
‘Ajandamız dolu, 
heyecanımız taze’

Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa 
Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, BİK Genel Kurulu’nda 

yeniden Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret ederek 

hayırlı olsun dileklerini ilettiler.   
n HABERİ SAYFA 3’TE

İttifak’tan Arslan’a
hayırlı olsun ziyareti

İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Tahir Atila ile Kurumsal İletişim 
Direktörü Ecevit Abdullah Öksüz gazetemizi ziyarette 

bulunarak gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’a yeni görevinde başarılar diledi. 

n HABERİ SAYFA 17’DE
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Pazarda yatıyorlar!
Vatandaşlar kurbanlık için 

son pazarlıklarını yaparken, 
bayramı zehir etmek isteyen 

fırsatçı hayvan hırsızlarına 
karşı besiciler doğru 

düzgün uyku uyumuyor. 
Besiciler olumsuzluklara 
karşı 7/24 nöbet tutuyor

HIRSIZLIĞA KARŞI 
NÖBETLEŞE UYUYORLAR

Kurban Bayramı’na son 2 gün kala 
kurban pazarlıkları hızlandı. Vatan-
daşlar kurbanlık için son pazarlıkla-
rını yaparken, bayramı zehir etmek 
isteyen fırsatçı hayvan hırsızlarına 
karşı besiciler doğru düzgün uyku 
uyumuyor. Besiciler yaptıkları açıkla-
mada hırsızlığa karşı nöbetleşe uyu-
duklarını bildirdiler. 

DEĞERİNİN ALTINDA 
KURBANA DİKKAT!

Tüketiciler Birliği Başkanı Mustafa 
Dinç ise, “Hayvanın piyasa değerinin 
altında satılması sadece çalıntı olması 
değil, hayvanın sağlıksız veya karnının 
bilerek şişirilme suretiyle pazarlanmak 
istenmesinden de kaynaklanabilir” di-
yerek kurban alacak vatandaşların ko-
nuyla ilgili dikkatli olmasını istedi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

03 Seydişehir’deki
camiler temizleniyor 06 Erdoğan’dan 

yardım bekliyor 17 Özboyacı Altın’dan 
kitap okuma yarışması 

‘Konya üzerinden 
operasyon yapılıyor’

Toplu ulaşım 
2 gün ücretsiz

En yüksek 
ayaklı köprü!

Son günlerde Konya’ya karşı 
yapılan ağır ithamları sert sözler-
le eleştiren Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, 
“Haddi olmayan, hakkı olmayan 
kişiler Konya üzerinden operas-
yon yapmaya çalışıyorlar. Ama 
haksız olduklarını görecekler” 
dedi. n HABERİ SAYFA 17’DE

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Kurban Bayramı öncesi şehir 
genelinde gerekli tüm hazır-
lıklarını yaptı. Ayrıca otobüs ve 
tramvaylarda bayramın birinci 
ve ikinci günü ücretsiz, üçüncü 
ve dördüncü günleri yüzde 50 
indirimli hizmet verecek.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

Hadim’de, Toroslar üzerine 
inşa edilen Eğiste Viyadüğü, 42 
ila 166 metrelik 8 ayaklı yapı-
sıyla, İç Anadolu’yu Akdeniz’e 
bağlayacak. Viyadük, 42 ila 166 
metrelik 8 orta ayak üzerinde 
inşa edilecek. Bu özelliğiyle 
“Türkiye’nin en yüksek ayaklı 
köprüsü” olacak.  
n HABERİ SAYFA 12’DE

BIÇAKLAR KURBAN
İÇİN BİLENİYOR!

BALIKÇILARIN BAYRAMI 
KURBAN’DAN SONRA!

Bıçakçılarda Kurban Bayramı yoğunluğu

Bayramdan sonra balık sezonu açılıyor

Kurban Bayramına az bir süre kala bıçakçılarda fazla mesai 
yapmaya başladı. Yeni bıçak satın almak istemeyen vatan-
daşlar bıçak bileyicilerin yolunu tuttu. Hem bıçak satışları 
hem de bıçak bileme işlemleri artarken bıçak esnafları da 
yoğun bir şekilde çalışıyor. 

Balıkçılar balık sezonunun açılmasını dört gözle bekliyor. 
Kurban Bayramı’ndan sonra açılacak sezonla birlikte tez-
gahlara gelecek yeni ürünler, balıkçıların işlerini hareket-
lendirmesi bekleniyor.

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 15’TE

Selçuklu kurban pazarına tam not Meram, bayram için tedbirleri aldı 5 milyon metrekarelik revizyon!

Selçuklu Belediyesi tarafın-
dan ilçeye kazandırılan yeni  
kurban pazarında bayram 
öncesinde hareketlilik yaşa-
nıyor. 400 ayrı satış noktası 
ve 1500 araçlık otoparkın yer 
aldığı modern pazar, alıcı ve 
satıcılardan tam not aldı. 

Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru,  Kurban 
Bayramı’nın sağlık, 
huzur ve güven içerisinde 
geçirilebilmesi ve belediye 
hizmetlerinin aksamadan 
sürdürülmesi için gerekli tüm 
tedbirleri aldıklarını açıkladı.

Karatay’da 5 milyon 
metrekarelik 1. etap 
imar revizyon planı 
kapsamında tüm tapular 
dağıtıldı. Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, 
“Tapuları verilmeyen mülk 
sahibi kalmamıştır” dedi.

n  HABERİ SAYFA 3’TE n  HABERİ SAYFA 7’DE n  HABERİ SAYFA 11’DE

Komagene bayi 
ağını genişletiyor

Türkiye’nin çiğ köfte markası Komagene, 
Konya’da yeni şubeler açmaya devam ediyor. 
Komagene’nin başarılı işletmenlerinden Kadir 

Altınok, Konya’da ki 3. şubesini Çeçenistan 
Caddesi üzerinde açtı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Kurban Bayramı, kurutmalık ve turşu zamanı hareketliliği

Son 4 yılın en ucuz pazarı!
Kurban Bayramına sayılı günler kala Konya’nın büyük pazarların-
dan olan Muhacir Pazarı’nda haftasonu alışveriş hareketliliği ya-
şandı. Kurutmalık ve turşuluk zamanı ile Kurban Bayramının aynı 
haftalara gelmesinden dolayı esnaf durumdan memnun kaldı.

Pazarcılar Odası 2. Başkanı Cengiz Yılmaz, vatandaşların kurut-
malık için pazara akın ettiğini hatırlattı. Ayrıca Yılmaz, Konya’da 
sebze ve meyve fiyatlarının düştüğünü söyleyerek son 4 yılın en 
düşük fiyatı olduğunun da altını çizdi.  n HABERİ SAYFA 5’TE



Beyşehir’de okul/kurum 
müdürleri ile yenilenen müfre-
dat ve 2017-2018 Eğitim Öğ-
retim yılı hazırlıkları hakkında 
toplantı yapıldı.  İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Musa Konuk, okul/ku-
rum müdürleri ile Beyşehir Ca-
hit Zarifoğlu Anadolu Lisesi top-
lantı salonunda bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Musa Konuk’un başkanlığında 
yapılan toplantının ana gündemi 
yenilenen öğretim programla-
rıydı. Öğretim programlarının 
uygulanmasında okul müdürle-
rine büyük bir sorumluluk düş-
tüğünü vurgulayan Konuk, eylül 

ayında formatör öğretmenlerle 
birlikte konuya ilişkin eğitim ça-
lışmalarının yapılacağını söyledi. 
Okul müdürlerine, eylül ayında 
zümre öğretmenler toplantıları 
yapılarak sürecin iyi anlatılması 
gerektiğini kaydetti.  Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından hazırlanan 
yeni müfredatın başarıya ulaş-
masının öğretmen ve velilerin 
programı kavraması ile alakalı 
olduğunu belirten Konuk,  Bey-
şehir İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü olarak  Milli Eğitim Bakan-
lığı çalışmaları doğrultusunda 
eğitimlerin verileceğini söyledi. 
Yapılan toplantıda müfredat ça-

lışmalarının sahada anlaşılır ve 
ulaşılır olmasının önemli oldu-
ğunu vurgulayarak bu çalışma-
nın Beyşehir’in eğitim öğretim 
kalitesini daha da arttıracağını 
söyledi. Yaz döneminde okul/
kurumlardaki yapılan çalışmalar 
hakkında okul/kurum müdür-
lerinden bilgi alan Konuk, yeni 
eğitim öğretim yılında yapılacak 
çalışmalar ile ilgili görüş alış-ve-
rişinde bulundu. Okul/kurum 
müdürlerine yaptıkları çalışma-
lardan dolayı teşekkür ederek, 
Hayırlı bir eğitim öğretim dö-
neminin geçmesi temennisinde 
bulundu.  n HABER MERKEZİ
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Beyşehir’de okul müdürleri yeni
müfredat hakkında bilgilendirildi

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşları uyaran Tüketiciler Birliği Başkanı Mustafa Dinç, piyasa değeri altında satılan kurbanların ya sağlık problemi 
yaşadıklarını ya da çalıntı olabileceğini aktardı. Kurbanlık satanlar ise hayvan hırsızlığına karşı geceleri nöbetleşe uyku uyuduklarını ifade etti 

Hırsızlık hayvana dikkat!
Kurban Bayramı’na son 2 gün 

kala kurban pazarlıkları hızlandı. Va-
tandaşlar kurbanlık için son pazarlık-
larını yaparken, bayramı zehir etmek 
isteyen fırsatçı hayvan hırsızlarına 
karşı besiciler doğru düzgün uyku 
uyumuyor. Besiciler yaptıkları açıkla-
mada hırsızlığa karşı nöbetleşe uyu-
duklarını bildirdiler. Tüketiciler Birliği 
Başkanı Mustafa Dinç ise ucuz etin 
yahnisi yavan olur misali piyasa değe-
ri altında satılan kurbanların ya sağlık 
problemi yaşadıklarını ya da çalıntı 
olabileceğini aktardı.

“PİYASANIN ÇOK ALTINDA 
HAYVANDAN ŞÜPHELENİLMELİ”
Başkan Dinç, “Hırsızlık 2 şekilde 

yapılıyor. Birincisi arazide ya da pa-
zarda üreticinin elinde olan hayvanın 
toptan çalınması şeklinde gerçekleşi-
yor. İkincisi ise vatandaşın satın aldığı 
hayvanın 1-2 gün öncesinde evinin 
önünden çalınmasıyla yaşanıyor. Be-
nim bu konuda vatandaşlara ilk tav-
siyem kurban alınacak hayvanın fiyatı 
üzerine olacak. Eğer piyasa değerinin 
çok altında kurban satılıyorsa şüphe 
duyulmalı. Hayvan satan kişinin gi-
yinişi ve konuşmasından da satılan 
hayvanın kaçak olup-olmadığı da tah-
min edilebilir. Ayrıca hayvanın piyasa 

değerinin altında satılması sadece 
çalıntı olması değil, hayvanın sağ-
lıksız veya karnının bilerek şişirilme 
suretiyle pazarlanmak istenmesinden 
de kaynaklanabilir. Vatandaşlar bu 
konuda bilinçli olması gerekiyor. Ara-
larda satılan hayvanlardan hem sağlık 
hem de çalıntı olmama anlamında 
uzak durulması gerekiyor” dedi.

“KÜPEDEN ÇALINTI 
HAYVANI ANLAYAMAYIZ”

Hayvanların kulağındaki küpe-
lerden hayvanın çalıntı olduğunun 

anlaşılamayacağını ifade eden Mus-
tafa Dinç sözlerine şöyle devam etti, 
“Hayvanların kulağındaki küpeler, 
hayvanın kimliğinden ziyade Tarım 
İl Müdürlüğü’nden teşvik almak için 
kullanılıyor. Hayvanın kime ait oldu-
ğunu anlamak zor. Ancak çok şüphe-
leniyorsa küpenin üzerindeki seri nu-
maradan hayvanın hangi besiciye ait 
olduğuna dair bilgi edinilebilir. Belki 
de besici topluca birine sattı bunu bi-
lemeyiz. Sadece şüpheli satıcı hakkın-
da bilgi edinmek için bu küpeler kul-
lanılabilir. Para eğer çiftiçiye-besiciye 
gidiyorsa sorun yok. Çünkü açık pazar 
ve her kurban istenilen fiyata satı-
labilir. Ama kurbanın dini bir ibadet 
olduğunu ön görüp hayvanın kayna-
ğını da araştırılmalıyız. Ucuza hayvan 
buldum hemen almalıyım, dersek 
yanılırız. Sonuç olarak hayvan hırsızlı-
ğını fark eden, şüphe duyan bir vatan-
daş, pazar yerlerinde ise zabıtaya açık 
alanlarda ise 155’e haber verebilirler”    

“NÖBETLEŞEREK UYUYORUZ”
Selçuklu Hayvan Pazarı’nda kü-

çükbaş hayvan satan Murat Düğer, 
hayvan hırsızlığına karşı emeklerinin 
boşa gitmemesi adına geceleri nöbet-
leşe uyku uyuduklarını ifade ederek, 
“Kurban Bayramı artık kapıyı çaldı. 

Pazara sürekli vatandaşlar geliyor ve 
burada bir hareketlilik oluyor. Özel-
likle sabah ve öğle saatleri pazarımız 
canlı. Ancak akşam olduktan sonra 
satışlarımızın ardından gece uykusu 
için buraya birlikte geldiğimiz kişiyle 
birlikte nöbetleşe olarak geçiriyoruz. 
Çünkü hayvanda bizim ekmek tek-
nemiz. Bizler nasıl hayvan hırsızlarına 
karşı önlem-tedbir almaya çalışıyor-

sak vatandaşlarımız da bu konuda 
bilgili olmalı. Bazı yerlerde hayvanla-
rın piyasa değerinin neredeyse yarısı 
fiyatına satıldığını duyuyoruz. Nor-
mal şartlarda besici ne kazanıyor ki 
değerinin yarısına baktığı hayvanını 
elden çıkarsın. Mesela benim elim-
deki küçükbaş hayvanlar bin liradan 
başlıyor. Ben bu hayvanı 500 TL’ye 
verebilir miyim, veremem. Vatandaş 

eğer fiyattan şüpheleniyorsa fiyattan 
karşısındaki satıcıya sorular sormalı. 
Çelişkili cevaplar veriyorsa o kurban-
dan uzak durmalı” dedi.

KARŞILIKSIZ BANKA 
ÇEKLERİ DOLAŞIYOR

Büyükbaş satıcısı Mustafa Akbay 
ise sadece hayvan hırsızlığı değil, 
dolandırıcılığa karşı da bilgili olduk-
larını vurgulayarak, “Kurbanlıkları-
mızı Ereğli’den getirtiyoruz. Şu anda 
elimde 15 tane hayvanım var. 4 bin 
TL’den 15 bin TL’ye fiyat aralığımız 
bulunuyor. Bu sene satışlar çok hızlı 
değil gibi gözükse de son güne kadar 
elimizdekileri bitireceğimizi umuyo-
ruz. Diğer yandan bizim çevremizde 
kurban hırsızlarını çok duymuyoruz. 
Ama yine de önlemimizi almak açı-
sından yaklaşık 1 haftadır pazarda 
yatıyoruz. Sonuç olarak bizler besici-
yiz ve bu işten evimize ekmek götü-
rüyoruz. Kurban ile ilgili sorun sadece 
hırsızlıkta değil. Yakın zamanda kur-
ban alıp dolandırılan arkadaşlarımızı 
da biliyoruz. Karşılıksız banka çekleri 
piyasada dolaşıyor. Bizler dikkatli olup 
son güne kadar hayvanlarımızın ba-
şında bekliyoruz ve hepsini satmak 
için çalışıyoruz” diye konuştu. 
n UFUK KENDİRCİ 

Tüketiciler Birliği Başkanı 
Mustafa Dinç

Vatandaşlar kurbanlık için son pazarlıklarını yaparken, bayramı zehir etmek 
isteyen fırsatçı hayvan hırsızlarına karşı besiciler doğru düzgün uyku uyumuyor.
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Konya... Belde-i Muhayyere… Kadim 
bir şehir… 

Selçuklu’ya başkentlik etmiş, toprakları 
Haçlı Orduları’na mezar olmuş, Miryoke-
falon Zaferi ile Anadolu’nun ilelebet Türk 
ve Müslüman yurdu olacağını ispatlamış, 
cihan devleti  Osmanlı’nın kurulması için 
vesile olmuş şerefli, onurlu bir şehir…

Onun için Konya’yı konuşmak, anlat-
mak kolay olmadığı gibi eleştirirken, yerer-
ken de saygıyı ve ölçüyü elden bırakmamak 
gerekir…

Lakin birileri popüler olma adına ölçü-
yü kaçırıyor, hadsizce yazıyor… Birilerine 
yaranma, belli çevreler tarafından alkışlan-
ma, gündemde kalma hevesiyle Konya’ya 
saldırmak, şerefle dolu ismini terör örgüt-
leriyle birleştirmeye kalkmak nasıl bir ruh 
halidir?

***
Son günlerde Konyaspor Kulüp Baş-

kanlığından istifa eden Ahmet Şan’la ilgili 
ByLock soruşturması ve FETÖ iddiaları her-
kesin malumu… Ama bu kişisel bir olay… 
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardın-

dan binlerce kişi benzer soruşturmaları 
geçirdi… Ancak Ahmet Şan’ın üzerinden 
Konya’yı FETÖ’nün merkezi gibi göster-
mek çok çirkin bir davranış!

Kendisine Gazeteci-Yazar denilen Ne-
dim Şener çıkıyor, “PENSİLKONYA” diye 
bir yazı yazıyor. 

Yazısının içeriği kendisinin görüşü, 
iddiaları ama kullandığı başlık Konya’ya 
saygısızlıktır. 

FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in yaşadığı 
Pensilvanya’yı Konya’yla bütünleştirmek 
kabul edilir değildir. Kadim bir şehre yapıl-
mış saygısızca bir ifadedir!...

Konya’nın 15 Temmuz akşamında 
duruşu ortadadır. Demokrasi meydanını 
hiç terk etmeden, normal bir elektrik kesin-
tisinde dahi elinde bayrak sokaklara inen 
vatansever, kahraman insanlarının olduğu 
Konya’ya, “PensilKonya” yakıştırmasını 
yapmak vicdansızlıktır!

Bu ifadeyi hiçbir Konyalının kabul et-
mesi, içine sindirmesi de mümkün değildir. 

***
Benim derdim Ahmet Şan filan değil! 

Onlar gelir geçir ama Konya 
kalıcı. Maneviyatıyla, tarihiyle 
bu şehir sahipsiz değil. Hiç 
kimsenin Konya’yı aşağıla-
mak haddi değildir ve olma-
malıdır. 

Her defasında övünerek 
ismini ifade ettiğimiz şehri-
mizi savunmak, onur ve şe-
refini korumak ecdada karşı 
görevimizdir. 

Bu şehir sahipsiz değil 
derken işte bu noktada Konya milletvekille-
rine, Konya Barosu’na, yerel yöneticilerine, 
sivil toplum kuruluşlarına görev düşüyor. 

Konya ismini terör örgütünün merke-
ziymiş gibi özdeşleştirmeye kalkanlara kar-
şı  suç duyurusunda bulunulmalı, sosyal 
medyadan, yazılı ve görsel basında tepkiler 
ortaya konulmalı… 

Bu noktada eski Başbakan ve AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun, 
“Konya’yı hedef alanlar kripto FETÖ’cü-

ler ve 28 Şubat zihniyetinin 
uzantılarıdır. Hiç kimse 
Konya’nın adını tahrif ede-
rek, yazısına başlık atarak, 
birtakım terör örgütünün 
mekanlarıyla Konya’yı öz-
deşleştirme çabası içerisi-
ne girerek, Konya’nın onu-
ruyla oynayamaz” sözleri 
önemlidir. 

Sayın Davutoğlu’na ifa-
deleri için teşekkür ediyorum 

ve “Sapkın ideolojiler hiçbir zaman Kon-
ya’ya girememiştir. Hiç kimse Konya’nın 
başını önüne eğdiremez” sözleri için de 
kutluyorum. 

Türkiye, tüm şehirleri ile mukaddes bir 
vatandır. Bu vatanda yaşayan herkes bu 
bilinçle hareket etmeli, yazacağını yazmalı, 
düşüncesini söylemeli. 

