kazandırı-
lan ve geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören 
Selçuklu Çiçek Bahçesi, bu yıl da ziya-
retçilerin ve fotoğraf tutkunlarının fa-
vori mekanı olacak. Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 18 tür, 
83 çeşit ve 410 bin bitki ile ziyaret-
çilere kapılarını açan Selçuklu Çiçek 
Bahçesini ziyaret etti. Ülkemizde bu 
konseptte hazırlanan başka bir ziyaret 
alanı bulunmadığını ifade eden Baş-
kan Altay, “Konya’ya görülmeye de-
ğer, yeni bir marka alanı kazandırdık. 
Tüm ziyaretçilerimizi bu renk cümbü-
şünü görmeleri için çiçek bahçemize 
bekliyoruz” dedi.

Konya’nın en büyük parkı olan 
Kelebekler Vadisi içerisinde bulunan 
çiçek bahçesinin yaz dönemi için yeni-
den hazırlandığını ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Daha önce lalelerle hazırladığımız 
çiçek bahçesinde şimdi de mevsimlik 
çiçeklerle donatıyor ve Konya’nın yeni 
bir markasını oluşturuyoruz. Çiçek 
bahçemizde şu anda 18 türden, 83 
çeşit ve 410 bin bitki ekilerek görsel 
bir şölen hazırlandı. Bu kadar çiçeğin 
ve bu kadar farklı türün bir arada bu-
lunduğu başka bir konsept ülkemizde 
ve şehrimizde bulunmuyor. Burada 
hem bu renk cümbüşünü hem de 
Rabbimizin yarattığı güzellikleri gör-
mek için iyi bir mekan oluşturduk. 
Özellikle Konya’ya gelen ziyaretçi-
lerimiz, Konyalı hemşehrilerimiz ve 
fotoğraf sanatçıları için çok önemli bir 
alan oluştu. Tropikal Kelebek Bahçesi 
ve Çiçek Bahçesi ile birlikte Kelebek-
ler Vadisi görülmeye değer bir hale 
geldi. Tüm hemşehrilerimizi çiçek 
bahçesini görmek için bu güzelliğe 
bekliyoruz” diye konuştu.

Kelebekler Vadisi Parkında yer 

alan “Selçuklu Çiçek Bahçesi” 8 bin 
700 metrekare alanda yer alıyor. Kon-
ya’da ve Türkiye’de ilk kez bu kap-
samda yapılan bahçe özel peyzaj alanı 
ile dikkat çekiyor. Kamelyalar, seyir 

tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra 
köşesi gibi farklı türlerde konseptin 
yer aldığı park rengarenk binlerce çi-
çek ve bitki türü ile fotoğraf tutkun-
ları ve düğün fotoğrafçıları için görsel 

şölen sunuyor. Selçuklu Çiçek Bahçe-
si, pazartesi günü dışında haftanın 6 
günü 12.00 ve 20.00 saatleri arasında 
ziyarete açık.
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 18 tür, 83 çeşit ve 410 bin bitki ile ziyaretçilere kapılarını açan Selçuklu Çiçek Bahçesini ziyaret etti.

İttifak Holding’in inşaat sektöründeki markası Seha Yapı’nın Zermeram projesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 249 vatan evladının 
anısına çınar fidanı dikimi yapıldı. İttifak Holding CEO’su Tahir Atila, “Vatanı için adeta canından geçen milletimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi

Şehitler anısına çınar dikildi
15 Temmuz Demokrasi ve Mil-

li Birlik Günü’nde gerçekleştirilen 
etkinlik, İttifak Holding yönetimi ve 
Seha Yapı çalışanlarının katılımı ile 
gerçekleştirildi. 

Seha Yapı, Konya’nın en büyük 
su temalı karma konut projesi Zer-
meram’da, “15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü” anma etkinlikleri 
çerçevesinde anlamlı bir organizas-
yon gerçekleştirdi. Zermeram’a; 15 
Temmuz 2016’da ülkemizin birliğine 
kasteden hain darbe girişimine karşı 
duran, milletimizin ayrılmaz bütünlü-
ğü için gözlerini kırpmadan canlarını 
feda eden şehitlerimiz için çınar fidanı 
dikildi.

Törene; İttifak Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Tahir 
Atila, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 

Ali Korkmaz, Seha Yapı Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ömer Saylık, İttifak Hol-
ding ve grup şirketlerinin üst düzey 
yöneticileri ile birlikte Seha Yapı çalı-
şanları katıldı. 

+1 fidan milli beraberliğimizi 
temsil ediyor. 

Törene ev sahipliği yapan Seha 
Yapı Genel Müdürü İskender Uslu 
şunları söyledi: “Zermeram’ın temeli-
ni 15 Temmuz 2016 Cuma günü Kal-
kınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’ın 
teşrifleriyle atmıştık. Bizler bu büyük 
projeyle Konya’mızı ve ülkemizi ya-
rınlara taşımak için söz verirken, aynı 
günün akşamı Türkiye’nin huzuruna, 
gelişmesine, birliğine ve dirliğine kas-
tedenler tarafından haince bir darbe 
girişiminde bulunuldu.

