
Yeni ufuk açacak!
Selçuklu Belediyesi’nin 

önemli projeleri arasında 
yer alan ve Anadolu’daki en 
büyük kongre merkezi olma 

özelliğine sahip Selçuklu 
Kongre Merkezi, Konya’nın 
sosyal ve kültürel gelişimi-

ne katkı sağlayacak

ANADOLU’NUN EN 
BÜYÜK KONGRE MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde sona gelindi. 
Kongre Merkezi’ni tanıtan Selçuklu Bele-
diye Başkanı U. İbrahim Altay, “Selçuklu 
Belediyesi olarak bir hayalimizi daha ger-
çekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Ana-
dolu’daki en büyük kongresi olan Selçuklu 
Kongre Merkezi, Konya’nın sosyal ve kül-
türel gelişimine katkı sağlayacaktır” dedi.

ŞEHRİ ADINA GURUR 
VERİCİ BİR ESER OLDU

“Şehrimiz adına gurur verici bir eser oldu-
ğunu düşünüyorum” diyen Altay, “İçerde 
toplam 18 tane salon yer alırken gerek sah-
ne yüksekliği ile genişliği, gerekte koltuk 
konforu ve akustiği ile gerçekten iyi bir iş 
başarıldı. 860 araçlık otoparkımız da bulu-
nuyor. Biz sadece bir kongre merkezi değil 
yaşam alanı oluşturmaya çalıştık” ifadeleri-
ni kullandı.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Karapınar’da 
tehlikeli gerginlik!

Taciz iddiasıyla Suriye uyruklu 
1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ya-
ralandığı olayın ardından sosyal 
medya üzerinden örgütlenen 
vatandaşlar, yürüyüş yaptıktan 
sonra Suriyelilerin kaldığı ev 
ve iş yerlerine saldırdı. Olaylar 
büyümeden önlendi.
n HABERİ SAYFA 6’DA 

Mehteran çalıyor,
vatandaş coşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Mehter Takımı’nın her Salı 
Kültürpark’ta ve Tarihi Bedesten 
İçi Kapu Camii yanında, her 
Cuma ise Zafer Meydanı’nda ve 
Mevlana Meydanı’nda gerçek-
leştirdiği konserler vatandaşlar-
dan yoğun ilgi görüyor. 
n HABERİ SYAFA 17’DE

Meram’da sosyal
tesis yükseliyor

Meram Belediyesi tarafından 
Uluırmak Ali Hoca Mahalle-
si’nde kısa bir süre önce temeli 
atılan ve Hz. Mevlana’nın mürit-
lerinden Fahrünnisa Hatun’un 
isminin verildiği sosyal tesisin 
inşaatı hızla yükseliyor.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

Hayvanlar koruma
altına alınıyor

Karatay Belediyesi, nesli tüken-
mekte olan hayvanları koruma 
altına alıyor. Konya’nın ilk ve tek 
Hayvanat Bahçesi’ne sahip olan 
Karatay Belediyesi, hem hayvan-
ları koruma altına alıyor hem de 
ziyaretçilerin hayvanları yakın-
dan görmesine imkan sunuyor. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

KOS’tan başarılı öğrenciye burs desteği FETÖ’cü olmayan öğrencileri elemişler!
2012-2013 eğitim öğretim 
döneminde açılan Konya 
Organize Sanayi Bölgesi’nde-
ki (KOS) Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin 170 
kişilik kontenjanın tamamı 
dolarken, 375 ve üzeri 
TEOG puanı alarak liseye 
yerleşen 45 öğrenciye 
aylık 300 TL eğitim 
bursu verilmeye hazır-
lanılıyor. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

FETÖ’nün Selçuk Üniver-
sitesindeki (SÜ) yapılan-
masına yönelik davada, 

25 sanığın yargılanmasına 
tanıkların dinlenmesiyle 

devam edildi. Üniversiteye 
yüksek lisans, doktora, asistan 

alımlarında etkin rol oynayan 
FETÖ’cülerin ALES puanı, dil pua-
nı yüksek olan başarılı öğrencileri, 
yazılı veya sözlü sınavlarda düşük 
puan vererek eledikleri belirtildi. 

n HABERİ SAYFA 14’TE
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Adese’den Kurban Bayramı avantajı 
Adese, her 

bayram döneminde 
olduğu gibi bu Kur-

ban Bayramı’nda da 
müşterilerinin alış-

veriş ihtiyaçlarını 
karşılamaya devam 

ediyor. Adese’de 
bayram alışverişinin 

olmazsa olmazları 
arasında yer alan 
ürünler bol çeşit, 

uygun fiyat avantaj-
larıyla sunuluyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

BAKÜ’DEN KONYA’YA
DOSTLUK KÖPRÜSÜ

KORSAN SERVİSLER
TRAFİKTEN MEN EDİLSİN!

Azeri akademisyenler Konya’ya geldi

Başkan Karabacak, korsan servise dikkat çekti

Bakü Devlet Üniversitesi öğretim üyeleri ile kurulan kültür ve 
dostluk köprüsü neticesinde kardeş ülke Azerbaycan’dan 
da bir grup akademisyen Konya’ya geldi. Misafir akademis-
yenler, “Aramızdaki kardeşliği pekiştirerek devam ettirmek 
istiyoruz” dedi. 

Konya Minibüsçüler ve Servis 
Araçları Odası Başkanı Mu-
harrem Karabacak, korsan 
servisçilik yaptığı belirtilen 

araçların çocukların güvenli-
ği için trafikten men edilmesi 

gerektiğine dikkat çekti.

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 6’DA

Yerli otomobil KTO’da dirildi!
KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin Diriliş 1251 adını ver-

dikleri elektrikli araç, yerli otomobil konusunda Konya’nın önemli 
bir başarısı olarak dikkat çekiyor. 4 metre uzunluğundaki Diriliş 
1251, 6 kW batarya gücüyle 110 km hıza ulaşabiliyor.

“Diriliş 1251” motor, motor sürücü, batarya yönetim sistemi, 

yerleşik şarj birimi, batarya paketlemesi, telemetri, araç kontrol 
sistemi ve mekanik aksam bakımından tamamen KTO Karatay 
Üniversitesi öğrencilerinin tasarımı olarak yerlilik alanında dikkat 
çekiyor.
n HABER İSAYFA 3’TE

U. İbrahim Altay
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Selçuklu Kongre Merkezi kapıları-
nı basına açtı. 33 bin m² alan üzerine 
kurulan ve 18 adet salonda aynı anda 
5 bin kişinin bulunabileceği merkez, 
İstanbul Haliç Merkezi’nin ardın-
dan Türkiye’de en büyük 2. kongre 
merkezi özelliğine sahip. Tanıtım 
toplantısında açıklamalarda bulunan 
Selçuklu Belediye Başkanı U. İbrahim 
Altay, “Anadolu’daki en büyük kong-
resi olan Selçuklu Kongre Merkezi, 
Konya’nın sosyal ve kültürel gelişimi-
ne katkı sağlayacaktır” diye konuştu. 

“KOMPLEKS, ŞEHRİN KONGRE 
TURİZMİNİ GELİŞTİRECEK”

Selçuklu Kongre Merkezi’nin 
özellikleri hakkında bilgi veren Baş-
kan Altay, açılan kompleks ile kongre 
turizminin zenginleşmesini bekledik-
lerini ve kültürel faaliyetlerin artaca-
ğını belirterek, “Selçuklu Belediyesi 
olarak bir hayalimizi daha gerçekleş-
tirmenin sevincini yaşıyoruz. Selçuklu 
Kongre Merkezi artık tamamlandı ve 
hizmet vermeye başladık. Anado-
lu’nun  en büyük toplantı salonunu 
yapmak bizlere nasip oldu. Şehrimiz 
adına gurur verici bir eser olduğunu 
düşünüyorum. İçerde toplam 18 tane 
salon yer alırken gerek sahne yüksek-
liği ile genişliği, gerekte koltuk konfo-
ru ve akustiği ile gerçekten iyi bir iş 
başarıldı. 860 araçlık otoparkımız da 
bulunuyor. Kompleksimiz yer olarak 
merkezi bir konumda yer alıyor. Gu-
rur verici bir işi başardığımıza inanı-
yorum. Kişiler gelip geçici eserler ise 
kalıcıdır. Bu inancı hiç kaybetmeden 
uğraş veriyoruz. Merkezimizin Kon-
ya’nın kongre turizmine ve otelleri-
miz dolmasına yardımcı olacağını dü-
şünüyorum. Ayrıca Selçuklu Kongre 
Merkezi Konya’nın sosyal ve kültürel 
gelişime de katkı sağlayacaktır. Mi-
marimizi incelediğimizde burası Tür-
kiye’nin en iyi mimarlık ofislerinden 
birisi tarafından gerçekleştirildi. İyi bir 
iş çok emek vererek yapılabilir. Sanı-
rım bizde bunu başardık. Konya’ya 
yeni bir ufuk açan merkezimizin ma-
liyeti 116 milyon TL. Belediyemizin 
öz kaynakları ile maliyeti karşıladık” 

diye konuştu.
 “KONGRE MERKEZİ DEĞİL,

 YAŞAM ALANI”
Başkan İbrahim Altay, teknik 

altyapı olarak kongre merkezinin ka-

pasitesinin üst düzeyde olduğunu 
vurgulayarak sözlerine şöyle devam 
etti,“Teknik altyapı olarak ülkemi-
zin en iyi salonlarından birisini inşa 
ettik. Bundan sonra yapılacak şeyler 

salonumuzu yapılacak faaliyetler-
le doldurmak. Konya bir üniversite 
şehri. 120-130 bin öğrencimizin bu-
lunduğu şehrimizde bilimsel toplan-
tıların merkezi olmak istiyoruz. Her 
yeni yapı kendi seyircisini oluşturur. 
Mevcut altyapımızla şehrimizde yapı-
lacak etkinliklerin yeni merkezi olmak 
için uğraş veriyoruz. Aynı zamanda 
yeni organizasyonlar yapmak içinde 
çalışmalıyız. Anadolu’daki en büyük 
kongresi olan Selçuklu Kongre Mer-
kezi sanırım İstanbul Haliç’ten son-
ra en büyük salon özelliğine sahip. 
Sahnenin seyirci ile olan yakınlığı ve 
akustiğine baktığımızda büyük bir iş 
başardığımızı tekrar görüyoruz. Sah-
ne genişliği Türkiye’deki tüm gösteri-
lerin yapılmasına uygun. Bu anlamda 
Anadolu Ateşi grubu bir standart ola-
bilir. Onlarında sorun çekmeyeceği 
bir alan burası. Diğer yandan sahne-
nin tavanında görebileceğimiz dekor 
altyapıları merkemizde birçok oyunu 
aynı anda yapılmasını sağlayacak. 
Sahne arkasında ise çok büyük teknik 
alanlar bulunuyor. Sanatçı ve prova 
odaları, kostüm odaları, cep sinema 
ve tiyatromuz mevcut. Restaurant ve 
kafemizde var. Biz sadece bir kongre 
merkezi değil yaşam alanı oluşturma-
ya çalıştık. Şehrin yeni cazibesi olma-
sını düşündüğümüz bu yerde emeği 
geçen herkese çok teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

5 BİN KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP
33 bin m² alan üzerine kurulan 

kongre merkezinde toplam 18 adet 
salon yer alırken, aynı anda 5 bin 
kişinin bulanacağı kapasiteye sahip. 
Merkezde 2 bin 200 kişilik kongre 
ve konser salonu, 800 kişilik tiyatro 
ve gösteri salonu, bin kişilik toplantı 
ve balo salonu, 3 adet seminer salo-
nu, 4 adet toplantı salonu, 1 adet VIP 
toplantı odası, 1 adet VIP suit, 1 adet 
oda tiyatrosu, 1 adet sinema salonu, 
1 adet restoran ve 1 adet basın enfor-
masyon odası yer alıyor. Ayrıca 9 bin 
500 metrekarelik açık, 100 araçlık da 
kapalı otopark alanı planlandı.
n UFUK KENDİRCİ

Yeniliklerle Türkiye’de öncü olma hedefi bulunan Konya, yeni bir kongre merkezine sahip oldu. Selçuklu Belediyesi öncü-
lüğünde yapılan ve Anadolu’daki en büyük kongre merkezi olma özelliğine sahip Selçuklu Kongre Merkezi basına tanıtıldı

Sosyal ve kültürel 
gelişime büyük katkı

Selçuklu Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, “Anadolu’daki en büyük kongresi olan Selçuklu 
Kongre Merkezi, Konya’nın sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
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KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin Diriliş 1251 adını verdikleri elektrikli araç, yerli otomobil konusunda Konya’nın 
önemli bir başarısı olarak dikkat çekiyor. 4 metre uzunluğundaki Diriliş 1251, 6 kW batarya gücüyle 110 km hıza ulaşabiliyor

Yerli otomobil KTO’da dirildi!
Türkiye yerli üretim konusunda 

son yıllarda ciddi yol katetti. Yerli 
üretim anlamında en dikkat çekici 
sektör olarak savunma sanayi göze 
çarparken, yerli üretim noktasında 
farklı alanlarda da çalışmalar yürü-
tülüyor. Bunların en önemlilerinden 
biri de hiç kuşkusuz yerli otomobil. 
Yerli otomobil konusunda prototip 
yapılmış, 2015 yılında tanıtımı ger-
çekleştirilmişti. Geçen süre zarfında 
yerli otomobilin nerede, nasıl, hangi 
şirketler tarafından yapılacağı ile ala-
kalı çeşitli istekler gündeme gelmişti. 
Yerli otomobile talip olan iller arasın-
da Konya da dikkat çekiyor. 

KONYA RAPOR SUNMUŞTU
Konya sanayisi son yıllarda gös-

terdiği başarısıyla Türkiye’de önemli 
bir sanayi şehri olduğunu tescillemiş 
oldu. Gelişen sanayi bölgeleri, kuru-
lan Ar-Ge merkezleri ve üniversi-
te-sanayi işbirliğinin de artmasıyla 
Konya, ciddi anlamda üretim üssü 
oldu.

 Bundan dolayı kendine güvenen 

ve otomobil yedek parça konusunda 
da ciddi bir şehir olduğunu her de-
fasında dile getiren Konya, yerli oto-
mobili yapabileceğini ortaya koydu. 
Bunu geçtiğimiz dönemlerde Konya 

Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası 
gibi Konya iş dünyasını temsil eden 
kuruluşlar, gerekli mercilere dosya 
halinde sunmuştu. 

Konya’nın yerli otomobil yapabi-

leceği ile ilgili yetkilerden de destek-
leyen açıklamalar gelmişti. 

KTO’NUN ELEKTRİKLİ 
OTOMOBİLİ; DİRİLİŞ 1251 

Yaşanan bu gelişmelerin ardın-

dan Konya’nın yerli otomobil konu-
sunda ne kadar ciddi ve bunu başa-
rabileceğini bir kez daha gösteren 
önemli bir gelişme daha ortaya kon-
du. Sanayi şehri olmasının yanında 
ciddi bir üniversite şehri haline de 
gelen Konya, pozitif bilimle de  Kon-
ya’nın üretimine katkı sunduğunu 
ortaya koyuyor. 2012 yılında mü-
hendislik fakültesi öğrencilerinin 
kurduğu Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi Karatay AR-GE 
Topluluğu,  yerli alternatif enerjili 
araç projesine başlayarak önümüzde-
ki yüzyıla yön verecek olan elektrikli 
otomobil sektöründe dikkat çeken 
başarılara imza atmayı sürdürüyor. 
KTO Karatay Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi öğrencilerinin Diriliş 
1251 adını verdikleri elektrikli araç, 
yerli otomobil konusunda önemli bir 
başarı olarak dikkat çekiyor. 

ÖĞRENCİLERİN TASARIMLARI 
DİKKAT ÇEKİYOR

4 metre uzunluğundaki Diriliş 
1251, 6 kW batarya gücüyle 110 km 

hıza ulaşabiliyor. Geçmiş senelerde 
yapılan araçların tecrübesiyle “Diriliş 
1251” motor, motor sürücü, batarya 
yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, 
batarya paketlemesi, telemetri, araç 
kontrol sistemi ve mekanik aksam 
bakımından tamamen KTO Karatay 
Üniversitesi öğrencilerinintasarımı 
olarak yerlilik alanında dikkat çekiyor. 

BİR ÇOK BAŞARI ELDE ETTİLER
Alternatif Enerjili Araç Yarışması 

adında TÜBİTAK tarafından her yıl 
üniversite öğrencilerine yönelik ola-
rak gerçekleştirilen yarışmaya KTO 
Karatay Üniversitesi de Diriliş 1251’le 
katılıyor.  Üniversite öğrencilerinin 
çevresel duyarlılıklarını ön plana çı-
kararak yeni teknolojik uygulamalar 
geliştirilmesini sağlayacak ortamlar 
oluşmasını amaçlayan yarışmaya 
KTO Karatay Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi öğrencileri 2012 yılından 
bu yana -farklı yarışmalar da dâhil ol-
mak üzere- katıldıkları etkinliklerde 
birçok başarıyla dönmüşlerdir.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

 4 metre uzunluğundaki Diriliş 1251, 6 kW batarya gücüyle 110 km hıza ulaşabiliyor.Diriliş 1251,
KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin tasarımı olarak yerlilik alanında dikkat çekiyor.
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Adese’den Kurban Bayramı avantajı
Adese, her bayram döneminde olduğu 

gibi bu Kurban Bayramı’nda da müşterile-
rinin alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya de-
vam ediyor. Adese’de bayram alışverişinin 
olmazsa olmazları arasında yer alan ürünler 
bol çeşit, uygun fiyat avantajlarıyla sunulu-
yor.

İttifak Holding’in ulusal perakende mar-
kası Adese, yaklaşan Kurban Bayramı ön-
cesinde müşterilerinin kaliteli ve hesaplı bir 
bayram alışverişi yapmasına imkân sağlıyor. 
Adese’de; tencere, kasap bıçağı, bıçak bile-
me aleti, mangal ve ızgara gibi Kurban Bay-
ramı’nın vazgeçilmezi olan ürünler bol çe-
şit ve uygun fiyat avantajlarıyla sunuluyor. 
Birçok markanın şeker, çikolata ve lokum 
çeşitleri de en uygun fiyatlarla Adese mağa-
zalarındaki yerini alırken, Kent şeker ürünle-
rinden her 25 TL’lik alışverişe 1 litre Mercek 
limonata hediye ediliyor. Adese müşterileri 
ayrıca, bayrama özel 29 Ağustos Salı günü-

ne kadar Restore markalı tatlı ve börek çe-
şitlerinden tepsi ile sipariş verebiliyor. Bay-
ramlık kıyafetlerde de indirime giden Adese, 
seçili konfeksiyon ve ayakkabı ürünlerinde 
net yüzde 50 indirim uyguluyor. 

Bununla birlikte Adese’de; Mercek ve 
Adese markalı baharat ürünlerinde yüzde 
25, Signal ağız bakım ürünlerinde yüzde 
40, Arko ve Garnier markalı güneş koruyu-
cu ürünlerindeyse yüzde 50 kasada indirim 
fırsatı bulunuyor. Adese müşterileri; Adese 
Kart ile Coca Cola ürünlerinden tek seferde 
yapacakları 10 TL ve üzeri alışverişlerde de 
çekilişle 30 adet Vestel el blenderi, 30 adet 
Vestel bıçaklı doğrayıcı ve 25 adet Vestel ek-
mek kızartma makinesinden birini kazanma 
fırsatı yakalıyor. Adese ayrıca; gıda, temizlik 
ve telekomünikasyon ürünleri haricinde ya-
pacakları 50 TL ve üzeri alışverişlerde müş-
terilerine 9 taksit imkânı sağlıyor.
n HABER MERKEZİ

Erol ile Zübeyde evlenmenin 
mutluluğunu yaşadı. Yakup Karakurt 
ile Aysel Karakurt’un oğlu Erol ile 
Ahmet Sayan ve Fatma Avcı’nın kızı 
Zübeyde, bir ömür boyu mutluluk için 
‘evet’ dedi. İkonıa Garden Düğün Sa-
lonunda kıyılan nikah ve arkasından 
yapılan düğünle dünyaevine giren 
genç çift mutluluklarını yakınları ve 
dostları ile paylaştı. Düğüne Karakurt 

ve Sayan ailelerinin yakınları, davetli-
ler ve sevenleri katıldı. Karakurt ailesi 
düğüne gelenlerle sohbet ederken, 
geleneksel düğün pilavı ikram etti. 
Her iki alinin mutlu gününde seven-
leri yalnız bırakmadı. Yenigün Gaze-
tesi olarak genç çifte kurdukları yu-
vada bir ömür boyu mutluluklar diler 
ailelerini tebrik ederiz. 
n METE ALİ MAVİŞ 

Dost Eli’nden Suriye’de
yaşayanlara yardım

Dost Eli Derneği Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Suriye’de yürüttüğü 
“Fırat Kalkanı Harekatı” kapsamın-
da DEAŞ terör örgütünden temizle-
nen bölgelerde yardım çalışmaları-
na devam ediyor. Bu çalışmalardan 
biride terör örgütlerinden temiz-
lenen Halep’in kuzeydoğusundaki 
El- Bab şehrinin doğusunda yer alan 
Bza’a da gerçekleştirildi. Suriye’nin 
Bza’a köyünde yaşayan ailelere gıda 
giyim ve acil ihtiyaç yardımında bu-
lundu.