***
Yalnız burada konuya bir parantez aç-

mak gerekirse Konya’ya saldırıların altında 

yatan asıl neden dik duruşumuzdur. 
Anadolu’yu yurt yaptığımızdan bugü-

ne Konya, Hakk’ın yanında, adaletin yanın-
da olmuştur. Gaflet ve dalalete kapılmamış 

Hilal’in yanında Haç ile mücadele etmiştir. 
Fakat Konya’nın bu duruşunu içine sin-

diremeyen güruh 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta 
irtica safsatalarıyla, “yobaz, örümcek kafalı” 
ifadeleriyle saldırıya geçmiş ama kadim şe-
hir; fikri, vicdanı hür bir şekilde maneviyatını 
çiğnetmemiştir. 

İşte bu durum vesayetçi dediğimiz gü-
ruhu çileden çıkartmakta ve her defasında 
Konya’yı nasıl aşağılayabiliriz, onurunu ze-
deleyebiliriz düşüncesindedir. 

Onun için son aylarda Konya’ya ya-
pılan saldırıların nedeni Konyaspor’un 
başarıları değil, şehrin 16 Nisan referan-
dumunda FETÖ hainlerine karşı yüzde 73 
EVET tokadını atmasıdır. 

EVET’i sindiremeyenlerin saldırısıdır 
yaşadıklarımız. 

15 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçim-
lerinde FETÖ dahil terör örgütleri ile seçim 
ittifakı içine girenler bugün Konya’yı FETÖ 

ile itham etmenin arayışı içinde. 
Pensilvanya’ya göz kırpanları bu millet 

unutmadı ve unutmayacak. Bugün için anti 
FETÖcü gözükmeleri bir şey değiştirmiyor. 

Bu asil Türk Milleti her şeyi affeder ama 
hainliği asla. 

Selçuklu’nun Payitahtı Kadim Konya, 
hiçbir terör örgütünün mekanı olmadı ve 
olmayacaktır. İktidar olma veya iktidarı 
yıpratma uğruna terör örgütleriyle kol kola 
gezenler, teröristlere selam gönderenler, 
göz kırpanlar dönüp aynaya baksın. 

Sayın Davutoğlu’nun ifadesiyle, Kon-
ya’yı hedef alanlar kripto FETÖ’cüler ve 28 
Şubat zihniyetinin uzantılarıdır. 

Bunu biliyoruz ve başımızı dün olduğu 
gibi bugün de eğmiyoruz ve hiçbir zaman 
da eğmeyeceğiz. 

Geçmişini, milli ruhunu, maneviyatını 
bilmeden Konya’ya saldıranlar şunu hiç-
bir zaman unutmasın; medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış, şeref ve onur timsali bu 
şehir size büyük gelir. Sizler ancak bu bü-
yüklüğün altına ezilirsiniz her zaman olduğu 
gibi!...

KONYA SİZE BÜYÜK GELİR!

hayhan@konyayenigun.com
HASAN AYHAN

Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, BİK Genel 
Kurulu’nda yeniden Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Mustafa Arslan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler

‘Bizim gücümüz Anadolu’
Basın İlan Kurum (BİK) Anadolu 

Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Yeni-
gün Gazetesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Arslan’a, Gazeteciler 
Cemiyeti’nden hayırlı olsun ziyareti 
gerçekleşti. Konya Gazeteciler Cemi-
yeti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Öz-
demir’in önderliğinde yönetim kurulu 
üyelerinin de katıldığı ziyarette, Mus-
tafa Arslan’a yeni görevinde başarılar 
dilendi.

“BASININ SORUNLARI 
RAPOR HALİNDE YAZILIYOR”

Toplantıda ilk sözü alan Başkan 
Sefa Özdemir, Mustafa Arslan’ı geç-
tiğimiz günlerde yapılan  BİK Genel 
Kurulu’nda yeniden Yönetim Kurulu 
Üyeliğine seçilmesinden dolayı mut-
lu olduklarını dile getirerek şunları 
söyledi: “Bizim için Mustafa Arslan’ın 
yeniden BİK Yönetim Kurulu’na se-
çilmesi sürpriz olmadı. 2009 yılından 
bu yana önemli başarılar elde eden 
Mustafa Arslan’ın başarılarına ya-
kından şahit olan birisi olarak bunu 
söylüyorum. Türkiye’nin 81 ilinde 
karış karış dolaşılarak basının istek-
leri ve şikayetleri yerinde incelenerek 
tespit edilmişti. Mustafa Arslan’ında 
konuyla ilgili raporlarını biliyorum. . 
Mustafa Bey ile birlikte Anadolu’dan 
seçtiğimiz Nuri Kolaylı ve Şevket Er-
zen de var. Anadolu’nun sorunlarını 
çözmek anlamında Basın İlan Kuru-
mu’nda daha etkin olmak istiyoruz. 
Yönetim Kurulu’nda yer alan Musta-
fa Arslan’dan beklentilerimiz büyük. 
Konya’da yaşanan son günlerdeki 
üzücü olaylara karşın bu gelişmeler 
bizi mutlu ediyor. Son günlerde ba-
sında devrim niteliğinde çalışmalar 
yapılıyor. Önümüzdeki günlerde de 

bu çalışmalara yine şahit olabiliriz. 
Mustafa Arslan’a Basın İlan Kuru-
mu’ndaki görevinde başarılar diliyor, 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.” 

“BİZİM GÜCÜMÜZ ANADOLU’DUR”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek sözlerine başlayan Mus-
tafa Arslan, amaçlarının Anadolu’nun 
güzelliklerini medyada yansıtabilmek 
olduğunu vurgulayarak, “Konya, 
Anadolu basını için son derece öneme 
sahip. Adeta şehrimiz basında bir okul 
niteliğinde çalışıyor. Başkanımız Sefa 
Özdemir’in de konuyla ilgili yoğun ça-
lışmalarını yinelemek istiyorum. Ken-
disi hem çalışma arkadaşım hem de 
dostumdur. Anadolu’nun saf, temiz 
ve sürdürülmesi gereken güzellikle-
rini medya sahasında yaşatabilmek 
asıl gayemiz. İlk dönem genel kurulda 

daha sonraki dönemlerde genel kurul 
ve yönetim kurulunda temsil imkanı 
bulduk. 3 aylık aranın ardından yeni-

den göreve başladık. Bizim gücümüz 
Anadolu yani Konya’dır. Konya bası-
nının, milletin birliği adına yaptığı hiz-

metleri arttırmaya çalışacağız” diye 
konuştu.

“AJANDAMIZ DOLU, 
HEYECANIMIZ TAZE”

Yeniden BİK Yönetim Kurulu’na 
seçilen Mustafa Arslan da, basının 
sorunlarının farkında olduklarını söy-
ledi ve gerçekleştirmek istedikleri ça-
lışmaları dile getirdi. Arslan, “Basının 
özgürlüğü maddi özgürlük ile sağla-
nabilir. Gazete işletmecileri çalışma 
arkadaşlarına vereceği maaşı karşıla-
yabildiği sürece özgürce hareket ede-
bilir. Ülkemizde yöneten ve yönetilen 
arasındaki ilişkide basın yönetilenin 
yanında yer almalı ve eleştirel pers-
pektifte olayları irdeleyebilmelidir. 
Ekonomik olarak basınımızın maddi 
sorunları olduğunu dile getirmeliyiz. 
Bu sorunların aşılması işletmelerin 

kendilerine dönük inovatif adımlar 
atarak, gelişen teknolojiyi iyi bir şekil-
de yorumlanabilmesiyle gerçekleşe-
bilir. Basının hızla her şeyi tüketen bir 
toplumun beklentilerini karşılamak 
ve anayasada karşılığını bulan kamu 
görevini doğru bir şekilde sürdürüle-
bilme isteklerine karşın  kamudan da 
desteğin gelmesi gerekir. Bu çerçeve-
de her yıl resmi ilan fiyat tarifesi Ba-
kanlar Kurulu tarafından açıklanır ve 
bir sonraki ayda yürürlüğe girer. 2017 
tarihi itibariyle henüz resmi ilan tari-
fesi yayınlanmadı. Bu durum bizim 
için olumsuzdur. 15 Temmuz hain 
darbe girişiminden sonra radyo tele-
vizyonların brüt reklam gelirlerinden 
alınan yüzde 3’lük RTÜK payı, yüzde  
1,5’a düşürülmüş, Anadolu Ajansı 
abonelik ücretleri de yarıya indirilmiş-
tir.  Bu durumu Anadolu basınının 15 
Temmuz’a karşı ortaya koyduğu tu-
tuma medyun-u şükranlık olarak de-
ğerlendirebiliriz. Ancak sanıyorum bir 
akıl tutulması yaşanılıyor ki resmi ilan 
fiyat tarifesinde benzer bir adım atıl-
madı. Önümüzdeki 1-2 aylık süreyi 
bu konuya odaklanma ile geçireceğiz. 
Ayrıca süreli yayın yönetmeliği konu-
sunda çalışmalarımız vardı. Uygulan-
masından kaynaklanan sorunların çö-
zümü üzerinde çalışıyoruz. Son olarak 
hazine, KOSGEB, kalkınma ajansları 
ve İş-Kur desteklerinin sektörümüz 
için özel uygulamalar haline gelme-
sine dönük planlarımızı yürüteceğiz. 
Yani ajandamız dolu, heyecanımız 
taze. Anadolu basının kurumsallaş-
ması ve birliğimiz için yoğun bir şe-
kilde çalışacağız. Konya basını ülke-
mizde bir yıldız olarak parlayacağına 
inanıyorum” dedi.  n UFUK KENDİRCİ 

Mustafa Arslan

Geçtiğimiz hafta BİK Genel Kurulu’nda yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçilen Mustafa Arslan’a, 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir ve yönetimi hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Seydişehir’deki camiler 
bayram öncesi temizleniyor

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayra-
mı öncesi ilçedeki tüm camilerde te-
mizlik çalışması başlattı.

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Seyyid Harun Cami-
si’nde yaptığı açıklamada, bayram 
öncesi yapılan temizlik çalışmalarıy-
la vatandaşların sağlıklı ve hijyenik 
bir ortamda ibadetlerini yerine geti-

rebileceklerini söyledi.
Ekiplerin başlattığı çalışmaları-

nın iç ve dış mekanlarda sürdüğü-
nü belirten Tutal, “Belediye olarak 
Kurban Bayramı öncesi 155 camide 
temizlik işlerine hız verdik. Vatan-
daşımızın yoğun olarak kullandığı 
ibadethanelerimizi temiz tutmak 
sosyal belediyecilik anlayışımız ge-
reğidir.” dedi.  n AA

Selçuklu’da kurban bereketi yaşanıyor
Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye ka-

zandırılan  yeni  kurban pazarında bayram 
öncesinde hareketlilik yaşanıyor. 400 ayrı sa-
tış noktası ve 1500 araçlık otoparkın yer aldı-
ğı modern pazar, alıcı ve satıcılardan tam not 
aldı.  

 Selçuklu Belediyesi, tarafından Konya’ya 
kazandırılan modern kurban pazarında bay-
ram öncesinde alım-satım hareketliliği yaşanı-
yor. Modern kurban satış alanı bayrama sayılı 
günler kala kurbanlıklarını satmak için pazara 
gelen satıcılar ve kurbanlık almak isteyen va-
tandaşların tercihi oldu. 

Selçuklu Belediyesi, kurban satış alanının 
alım ve satım yapacak tüm vatandaşların ihti-
yacına cevap verecek donanıma sahip olması 
için tüm düzenlemeleri yaptı. Tuvaletler, mes-

cit alanları, hatta kurban satıcıları için sıcak 
sulu duş alanları oluşturuldu. Bayram nama-
zını kılmak için büyük bir mescit alanının da 
yer aldığı alanda 24 saat güvenlik kamera sis-
temi ve akşam aydınlatması bulunuyor. Pazar 
alanına veteriner kontrolünde hayvan alımı 
gerçekleştirilirken zabıta ekipleri pazardaki 
düzenin korunması için çalışıyor.  

Selçuklu kurban pazarını alım ve satım için 
tercih eden vatandaşlar yeni kurban satış alanı 
için Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Selçuklu Belediyesi kurban satış alanı Bü-
yükkayacık Mahallesinde Kayacık Koruluğu 
yanında bulunuyor. Satış alanına Ankara yolu 
(Kayacık Sapağı) ve İstanbul Yolu Aliya İzzet-
begoviç caddesinden ulaşım sağlanabiliyor.
n HABER MERKEZİ
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Türkiye’nin çiğ köfte markası Komagene, Konya’da yeni şubeler açmaya devam ediyor. Komage-
ne’nin başarılı işletmenlerinden Kadir Altınok, Konya’da ki 3. şubesini Çeçenistan Caddesi üzerinde açtı 

Komagene bayi 
ağını genişletiyor

Komagene’nin başarılı işletmen-
lerinden Kadir Altınok,  Komagene çiğ 
köfte 3. Şubesini açtı.  Komagene çiğ 
köfte ile faaliyetlerini devam ettiren 
Altınok, Türkiye’nin çiğ köfte markası 
olan Komagene ile birlikte şube ağını 
genişletti. Yaka Meram ve Kılıçarslan 
şubeleri ile hizmet veren Altınok, 3. 
Şubesini de Çeçenistan Caddesi üze-
rine açtı. Açılış töreninde vatandaşla-
ra çiğ köfte ikramında da bulunuldu. 

Altınok, “Bir gün tesadüf eseri Ko-
magene Kabak Tatlısı yedim ve ger-
çekten muhteşem bir lezzetti bayıl-
dım. Hemen ertesi gün bir Komagene 
şubesine giderek Kabak Tatlısı ve Çiğ 
Köfte Dürüm aldım. Komagene mü-
davimliğim de böylece başlamış oldu. 
Artık iki günde bir olmasa da en faz-
la üç gün içinde sipariş veriyordum. 
2010 yılında oturduğumuz evin altın-

daki dükkân boşaldığında aklıma ilk 
olarak, burada bir Komagene açsam 
ve sadece biz yesek yeter diye düşün-

düm ve Komagene Merkez Ofis’i ara-
yarak şube açmak istediğimi ilettim. 
Yaptığımız görüşmeler sonucunda 

ilk şubemizi 20 gün içinde açtık. İlk 
zamanlar biraz zorlandık fakat 6 ay 
içinde bütün borçlarımı ödemiştim. 
Ardından ikinci ve üçüncü şubemi 
de açtım. Aslında doğru bir yaptığımı 
düşünüyorum çünkü öncelikle mar-
kayı ve ürünü tanıdım ve emin ol-
duktan sonra kendi şubemi açarak bu 
sefer müşterime sundum. Bu esnada 
hem çalışanlarımla hem de müşte-
rimle olan ilişkilerimi güçlü tutmaya 
çalıştım.  Aynı zamanda Komagene 
yöneticilerinin yönlendirmelerine hep 
açık oldum ve bu sayede şu an iyi para 
kazanıyorum.  Komagene Ailesi’nin 
bir parçası olduğum için gurur duyu-
yorum. Çeçenistan Caddesi üzerinde 
ki şubemiz de inşallah hayırlı olur. Bü-
tün müşterilerimize kaliteli bir hizmet 
sunmak için elimizden geleni yapaca-
ğız” dedi.   n HÜSEYİN MENEKŞE

Komagene Çiğköfte markası ile Yaka Meram ve Kılıçarslan şubelerinde hizmet 
veren Kadir Altınok, 3. işyerini Çeçenistan Caddesi üzerine açtı.

Karataş ve Atalay aileleri
düğün mutluluğu yaşadı

Bayram Karataş 
nişanlısı Zuhal Atalay 
ile birlikte bir ömür 
boyu mutluluk için 
“evet” diyerek dünya 
evine girdi. Nurgül 
ve Mehmet Kara-
taş’ın oğlu Bayram, 
Sevgi-İsmail Atalay 
ailesinin kızı Zuhal 
Beyaz Gelencik Dü-
ğün salonunda orga-
nize edilen nikah ve düğün töreniyle 
hayatlarını birleştirdi. Genç çifti bu 
mutlu günlerinde dostları ve ya-
kınları yalnız bırakmadı. Bayram ve 
Zuhal mutluluklarını düğüne katılan 
davetliler paylaştı. Aileleri de çocuk-

larının mürüvvetini görmenin mut-
luluğunu yaşadı. Yenigün Gazetesi 
olarak genç çift Zuhal ve Bayram’a 
kurdukları yuvada bir ömür mutlu-
luklar diler, Karataş ve Atalay ailele-
rini de tebrik ederiz. 
n HABER MERKEZİ 

Gelin arabası yerine at geleneği!
Gelişen teknoloji ile birlikte yok 

olmaya yüz tutan eski düğün adet-
leri Hadim’de yaşatılmaya çalışılıyor. 
At üzerinde gelin getirme geleneğini 
devam ettiren Hadim ilçesine bağlı 
Gerez mahallesi muhtarı Mevlüt Kı-
lıç oğlu Tolga’nın düğün törenini eski 
düğün adetlerine göre gerçekleştirdi. 

Mahalle muhtarı ve damadın ba-
bası Mevlüt Kılıç yaptığı açıklamada, 
yöresel adetleri yaşatmak ve kültürel 
değerlere sahip çıkmak için oğlunun 
düğününü yüzyıllardır süregelen 
adetlere göre yaptığını söyledi. 

Mahallelerinde düğün adetlerinin 
şenlik havasında geçtiğini anlatan Kı-
lıç şöyle devam etti: “Düğünlerimizi 
yüzyıllar boyu atalarımızdan dedele-
rimizden gördüğümüz şekilde devam 
ettirmeye çalışıyoruz. Düğün yemeği, 
düğün alayı, gelin atı, delikanlı başı, 
yüz açımı, heybe iletme gibi adetle-
rimizi bu düğünde yerine getirdik. 
Köy düğünlerinde sıklıkla görülen ve 
birçok can kaybına sebep olan silah 
atma alışkanlığını ortadan kaldırmak 
için özel afiş hazırladım ve vatandaş-
larımıza bu konuda duyarlı olmaları 
için çağrıda bulundum. İnşallah dü-
ğünlerimiz bundan sonra da adetlere 
uygun şekilde devam eder ve silah 
atma alışkanlığı bırakılır” dedi.

Damadın annesi Aygül Kılıç ise 
düğünlerinin 5 gün sürdüğünü ve es-
kiden beri bozulmadan devam ettiril-
meye çalışıldığını belirtti. 

 Düğün adetlerinin çok renkli gö-
rüntülere sahne olduğunu anlatan 
Kılıç şöyle devam etti: “Düğünlerimiz 

perşembe günü oğlan tarafının evine 
bayrak asılmasıyla başlar. Ardından 
aynı gün ‘heybe iletme’ yapılır. Heybe 
iletmenin gayesi; oğlan tarafının, yani 
damadın kız evine ilk davetiyesidir. 
Düğüne özgü bayrağımızın ardında, 
tüm mahallelilerin katılımıyla düğün 
alayı oluşturulur. En önde düğün bay-
rağı, arkasında sırasıyla davulcu, deli-
kanlı başı, tüfekçi, oğlan tarafının ya-
kınları, heybeci, tefçi ve köylülerden 
oluşan düğün alayı ile heybe iletilir. 
Gelinin giyeceği, hediyeler ve takıları 
heybe içerisinde kız evine götürülür. 
Oğlan tarafının yakın akrabaları, ‘dü-
nürcü’ adı altında kız evinin damında 
heybedekileri sergiler. Bu, bir nevi 
düğünün ilk günüdür. Ertesi gün yöre 
halkını davet etmek için “okuntu” adı 

verilen gömlek, kumaş, havlu, çorap 
gibi hediyeler dağıtılır. Cumartesi 
günü ise gelin ve damadın evinde 
ayrı ayrı düzenlenen eğlencelerle dü-
ğün devam eder. Akşam kız evinden 
gelen hazırız haberi üzerine, oğlan 
evindeki düğün alayının, bayrağın ar-
kasından kız evine gider, burada kına 
yakıldıktan sonra takı takılır.”