O gece genciyle, yaşlısıyla, kadı-

nıyla, erkeğiyle hepimiz vatan aşkıyla 
döküldük sokaklara, her birimiz mü-
cadele ettik, birliğimizi ve dirliğimizi 
koruduk. Bu mücadelede 249 koca 

yürekli insanımızı şehadete uğurla-
dık. Bugün Türkiye daha da büyü-
yorsa, dünyada dosta düşmana nam 
salmışsa milletimizin şanlı direnişi 

sayesindedir, unutmayacağız, unut-
turmayacağız” dedi.

Uslu sözlerine şöyle devam etti: 
“bizler için gözlerini kırpmadan can-
larını feda eden 15 Temmuz şehitleri 
adına 250 çınar fidanını Zermeram 
projemizde büyüteceğiz. Şehit sayı-
mız 249 ancak bir tane de milli bir-
liğimizi temsil etmesi için dikiyoruz. 
Zermeram’ın en güzel yerinde yeşer-
teceğimiz bu fidanların her birine şe-
hitlerimizin isimlerini verdik ve kendi 
evladımız gibi bakacağız.”

15 TEMMUZ’DA ZERMERAM’IN 
TEMELİNİ ATMIŞTIK

15 Temmuz fidan dikim etkinli-
ğinde konuşan İttifak Holding Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su 
Tahir Atila şunları söyledi: “İttifak ola-
rak her zaman olduğu gibi ülkemizin 

geleceğine dair umutlarımızı yeşert-
mekte olduğumuz bir günün akşa-
mında hain darbe girişimi gerçekleşti. 
Bugün, 15 Temmuz’da şehadet şer-
beti içen vatan evlatlarımızın adını 
Zermeram projemizde yaşatmak için 
çınar fidanlarını toprakla buluşturu-
yoruz. 

Zermeram’ın temelini attığımız 
gün meydana gelen bu hain kalkış-
mayı bir kez daha lanetliyorum. Va-
tanı için adeta canından geçen mil-
letimize şükranlarımızı sunuyorum. 
Bu vesile ile iradesini tahakküm altına 
almak isteyenlerin karşısında bir kale 
gibi durarak geçit vermeyen, şehitlik 
mertebesine erişen tüm evlatlarımıza 
Allah’tan rahmet, gazilerimize de ha-
yırlı bir ömür diliyorum.” 
n HABER MERKEZİ 

Zermeram’a, 15 Temmuz 2016’da ülkemizin birliğine kasteden 
hain darbe girişimine karşı duran, milletimizin ayrılmaz bütünlüğü için 

gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz için çınar fidanı dikildi.
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Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen, daha 
önce kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz’ın affe-
dilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ben kendi 
tarafımdan sorumluluğumu aldım. Deniz’in takı-
ma katılmasını istedim. Umarım Bursaspor’un 
çıkarları adına doğru bir karardır” dedi. Trans-
fere ilişkin de bilgi veren Fransız çalıştırıcı, 
“Transferlerimizi yürütüyoruz. Takımımızı güç-
lendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Yeni 
sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp 
çalışmaları için Avusturya’ya giden yeşil-beyaz-
lılarda, geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve 
dün teknik heyetin raporuyla affedilerek kampa 
dahil edilen Deniz Yılmaz ile Teknik Direktör Le 
Guen, basın toplantısı düzenledi.

“UMARIM BURSASPOR’UN ÇIKARLARI
 ADINA DOĞRU BİR KARARDIR”

Antrenman öncesi saha kenarında düzenle-
nen basın toplantısında Deniz Yılmaz kararı ve 
takımın son durumuna ilişkin bilgiler veren Fran-
sız çalıştırıcı Le Guen, “Birkaç gün önceki basın 
toplantısında Deniz ve kulübün arasındaki ilişkiy-

le alakalı durumun iyileşmesini zor gördüğümü 
söylemiştim. Gerçekten de zordu ama bugün iti-
bariyle geçmişin geçmişte kalması gerektiğini, 
kulübün çıkarlarının her şeyin önünde tutulması 
gerektiğini düşünüyorum. Deniz’in de kulübün 
çıkarları doğrultusunda bize faydalı olabilecek 
bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Şu anda bi-
zim için en önemli olan şey diyalog ve karşılıklı 
iletişim. Bunu da en doğru şekilde kurmaya ça-
lışıyoruz ve çalışacağız. Deniz de bugün takımla 
birlikte ilk antrenmanına çıkacak. Eminim ki o da 
geçmişi geçmişte bırakarak her ne yaşandıysa 
onları geçmişte bırakarak bizimle alçak gönüllü 
bir şekilde çalışmalarına başlayacak ve takım 
için doğru olan neyse onu göstereceğine emi-
nim. Ben kendi tarafımdan sorumluluğumu al-
dım. Birisinin sorumluluğu alması gerekiyordu. 
Deniz’in takıma katılmasını istedim. Umarım 
Bursaspor’un çıkarları adına doğru bir karardır. 
İyi bir sezon diliyorum Deniz’e” dedi.