Yapılan insani yardım çalışma-
ları hakkında bilgi veren Dost Eli 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Seçer, “Yıllardır Suriye’de 
sürdürülen savaşla merhamet duy-
gusunu yitirmiş gözünü kırpmadan 
binlerce masum insanın canına kı-

yanlar geride sarılması çok zaman 
alacak derin yaralar unutulmayacak 
izler bıraktılar. Şu an Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Suriye’de yürüttüğü 
çalışmalar neticesinde güvenli böl-
ge haline gelen yerleşim noktaların-
da yaşam mücadelesi veren halkın 
yanında olmaya onların acil gıda 
ve giyim ihtiyaçlarının giderilmesi 
yönündeki çalışmalara destek veri-
yoruz. Dost Eli olarak Başbakanlık 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı(AFAD) tarafından Suriye’nin 
El Bab şehrinde kurulan merkeze 
insani yardım malzemeleri ulaştır-
maktayız. Bu malzemeler AFAD 
yetkililerinin kontrolünde hayatta 
kalmak için mücadele eden bölge 
halkına dağıtılmakta” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Hakkı ve Tuğçe bir ömür boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek güzel bir düğünle hayatlarını birleştirdi  

Yıldırım ve Ünal aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Yunak İlçesinin tanınmış aileleri Zey-
nep ve Halil Yıldırım’ın oğlu Hakkı nişanlı-
sı Tuğçe Ünal ile organize edilen nikâh ve 
düğün merasimiyle dünya evine girdi. 

Emine ve Kenan Ünal’ın kızı Tuğçe ile 
Zeynep ve Halil Yıldırım’ın oğlu Hakkı,  bir 
ömür boyu umutluk için ‘evet’ dedi.

Düğünün ev sahipliği yapan Halil 
Yıldırım, misafirleriyle tek tek ilgilenir-
ken, konuklarına düğün pilavı ikram etti. 
Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre 
Demirhan ve Basın Danışmanı ve Gaze-
teci Muhammet Kencik de genç çiftle-
ri bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. 
Yenigün Gazetesi olarak Tuğçe ve Hakkı 
Yıldırım çiftine bir ömür boyu mutluluklar 
dilerken, Ünal ve Yıldırım ailelerine hayırlı 
olsun dileklerimizi iletiriz. n HASİP MUTLU 

Yakup Karakurt ile Aysel Karakurt’un oğlu Erol ile Ahmet Sayan ve Fatma Avcı’nın kızı Zübeyde evlendi

Erol ve Zübeyde bir ömür
mutluluk için ‘evet’ dedi

Adese’de bayram alışverişinin olmazsa olmazları arasında yer alan ürünler bol çeşit, uygun fiyat avantajlarıyla sunuluyor.

Suriye’nin Bza’a köyünde yaşayan ailelere gıda giyim ve 
acil ihtiyaç yardımında bulundu.



Teşekkür

Babaoğlu Ailesi adına
Mehmet Babaoğlu

 AK Parti Konya Milletvekili

19 Ağustos 2017 Cumartesi Günü evlenen Oğlumuz Muhittin ve Kızımız Gözde’nin düğün merasimine telgraf göndererek 
bizleri onurlandıran;

Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a,
Nikah şahidi olarak katılımlarıyla bizi onurlandıran;

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Eşi Semiha Hanımefendi’ye,
62., 63. ve 64. Hükümetler Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve Eşi Sare Hanımefendi’ye,

Başbakan Yardımcımız Sayın Recep Akdağ ve Eşi Hanımefendi’ye,
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Eşi Hanımefendi’ye,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’ya,
Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz ve Eşi Hanımefendi’ye,

Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Eşi Hanımefendi’ye,
Ulaştırma, Denicilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan’a,

AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Sorgun’a,
İstanbul Milletvekilimiz Sayın Burhan Kuzu’ya,
Ankara Milletvekilimiz Sayın Ali İhsan Arslan’a,

Düğünümüze bizzat katılan;
Ankara Milletvekilimiz Sayın Aydın Ünal’a, İzmir Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Kocabıyık’a, Trabzon Milletvekillerimiz 
Sayın Muhammet Balta ve Sayın Adnan Günnar’a, Aksaray Milletvekilimiz Sayın Mustafa Serdengeçti’ye, Düzce 

Milletvekilimiz Sayın Fevai Arslan’a, Konya Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Baloğlu, Sayın Muhammet Uğur Kaleli, Sayın 
Abdullah Ağralı, Sayın Halil Etyemez, Sayın Hacı Ahmet Özdemir, Sayın Ömer Ünal, Sayın Ziya Altunyaldız, Sayın Leyla 

Şahin Usta ve Sayın Hüsnüye Erdoğan’a,
Başbakanlık Müsteşarımız Sayın Fuat Oktay’a,

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcımız Metin Kıratlı’ya,
Konya Valimiz Sayın Yakup Canbolat’a,

Nikah kıyma işlemini de gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek’e,
AK Parti İl Başkanımız Sayın Musa Arat’a,

AK Parti Konya İl ve İlçe teşkilat yönetimlerimize, gençlik ve kadın kollarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza,
Konya ve Ankara Bürokrasimizin değerli temsilcilerine,

Kıymetli Muhtarlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Temsilcilerine, Oda Başkanlarımıza, İş Dünyamızın Temsilcilerine, 
Ankara ve İstanbul ve Türkiye’nin diğer illerinden Konyalılar Dernek ve Vakıf temsilcilerine, Basın Mensuplarımıza ve gün boyu 

emek veren Konya Emniyet Müdürümüz ve değerli emniyet mensuplarına,

Düğünümüze bizzat katılamayıp telefon ve telgrafla tebriklerini ileten Bakanlarımıza, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcılarımıza, Milletvekili dostlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, Yüksek Askeri ve Yargı Mensuplarına, Müsteşarlarımıza ve 

diğer bürokratlarımıza,

Düğün hazırlıklarımızda bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimize, tüm dost ve akrabalarımıza, düğün salonu yönetici ve 
çalışanlarına ve son olarak da yakın çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.



Konya Minibüsçüler ve Servis 
Araçları Odası Başkanı Muharrem 
Karabacak, İzmir’deki anaokulun-
da çalışan korsan bir araçta çocuğun 
hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama 
yaptı. Başkan Muharrem Karaba-
cak, “Çocuğun hayatını kaybetmesi 
bizleri derinden üzdü. Savunmasız 
olan çocuklarımızın bu tarz araçlar-
da taşınmasını şiddetle kınıyoruz. 
Anaokulunun görevi eğitim- öğretim 
olmalıyken ticaret uğruna servis ta-
şımacılığını üstlenmiş olması kabul 
edilemez” dedi. 

VELİLER C PLAKALI 
ARAÇLARI TERCİH ETMELİ 

“Bu tür üzücü olaylara maruz 
kalmamak için Velilerimizden evlat-
larımızı 42.C........ Plaka Serili araçlara 
emanet etmelerini önemle rica edi-
yoruz. 42.C. Plakalı araçlarımız Okul 
Servis Araçları Hizmet yönetmeliğine 
uygun özelliklere sahip olan araçlar-
dır” diyen Karabacak, Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 
yayımlanan yönetmeliğe göre Okul 
Servis Araçlarında şu özelliklerin 
arandığını belirtti: 

a) Okul servis araçlarının arkasın-
da “OKUL TAŞITI” yazısını kapsayan 
numunesine uygun renk, ebat ve şe-
kilde reflektif  bir kuşak bulundurul-
malıdır. 

b) Okul servis aracının arkasında, 
öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında 
yakılmak üzere en az 30 cm çapında 
kırmızı ışık veren bir lamba bulunma-
lı ve bu lambanın yakılması halinde 
üzerinde siyah renkte büyük harflerle 
“DUR” yazısı okunacak şekilde tesis 
edilmiş olmalı, lambanın yakılıp sön-
dürülmesi tertibatı fren lambaları ile 
ayrı olmalıdır 

c) Okul servis aracı olarak kullanı-
lacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca 
yetişebileceği camlar ve pencereler 
sabit olmalı, iç düzenlemesinde de-
mir aksam açıkta olmamalı, varsa 
yaralanmaya sebebiyet vermeyecek 
yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.

ç) Okul servis araçlarında Araç-
ların İmal, Tadil ve Montajı Hakkın-
da Yönetmelik ile Karayolları Trafik 
Yönetmeliğinde belirtilen standart, 
nitelik ve sayıda araç, gereç ve mal-
zemeler her an kullanılabilir durumda 
bulundurulmalıdır.

d) Okul servis araçlarının kapıları 
şoför tarafından açılıp kapatılabilecek 
şekilde otomatik (Havalı, Hidrolik-
li v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri 
tarafından elle kumanda edilebilecek 
şekilde (Mekanik) de olabilir. Oto-
matik olduğu takdirde, kapıların açık 
veya kapalı olduğu şoföre optik ve/
veya akustik sinyallerle intikal edecek 
şekilde olmalıdır.

e) Okul servis aracı olarak kullanı-
lacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güven-
li durumda bulundurulmalı ve 6 ayda 
bir bakım ve onarımları yaptırılmakla 
birlikte; taşıtların cinsine göre Kara-
yolları Trafik Yönetmeliğinin öngör-
düğü periyodik muayeneleri de yap-
tırılmış olmalıdır.

h) Okul servis aracı; Araçların 
İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki 

Yönetmelik hükümlerine uygun ol-
malıdır.

ı) Gerektiği hallerde ilgili mes-
lek odası, okul veya işyeri ve öğrenci 
velileriyle haberleşebilmek için telsiz 
veya mobil telefon bulunmalıdır.

i) Taşıtlarda her öğrenci için bir 
emniyet kemeri bulunmalıdır.

Okul Servis Araçları Hizmet Yö-
netmeliğine göre araçlarımızda görev 
yapan seçkin personelimizde aranan 
şartlar ise,

a) Türk Ceza Kanununun 103, 
104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
35 inci maddelerindeki suçlardan affa 
uğramış olsa bile hüküm giymemiş 

olmak,
b) E Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 

yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 7 
yıllık sürücü belgesine sahip olmak 
ve her beş yılda bir şoförlük mesleği 
bakımından bedeni ve psiko teknik 
açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir 
sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluş-
larından almış olmak, 

c) Son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli 
taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına 
karışmamış olmak, alkollü olarak araç 
kullanma ve hız kurallarını ihlal ne-
deniyle, sürücü belgeleri birden fazla 
geri alınmamış olmak,

d)”Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sü-
rücü Mesleki Yeterlilik  Belgesi” ne 
(SRC) sahip olmak, zorundadırlar.

e) Bu maddede belirtilen şartlara 
uymayanların özel izin belgesi, söz 
konusu belgeyi düzenleyen kurum 
tarafından iptal edilir.”

ANAYASA MAHKEMESİ 
YASAL BOŞLUK DOĞURDU!

Konya Minibüsçüler ve Servis 
Araçları Odası Başkanı Muharrem Ka-
rabacak, “Görüleceği üzere yönetme-
likte belirtilen şartlara haiz araçlarımız 
ve seçkin personelimizle çocukları-
mızın ulaşım hizmetini ifa ediyoruz. 
Araçlarımızın her yıl TÜVTÜRK mu-
ayene istasyonunca kontrolleri yapıl-
mış olmasına rağmen okulların kapalı 
olduğu yaz döneminde Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Şube Müdürlüğü 
ekiplerince tekrar kontrol edilerek uy-

gunluk belgesi verilmektedir. 
Bütün bunlara rağmen maalesef 
KORSAN’ın önünü açacak bir karar 
Anayasa Mahkemesi tarafından veril-
miştir. Yaklaşık 4 yıl önce ‘KORSAN’a 
karşı yapmış olduğumuz girişimler 
neticesinde Trafik ceza maddelerinde 
EK-2/3 maddeleri oluşturulmuş, bu 
madde gereğince; ‘İlgili Belediyeden 
izin veya ruhsat almaksızın, belediye 
sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu 
taşımak’’ suçundan yakalanan araç-
lar 60 gün trafikten men ve 2.628.00 
TL para cezası verilirken, maalesef bir 
kişinin Anayasa Mahkemesine müra-
caatı sonucu Mahkeme KORSAN ara-
cı kullanan kişi ruhsat sahibi değilse 
60 gün men edilemeyeceğine karar 
vererek, yasal boşluğu doğurdu. Bu 
konuyu oluşturmuş olduğumuz Ko-
misyonla Odalarımızın bağlı olduğu 
Gümrük ve Ticaret Bakanımıza, İçiş-
leri Komisyonumuza bizzat ileterek 
‘MEN’ cezası uygulaması için gerekli 
girişimlerde bulunduk. Bu yasal boş-
luğun bir an önce düzeltilmesi ge-
rekmektedir. Bizler Esnafımız, şoför 
arkadaşlarımız, rehber personelimiz 
ve oda olarak taşıdığımız sorumluluk 
bilinciyle sezon hazırlıklarımızı yapı-
yoruz. İstemediğimiz olaylarla karşı-
laşmamak için velilerimizin özellikle 
42.C......... Plakalı araçlara çocuklarını 
emanet etmelerini önemle rica ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 
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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
23 Ağustos 2017 Çarşamba  • Yıl: 10 • Sayı: 3121

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Karaman’da inşaat halindeki spor salonun-
dan son katından iskeleler üzerine düşerek 
yaralanan inşaat işçisi hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alındı.  Alınan bilgiye göre, spor 
salonunun en üst katında çalışmakta olan 
işçi Ali K., biranda dengesini kaybedince bir 
alt kattaki iskelenin üzerine düştü. İnşaat-
taki diğer işçiler tarafından vinç yardımıyla 
düştüğü iskeleden aşağıya indirilen Ali K., 
çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin 
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. n İHA

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye 
göre, Hasan Özay idaresindeki 16 EC 650 
plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi kav-
şağında sürücünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sü-
rücüyle, Selma, Merve, Feyza Özay ile Nihat 
Taşcı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri 
sevk edildi. Daha sonra yaralılar Seydişehir 
Devlet Hastanesine kaldırıldı.  n AA

Seydişehir’de 
kaza: 5 yaralı

İnşaattan düşen 
işçi yaralandı

Karapınar ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması 
sonucu 3 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Adem Balkan’ın (74) kullandığı 42 
L 9858 plakalı kamyonet, Karapınar-Konya karayolu Hota-
mış Kavşağı’nda Sevgi Öç (35) idaresindeki 34 PC 9791 pla-
kalı otomobille çarpıştı.  Kazada, kamyonet sürücüsü Adem 

Balkan ve yanındaki eşi Şükran Balkan (74) ile otomobilde 
bulunan Nilgün Öç yaralandı. 

Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan ya-
ralılardan Adem ve Şükran Balkan, buradaki müdahalenin 
ardından Konya’ya sevk edildi. 
n AA

Karapınar’da Suriyeli 
gerginliği yaşandı

Taciz iddiasıyla Suriye uyruklu 1 
kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralan-
dığı olayın ardından sosyal medya 
üzerinden örgütlenen vatandaşlar, 
yürüyüş yaptıktan sonra Suriyelile-
rin kaldığı ev ve iş yerlerine saldırdı. 
Polisin müdahale ettiği olaylar, Su-
riyelilerin kaldıkları yerden tahliye 
edilmesiyle büyümeden önlendi. 

İddiaya göre, önceki gece Fatih 
Mahallesi’nde Seçilmiş Sokak’ta 
taciz meselesi yüzünden çıkan tar-
tışma sonrasında Mehmet E., kız 
kardeşini taciz ettikleri iddia edilen 
Suriyeli Mustafa El Muhammed 
(35) ile Hüseyin El Muhammed’i 
av tüfeğiyle vurdu. Hastaneye kal-
dırılan yaralılardan Mustafa El Mu-
hammed hayatını kaybederken, 
yaralanan Hüseyin El Muhammed 
ise Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesine sevk edilerek tedavi altına 
alındı. Olayın ardından gözaltına alı-
nan şüphelilerden Mehmet E., Ha-
san Ö. ve Davut G. sevk edildikleri 
mahkemece tutuklandı.

Karapınar ilçesinde taciz olayının 
cinayetle sonuçlanmasının ardından 

sosyal medya üzerinden örgütlenen 
onlarca kişi saat 21.00 sıralarında 
Anıt Meydanı’nda bir araya geldi. 
Suriyelileri istemediklerini dile ge-
tiren kalabalık grup yürüyüş yaptı. 
Polisin uyarısıyla dağılan grup, Çet-
ni Mahallesi’nde Suriyelilerin kal-
dığı yıkılma tehlikesiyle boşaltılan 
sağlık ocağına gitti. Bunun üzerine 
polis binanın etrafında güvenlik ön-
lemi alarak, kalabalığın dağılmasını 
istedi. Kalabalığın dağılmaması üze-
rine TOMA ve polisler tarafından 
olaylara müdahale edildi. Yaşanan 
gelişmeler nedeniyle Karapınar 
Kaymakamı Mustafa Karaca olay 
yerine gelerek kalabalığı dağılmaları 
konusunda ikna etmeye çalıştı. Kay-
makam Karaca’nın Suriyelilerin ilçe 
dışına çıkartılacağı sözünü vermesi 
üzerine kalabalık ikna olarak dağıl-
dı. Grubun dağılmasının ardından 
sağlık ocağındaki Suriyeliler tahliye 
edildi. İlçenin farklı noktalarında 
da bazı vatandaşların Suriyelilerin 
evlerini taşladıkları ve polisin mü-
dahalesiyle olayların büyümesinin 
önüne geçildiği öğrenildi.  n İHA

Konya Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkanı Muharrem Karabacak, korsan servisçilik 
yaptığı belirtilen araçların çocukların güvenliği için trafikten men edilmesi gerektiğine dikkat çekti 

‘Korsan servis araçları
trafikten men edilmeli’

Otomobil kamyonet ile çarpıştı: 3 yaralı

Konya Minibüsçüler ve 
Servis Araçları Odası Başkanı 

Muharrem Karabacak
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Fahrünnisa Hatun Sosyal Tesisi hızla tamamlanıyor
Meram Belediyesi tarafından 
Uluırmak Ali Hoca Mahallesi’nde 
kısa bir süre önce temeli atılan ve 
Hz. Mevlana’nın müritlerinden 
Fahrünnisa Hatun’un isminin 
verildiği sosyal tesisin inşaatı 
hızla yükseliyor.  Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Fahrünnisa 

Hatun Sosyal Tesisi’nin inşaatında 
incelemede bulunarak yapımcı 
firma yetkililerinden bilgi aldı. 

Meram’ın farklı bölgelerin-
de halkın ihtiyacı olan aile yaşam 
merkezleri, sosyal tesisler ve spor 
merkezlerinin yapımının devam 
ettiğini belirten Meram Belediye 

Başkanı Fatma Toru, “Dr. Ziya Bar-
las, Fahrünnisa, Çaybaşı, Uluırmak 
Saka ve Uluırmak Ali Hoca mahal-
lelerine hitap edecek olan aile ya-
şam merkezimizin temelini nisan 
ayı içerisinde atmıştık. İnşaatımız 
son hızıyla devam ediyor” dedi. 