GELİN AT ÜZERİNDE GETİRİLİR
Düğünlerinin en önemli özel-

liklerinden birinin at üzerinde ge-
lin getirilmesi olduğunu ifade eden 
Kılıç, “Düğünlerimizde gelinin atla 
alınması, dünürcülerin beyaz çarşaf 
giymesi, yüzlerini renkli yazmalarla 
kapatarak ata binmesi, düğün alayı-
nın oluşturulması gibi adetlerimizi 
devam ettiriyoruz. Düğünlerde pazar 

günü kazanlarda pişirilen et haşlama-
sı, bulgur pilavı ve ayran ikramı yapı-
lır. Yemek sonrası düğün alayı tekrar 
kurularak, kız evine doğru yola çıkılır. 
Yol boyunca davulcu davulunu çalar, 
tefçi de tefini. Eğlenceler düzenleye-
rek kız evine ulaşırız. Gelini, özel ola-
rak süslediğimiz ata bindirerek oğlan 
evine yine eğlencelerle götürürüz. Er-
tesi günü sabahtan buğday, nohut ve 
fasulye ile hazırlanan yöresel yeme-
ğimiz ‘gölle’ ikramımız olur. Kadınlar 
kendi arasında ‘yüz açımı’ yapar. Ge-
lin yöresel gelinliğini giyer, oynar, da-
vetlilerce takı takılır.  Perşembe günü 
bayrağın asılmasıyla başlayan düğün, 
pazartesi yine bayrağın indirilmesiyle 
sona erer” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ 

At üzerinde gelin getirme geleneğini devam ettiren Hadim ilçesine bağlı Gerez mahallesi muhtarı 
Mevlüt Kılıç oğlu Tolga’nın düğün törenini eski düğün adetlerine göre gerçekleştirdi.
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Meram’da 5 katlı bina çökme 
tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

5. kattan asansör boşluğuna 
düşen işçi hayatını kaybetti

5 katlı bir bina, çatlaklar oluş-
ması ve duvarların taşıyıcı özellik-
lerini kaybetmeye başlaması ne-
deniyle boşaltıldı. Merkez Meram 
ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Gaz 
Deposu Sokak’taki 5 katlı bir bina-
dan gelen sesleri duyan apartman 
sakinleri, polisi aradı.İhbar üzerine 
olay yerine gelen ekipler, binada-
kileri tahliye ettikten sonra AFAD 
ve belediye ekiplerine bilgi verildi.
İncelemeler sonunda, binadaki 10 
daireden 2’sinde çatlakların oluş-
tuğu, camların kırıldığı ve duvarla-
rın taşıyıcı özelliklerini kaybetmeye 
başladığı belirlendi. Boşaltılan bina, 
zabıta ekiplerince mühürlendi.

Yaklaşık 30 yıllık olduğu belirti-
len binanın, incelemeler tamamlan-
dıktan sonra yıkılacağı öğrenildi.
n AA

Ereğli ilçesinde inşaat halin-
deki binanın beşinci katından 
asansör boşluğuna düşen 28 ya-
şındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Fatih 
Mahallesi’nde bulunan bir inşaat-
ta meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, 28 ya-
şındaki inşaat işçisi Mustafa 
Kaymak, çalıştığı inşaatın beşin-
ci katından bir anda dengesini 
kaybederek asansör boşluğuna 
düştü. Mesai arkadaşlarının ça-
ğırdığı ambulansla Ereğli Devlet 
Hastanesine kaldırılan Mustafa 
Kaymak, yapılan tüm müdahale-
ye rağmen kurtarılamayarak ha-
yatını kaybetti. 

Kaymak’ın evli ve bir çocuk 
babası olduğu öğrenildi.
n İHA

Kurban Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle haftasonu Muhacir Pazarında alışveriş yoğunluğu 
yaşandı. Yerli ürünlerle birlikte fiyatların düşmesi de hem esnafı hem vatandaşı sevindirdi  

Kurban yaklaştı, 
pazar hareketlendi

Kurban Bayramına sayılı günler 
kala Konya’nın büyük pazarlarından 
olan Muhacir Pazarı’nda haftasonu 
alışveriş  hareketliliği yaşandı. Kurut-
malık ve turşuluk zamanı ile Kurban 
Bayramının aynı haftalara gelmesin-
den dolayı esnaf durumdan memnun 
kaldı. Sizler için Muhacir Pazarında 
ki hareketliliği izleyerek fiyat analizi 
yaptık. Bu sene ki sebze ve meyve 
fiyatlarının son derece düşük olduğu-
nu söyleyen esnaflara vatandaşlarda 
katıldı. Domatesin kilosu 50 kuruştan 
satılırken, salatalık 1 TL’ye kadar düş-
tü. Özellikle yerli ürünlerin gelmesi ile 
birlikte sebzelerin son 4 yılın en dü-
şük rakamlarını gördüğünü söyleyen 
Pazarcılar Odası 2. Başkanı Cengiz 
Yılmaz, “Pazarda hareketlilik başladı. 
Kurutmalık ve turşuluk için vatan-
daşlar yerli ürünü tercih eder.Bana 
göre bu sene sebze fiyatları en ucuz 
yılını yaşıyor. Domates 50 kuruş. Bi-
berler 2 TL, fasulye 2 TL, salatalık 1 
TL. Bence fiyatlar çok uygun. Kon-
ya’mız orta gelirli bir vatandaşımızın 
rahatça yaşayabileceği bir şehir” diye 
konuştu. 

MEYVE VE SEBZE SON 4 YILIN 
EN DÜŞÜK FİYATINI GÖRÜYOR
Pazarcılar Odası 2. Başkanı Cen-

giz Yılmaz, Konya’da sebze ve meyve 
fiyatlarının düştüğünü söyleyerek son 
4 yılın en düşük fiyatı olduğunun da 
altını çizdi. Vatandaşların kurutma-
lık için pazara akın ettiğini de vur-
gulayan Yılmaz sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Pazarda hareketlilik 
başladı. Kurutmalık ve turşuluk için 
vatandaşlar yerli ürünü tercih eder. 
Milletimiz kurutmalığı ve turşuluğu 
alışkanlık haline getirmiş. Ancak eski-
si kadar çok tercih eden de kalmıyor. 
Çünkü artık her şeyin hazırları çıkıyor. 
Yerlilerin çoğu da ilaçlı oluyor artık. 
Geçen günlerde Kütahya’daydım. 
Fiyatlar ve talepler Türkiye’nin her 
yerinde aynı. Kurban Bayramından 2 
hafta sonra işler durur. Bugün Türki-
ye’nin yüzde 50’si asgari ücretle çalı-
şıyor. Vatandaşımız bu paraya kurban 
‘mı alacak yoksa evin ihtiyaçlarını mı 
giderecek? Bana göre bu sene sebze 
fiyatları en ucuz yılını yaşıyor. Doma-
tes 50 kuruş. Biberler 2 TL, fasulye 2 
TL, salatalık 1 TL. Bence fiyatlar çok 
uygun. Bence son 4 yılın en ucuz yı-

lını yaşıyoruz. Konya’nın en büyük ve 
hareketli pazarı Muhacir Pazarıdır. 
Meyve ve sebze az gelmez ise fiyatla-
rın bundan sonra da yüksek olacağını 
sanmıyorum. Eskiden Muhacir Paza-
rına pazarın kurulduğu günü milleti-
miz iple çekerdi. Ama şuanda öyle bir 
şey yok. Millet nerede ucuza bulursa 
oradan alıyor. Durum diğer pazar-

larda da aynı. Domates bundan 3 yıl 
önce Cumartesi günü 2 TL olurdu. 
Pazar günü ise 50 Kuruşa düşerdi. 
Ama şimdi fiyat standart. Mesela en 
iyi karpuz bu sene 1 TL. En iyi şeftali 
2 TL. Eğer bu pazarcı esnafı olmaz ise 
marketlerin her birinde fiyatlar farklı 
olur. Bugün yüzüne bakmadığımız 
şeftali marketler de 2,5 TL. Kon-
ya’mız orta gelirli bir vatandaşımızın 
rahatça yaşayabileceği bir şehir. Ben 
tüm esnaflarımızın, milletimizin bay-
ramını tebrik eder, hayırlı bir bayram 
geçirmelerini dilerim. 

KURBAN İLE KURUTMALIK SEZONU 
AYNI ZAMANA DENK GELDİ

Pazarcı esnaflarından Mustafa 
Ateş, Bayram ile birlikte kurutma se-
zonunun aynı ana denk gelmesinin 
kendileri içi iyi olduğunu söyleyerek 
ifadelerine şu şekilde yer verdi: “Bay-
rama sayılı günler kala satışlarımız 
iyi. Kurutmalık sezonu ile bayram 
çakıştı tabi buda bizim için iyi oldu. 
Domatesi 50 Kuruştan veriyoruz. Köy 
biberleri 2.5 TL. Fiyatlarda iyi düştü. 
Tabi buna yerli ürünlerin çok etkisi 
var. Vatandaşlar da genellikle ürünle-

ri kurutmalık için alıyor. Bayram için 
alışveriş yapanlar da var. Allah’a şü-
kürler olsun ürünlerimiz yeteri kadar 
var. Herkese iyi bayramlar diliyorum” 

SEBZE VE MEYVE 
FİYATLARI OLDUKÇA İYİ 

Vatandaşlar ise fiyatlardan son 
derece memnun. Ancak kurutmalık 
sezonu ile Kurban Bayramı’nın aynı 
ana denk gelmesinden dolayı maddi 
konuda güçlük çektiklerini söylüyor-
lar. Pazara alışveriş yapmaya gelen 
vatandaşlardan Hasan Küçükayva-
dayı, “Sebze ve meyve fiyatları gayet 
normal. Bazı ürünler pahalı ama bazı 
ürünler ise hemen hemen cazip tu-
tarda. Bayrama da az kaldı. Bundan 
dolayı pazara alışverişe çıktık. Evde 
eksik olan ürünleri alacağız. Ancak 
kurban önüne denk gelmesi iyi olma-
dı. Çünkü kurban fiyatları oldukça pa-
halı. Kurban fiyatlarının yüksek olma-
sını da enflasyona bağlıyorum. Maddi 
olarak biraz zorluk çekiyoruz. İnşallah 
hayırlısı olur. Herkese de iyi bayram-
lar diliyorum” diyerek Pazar fiyatlarını 
değerlendirdi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Gün geçmiyor ki 
CHP kaş yapayım der-
ken göz çıkarmasın. Şu 
meşhur “adalet” yürü-
yüşünden beklediğini 
bulamadı CHP. Ardın-
dan Kılıçdaroğlu’nun 
at(a)let ile yemek yerken 
görüntüleri servis edildi. 
En son yine Çanakka-
le’de adalet kurultayı 
başlattılar. Lâkin adalet 
azizi şehitlerimizin huzurunda kadeh 
tokuşturarak, müzik eşliğinde göbek 
atarken aranmamalı. Biraz samimi 
olunmalı diye düşünüyorum.

2019 seçimlerine doğru giderken 
Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhur-
başkanı Erdoğan, partisini ve ekibini 
olanca hızıyla 
yenilenmeye 
hazır laması, 
aradaki vizyon 
ve misyon far-
kını sanırım 
yeterince ortaya 
koyuyor.

B ı r a k ı n 
2019’u 2023, 
2051, 2071 
hedef ler iy le 
aradaki farkı 
ortaya çıkarıyor 
Cumhurbaşkanı. İllâki her şey dört 
dörtlük gitmiyor Ak Parti ve Hükümet 
cephesinde. Elbette birtakım aksaklık 
ve noksanlıklar var. Lâkin bu nok-
sanlıkların ve yanlışlıkların düzeltilme 
üslubu böyle olmamalı diye düşünü-
yorum.

Ramazan ayında bir iftar prog-
ramında “rakibimiz olmadığı için 
adeta kendi kendimizle yarışıyo-
ruz” demişti sayın Cumhurbaşkanı. 
Devamında da “metalyorgunluğu” 
özeleştirilerini yapmıştı. Nitekim bu 
özeleştirilerle ilgili de hızla çalışmalar 
başlatarak teşkilatlarını yenilemeye 
doğru gitti Cumhurbaşkanı .

Anadolu’nun Fethi 1071 Malaz-
girt Anma Programı etkinliklerinde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözleri 

anlamlıydı:
“Kararlı bir şekilde, 

tıpkı Sultan Alparslan, 
Selahattin Eyyubi, Ya-
vuz Sultan Selim ve Gazi 
Mustafa Kemal’in yaptığı 
gibi, ancak bir ve bera-
ber olursak zulmün ve 
kötü gidişin önüne geçe-
biliriz. Türkiye’nin 2023 
hedefleri, sadece bizim 
değil, tüm coğrafyamızın 

kurtuluş anahtarıdır. Türkiye’nin 2053 
ve 2071 vizyonları, bizimle birlikte 
tüm kardeşlerimizin aydınlık geleceği-
nin müjdecisidir”

PKK’nın uzantısı HDP’ lilerle kol 
kola girip yürüyüşler yaparak, ülkesi-
ni Almanya’ya şikayet ederek halkın 

gönlüne nasıl girecekler merak ediyo-
rum doğrusu? Kaldı ki “MİT tırları” 
görüntülerini servis ettiği gerekçesiyle 
cezaevine atılmıştı CHP Milletveki-
li Enis Berberoğlu. Aynı hassasiyet 
Amerika’nın Suriye’de PKK terör ör-
gütüne 1000 tır silah ve mühimmat-
yardımı gönderdiğinde de beklenirdi 
kendisinden.

Bu tür muhalefet boşlukları bir-
takım arayışları da yanında getiriyor. 
MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, 
Kasım ayında kurulacak partisinin ha-
zırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

2019 seçimleri çok çetin geçe-
ceğe benziyor. Umarım Akşener de 
adaleti doğru yerde arar. Görelim 
Mevla’m neyler. Neylerse güzel eyler.

Selam ve dua ile

ŞİŞELERLE ‘’ adalet ‘’ ARAMAK

Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesinin (KMÜ) öğrenci sayısı 15 
bine ulaştı. 

Üniversiteye 15 bininci öğren-
ci olarak kayıt yaptıran isim Kara-
manlı Abdullah Eken oldu. KMÜ’lü 
Eken, öğrenci belgesini ve kimliğini 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün 
elinden aldı. Üniversitenin 15 bi-
ninci öğrencisini makamında kabul 
ederek kendisini kutlayan Rektör 
Akgül, yeni eğitim-öğretim döne-
minde Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi ailesinin daha da geli-
şip canlanacağını belirtti ve KMÜ’yü 

tercih eden tüm öğrencilere başarı-
lar diledi. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesini ilk sırada tercih ederek 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekoku-
lu Makine Programını kazanan Ab-
dullah Eken, kaydını yaptırmak için 
babası Ali Eken’le birlikte üniversi-
teye geldi. KMÜ’nün 15 bininci öğ-
rencisi Eken, Karamanlı olduğu için 
başka bir üniversiteyi tercih etmeyi 
düşünmediğini ifade ederek Kara-
manoğlu Mehmetbey Üniversite-
sini kazandığı için mutlu olduğunu 
söyledi. n İHA

Karaman’da öğrenci 
sayısı 15 bine ulaştı

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

Yerli ürünlerin gelmesi ile birlikte 
sebzelerin son 4 yılın en düşük rakamlarını 

gördüğünü söyleyen Pazarcılar Odası 
2. Başkanı Cengiz Yılmaz, “Pazarda 

hareketlilik başladı” dedi.
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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
29 Ağustos 2017 Salı  • Yıl: 10 • Sayı: 3125

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 

Ilgın ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptık-
ları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 
biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 
Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Ata-
türk Caddesi’nde gece saatlerinde devriye 
gezen polis ekipleri, İ. Ç. (17) ve M.Ç’yi (15) 
motorsiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına aldı. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilen zanlılardan İ.Ç, çıkarıldığı sulh 
ceza hakimliğince tutuklandı, M.Ç. ise adli 
kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bıra-
kıldı.   n AA

Ereğli’de şarjlı bisiklete 5 kişi binen ve ters 
yönden giden gençlerin tehlikeli yolculuğu 
görenleri hayrete düşürdü.  Edinilen bilgiye 
göre, Ereğli ilçesi Halkapınar yol kavşağın-
da şarjlı bisikletle 5 kişinin seyahat etmesi 
görenleri şaşırttı. Koltukta 3, direksiyonda 1 
ve sürücünün ayaklarını koyduğu bölümde 
de 1 kişinin oturduğu şarjlı bisikletin ters 
yönden gitmesi de tehlikeye davetiye çıkardı. 
Bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilen 
görüntülerde, 5 kişinin bindiği şarjlı bisikletin 
tehlikeye aldırış etmeden ters yönde giderek 
gözden kaybolduğu görülüyor.  n İHA

Şarjlı bisiklet ile
tehlikeli yolculuk

Ilgın’da motosiklet
hırsızları yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda saldırı 
hazırlığında oldukları belirlenen 4 terörist etkisiz hale getiril-
di.  Valilikten yapılan açıklamada, birçok terör saldırısı ger-
çekleştiren ve yeni saldırı hazırlığı yapan terör örgütü PKK/
KCK mensubu 4 teröristin, İl Jandarma Komutanlığının, Em-
niyet Müdürlüğünün insansız hava aracından da (İHA) yarar-
lanarak yaptığı hava destekli operasyonda, Başkale ilçesine 
bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirildiği bildi-
rildi. Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin, bugüne 
kadar Başkale bölgesinde güvenlik korucuları ile vatandaşları 

şehit eden, vatandaşların yoğunlukla kullandığı karayolu ve 
köy yollarına mayın ve el yapımı patlayıcılar yerleştiren terö-
ristler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Operasyonun deva-
mında bölgede arama tarama faaliyeti yapıldığına aktarılan 
açıklamada, güvenlik güçlerince M-16 piyade tüfeği ve bu 
tüfeğe ait 2 dolu şarjör, 61 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, el 
bombası, gündüz görüş dürbünü, 3 battaniye, araç telsizi, 40 
metre kablo, güneş paneli, akü, ses kayıt cihazı ve radyonun 
ele geçirildiği kaydedildi.
n AA

Van’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

CHP kurultayında yaşanan
alkol rezaletine yasal işlem

Kültür ve Turizm Bakanı Nu-
man Kurtulmuş, CHP tarafından 
Adalet Kurultayı’nın yapıldığı tarihi 
Gelibolu Yarımadası’ndaki kamp 
alanında alkol alınmasına ilişkin, 
“CHP yönetiminin taahhütlerine, 
sorumluluklarına, tarihe ve ecdada 
sahip çıkarak bu haddini bilmez-
lerden hesap sormasını ve bu şa-
hıslar hakkında gereğini yapmasını 
bekliyoruz. Aksi takdirde milletin 
vicdanında bu rezillikle yer alacak 
ve hatırlanacaklardır. Ayrıca sorum-
lular hakkında gerekli yasal işlemler 
başlatılacaktır” değerlendirmesinde 
bulundu.

Kurtulmuş, yaptığı yazılı açık-
lamada, CHP’nin, Gelibolu Yarı-
madası’nda “Adalet Kurultayı” 
gerçekleştirmek üzere bakanlığına 
başvurarak, Kocadere Kamp Ala-
nı için izin talebinde bulunduğunu 
anımsattı.

Her karış toprağı şehit kanlarıyla 
sulanmış tarihi yarımadaya gerekli 
hassasiyetin ve saygının gösteril-
mesi şartıyla kurultayın yapılmasına 
izin verildiğini belirten Kurtulmuş, 
bu konudaki tüm sorumluluğun va-
rılan yazılı mutabakat gereği CHP 
tarafından üstlenildiğini hatırlattı.