DENİZ YILMAZ: GERİ DÖNÜŞ HİKAYESİNİN 
KAPISINI ONLAR AÇTILAR

Golcü oyuncu Deniz Yılmaz affedilerek takı-
ma geri çağrılmasına ilişkin şu ifadeleri kullan-
dı: “Dönüp geriye bakan ve kendi özeleştirisini 
yapan herkes, yeni bir şansı, yeni bir başlangıcı 
hak eder. Geçmişte takılıp kalmanın hiç kimseye 
bir fayda sağlamayacağını düşündüm. Bu forma 
için, bu arma için savaşmak istedim ve hocam 
da bana bu şansı verdi. Evet, herkes gibi benim 
de hatalarım oldu. Bana yapılan hatalar da oldu. 
Önemli olan birbirimizi anlamak. Ben taraftarı 
anlıyorum. Bursaspor’a katkı sağlamak istedi-
ğimi, onların da anlamasını ve bu yaşanan kötü 
olayların ardından bana anlayış göstermelerini 
bekliyorum. Hocama ve takım arkadaşlarıma 
benim yeniden onlarla beraber olmamı istedik-
leri için teşekkür ederim. Bu geri dönüş hikaye-
sinin kapısını onlar açtılar ve o kapıdan girdiğim 
andan itibaren artık tek düşüncem taraftarımızı 
mutlu edecek sonuçlara katkı koymak ve bu kısa 
süreli ayrılıktan sonra yeniden onların gönlünü 
kazanmak.”
n İHA

Le Guen: Deniz’in takıma katılmasını ben istedim

Yeni Malatyaspor 3 
hazırlık maçı yapacak
İkinci etap kampını Düzce Topuk Yaylası Tesisle-

ri’nde gerçekleştirecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, 
kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayacak. Teknik 
Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde yeni sezon ön-
cesi güç depolayan sarı-siyahlılar, ikinci etap kampı 
için Topuk Yaylası’nda bir araya geldi. Bu kamp dö-
neminde 3 hazırlık maçı oynayacağı açıklanan Ma-
latya ekibinin hazırlık maçı programı ise şöyle: 

22 Temmuz Cumartesi Boluspor, 25 Temmuz 
Salı Tuzlaspor, 27 Temmuz Perşembe Adanaspor. 
Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci etap kampının ardın-
dan Ağustos’un ilk haftası gerçekleştirilecek TSYD 
Kupası maçlarına katılmak için Ankara’ya gidecek.
n İHA

Trabzonspor’un en 
pahalısı Kucka oldu

Görev süresi boyunca şimdiye kadar 18 futbol-
cuyla sözleşme imzalayan Trabzonspor Başkanı 
Muharrem Usta’nın 588 günlük görev süresinde 
yaptığı en pahalı transfer ise Jurac Kucka oldu.  Trab-
zonspor’da 6 Aralık 2015’de göreve gelen başkan 
Muharrem Usta, 588 günlük görev süresi boyunca 
şimdiye kadar 18 transfere imza attı. 6 oyuncuyu 
bedelsiz transfer eden Usta, 9 oyuncuya bonservis 
bedeli öderken 2 oyuncuyu kiralık, 1 oyuncuyu da 
takas yoluyla kadroya kattı. Söz konusu transferlerin 
bonservis bedelleri ise 23 milyon 200 bin Euro tuttu. 
Usta’nın yaptığı en pahalı transfer ise Milan’dan alı-
nan Jurac Kucka oldu.   n İHA

Başakşehir’de Slovenya 
kampı devam ediyor
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını 

kamp yaptığı Slovenya’da gerçekleştirdiği sabah ant-
renmanıyla sürdürdü. Kranjska Gora kasabasındaki 
sahada Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 
yapılan antrenmanda, oyuncular fizik gücü arttırıcı 
çalışmalar yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan id-
manda futbolcular, pas çalışmasının ardından, kon-
disyon çalışması gerçekleştirdi. Abdullah Avcı, Slo-
venya kampının en ağır idmanını gerçekleştirerek, 
oyuncularının fizik gücünü zorladı. Turuncu-lacivertli 
takımın 19 Temmuz Çarşamba günü biteceği açıkla-
nan Slovenya kampı, bir gün önce sona erecek.
n AA

Fikret Orman, Şanghay Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti
Yeni sezon hazırlıkları kapsa-

mında çalışmalarına Çin’de de-
vam edecek olan Beşiktaş’ta Baş-
kan Fikret Orman, Şanghay Futbol 
Federasyonu’nu ziyaret etti. 

Beşiktaş Başkanı Fikret Or-
man, Dış İlişkiler ve UEFA’dan So-
rumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal 
Torunoğulları, Dış İlişkilerden 
Sorumlu Başkan Danışmanı Şevki 
Bostan ve kulüp çalışanları, Şan-
ghay Futbol Federasyonu’nu ziya-
ret etti. Şanghay Futbol Federas-
yonu Direktörü Junwei Zhu’nun ev 
sahipliği yaptığı ziyarette iki ülke 
arasında futbol alanında yapılabi-
lecek işbirlikleri konuşuldu.