BÖLGENİN İHTİYAÇLARINA

 CEVAP VERECEK
Tesisin fonksiyonel özelliklere 

sahip olduğunu vurgulayan Baş-
kan Toru, “2 bin metrekare inşaat 
alanından oluşan tesisimizde; se-
dirli salonu, gençler için okuma sa-
lonları, kütüphanesi, fitness alan-
ları, sanat galerisi ve çok amaçlı 

salonlarıyla birlikte hem burada 
metfun olan Fahrünnisa Hatun’u 
ziyaret eden misafirlerin ihtiyaç-
larının karşılanması hem de bölge 
halkının ihtiyacını karşılamaya yö-
nelik dersliklerle birlikte sosyal te-
sis anlamında önemli bir tesisi bu 
bölgemize kazandırmış olacağız. 

Hayırlı olsun” diye konuştu. 
Başkan Toru, Meram Belediye-

si olarak bu dönemde her bölgenin 
ihtiyaçlarına yönelik tespitlerinin 
sonucu mahalleleri sosyal donatı-
larla donatmaya devam edecekle-
rine dikkat çekti.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediyesi, nesli tüken-
mekte olan hayvanları koruma altına 
alıyor. Konya’nın ilk ve tek Hayvanat 
Bahçesi’ne sahip olan Karatay Bele-
diyesi, hem hayvanları koruma altına 
alıyor hem de ziyaretçilerin hayvanları 
yakından görmesine imkan sunuyor. 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan 
Karatay Veteriner İşleri Müdürlüğü 
yetkilileri “Karatay Belediyesi Hay-

vanat Bahçesi’nde Anadolu’da ve 
Dünya’nın pek çok bölgesinde yaşam 
savaşı veren hayvanları koruma altına 
alarak çoğalmalarını ve güvenli bir 
hayat sürmelerini sağlamak için çalış-
maktadır. Bengal Kaplanları’nın çoğal-
tılması ve soylarının sürdürülmesi için 
verilen çaba bu duruma çok güzel bir 
örnektir. 1900 yılında sayıları 100 bin 
civarında olan Bengal Kaplanları’nın 

sayısı günümüzde 4 bin civarındadır. 
Bengal Kaplanı sayısı Karatay Bele-
diyesi Hayvanat Bahçesi bünyesinde 
zamanla on altı yükselmiştir. Anado-
lu’da sıkça görülmesine alışık olunan 
Kurt, bugün Anadolu’da soyu tehlike-
de olan hayvanlar kategorisinde yer 
almaktadır. Karatay Belediyesi Hay-
vanat Bahçesi’ndeki iki adet kurt sayı-
sı, çoğalarak on ikiye ulaşmıştır. Kurt 

ve kaplanın yanı sıra alageyik, deve, 
maymun ve şahin nüfusu da Karatay 
Hayvanat Bahçesi’nde korunup çoğal-
mış; Kahraman Maraş, Bursa, Darıca, 
Gaziantep Hayvanat Bahçelerine hibe 
edilmiştir” dedi. Yetkililer yapılan ça-
lışmaların, hayvan türlerinin korun-
ması ve ekolojik dengenin sağlanması 
için devam edeceğini vurguladı.
n HABER MERKEZİ 

Emlakçılar Odası’ndan 
Başkan Altay’a ziyaret

SGK İl Müdürlüğü  yeni 
hizmet binasına kavuşuyor

Konya Emlakçılar Odası Baş-
kanı Sedat Altınay, yönetim kuru-
lu ve oda üyelerinden oluşan bir 
heyet Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı makamında 
ziyaret etti.

Ziyarette ülke, Konya ve em-
lak sektöründeki önemli konular 
hakkında görüş alışverişinde bulu-
nuldu.Olumlu bir hava içerisinde 
geçen ziyaret sonrası açıklamada 
bulunan Konya Emlakçılar Odası 
Başkanı Sedat Altınay, “Konyamı-
zın bir değeri olan Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
bizleri olumlu bir şekilde kabul 
etmesi ve konuk etmesinden do-
layı kendisine odam adına teşek-

kür ediyorum. Ziyarette her dört 
yılda bir değerlendirmesi yapılan 
rayiç değerlendirmesi görüşüldü. 
Başkan Altay, bu konuda 3 mer-
kez hariç, diğer bölgelerde rayiç 
bedelinin enflasyon oranın yüksel-
tildiğini vurguladı. Bu farklar va-
tandaşları mağdur etmeyecektir” 
dedi. Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ise ziyaretten 
dolayı memnuniyetini dile getirir-
ken, emlak sektöründeki konuları, 
Konya Emlakçılar odası Bşakanı 
Sedat Altanay ve yönetim kurulu 
üyeleriyle paylaştıkları söyledi.

Ziyaret günün anısına çektiri-
len fotoğraf ile son buldu.
n HABER MERKEZİ 

Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 375 ve üzeri 
TEOG puanı alarak liseye yerleşen 45 öğrenciye aylık 300 TL eğitim bursu verilecek

KOS’tan eğitim desteği

2012-2013 eğitim öğretim dö-
neminde açılan Konya Organize Sa-
nayi Bölgesi’ndeki (KOS) Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nin 170 kişilik 
kontenjanın tamamı dolarken, 375 
ve üzeri TEOG puanı alarak liseye 
yerleşen 45 öğrenciye aylık 300 TL 
eğitim bursu verilmeye hazırlanılı-
yor. 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı-
na yüzde 100 doluluk oranıyla baş-
lamaya hazırlanan KOS’taki Meh-
met Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi hakkında bilgi veren 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, “Okulumuz çok kısa bir 
süre içerisinde önemli mesafeler kat 
etti. Şu anda şehrimizin en çok tercih 
edilen meslek liselerinden birisi ha-
line geldik. Okulumuzu Türkiye’deki 
8 proje okulundan birisi haline ge-
tirdik. İnşallah bu okul sanayimizin 
aradığı teknik elemanları ve mühen-
disleri yetiştirecek” dedi.
45 ÖĞRENCİYE AYLIK 300 TL EĞİTİM 

BURSU
Konya Organize Sanayi Bölgesi 

olarak öğrencilere ücretsiz yemek, 
servis ve konaklama imkanları sun-
duklarını, ayrıca bu yıl 375 ve üzeri 
TEOG puanı ile liseye yerleşen 45 

öğrenciye aylık 300 TL eğitim bursu 
vereceklerini de belirten Kütükcü, 
“ Hedefimiz meslek lisemizi gerek 
eğitim kalitesi, gerekse sunduğu im-
kanlarla en cazip hale getirerek sa-
nayimizin ihtiyacı olan nitelikli insan 

kaynağını yetiştirmek” ifadelerini 
kullandı.

Açıklamasında öğrencilerin sa-
nayinin, üretimin içinde, son derece 
modern atölyelerde eğitim aldıkları-
nı vurgulayan Kütükcü, şunları söy-

ledi; “Öğrencilerimiz burada sadece 
teorik dersler almayacak, gördükleri 
dersleri CNC tezgahlarında ve di-
ğer atölyelerimizde uygulamalı ola-
rak yapma fırsatı elde edecek. Hem 
okurken hem de mezun olduktan 
sonra bölgemizde bulunan fabrikala-
rımızda çalışabilecekler. Ayrıca oku-
lumuz önümüzdeki eğitim-öğretim 
dönemine 4 kişilik odalardan oluşan 
modern 200 kişilik öğrenci yurdu, 
son teknoloji ürünlerle donatılmış 4 
bloktan oluşan atölye binaları, labo-
ratuarları, akıllı tahtalarla donatılmış 
sınıfları, kantin-yemekhane-toplantı 
salonları ile modern bir sosyal tesisi, 
kapalı spor salonu ve peyzaj alanla-
rı ile Konya’nın en çok tercih edilen 
okullarından biri olarak başlayacak.”

BÜYÜK SIÇRAMA YAPTI 
Okul müdürü Tayyip Sarı da, 

üretime ve ülke ekonomisine katkı-
da bulunmak amacıyla sanayiye ni-
telikli insan kaynağı yetiştirmek için 
çalıştıklarını ifade etti. Okul olarak 
bu yıl çok hızlı bir sıçrama yaptıkla-
rını bildiren Sarı, okulun TEOG yer-
leştirme tavan puanının 430’a kadar 
yükseldiğini, Konya’nın en gözde 
meslek lisesi olma yolunda hızla iler-
lediklerini kaydetti. n İHA

Konya Sosyal Güvenlik İl Mü-
dür Vekili Orhan Coşkun, SGK 
İnşaat Emlak Daire Başkanlığı 
tarafından ihale edilen yeni hiz-
met binası inşaatının yer teslimi-
nin yüklenici firmaya 21 Ağustos 
2017’de yapıldığını bildirdi.    Sos-
yal Sigortalar Kurulu Konya İl Mü-
dür Vekili Coşkun, Mevcut SGK İl 
Müdürlüğü Hizmet binasının artık 
2 milyonu aşan Konya nüfusuna 
hizmet için yeterli olmadığını yeni 

bir hizmet binasına ihtiyaç oldu-
ğunu söyledi. Bu doğrultu da yeni 
hizmet binası yapımı çalışmaları-
na start verildiğini ifade etti.

Coşkun, ayrıca Selçuklu Mima-
risi ile yapılacak olan SGK Konya İl 
Müdürlüğü yeni Hizmet binasının 
bir ay içinde temelinin atılıp, 600 
günde tamamlanmasının planlan-
dığını belirterek yeni hizmet bina-
sının Konyamıza hayırlı olmasını 
diledi.  n HABER MERKEZİ 

Nesli tükenmekte olan hayvanlar korunuyor 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Fahrünnisa Hatun Sosyal Tesisi’nin inşaatında incelemede bulunarak yapımcı firma yetkililerinden bilgi aldı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü
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Ofis mobilyaları ve ofis koltukları üretimi 
konusunda lider konumda olan fabrikamıza, 
aşağıdaki mesleklerde çalışanlar alınacaktır.

* PLASTİK 
ENJEKSİYON USTASI
* MOBİLYA USTASI

* MOBİLYA 
DÖŞEME USTASI

* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ÇALIŞANLAR

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

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere

•CNC TORNA, 
• CNC İŞLEME 

MERKEZİ
•DÖVME PRES 
OPERATÖRLERİ 

Vasıflı Vasıfsız Ekip 
arkadaşları 

aramaktayız.
Müracatlar şahsen yapılacaktır

FMC Hidrolik SİST.OTO.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi 

Ulukavak Sk.  No:05 Selçuklu/Konya

0332 239 01 51

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

Bosna  Hersek Mahallesi’nde   
Satılık Kaloriferli,   

2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

ZİYAUSTA HİDROLİK LTD.ŞTİ(HİPOMAK)

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
SATIŞ DESTEK ELEMANI 

ARANMAKTADIR
- EN AZ LİSE MEZUNU

- 25-30 YAŞ ARASI

- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

- EN AZ B SINIFI EHLİYETE SAHİP OLAN

- EKİP ÇALIŞMASINA YATKIN
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İrtibat
0555 983 62 61

- CNC OPERATÖRÜ
- PAKELEMEDE ÇALIŞACAK

BAY ELEMAN
- 25-35 YAŞ ARASI BAYAN ÇAYCI

- FORKLİFT OPERATÖRÜ + ŞOFÖR
- MONTAJ BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK ELEMAN
- DEPOCU ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.
Müracaattan önce randevu alınız

ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

Fevzi Çakmak Mh. Büsan 4 San.Sit.10670 Sk.
No:6 Karatay/KONYA-TÜRKİYE

Tel :  0 332 345 28 59

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

- Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

birimine daha 
önce alüminyum 
dökümde çalışmış 
tecrübeli personel 
alımı yapılacaktır.
 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA
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ZAYİ
İş Makinası (Forklif) 
belgemi kaybettim 
hükümsüzdür.

Fatih Cem KORKMAZOĞLU

Z-240

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE, YAPRAK YAYLI 
MAKAS İMALATI YAPAN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;
4 40 YAŞINI AŞMAMIŞ
4 KONYA'DA İKAMET EDEN
4 ELEKTROSTATİK BOYA YAPABİLCEK
4 EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ

BOYACI ALINACAKTIR
4PRES VE KULLANABİLEN
4SICAK ALANDA ÇALIŞABİLECEK 
4ÖLÇÜM ALETLERİNDEN ANLAYAN
4ASKERLİĞİNİ TAMAMLAMIŞ
4 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

PRESCİLER ALINACAKTIR
4 DİK İŞLEM CNC OPERATÖRÜ
4 ÖLÇÜM ALETLERİNİ KULLANABİLEN
4 KUMPAS-METRE-MİKROMETRE VS
4 ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ
4 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

CNC OPERATÖRÜ ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen yapılması rica olunur

3.Organize San.Böl. İhsandede Cad. 10 nolu Sk. No:2 Selçuklu/KONYA
Tel: 0332 239 13 81

BAŞVURU SAATLERİ: 09:00-12:00 ARASI

ELEMANLAR 
ARANIYOR

Adres : B.Kayacık Mahallesi Konya Organize Sanayi Bölgesi
Evrenköy Caddesi No:4 Selçuklu/KONYA

0332 345 16 16

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ELEMANLAR ALINACAKTIR.

· MONTAJ ELEMANLARI
· KAYNAKÇILAR
· CNC OPERATÖRÜ 
(PROĞRAMLAMA YAPABİLEN)

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Saadet’ten divan toplantıları

İl, ilçe ve Genel Merkez Kongre-
lerini eksiksiz bir şekilde tamamlayan 
Saadet Partisi teşkilatları çalışmaları-
na hız kattı. Geçtiğimiz hafta sonu 
düzenlenen bölge divan toplantıla-
rını 1. Bölge: Sarayönü, Kadınhanı, 
Ilgın, Doğanhisar, 2. Bölge: Ereğli, 
Karapınar, Emirgazi, Halkapınar, 3. 
Bölge: Kulu, Cihanbeyli, Altınekin, 4. 
Bölge: Çumra, Güneysınır, Hadim, 
Taşkent 5. Bölge: Beyşehir, Hüyük, 
Derbent, Derebucak, 6. Bölge: Sey-
dişehir, Ahırlı, Bozkır, Yalıhüyük, 
Akören, 7. Bölge: Akşehir, Tuzlukçu, 
Yunak, Çeltikte gerçekleştirdi…

Toplantılara il Teşkilat Başkanı 
Hüseyin Saydam,İl Başkan Yardım-
cıları,İlçe Müfettişleri, Sarayönü eski 
Belediye Başkanı Salih Ülker, Bölge 
ve İlçe Başkanlarının yanı sıra ilçe 
yönetim kurulu üyeleri de katıldı.  

Saadet Partisi Ereğli, Karapınar, 
Emirgazi, Halkapınar Bölge Divan 

Toplantısında konuşan İl Teşkilat 
Başkanı Hüseyin Saydam,  “Bizler 
olması gereken kadar değil, takati-
mizin sonuna kadar çalışacağız. Çün-
kü biz herhangi bir siyasi hareket 
değiliz.Biz Milli Görüşçüler,Saadet 
Partililer olarak iyiliği emr kötülüğü 
nehy düsturunda çalışan bütün in-
sanlığın saadet ve selametini amaç-
layan ve bu uğurda çalışan siyasi 
hareketiz. Saadet Partisi bu milletin 
ruh köküdür, özüdür, bu milletin ta 
kendisidir. Onun için tüm ilçelerde 
teşkilatlarımızın çalışmalarını daha 
da artırarak bu topraklardaki insan-
larımızın kırılan umudunu tekrar 
sağlamak için canla başla çalışaca-
ğız” dedi. Saydam, “Türkiye’nin ge-
çirdiği buhran dolu günlerden sonra 
iç ve dış mihraklarca kardeşliğin bo-
zulmaya çalışıldığı, milletin kutup-
laşmaya sevk edildiği bu dönemde, 
bizler her şeye inat bu topraklarda 

sevgi ve kardeşliği yeşertmek için 
tohumları saçmaya devam edece-
ğiz. Hiç kimsenin bu topraklardaki 
insanları ayrıştırmasına izin verme-
yeceğiz. Karşımıza gerek maddi ge-
rekse manevi zorluklar çıkacak ama 
bizler Erbakan Hocamızın tek varisi 
ve Milli Görüş’ün tek temsilcisi olan 
Saadet Partisi olarak, ülkemizin ta-
rımda, sanayide, bilimde, teknoloji-
de, ekonomide, gelişmesi ve büyü-
mesi için çalışacağız, tenkitlerimizi 
ve tavsiyelerimizi sunacağız. Bugün 
en çok ihtiyacımız olan her alanda-
ki ahlaki yapının güçlendirilmesi 
için çalışacağız. Kısacası Yaşanabilir 
Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye, 
Yeni Bir Dünya’nın kurulabilmesi 
için elzem olan İslam Birliği’nin ha-
yata geçmesi için çalışmaya, gayret 
etmeye devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, kurbanlıkların temiz ve hijyenik koşullarda 
kesilmesi için gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalarını sürdürüyor

‘18 farklı yerde Kurban
kesimi gerçekleşecek’

Karatay Belediyesi yaklaşan Kur-
ban Bayramı nedeniyle kurbanlıkların 
temiz ve hijyenik koşullarda kesim iş-
leminin gerçekleştirilebilmesi gerekli 
tedbirlerin alınması için çalışmalarını 
sürdürüyor. Hem hijyen hem de kur-
banların temiz bir ortamda kesilmesi-
nin sağlanması açısından belirlenen 
noktalar haricinde, kurban satışı yap-
malarına ve kesimine izin verilmez-
ken; bayram süresince belediye hiz-
metlerinin aksamadan yürütülmesi 
için de tüm tedbirlerin alındığı kayde-
dildi. Kurban kesim yerlerinin temiz-
liğinin önemine dikkat çeken Karatay 
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlü-
ğü Veteriner Hekimleri, et üzerinde 
bakterilerin  kısa sürede çoğalarak 
milyarlarla ifade edilen sayılara ula-
şabileceklerini belirterek; hayvanlar-
dan insanlara bulaşan ve halk sağlığı 
yönünden çok büyük önem taşıyan 
bakteriyel, viral, paraziter ve fungal 
hastalıklar olduğuna dikkat çekti. Ke-
sim yapılacak yerlerin bakteri üreti-
minin engellenmesi açısından temiz 
olmasına özen gösterilmesi gerek-
tiğini söyleyen Veteriner Hekimler; 
kesim işleminin de Karatay Belediye-
si ekipleri tarafından kurulacak olan 

askılarla hayvanların askıya alınarak 
yapılmasının daha doğru olacağını 
vurguladılar. Böylece kesme ve yüz-
me işleminin daha temiz ve sağlıklı 
bir şekilde yapılabileceği belirttiler.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Karatay’ın 18 farklı yerinde 
kurban kesim alanları oluşturulaca-
ğını söyledi. Başkan Hançerli; İstiklal 
Konutları basket sahası, Fetihkent 
Konutları  basket sahası, Karfet Ko-
nutları basket sahası, Kalenderhane 
Pazar Market, Büyüksinan Pazar Mar-
ket, Sedirler Pazar Market, Sedirler 
yolu üzeri(A.Haşhaş İ.Ö.Okulu yanı), 

Küçük Kum Köprü Pazar Market, 
Karşehir Pazar Market, Karkent Pa-
zar Market, Çimenlik Pazar Market, 
Uluırmak Pazar Market, Karatay Be-
lediyesi Aşevi, Çatalhüyük Pazar Mar-
ket, İstiklal Pazar Market, Karaaslan 
Üzümcü Pazar Market, Keçeciler Pa-
zar Market, Selim Sultan Pazar Mar-
ket olarak kurban kesim yerleri olarak 
belirlendiğini dile getirdi. Kurban sa-
tış yeri olarak Büyükşehir Belediyesi 
Hayvan Pazarı’nın hizmet vereceğini 
söyleyen Başkan Hançerli, bu yerlerin 
dışında kurban satış ve kesim yapıl-
masına kesinlikle izin verilmeyeceği-
ni vurguladı. Başkan Hançerli, toplu 
kurban kesim yerlerinde veya kendi 
özel mülkünde, kurban kesimi yapıp 
çevreyi kirletenlere veya kaçak olarak 
halka açık yerde kesim yapanlara de-
netim birimlerince kabahatler kanu-
nunun ilgili hükümleri ve Zabıta yö-
netmeliği doğrultusunda yasal işlem 
uygulanacağı belirtti. Ayrıca Zabıta 
Müdürlüğünden yapılan açıklamada 
et çekimi hususunda hijyenik olma-
yan ortamlarda ve ruhsatsız kişilerce 
et çekilerek kıyma yapılmasına müsa-
ade edilmeyeceği bildirildi.
n HABER MERKEZİ 

Mehmet Hançerli 



AK Parti Konya Milletvekili, İçiş-
leri komisyonu Üyesi ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Üyesi Mustafa Baloğlu, Beyşehir’e ge-
lerek yeni yapılan devlet hastanesini 
inceledi. Beyşehir’e gelerek mahalle 
ziyaretleri yapan ve yapılan yatırımla-
rı yerinde görerek bilgi alan Mustafa 
Baloğlu, son olarak Beyşehir’e yapılan 
ve Türkiye’de tek olan hilal mimarili 
ilçe devlet hastanesine giderek ince-
lemelerde bulundu.