“Ancak ne yazık ki şehitlerimize, 
bizim tekrar tekrar altını çizerek be-
lirttiğimiz hassasiyet gösterilmemiş, 
alanda kendini bilmez şahıslarca al-
kol kullanılmış, taşkınlıklar yapılmış 
ve CHP verdiği taahhüdü yerine 
getiremediği gibi başta milletimiz 
olmak üzere birçok ulus için kutsal 
olan bir şehitliğe saygısızca davra-
nılmasına göz yummuştur.” ifade-
sini kullanan Kurtulmuş, şunları 
kaydetti: “Aziz şehitlerimizin hatıra-
larının simgesi olan şehitliklerimizin 
bulunduğu bu alanda içki içilmesi 
ve taşkınlıkların yapılması şehitleri-
mizin ruhunu muazzep kılmış, aziz 
milletimizi de derinden yaralamış-
tır. Yapılanlar düpedüz şehitlerimi-
ze saygısızlık, tarihimize hakaret ve 
milletimizin değerlerini aşağılamak-
tır. Bu durumda, CHP yönetiminin 
taahhütlerine, sorumluluklarına, 
tarihe ve ecdada sahip çıkarak bu 
haddini bilmezlerden hesap sorma-
sını ve bu şahıslar hakkında gereğini 
yapmasını bekliyoruz. Aksi takdirde 
milletin vicdanında bu rezillikle yer 
alacak ve hatırlanacaklardır. Ayrıca 
sorumlular hakkında gerekli yasal 
işlemlerin başlatılacağını kamuoyu-
na saygıyla arz ederim.”  n AA

4 yıl önce terör örgütü DEAŞ’a katılan oğlu tarafından Irak’a götürülen 12 yaşındaki torununun DEAŞ’ın 
elinden kaçıp Peşmergeye sığındığını söyleyen 64 yaşındaki dede, torununa kavuşacağı günü iple çekiyor

Erdoğan’dan torunu 
için yardım bekliyor
4 yıl önce DEAŞ’a katılan baba-

sı Mustafa B. (34) tarafından Irak’a 
götürülen 12 yaşındaki İsmail B.’nin 
dedesini telefonla arayarak DEAŞ’ın 
elinden kaçıp Irak Bölgesel Kürt yöne-
timi kontrolündeki Peşmergeye sığın-
dığını söylediği öne sürüldü. Kaçırıldı-
ğı zaman 8 yaşında olan İsmail B.’nin 
babası Mustafa B.’nin 2015 yılında 
bombalı bir saldırı sonucu öldüğü öğ-
renildi. Babası öldükten sonra kendi-
sine terör örgütü mensuplarınca silah 
eğitimi verilmeye başlanan İsmail 
B.’nin bunun üzerine üvey annesiyle 
birlikte DEAŞ’ın elinden kaçarak Peş-
mergeye sığındığı belirtildi. Güvenlik 
nedeniyle cezaevinde tutulduğu öne 
sürülen 12 yaşındaki İsmail B.’nin 
son telefon görüşmesinde dedesine 
“Hapishanedeyim. Buraya gel, beni 
sana verecekler” dediği kaydedildi.

“DEDEM ZENGİN DİYEREK, 
KAÇIRILMASINI İSTEMİŞ”

Yaşanan olayı anlatan Dede İsma-
il B. (64), “Şimdi benim oğlum mesle-
ği ayakkabıcılık. Bir oğlum, iki kızım 
var. Ne güzel mesleğini yapıyordu. Bir 
evlilik yaptı, ailesinden ayrıldı. İsmail 
ondan. Ondan sonra aradan 3-4 sene 
geçtikten sonra Bingöllü bir bayanla 
evlendi. Benim oğlan yalnız evlenme-
den tevhit dergahına gitti. Kunduracı 
bir arkadaşı bunu alıp gitmiş dergaha. 
Dergahta, bu baktım çok değişti. İşte 
dergaha akşamları gidiyor her hafta 
cumartesi günleri bunların toplantıla-
rı oluyor. Dergaha gidiyorum derken 
bu çok değişti. Ondan sonra oğlunu 
ilkokuldan aldı. Kendi okullarında 
okutmaya başladı” dedi.

Oğlunun evlilik yaptıktan sonra 
Bingöllü eşiyle birlikte torunu İsma-
il’de alıp Suriye’ye kaçtıklarını ifade 
eden dede İsmail B., oğlunun 2 sene 
öne Amerika ve Rusya’nın attığı 

bombalarla öldüğünü söyledi. Toru-
nunun kendisine babasının öldüğünü 
söylediğini aktaran İsmail B., “Ondan 
sonra bu annesi bir daha evlendi, Di-
yarbakırlı biriyle. İsmail tabi orada ana 
yok baba yok, analığın elinde. Ondan 
İsmail kendisini kaçırsın diye birisine 
‘dedem zengin’ diyor. Ondan sonra 
İsmail Musul Telafer’den Diyarbakırlı 
bir aileyle beraber Peşmerge askerle-
rine sığınıyor. 20 kez İsmail ile konuş-
tum, nasılsın, askerler size iyi bakıyor 
mu diye, ‘bakıyor dede’ dedi. Ondan 
sonra telefonu kesildi” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIM TORUNUN NE 
KADAR TATLI OLDUĞUNU BİLİR”
Erbil Konsolosluğuna 35 yıllık Ha-

lepli bir arkadaşının oğlu vasıtasıyla 
dilekçe verdiklerini de anlatan İsmail 
B., konsolosluktan hala kendilerine 
bir haber verilmediğini söyledi. Toru-
nunun Erbil’deki Türk konsolosluğu-

na 50 kilometre uzaklıkta olduğunu 
söyleyen İsmail B., torununun Tür-
kiye’ye getirilmesi konusunda Cum-
hurbaşkanından yardım isterken, 
“Cumhurbaşkanımızdan başka bir 
şey istemiyorum. Torunumu bize ge-
tirsinler. Cumhurbaşkanım torunun 
ne kadar tatlı olduğunu o da biliyor” 
şeklinde konuştu.

Torununun telefonda, “Dede 
mavi bisikletimi hazırla ben geli-
yorum” dediğini aktaran İsmail B., 
“Torunum telefonda bana ‘Ya dede, 
yüzmeyi öğrendim havuzda. Beni 
havuza götürecek misin’ dedi. Neler 
istedi o çocuk, hiçbir şey görmedi ki. 
Çocuklar aç kalmışlar orada, ekmek 
yememişler. Yani eğlenceyi boşver, 
tatlıyı, tuzluyu boşver aç kalmışlar, ot 
yemişler” dedi. 

Torununa kavuşması halinde 
kurban keseceğini söyleyen İsmail 

B., “İlk önce kurban keseceğim, hele 
bir gelsin, bekliyorum. Kesin umutlu-
yum, Cumhurbaşkanım bunu yapar 
yani. İnşallah haberi olur yani, bekli-
yorum” ifadelerini kullandı.

“TORUN SEVGİSİ TARİF EDİLEMEZ”
Babaanne Hatice B. ise yaşadığı 

üzüntü nedeniyle bir gözünü kaybet-
tiğini ve kısmi felç geçirdiğini anlata-
rak, “Torun sevgisi tarif edilmez. Ev-
lada gençlikte bakamıyorsun. Torunu 
ben de büyüttüm, o doğurdu, ben 
büyüttüm. 1 aylıkken yanımdaydı ba-
kamadı annesi. Aynı evdeydik. Ayrıl-
dılar 1,5 sene sonra bana kaldı dedi. 

Torunuyla son görüştüğünde 
kendisinin rahatsız olduğunu ifade 
eden babaanne Hatice B., “Geçmiş 
olsun dediler bana. Gelin konuştu, İs-
mail’e verdiler. 

Geçmiş olsun anne dedi. Anne 
derdi, babası evlenince yeni anneye 
anne deyince babaanneye çevirdi. 
‘Kuzum sahte gibi oldu’ dedim. Anne, 
anne derdi. Neyse babası yanında ya, 
evlendi varsın olsun. Vay kuzum ge-
leydin bir kere daha koklayaydım ya 
dedim. Ben onu niye dediğimi bilemi-
yorum. 

Allah söyletti. Geleydin de kok-
layaydım bir daha dedim. O gece 
gitmişler. Komşuya sordum. Arkası 
yüksek siyah araba geldi İsmail’in sırt 
çantası bir de ellerinde valizle gittiler. 
Böyle gitmişler. Her şey koydukları 
yerde duruyor. Kuşu var. Yavrum kuş 
kadar dayanamadı. Kuşuna bakarım 
Mustafa’mın hatırası diye. Cumhur-
başkanımdan rica ediyorum, inşallah 
beni yavruma kavuştursun. Torun 
sevgisinin ne olduğunu o da bilir. 
Beni yavruma kavuştursun iki bayra-
mı bir yapayım. Başka bir şey istemi-
yorum” ifadelerini kullandı.
n İHA 

Önce ayakkabıları sonra bebek arabasını çaldı
Bir kişi, sitenin içine girerek apart-

manı gezdikten sonra ilk önce katlar-
daki yeni ayakkabıları, ardından da 
yeni alınan bir bebek arabasını çaldı.

Olay, 24 Ağustos Perşembe günü 
merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Cad-
desi üzerinde meydana geldi. Edinen 
bilgiye göre, cadde üzerindeki bir site-
ye giren kimliği belirsiz kişi, kapı ön-
lerinde bulunan ayakkabıları ve yeni 
bir bebek arabasını çaldı. Ayakkabıla-
rın yerinde olmadığını fark eden site 
sakinleri, durumu site görevlisine bil-

dirdi. Site görevlisinin incelediği gü-
venlik kameralarında olayın hırsızlık 
olduğunun anlaşılması üzerine polise 
haber verildi. Olay yerine gelerek gö-
rüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüp-
heliyi yakalamak için çalışma başlattı. 
Kaydedilen güvenlik kamerası görün-
tülerinde hırsızlık şüphelisinin binaya 
girdikten sonra poşete doldurduğu 
ayakkabıları kapı önüne bıraktığı, ar-
dından da bebek arabasını alıp geldiği 
görülüyor. Dışarıyı kontrol eden şüp-
helinin daha sonra çaldığı ayakkabı ve 

bebek arabasıyla ortadan kaybolduğu 
görülüyor.

Daha önceki senelerde de bay-
rama yakın zamanlarda yeni ayak-
kabıları çalmak isteyen bir hırsızı 
yakaladıklarını ve mahallelerinde bu 
olayların sık sık yaşandığını belirten 
sitenin yöneticisi Gökhan Aslanka-
ya, “Hırsız binaya giriyor. Yarım saat 
boyunca bina içerisinde ve otoparkta 
geziyor. Bina sakini binaya tedirgin 
giriyor. Bizim sitemize giren hırsızla-
rın madde bağımlısı gençler olduğu-

nu öğrendik. Ayakkabıları değerinin 
altına satarak madde alıyorlarmış. Bu 
hırsızlara caydırıcı cezaların getiril-
mesi gerekiyor” dedi. 

Bebek arabasının sahibi Ferhat 
Aslankaya ise, “Olayın gerçekleştiği 
dakikalarda ben de aynı kapıdan ka-
yınpederimi geçirmek için aşağıya in-
dim. O sırada hırsız bir bloktan bebek 
arabasını alıyor bodrumdan başka bir 
bloğa geçerek, buradan da rahat ra-
hat götürüyor” diye konuştu.
n İHA

Sitenin yöneticisi Gökhan Aslankaya, “Hırsız binaya giriyor. Yarım saat boyunca bina içerisinde ve otoparkta geziyor” dedi. 

12 yaşındaki İsmail B.’nin dedesini telefonla arayarak DEAŞ’ın elinden kaçıp Irak 
Bölgesel Kürt yönetimi kontrolündeki Peşmergeye sığındığını söylediği öne sürüldü.
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Meram Belediyesi, arife günü ve 
bayram tatilinde belediye hizmetleri-
nin aksamadan sürdürülebilmesi için 
gerekli tedbirleri aldı. Bayram tatili 
süresince temizlik ve zabıta ekipleri 
tam kadro görev yapacak. Ayrıca acil 
durumlar için de Arif Bilge Tesisle-
ri’nde bir ekip hazır bulundurulacak. 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, yaklaşan Kurban Bayramı ön-
cesinde Loras Mahallesi’nde bulunan 
kurbanlık pazar alanında inceleme-
lerde bulundu. 

“GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALDIK”
Gerek bayram öncesi gerekse 

bayram ve sonrası için tüm hazırlık-
ları tamamladıklarını belirten Başkan 
Toru, “Uzun bayram tatili süresince 
zabıta, sağlık birimleri, güvenlik ve 
temizlik birimleri 24 saat esasına göre 
dönüşümlü olarak sahada çalışmala-
rını sürdürecek” dedi. 

“HUZUR İÇİNDE 
KURBANLIKLARINI ALABİLİRLER”
Vatandaşların güven içerisinde 

kurbanlıklarını temin edebilecekleri 
kurban pazarını halkın ve besicilerin 
talepleri doğrultusunda düzenledikle-
rini kaydeden Toru, “Kurban pazarı-
mıza girişler 25 Ağustos’ta başladı ve 
bayramın 3. gününe kadar da satışlar 

devam edecek. Pazar alanımız 50 bin 
civarında küçükbaş ve 5 bin civarında 
da büyükbaş hayvanın satışına im-
kan sunacak şekilde; altyapısı, sosyal 
tesisleri, otoparkı, wc, mescitleri ve 
diğer donatılarıyla halkımızın ve be-
sicilerimizin talepleri doğrultusunda 
yeniden revize edilerek düzenlendi. 
Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını 
güvenli bir şekilde alabilmeleri için 6 
veteriner hekim burada görev yapı-
yor. Vatandaşlarımız hem dini açıdan 
hem sağlık açısından uygun kurban-
lıklarını buradan güven içinde temin 
edebiliyorlar” diye konuştu. 

“TEMİZLİK HİZMETLERİ 
AKSAMAYACAK”

Temizlik ekiplerinin bayram tatili 
süresince çalışmalarını aksatmaksızın 
sürdüreceğine dikkat çeken Başkan 
Toru, “Temizlik ekiplerimiz ilçemizin 
her tarafında sokaklar, ana caddeler, 
pazar alanlarında hizmetlerini rutin 
olarak sürdürüyor. Kurban Bayra-
mı’nda da kesimler nedeniyle çevre-
de görüntü kirliliği ve kokuya sebep 
olabilecek her türlü atığı kaldırmak 
üzere seferber olacaklar” ifadelerini 
kullandı. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, Konya’daki önemli tu-

rizm alanlarından biri olan 80 Binde 
Devri Alem Parkı’nın bayramın 1. 
Günü hariç tüm tatil süresince 09.00 
– 19.00 saatleri arasında ziyarete açık 
olduğunu da sözlerine ekledi. 

ZABITA EKİPLERİ MESAİDE
Halkın bayramı huzurlu bir şekil-

de geçirmesi ve alışverişlerini rahat 
bir şekilde yapabilmesi için zabıta 
ekipleri de arife ve bayram süresince 
08.00 – 23.00 saatleri arasında göre-
vini sürdürecek.  Vatandaşlar, temiz-
likle ilgili istek ve taleplerini 331 00 
08, zabıtayı ilgilendiren şikayetlerini 
ise 353 73 66 numaralı telefona ile-
tebilecekler.

MERAM’DA KURBANLAR BU 
ALANLARDA KESİLECEK

Meram Belediyesi ilçedeki va-
tandaşların sağlıklı ve huzurlu bir 
bayram geçirebilmeleri adına belirli 
noktalarda kurban kesim alanları be-
lirledi. Buna göre Meramlı vatandaş-
lar, Alpaslan Semt Pazarı, Harmancık 
Semt Pazarı, Melikşah Semt Pazarı, 
Kalfalar Semt Pazarı, Arif Bilge Semt 
Pazarı, Lalebahçe Semt Pazarı, Aşkan 
Semt Pazarı, Muhacir Pazarı, Gödene 
Toki Semt Pazarı alanlarında kurban 
ibadetlerini yerine getirebilecekler.
n HABER MERKEZİ

‘Diyanet hac hizmetlerinde 
önemli bir mesafe katetti’

Cumhurbaşkanı istedi, 
Bakanlık harekete geçti

Diyanet İşleri Başkan Vekili Ek-
rem Keleş, Mekke’de düzenlediği 
2017 Hac Organizasyonu Bilgilen-
dirme Toplantısı’nda, yaklaşık 2 
milyon vatandaşın hac görevini ye-
rine getirme talebinin bulunduğunu 
ancak kontenjanın sınırlı olması ne-
deniyle katsayılı kura sistemi uygu-
landığını söyledi.

Türkiye’ye tanınan kontenjanın 
80 bin olduğunu dile getiren Keleş, 
şöyle konuştu:

“Katsayılı kura sistemine göre 
ilk defa kaydolanlar tek kurayla ka-
tılıyorlar. Bir yıl önce kaydolanlar iki 
çarpı iki 4 kurayla katılıyorlar. Sis-
tem böyle katsayılı şekilde devam 
ediyor. Diyelim ki beş sene önce 
kayıt olmuşsa kişi, beş çarpı beş 25 
kurayla, 10 sene önce kayıt olmuş-
sa on çarpı on, 100 kurayla. Yani ilk 
defa kaydolan bir kurayla girerken, 
10 sene önce kaydolan 100 kuray-
la katılmış oluyor. Gerçekten bu 
kadar büyük talebin olduğu bir or-
tamda Diyanet İşleri Başkanlığını en 
çok düşündüren, Bakanlıklar Arası 
Hac-Umre Kurulunun üyelerini de 
en çok düşündüren, bu kadar çok 
talebin hangi sistemle karşılanaca-
ğıdır.”

“TÜRKİYE EN ÇOK MÜSTAKİL ODA 
KULLANAN ÜLKE KONUMUNDA”

Diyanet İşleri Başkanlığının 
daha önce düz kura ve sıraya koyma 
sistemlerini de denediğini anımsa-
tan Keleş, şunları kaydetti:

“Düz kurada her sene herkes 
yeniden aynı şartlarda kuraya ka-
tıldı. Bu çok adil olmadı. Bu sisteme 
çok itiraz geldi. Dolayısıyla düz kura 
sistemini terk ettik. Bundan sonra 
sıraya koyma sistemi uygulandı. Bu 
sistemde yeni kayıt olan birine 20-
25 yıl sonrasına gün vermek isabetli 
bir şey değil. Bazı ülkelerde sıra sis-
temi uygulanıyor. Sıra sistemi uy-
gulanan özellikle ekonomik durumu 
yüksek olan ülkelerde 50 sene son-
rasına gün verecek şekilde sistem 
uygulanıyor. 60 yaşında kaydolmuş 
bir insana 20 sene gün verdiğiniz-
de 80 yaşına gelmiş olacak. 30 sene 
gün verdiğinizde 90 yaşını hedef 
göstermiş olacaksınız. Bu da doğru 
değil. Buraya özlem çeken ve geti-
remediğimiz insanlarımız sebebiy-
le çok üzüntü duyuyoruz ancak bu 
hususta bizim de yapacağımız bir 
şey yok. Elimizde bir kontenjan var. 
Bu kontenjanı çok titiz bir şekilde 
değerlendiriyoruz ve kura sistemi 
uyguluyoruz.”

Hacca gelemeyenlerin özlemi-
nin de buraya gelip aşk ve heye-
canla Kabe ile buluşanlarınki kadar 
değerli olduğunu vurgulayan Keleş, 
daha çok insanın hac ibadetini yeri-

ne getirmesiyle ilgili yeni yöntemle-
rin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Keleş, Türkiye’nin, hac organi-
zasyonu yapan bütün ülkeler içeri-
sinde “en çok müstakil oda kullanan 
ülke” konumunda olduğunu belir-
terek, “Diyanet İşleri Başkanlığımız 
hakikaten 40 yılı aşkın tecrübeyle 
hac hizmetlerinde önemli mesafe 
katetmiştir. İslam dünyasında bu-
raya gelip sağlık hizmetleri veren 
ülkeler arasında hastenemiz dün bi-
rincilik ödülü almış vaziyette. Daha 
önce Mekke-i Mükerreme’de açtı-
ğımız mutfağımız da aynı şekilde 
birincilik ödülü almıştı. Bunlar ülke-
miz açısından sevindirici hususlar.” 
dedi. 

Tüm sağlanan imkanlara karşın 
hizmet noktasında telafi etmeleri 
gereken bazı eksiklerinin bulun-
duğunu dile getiren Keleş, haccın 
eğitim ve irşat boyutunun en fazla 
üzerinde durdukları husus olduğu-
nu bildirdi.
HACDAN İLK ÇIKIŞLAR 6 EYLÜL’DE 

CİDDE’DEN BAŞLAYACAK
Keleş, Türkiye’den gelen hacı 

sayısının Diyanet İşleri Başkanlığı 
282, seyahat acenteleri 126 olmak 
üzere 408 kafileyle toplamda 81 bin 
737 olduğunu, yurt dışından da 55 
kafileyle 5 bin 850 hacının geldiğini 
kaydetti.