Fikret Orman, ziyaret sonra-
sında yaptığı açıklamada, Çin’de 
gördükleri ilgiden büyük memnu-

niyet duyduklarını söyledi. Çin ile 
Türkiye arasında sporun önemli 
bir köprü olacağını ifade eden 
Orman, “Türkiye’den ilk defa bir 
kulüp Çin’e geliyor. Çin’e Beşik-
taş’ın gelişi büyük yankı uyandır-
dı. Bu yıl sadece bir maç yapaca-
ğız. Önümüzdeki dönemde daha 
uzun soluklu planlarımız olacak. 
Dünya takımı olma yolunda attı-
ğımız bu ilk adım Çinli yetkililerle 
yaptığımız ziyarette karşılıklı fikir 
alışverişiyle daha da somutlaştı” 
dedi. Görüşmenin ardından Fikret 
Orman, Zhu’ya Beşiktaş forması 
ve siyah beyaz nazarlık hediye 
ederken, Zhu da Orman’a Futbol 
Federasyonu’nun şiltini ve bayra-
ğını verdi.
n İHA

Mariano 
imzaladı

Galatasaray’ın Sevilla’dan 
transfer ettiği Brezilyalı futbolcu 
Mariano, kendisini sarı-kırmızılılar 
bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imza-
ladı. Mariano’ya hoş geldin diyen 
Dursun Özbek, “Kendisi eksik böl-
gelerimiz için tespit ettiğimiz bir 
oyuncu. Takımımıza güç katacaktır” 
dedi. Brezilyalı futbolcu da Galata-
saray’a geldiği için çok mutlu oldu-
ğunu ve uzun yıllar forma giyerek, 
başarılı olmayı dilediğini belirtti. 
Dursun Özbek, daha sonra Mariano 
ile arkasında 2020 yazılı formayla 
basın mensuplarına poz verdi.

‘İYİ İŞLER YAPACAĞIM’
Galatasaray’ın yeni transferi 

Brezilyalı futbolcu Mariano, sa-
rı-kırmızılılardan teklif geldiğinde 
hemen kabul ettiğini söyledi. Ga-
latasaray, La Liga takımlarından 
Sevilla’dan kadrosuna kattığı Bre-
zilyalı sağ bek Mariano için Türk 
Telekom Stadyumu’nda imza töreni 
düzenledi. Uzun yıllardır sağ bek 
mevkinde forma giyen ve takımdan 
ayrılan Sabri Sarıoğlu’nun hatırla-
tılması üzerine, Brezilyalı futbolcu, 
“Sabri uzun zamandır bu kulüpte 
iyi oynamış bir oyuncu. Futbolda bu 
var. O ayrıldı, artık ben Galatasaray 
forması ile mücadele edeceğim. 
Diğer takımlarda oynadığım gibi 

burada da oynayarak, iyi işler yapa-
cağım” şeklinde konuştu.

‘AVRUPA’DA TURU GEÇECEĞİZ’
Galatasaray’dan teklif geldi-

ğinde düşünmeden kabul ettiğini 
söyleyen Mariano, “Galatasaray, 
Türkiye’de her zaman şampiyonlu-
ğa oynuyor. Avrupa’da da ismi çok 
duyulan bir takım. Gelmeden önce 
Taffarel ile konuştum. Takım ve ca-
mia hakkında bilgi aldım. Olumlu 
şeyler söyledi” diye konuştu.

Östersunds maçını izlemediği-
ni ama skoru duyduğunu belirten 
başarılı futbolcu, “Onlar fiziksel 
anlamda hazırdı. Bir maçımız daha 
var. Kendi stadımızda oynayacağız. 
Turu geçeceğimizi düşünüyorum” 
değerlendirmesinde bulundu. 

‘SAHAYA YÜZDE 
200’ÜMÜ VERECEĞİM’

Galatasaray’ın Brezilyalı futbol-
cuları sevdiğini öğrendiğini ifade 
eden Mariano, “Bu da gelmemde 
artılardan biri oldu. Taraftarımız 
emin olsun, sahadan yüzde 200’ü 
veren bir oyuncu görecekler. Saha-
da sürekli koşan ve yılmayan bir fut-
bolcu görecekler” dedi. Yıldız sağ 
bek, taraftarın defans yaparken, çok 
iyi de ofansif oyun sergileyen bir fut-
bolcu göreceklerini vurguladı.
n İHA