Baloğlu’na AK Parti Beyşehir İlçe 
Başkanı Mustafa Şenol, ilçe yönetim 
kurulu üyeleri ve il yönetim kurulu 
üyeleri eşlik etti. İnşaatı yapan yük-
lenici firma temsilcisi ve yanındaki 
heyetle birlikte devlet hastanesini 
ziyaret eden Baloğlu, hastanenin son 
aşamaya geldiğini ve geçici kabulüne 
çok az bir zaman kaldığını belirterek; 

“İnşallah çok kısa bir süre içerisinde 
hastanemizin geçici kabulü yapılacak. 
Zaten hastane yönetimi tefrişatla ilgili 
malzemeleri de temin etmiş. Şu anda 
tefrişatla ilgili malzemeler hastanemi-
zin içerisinde bulunuyor. Gerçekten 
hem konum olarak hem mimari ola-
rak çok güzel projelendirilmiş bir has-
tane. Bence Konya bölgesinde belki 
İç Anadolu bölgesinde en son yapılan 
ve en güzel mimari örnekle yapılan 
bir hastanemiz. Beyşehir halkımıza 
hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten bizim 
insanımız, bizim vatandaşımız her şe-
yin en güzeline layık. Onlardan birisi 
burada yapılıyor. Beyşehir’in zaten 
uzun yıllardan beri bir özlemiydi bu. 
İnşallah çok güzel hizmetlerde bulu-
nur. Allah hiç kimseye dert vermez, 
hastalık vermez ama hastalık ve dert 
olduğu zamanda onu burada en mo-

dern şekilde hastalarımızı en güzel 
ortamda tek kişilik odalarda her türlü 
imkanı modern imkanın bulunduğu, 
teknolojik imkanın bulunduğu ortam-
larda tedavi etmek, onların sağlığına 
şifalarına katkıda bulunmak en büyük 
arzumuz.  Tabi ki bunlar kendi ken-
dine olmuyor. AK Parti hükümetinin, 
AK Parti iktidarının ülkemize getirdi-
ği hizmet anlayışının birer örnekleri 
bunlar, birer numuneleri. Ve inşallah 
bunlar artarak devam edecek. Ben 
hem yüklenici firmamıza teşekkür 
ediyorum. Özellikle belediye başkanı-
mıza, ilçe başkanımıza bu hizmetleri 
yakından takip ettikleri için verdikleri 
destekler için teşekkür ediyorum. İn-
şallah bu gibi hizmetler artarak hem 
Beyşehir’imize hem bütün ilçeleri-
mize hem ülkemize devam edecek” 
dedi.   n HABER MERKEZİ 
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KONYA TİCARET BORSASI 
DUYURU 

2017 yılı Ekim-Kasım aylarında yapılacak Oda Borsa Organ 
seçimleri ile ilgili 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle 
Odalar ve Borsalar   Kanunu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle 
Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik gereği; 
seçmen listesinde yer alabilmek için vergi mükellefiyeti kaydı olma 
şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek 
hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur. 
Üyelerimiz Vergi kayıtlarını, Ticaret Sicil  veya Esnaf Sicil kayıtlarını, 
Şirket Yetkililerine Ait İmza Sirkülerini ve T.C Kimlik numaralarını                           
23 Ağustos 2017 - 08 Eylül 2017 tarihleri arasında  mesai bitimine 
kadar hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında Borsa Tescil Sicil ve 
İstatistik Müdürlüğüne gelerek kontrol etmelidirler. Bilgiler ile ilgili 
Borsa kayıtlarına itirazı olan üyelerimizin; itiraz ettikleri konuları 
ispatlayarak, Borsa Tescil  Sicil ve İstatistik Müdürlüğüne  yazılı 
olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. 
Bu süre içerisinde, Borsa Tescil  Sicil ve İstatistik Müdürlüğüne 
müracaat ederek Vergi kayıtları, Ticaret Sicil  veya Esnaf Sicil kayıtları, 
Şirket Yetkililerine Ait İmza Sirküleri ve T.C. Kimlik numaraları ile 
ilgili Borsa kayıtlarını incelemeyen, varsa hatalarını düzelttirmeyen 
üyelerimiz; BORSA KAYITLARININ DOĞRULUĞUNU kabul etmiş 
sayılacaklardır. 
ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR. 
KONYA TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI

Basın 655850 - www.bik.gov.tr

Beyşehir’e yeni devlet hastanesi

Milletvekili M. Uğur Kaleli, 
Hadim’de vatandaşlarla buluştu

AK Parti Konya 
Milletvekili Mu-
hammed Uğur 
Kaleli, Hadimli va-
tandaşlarla bir ara-
ya gelerek ilçenin 
sorunlarını dinledi. 

Kaleli, Hadim 
Belediye Başkanı 
Ahmet Hadimioğ-
lu’nu ziyaretinin ar-
dından ilçeye bağlı 
Gezlevi ve Dedemli 
mahallelerini ziya-
ret ederek vatan-
daşlarla bir araya 
geldi. 

Burada vatan-
daşlarla sohbet 
eden kaleli, ilçenin 
sorunlarını dinle-
di.  Kaleli’ye vatandaşlarla buluş-
masında, Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, AK Parti Hadim İlçe 
Başkanı Saffet Duran ve partililer 

eşlik etti.
Kaleli, Hz. Hadimi ve Seyyid 

Bayram Veli türbesini ziyaret ettik-
ten sonra ilçeden ayrıldı.
n HABER MERKEZİ

Konya’ya gelen Bakü Devlet Üniversitesi öğretim üyeleri NEÜ İlahiyat Fakültesi’ni 
ziyaret ederek, “Aramızdaki kardeşliği pekiştirerek devam ettirmek istiyoruz” dedi 

‘Aramızdaki kardeşliği
pekiştirmek istiyoruz’
Necmettin Erbakan Üniversite-

si İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri 
Azerbaycan’da Mayıs ayında düzenle-
nen Uluslararası Hamza Nigarî Sem-
pozyumu’na katıldılar. Burada Bakü 
Devlet Üniversitesi öğretim üyeleri ile 
kurulan kültür ve dostluk köprüsü ne-
ticesinde kardeş ülke Azerbaycan’dan 
da bir grup akademisyen Konya’ya 
geldi.

Azerbaycan’da farklı bölümler-
de alanında önemli akademisyenler 
olan 25 kişilik öğretim üyesi Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan 
Altıntaş’tan Fakülte hakkında bilgiler 
aldılar.

Dekan Altıntaş misafir öğretim 
üyelerine yönelik yaptığı konuşmada 
“Biz ülkemizde Azerbaycan’a “Can 
Azerbaycan” deriz ve kendilerine mu-
habbet besleriz” diyerek, “Daha önce 
farklı zamanlarda iki kez ziyaret etme 
imkânı bulduğum bu ülkede özellikle 
Karabağ yetimlerinin kaldığı yetim-
hane ziyareti hafızamda buruk bir 
hatıra olarak yer almıştır. Hocalı katli-
amını yapanları her zaman Konyalılar 
olarak lanetliyoruz.  Temennim Kara-
bağ topraklarının bir an önce özgür-
lüğüne kavuşmasıdır. Sizleri Fakül-
temiz ve Konya’da misafir etmekten 
onur duyuyoruz. Ülkemizin yaşamış 
olduğu hain darbe girişimi esnasında 
Azerbaycan Devlet Başkanımız İlham 
Aliyev’in hemen ülkemize bir ziyaret 
gerçekleştirerek Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve milletimi-
zin yanında olduğunu beyan etmesi 
hepimizi ziyadesiyle mutlu etmiştir” 
ifadelerini kullandı. 

Azerbaycan Devlet Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Fariz Halili de Tür-
kiye’de olmaktan çok mutlu olduk-
larını ifade ederek, Azerbaycan’dan 

uçakla İstanbul’a gelip dönmek yerine 
karayoluyla Türkiye’ye gelmeyi daha 
uygun gördüklerini söyledi. İki ülke 
arasında kültür ve kardeşlik köprüleri 
kurmak için çalıştıklarını ifade eden 
Halili, “Aramızdaki kardeşliği pekiş-
tirerek devam ettirmek istiyoruz. Bizi 
burada konaklayan dostlarımız Doç. 
Dr. Mustafa Yıldırım, Doç. Dr. Hik-

met Atik, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aras, 
Yrd. Doç. Dr. Aytekin Şenzeybek, Uz-
man Necati Şahin ve Erol Uğraşkan 
hocalarıma çok teşekkür ediyorum. 
Ayrıca sayın dekanımıza da göstermiş 
olduğu sıcak ilgi ve alakadan dolayı da 
teşekkür ediyorum” dedi.

Doç. Dr. Mustafa Yıldırım da iki 
devlet tek millet anlayışının sözde 

kalmaması gerektiğini söyleyerek 
“Zaman kardeşlikleri güçlendirme 
zamanıdır. Temennim bu kardeşlik 
ortamının devamlı olması ve bu dost-
luğun Azerbaycan Devlet Üniversitesi 
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 
arasında ortak bilimsel çalışmalara 
vesile olmasıdır” dedi.
n HABER MERKEZİ 
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Ah şu pencere kenarları… Anı-
lara, acılara, gidenlere, gelenlere 
perde… İçimde kalan azıcık umut 
ışığı karşıma yansıtıyor yıllarımı 
öğütenleri… Gözlerimde demle-
niyor mazi… Yüzümde buruk bir 
tebessüm… Gönlümün kıyılarına 
vurdu cansız hüzünlerim.

Geldi bir hüzün, yine bağdaşını 
kurdu yüreğimin başköşesine… Sı-
vadı kollarını… Hayatımın üzerinde, 
acıları yoğurmaya başladı. 

Ben ki mutluluk diyarının istenil-
meyen misafiri… Suratlar asık ağır-
lanıp bir daha kabul edilmeyeni… 
Şu hayata zehir zemberek suskun-
luğum… 

Ölmek için değil de, hani yaşa-
mak için gelmiştik yadünyaya!..

Gözlerinle binlerce cümle kur-
mana rağmen, yüzündeki ifade 
sadece gülümseme... Kendi hayatı-
mızın soytarısı olduk. Bu bir maskeli 
balo ve senin kendi şahsiyetinin ora-
da bir yeri bulunmuyor.

Bir insanı silahla öldürmenize 
gerek yok. Onu sevgisizliğe hapse-
din kendiliğinden ölecektir zaten!..
Gözlerindeki pırıltının, bütün umut-
larının, pembe hayallerinin kaybol-
masına vesile olun. Onu kimsesizli-
ğine gömün!

Radyoda bir şarkı ufaktan haya-
tının yollarında seyretmeye başlar. 

Mutlulukları hatırlatan 
bir melodi… “Hayat 
sevince güzel, sevin-
ce tatlı günler. Bir taşı, 
kelebeği… Bir kuşu 
sevin yeter.” Bir nabız 
atıyor “umut, umut” 
diye… Arada dili sür-
çüp “unut” diyor san-
ki… Hangi kelime daha 
güzel etkiler hayatımı 
acaba?..

Karamsarsın diyorlar bana… 
Bazı insanlar yaralı büyümüştür.Ru-
hun hüzünlü diyorlar…Kimilerinin 

içindeki çocuk hayata 
küsmüştür. 

Hayallerime siyah 
bir smokin giydirdiler. 
Şık durdu durmasına 
da, yasa büründü yüre-
ğim… Kalıplaştırılış bir 
yaşamdan çok; özgürce, 
hayallerimin üzerinde 
salınmayı tercih etmem-
dendir belki dört yanımı 

hüzün sarması…
Dediğim gibi hüzün yüzlü bir 

kızım ben… Eğreti durur bende se-
vinçler... Kaldıramaz beni mutluluk-

tan dört köşe olanlar. 
Siz güzel günlere koşuyorsunuz 

ben bir gün öncesine… Siz hayata 
koşuyorsunuz, ben yaşamın gölge-
sinde… Bir adım mesafe bile bazen 
sızı oluyor işte…

Hepimiz bir ara saklanmadık 
mı? Şu ne idüğü belirsiz hayatla 
saklambaç oynamadık mı? Tek ta-
lihsizliğimiz mızıkçılık yapamamaktı 
ya hani... Her şeye, her gelene “peki” 
dedik. Hayallerimizi sakladık, umut-
larımızı sakladık. Olana bitene “dur” 
demedik.

Başımız önde çıt bile çıkardık. 
Sızımıza da günaydın dedik, acımı-
zı ballandıra ballandıra anlatsın diye 

demli bir de çay ikram ettik. 
Ve şimdi bütün hayatım boyun-

ca gönlümün patika yollarına düşür-
düğüm hayallerimi toplayacağım. 
Ve düşündüğüm, istediğim, arzula-
dığım gibi yaşayacağım. Üzerimdeki 
kışlık kederi atacağım, baharın tadını 
çıkaracağım. 

Mevsimini şaşırış soğuklar üşüt-
se de beni, umudun sıcaklığına ram 
olur yüreğim. Ne kadar zayıf görün-
sem de, güçlü karakterimin farkın-
dayım. Kalbimrengârenk kelebek 
olacak tırtılların kozalarına gebe… 
İçimde; uçan bir balonu kaçırma he-
yecanı yaşayan küçük bir kız çocu-
ğu…Şimdilik bana müsaade…

HÂLET-İ RÛHİYE

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Kamu çalışanları ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal hak-
larını içeren 4. Dönem Toplu Sözleşmesi, hükümet ile sendikalar arasında imzalandı

Memur maaş zamları
için anlaşma sağlandı

Kamu çalışanları ve memur 
emeklilerinin 2018 ve 2019 yılların-
daki mali ve sosyal haklarını içeren 4. 
Dönem Toplu Sözleşmesi, hükümet 
ile sendikalar arasında imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlığın Reşat 
Moralı Toplantı Salonu’nda düzenle-
nen imza töreninde, toplu sözleşme 
sürecini dün gece itibariyle mutaba-
katla sonuçlandırdıklarını anımsata-
rak, uzlaşının herkese hayırlı uğurlu 
olması temennisinde bulundu.

Ağustos başında başlayan görüş-
melerin yoğun ve stresli bir süreç ol-
duğunu belirten Sarıeroğlu, gece geç 
saatlere kadar çalıştıklarını söyledi.

Vardıkları mutabakatla kamu ça-
lışanları ve memur emeklilerinin ma-
aşlarına 2018 yılının ilk 6 ayı için yüz-
de 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5; 2019 
yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 
ayı için yüzde 5 zam yapılacağını bil-
diren Sarıeroğlu, şu bilgileri verdi:

“Böylece aile yardımı dahil en dü-
şük devlet memuru maaşımız 2018 
yılının ikinci yarısında 2 bin 929 lira-
ya, 2019 yılının ikinci yarısında 3 bin 
198 liraya yükselmiştir. Yine kamu 
çalışanlarımızın ve memur emekli-
lerimizin maaşlarında 2018 yılında 
kümülatif olarak 7,6 oranında, 2019 
yılında ise 9,2 oranında artış gerçek-
leşmiştir. 2018-2019 yıllarında ise 
kümülatif olarak yüzde 17,54 ora-
nında zam yapmış durumundayız. 
En düşük memur emeklisi maaşı 
2018’in ilk altı ayında bin 945 liraya 
yükselmiş oldu. 2019 yılının ilk altı 
ayında ise en düşük memur emeklisi 
maaşı 2 bin 93 liraya yükseldi.”

“KAMU GÖREVLİLERİMİZİN 
İHTİYAÇLARI BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZDİ”

Bundan sonraki süreçte de sen-
dikalarla kamu çalışanları açısından 
daha olumlu adımlar atmayı sürdüre-
ceklerini dile getiren Sarıeroğlu, “Enf-
lasyonun orta vadede düşüş trendine 
girdiği bir ortamda, hükümetimiz 
mali imkanlarını bu toplu sözleşme 
sürecinde sonuna kadar kullanarak 
kamu çalışanlarımızın refah payında-
ki artışını güçlü şekilde gerçekleştir-
miştir. Bu artış oranının, piyasalarda 
da çok olumlu şekilde etki yaptığını 
memnuniyetle görmüş durumdayız” 
şeklinde konuştu.

Toplu sözleşmeyle kamu kurum 
ve kuruluşlarının yemekhanelerinde 
“helal gıda” sertifikalı ürünlerin tü-
ketilmesinin özendirileceğini bildiren 
Sarıeroğlu, hacca gitmek isteyen ve 
hac kurasında adı çıkan kamu görev-
lilerine 20 günlük ücretsiz izin hakkı 
tanındığını vurguladı.

Kamu yemekhanelerinde “helal 
gıda” sertifikası dönemi

Sarıeroğlu, bağıtlanan sözleş-
meyle maaş artışının yanında bir-
çok hizmet kolunda mali ve sosyal 
hakların geliştirildiğini söyledi.

Bakan Sarıeroğlu, konuşması-
nın ardından Kamu İşveren Heyeti 
Başkanı olarak Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın ile 4. Dönem 
Toplu Sözleşme metnini imzalandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, 4. Dönem Toplu Sözleşme-
si’yle ilgili olarak, “5 milyonu aş-
kın insanın umudunu, 20 milyonu 
aşkın insanın beklentisini masada 
karşılama noktasında bütün sınırlar 

zorlanmış ve nihayetinde olabileceğin 
en iyisi bağıtlanabilmiştir.” dedi.

Hükümetin ilk teklifi ile nihai zam 
oranı arasında mukayese yapan Yal-
çın, şu değerlendirmede bulundu:  
“2018 yılının ilk altı ayı için yapılan 
ilk teklif yüzde 33, ikinci altı ayı için 
yapılan teklif ise yüzde 16 artırılmış. 
Böylece 2018 yılına ait kümülatif zam 
oranında, ilk teklife göre yüzde 25 
oranında artış gerçekleşmiştir. 2019 
yılının ilk altı ayı için yapılan ilk tek-
lif yüzde 33, ikinci altı ay için yapılan 
ilk teklif yüzde 66 artırılmış böylece 
2019 yılına ait kümülatif zam ora-
nında, ilk teklife göre yüzde 50 ora-
nında artış gerçekleşmiştir. İki yıllık 
kümülatif zam oranında ilk teklifte 
oran yüzde 12,5 iken imza altına ala-
cağımız iki yıllık kümülatif artış oranı 
yüzde 17,54 olmuştur. Bu şekilde kü-
mülatif artış oranında yüzde 40 artış 
sağlanmıştır. Bir başka ifadeyle siyasi 
irade, kamu görevlilerine iki yıl için 
yapılacak zam oranına ilişkin teklifini 
yüzde 40 artırmıştır.”
n AA
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Tarımda desteklenecek
21 ürün belli oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı, 941 havzada üretimi des-
teklenecek 21 ürünün listesini be-
lirledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı verilerinden yaptığı der-
lemeye göre, Bakanlık tarafından 
yürütülen Milli Tarım Projesi kapsa-
mında havza bazında desteklenecek 
ürünler belli oldu. 