Bu kapsamda Türkiye’den ve 
yurt dışından gelen hacı sayısının 
toplam 87 bin 587 olduğunu belir-
ten Keleş, 4 bin 388 personelle ha-
cılara denetim, sağlık ve servis gibi 
çeşitli alanlarda hizmet verildiğini 
anlattı.

Bu yıl ilk defa 2, 3 ve 4 tercihli 
oda sistemine geçildiğini ifade eden 
Keleş, daha önceleri 45 gün olan 
hac sürelerinin 35 güne indirildiğini 
söyledi.

Kurasız olarak 4 bin 391 şehit 
yakınının hacca getirildiğine işaret 
eden Keleş, “Milletimiz, vatanımız 
için onlar canlarını feda ettiler. On-
lara çok şey borçluyuz. Burada hepi-
mizin, bütün hacılarımızın onlar için 
dua etmemiz gerekiyor. Allah nez-
dinde muhakkak şehitlerin kadri, 
değeri çok yüksek. Peygamberlikten 
sonra en yüce mertebe. Ama yakın-
larına Sabr-ı Cemil niyaz ediyoruz.” 
diye konuştu.

Bu yıl ilk kez hacılara öğlen ku-
manya hazırlanarak ikram edildiğini 
bildiren Keleş, kumanya malzeme-
lerinin tümünün kurdukları yemek 
fabrikasında üretildiğini, Mekke-i 
Mükerreme’de günde 100 bin, Me-
dine-i Münevvere’de 20 bin kişiye 
ekmekle birlikte yemek çıkaracak 
kapasitede tesislerin kurulduğunu 
belirtti.  n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde gerekli 
tüm hazırlıklarını yaptı. Bayramın ilk iki günü ise toplu taşıma ücretsiz olacak 

Bayramın ilk iki günü 
toplu taşıma ücretsiz

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
vatandaşların Kurban Bayramı’nı 
huzurlu ve sorunsuz bir şekilde geçir-
meleri için gerekli tedbirleri aldı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Kurban Bayramı öncesi şehir genelin-
de gerekli tüm hazırlıklarını yaptı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı, ilçelerde tespit edilen kur-
ban satış ve kesim yerlerinden başka 
yerlerde kurban satışına ve kesimi-
ne müsaade edilmeyeceğini bildirdi. 
Kurban satış ve kesim yerlerinde ve-
teriner hekimler ve Zabıta ekiplerince 
sağlık ve belge kontrolleri yapılırken; 
satış ve kesim yerlerinde oluşacak her 
türlü atıkların çevre kirliliğine mahal 
bırakmayacak şekilde toplanması ve 
temizlenmesi konusunda da gerekli 
önlemleri aldı. 

ÜCRETSİZ KURBANLIK 
HAYVAN MUAYENESİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Tatlıcak bölgesindeki Hayvan Park 
ve Pazar Yeri Tesisleri’nde veteriner 
hekimler tarafından bayramın ikinci 
gününe kadar hayvanların ücretsiz 
genel muayenesi, yaş tayini ve ultra-
son ile gebelik testi hizmeti veriliyor. 

MEZARLIKLAR ZİYARETE HAZIR 
Konya merkez ve ilçelerdeki tüm 

mezarlıkların genel temizliğini yapa-
rak vatandaşların huzur ve güvenliği 
için tedbirleri artıran Büyükşehir Be-

lediyesi, şehir merkezinde temizlik 
çalışmalarını da ilçe belediyeleri ile 
birlikte bayramın son gününe kadar 
sürdürecek. 
TOPLU ULAŞIM İLK 2 GÜN ÜCRETSİZ 

Otobüs ve tramvaylarda bayra-
mın birinci ve ikinci günü ücretsiz, 
üçüncü ve dördüncü günleri yüzde 
50 indirimli hizmet verecek olan Ula-
şım Planlama ve Raylı Sistem Daire-
si Başkanlığı, vatandaşların bayram 
ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu 
geçirmelerini sağlamak amacıyla ge-
rekli tüm tedbirleri aldı. 

ZABITA, BAYRAMDA 
MESAİYE DEVAM EDECEK 

Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Dairesi Başkanlığı da Kurban Bayra-
mı süresince vatandaşların her türlü 
şikayetlerine cevap vermek üzere 

çalışmalarını sürdürecek. Bayram 
tatili boyunca Zabıta Dairesi Başkan-
lığı hizmet binası ile Otogar ve Çevre 
Zabıta Amirliklerinde 24 saat, Zafer 
Meydanı ve çevresinde 08.00 – 23.00 
arası, Mevlana Türbesi, Bedesten ve 
Eski Garaj civarında 08.00-24.00 
arası hizmet verilecek. Zabıta ile ilgili 
şikayetler için 350 31 74 no’lu telefon 
aranabilecek. 

KOSKİ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA 
Konya Büyükşehir Belediyesi 

KOSKİ Genel Müdürlüğü, bayram 
süresince su, kanalizasyon ve sayaç 
arızalarında 24 saat hizmet verecek. 
Vatandaşlar su ve kanalizasyon arı-
zaları için ALO 185’i arayabilecekler. 

İTFAİYE, 110 MERKEZDE NÖBETTE 
Bayram süresince normal mesa-

isine devam edecek olan İtfaiye Dai-

resi Başkanlığı; Konya merkez ve 31 
ilçedeki 110 merkezde çalışmalarını 
sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve 
benzeri tabii afetlerle ilgili ihbarlarını 
112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebile-
cekler. 

FEN İŞLERİ VE YAPI 
KONTROL DAİRELERİ 

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 
ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanlıkları 
da bayram süresince, yol, tretuvar, 
kaldırım, yürüyen merdiven, aydın-
latma ve benzeri sorunlara anında 
müdahale edecek Acil Müdahale Eki-
bi hizmet verecek. 

Vatandaşlar, bayram süresince 
belediye birimleri ile ilgili şikayetlerini 
Alo 153 ve 221 14 00 no’lu telefonla-
ra bildirebilecek.
n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Başbakan Yıldırım’ın sosyal med-
yada Türkçe’nin doğru kullanımına 
ilişkin çağrısı üzerine Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Arslan, düzgün Türkçe kullanımının 
takipçisi olacaklarını açıkladı. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın 
sosyal medyada Türkçe’nin doğru 
kullanımına ilişkin çağrısı üzerine 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, internet 
ortamında düzgün Türkçe kullanı-
mının takipçisi olacaklarını söyledi.
Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, 
Facebook, Twitter ve Instagram gibi 
sosyal medya organları başta olmak 
üzere internet ortamında kullanılan 
Türkçe’nin önemli oranda bozuldu-
ğuna dikkati çekerek, son dönemde 
iyice artan bozulma nedeniyle Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile Başbakan Binali Yıldırım’ın da 
konuyla ilgili endişelerini dile getir-
diğini aktardı. Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın “internet ortamında dil su-

ikastına maruz kalıyoruz. Ne yazık ki 
bunu da kendi insanımız yapıyor.”, 
Başbakan Yıldırım’ın da “dilimiz de-
ğerlerimizin taşıyıcısı, milli kimliğin 
sembolü. Bu nedenle Türkçemizin 
değerini daha iyi bilmemiz gereki-
yor.” sözlerini anımsatan Arslan, 
özellikle son yıllarda sosyal medya-
nın yaygınlaşmasıyla “sosyal medya 
dili” olarak adlandırılabilecek bozuk 
Türkçe’nin gençler arasında geçerli 
bir yazı ve iletişim diline dönüştüğü-
nü anlattı. Bakan Arslan, “Dünyanın 
en zengin dillerinden biri olan Türk-
çemiz, sosyal medya başta olmak 
üzere internet ortamında bozulma-
ya uğruyor.” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık olarak Türkçemizi 
doğru kullanmak adına bir kam-
panya başlattık. Artık internet 
ortamında düzgün Türkçe kulla-
nımının takipçisi olacağız.” diyen 
Arslan, “Dilimizi korumak kültü-
rümüzü korumaktır. Bu nedenle 
Türkçe’nin korunmasını, milli bir 
mesele olarak ele alıyoruz.” şeklinde 
konuştu. n AA

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru,  Kurban Bayramı’nın sağlık, huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi ve 
belediye hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını açıkladı

Meram, bayram için 
gerekli tedbirleri aldı 

Diyanet İşleri 
Başkan Vekili 
Ekrem Keleş

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Loras 
Mahallesi’nde bulunan kurbanlık pazar alanında incelemelerde bulundu.

Kurbanlık satış ve kesim yerlerinde oluşacak her türlü atıkların çevre kirliliğine mahal 
bırakmayacak şekilde toplanması ve temizlenmesi konusunda da gerekli önlemler alındı.
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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
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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
T.C. Beşiktaş 16. Noterliğine 
07.06.2017 Tarih ve 18922 
yevmiye numaralı satış sözleşmesi 
ile satın almış olduğumuz 34-00-
13-15292 plakalı iş makinesinin 
tescil belgesini kaybettim 
hükümsüzdür.

Yurttabir Petrol Ltd. Şti.
Selçuk VD. 9880284106

Z-241

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 
(PROGRAMLAMA YAPABİLEN)

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA 
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü (Afyonkarahisar, Kadınhanı ve Kayacık (Konya)) Kantar Binaları 
Bakım Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2017/419411
1-İdarenin
a) Adresi : HOROZLUHAN MAHALLESI ANKARA CADDESI 
   NO:151 42300 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322242700 - 3322356499
c) Elektronik Posta Adresi : bol03@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 66 kalemden oluşan bina bakım,onarım,yapım işleri 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
   şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Afyonkarahisar, Kadınhanı ve Kayacık (Konya)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
   yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Horozluhan Mah.
   Ankara Cad.No:151 Selçuklu/KONYA 
b) Tarihi ve saati : 14.09.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11.06.2011 gün ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde 
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğdeki :B Üstyapı ( Bina) İşleri III Grup (Bina İşleri)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 
3. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği - Horozluhan mah. Ankara cad. No: 151 42300 - 
SELÇUKLU} / KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Horozluhan 
Mah.Ankara Cad.No:151 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
Sınır değer katsayısı değişikliği 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
Bundan dolayı ihalede sınır değer katsayısı (N) :1 olarak uygulanacaktır.

Basın 656473 - www.bik.gov.tr

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim 
hükümsüzdür.

Ali Sefa SELÇUK

Z-242

‘Lekelenmeme hakkı 
güvenceye kavuşturuldu’

Adalet Bakanı Gül, “Yeni 
KHK’da, Ceza Muhakemesi Kanu-
nu’nun 158. maddesine eklenen 
fıkra ile ‘lekelenmeme hakkı’ daha 
güçlü bir güvenceye kavuşturuldu” 
dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
Twitter hesabından yaptığı payla-
şımda, temel insan haklarının en 
başında, insan haysiyetinin korun-
masının geldiğini belirtti.

İnsan haysiyetinin korunması-
nın en önemli unsurlarından birinin 
ise kişinin “lekelenmeme hakkı” 
olduğunu vurgulayan Gül, “Yeni 
KHK’da, Ceza Muhakemesi Kanu-
nu’nun 158. maddesine eklenen 
fıkra ile ‘lekelenmeme hakkı’ daha 

güçlü bir güvenceye kavuşturuldu. 
Düzenlemeyle, soyut ve dayanaksız 
ya da konusu suç oluşturmayan şi-
kayetler için soruşturma öncesi ön 
değerlendirme süreci getirilmiştir.” 
ifadesini kullandı.

“LEKELENMEME HAKKI İLE HAK 
ARAMA HÜRRİYETİ ARASINDA DEN-

GE DE KURULACAK”
Gül, şu paylaşımlarda buldu:
“Vatandaşın ‘lekelenmeme 

hakkı’nın azami derecede koruna-
bilmesi için de şikayet edilen kişiye 
şüpheli sıfatı verilmeyecektir. 

Bu tür ihbar ve şikayetler ile 
soruşturma yapılmasına yer olma-
dığına dair kararlar için savcılıkta 
ayrı bir kayıt tutulacaktır. Soruştur-

ma yapılmasına yer olmadığına dair 
kararlar, ilgili kolluk birimine de 
bildirilip, kolluk kayıtlarının düzel-
tilmesi, ayrı bir sistemde tutulması 
sağlanacaktır. 

Böylece asılsız şikayete konu 
olan kişinin, iradesi dışında oluş-
muş kayıtlar suç ve soruşturma 
kaydı gibi üzerinden yeni mağdu-
riyetlere uğraması engellenecektir. 

Soruşturma yapılmasına yer ol-
madığına ilişkin kararlara karşı ih-
bar ve şikayette bulunanların itiraz 
hakkı da bulunacaktır. 

Böylece, lekelenmeme hakkı ile 
hak arama hürriyeti arasında ge-
rekli denge de kurulmuş olacaktır.”  
n AA
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
ARSA SATIŞ İLANI

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A 
Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Zarf Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Belediyemiz 
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2 –İhale 14/09/2017 Perşembe günü saat 14.00’ de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. 
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3 – Arsa bedelinin ödeme şekli: Satış Bedelinin peşinatı ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün 
içerisinde, kalan taksit ödemeleri aşağıdaki listede belirtildiği şekilde ödenecektir. (K.D.V. den muaftır.)         
4 – Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.
İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER
A)İç Zarf :
İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.
Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.
Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata 
esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya 
mühürlenir.
B)Dış Zarf :
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
Gerçek kişi olması halinde:
a)İç zarf 
b)Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
d)Noter tasdikli imza beyannamesi
e)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f)Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
g)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
Tüzel kişi olması halinde:
a)İç zarf
b)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
c)Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı, 
d)Noter tasdikli imza sirküleri 
e)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi 
f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
g)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
h)Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2017 yılı-Tüzel kişi )
C)İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:
Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık 
sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi 
zorunludur.
D)Dış zarfın kapatılması:
İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci 
bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi 
işe ait olduğu yazılır.
5-İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 14/09/2017 günü saat 12.00’ye kadar Yazı İşleri 
Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL M2 si GEÇİCİ TEMİNAT (TL) MUHAMMEN BEDEL (TL) NİTELİĞİ İMAR DURUMU MEVKİİ ÖDEME ŞEKLİ

1 YAZIR  28 M 1 (M29)  43072 1 14190,19 300.000,00 10.000.000,00 ARSA
Mesken Alanı E=1.15        

 Max Taks=0.25 
(Emsalin 0,05’i kadar Ticaret Yapılabilir)

YAZIR 18 eşit taksit

2 YAZIR 28 M 1 (M29)  43072 2 14183,85 300.000,00  10.000.000,00 ARSA
Mesken Alanı E=1.15        

 Max Taks=0.25 
(Emsalin 0,05’i kadar Ticaret Yapılabilir)

YAZIR 18 eşit taksit

3 YAZIR 28 M 1 (M29) 43072 3 14183,85 300.000,00  10.000.000,00 ARSA
Mesken Alanı E=1.15        

 Max Taks=0.25 
(Emsalin 0,05’i kadar Ticaret Yapılabilir)

YAZIR 18 eşit taksit

4 DİKİLİTAŞ 24 M 2 (M29) 13789 28 16377,53 1.650.000,00 55.000.000,00 ARSA
E=2.20

Taks=0.50
Ticaret Alanı

İSTANBUL 
YOLU ÜZERİ 24 eşit taksit

Basın 652913 - www.bik.gov.tr 

‘Yüksek ısıda, uzun pişirilen 
et diyabet riskini artırıyor’

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şisli 
Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Endokrinoloji ve 
Metabolizma Kliniği Eğitim Sorum-
lusu Prof. Dr. Yüksel Altuntaş, etin 
yüksek ısıda uzun süreli pişirilmesi-
nin sağlık açısından zararlı olduğu-
nu belirterek, “Bir klinik araştırma-
da yüksek ısıda uzun süreli kavurma 
veya alevli ateşte ya da mangalda 
uzun süreli pişirmenin ‘tip 2’ şeker 
hastalığı riskini artırdığı gösterilmiş, 
buna karşın tencere yemeği şeklin-
de pişirme veya haşlama ette böyle 
bir risk artışı görülmemiştir.” dedi. 

Altuntaş, yaptığı açıklamada, 
Türkiye’de kırmızı etin, üretim ve 
tüketim aşamalarının başlı başına 
bir halk sağlığı konusu olduğunu 
söyledi.

Her yıl kurban bayramında mil-
yonlarca küçük veya büyükbaş hay-
vanın kesildiğini, bunun da belirli 
bir sürede yoğun bir et tüketimini 
ve sağlık açısından getirebileceği 
sorunları da akla getirdiğini akta-
ran Altuntaş, bu nedenle etin kesim 
sonrası saklanması, işlenmesi, pişi-
rilmesi ve tüketilmesi gibi hususla-
rın sağlık kurallarına uygun olarak 
yapılması gerektiğini ifade etti. 

Prof. Dr. Yüksel Altuntaş, ke-
simden sonra kurban etinin hemen 
buzdolabına konulmaması gerekti-
ğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“Hava sıcak değilse serin bir 
yerde mümkünse 3-6 saat kadar 

bekletildikten sonra buzdolabına 
alınmalıdır. Bu durum etin pişiril-
mesini ve sindirilmesini kolaylaştırır 
ve de ete lezzet verir. Et tüketimi-
nin sağlığa olan etkileri sadece etin 
kendisiyle ilgili değildir. Kırmızı 
et tüketiminden bağımsız olarak, 
pişirme metotları da sağlık açısın-
dan çok önemli hale gelmiştir. Etin 
yüksek ısıda uzun süreli pişirilmesi 
sağlık açısından zararlıdır. Nitekim 
bu yıl yapılan bir klinik araştırmada, 
yüksek ısıda uzun süreli kavurma 
veya alevli ateşte ya da mangalda 
uzun süreli pişirmenin ‘tip 2’ şeker 
hastalığı riskini artırdığı gösterilmiş, 
buna karşın tencere yemeği şeklin-
de pişirme veya haşlama ette böyle 
bir risk artışı görülmemiştir. Yine 
yüksek ısıya veya ateşe doğrudan 
maruziyetle uzun süreli pişirmeyle 
etin içerisinde kanserojen madde 
dönüşümü olmakta, ayrıca besin ve 
mineral kaybı artmaktadır.”

Sağlıklı bir et yemeği için orta 
ısıda ve süredeki pişirme teknikleri 
dışında başka faktörleri de sırala-
mak gerektiğine işaret eden Altun-
taş, “Etin domates, yeşil veya kır-
mızı biberle kavrulması, hatta salça 
eklenmesi hem sindirimi kolaylaştı-
rır hem de etin toksik etkilerini azal-
tabilir. Yine sebzelerle haşlanması 
da sağlık açısından daha uygundur. 
Ayrıca bir öğünde 150-200 gram-
dan fazla et tüketmemek gerekir” 
diye konuştu.  n AA

Karatay’da 5 milyon metrekarelik  1. etap imar revizyon planı kapsamında tüm tapular dağıtıldı. 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, “Tapuları verilmeyen mülk sahibi kalmamıştır” dedi

5 milyon metrekarelik
alanda tapular dağıtıldı

Karatay Belediyesi ilçe sınırları 
içinde düzenli kentleşmeyi sağlamak 
amacı ile Belediyelerin asli görevle-
rinden olan 3194 Sayılı İmar Kanu-
nunun 18. Maddesini hızlı ve sağlıklı 
bir şekilde uygulamaya devam ediyor. 

 Konu ile ilgili açıklama yapan Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, “Belediyemiz 5 milyon metre-
karelik alanda ortak kamu alanı olan 
yeşil alan, dini tesis, sosyal tesis, eği-
tim tesisi, resmi kurum alanı, yol ve 
otopark gibi teknik alt yapı alanları ile 
uygulanabilir 1. Etap Revizyon imar 
planı çalışmalarını tamamlamıştır. 
Yapılan Revizyon İmar Planları doğ-
rultusunda bu alanlarda 3194 sayılı 
İmar Kanunun 18. maddesi gereğin-
ce imar uygulamaları başlatılmış ve 
tesciller yüzde 100 oranında tamam-
lanmış ve 1. Etap Revizyon İmar Pla-
nı kapsamında tapuları verilmeyen 
mülk sahibi kalmamıştır.