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu kapsamda sarı-kırmıızlılar, La Liga 
ekiplerinden Sevilla’da formaya giyen Brezilyalı 
futbolcu Mariano’yu kadrosuna kattı. 31 yaşındaki 
futbolcu için Türk Telekom Stadyumu’nda Başkan 
Dursun Özbek’in katılımıyla imza töreni düzenledi
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Modern Pentatlon Federasyonu’na Konyalı başkan
Türkiye Modern Pentatlon Fe-

derasyonu Başkanlığı Olağanüstü 
Genel Kurulu Ankara’da yapılır-
ken, Ramazan Arslantaş başkan-
lığa seçildi. Türkiye Modern Pen-
tatlon Federasyonu Başkanlığı 
Olağanüstü Genel Kurulu Ankara 
Başkent Öğretmen Evi’nde 110 
delegenin katılımıyla gerçekleşti-
rildi. Olağan Genel Kurulun divan 
başkanlığı Konya Gençlik Hizmet-
leri ve Spor il Müdürü Ömer Ersöz 
yaptı. 110 delegenin oy kullandı 
olağanüstü genel kurulda 105 oy 
geçerli, 5 oy ise geçersiz sayıldı. 
105 delegenin oyunu alan Kon-
yalı Ramazan Arslantaş, seçim 
sonunda Türkiye Modern Pen-
tatlon Federasyonu Başkanlığına 
seçildi.
RAMAZAN ASLANTAŞ KİMDİR?

1973 Bozkır doğumlu Rama-

zan Arslantaş ilk orta ve liseyi 
Bozkır’da üniversiteyi Eskişehir 
Anadolu üniversitesinde tamam-
lamıştır. Askerlik görevinin he-
men ardından 1996 yılında Emni-
yet teşkilatına girmiş ve terör ile 
mücadele uzmanı olarak yaklaşık 
14 yıl Ülkemizin bazı il ve ilçele-
rinde Terör ile Mücadelede aktif 
görev yapmış bu görevleri sıra-
sında birçok defa taltif ve takdir ile 
ödüllendirilmiştir. 2009 yılında 
Selçuk üniversitesine geçiş yap-
mış ve Üniversitede Müdür olarak 
uzun yıllar hizmet vermiştir. Şu 
anda ise Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğına, Federasyon Genel Sekreteri 
olarak atanmış olup Aynı zaman-
da Gençlik ve Spor Bakanlığı Özel 
Kalem Müdürlüğü gibi önemli bir 
göreve getirilmiştir. 
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Hamleler, 15 Temmuz 
Haftası için yapıldı

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 
15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor Etkinlikleri kapsa-
mında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Satranç Turnuvası ya-
pıldı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl 
Temsilciliği faaliyet takviminde yer alan 15 Temmuz Demok-
rasi Şehitleri Satranç Turnuvası 14-15 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim 
ve Toplantı Salonu’nda yapıldı. Oyuncu başına 35’ dk + 30’’ sa-
niye eklemeli tempoda yapılan yarışmalar sonunda, dereceye 
giren sporcular şu şekilde oluştu; 18 Yaş ve altı genel katego-
ride; 1.Muhammed Tetik, 2.Muzaffer Enes Kandur, 3.Mustafa 
Enes Malas. 12 Yaş ve altı genel kategoride; 1.Murat Yiğit Şib-
li, 2.Eyüp Can Kesici, 3.Kerem Bilge Gedik. 12 Yaş altı kızlar-
da; 1.Yaşe Ecem Bakdık, 2.Güzin İrem Malğaç, 3.Fadime Naz 
Bakdık.  n SPOR SERVİSİ

Halterde 15 Temmuz 
şehitleri anıldı

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 
15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor Etkinlikleri kapsa-
mında Halter İl Birinciliği müsabakaları 14-15 Temmuz 2017 
tarihlerinde yapıldı. Halter Salonunda yapılan 15 Temmuz 
Şehitlerini Anma Halter İl Birinciliği müsabakalarında 29 ba-
yan, 36 erkek toplamda 65 sporcu mücadele etti. Müsabakalar 
sonucunda Bayanlarda 48 kiloda Nida Karasakal, 53 kiloda Se-
nanur Coşkun, 58 kiloda Arzu Akıllı, 63 kiloda Leyla Bayram, 
69 kiloda Senanur Yıldız, 90 kiloda Gizem Kahriman, Erkek-
lerde 56 kiloda Veli Gezer Yıldız, 62 kiloda Furkan Erdem, 69 
kiloda Samet Sert, 77 kiloda Muammer Bedercan, 85 kiloda 
Mustafa Ertaş, 94 kiloda Mehmet Mert Topal, 105 kiloda Meh-
met Karaca, +105 kiloda Mücahit Celal Battal birinci oldu.  
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Gençlik Spor’un beraberlik yürüyüşüne yoğun ilgi
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

tarafından 15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor 
Etkinlikleri kapsamında toplu ödül töreni, milli birlik 
ve beraberlik yürüyüşü gerçekleştirildi. 100. Yıl Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilen programa Konya Valisi 
Yakup Canbolat, Meram Kaymakamı Resul Çelik, İl 
Jandarma Komutanı J. Albay İsmet Cansaran, İl Em-
niyet Müdürü Şükrü Yaman, Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürü Ömer Ersöz, Konya ASKF Başkanı Remzi Ay, 
kamu kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar ka-
tıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam 
etti. 15 Temmuz konulu sine vizyon gösteriminin 
ardından, derece yapan sporculara ödüllerinin 
verilmesiyle ödül töreni programı sona erdi. Ödül 
töreninin ardından Spor İl Müdürlüğü önünden Mev-
lana Meydanı’na Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü 
gerçekleştirilerek 15 Temmuz Şehitlerini Anma, 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılındı. 
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Anadolu Selçuk’ta 
Erzurum kampı