Bitkisel üretim faaliyetlerinin 
planlanması, toprakların boşa ekil-
memesi, üretilen ürünlerin elde kal-
maması ve arz talep dengesizliğinin 
yaşanmaması için hayata geçirile-
cek bu model ile belirlenen 941 ta-
rım havzasında 21 ürünün üretimi 
desteklenecek.

DESTEKLENECEK ÜRÜNLER
Havza bazlı destekleme uygula-

maları kapsamında, Türkiye’de arz 
açığı bulun  an, stratejik ve bölgesel 
açıdan, insan beslenmesi, sağlığı ve 
hayvansal üretim açısından önem 
arz eden buğday, arpa, çavdar, çel-
tik, dane mısır, tritikale, yulaf, mer-
cimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, 

soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, 
çay, fındık, zeytinyağı, patates, so-
ğan (kuru) ve yem bitkilerinden olu-
şan 21 ürüne ilişkin bölgeler tek tek 
değerlendirilerek belirlendi. 

Söz konusu ürünlerle ilgili veri-
ler, ekim nöbeti (münavebe), iklim, 
toprak ve topografya, mevcut su 
potansiyeli ve bitki su tüketimi, il ve 
ilçelerdeki kamu, STK ve üniversite-
lerin teklifleri dikkate alınarak 1 mil-
yardan fazla verinin yer aldığı Karar 
Destek Sistemi sonucunda dağıtıldı. 

2017 sezonunda uygulanacak 
bu model kapsamında desteklene-
cek ürünlerin dağılım listelerinin 
kooperatiflere, birliklere, odalara ve 
üreticilere duyurulmasıyla ilgili ola-
rak il ve ilçe müdürlüklerine talimat 
gönderildi.

Söz konusu havzaların ve üre-
timi desteklenecek ürünlerin bu-
lunduğu listeye Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının internet 
sitesinden ulaşılabiliyor.
n AA 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kurban Bayramı tatilinde havayolunu tercih edenler 
için 25 Ağustos-4 Eylül döneminde 7 büyük havalimanından 42 bin 109 uçuş gerçekleştirileceğini söyledi

Bayram’da 42 bin 
uçuş gerçekleşecek!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı 
açıklamada, Bakanlar Kurulu kararı 
ile Kurban Bayramı tatilinin 10 güne 
çıkarıldığını anımsatarak, bu dönem-
de hem akrabaları ziyaret hem de ta-
til amacıyla milyonlarca vatandaşın 
yollara düşeceğini söyledi. 

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sul-
tan Mehmet köprüleriyle otoyolların 
bayram süresince ücretsiz olacağını 
ifade eden Arslan, söz konusu köprü 
ve otoyollardan 30 Ağustos’tan 5 Ey-
lül saat 07.00’ye kadar ücretsiz geçiş 
yapılabileceğini anlattı.

ANKARA-İSTANBUL HATTINA İLAVE 
YHT SEFERLERİ

Vatandaşlara daha rahat seyahat 
imkanı sunmak amacıyla TCDD Ta-
şımacılık AŞ’ye bağlı Ankara-İstan-
bul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına 
ilave seferler konulduğunu belirten 
Arslan, “Buna göre 26 ve 31 Ağus-
tos ile 4 Eylül’de Ankara’dan 08.45, 
Pendik’ten 18.45’te hareket edecek 
6 ilave YHT seferi işletilecek. Bun-
larla Ankara-İstanbul hattında 2 bin 
454 kişilik ilave YHT yolcu kapasitesi 
sağlanacak.” ifadelerini kullandı.

“HAVAYOLLARINDA 
GEREKEN ÖNLEMLER ALINDI”
Kurban Bayramı’nda vatandaş-

ların güvenliği için havayollarında 
da gereken önlemlerin alındığına 
dikkati çeken Arslan, Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel 
Müdürlüğü ekiplerinin bayram bo-
yunca yoğun uçak ve yolcu trafiği 
beklenen havalimanlarında 7 gün 24 
saat kesintisiz hizmet için çalışmala-
rını sürdüreceğinin altını çizdi.

Havayolu şirketleri tarafından 25 
Ağustos-4 Eylül’de 7 büyük havali-
manında 42 bin 109 uçuş gerçekleş-
tirileceğini dile getiren Arslan, şöyle 
devam etti:

“En yoğun uçak ve yolcu trafiği 
gerçekleşmesinin beklendiği Ata-
türk Havalimanı’ndan tatil boyunca 
16 bin 568 uçak kalkış-iniş yapacak. 
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bu 
sayı 7 bin 718, Ankara Esenboğa 

Havalimanı’nda ise 3 bin 708 ola-
cak. Tatil yörelerimizden Antalya 
Havalimanı’na aynı dönemde 8 bin 
54 uçak, İzmir Adnan Menderes Ha-
valimanı’na 3 bin 9, Milas Bodrum 
Havalimanı’na bin 540, Dalaman 

Havalimanı’na ise bin 512 uçak kal-
kış-iniş yapacak. Ayrıca havayolu 
şirketlerinin talepleri doğrultusunda 
ilave uçak seferleri için gerekli ön-
lemler alındı.”
n AA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan
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Narkotik ekiplerince son bir 
haftada Türkiye genelinde düzen-
lenen operasyonlarda yaklaşık 1 
ton uyuşturucu madde ele geçiril-
di. 

AA muhabirinin emniyet yetki-
lilerinden aldığı bilgiye göre,14-20 
Ağustos tarihleri arasında narkotik 
ekiplerince Van, Ankara, Diyarba-
kır, İstanbul, Manisa ve Mardin’de 
gerçekleştirilen uyuşturucu ope-

rasyonlarında 10 şüpheli gözaltına 
alındı. Hakim karşısına çıkartılan 
şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda 417 kilog-
ram esrar, 157 litre likit eroin, 53 
kilogram Bonzai, 120 kilogram 
kimyasal madde, 24 kilogram am-
fetamin, 17 kilogram afyon sakızı 
ile 10 kilogram metamfetamin ele 
geçirildi.

Narkotimler tarafından söz ko-
nusu dönemde sokak satıcılarına 
yönelik Adana-Ağrı-Antalya, Ba-
lıkesir-Batman, Kocaeli-Mardin, 
Muğla-Ni̇ğde, Si̇nop-Şanlı-
urfa-Van, Bursa-Çorum-Sakar-
ya-Si̇vas-Bartın, Hakkari-Kay-
seri̇, Kili̇s-Malatya-Tokat, 
Bolu-Düzce-Edirne, Hatay-Iğ-
dır-Mersi̇n-Yalova’da yürütülen 
projeli çalışma kapsamında ger-

çekleştirilen operasyonlarda 151 
şüpheli gözaltına alınırken, bun-
lardan 23’ü tutuklandı.

Operasyonlarda 86 kilogram 
esrar, 7 kilogram eroin, 9 bin 985 
ecstasy, 7 tabanca, bin 534 capta-
gon, 405 Hint keneviri, 8,6 kilog-
ram metamfetamin, 1 kilogram 
sentetik kannabinoid ile 10 tüfek 
ve 21 gram kokain ele geçirildi.
n AA

Hakkari’de terör 
saldırısı: 2 asker yaralı

Doğum yardımı alacaklara 
bayram müjdesi

Yüksekova ilçesinde terör örgü-
tü PKK’nın yola tuzakladığı patlayı-
cının infilak etmesi sonucu 2 asker 
hafif şekilde yaralandı. Hakkari Va-
liliğinden yapılan açıklamada, ilçeye 
bağlı Çobanpınar köyünde askeri 
aracın geçişi sırasında teröristlerce 
önceden yola tuzaklanan el yapımı 

patlayıcının infilak ettiği belirtildi. 
Patlama sonucu 2 askerin hafif ya-
ralandığı kaydedilen açıklamada, 
yaralı askerlerin Yüksekova Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alındığı, 
olayla ilgili tahkikatın devam ettiği 
vurgulandı.
n AA

Doğum yardımı ödemelerinde 
yaşanabilecek gecikmeleri önle-
mek için çalışmaları hızlandıran 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
temmuz ayı yardımlarını hesaplara 
yatırdı.

Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı Sosyal Yardımlar Genel 
Müdürlüğünce, 15 Mayıs 2015 ta-
rihinden itibaren Türk vatandaşla-
rına ve Mavi Kart sahiplerine, canlı 
doğan birinci çocuk için 300 lira, 
ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü 
ve sonraki çocuklar için ise 600 lira 
tutarında doğum yardımı yapılıyor. 
Vatandaşlar, doğum yardımını T.C. 
kimlik numaralarını ibraz etmek 
suretiyle ülke genelinde bulunan 
tüm PTT şubelerinden alabiliyor. 
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar 
ve Mavi Kart sahipleri de bu uy-
gulamadan aynı şartlarda fayda-
lanıyor ve başvurularını büyükel-
çilikler, konsolosluklar aracılığı ile 
yapabiliyor. 

Yurt dışında yaşayan vatandaş-
lar da ödemelerini tercih ettikleri 
illerden alabiliyor. Annenin T.C. 
vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi 
olmaması halinde, ödemeler T.C. 
vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi 
baba üzerinden yapılıyor.

Ödemelerde yaşanabilecek ge-

cikmeler dolayısıyla vatandaşların 
mağdur olmaması için çalışmalara 
hız veren Bakanlık, temmuz ayı 
ödemelerini PTT şubelerine yatırdı 
. Kurban Bayramı öncesinde müjde 
niteliğindeki bu çalışma kapsamın-
da, vatandaşlar hesaplarına yatı-
rılan doğum yardımı ödemelerini 
PTT şubelerine giderek alabilecek.

Bu kapsamda, bugüne kadar 2 
milyon 497 bin 522 anne doğum 
yardımından faydalanırken, toplam 
1 milyar 86 milyon 998 bin 581 lira 
ödeme yapıldı.

Öte yandan, bu yıl en fazla do-
ğum yardımının yapıldığı temmuz 
ayında, 108 bin 317 çocuk için 105 
bin 330 anneye 45 milyon 997 bin 
330 lira ödemede bulunuldu. 

Temmuzda, 40 bin 539 ilk, 33 
bin 731 ikinci ve 33 bin 926 üçün-
cü ve sonraki yeni doğan çocuklar 
için ödeme gerçekleştirildi.

Temmuz ayı ödemesi kapsa-
mında, çocuk sayısına göre en çok 
ödeme alan ilk beş il de belli oldu. 
17 bin 737 annenin doğum yar-
dımı aldığı İstanbul ilk sırada yer 
alırken, bunu 6 bin 520 rakamı ile 
Bursa, 5 bin 164 rakamı ile Şanlı-
urfa, 4 bin 659 rakamı ile İzmir, 4 
bin 194 rakamı ile Gaziantep izledi.
n AA

Selçuk Üniversitesi’nde FETÖ’cülerin kendilerinden olmayan ama başarı oranı yüksek 
öğrencileri yazılı veya sözlü sınavlarda düşük puan vererek eledikleri ortaya çıktı

FETÖ’cü olmayan 
öğrencileri elemişler

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) Selçuk Üniversitesindeki (SÜ) 
yapılanmasına yönelik davada, arala-
rında meslekten ihraç edilenlerin de 
bulunduğu 12’si tutuklu, 25 sanığın 
yargılanmasına tanıkların dinlenme-
siyle devam edildi. 

Konya 6. Ağır Ceza Mahkeme-
sinde görülen duruşmaya, sanıklar, 
müştekiler, yakınları ile avukatlar ka-
tıldı.

Tanıklardan SÜ Öğretim Üyesi 
Ş.A, yaklaşık 30 yıldır üniversitede 
görev yaptığını, 20-25 yılının FETÖ 
yapılanmasıyla mücadele ederek geç-
tiğini söyledi.

FETÖ’nün üniversiteyi ve özellik-
le hukuk fakültesini ele geçirme gay-
retine şahit olduğunu belirten Ş.A, 
“Eski Rektör Abdurrahman Kutlu 
döneminde istedikleri ölçüde yapıla-
namadılar ancak sonraki Rektör Prof. 
Dr. Süleyman Okudan döneminde 
bunu başardılar. Okudan’ın görevde 
olduğu 4’üncü yıl, ben FETÖ’nün üni-
versiteyi ele geçirmek için neler yap-
tığını gördüm ve YÖK’e başvurdum” 
ifadelerini kullandı.

Şikayet başvurusunun sonuçsuz 
kaldığını anlatan Ş.A, şöyle devam 
etti: “2007 yılında, kimsenin onlara 
laf söyleyemediği, çekindiği yıllar-
da şu anda firari olduğunu bildiğim 
Sami Karahan’ın, Fetullah Gülen’in 
sağ kolu olduğunu söyledim. Ben ‘4 
yıl daha böyle giderse, Selçuk Üni-
versitesi FETÖ’nün özel okullarından 
farksız hale gelecektir’ dedim. YÖK, 
o dönem müfettiş göndermeyerek 
bir hukuk cinayetine imza attı. Bir yıl 
sonra Rektör Okudan’a incelenmesi 
üzere dosya gönderdiler. Onlar da ta-
bii olayın üzerini kapattı.”

Okudan’ın ve ardından göreve 
gelen Hakkı Gökbel’in, FETÖ’nün 
desteğiyle rektör seçildiklerini savu-
nan Ş.A, o dönem özellikle Mimoza 
Yayın Şirketi ortakları ve üyelerinden 

oluşan bir grup akademisyenin, üni-
versite içinde önemli görevlere atan-
dığını ifade etti.

DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR 
YAPTILAR

FETÖ’cü akademisyenlerin özel-
likle anabilim dalı başkanlığı, bölüm 
başkanlığı ve dekanlık kadrolarını ele 
geçirdiğini ileri süren tanık Ş.A, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“Belli bir ekip, dar alanda kısa 
paslaşmalar yaptılar. Böylece üniver-
siteye yüksek lisans, doktora, asistan 
alımlarında etkin rol oynadılar. FE-
TÖ’cü olmayan ama ALES puanı, dil 
puanı yüksek olan başarılı öğrencile-
ri, yazılı veya sözlü sınavlarda düşük 
puan vererek elediler. Ayrıca sadece 
yüksek lisans, doktora alımlarında 
değil, lisans öğrencilerine de dersler-
de ayrımcılık yaptılar. Bazı öğrenciler, 
‘Biz çalışıyoruz yüksek not alamıyo-
ruz ancak cemaat evlerinde kalanlar 
yüksek notlarla geçiyor’ söyleminde 
bulunuyordu.” 

Ş.A, dekan yardımcılığı yaptığı 
dönemde, bir öğrencinin sınav notu-
na itiraz etmesi sonucu, başka hoca-
nın sınav kağıtlarını incelediğini ifade 
ederek, “Bazı öğrencilere hak etme-
diği halde 10-20-30 puan yüksek ve-

rildiğini gördüm. Bazılarına da geçme 
notu 50 iken 2 puan bile eklenmemiş, 
48 ile dersten bırakılmıştı.” diye ko-
nuştu.

GÖREVDE DAHA KOLAY YÜKSELME 
İMKANI BULDULAR

Tezsiz yüksek lisans programın-
da derslerin 3 haftada tek saat gibi 
oldukça az sayıda yapılması kararı 
alındığına dikkati çeken Ş.A, şunları 
kaydetti:

“Tezsiz yüksek lisanslarda devam 
zorunluluğu aranmamasını ve ders 
sayısının az olmasını, ‘Hocalar ders 
yapmadan para kazanmak istiyor’ 
şeklinde yorumlamıştım ama şimdi 
anladım ki amaç FETÖ’ye asker ye-
tiştirmekmiş. Yüksek lisans yapan 

askeri personel, görevde daha kolay 
yükselme imkanı bulmuştur. Hukuk 
Fakültesinde tezsiz yüksek lisans 
yapanlardan bazıları şu anda FETÖ 
mensubu olduğu gerekçesiyle görev-
lerinden ihraç edilmiştir. 17-25 Ara-
lık’tan sonra dahi, FETÖ’nün Mevla-
na Üniversitesi ile ortak tezsiz yüksek 
lisans programı açtılar. Mevlana Üni-
versitesini kurtarmak çabasıyla bazı 
girişimleri oldu.”

Ş.A, FETÖ’cülerin “iftira edebi-
yatı” ile kendilerini kurtarma gayre-
tinde olduklarını, üniversitenin örgüt 
yapılanmasından tamamen temiz-
lenmesini arzu ettiğini vurguladı.

Duruşma tanıkların dinlenmesiy-
le devam ediyor.  n AA 

Bir haftada 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Kulu’da kontrolden çıkarak refüje çarpan 
otomobilin takla atması sonucu meydana ge-
len trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen 
bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenileme-
yen 01 DJM 42 plakalı otomobil, sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıktı. Refüje çarptıktan sonra 
takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. 
Yaralı sürücüsü çevredekilerin ihbarı üzerine 
olay yerine sevk edilen ambulansla Anka-
ra’daki bir hastaneye sevk edilerek tedavi 
altına alındı.
n İHA

Karaman’da seyir halindeki yük treninin 
vagonları raydan çıkarak devrildi. Edinilen 
bilgiye göre, Konya’nın Ereğli ilçesinden 
Karaman’a giden yük treninin arkasında 
bulunan 4 vagonu, Karaman Alaçatı köyü 
yakınlarında raydan çıktı. Vagonların raydan 
çıkarak devrilmesi üzerine yük treni yoluna 
devam edemedi. Kazada şans eseri ölen ya 
da yaralanan olmadı. Trenin raydan çıkma 
nedeni araştırılıyor.
n İHA

Otomobil takla
attı: 1 yaralı

Yük treninin 
vagonları devrildi

Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya gir-
mesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yara-
landı. Kaza, Kulu-Konya karayolunun Acıkuyu yol kavşağı 
yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur O. 
(32) idaresindeki 06 BM 4973 plakalı otomobil, sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çık-

tı. Tarlaya giren otomobil metrelerce gittikten sonra dura-
bildi. Kazada otomobilin sürücüsü Uğur O. ile araçta bulu-
nan eşi B.G.O. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 
ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
n İHA 

Otomobil tarlaya girdi: 2 yaralı
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15 Temmuz’da 21 helikopter kullanılmış!
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 

(FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sıra-
sında Kara Havacılık Komutanlığındaki 
eylemlere ilişkin 152’si asker, 3’ü sivil 
155 sanığın yargılanmasına devam 
edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkeme-
since Sincan Ceza İnfaz Kurumların-
daki salonda görülen duruşmaya, sa-
nıklar, müştekiler ve taraf avukatları 
katıldı.

Duruşmanın bugünkü celsesinde 
sanık eski Kara Havacılık Komutanı 
Tuğgeneral İdris Feyzi Okan, savunma 
yaptı.

Okan, darbe girişiminin yaşan-
dığı dönemde albay olduğunu ancak 
29 Temmuz 2016’da terfi ettirilerek 
Tümgeneral Hakan Atınç’ın ardından 
tuğgeneral rütbesiyle Kara Havacılık 
Komutanlığına getirildiğini söyledi. 

Feyzi Okan, 15 Temmuz’da CH47 
helikopterin envantere katılımı dolayı-

sıyla yapılacak tören için çalıştıklarını, o 
gün Kara Kuvvetleri Komutanı olan Or-
general Salih Zeki Çolak ve beraberin-
deki heyetin kışlaya gelmesi nedeniyle 
kışlada kalıp arz yaptığını anlattı.

Son ziyaretçiyi de uğurladıktan 
sonra Hakan Atınç’ın birlikte bir çay 
içip ayrılabileceklerini söylediğini ifade 
eden Okan, çay yerine sigara içmek için 
izin istediğini ve Atınç’ın da izin verdi-
ğini bildirdi.

Okan, bir süre sonra Kurmay Baş-
kanı Yarbay Mehmet Şahin’in, Atınç’ın 
Ünsal Coşkun ile görüşme yaptığını ve 
gidebileceğini söylemesi üzerine birlik-
ten ayrıldığını iddia etti. 