Yapılan çalışmalar kapsamında 
Ulubatlı Hasan, Akabe, Hamzaoğlu, 
Küçükkumköprü, Çimenlik, Doğuş, 
Ortamescit, Yediler, Keçeciler, Hacı 
Hasan, Sarnıç, Emirgazi, Hacıyusuf 
Mescit, Hasandede Mescit, Kayacıka-
raplar, Keykubat, Köprübaşı, Çelebi, 
Yeni Mahalle, Hacıveyiszade ve Men-
gene Mahallelerindeki (4.674.913 
m²’lik alanda) 18. madde imar uy-
gulama çalışmaları tamamlanarak 

Karatay Tapu Müdürlüğünde tescil 
edilmiştir. 

Son olarak Sedirler Caddesi, Ali 
Ulvi Kurucu Caddesi, Keçeciler Cad-
desi, Aşık Mehmet Yakıcı Caddesi, 
Hacıhasanbaşı Caddesi ve Seyit Veh-
bi Sokak arasındaki Hacıhasan ve 
Hacısadık Mahalle sınırları içerisine 
isabet eden K616 nolu Düzenleme 
Sahasında (404.927 m² lik alanda) 
Belediyemiz tarafından 18. madde 
imar uygulama çalışmaları tamamla-
narak Karatay Tapu Müdürlüğünde 
tescil edilmiş olup, 1.Etapta yapılan 
Revizyon İmar Planlarında toplam 
5.079.840 m² lik alanda tescil işlem-

leri tamamlanmıştır” dedi. 
Başkan Hançerli, “2.Etap Reviz-

yon  İmar Planı kapsamında Fetih 
Caddesi, Saçlıkacap Caddesi, Adana 
Çevre Yolu ve Karaman Caddesi sı-
nırları içerisinde kalan Akabe, Kum-
köprü, Çataltömek, Gaziosmanpaşa, 
Karakulak, Mengene, Orhangazi, 
Hocalarköprüsü, Hacıibali, Selimsul-
tan ve Elmacı Mahallelerinde yaklaşık 
5.300.000 m² lik alanda imar planı ça-
lışmaları tamamlanarak Belediyemiz 
tarafından 3194 sayılı İmar Kanunun 
18.maddesi gereğince imar uygula-
malarına başlanılmış olup, çalışmalar 
yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

2.Etap Revizyon İmar Planı kap-
samında kalan Akabe, Gaziosmanpa-
şa, Küçük Kumköprü ve Çataltömek 
Mahallelerinde K656, K657 ve K658 
nolu düzenleme sahaları ile Karaku-
lak ve Hacıibali Mahallelerinde K659 
ve K663 nolu düzenleme sahaları, 
Orhangazi Mahallesinde K662 nolu 
düzenleme sahası, Selim Sultan, Ha-
cıibali ve Elmacı Mahallesinde K664 
ve K666 nolu düzenleme sahalarında 
3.572.056 metrekarelik alanda çalış-
malar tamamlanarak askıya çıkarıl-
mıştır. Gaziosmanpaşa ve Çataltömek 
Mahallelerinde 149.056 metrekarelik 
alanda askı işlemi tamamlanan 657 
ve 658 nolu düzenleme sahaların-
da Kadastro Müdürlüğünce yapılan 

kontroller tamamlanarak tescil edil-
mesi için Karatay Tapu Müdürlüğüne 
gönderilmiştir. 

Yine Akabe ve Gaziosmanpaşa 
Mahallelerinde 447.025 metrekarelik 
alanda askı işlemi tamamlanan 656 
nolu düzenleme sahasında Kadastro 
Müdürlüğünce yapılan kontroller ise 
devam etmektedir. Bu bölgelerdeki 
diğer mahallelerde  18’inci madde 
imar uygulamaları da ilerleyen gün-
lerde askıya çıkarılarak ilan edilecek-
tir” dedi.

“Belediyemiz tarafından 2 etap 
halinde yapılan Revizyon imar plan-
larının, gerek planlama işlemlerinin, 
gerekse  3194 sayılı İmar Kanunun 
18’inci maddesi uyarınca yapılan 
imar  uygulama işlemlerinin kendi 
personelimiz tarafından büyük bir 
özveri ile yapıldı” diyen Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli, “İmar 
uygulaması yapan teknik ekibimiz 
vatandaşa ait gayrimenkulleri kendi 
gayrimenkulleri gibi titizlikle değer-
lendirmekte ve herkese mümkün 
olduğu kadar kendi yerlerinden imar 
parseli vermektedirler. İmar uygula-
ması içinde kalan mülkiyet sahiple-
rine el broşürleri ile bilgi verilmekte 
ayrıca yerel basın, belediye ilan pano-
su ve muhtarlara yapılan yazılı tebli-
gatlar ile ilan edilmektedir” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli
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Hadim’de, Toroslar üzerine inşa edilen Eğiste Viyadüğü, 42 ila 166 metrelik 8 ayaklı yapısıyla, İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayacak. 
Viyadük, 42 ila 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde inşa edilecek. Bu özelliğiyle “Türkiye’nin en yüksek ayaklı köprüsü” olacak

En yüksek ayaklı köprü!

Konya-Hadim-Taşkent ile Kara-
man’ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek 
ilçelerini birbirine bağlayan Hadim 
Devlet Yolu’nda, Türkiye’nin prestijli 
projelerinden biri yükseliyor. 

Konya ile Antalya’yı birbirine bağ-
layan alternatif güzergahlar arasında 
yer alan karayolunda, bir süredir de-
vam eden duble yol ve tünel çalış-
malarına Eğiste Viyadüğü projesi de 
dahil edildi.

Karayolunun Hadim ilçe sınırla-
rındaki dik yokuş ve keskin virajla aşı-
lan Eğiste deresi bölümünde yapımı-
na başlanan viyadük, ulaşımı önemli 
ölçüde rahatlatacak. 

KÖPRÜNÜN UZUNLUĞU 
BİN 372 METRE

Karayolları Genel Müdürlüğün-
den edinilen bilgiye göre, Eğiste Vi-
yadüğü’nün inşaası yüklenici firmaya 
iş yerinin geçen yıl 29 Aralık’ta teslim 

edilmesiyle başladı.
Karayo l l a r ı 

Konya 3. Bölge Mü-
dürlüğü yol ağında 
bulunan Toroslar 
üzerindeki Hadim 
Devlet Yolu’nda 
yapımı süren viya-
dük, yolun 60,9 ila 
62,3. kilometreleri 
arasında toplam 
bin 372 metre 
uzunluğunda pro-
jelendirildi. 

Trafik, yol ve 
sürüş güvenliği-
nin artırılması için 
yapımı planlanan 
Eğiste Viyadü-
ğü’nün tamamlanmasıyla mevcut yol 
yaklaşık 4 bin 400 metre kısalacak. 

Viyadük, 12,50 metre gabarili çift 

yol platformunda 
inşa edilerek, duble 
gidiş-geliş yol özel-
liğiyle faaliyet gös-
terecek. Viyadük, 
42 ila 166 metrelik 
8 orta ayak üzerin-
de inşa edilecek. Bu 
özelliğiyle “Türki-
ye’nin en yüksek 
ayaklı köprüsü” 
olacak.

Toroslar’ın yeni 
gerdanlığı, şantiye 
çalışmalarının baş-
lamasından sonra 
bin 100 takvim 
günü içinde teslim 
edilecek. Çalışma-

larına şantiye kurulumu ve temel 
aplikasyonları dahilinde başlanan 
projede, P3 orta ayağı temel kazısı 

sürdürülüyor.
“KONYA-ALANYA ARASI 

2 SAATE İNECEK”
Hadim Belediye Başkanı Ahmet 

Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, böl-
geye yapılan en büyük yatırımlardan 
olan viyadüğün Konya-Antalya arası-
nı da kısaltacağını söyledi.

Çalışmaların hızla ilerlediğine dik-
kati çeken Hadimioğlu, “İlçemizin bu-
güne kadar tek seferde aldığı en bü-
yük yatırımlarından birisi olan Eğiste 
Viyadüğü’nün toplam maliyeti 220 
milyon lira. Projenin tamamlanmasıy-
la Konya-Alanya arası 2 saate inecek. 
Bin 372 metre uzunluğunda olacak 
viyadük hem Konyamız hem ülkemiz 
adına umut vadeden büyük bir yatı-
rım. Proje aynı zamanda İç Anadolu 
ile Akdeniz arasındaki en kısa geçişin 
de temeli olacak” diye konuştu.
n AA 

Hadim Belediye Başkanı 
Ahmet Hadimioğlu



İsrail “suçun şahsiliği” ilkesini 
ihlal ederek, geçen ay 3 Yahudi yer-
leşimciyi öldüren Filistinli Abd’in an-
nesi, babası, iki kardeşi ve amcasını 
hapse mahkum etti. İsrail askeri mah-
kemesi, işgal altındaki Batı Şeria’da 3 
Yahudi yerleşimciyi öldüren Filistinli 
Ömer el-Abd’in ailesinden 5 kişiyi çe-
şitli hapis cezalarına çarptırdı.

İsrail devlet radyosunun haberine 
göre, geçen ay Ramallah kenti yakı-
nındaki yasa dışı yerleşim birimi Neve 
Tsuf’ta (Halamiş) 3 Yahudi’yi öldüren 
Filistinli Abd’in annesi 1 ay, babası 2 
ay, iki kardeşi ile amcası da sekizer 
ay hapse mahkum edildi. Radyonun 
haberinde, askeri mahkemenin, aile 
bireylerinin Abd’in eylem planından 
haberdar olduğuna, buna rağmen İs-
rail makamlarını bilgilendirmediğine 
kanaat getirerek ceza verdiği kayde-
dildi. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yöne-
lik ihlalleri üzerine 21 Temmuz’da 
Halamiş yerleşim biriminde 3 Yahu-
di’yi öldüren Filistinli Ömer el-Abd 
olayın ardından gözaltına alınmıştı.

İsrail güçleri, 16 Ağustos’ta da 
Abd’in Ramallah yakınlarında Kober 
köyünde bulunan evini yıkmıştı. 

İsrail’in, saldırı düzenlediği iddia 
edilen Filistinlilerin ailelerine karşı 
“suçun şahsiliği” ilkesini ihlal ederek, 
aile bireylerini suçlama, evlerini yık-
ma ve iş yerlerini kapatma gibi “toplu 
cezalar” vermesi insan hakları örgüt-
leri tarafından yoğun şekilde eleştiri-
liyor.
n AA 
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İsrail mahkemesinden ‘skandal’ karar

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar bıçak bileyicilerin yolunu tuttu. Vatandaşlara bıçak bileme işlemlerini son güne 
bırakmamaları konusunda uyarıda bulunan esnaflar her bıçakçıya da bıçak bilemesi yaptırmamaları gerektiğini söyledi

Bıçakçılarda yoğun mesai
Kurban Bayramına az bir süre 

kala bıçakçılarda fazla mesai yap-
maya başladı. Yeni bıçak satın al-
mak istemeyen vatandaşlar bıçak 
bileyicilerin yolunu tuttu. Hem bı-
çak satışları hem de bıçak bileme 
işlemleri artarken bıçak esnafları 
da yoğun bir şekilde çalışıyor. Va-
tandaşlara bıçak bileme işlemlerini 
son güne bırakmamaları konusun-
da uyarıda bulunan esnaflar her 
bıçakçıya da bıçak bilemesi yaptır-
mamaları gerektiğini söyledi.  5 ku-
şaktır mesleği sürdüren bıçakçılar-
dan Modern Bıçakçı İşletme Sahibi 
Şükrü Kırklıkçı, “Satışın yanı sıra 
bilemede de yoğunluk arttı. . Bıçağı 
güvendiğiniz bir yere biletmelisi-
niz. Kurban Bayramlarında herkes 
sokak aralarında bıçak biliyor ancak 
işini kötü yaptığı zaman bıçağınızı 
kaybedebilirsiniz. Bıçak fiyatlarımız 
da kalite ve büyüklüklerine göre 
değişiyor. Bıçağın tanesini 2,5 TL 
den biliyoruz.  Bıçak, nacak, keser, 
balta bileme işlemlerimiz var” dedi. 

BIÇAK BİLEMEDE YOĞUNLUK VAR
Konya’nın en eski bıçakçıların-

dan olan Modern Bıçakçı İşletme 
Sahibi Şükrü Kırklıkçı, bıçak satış-
larının yanı sıra bıçak bilemelerinde 

de yoğunluğun arttığını söyleyerek, 
taleplere yetişmekte zorluk çektik-
lerinin altını çizdi. Yoğunluğa göre 
bileme işlemlerinin zamanının da 
değiştiğini sözlerine ekleyen Kırk-
lıkçı, “Satışın yanı sıra bilemede de 
yoğunluk arttı. Satış ve bilemede 
yüzde 100’e varan artış söz konusu. 
Talebe yetişmekte güçlük çekiyo-
ruz. Vatandaşlarımız bizleri tercih 

ediyor. Bizlerde elimizden geldiği 
kadar işlerini görmeye çalışıyoruz. 
Bıçağı güvendiğiniz bir yere bilet-
melisiniz. Kurban Bayramlarında 
herkes sokak aralarında bıçak bili-
yor ancak işini kötü yaptığı zaman 
bıçağınızı kaybedebilirsiniz. Bıçak 
fiyatlarımız da kalite ve büyüklük-
lerine göre değişiyor. Yeni bıçak 
almak istemeyen insanlarımız eski 
bıçaklarını biletmek istiyor. Bizde 
eni iyi şekilde işimizi yapıyoruz. 
Bileme işlemi bıçağı aldıktan son-
ra yoğunluktan dolayı ertesi güne 
sarkabiliyor. Numaralı makbuzları 
müşterilere veriyoruz bıçakları bi-
lendiği zaman o makbuzla bizden 
alıyorlar. Bıçağın tanesini 2,5 TL 
den biliyoruz.  Bıçak, nacak, keser, 
balta bileme işlemlerimiz var. Yeni 
bıçak satışlarımız da bulunuyor. Yıl-
lardır biz bu sanatı sürdürüyoruz. 
Sürdürmeye de devam edeceğiz. 
Bıçakçılık ve çarkçılık zanaatı günü-
müzde tamamen makineleşmiş de 
olsa hala geleneğimizi kaybetme-
mek adına eski usullerle bıçak üre-
timimiz devam etmekte ve koleksi-
yonlarda varlığını sürdürmektedir” 
ifadelerini kullandı.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Modern Bıçakçı İşletme Sahibi 
Şükrü Kırklıkçı
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Bir haftada 34 terörist
etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde 21-28 Ağustos’ta yürütülen 
operasyonlarda, 22’si ölü, 10’u teslim, ikisi sağ ol-
mak üzere 34 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 
son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele 
kapsamında güvenlik güçlerince bin 94 operasyon 
düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yap-
tıkları iddiasıyla 127, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı 
oldukları iddiasıyla 44, Fetullahçı Terör Örgütü/Pa-
ralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele 
kapsamında 400, sol terör örgütleriyle mücadele 
kapsamında da 14 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlar kapsamında 585’i terör, al-
tısı siber, 2 bin 258’i uyuşturucu ve kaçakçılık suç-
larından olmak üzere 2 bin 849 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 22’si ölü, 10’u teslim, ikisi sağ 
olmak üzere 34 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl, Hakkari ve Diyarbakır’da yürütülen 
operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kulla-
nılan dokuz sığınak, barınak ve mağara ile tuzak-
lanan 27 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 351 kilogram patlayıcı 
yapımında kullanılan madde, 32 el bombası, 24’ü 
ağır ve uzun namlulu olmak üzere 28 silah ile 3 bin 
415 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 72 
ilde bin 639 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ton 77 kilogram esrar, 70 
kilogram eroin, 4 kilogram metamfetamin, 3 kilog-
ram sentetik kannabinoid (bonzai) 44 bin 76 uyuş-
turucu hap ile 113 bin 297 kenevir bitkisi, 768 bin 
792 paket kaçak sigara ve 62 ton 607 litre akarya-
kıt ele geçirildi, 2 bin 258 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 38 ilde sokak satıcılarına yönelik operas-
yonlar kapsamında 175 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 351’i 
denizlerde olmak üzere 3 bin 512 kişi yakalandı, bu 
kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 108 
kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele
FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör 

örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagan-
dası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile ilti-
saklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret 
ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine ha-
karetlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğü-
ne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret 
söylemleri içeren 679 sosyal medya hesabı ile ilgili 
çalışma yapılarak, tespit edilen 242 kişiden altısı 
gözaltına alındı. Öte yandan, vatandaşların huzur 
ve güven ortamının devamı, suç işleme amacın-
daki kişilerin caydırılması amacıyla ülke genelinde 
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, 23 Ağustos’ta 7 
bin 308 noktada 63 bin 990 personelin (Emniyet, 
Jandarma, Sahil Güvenlik) katılımıyla 12 bin 336 
ekip, 8 hava aracı, 74 deniz aracı, 302 dedektör 
köpeğin kullanıldığı “Türkiye Güven Huzur Uygu-
laması-7” yapıldı. Uygulama kapsamında sorgula-
nan 551 bin 990 şahıstan, çeşitli suçlardan aranan 
bin 17’si hakkında işlem yapıldı. Polis ve Jandar-
madan oluşan karma trafik ekipleriyle, 24 Ağustos 
2017 Perşembe günü ülke genelinde, karayolların-
daki trafik kazalarına etken kural ihlallerinin önle-
nerek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde ya-
pılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının 
önemi konusunda farkındalık yaratılması amacıyla, 
“Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-5” uygulaması 
yapıldı.

Denetimlerde 178 bin 426 araç/sürücü denet-
lenirken, bunlardan 18 bin 346’sına cezai işlem 
uygulandı.  n AA

‘Dağa adam götürme 
mekanizmaları bitti’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beylikdüzü’n-
deki Modern Eğitim Koleji açılışındaki konuşma-
sında, geçen hafta Siirt’te açılışı yapılan okulun bir 
benzerini hizmete aldıklarını söyledi. Türkiye’nin 
sorumlulukları büyük bir ülke olduğunu belirten 
Soylu, işin çok daha başında olduklarını kaydetti. 
Soylu, dün Malazgirt’te yapılan etkinlikleri anım-
satarak, orada önemli bir emanete sahip çıktıkla-
rını dile getirdi. İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’nin 
son 15 yıldır önemli bir istikrara kavuştuğuna vur-
gu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye, her anlamda istikrar içerisindedir. 
Bu kardeşiniz Türkiye’nin birçok vilayetini, ilçesini 
bazen de birçok beldesini gezmiş ve görmüştür. 
Ülkemin her vilayetinin üniversitesi var. Bunlar 
kolay yapılacak işler değildir. Bugün Türkiye, ciddi 
şekilde başarabilme gayretini ortaya koymuştur. 
Sadece ekonomik, sanayi anlamında gelişme de-
ğil, demokratik bilincin gelişmesi anlamında da 
Türkiye büyük bir istikrar ve ilerleme içerisinde-
dir.”

Terörle mücadeleye devam edeceklerinin al-
tını çizen Soylu, şunları kaydetti: “Dün gece terör 
örgütüne karşı... Milletimiz bayram tatilinde ama 
evlatlarımız ve aslanlarımız uyumuyor. 7 teröristi 
daha etkisiz hale getirdik. Şimdi 2 terörist daha 
etkisiz hale geldi. Biraz önce arkadaşlar bilgisini 
verdi. PKK denilen terör örgütü uyuşturucudan 
yılda 1,5 milyar dolar para kazanıyor. Bu az bir 
para değildir. Birçok alanlarını tıkadık. Dağa adam 
götürme mekanizmalarını neredeyse bitirdik. Son 
üç ay; 2, 2 ve 3 toplam 7 kişiyi dağa götürebildi-
ler. Geçen sene 600 olan rakamı bu senenin ilk 
7 ayında 60’ların altında tutabilme fırsatına sahip 
olduk. Bu topyekun bir mücadeledir. Eğitim de is-
tihdam da bu mücadelenin içerisindedir. Tünelin 
ucunda ışığı gördük. Bir iki yapmamız gereken iş 
daha var. Onların da ne olduğunu vatandaşımız 
biliyor.”  n AA 

Irak, Suriye ve Avrupa sahasında etkili olan DEAŞ’ın İstanbul ayağına son 1 yılda 117 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 
‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayuncuk adlı örgütün metropol sorumlusunun da olduğu 649 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir yılda DEAŞ’a
büyük darbe vuruldu

Türkiye’nin huzur ve güven-
liğine yönelik eylemler gerçekleş-
tirip devletin bölünmez bütünlü-
ğünü hedef alan terör örgütlerine 
yönelik operasyonlar tüm hızıyla 
sürerken, DEAŞ’ın önemli ölçüde 
faaliyet yürüttüğü Irak ve Suriye 
sahası ile Avrupa’dan Türkiye’ye 
sızan İstanbul ayağına son 1 yıl-
da 117 operasyon gerçekleştiril-
di. Güvenlik güçlerince yapılan 
operasyonlarda, aralarında Türki-
ye’deki sözde ‘cihatçı’ akımın ‘akıl 
hocası’ olarak gösterilen, örgüte 
eleman kazandırmak için gizli-
ce mescit açtığı iddia edilen ‘Ebu 
Hanzala’ kod adlı Halis Bayuncuk 
adlı örgütün metropol sorumlusu-
nun da olduğu 649 terörist etkisiz 
hale getirildi. 