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor, Konya’da yaptığı yeni 
sezon hazırlıklarına Konya’da başlamıştı. 
Buradaki çalışmalarının sonuna gelen Yav-
ru Kartal, dün akşam Erzurum’a gitti. İkinci 
etap kamp çalışmalarını burada yapacak 
olan Konya Anadolu Selçukspor, 12 gün 
boyunca burada taktik ve kondisyon çalış-
malarını sürdürecek. Konyaspor’da kadro-
da düşünülmeyen isimler, Konya Anadolu 
Selçukspor’un Erzurum’da yapacağı kam-
pa katılacak.

ALPER AVCI TAKIMININ 
BAŞINDA OLACAK

Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik 

Direktör Alper Avcı, Konya’daki birinci etap 
kamp çalışmalarında takımının başında 
yer alamamıştı. UEFA Pro Lisans kursunda 
olan genç teknik adam Erzurum’daki çalış-
malarda takımının başında olacak. Bura-
daki çalışmalarda takımını izleyecek olan 
Alper Avcı, üçüncü etap kampı öncesinde 
takımın ana kadrosunu belirleyecek ve 
duruma göre takviye yapılacak. Alper Av-
cı’nın olmadığı sürede yeşil beyazlı takımı 
yardımcı antrenörler çalıştırmıştı.
ÖZKAN VE MÜCAHİT ANADOLU SELÇUK’A

Yeni teknik direktörü Mustafa Reşit 
Akçay ile iki kamp dönemi geçiren Kon-
yaspor’da kadroda düşünülmeyen isim-

lerden Özkan Taştemur ve Mücahit Akçay, 
Konya Anadolu Selçukspor’un Erzurum 
kampına katılacak. Erzurum’da sakatlanan 
Özkan’ın 15-20 gün içinde yeniden takımla 
birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. 
Bu iki oyuncunun dışında Konyaspor’da 
Avusturya’ya götürülmeyen Emre Can Ati-
la’nın durumu da birkaç gün içinde netlik 
kazanacak. Konyaspor’da İbrahim Alan ve 
Hora da Avusturya kampına götürülmemiş-
ti.

LAKTAK TESTİNDEN GEÇTİLER
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yav-

ru Kartal’da oyuncuların performans ve 
kan laktat testleri tamamlanırken, yapılan 

saha uygulamasıyla futbolcuların fizyolojik 
durumları tespit edildi. Testler oyuncuların 
beş grup halinde, Selçuk Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi’nden gelen Araştırma 
Görevlisi Dr. Bekir Mehtap ve Yrd. Doç. 
Dr. Ramazan Topuz, Araştırma Görevlisi 
Samet Aktaş, Samet Güneş ve yardımcı 
antrenörler ile sağlık ekibi tarafından ger-
çekleştirildi. 

Yönetim Kurulu Üyeleri Doç.Dr. Hakan 
Salim Çağlayan ve Zekeriya Coşar’ın da ta-
kip ettiği test sonrasında, çıkan sonuçlara 
göre oyuncuların antrenman programları 
belirlenecek.
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Spor Toto 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, yeni sezon öncesi hazırlık kampının ilkini Konya’da 
tamamladı. Kondisyon ağırlıklı bir çalışma yapan yeşil beyazlılar, ikinci hazırlık kampı için dün akşam saatlerinde 

Erzurum’a hareket etti. Yavru Kartal’da Teknik Direktör Alper Avcı Erzurum’da takımının başında olacak
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 TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, geçen sezon Süper Lig 
takımlarından Atiker Konyaspor’da forma giyen Dimitar Range-
lov’u transfer etti. 

Kırmızı-beyazlı kulübün Hekimbaşı’nda bulunan tesislerinde 
gerçekleştirilen imza töreninde Bulgar oyuncu bir yılı opsiyonlu iki 
yıllık sözleşmeye imza attı. 

Ümraniyespor Futbol Direktörü Ergun Keleş, yaptığı açıklama-
da, “Rangelov kadromuzu güçlendirecek bir oyuncu. Onun deneyi-
minden faydalanacağız.” dedi.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçen sezon Atiker Kon-
yaspor formasıyla görev yaptığı 31 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
n AA

Dimitar Rangelov 
Ümraniyespor’a transfer oldu

Atiker Konyaspor’un Avusturya kampında oynayacağı hazırlık 
maçlarının takvimi revize edildi. Spor Toto Süper Lig 2017-18 se-
zonu için ilk etap hazırlık kampını Erzurum’da tamamlayan Atiker 
Konyaspor ikinci etap için dün Avusturya’ya gitti.

Konyaspor’un sezon öncesi hazırlık kampının ilk etabını 7-14 
Temmuz tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirdi. İkinci etap hazır-
lık çalışmaları ise 17-28 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da 
yapılacak.