18 Temmuz’da helikoptere hazırlık 
emri vermiş

Darbe girişiminden üç gün sonra 
18 Temmuz’da Kara Havacılık Komu-
tanı Hakan Atınç’ın telefonla arayıp 
Genelkurmay Başkanlığından gelen 
telefon emri üzerine taarruz helikop-

terlerinin ivedi hazırlanmasını istediği-
ni belirten Okan, şöyle konuştu:

“Zırhlı tümendeki tankların niza-
miyeden çıkış yapacağı ihbarı alındı-
ğını, onların nizamiyeden çıkmayacak 
şekilde atış yapılmasını söyledi. Ben de 
‘Komutanım yanlışlık olmasın... Daha 
darbeden yeni çıktık’ dedim. Kesinlikle 
doğru olduğunu ve ivedi kalkış yapıl-
ması emri verdi. Makam odalarımızın 
alt katında taarruz helikopter taburu 
odaları vardı. Emri ilettim. Pilotlar te-

reddüt etti, uçmak istemediler. Ben de 
onlara Hakan Paşa’nın yanına gitme-
mizi, emri bizzat ağzından duymalarını 
söyledim. Ama helikopterlerin de hazır 
olması gerekiyordu. Önce taarruz han-
garına uğradık. Helikopterler hangarın 
içindeydi. Ankara Batı Savcılığından 
gelen savcılarımız, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü personeli içeride işlem yapı-
yordu. Metin Albay başındaydı, refakat 
ediyordu. Orada emri tabur komutan 
vekili olan Binbaşı Suat Akyaz’a ilettim. 

Hakan Paşa’nın yanına gitmek üzere 
çıkarken teknisyenlerden bazılarının 
emre itiraz ettiğini ve Albay Metin’in 
de bağırarak emri tekrarladığını duy-
dum. Personel helikopter çıkarmaya 
başladı. Ben uçacak pilotlarla Hakan 
Paşa’nın yanına gittim. Hakan Paşa 
görevin iptal olduğunu, pilotların ve 
teknisyenlerin, alay komutanının hiçbir 
tereddüte maruz kalmadan emirlere 
uyması gerektiğini söyledi.”

Hakan Paşa’nın personele de ses-
lendiğini belirten Okan, “Sonrasında 
olayı araştırdığımızda, Zırhlı Tümen 
komutanının en alt seviyedekiler dahil 
bütün komutanları toplantıya çağırdığı-
nı, bunu gören bir başçavuşun da Ge-
nelkurmaya telefon ihbarı yaptığını ve 
sosyal medyadan tweet attığını, bunun 
üzerine bize emir verildiğini öğren-
dim.” diye konuştu.

Darbe girişimi sonrası helikopterle-
ri bozmuşlar

“Darbe sonrası Güvercinlik’te, Ulu-
can Meydanı ve Akıncı Üssü’nde bulu-
nan tüm hava araçlarını, küçük eğitim 
uçakları dahil teknik personel marife-
tiyle kontrollü gayri faal hale getirdik. 
Yani uçmaz duruma geldiler.” diyen 
Okan, özellikle taarruz helikopterlerin-
de bulunan parçaları söktürdüklerini 
bildirdi. Kışladaki tüm personelin ifade-
lerinin alındığını ve idari tahkikat yapıl-
dığını belirten Okan, “15 Temmuz hain 
darbe girişiminde Güvercinlik kışlasın-
da toplam 21 helikopter kullanılmıştır. 
Uçan 42 pilottan alaydan uçan sayı 
sadece 8’dir. Alayda normalde 150 ci-
varında uçuşa müsait pilot bulunmak-
tadır.” dedi. Darbe girişiminden sonra 
18 Ocak 2017’de gözaltına alınıp 20 
Ocak’ta tutuklandığını anlatan Okan, 
tahliyesini talep etti. Duruşmanın öğle-
den önceki bölümünde sanık eski kur-
siyer Teğmen İbrahim Furkan Gülcan 
da savunma yaptı. n AA

CHP’li Erdoğdu’dan ‘toplu 
sözleşme’ açıklaması

Torun: Türkiye’de yaşanan
adaletsizliğe dikkat çektik

CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Aykut Erdoğdu, yaptığı yazılı açık-
lamada, iktidarın kamu görevlileri 
ve memur emeklilerinin maaşlarına 
ilişkin teklifini değerlendirdi. 

Yaklaşık 5 milyon kamu çalı-
şanı ve emeklisini ilgilendiren zam 
pazarlığında hükümet, saray ve sarı 
sendika üçgeninde memura kum-
pas kurulduğunu, kamu çalışanları 
ve emeklilerin “ölüm gösterilerek 
sıtmaya razı edilmeye çalışıldığını” 
ileri süren Erdoğdu, şöyle devam 
etti:

“15 yıllık AKP iktidarı boyunca 
kamu çalışanı ve emeklilerinin sa-
dece enflasyon kaybı karşılanmıştır. 
Yapılan zamlar sadece enflasyon 
tazminatı kabilindedir. Aynı dönem 
içerisinde Türkiye ekonomisinde 
gerçekleşen büyümeden çalışan ve 
emeklilere pay verilmemiştir. Oysa 
ülke ekonomisinde gerçekleşen bü-
yümede kamu çalışan ve emeklile-
rinin de payı ve hakkı vardır. 2003 
yılından itibaren açıklanan enflas-
yon ve büyüme oranları birlikte he-
saplandığında 2016 sonu itibarıyla 
kamu çalışan ve emekli maaşlarının 
reel olarak 7,13 katına çıkması gere-
kirdi. Yani 2003 yılı başında bin lira 
alan bir memurun maaşının 2016 
sonunda 7 bin 130 lira olması gere-
kiyordu.”

Bütün kamu çalışan ve emekli-

lerinin bu hesabı yapmaları gerekti-
ğini savunan Erdoğdu, “Eğer 2003 
yılı başında aldıkları maaşın 7,13 
katı maaşı alamıyorlarsa hakları-
nın hükümet tarafından çalındığını 
bilmelidirler.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Erdoğdu, kamu çalışanı ve 
emeklilerinin çalınan maaşlarının 
yapılan yolsuzluk ve suistimallerle 
yandaşlara peşkeş çekildiğini iddia 
etti. 

Kamu çalışanları ve emeklilerin 
geçmişten gelen haklarını alabilme-
leri için maaşların iki katına çıkarıl-
ması gerektiğini kaydeden Erdoğdu, 
bu zam oranının bile geçmiş 15 yıl-
da çalınan hakların birikmiş değeri-
ni karşılamayacağını savundu.
n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyinde biz PYD’ye, YPG’ye bir sözde devlet asla kurdurmayız, 
kurdurmayacağız. Kürt kardeşlerim, Türkiye’nin güneyinde böyle bir oluşuma asla fırsat vermeyecektir” dedi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe 
girişiminde İstanbul’daki faaliyet-
lerine ilişkin ana davanın Silivri 
Ceza İnfaz Kurumunda görülen 
duruşmasını ve Sincan Ceza İnfaz 
Kurumunda görülen Akıncı Üssü 
Davası’nı takip eden TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkan Vekili ve AK Parti İstanbul 
Milletvekili Fatma Benli, davalara 
ilişkin değerlendirmelerde bulun-
du.

Silivri’deki duruşmada mah-
keme heyetinin, Milli Savunma 
Bakanlığı, AKOM, Digitürk ve İs-
tanbul Büyükşehir Beledeyesi’nin 
müdahillik taleplerini kabul ettiği-
ni belirten Benli, suçtan zarar gö-
ren kurum, kuruluş ve kişiler ola-
rak davaları millet adına sonuna 
kadar takip edeceklerini söyledi.

İstanbul’daki FETÖ ana dava-
sını takip eden, 15 Temmuz şehi-
di 16 yaşındaki Mahir Ayabak’ın 
annesinin vakur duruşundan çok 
etkilendiğini dile getiren Benli, 
birkaç gün önce şehit oğlunun do-
ğum gününü kutlayan bir annenin 
“Evlattan değerli vatanımız var. 

Ona canımız feda.” diyebilecek 
kadar büyük vatan aşkına sahip 
olduğuna şahitlik ettiğini aktardı.

“ONURLU DAVRANIŞ 
BEKLENMEZDİ”

Fatma Benli, şehit yakınlarının 

gösterdiği büyüklük karşısında 
FETÖ üyesi darbecilerin yalanlarla 
ve insanların akıllarıyla dalga ge-
çer ifadelerle kendilerini aklamaya 
çalıştıklarını belirterek, “Zihinle-
rini, iradelerini kiraya veren, yap-
tıklarından zerre kadar pişmanlık 
duymayan, uydurma rüyalarla 
birbirlerini motive etmeye çalışan 
darbeci hainlerden onurlu bir dav-
ranış da beklenmezdi.” ifadesini 
kullandı.

İradelerini tek bir kişinin kulla-
nımına veren ve rüyalarla kandı-
rılan darbecilerin sıkıyönetim ata-
ma listesinde her kuruma yönetici 
atadığını hatırlatan Benli, şunları 
kaydetti:

“Darbeciler başarılı olacakları-
na o kadar inandırılmış ki her ku-
ruma yönetici atamışlar. Rüyalar-
la kandırılarak başarılı olacağına 
inandırılmış FETÖ’cüler, her şeyi 
yapabileceklerini düşündüler ama 
milletin iradesini, ‘Evlattan değer-
li vatanımız var. Ona canımız feda’ 
diyebilen annelerin varlığını hesa-
ba katmadılar.”
n AA

‘Suriye’nin kuzeyinde 
devlet kurdurmayız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’nde gerçekleştirilen 39. Muhtarlar 
Toplantısı’nda gündemi değerlendir-
di.

Olağanüstü hal uygulamasının 
en önemli özelliğinin, terör örgütle-
rini defetmek olduğunu ifade eden 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Benim Güneydoğu’daki, Do-
ğu’daki, ülkemdeki halkım huzura 
ulaşmadıkça biz, devlet başkanı ola-
rak sorumluluğumuzu yerine getir-
miş olamayız. Benim muhtarlarım 
tehdit edilerek, ‘Eğer bu köylerden, 
eğer bu mahalleden bizim dışımızda 
herhangi bir partiye bir tane oy çıkar-
sa bilesin ki öldürülürsün.’ bu tehdit 
altında benim muhtarım olduğu sü-
rece, ben sorumluluğumu yerine ge-
tirmiş olamam.”

“Sözde devlet asla kurdurmaya-
cağız”

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine 
ilişkin hassasiyetine dikkati çeken Er-
doğan, şunları kaydetti:

“Suriye’nin kuzeyinde biz PYD’ye, 
YPG’ye bir sözde devlet asla kurdur-
mayız, kurdurmayacağız. Şunu da 
söyleyeyim; bazıları ‘Kürt devleti’ fi-
lan deyip duruyorlar. Ben bunu Kürt 
kardeşlerime bir hakaret telakki edi-
yorum. Zira benim Kürt kardeşlerim, 
inanıyorum ki Suriye’nin kuzeyinde, 
Türkiye’nin güneyinde böyle bir olu-
şuma asla fırsat vermeyecektir.”

“KUSURA BAKMASINLAR”
Suriye’nin kuzeyinde terör kori-

doru oluşturarak Akdeniz ulaşılmak 
istendiğini vurgulayan Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Yapmak istedik-
leri neydi? Suriye’nin kuzeyinde bir 
terör koridoru oluşturmak suretiyle 
Akdeniz’e ulaşmaktı. Kusura bak-
masınlar, Cudi’de ne yaptıysak, Ten-

dürek’de ne yaptıysak, Kandil’de ne 
yapıyorsak, Gabar’da ne yapıyorsak, 
Bestler-Dereler’de ne yapıyorsak, her 
yerde bunları nerede görürsek aynı-
sını yapmaya devam edeceğiz.” 

Erdoğan, şöyle konuştu: “Tür-
kiye’nin çıkarları, hassasiyetleri, ta-
lepleri söz konusu olduğunda kibirle 
demokrasiden, insan haklarından, 
bize ders vermekten söz edenlerin, 
kendi çıkarlarını nasıl her şeyin üze-
rinde tuttuklarını biz çok iyi biliriz. 
Her dediklerini yapan, her istedikle-
rini yerine getiren, adeta emirlerine 

amade bir Türkiye hayaliyle yanıp 
tutuşanlar, biz kendi ajandamızı ta-
kip ettikçe, onurlu ve dik bir duruş 
sergiledikçe adeta kuduruyorlar ve 
kuduracaklar.”

“BUNLAR VATANSEVER DEĞİLDİR”
Türkiye’nin, yatırımlarını sürdür-

düğüne işaret eden Erdoğan, “Şimdi 
denizin üzerine havalimanı yapıyo-
ruz, bunlar ‘İstemezük’ diyorlar. Kim 
bunlar? Komünistler, komünistler. 
İki ili, Artvin ve Rize’yi kucaklayacak 
bu havalimanı, adam ‘İstemezük’ di-
yor. Bu sol zihniyet, bu komünistler, 

bunlar hiçbir zaman vatansever, mil-
liyetperver değildir.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun tepki yürüyüşüne 
değinen Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Sözde adalet yürüyüşü yapıyor biri-
si, Ankara’dan çıkmış İstanbul’a yü-
rüyor. Arada sırada bir de karavana 
oturuyor ve atletle bir yemek yiyor. 
Bugün de baktım ki, bir gazete başlık 
atmış, ‘Vatandaş falanca.’ Bu benim 
vatandaşıma hakarettir. Benim va-
tandaşım böyle, hele hele bir siyasi 
partinin, anamuhalefetin başında 
olacak, çağıracak gazeteciyi, ‘Gel, be-
nim bu fotoğrafımı bir çek.’ ve ondan 
sonra da ‘Ben Atatürk’ün partisinin 
başıyım.’ Sen Atatürk’ü böyle atletle, 
yemek yerken görüp de resim çektir-
diğine şahit oldun mu? Böyle bir şey 
var mı?”

“HERKESE GÖNLÜMÜZ VE 
KOLLARIMIZ AÇIKTIR”

AK Parti’de köklü bir değişim sü-
reci başlatıldığını hatırlatan Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“FETÖ gibi, PKK gibi, DEAŞ gibi 
DHKP-C gibi ihanet örgütleri ile terör 
örgütleri ile birlikte hareket etmediği 
sürece, kökeni, meşrebi, yaşam biçi-
mi ne olursa olsun herkese gönlümüz 
ve kollarımız açıktır. Unutulmama-
lıdır ki canımız pahasına yürüttüğü-
müz bu mücadeleyi şu partinin veya 
herhangi bir siyasetçinin çıkarı değil, 
ülkemizin ve milletimizin bekası için 
veriyoruz. Hiç kimsenin, kendi çıkarı 
veya saplantıları uğruna bu mücade-
leye darbe vurma hakkı yoktur. Biz 
bu anlayışla kendi partimizde köklü 
bir değişim sürecini başlattık. Diğer 
partilerin de aynı anlayışla kendilerini 
yenilemelerini, yaklaşımlarını ve söy-
lemlerini gözden geçirmelerini bekli-
yoruz.”  n AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Seyit Torun, CHP Çanakkale Millet-
vekilleri Muharrem Erkek ve Bülent 
Öz ile 26-29 Ağustos tarihlerinde 
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı’n-
da gerçekleştirilecek Adalet Kurul-
tayı için incelemelerde bulunmak 
üzere Çanakkale’ye geldi.

Partisinin İl Başkanlığında ba-
sın mensuplarıyla bir araya gelen 
Torun, kurultay öncesinde bölgede 
inceleme yapıp görüş alışverişinde 
bulunacaklarını ifade etti.

Torun, kurultay alanının 26 
Ağustos’a kadar tam anlamıyla 
hazır hale getirileceğini belirterek, 
şöyle devam etti: “Bir Adalet Yürü-
yüşü gerçekleştirdik ve Ankara’dan 
İstanbul Maltepe’ye yaklaşık 435 
kilometre yürüdük. Binler, milyon-
lar bizimle yürüdü ve adalet tale-
bimizi ilettik. Türkiye’de yaşanan 
adaletsizliğe dikkat çektik. Bu çok 
kabul gördü. Türkiye’de adalet talep 
eden ve hukuksuzluğa karşı çıkan 
herkes bu anlamda cesaret buldu 
ve üzerindeki bu korkuyu, endişeyi 

bir tarafa bıraktı. Çanakkale’de ya-
pacağımız Adalet Kurultayı yürüyü-
şümüzde talep ettiğimiz adaletin bir 
açılımı. Yaklaşık 8 ana konu ve 15-
20’nin üzerinde farklı konuda adalet 
talebimizi yineleyeceğiz. Günde, öğ-
leden önce ve sonra olmak üzere iki 
konu işleyeceğiz.”

Kurultay sürerken çalıştaylar 
yapılacağına değinen Torun, “Alan 
içerisinde Türkiye’de yaşanan ada-
letsizliklerle ilgili hukukun gerçek-
leşmediği belli davalarla, konularla 
ilgili bir hafıza sokağımız olacak. 
Bir adalet kutumuz olacak. Orada 
daha sonra Çanakkale’mizde inşa 
edilmek üzere bir adalet anıtı ger-
çekleştireceğiz. ‘Adalet için bir tuğla 
da sen koy’ diyeceğiz ve yüzyıllara 
hitap edecek. Türkiye’de bugün 
yaşanan adaletsizliği simgeleyecek 
bir adalet anıtı da gerçekleştirece-
ğiz. Bunun yanı sıra kurultayımızda 
birçok konuda akademik, bireysel 
çalışmalar olacak. 4 gün boyunca 
dolu dolu bir program gerçekleştire-
ceğiz” dedi.  n AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Aykut Erdoğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştiri-
len 39. Muhtarlar Toplantısı’nda gündemi değerlendirdi.

‘FETÖ’cüler milletin iradesini hesaba katmadı’

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli
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Astana’daki Suriye toplantısı ertelendi Irak güçleri Telafer’de bir semti ele geçirdi 

Ağustos sonunda yapılması 
planlanan Suriye konulu 6. Astana 
toplantısı eylüle ertelendi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı 
Kayrat Abdrahmanov, başkent As-
tana’da ağustos sonunda yapılması 
planlanan Suriye konulu 6. toplan-
tının eylül ortasında yapılabileceğini 
belirtti. 

Abdrahmanov, hükümet bina-
sında gazetecilere yaptığı açıklama-
da, Rusya’dan aldıkları bilgiye göre, 
garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve 
İran’ın ağustos ayının sonuna kadar 
uzmanlar seviyesinde teknik gö-
rüşme gerçekleştirmek istediklerini 
söyledi.

Söz konusu teknik görüşmede 

Suriye konulu 6. Astana toplan-
tısının gündemi ve net tarihinin 
belirleneceğini ifade eden Abd-
rahmanov, “Ön belirlemelere göre 
toplantı eylül ortasında olabilir” 
dedi.  Astana’daki Suriye konulu 5. 
toplantı 4-5 Temmuz’da yapılmış, 
toplantıda çatışmasızlık bölgelerinin 
belirlenmesi tartışılmıştı.  n AA

Irak güçleri, ilk kez Telafer’e 
bağlı bir semti ve ilçedeki petrol ra-
finerisini ele geçirdi.

 Irak güçlerinin Musul’a bağlı 
Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçe-
sinde ilk kez bir semti terör örgütü 
DEAŞ’tan geri aldığı belirtildi. Irak 
ordusuna bağlı Çevik Kuvvet Söz-
cüsü Abdulemir Muhammedavi, 

AA muhabirine yaptığı açıklama-
da, “Çevik Kuvvet güçlerimiz, Te-
lafer’in batısındaki Kifah el-Şimali 
semtini DEAŞ’tan kurtardı.” dedi. 
Muhammedavi, başlarda yoğun 
çatışmalar yaşansa da güvenlik 
güçlerinin DEAŞ’ın direniş hattını 
kırarak söz konusu semtte kontrolü 
sağladığını ifade etti. Telafer ope-

rasyonlarını yürüten Korgeneral 
Abdulemir Yarullah da yaptığı yazı-
lı açıklamada, 16.Tugay güçlerinin 
Telafer’e bağlı Kesk Petrol Rafineri-
si’ni DEAŞ’tan geri aldığını duyur-
du. Yarullah, Irak güçlerinin ayrıca 
Taştiyye ve Tel el-Simen köylerini 
de kurtardığını kaydetti.
n AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Sri 
Lanka’da iki yıl önce inşa edilen 
Mannar Türk Köyü’ne anaokulu, 
sağlık birimi ve çocuk oyun alanın-
dan oluşan tesis yapılacak.