İstihbarat kaynaklarından 
derlenen bilgilere göre, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstih-
barat Şube ve Terörle Mücadele 
(TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 
terör örgütü DEAŞ’a yönelik ope-
rasyonlarını aralıksız devam ettiri-
yor. Örgütün eylem hazırlığındaki 
‘hücre’ üyelerine 39 ilçede aralık-
sız çalışma yapan İstanbul TEM 
şube ekipleri, 15 Ağustos 2016 ile 
15 Ağustos 2017 tarihleri arasın-
da bu örgüte yönelik 117 operas-
yon gerçekleştirdi. Terör polisince 
düzenlenen operasyonlarda 649 
kişi yakalanırken, bunların 282’si 
çıkarıldıkları adli makamlarca tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. 
Bunlar arasından 144 şüphelinin 
‘adli kontrol şartı’ ile salıverildiği 
kaydedilirken, 155 kişinin de sav-
cılıkça serbest bırakıldığı öğrenil-
di. Son bir yılda düzenlenen ope-
rasyonlar kapsamında yakalanan 

940 “yabancı savaşçı” sınır dışı 
edilerek ülkelerine teslim edildi.

İŞTE GERÇEKLEŞTİRİLMEDEN 
ÖNLENEN EYLEMLER

Polisin düzenlediği operas-
yonlarda DEAŞ üyelerinin ey-
lem yapmaya hazırlandığı, ancak 
yapılan baskınla önlenen inanç 
merkezleri, ibadethaneler, kamu 
kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, 
askeri üslere yönelik saldırı plan-
larının sıralaması şöyle:

“20 Kasım 2016 tarihin-
de Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) ve İstanbul’da Caferi 
camilerine yönelik eylem hazır-
lığındaki S.S.’nin keşif sırasında 
Sancaktepe’de yakalanması,

27 Ağustos 2016 tarihinde 
Hristiyan dünyasıyla ilgili yayınlar 
yapan bir kitapevi, Vatan Parti-
si’nin İstanbul Genel Merkezi ve 
Beyoğlu’ndaki bir polis noktasının 
keşfi yapılırken, hücre üyelerinin 
eylem öncesinde yakalanması,

1 Ocak 2007 tarihinde yıl-

başı gecesi ünlü eğlence kulübü 
Reina’da gerçekleştirilen ve 39 
kişinin hayatı kaybetmesi ile so-
nuçlanan saldırının failinin yaka-
lanması,

23 Mart 2017’de AK Parti mi-
tingleri ve ‘Cübbeli Ahmet’ ola-
rak bilinen Ahmet Ünlü’ye bağlı 
yerlerin keşfinin yapılıp eylem 
hazırlığındaki teröristlerin yaka-
lanması,

21 Nisan 2017 tarihinde DEAŞ 
üyesi akrabalarınca İstanbul’da 
sansasyonel eylem için zorlanan 
B.F.K. adlı şahsın Güngören’deki 
Habeşi Camisi içinde yakalanarak 
etkisiz hale getirilmesi.”

Sıralama şöyle devam ediyor: 
“5 Mayıs 2017 tarihinde M.R.E. 
adlı DEAŞ’lı hücre üyesinin, be-
raberindeki 6 kişi ile birlikte ör-
gütün faaliyet alanlarından Suriye 
sahasına giderek şifreli eylem tali-
matı içeren ‘truecrypt’ adlı dijital 
verilerle Türkiye’de eylem hazırlı-
ğındayken yakalanmaları,

14 Ağustos 2017 tarihinde 
eylem talimatı alarak Türkiye’ye 
sızan Tacikistan uyruklu A.S. adlı 
teröristin yakalanması,

15 Ağustos 2017 tarihinde 
Belçika’nın başkenti Brüksel’de 
düzenlenen saldırı ile ilgili İn-
terpol tarafından aranan M.A. ve 
A.Z. adlı zanlıların yakalanarak 
Belçika polisine teslim edilmesi,

17 Eylül 2016’da Adana ve 
Konya’daki NATO askeri üssüne 
saldırı için hazırlık yapan Tacikis-
tan uyruklu 4 hücre üyesinin Pen-
dik’te yakalanması,

24 Ağustos 2017 tarihinde 
DEAŞ’ın sözde Suriye emiri tara-
fından turistik bölgelerde eylem 
talimatı alan M.Ö. adlı örgüt üye-
sinin Bağcılar’da yakalanması.”

HAVALİMANLARINDAKİ ‘RİSK 
ANALİZ’ ODALARI

İstanbul’daki her iki havali-
manında “yabancı savaşçılar” için 
kurulan Risk Analiz Gruplarınca 
yapılan çalışmalarda da büyük 
başarı sağlandı. Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri, İstan-
bul’a gelen DEAŞ şüphelileriyle 
ilgili havalimanlarında bulunan 
‘Risk Analiz’ odalarında da yap-
tığı mülakat ve sınır dışı işlem-
leriyle ilgili aynı tarihler arasında 
yapılan çalışmaların da sonuçları 
dikkat çekiyor. Bu verilere göre, 
İstanbul’a havayoluyla giriş ya-
pan toplam 27 bin 608 kişi duru-
mu şüpheli görülerek risk analiz 
odalarına alındı. Bu kişilerden bin 
648’i İstanbul’a giremeden hava-
limanlarından geri gönderildi.

ATATÜRK HAVALİMANI
Atatürk Havalimanında 2016 

yılında 5 bin 516 kişi, 2017 yılında 

9 bin 39 kişi olmak üzere toplam 
14 bin 555 kişi Risk Analiz oda-
sında mülakata alındı. Mülakattan 
başarısız olan şüphelilerin sınır 
dışı edilmesiyle ilgili 2016 yılında 
190 kişi, 2017 yılında ise 474 kişi 
olmak üzere toplam 664 kişi ha-
valimanında riskli görülerek sınır 
dışı edildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
Sabiha Gökçen Havalimanın-

da 2016 yılında 3 bin 914 kişi, 
2017 yılında 9 bin 139 kişi olmak 
üzere toplam 13 bin 53 kişi risk 
analiz odasında mülakata alındı. 
Mülakattan başarısız olan şüphe-
lilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili 
olarak da 2016 yılında 189 kişi, 
2017 yılında ise 795 kişi olmak 
üzere toplam 984 kişi havalima-
nında riskli görülerek sınır dışı 
edildi.

ESENLER’DE YER ALAN 15 TEM-
MUZ DEMOKRASİ OTOGARI
TEM ekiplerinin Esenler’de 

bulunan 15 Temmuz Demok-
rasi Otogarında yabancı terörist 
savaşçıların doğu ve güneydoğu 
illerinden savaş bölgelerine git-
mesini engellemek için yaptığı 
çalışmalarda Otogar’da bulunan 
risk analiz odasında toplam 15 bin 
442 kişinin durumu şüpheli gö-
rüldü. Risk analiz odasında yapı-
lan inceleme sonrası bu kişilerden 
172’si sınır dışı edildi. 2016 yılın-
da 6 bin 452 kişi, 2017 yılında 8 
bin 990 kişi olmak üzere toplam 
15 bin 442 kişi risk analiz odasın-
da mülakata alındı.

Mülakattan başarısız şüpheli-
lerden 82’si 2016 yılında 90’ı ise 
2017 yılında sınır dışı edildi.
n İHA 
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Türkiye’ye girmeye çalışan bin 158 kişi yakalandı
Kara Kuvvetleri Komu-

tanlığı hudut birliklerince 
Suriye ve İran’dan Türkiye’ye 
yasa dışı yollarla girmeye ça-
lışan bin 158 kişi hakkında 
işlem yapıldı. Genelkurmay 
Başkanlığının internet site-
sinden, dünkü “günlük faali-
yetler” ve “yurt içi olaylar”la 
ilgili bilgi paylaşıldı. 

Buna göre, Suriye’den 
bin 155 ve İran’dan da 3 kişi 
yasa dışı yollarla Türkiye’ye 
girme girişiminde bulunur-
ken yakalandı. Türkiye’den 
ise Suriye’ye 22, Bulgaris-
tan’a 14, Yunanistan’a 174 
kişi yasa dışı yollarla geçmeye 
teşebbüs ederken yakalandı. 
Müdahaleler sonucunda 11 
elektronik malzeme ele ge-
çirildi.

Yurt içi olaylar kapsa-
mında, Muş’un merkez Şen-
yayla bölgesinde güvenlik 
güçlerinin arazi aramasında, 
Cumartesi günü icra edilen 
hava harekatında etkisiz hale 
getirilen bölücü terör örgütü 
mensubu iki teröristin cesedi 
tespit edildi. 

Arazi aramalarında ay-
rıca bir M-15 piyade tüfeği, 
bir kalaşnikof piyade tüfeği, 
270 muhtelif çapta fişek, üç 
el bombası ve muhtelif mal-
zeme de bulundu.

Hakkari’nin Şemdinli il-
çesinde güvenlik güçlerince 
icra edilen arazi aramalarında 
5 el yapımı patlayıcı, Van’ın 
Başkale ilçesinde de bir el ya-
pımı patlayıcı imha edildi.
n AA

Engelli rampasını 7 
ülkeye ihraç ediyor

Köprü ve otoyollarda ücretsiz 
geçiş 30 Ağustos’ta başlıyor

Kadın girişimci Melis 
Tasacı, hem kendi ayak-
ları üstünde durabilmek 
hem de engellilerin günlük 
hayatlarını kolaylaştırmak 
için kurduğu firmada üre-
tilen engelli rampalarını 7 
ülkeye ihraç ediyor.

Melis Tasacı, Hacet-
tepe Üniversitesi İstatistik 
Bölümünde okurken en-
gellilere yönelik ürünler 
üreten sektörde çalışmaya 
başladı. Bu süreçte engellilerin kar-
şılaştıkları sorunları yakından gör-
me fırsatı bulan Tasacı, 23 yaşında 
üniversiteden mezun olduktan son-
ra arabasını satarak firmasını kurdu. 

Firmasında ürettiği engelli ram-
palarını, Fransa, İsrail, Romanya, 
Rusya, Gürcistan başta olmak üzere 
7 ülkeye ihracat eden Tasacı, Kadın 
Girişimciler Derneğinin de en genç 
üyeleri arasında yer alıyor.

Tasacı, iş hayatındaki başarısını 
ve yaşadığı zorlukları AA muhabi-
rine anlattı. Üniversite birinci sınıf-
tayken çalışmaya başladığı firmada 
engelli ürünlerini araştırdığını ifade 
eden Tasacı, engellilerin herhangi 
bir yere ulaşmada zorluklar yaşadı-
ğını fark ettiğini, bu nedenle portatif 
engelli rampaları üzerinde yoğun-
laştığını söyledi.

Firmasını 2008’de kurduğunu 
anlatan Tasacı, iş hayatının ilk za-
manlarında engelli rampalarını ithal 
ettiklerini dile getirdi. İki yıllık bir 
Ar-Ge çalışması sonucunda ram-
paları kendilerinin üretmeye karar 
verdiklerini ifade eden Tasacı, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’de ilk kez portatif en-
gelli rampaları üreten firmamızı kur-
duk. Bankalar, hastaneler, okullar, 
kamu kurumları, kamu hastaneleri 
ve bakanlıklarda bu rampalarla en-
gellilere erişim sunuyoruz. Ne kadar 
kolay, ne kadar pratik olursa, kulla-
nıcı için ne kadar ekonomik olursa o 
kadar fazla alanda engelliler erişime 
sahip olacaktı. Türkiye’de ürettik. 
Talepler beklediğimizin üzerinde 
oluyor. Bizim için en büyük atılım 
yurt dışına ihracatımız oldu. Belli bir 
kaliteyi sağladıktan sonra yurt dışın-
da ilk kez Türkiye’yi temsil eden ilk 
firma olarak fuarlara katıldık. Hala 

bu alanda tek firmayız. Şu anda 7 
ülkeye ihracat yapıyoruz. En büyük 
talep bize Fransa ve Romanya’dan 
geliyor. Avrupa bu konuda bizden 
bir adım önde. Şu anda üretimi-
mizin yüzde 85’ini ihraç ediyoruz. 
Türkiye’de talebin oluşmasını çok 
istiyoruz yerli üretim noktasında. 
Dubai, İsrail, Gürcistan, Rusya’ya 
gidiyor ürünlerimiz.”

Girişimciliğin zorlu bir süreç 
olduğunun altını çizen Tasacı, “İlk 
adımı atmak için ya cesaretiniz ola-
cak ya da finans kaynağınız limit-
siz olacak. Çok yüksek bir finans 
kaynağım yoktu ama vosvos bir 
arabam vardı. Onu 3 bin 500 lira-
ya sattım ve ilk şirketimizi kurduk. 
Adım adım ilerleyerek, üretimi de 
bir anda büyütmeyerek, talebe göre 
genişleterek firmayı şu anda bu hale 
getirdik” dedi.

İş hayatındaki en büyük şansı-
nın ailesi olduğunu ifade eden Ta-
sacı, arkasında fabrika gibi bir ailesi 
olduğunu dile getirdi. Tasacı, karde-
şinin ODTÜ Maden Mühendisliği, 
babasının da Hacettepe Elektronik 
Mühendisliği mezunu olduğunu, 
İvedik Organize Sanayi Bölgesi’n-
deki firmasında tüm aile bireyleriyle 
bir arada çalıştığını söyledi.

Tasacı, “Bizim çıkardığımız 
ürünlerde her şey bizim kontrolü-
müz altında çıkıyor. Bir iş yapmak 
isteyenler ‘Aman ne gerek var?’ 
sözleriyle karşılaşacaklar. Eğer 
inanıyorlarsa vazgeçmesinler. De-
nemek için bir süreyi riske atma-
nız gerekiyor. Özellikle kadınlar iş 
yapmalı. Kadınlar yapabilir. Ben 
alüminyumu, engelli ürünlerini, 
rampayı seçtim. Bu konuda bilgi 
sahibiydim. Bilgi sahibi ve deneyim 
olduğunda hepimiz başarabiliriz.” 
sözlerine yer verdi.   n AA

Kurban Bayramı tatili nedeniy-
le otoyollar ile 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsü ve Fatih Sultan Meh-
met Köprüsü’nde ücretsiz geçişler, 
30 Ağustos Çarşamba günü saat 
00.00’da başlayacak.

Kurban Bayramı tatili nedeniy-
le otoyollar ile 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsü ve Fatih Sultan Meh-
met Köprüsü’nde ücretsiz geçişler, 
30 Ağustos Çarşamba günü saat 
00.00’da başlayacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü-
nün (KGM) yol durumu bültenine 
göre, Kurban Bayramı tatili nede-
niyle 30 Ağustos Çarşamba günü 
saat 00.00’dan 5 Eylül Salı günü 
saat 07.00’a kadar otoyollar ile 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri 
ücretsiz olacak. Osmangazi Köprüsü 
ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 
Avrasya Tüneli geçişleri ise ücretli 
olacak.  n AA

Yaz mevsimiyle birlikte satışların yavaşladığını belirten balıkçı esnafı sezonun açılmasını bekliyor. Kurban 
Bayramı’nın ardından satışların aratacağını belirten esnaf Konya’da balık kültürünün oluşmadığına da dikkat çekti 

Balıkçı esnafı av 
sezonunu bekliyor

Yaz mevsimiyle birlikte balık sa-
tışları durdu. Balıkçı esnafları dört 
gözle sezonun açılmasını beklerken 
araya da Kurban Bayramı girdi. Kon-
ya’da balık kültürünün oluşmadığı 
dile getiren esnaflar halkın balığı yaz 
günlerinde ağır geldiği için yemediği-
ni ancak düğün pilavlarını kaçırmadı-
ğını söyledi. Balık Hali esnaflarından 
Boğaziçi Balıkçılık İşletme Sahibi Ne-
cip Kara, “Bayram sonu sezonun açıl-
masını bekliyoruz. Sezonla beraber de 
yeni deniz balıkları gelecek. Bununla 
birlikte satışlarımızın daha çok hare-
ketleneceğine inanıyoruz. Konya’da 
bir balık kültürü oluşmadı. Yazın sa-
tışların düşük olmasını biz buna bağ-
lıyoruz. Bizler esnaf olarak her şeye 
gücümüz yetmiyor. Balığın faydala-
rı doktorlar aracılığı ile anlatılabilir. 
Konya’da yaz geldiği zaman balık ağır 
diye yenmiyor ama etli pilav yeniyor. 
İnsanlar etli pilavı yemeyi göze alıyor 
ama balığı niyeyse bir tülü yiyemiyor. 
Avlayanı, satıcısı, tüketicisi ile ilgile-
necek balıkçılıkla ilgili bakanlık lazım. 

Bizde bir Norveç gibi tarımdan daha 
çok balıktan da para kazanabiliriz” 
diye konuştu. 

BAYRAMDAN SONRA SEZONUMUZ 
AÇILACAK

Boğaziçi Balıkçılık İşletme Sahi-
bi Necip Kara, balık satışları ile ilgili 
değerlendirmeler de bulunarak “Bay-
ram sonu sezonun açılmasını bekli-
yoruz. Sezonla beraber de yeni deniz 
balıkları gelecek. Bununla birlikte 
satışlarımızın daha çok hareketlene-
ceğine inanıyoruz. Palamut ve ham-
si gibi çok sevilen balık çeşitlerimiz 
tezgâhlarda ki yerini alacak. Üretim 
balıklarının genel olarak fiyatları: Ala-
balık ve sazan 12 TL, çipura 25 TL, 
levrek 30 TL. Balıklar tavada yapıla-
caksa deniz levreği ve çipura. Bu iki 
balığın hem tavası hem de ızgarası 
olur. Sazan gibi göl balıkları da tavada 
daha güzel olur. Alabalığında buğu-
laması lezzetli olur. Hava soğuyunca 
balık daha çok yağlandığı için ızgara 
ve tavada farklı güzel bir lezzet verir” 
ifadelerini kullandı. Kara, Konya’da 

balık kültürünün oluşmadığını da dile 
getirerek doktorların insanları bilinç-
lendirmesini istedi. 

Ülke olarak zengin su kaynakları-
na da sahip olduğumuzu ifade eden 
Kara, balıktan gelir edebileceğimizi 
belirterek,  “Konya’da bir balık kül-
türü oluşmadı. Yazın satışların düşük 
olmasını biz buna bağlıyoruz. Bunun 
oluşması için de devletin destek ver-
mesi gerekiyor. İnsanlarımızın bu 
sebeple bilinçlenmesi gerekir. Rek-
lamların fazla olması da lazım. Biz-
ler esnaf olarak her şeye gücümüz 
yetmiyor. Balığın faydaları doktorlar 
aracılığı ile anlatılabilir. Konya’da yaz 
geldiği zaman balık ağır diye yenmi-
yor ama etli pilav yeniyor. İnsanlar 
etli pilavı yemeyi göze alıyor ama ba-
lığı niyeyse bir tülü yiyemiyor. Oysa 
et türlerinden en hafif olanı balık. 3 
tarafımız zaten denizler ile çevrili ama 
sadece ve sadece balıkçılık ile ilgili bir 
bakanlığın kurulması gerekir. Avla-
yanı, satıcısı, tüketicisi ile ilgilenecek 
balıkçılıkla ilgili bakanlık lazım. Bizde 

bir Norveç gibi tarımdan daha çok 
balıktan da para kazanabiliriz. Tatlı su 
kaynakları ve denizler açısından zen-
gin bir ülkeyiz” dedi.  