Atiker Konyaspor ikinci hazırlık döneminde 19 Temmuz’da 
Bundesliga takımlarından Freiburg FC, 22 Temmuz’da Al Feiha, 
25 Temmuz’da yine Bundesliga’nın güçlü ekibi RB Leipzig ve 27 
Temmuz’da ise Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımı ile hazırlık maçları 
oynayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, “22 Temmuz’da Özbekistan Mil-
li Takımı ile oynayacağı karşılaşma için rakip takımın vize sorunu 
yaşaması nedeniyle, aynı tarihte Al Feiha takımıyla hazırlık maçı 
oynanacaktır” denildi.
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Konyaspor Avusturya’da  
4 hazırlık maçı oynayacak

Torku Şekerspor, Çin’deki bisiklet yarışlarına iddialı başladı
Bu yıl elde ettiği başarılarla 

göz dolduran Türkiye’nin tek kıta 
bisiklet takımı Torku Şekerspor, 
Çin’de gerçekleştirilen Mavi Göl 
Turu’na da iddialı başladı. 

Dünya Bisiklet Birliği’nin 
2017 takviminde yer alan 16. 
Mavi Göl Turu’nun 13 etaplık 
yarışına Torku Şekerspor Kıta 
Bisiklet Takımı iddialı başladı. 
Zorlu etaplarıyla otoritelerin 
dikkatini çeken Mavi Göl Turu, 
bu yıl da soğuk, yoğun yağış 
ve yüksek rakım tırmanışlarıyla 
yarışçıları oldukça zorlayacağa 
benziyor. Dünyaca ünlü birçok 
bisikletçinin katıldığı organizas-
yonda Torku Şeker, elde ettiği 
başarılarla adından söz ettiriyor.

1. etapta Ahmet Örken 9., 
Batuhan Özgür 12., Luca Chirico 
ise 32. oldu. 2. etapta ise Ahmet 
Örken büyük bir başarıya imza 
attı ve güçlü rakiplerinin arasın-
dan sıyrılarak 3. olmayı başardı.

Batuhan Özgür de bu etapta 
6. oldu. Nazım Bakırcı ise 2. tur-
da yokuş formasını kazandı.

Takım halinde çok zorlu iki 
etaptan, beklenenin üzerinde 
bir başarı ile çıktıklarını ifade 
eden Torku Şekerspor Kulübü 
Bisiklet Antrenörü Branco Filip, 
başarının tesadüf olmadığını 
ifade ederek, “Fas, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti, Rodos, Hırva-
tistan, Azerbaycan yarışlarında 
iyi bir performans göstermiştik. 
Fas ve Kıbrıs’ta birinci olduk, 
Rodos’ta da bir etapta kürsüye 
çıktık. Şimdi Çin’de Bisiklet Oto-
riteleri için çok önemli bir etapta 
hem kürsüye çıkmış olduk, hem 
de tırmanışlarda başarı elde et-
tik. Bu başarılar devam edecek. 
Çin’de daha 11 gün var, zorlu 
etaplar bulunuyor. 13. etap ta-
mamlandığında takım olarak 
da iyi bir noktada bitireceğimize 
inanıyorum. Çin’de daha pod-

yuma da çıkarız diye düşünüyo-
rum. Takımın havası iyi, spor-
cularımızın kendine güvenleri 
tam, bu da başarıyı getirecektir. 
Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Bisik-
let turunda iyi bir netice almak 
istiyoruz, onun için de çalışma-
larımız yoğun bir şekilde devam 
ediyor” dedi.

Antrenör Branco Filip, “Bize 
desteklerini hiç esirgemeyen 
başkanımız Recep Konuk’a 
çok teşekkür ediyorum. Torku 
Şekerspor, başarının tesadüf 
olmadığını herkese göstermiş 
oldu. İyi takım olmayı başarı-
yoruz, birbirimizi başarıya taşı-
yoruz, bu tempoda devam ede-
ceğiz ve başarılarımızın artarak 
devam edeceğine inanıyorum, 
bütün sporcularımıza ve çalış-
ma arkadaşlarıma da verdikleri 
mücadeleden dolayı teşekkür 
ederim” diye konuştu.
n İHA

Göztepe bombayı patlattı

Göztepe, son olarak Newcastle Uni-
ted forması giyen Fransız oyuncu Yoan 
Gouffran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 
Gouffran, imzanın ardından Avusturya 
kampına katılmak üzere İzmir’den ay-
rıldı.

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiple-
rinden Göztepe, son olarak Newcastle 
United forması giyen Fransız oyuncu 
Yoan Gouffran ile 2 yıllık sözleşme 
imzaladı. Gouffran, imzanın ardından 

Avusturya kampına katılmak üzere İz-
mir’den ayrıldı.

Bordeaux ile kariyerine başlayan ve 
4.5 sene bu takımda forma giyen Fran-
sız oyuncu, bu süreçte 1 lig şampiyon-
luğu ve 1 Fransa Kupası şampiyonluğu 
kazandı. 2012-2013 sezonunun ikinci 
yarısında İngiltere’ye giderek Newcastle 
United ile yeni bir sayfa açan Gouffran, 
88 Premier Lig, 39 Championship ma-
çında görev aldı.  n İHA

Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni 
Malatyaspor, Eskişehirspor’dan sol bek 
oyuncusu Kaan kanak’ı renklerine bağ-
ladı. 