TİKA’dan yapılan yazılı açıkla-
maya göre, ülkedeki terör olayları 
nedeniyle yerlerinden olan Müslü-
manların geri döndükleri bölgede 
barınmaları için başkent Kolom-
bo’ya 300 kilometre uzaklıktaki 
100 konuttan oluşan Mannar Türk 
Köyü’ne yapılacak tesisin temel 
atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, TİKA Güneydoğu Asya 
ve Latin Amerika (DOGAL) Dairesi 
Başkanı Dr. Rahman Nurdun, Dak-
ka Program Koordinatörü Ahmet 
Refik Çetinkaya ile Mesken ve Kay-
nakları Geliştirme Kuruluşunun 
(OHRD) yöneticilerinden emekli 
Büyükelçi Meerashaib Maroof ka-
tıldı.

Törende konuşan Dr. Nurdun, 
Türkiye’nin Sri Lanka halkının 
yanında olduğunu ve terör mağ-
durlarının eski yaşamlarına döne-
bilmeleri için konut ihtiyaçlarının 
TİKA tarafından karşılandığını be-

lirtti.
Nurdun, Türk köyünde yaşa-

yanların eğitim ve sağlık alanların-
daki eksikliklerin giderilmesi için 
inşasına başlanan anaokulu, sağlık 
birimi ve çocuk oyun alanının en 
kısa sürede bölgedeki Müslüman, 

Hristiyan, Hindu ve Budistlerin de 
aralarında bulunduğu tüm halka 
hizmet vereceğini vurguladı.

Mannar Türk Köyü’ndeki ince-
lemelerin ardından TİKA heyeti, 
Sri Lanka Sanayi ve Ticaret Baka-
nı Abdül Reşid Bathiudeen’i ma-

kamında ziyaret etti. Görüşmede, 
ülkedeki TİKA projeleri hakkın-
da bilgi verildi. Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Bathiudeen, Mannar’daki 
Türk köyü ve ülke genelindeki pro-
jeleri dolayısıyla Türk halkına ve 
TİKA’ya teşekkür etti.  n AA

Telafer’den kaçan 3 bin 200
sivil kamplara yerleştirildi

İsrail, Kudüs’te Filistinlinin 
evini ikinci kez yıktı

Uluslararası Göç Örgütü, terör 
örgütü DEAŞ’ın elinde tuttuğu Te-
lafer ve çevresinden kaçan 3 bin 
200 sivili, Musul’un güneyindeki iki 
kampa yerleştirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 
terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılması 
için operasyon başlatılan Türkmen 
Telafer kenti ve çevresinden kaçan 
3 bin 200 sivilin güvenli bölgelerde-
ki çadır kamplarına yerleştirildiğini 
belirtti. 

IOM Irak tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, Telafer ve çevre 
bölgelerinden son 4 gün içerisinde 
kaçan 3 bin 200 sivilin güvenli böl-
gelerde kurulan iki çadır kampına 
yerleştirildiği ifade edildi. Açıkla-
mada, sivillerin çok bitkin, sağlık 
durumlarının kötü olduğuna yer 
verilerek, özellikle çocuklarda yeter-
siz beslenmeye bağlı rahatsızlıkların 

görüldüğü kaydedildi. 
Telafer’den kaçmak zorunda ka-

lan sivillerin saatlerce tehlikeli böl-
gelerden geçerek yürümek zorun-
da kaldığına değinilen açıklamada, 
önümüzdeki günlerde binlerce sivi-
lin daha güvenli bölgelere kaçabile-
ceği uyarısında bulunuldu. 

Uluslararası Göç Örgütü, sivil-
lerin yanlarına sadece birkaç hafif 
eşya alabildiklerini belirterek, son 
4 gün içerisinde gelen 3 bini aşkın 
sivilin Musul kent merkezinin güne-
yinde yer alan Kayyara ve Hacı Ali 
kasabalarındaki çadır kamplarına 
yerleştirildiğini duyurdu.

Musul kent merkezinin 63 kilo-
metre batısında yer alan, Türkmen-
lerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 
16 Haziran 2014’ten bu yana terör 
örgütü DEAŞ’ın elinde bulunuyor.
n AA 

İsrail, Doğu Kudüs’te Filistin-
li Abdulkerim Ebu Sineyneh’e ait 
evi “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle 
ikinci kez yıktı. İsrail’e bağlı Kudüs 
Belediyesi ekiplerinin Doğu Ku-
düs’ün Silvan beldesinde geçen haf-
ta salı günü yıktığı Ebu Sineyneh’e 
ait ev, gönüllülerin de yardımıyla 
yeniden inşa edildi. Ancak belediye 
ekiplerinin bu sabah Bustan Mahal-
lesi’ne tekrar gelerek evi ikinci kez 
yıktığı görüldü.

Bustan Mahallesi sakinleri, Ebu 
Sineyneh’in evinin mahalledeki di-

ğer evlerin yıkımı için başlangıç ol-
masından endişe ediyor.

İsrail makamları, Doğu Ku-
düs’te Filistinlilere ait binlerce evi 
“ruhsatsız” olduğu iddiasıyla yıkma 
tehdidinde bulunuyor. İsrail’e bağlı 
belediyenin kendilerine ruhsat ver-
mekten kaçındığını ve söz konusu 
uygulamanın hiçbir hukuki daya-
nağının bulunmadığını dile getiren 
Filistinliler ise bunun “İsrail’in yıl-
dırma ve kenti Yahudileştirme poli-
tikalarının parçası” olduğunu belir-
tiyor  n AA

UNICEF, Nijerya’da Boko Haram terör örgütü militanlarının çocukları “canlı bomba” olarak kullanıldığını 
ve geçen yıl 19 olan çocuk canlı bomba sayısının bu yılın ocak-ağustos döneminde 83’e çıktığını bildirdi

Nijerya’da 83 çocuk canlı 
bomba olarak kullanıldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yar-
dım Fonu (UNICEF), yıl başından bu 
yana Nijerya’nın kuzeydoğusunda 
Boko Haram terör örgütü militanla-
rınca 83 çocuğun “canlı bomba” ola-
rak kullanıldığını açıkladı. 

UNICEF sözcülerinden Marixie 
Mercado, BM Cenevre Ofisi’nde dü-
zenlenen basın toplantısında, geçen 
yıl 19 olan çocuk canlı bomba sayısı-
nın bu yılın ocak-ağustos döneminde 
83’e çıktığına dikkati çekti 

Bu durumu açıklayacak kelime 
bulamadığını vurgulayan Mercado, 
canlı bomba olarak kullanılan çocuk-
ların 55’inin kız, 27’sinin erkek oldu-
ğunu, bir patlamada kullanılan be-
beğin cinsiyetinin belirlenemediğini 
kaydetti.

Boko Haram’ın sivil hedeflere yö-
nelik intihar eylemlerinde her defa-
sında sorumluluk üstlenmediğini be-
lirten Mercado, diğer silahlı grupların 
ise bu tür bir taktiği bulunmadığına 

işaret etti. 
Örgütün 2009’dan bu yana sür-

dürdüğü şiddet olaylarının en büyük 
kurbanlarının çocuklar olduğunu 
vurgulayan Mercado, Boko Haram’ın 
elinden kurtulan çocuklara psikolojik 
destek verdiklerini ve bu çocukları 
topluma yeniden kazandırılmak için 
aileleriyle de çalışmalar yürüttüklerini 
sözlerine ekledi.

20 bin sivil öldü
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İş-

ler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens 
Laerke de 2009’dan bu yana Nijer-
ya’daki şiddet olaylarında yaklaşık 20 
bin kişinin yaşamını yitirdiğini ve bir 
milyon 700 bin sivilin yerinden oldu-
ğunu kaydetti.

Son yıllarda düzenlenen etkili 
operasyonlara rağmen örgüt, Afri-
ka’nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi 
olan Nijerya’da hala ciddi bir güvenlik 
sorunu olarak varlığını hissettiriyor.
n AA

TİKA’dan Sri Lanka’daki Türk köyüne yardım 

UNICEF sözcülerinden Marixie Mercado, geçen yıl 19 olan çocuk canlı bomba sayısının 
bu yılın ocak-ağustos döneminde 83’e çıktığına dikkati çekti.
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Konya 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısında 7’nci oldu. 
Yapı ruhsatı verilen binaların toplam değerinde ise 3,5 milyar TL ile Konya 6. sırada yer aldı 

Konya yapı ruhsatı
sayısında 7. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü, Konya’nın 
Ocak-Haziran dönemi Yapı İzin İsta-
tistikleri hakkında bilgi verdi. TÜİK 
Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu tara-
fından yapılan açıklamada, Konya 
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 
yapı ruhsatı verilen bina sayısında 
7’nci oldu. 

“Konya 2017 yılı Ocak-Haziran 
döneminde yapı ruhsatı verilen 2 bin 
714 bina ile (yüzde 3,7) Türkiye’de 
7’nci sırada yer aldı” diyen TÜİK Böl-
ge Müdürü İsmail Çapoğlu, “Türki-
ye’de 2017 yılı Ocak-Haziran döne-
minde yapı ruhsatı verilen bina sayısı    
74 210 oldu. İstanbul ili yapı ruhsatı 
verilen 11 385 bina ile (yüzde 15,3) 
Türkiye’de ilk sırada gelirken, bu ili 
sırasıyla 6 628 bina ile (yüzde 8,9) İz-
mir ve 4 290 bina ile (yüzde 5,8) Bur-
sa illeri izledi. Muş ili 17 bina ile son 
sırada yer aldı” ifadelerini kullandı. 

KONYA METREKARE 
ORANINDA 6. SIRADA 

Konya’da yapı ruhsatı verilen bi-
naların yüzölçümünün 4 milyon met-
rekare olduğunu aktaran Çapoğlu, 
“2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 
Konya yapı ruhsatı verilen 4 milyon 
metrekare alan ile Türkiye’de 6’ncı sı-
rada yer aldı. Konya ilinde yapı ruhsa-
tı verilen toplam alanın yüzde 52,5’i 
(2,1 milyon m2) konut kullanım alanı, 
yüzde 29,3’ü (1,2 milyon m2) konut 
dışı kullanım alanı ve yüzde 18,2’si 
(737 bin m2) ortak kullanım alanı 
olarak gerçekleşti.  Türkiye’de 2017 
yılı Ocak-Haziran döneminde yapı 
ruhsatı verilen yapıların toplam yü-
zölçümü 123,8 milyon m2 iken; bu-

nun 69,9 milyon m2’si (yüzde 56,5) 
konut, 26,91 milyon m2’si (yüzde 
21,7) konut dışı ve 26,94 milyon 
m2’si ise (yüzde 21,8) ortak kullanım 
alanı olarak gerçekleşti. İllere göre 
yapı ruhsatı verilen yapıların toplam 

yüzölçümünde ise 24,4 milyon m2 ile 
İstanbul en yüksek paya sahip olur-
ken İstanbul’u, 13,5 milyon m2 ile 
Ankara ve 7,2 milyon m2 ile İzmir 
izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller 
sırasıyla Muş (28 bin m2), Tunceli (37 
bin m2) ve Hakkari (43 bin m2) oldu” 
dedi. 

BİNALARIN TOPLAM 
DEĞERİ 3,5 MİLYON TL

Çapoğlu, “2017 yılı Ocak-Hazi-
ran döneminde yapı ruhsatı verilen 
binaların toplam değeri 3,5 milyar 
TL’dir. Konya ilinde yapı ruhsatı veri-
len binaların toplam değeri 3,5 milyar 
TL olup bu değer ile Türkiye’de 6’ncı 
sırada yer aldı. Türkiye’de 2017 yılı 
Ocak-Haziran döneminde yapı ruh-
satı verilen binaların toplam değeri 
127,9 milyar TL oldu. İstanbul ili yapı 
ruhsatı verilen binaların toplam değe-
ri sıralamasında 27,4 milyar TL değe-

ri ile ilk sırada gelirken, bu ili sırasıyla 
14,7 milyar TL değeri ile Ankara ve 7 
milyar TL değeri ile Bursa illeri izledi. 
Muş ili 27,4 milyon TL bina değeri ile 
son sırada yer aldı. Konya ilinde 2017 
yılı Ocak-Haziran döneminde yapı 
ruhsatı verilen daire sayısı 15 380 
oldu. Konya ili yapı ruhsatı verilen 15 
380 daire sayısı ile il sıralamasında 
10’uncu oldu.  Türkiye’de 2017 yılı 
Ocak-Haziran döneminde yapı ruh-
satı verilen toplam daire sayısı 620 
182 oldu. İstanbul ilinde yapı ruhsatı 
verilen daire sayısı 129 791 olup bu 
değer ile Türkiye’de ilk sırada yer aldı. 
Bu ili sırasıyla 51 011 daire ile Ankara 
ve 40 602 daire ile İzmir illeri takip 
etti. Daire sayısı en az olan iller sırası 
ile Hakkari (59 daire), Muş (102 dai-
re) ve Tunceli (203 daire) oldu” diye 
konuştu. 
n METE ALİ MAVİŞ 

Hac ibadetinde yeni 
uygulamalar hayata geçti!

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac 
İdare Merkezi Başkanı Dursun 
Aygün, Hac İdare Merkezi’nde 
düzenlediği basın toplantısında, 
kutsal topraklarda hac ibadetini ye-
rine getiren hacı adaylarına sunulan 
hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Şehit 
yakınlarına ve gazilere kuraya tabi 
tutulmadan kontenjan verildiğini 
hatırlatan Aygün, 4 bin 500 şehit 
yakını, gazi ve gazi yakınının kutsal 
topraklara gelmeye başladığını söy-
ledi.

Aygün, yurt dışında yaşayanlar 
ve görevlilerle birlikte yaklaşık 100 
bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı-
nın hac farizasını yerine getireceğini 
belirtti.

En yaşlı hacı adayının 98 yaşın-
da olduğunu aktaran Aygün, hacı 
adaylarının yaş ortalamasının ise 
60 olduğunu kaydetti. Aygün, hacı 

adaylarının yüzde 53’ünün kadın, 
yüzde 47’sinin erkek olduğunu dile 
getirdi.

“YEMEK VE EKMEK 
FABRİKALARI KURULDU”

Mekke’de yaklaşık 100 bin ki-
şilik yemek kapasitesine sahip yeni 
bir yemek fabrikasının kurulduğunu 
bildiren Aygün, bunun yanı sıra bu 
sene faaliyete geçen ekmek fabrika-
sını da hizmete sunduklarını söyledi.

Hac organizasyonu kapsamın-
da bu sene bir yeniliğe daha imza 
atarak kumanya uygulaması baş-
lattıklarını belirten Aygün, bu uygu-
lamadan hacı adaylarının memnun 
olduğunu kaydetti. 

Konaklama sisteminde değişik-
liğe gidildiğini anlatan Aygün, oda 
tercihli sistemi uygulamaya koy-
duklarını aktardı.
n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın her Salı gerçekleştirdiği konserler va-
tandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir ile Mehter Konya hayatının bir parçası oldu

Mehter konserleri 
yoğun ilgi görüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Mehter Takımı’nın her Salı Kültür-
park’ta ve Tarihi Bedesten İçi Kapu 
Camii yanında, her Cuma ise Zafer 
Meydanı’nda ve Mevlana Meyda-
nı’nda gerçekleştirdiği konserler 
vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tahir Akyürek, askeri mü-
zik tarihinin başlangıcı ve dünya 
askeri bandolarının temel taşı ola-
rak kabul edilen Mehter’i yaşatmak 
ve Konya’da sosyal hayatın bir par-
çası haline getirmek için çeşitli ça-
lışmalar yürüttüklerini söyledi. 

Şehrin sosyal ve kültürel haya-

tına katkıda bulunmak üzere her 
Salı ve Cuma düzenledikleri meh-
ter konserlerinin devam ettiğini 
kaydeden Başkan Akyürek, konser-
lere Konyalıların ve şehri ziyarete 
gelenlerin yoğun ilgi gösterdiğini 
dile getirdi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 

Mehter Takımı, her Salı 10.45’te 

Tarihi Bedesten İçi Kapu Camii 

yanında, 14.30’da Kültürpark’ta; 

her Cuma ise 14.30’da Mevlana 

Meydanı’nda ve 15.30’da da Zafer 

Meydanı’nda konserler veriyor.
n HABER MERKEZİ

TÜİK Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu 
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Süper Kupa Finali’ndeki sevinç 
gösterileri pahalıya mal oldu. Nere-
deyse devre arasına kadar maç izle-
yemeyecek Konyalı. Sebebi üç beş 
kendini bilmezin galeyanına gelen ta-
raftarın sahaya girmesi… Eğitimsizlik 
mi, kontrolsüzlük mü, gaza gelmek mi 
adını siz koyun… 

Ama sezon başı hem kombine sa-
tışlarına taş koyan, hem de takımı elsiz 
ayaksız, sessiz sedasız koyan zihniyeti 
KINIYORUM.

Geçen hafta deplasmanda oyna-
nan Trabzonspor maçında skordan 
ziyade Traore’nin KATLEDİLMESİNE 
üzüldüm. Hani hakem gibi bir hakem 
maçı yönetmiş olsa iki buçuk kırmızı 

görmesi gereken oyuncuyu oyunda 
tutan zavallıya da bir şey diyemiyo-
rum… Erken başladılar, görünen o 
ki bu filmin başrolünde yine onlar 
olacaklar. Tabi kaliteleriyle değil rezil-
likleriyle.

Geçen hafta oynanan maç beni 
gelecek adına biraz korkuttu, Neden 
mi?

1- Her aldığı topla rakip kaleye hız-
la akmaya çalışan takımın hatları arası 
çabuk açılır.

2- Dönüşlerde boş alanları kapat-
mak ve rakip için önlem almak zorla-
şır.

3- Yerleşmiş savunmada gol 
yemek bireysel hataların çokluğunu 

gösterir. Yenilen her iki 
golde de bireysel hata-
ların olması, hatta ikinci 
golde baskı olmaması-
na rağmen iki stoperin 
birden topu ıskalaması 
bence talihsizlik değil be-
ceri eksikliği idi.

Aykut KOCAMAN’ın 
yaptıkları ortada. Borçlar 
içindeki kulübü iki ayrı 
yılda minimum harca-
malarla önce 3. Sonra da Türkiye Ku-
pası sahibi yaptı. Dar bütçelerle alınan 

oyuncuları iyi paralara 
satarak kulübe yaklaşık 
10 milyon Euro gelir sağ-
ladı. Bu para 40 milyon TL 
eder ki, transferde elinizin 
güçlenmesi anlamına ge-
lir. Daha gelecek vadeden 
elinizde Skubic gibi Amir 
gibi, Fofana gibi yeni isim-
ler var ki bunların toplam 
maliyeti 1 milyon Euro’yu 
bulmuyor.

Yeni antrenör, yeni transferler 
yeni oyun anlayışı belki sancılı olacaktı 

ama bugünkü maç gösterdi ki, her 
şey güzel olacak gözüküyor.

Mustafa Reşit AKÇAY tarzıyla 
(Sakız çiğnemesi, şapkayı ters giy-

mesi, antrenmanda kolbastı oynaması 
ile ) belki biraz ters gelebilir ancak, bü-
tün insanları olduğu gibi kabul etmek 
en büyük erdemimiz olmalı.

Yeni transferlerden Abro’yu biraz 
dengesiz bulduğumu söylemek iste-
rim. 

Mehdi ön liberoda izlediğim 3 
maçta güzel işler çıkardı. Traore’yi 
biliyoruz, Musa Araz da bu maçı ka-
zandıran adam olurken gelecek adına, 
maç kazandırma adına doğru transfer 
olduğunu gösterdi.

Taze transferler Ezekiel ile Filipovic 
konusunda da iyi referanslar geliyor 
ama uyum süreci ve takıma adaptas-
yon zaman alabilir.

Görüntü o ki Atiker Konyaspor 
maçları bu yıl çok gollü ve heyecanlı 
olacak. Takım bu kadar iyi oynarken 
maçların izlenmesini engelleyen in-
sanlara ne demeli ki. Bugün takım 
maçı kotardı belki ama yarın bir maçta 
seyirciye, baskıya, tezahürata ihtiyacı-
mız olduğunda ne olacak.