Süper Lig için iddialı bir kadro 
kurmayı amaçlayan Evkur Yeni Malat-
yaspor, defansını Eskişehirspor’dan 27 
yaşındaki Kaan Kanak’ı alarak güçlen-
dirdi. Başkan Adil Gevrek’in İstanbul’da-
ki ofisinde düzenlenen törenle kendisini 
2 yıllığına sarı-siyahlı renklere bağlayan 
sözleşmeye imza atan Kaan, transfe-
rinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu 
olduğunu ifade etti. Evkur Yeni Malat-

yaspor’un büyük bir camia olduğunu 
kaydeden Kaan, “Öncelikle transferimin 
gerçekleşmesinde emeği geçen başka-
nıma teşekkür ediyorum. Uzun süredir 
görüşme halindeydik. Burada başarılı 
olmaya geldim. Attığım imza her iki 
taraf için de hayırlı olur inşallah” dedi. 
Kaan Kanak, geçen sezon TFF 1. Lig 
ekibi Eskişehirspor’da 25 resmi müsa-
bakaya çıktı ve 1 gol attı. 

Tecrübeli oyuncunun transferinin 
teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın rapo-
ruyla gerçekleştirildiği belirtildi.
n İHA

Yeni Malatyaspor 
transfere doymuyor

Konya düşmanlarına 
gün doğdu

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan’ın İzmir 
marşı ile ilgili yaptığı açıklama Konya ve Konyaspor 

düşmanlarının istismarına uğradı. Ahmet Şan’ın 
açıklamalarını fırsat bilen Konya düşmanları içlerindeki 

nefreti döktü. Konyalılara ve Konyasporlulara hakaret 
yağdıran köhne zihniyet ahlaksız saldırılarla haddi aştı

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın 
geçtiğimiz günlerde Nalçacılalar taraftarlar 
derneğinin organize ettiği gecede yaptığı 
konuşma Türkiye gündemine oturmuştu. 
Ahmet Şan’ın “Bugün Türkiye’nin bütün 
statlarında maalesef İzmir marşı söyleni-
yor. Sadece Konya’da söylenmiyor” açık-
lamasını bahane eden Konya ve Konyaspor 
düşmanlarına gün doğdu. Konyalılara ve 
Konyasporlulara nefret kusan bir kesimin 
hakaret ve küfürleri Konyalıları kızdırdı.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK 
KONUŞULAN KONU OLMUŞTU

Ahmet Şan’ın kulübün resmi internet 
sitesinde yayınlanan konuşmasının bir bö-
lümünü alıp haberleştiren ulusal basının bu 
hamlesinin ardından olay sosyal medyaya 
düşmüş ve en çok konuşulan konulardan 
biri olmuştu. Bir kesim spor sever Ahmet 
Şan’ın açıklamalarına katılmadığını uygun 
bir dille dile getirirken bazıları ise haddini 
aştı. Yalan ve iftiralarla Konyaspor ve Kon-
ya’yı karalayan köhne zihniyet, hakaret ve 
küfürlerle de seviyesine ortaya koydu.

ANTALYA DA BOŞ DURMADI
Siyaset, spor ve sanat camiasından pek 

çok kişi Konya’ya olan nefretini bu vesile ile 

ortaya sererken, Antalyaspor taraftarı da 
boş durmadı. Her fırsatta Konyaspor düş-
manlığı ile öne çıkan Antalyaspor taraftarı 
yaptığı açıklamada Ahmet Şan’ı istifaya 
davet ederek haddini aştı. 

Büyük Antalyasporlular Derneği adına 
bir açıklama yapan Aziz Çetin, “Tribünde si-
yaset yapılmasını istemeyen Ahmet Şan’ı, 
öncelikle Konyaspor taraftarlarının tribün-
lerde yaptığı siyasi eylemlere engel olma-
ya, engel olamıyor ise görevini bırakmaya 
davet ediyoruz” dedi.

EKŞİ SÖZLÜKTE ATOM BOMBASI 
PROVOKASYONU 

Şarkıcı Haluk Levent ise sıkça tekrarla-
nan ‘Konyaspor taraftarı DAEŞ’in öldürdüğü 
vatandaşlar için yapılan saygı duruşunu 
ıslıkladı” iftirasını yinelerken, Ekşi Söz-
lük’te ise Konyalıların tepkisini çekecek bir 
provokasyona imza atıldı. ‘kalas kafa’ isimli 
Ekşi Sözlük yazarının açtığı “Konya’ya atom 
bombası atılsa dünya ne kaybeder” şeklin-
deki başlık en çok yorumlanan başlıklardan 
biri haline geldi. Konya nefreti ile gözü dön-
müş Ekşi Sözlük yazarları bu başlık altında 
Konya’ya olan kinlerini kustular.
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