ÖĞRENMELİYİZ SEVİNMEYİ DE 
ÜZÜLMEYİ DE, Hiçbir duyguyu abart-
madan yaşamayı öğrenmeliyiz. Yarın 
telafisi olmayan hatalara neden olma-
mak adına ÖĞRENMELİYİZ.

SEVİNMEYİ DE ÜZÜLMEYİ DE BİLMEK GEREK!

spor@konyayenigun.com
OSMAN DURMUŞ

Geleneksel TİMDER 
Turnuvası başlıyor
Tesisat İnşaat Malzemeciler Derneği’nin (TİMDER) var 

olan dostlukları pekiştirmek ve yeni dostluklar kurulmasına 
vesile olmak amacı ile geleneksel olarak düzenlediği Taner 
Oğuz - TİMDER Halı Saha Futbol Turnuvası 2017 sezonu 
başlıyor. 24 Eylül - 5 Kasım tarihleri arasında her yıl oldu-
ğu gibi saha içinde amansız rekabet, saha dışında ise yeni 
dostluklara sahne olacak turnuva, katılımcı ve organizasyon 
komitesinin titiz çalışma ve hazırlıklarıyla gerçekleşecek. 
Maçlar profesyonel hakemler tarafından yönetilecek ve sağ-
lık ekipleri her an hazır bekleyecek. Katılımcılar da her yıl 
olduğu gibi kendi firmalarına ait özel formalarıyla sahaya çı-
kacak ve aileleriyle birlikte saha çevresinde bulunan sosyal 
tesislerde keyifli bir haftasonu geçirecek. Turnuvayı Birinci, 
İkinci, Üçüncü tamamlayan takımlarla birlikte turnuvanın en 
anlamlı kupası olan En Centilmen Takım’a ve Gol Kralı’na da 
kupaları takdim edilecek. Turnuva katılımcılarının tümüne 
de madalyaları verilecek.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 2 2 0 0 7 2 5 6
2.KASIMPAŞA 2 1 1 0 5 3 2 4
3.BEŞİKTAŞ 2 1 1 0 4 2 2 4
4.K. KARABÜKSPOR 2 1 1 0 4 2 2 4
5.TRABZONSPOR 2 1 1 0 4 3 1 4
6.AKHİSAR BELEDİYE 2 1 1 0 3 2 1 4
7.ATİKER KONYASPOR 2 1 0 1 4 2 2 3
8.SİVASSPOR 2 1 0 1 2 1 1 3
9.BURSASPOR 2 1 0 1 3 3 0 3
10.YENİ MALATYASPOR 2 1 0 1 3 3 0 3
11.M. BAŞAKŞEHİR 2 1 0 1 2 3 -1 3
12.KAYSERİSPOR 2 1 0 1 2 4 -2 3
13.FENERBAHÇE 2 0 2 0 4 4 0 2
14.GÖZTEPE 2 0 1 1 2 3 -1 1
15.ANTALYASPOR 2 0 1 1 2 4 -2 1
16.GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 1 1 1 4 -3 1
17.ALANYASPOR 2 0 0 2 3 6 -3 0
18.OSMANLISPOR 2 0 0 2 2 6 -4 0

KONDAK Üyeleri Gürleyen Kanyonu’nda
Konya Dağcılık Doğa Sporları 

Arama Kurtarma Kulübü (KONDAK) 
tarafından Gürleyen Kanyonu yürüyüş 
etkinliği düzenlendi. Hadim Aşağı Kı-
zılkaya mahallesinde bir araya gelen 
dağcılar 8 kilometrelik zorlu parkuru 
Yerköprü şelalesinde tamamladı. 
KONDAK Kulübü Başkanı Arif Solmaz, 
burada yaptığı açıklamada, kanyonun 
1999 yılında KONDAK üyeleri tarafın-
dan keşfedildiğini ifade etti. 

‘BÜYÜLEYİCİ BİR GÜZELLİK’ 
Hadim Aşağı Kızılkaya mahalle-

sinden başlayan yürüyüşün Yerköprü 
şelalesi yakınlarında tamamlandığını 
belirten Solmaz, şöyle devam etti: 
“8 kilometre uzunluğundaki Gürleyen 
Kanyonunu 1999 yılında keşfettik. 
Çevre il ve ilçelerden gelen dağcı ar-
kadaşlarla birlikte her yıl düzenli ola-
rak can yeleklerimizle, güvenliğimizi 
alarak kanyon içerisinde yürüyoruz. 

Konyalılar, Konya’da böylesine 
büyüleyici bir doğal güzelliğin far-
kında değiller. Konya’da bulunan bu 
kanyon Konya dışındaki dağcılar tara-
fından biliniyor ve onlar bu güzelliğin 
farkında. Herkesi Gürleyen Kanyo-
nu’na bekleriz, kulübümüze bekleriz, 
dağlara bekleriz, doğaya bekleriz.” 
dedi.

EKİP OLARAK KATILACAKLAR
Aksaray Dağcılık Arama Kurtar-

ma ve Doğa Sporları Kulübü (ADASK) 
Başkanı Aydede Gökçe de 13 kişilik 
ekiple Aksaray’dan geldiğini, burayı 
çok sevdiğini, bozkırın ortasında bir 
cennet olarak tanımladığını vurgu-
ladı. Seydişehir Dağcılar temsilcisi 
Mustafa Göncü de etkinliği düzen-
leyen KONDAK Kulübü Başkanı Arif 
Solmaz’a teşekkür ederek gelecek 
yıllarda da ekip olarak katılacaklarını 
söyledi.  n SPOR SERVİSİ

Şan, veda etti
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı gizli haberleşme programı ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu öne sürülerek 

ifadesinin alınmasının ardından Konyaspor Kulüp Başkanlığından istifa eden Ahmet Şan’ın kulüp yöneticilerine gönderdiği sesli 
veda mesajı sosyal medyada paylaşıldı. Şan, “Her insanın başına gelebilecek bir hadise benim de başıma geldi” dedi 

Ahmet Şan yaşanan süreci anlatarak, 
konunun Konyaspor ile ilgisi olmayan bir 
döneme ait olduğunu ve suçsuzluğuna ina-
nılmasını istedi. Şan şöyle konuştu: 
‘TABİİ HER İNSANIN BAŞINA GELEBİLECEK 

BİR HADİSE BENİM DE BAŞIMA GELDİ’
Çok değerli mesai arkadaşlarım, değerli 

yönetim kurulu üyeleri. Sizlerle son genel ku-
ruldan bu yana Mart ayından bu yana ve daha 
öncesinden gelen arkadaşlığımız var. Bu hu-
kuka dayanarak özel bir konuyu paylaşmak 
istedim. Tabii her insanın başına gelebilecek 
bir hadise benim de başıma geldi. Bu konuda 
geçtiğimiz daha doğrusu çalıştığım şirket dö-
neminden bir konu. Yani Konyasporla hiçbir 
ilgisi yok. O döneme rast gelen bir talihsizlik. 

‘İNŞALLAH BU SIKINTILI 
DÖNEM SONA ERECEKTİR’

Fakat benim sizlere inandığım gibi siz-
lerden de istirhamım benim bu konuda suç-
suzluğuma inanmanız. Ve bu süreçte yine 
hep beraber hareket etmemiz çünkü Kon-
yaspor’da başarıyı biz hep birlikte hareket et-

mekle yakaladık. İnşallah bu sıkıntılı dönem 
sona erecektir. Çünkü hem gerek çevrem ol-
sun gerekse ailem olsun hiç kimsenin başını 
öne eğdirecek bir harekette bulunmadık. 

‘YÖNETİMİMİZ DİMDİK 
AYAKTA DURMASI LAZIM’

Tek amacımız hem ülkemize hem Kon-
ya’mıza hizmet etmekti. Hiçbir hesap peşin-
de olmadan, hiçbir ajandamız olmadan bu 
hizmeti yaptık. İnşallah tekrar aranıza döne-
ceğime inanıyorum. Bu süreçte tüzüğümüz 
gereği ikinci başkanımız Sayın Fatih Yılmaz 
başkanlığı yürütecektir. Hiçbir kargaşaya 
hiçbir spekülasyona meydan vermeden yine 
yönetimimiz dimdik ayakta durması lazım. 
Konya’da bu tür boşluklarda çok dedikodu 
yayılabilir hiçbir şeyden taviz vermeden 
2011’den bu yana geldiğimiz nokta belli. Bu 
sürecin Konyaspor’umuz için devam etmesi 
gerekir. Her zaman yanınızdayım duamızla. 
Siz de dualarınızı esirgemeyin. Cenabı Allah 
yardımcımız olsun.”
n İHA
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2012 – 2013 se-
zonu PTT 1. Lig Play 
– Off Şampiyonu Kon-
yaspor

2013 – 2014 se-
zonu Süper Lig 11.’si 
Konyaspor

2014 – 2015 se-
zonu Süper Lig 8.’si 
Konyaspor

2015 – 2016 se-
zonu Süper Lig 3.’sü 
ve Türkiye Kupası yarı finalisti 
Konyaspor

2016 – 2017 sezonu Türki-
ye Kupası Şampiyonu ve Süper 
Lig 9.’su Konyaspor

2017 yılı Süper Kupa Şam-
piyonu Konyaspor

***
Konyaspor’un son beş yıldır 

yakaladığı çıkış kitaplara ders 
olacak nitelikte. Bunun gibi bir 
başarı Avrupa’da yakalanmış 
olsa Türkiye’de günlerce konu-
şulur örnek olarak gösterildi. Ya 
da Türkiye’de başka bir takım 
olsa yine öve öve bitirilemezdi. 
Sevilmiyoruz doğru… 

Konyaspor’un son günler-
deki gündemi ise siyasetten ileri 
gidemiyor. Elde edilen başarılı 
konuşmak bir yana sevinemi-
yoruz bile. Kursağımızda kalıyor 
her şey. Tam kupa aldık şampi-

yonuz derken İz-
mir Marşı çıkıyor 
ortaya. Süper 
Kupa kazandık 
diyoruz IŞİD di-
yorlar, terörist 
diyorlar. Takımı-
mız 3-0 kazandı, 
şu şöyle oynadı 
bu böyle oynadı 
diyoruz, Kon-
yaspor Başkanı 

Ahmet Şan FETÖ’den ifade verip 
ByLock iddiası ile evinde arama 
yapılıyor. Ve sonunda istifa edi-
yor Ahmet Şan. 

Bütün bunların üst üste 
olması tesadüf mü? Konya ve 
Konyaspor’u temsil eden bir 
kişi hiç mi dikkat etmez bir şehir 
uçurma sürüklediğini?

Konyaspor taraftarını övmek 
isterken, sonunda iş buralara 
kadar geldi. Ne demişti Ahmet 
Şan, ‘Bütün stadyumlarda İzmir 
Marşı söylenir ama Konya’da 
söylenmiyor.’ Ahmet Şan’ın bu 
açıklamasından, Konya’nın ve 
Konyaspor’un açığı bekleyen 
kesim bütün nefretini kustu. Bu 
konuşmanın tam Beşiktaş ma-
çından önce olması istenmeyen 
olayların da başlangıcı oldu. O 
konuşma, sosyal medyadaki 
küfürleşmeleri, restleşmeleri, 

randevulaşmaları tetikledi. Kim-
se de çıkıp itidal çağrısında bu-
lunmadı. İnsanları kutuplaştıran 
konuşmaları yapanlar, maçtan 
sonra yine taraftara yüklendi 
tabi. Konyaspor’a verdiği zararı 
görmeden, nasıl bir vebalin altı-
na girdiğini görmenden devam 
etti hayatına.

Bu kutuplaşmayı ortaya çı-
karanlar yüzünden Konyaspor 
beş maç seyircisiz oynama aldı. 
Konyaspor’un aldığı ceza ise 
yine birilerine reklam kapısı oldu. 
Konyaspor’dan bihaber yaşayan 
onlar, bunlar, şunlar çıkıp, cezayı 
kınadı, ‘cezayı indireceğiz’ dedi. 
Reklamını yaptı ve gitti. 

Birilerine yaranmak için 
ağızdan çıkan iki cümle nelere 
maloldu, görüyorlar mı acaba? 
Yıllardır kurumsallığı ve başa-
rılıları ile anılmasını istediğimiz 
Konyaspor, bugün vatan hainliği 
ile itham ediliyor. 

Konyaspor’un başkanlığını 
şu an Fatih Yılmaz yürütecek. 
Sonrasında kim gelir kim gider 
bilinmez. İstediğimi tek şey Kon-
yaspor’un reklam kapısı olarak 
kullanılmaması. Bırakın futbol 
konuşalım, tribün konuşalım, 
siyasetinizi bu takımdan uzak 
tutun. Rahat bırakın artık Kon-
yaspor’u. 

KONYASPOR’U RAHAT BIRAKIN!

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı olan Ahmet Şan, hakkında çıkan iddiaların 
ardından istifa etti. FETÖ soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren ve Bylock kullanıcısı olduğu iddia 

edilen Ahmet Şan, yaptığı açıklamada örgüt ile bağlantısı olmadığını belirtti

MUHAMMED SAYDAM
spor@konyayenigun.com

Ahmet Şan istifa etti!

Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet 
Şan’ın FETÖ operasyonu kapsamında 
savcılığa ifade verdiği ve evinde ya-
pılan aramalar sonucunda telefonuna 
ve elektronik cihazlarına el koyulduğu 
iddiası gündeme bomba gibi düşmüş-
tü. Ahmet Şan daha sonra yaptığı açık-
lamalarda bu iddiaları kabul etti. Şan, 
yapılan sorgunun ardından serbest 
bırakıldı. FETÖ’nün haberleşme prog-
ramı olan Bylock kullandığı iddia edilen 

Ahmet Şan, Konyaspor Başkanlığından 
istifa etti.

AHMET ŞAN’IN AVUKATI 
ARACILIĞI İLE YAPTIĞI 

AÇIKLAMA KONYASPOR RESMİ 
SİTESİNDEN YAYINLANDI:
“Sayın Ahmet Şan’ın avukatı va-

sıtasıyla kamuoyuna yapmış olduğu 
açıklama şu şekildedir:

Büyük Türk Milletine ve Konyaspor 

camiasına arzımdır.
54 yıllık yaşantım boyunca aile-

min, büyüklerimin ve şahsıma inanıp 
benimle yol yürüyenlerin başını öne 
eğecek kasıtlı hiçbir eylemim olma-
mıştır.

Hayat insanı kimi zaman büyük 
başarılarla, kimi zaman da büyük dert-
lerle sınar.

Meşum örgütle hiçbir bağlantı-
mın olmadığı, sonucunda haklılığım 

ve masumiyetimin ortaya çıkacağına 
inandığım bu sıkıntılı süreçte büyük 
sevdama, Konyasporuma zarar gelme-
mesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği 
üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zafer-
leri yaşadığım Konyaspor başkanlığı 
görevinden istifa ediyorum.

Hayatımın her döneminde duanın 
gücüne çok inandım. Dualarınızla im-
kansız denilen başarıları hep birlikte 
hak ederek kazandık.

Sizlerden istirhamın mübarek dua-
larınızı şahsımın üzerinden eksik etme-
menizdir. Saygılarımla.”

NALÇACILILAR İSTİFA 
İSTEMİŞTİ

Ahmet Şan hakkında çıkan iddia-
ların ardından Nalçacılılar Taraftarlar 
Derneği yaptığı açıklama ile Ahmet 
Şan’ın istifa etmesini istemişti. Açıkla-
mada, “Konyaspor Kulübü Başkanı’nın 

bylock kullanıcısı olması sebebiyle 
gözaltına alınması haberini üzüntüyle 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

KONYASPOR’umuzun adının bu 
tarz bölücü örgütlerle birlikte anılma-
sının doğru olmadığını düşünüyor ve 
ilgili şahsın derhal istifa etmesini talep 
ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
n HASİP MUTLU

Konya Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürlüğü 
Halter İl Temsilciliği 2017 
yılı faaliyet takviminde yer 
alan “30 Ağustos Zafer Bay-
ramı Ferdi Halter İl Birinci-
liği” müsabakaları 18-20 
Ağustos 2017 tarihleri ara-
sında yapıldı. Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürlüğü Halter Salonunda 
yapılan “30 Ağustos Zafer 
Bayramı Ferdi Halter İl Bi-
rinciliği” müsabakalarında 
33 bayan, 27 erkek toplam-
da 60 sporcu mücadele etti.
n SPOR SERVİSİ

Halterde 30 Ağustos Kupası

Ahmet Şan hakkında çıkan iddiaların ardından 
Nalçacılılar Taraftarlar Derneği yaptığı açıklama 

ile Ahmet Şan’ın istifa etmesini istemişti



Atiker Konyaspor Başkanı Ah-
met Şan’ın FETÖ operasyonu 

kapsamında gözaltına alınması 
gündeme bomba gibi düştü. 

Ahmet Şan Konyaspor başkan-
lığından istifa ederken, yönetim 
kurulu görevine devam kararı 

aldı. Camia ise olağanüstü ge-
nel kurul bekliyor

Operasyon ve istifa!

Spor Toto Süper Lig’in 2. 
Haftasında evinde Gençlerbirli-
ği’ni 3-0 ile geçen Konyaspor’un 
sevinci uzun sürmedi. Maçın 
hemen ardından Konyaspor 
Başkanı Ahmet Şan’ın Fethul-
lahçı Terör Örgütü’nün haber-
leşme programı Bylock kullanı-
cısı olduğu iddiası ile gözaltına 
alınması gündeme bomba gibi 
düştü. Evi aranan ve yurt dışına 
çıkış yasağı konularak serbest 
bırakılan Ahmet Şan dün sabah 
saatlerinde yaptığı açıklama ile 
başkanlık görevinden istifa etti.

YÖNETİM DEVAM 
KARARI ALDI

Ahmet Şan’ın istifasının ar-
dından gözler mevcut yönetim 
kuruluna çevrildi. Yönetim kuru-
lunun toplu şekilde istifa etmesi 
beklenirken, ilginç bir gelişme 
yaşandı ve yönetim kurulu Fatih 
Yılmaz’ın başkanlığında görevi-
ne devam etme kararı aldı.
KAMUOYU OLAĞANÜSTÜ 
GENEL KURUL BEKLİYOR

Ancak bu karar Konyaspor 
kamuoyunu tatmin etmedi. Ah-
met Şan’ın istifasının ardından 
bütün yönetim kurulunun da 
istifa etmesi gerektiğini belirten 
taraftarlar, en kısa süre içinde 
olağanüstü genel kurula gidil-
mesini ve yeni bir yönetim ile 
yola devam edilmesini istiyor.
KONYASPOR’UN MARKA 

DEĞERİ YERLE BİR
Ahmet Şan’ın FETO ope-

rasyonu kapsamında gözaltına 
alınıp serbest bırakılması ve 
ardından gelen istifası ülke gün-
deminde de geniş yankı buldu. 
Son dönemde sürekli olumsuz 
konularla gündeme gelen Kon-
yaspor’un, Fethullahçı Terör Ör-
gütü ile anılması Konyasporlu 
taraftarları derinden yaraladı. 

YENİ YÖNETİM 
HAZIRLIKLARI

Konyaspor’u içine düştüğü 
kaostan kurtarmak isteyen iş 
adamları da hemen harekete 
geçti. Daha önce yönetimlerde 
yer almış, spor camiasına yakın 
isimlerin yeni bir yapılanma için 
çalışma başlattığı gelen bilgiler 
arasında. 
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig tem-
silcimiz Atiker Konyaspor, ligin 
2.hafta maçında Gençlerbirli-
ği ile karşılaşarak maçtan 3-0 
galip ayrıldı. Ancak Konyaspor 
camiasında yaşanan gelişme-
ler maça gölge düşürdü. Atiker 
Konyaspor’un oynadığı oyun 
taraftarı memnun ederken, genç 
oyuncu Musa Araz karşılaşmada 
2 gol birden atarak yıldızlaştı. 
Milosevic iki asist ile oynarken, 
sol bek Ferhat Öztorun’un asis-
tinde sağ bek Skubic gol atarak 
takımına büyük katkı sağladı. 
Konyaspor bu galibiyet ile pua-
nını 4’e yükseltti.
n SPOR SERVİSİ 

Galibiyet 
gölgede kaldı