SEZONUN AÇILMASINI DÖRT GÖZLE 
BEKLİYORUZ

Yaprak Balıkçılık Sahiplerinden 
Zafer Anılır ise, Kurban Bayramı ne-
deniyle işlerinin durduğunu söyle-
yerek sezonun açılmasını dört gözle 
beklediklerini belirtti. Balık hakkında 
önemli bilgilerde veren Anılır cüm-
lelerini şu şekilde aktardı: “Kurban 
Bayramı geldiği için işlerimiz durgun. 
Konya’da zaten yaz aylarında fazla 
balık tüketimi olmuyor. Konya mille-
timizde balık kültürü az. Dört gözle 
sezonun açılmasını bekliyoruz. Bay-
ramdan sonrada açılacak gibi. Çipura 
25 TL, somon 20 TL, sazan ve alabalık 
12 TL şeklinde. En ucuz alabalık var. 
En çok tercih edilen de o zaten. Halkı-
mız balığı tavada veya fırında yapmak 
isterse somon ve alabalığı tavsiye edi-
yoruz. Ama ızgara da yapacaklarsa 
çipura olmalıdır.”   n HÜSEYİN MENEKŞE

Balıkçı esnafları dört gözle sezonun açılmasını beklerken araya da Kurban Bayramı girdi. 
Konya’da balık kültürünün oluşmadığı dile getiren esnaflar halkın balığı yaz günlerinde ağır geldiği için yemediğini ancak düğün pilavlarını kaçırmadığını söyledi.
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Bosna’daki katliam kurbanları dualarla anıldı

Bosna Hersek’te 1992-1995 yıl-
ları arasında yaşanan savaş sırasında 
Sırp birlikleri tarafından başkent Sa-
raybosna’daki Markale pazar yerine 
düzenlenen havan topu saldırısında 
ölen 43 kişi, katliamın 22’nci yılında 
düzenlenen törenle anıldı. Havan 

topunun atıldığı “Gradska Trznica” 
binasının girişinde bulunan ve üze-
rinde katliamda hayatını kaybeden 
43 kişinin adlarının yazılı olduğu anı-
tın önünde düzenlenen törene çok 
sayıda devlet temsilcisi ve kurban 
yakını katıldı. Törende, hayatını kay-

bedenlerin isimlerinin tek tek okun-
masının ardından dualar edildi, anı-
ta çiçek bırakıldı. Katliamda kardeşi 
Muhammed Kukic’i kaybeden Dika 
Loncar, havan topu saldırısı sırasın-
da kardeşinin sırtından ve başından 
darbe aldığını ifade ederek “Kardeşi-

mi hastaneye götürdüklerini televiz-
yonda gördüm.” dedi. Saraybosna 
Kantonu Bosna Savaşı Sivil Kurban-
lar Birliği Başkanı Senida Karovic de 
yaşananları asla unutturmayacakla-
rına işaret ederek yetişen genç nesle 
Bosna Hersek’te neler olduğunun 

öğretilmesinin büyük önem taşıdığı-
nı kaydetti.

PAZAR YERİNE İKİ SALDIRI 
DÜZENLENDİ

Saraybosna’yı kuşatan Sırp bir-
likleri tarafından, Markale pazar ye-
rine ilk olarak 5 Şubat 1994’te dü-

zenlenen havan topu saldırısında 68 
kişi ölmüş, 144 kişi ağır yaralanmış-
tı. Savaşın sonlarına doğru 28 Ağus-
tos 1995’te Markale’ye düzenlenen 
ikinci havan topu saldırısında 43 kişi 
hayatını kaybetmiş, 84 kişi ağır yara-
lanmıştı.   n AA

Myanmar hükümeti Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamları yeniden 
tırmandı. Son 3 günde 2 ile 3 bin civarında Arakanlı Müslümanın  katledildiği belirtildi

Arakan’da ölüyoruz!
Myanmar’da, hükümetin önceki 

gün çıkardığı “vur emri” üzerine silah-
lı güçler ve Budist rahipler tarafından 
Müslümanlara karşı katliamalar ye-
niden tırmandı. Yıllardır devam eden 
katliamlar, bölgedeki Müslüman halka 
yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor. 
Son günlerde tırmanan katliamlar-
la dünya kamuoyu yeniden hareke-
te geçti. Katliamlara karşı Myanmar 
hükümetinin tutumu sert bir dille 
eleştiriliyor. BM’den de katliamların 
durdurulması için çağrıda bulunul-
ması isteniyor. Ayrıca daha önce BM 
tarafından Myanmar hükümetine 
sunulan tavsiye kararına hükümetin 
uyması isteniyor. Öte yandan bölgede 
devam eden katliamlarla ilgili konu-
şan Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) 
Sözcüsü Dr. Anita Schug, Myanmar’ın 
Arakan eyaletinde son 3 günde ordu 
mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 
ila 3 bin arası Müslüman’ın katledildi-
ğini söyledi.

ARAKAN’DAKİ 
‘KATLİAMI DURDURUN’ ÇAĞRISI
Myanmar hükümetine bağlı silah-

lı güçler ile Budist rahipler tarafından 
Arakan’daki Müslümanlara karşı baş-
latılan katliamların bir an önce durdu-
rulması için Birleşmiş Milletler’e (BM) 
çağrıda bulunuldu. Türkiye’de yaşa-
yan Arakanlı aktivist Dr. Muhammed 
Eyüp Han, bölgedeki son gelişmeleri 
değerlendirdi. Dr. Han, “Burada daya-
nılmaz bir zulüm ortamı var. Katliam-
lar, tecavüzler, diri diri yakmalar her 
gün yaşanan olaylar… Ancak Myan-
mar hükümeti buraya uluslararası ga-
zetecilerin, yardım kuruluşlarının ve 
BM gözlemcilerinin hatta yerel gaze-
tecilerin bile girmesine izin vermiyor.” 
dedi. 2016’da zulümlerden artık ne-
fes alamayacak duruma gelen birkaç 
Müslüman gencin ellerinde sopa, kılıç 
ve el yapımı tek atışlık silahlarla üç 
sınır karakoluna baskın düzenlediğini 
belirten Han, bunu fırsat bilen Myan-
mar hükümetinin bütün giriş çıkışları 
kapatarak, köylere, kasabalara baskın-
lar düzenlediğini, çoluk çocuk deme-
den herkesi katlettiğini anlattı.

“ACİL MÜDAHALE GEREKİYOR”
Myanmar hükümetine bağlı silahlı 

kuvvetlerin ve çeteci Budistlerin Ara-
kan’da insanlık dışı eylemlere imza 
attığına vurgu yapan Han, Myanmar 
hükümetinin önceki gün de uluslara-
rası hukuk kurallarını hiçe sayarak as-
kerlere çoluk çocuk yaşlı gözetmeden 
‘’vur’’ emri verdiği bilgisini paylaştı. 
Han, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Tüm 
bu yaşananlar dünyanın gözü önün-

de gerçekleşiyor ve dünya bu zulme 
dur demiyor. Tecavüzü silah olarak 
kullanıyorlar. Tecavüzler, ölümler, bu-
lunamayan cesetler, kimliksiz insan-
lar, vatansızlaştırılmaya çalışılan bir 
toplum, yakılıp yıkılan şehirler, köyler. 
Eğer müdahale edilmezse bir toplum 
yok olup gidecek.’’ Dünyanın gözü 
önünde yaşanan katliam konusunda 
Türkiye’nin çok hassas olduğunu vur-
gulayan Han, Türkiye’nin bu konuda 
bir an önce çözüm odaklı bir adım at-
masını istedi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın BM, NATO, AB ve 
diğer uluslararası platformlarda Ara-
kanlı Müslümanlara yapılan zulmün 
durdurulması için girişimlerde bulun-
duğunu vurgulayan Dr. Han, “Biz bir 
an önce BM’nin bir barış gücü gönde-
rerek buradaki katliamları engelleme-
sini talep ediyoruz.” ifadesini kullandı.

KATLİAMI DURDURUN ÇAĞRISI
Arakan Rohingya Ulusal Örgü-

tünün (ARNO) Başkanı Nurul İslam, 
Myanmar hükümetine eski Birleş-
miş Milletler (BM) Genel Sekreteri 
Kofi Annan öncülüğünde hazırlanan 
rapordaki tavsiyeleri tam bir şekilde 
yerine getirmesi ve Arakan’da Müs-
lümanlara karşı devam eden katliam-
ların soruşturulması için bağımsız bir 
komisyon kurması çağrısında bulun-
du. Merkezi Londra’da bulunan AR-
NO’nun Başkanı İslam, Myanmar’daki 
son gelişmeleri değerlendirdi. İslam, 
Annan öncülüğünde, Myanmar Dışiş-
leri Bakanı ve Devlet Başkanlığından 
Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu 
Çi’nin desteğiyle oluşturulan Arakan 
Danışma Komisyonunun hazırladığı 
tavsiye raporunun memnuniyet verici 
olduğunu ancak rapora karşı olan çev-
relerin kışkırtıcı eylemlere giriştiğini 
söyledi.
“SAHTE GÜVENLİK ALARMI VERİLDİ”

Arakan’daki Budist liderlerin, 
Arakan Ulusal Partisi (ANP) milletve-
killerinin ve 2012’de Arakanlı Müslü-
manlara (Rohingya) karşı yürütülen 

şiddet kampanyasının arkasındaki 
isim olarak bilinen Dr. Aye Maung’un 
en başından itibaren Arakan Danış-
ma Komisyonuna karşı olduğunu 
belirten İslam, şunları kaydetti: “ANP 
milletvekilleri, Kuzey Arakan’a asker 
sevkini öngören bir teklifi parlamen-
toya getirdi ancak geçiremedi. Sözde 
‘İslami teröristlere’ karşı ve Budistleri 
korumaya yönelik olduğu savunulan 
teklife askeri kanat destek vermişti. 
Daha sonra Dr. Aye Maung liderliğin-
deki ANP milletvekilleri ve General 
Min Aung Hlaing, 9 Ağustos’ta bir 
toplantı yaptı ve Kuzey Arakan’daki 
Maungdaw’da sahte güvenlik alarmı 
verildi.”

“OLAĞANÜSTÜ BİR 
ORTAM YARATILDI”

“Bölgeye asker sevkinin ardın-
dan Rohingya Müslümanlarına karşı 
kışkırtıcı eylemler zaten başlamıştı.” 
diyen İslam, olayların özellikle Rat-
hedaung kentinde ve çevresinde yo-
ğunlaştığını anlattı. “Birçok Rohingya 
köyü ablukaya alındı, saldırıya maruz 
kaldı, taciz, işkence ve keyfi tutukla-
malarla olağanüstü bir ortam yara-
tıldı.” ifadelerini kullanan İslam, “23 
ve 24 Ağustos’ta Rathedaung’a bağlı 
Auk Nan Yar köyündeki hemen he-
men bütün erkekler silahlı güçlerce 
alınıp götürüldü. Geride savunmasız 
kadınlar, yaşlılar ve çocuklar kaldı. 
Budist milisler ordunun himayesinde 
köyü kuşattı, tecavüz olayları yaşan-
dı.” diye konuştu.  

Myanmar hükümetinin Annan 
raporunda yer verilen tavsiyeleri ek-
siksiz hayata geçirmesi gerektiğini 
söyleyen İslam, “Hükümet, Arakan’da 
devam eden sivillere yönelik katliam-
ları soruşturacak bağımsız bir komis-
yon kurmalı. Hükümet, Rohingya 
nüfusuna karşı işlenen suçları soruş-
turacak bir BM tespit heyetine de izin 
vermeli.” ifadesini kullandı.

BM RAPORU
Myanmar ordusunun geçen yıldan 

bu yana sürdürdüğü operasyonlar ne-
deniyle 90 binden fazla Arakanlı Müs-
lüman, yurtlarını terk etmek zorunda 
kaldı. Rohingya azınlığın temsilcileri, 
operasyonlarda bugüne kadar yaklaşık 
400 kişinin yaşamını yitirdiğini belirti-
yor. Birleşmiş Milletler (BM) bölgede 
yaşananları aydınlığa kavuşturmak 
üzere kendi araştırma komisyonunu 
görevlendirmiş ancak Myanmar hü-
kümeti komisyon üyelerinin bölgeye 
erişimini engellemişti. Annan öncü-
lüğündeki Arakan Danışma Komis-
yonu, tavsiye raporunda, eyaletteki 
sorunlara çözüm bulunmasının bölge-
nin ekonomik ve sosyal kalkınmasıyla 
yakından ilgili olduğuna işaret ederek 
ekonomik kaynakların federal yöne-
tim ile eyalet yönetimi arasında adilce 
paylaştırılması gerektiği vurgulamıştı. 
Topraklarına el konulanlara tazmi-
nat ödenmesi çağrısı yapılan raporda, 
Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık 
statüsü verilmesi, diğer vatandaşların 
sahip olduğu tüm hak ve hürriyetler-
den sınırsız faydalanmaları istenmişti. 
Raporda, hükümetin din, etnik aidiyet 
veya vatandaşlık statüsüne bakılmak-
sızın Arakan eyaletinde yaşayan her-
kese serbest dolaşım hakkı tanıması 
gerektiği belirtilmiş, herkese eğitim 
ve sağlık hizmetlerinden eşit oranda 
faydalanma imkanı sağlanması isten-
mişti. Raporda ayrıca Myanmar hü-
kümetine, tüm ulusal ve uluslararası 
görevlilere Arakan eyaletindeki tüm 
topluluklara her zaman tam ve engel-
siz insani erişim sağlaması çağrısında 
bulunulmuştu. Raporda, 100 binden 
fazla Arakanlı mülteciye ev sahipliği 
yapan komşu Bangladeş ile iş birliği 
yapılmasının önemine işaret edilerek 
iki ülke hükümetlerinin uluslararası 
normlara uygun olarak mültecilerin 
Bangladeş’ten Myanmar’a gönüllü dö-
nüşlerine imkan sağlaması gerektiği 
kaydedilmişti. Myanmar’da 1982’de 
kabul edilen yasayla vatandaşlık hak-
larını kaybeden Arakanlı Müslümanlar 
“devletsiz” sayılıyor. Birleşmiş Millet-
ler (BM) tarafından “eziyet gören dini 
azınlık” olarak kabul edilen Arakanlı 
Müslümanlar, hem şiddet olaylarına 
hem de yasal, ekonomik ve toplumsal 
ayrımcılığa maruz kalıyor.
3 BİNE YAKIN MÜSLÜMAN KATLEDİLDİ

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) 
Sözcüsü Dr. Anita Schug, Myanmar’ın 
Arakan eyaletinde son 3 günde ordu 
mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 
ila 3 bin arası Müslüman’ın katledildi-
ğini söyledi.
n AA

‘KKTC’yi hiçbir zaman
kendimizden ayırmadık’

Esed güçleri Doğu 
Guta’da çocukları vurdu

Başbakan Yardımcısı Recep Ak-
dağ, Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantör 
ülke olarak elinden geleni yapaca-
ğını belirterek “Biz Türkiye Cum-
huriyeti olarak hep çözümden yana 
olduk. Eşit haklara dayalı iki toplu-
mun barış içerisinde Kıbrıs adasında 
yaşamasını başından beri talep ettik. 
Böyle istiyoruz, böyle arzuluyoruz. 
Doğru olan da budur.” dedi. Baş-
bakan Yardımcısı Akdağ, KKTC zi-
yareti kapsamında Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlı-
ğı Sarayı’nda bir araya geldi. Akdağ, 
Başbakan Yardımcısı olarak Tür-
kiye’nin KKTC ile ilişkilerinin takip 
edilmesi görevinin kendisine veril-
diğini ifade ederek “Bu doğrusu be-
nim için çok şerefli bir vazife.” diye 
konuştu. Babası Yahya Akdağ’ın 
1974’te Kıbrıs Barış Harekatı sıra-
sında milletvekili ve o dönemki ko-
alisyonun üyesi olduğunu hatırlatan 
Akdağ, “Ben 14 yaşındaydım ama 
her şeyi bütün bir çıplaklığıyla ve 
detayıyla takip ettiğimi biliyorum.” 
ifadelerini kullandı. Akdağ, siyasi bi-
lincinin gelişmeye başladığı yıllarda 
Kıbrıs’ta meydana gelen hadiselerin 

ve zulmün çok büyük bir yeri oldu-
ğunun altını çizerek “Bu cihetle, bu 
vazifeyi çok şerefli bir vazife olarak 
addediyorum.” dedi. AK Parti hü-
kümetleri olarak her zaman bütün 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri 
gibi KKTC’yi ve KKTC’de yaşayan 
soydaşları baş tacı olarak bildikle-
rini belirten Akdağ, “(KKTC’yi ve 
KKTC halkını) Hiçbir zaman kendi-
mizden ayırmadık. Ayırmamız da 
zaten mümkün değil.” değerlendir-
mesinde bulundu. Akdağ, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu vesileyle görev 
sürem boyunca elimden gelenin 
azadesini, Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın ve Başbakanımızın talimatları 
doğrultusunda gerçekleştireceğimi, 
hem değerli Cumhurbaşkanımız 
Mustafa Akıncı tarafından hem 
KKTC’de yaşayan soydaşlarımız ve 
Türk toplumu tarafından bilinme-
sini istirham ediyorum. Elbette bu 
topraklar üzerinde yaşayan Türk 
toplumu, Rum tarafı ile eşit haklara 
sahip, güvenliği azami ölçüde sağ-
lanması gereken, her türlü refahı 
hak etmiş bir toplumdur.”
n AA

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin, 
başkent Şam’daki ‘’çatışmasızlık 
bölgeleri’’ içerisinde yer alan Doğu 
Guta’daki Ayn Terma ve Zemelka 
beldelerine top mermileriyle dü-
zenlediği saldırılarda 3 çocuğun 
öldüğü bildirildi. Şam kırsalındaki 
Sivil Savunma’nın (Beyaz Baretli-
ler) Basın Sözcüsü Serac Mahmut, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Esed rejimine bağlı güçlerin muha-
liflerin kontrolündeki Ayn Terma 
ve Zemelka beldelerindeki yerleşim 
yerlerine saldırı düzenlediğini belirt-

ti. Saldırılarda 3 çocuğun öldüğünü, 
13 sivilin yaralandığını söyleyen 
Mahmut, “Rejimin Ayn Terma ve 
Zemelka’daki yerleşim yerlerine 
düzenlediği saldırılar sonrası sivil 
savunma ekipleri olay yerine intikal 
etti. Saldırıların durmasıyla çalışma-
lara başladık. Ekiplerimiz olay ye-
rindeki yaralıları sağlık noktalarına 
taşıdı.” dedi. Şam’ın doğusunda yer 
alan Ayn Terma ve Zemelka belde-
lerini de içeren Doğu Guta bölgesi, 
5 yıldır rejimin askeri kuşatması al-
tında bulunuyor.  n AA

Myanmar hükümetine bağlı silahlı güçler ile Budist rahipler tarafından 
Arakan’daki Müslümanlara karşı başlatılan katliamların bir an önce 

durdurulması için Birleşmiş Milletler’e (BM) çağrıda bulunuldu.
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İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Tahir Atila ile Kurumsal İletişim Direktörü Abdullah 
Ecevit Öksüz gazetemizi ziyarette bulunarak gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a yeni görevinde başarılar diledi

İttifak’tan Yenigün’e ziyaret
İttifak Holding Yönetim Ku-

rulu Başkan Vekili, İcra Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Tahir Atila 
ile Kurumsal İletişim Direktörü 
Abdullah Ecevit Öksüz gazetemi-
zi ziyarette bulundu. Geçtiğimiz 
günlerde Basın İlan Kurumu (BİK) 
Genel Kurulu toplantısında Yöne-
tim Kurulu Üyeliğine yeniden se-
çilen Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a 
‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan 
Tahir Atila ve Abdullah Ecevit 
Öksüz, Arslan’a yeni görevinde 
başarılar diledi. Atila, “Mustafa 
Arslan’ı yakından takip ediyoruz. 
Görevinde başarılı bir insan. BİK 
Genel Kurulunda Yönetim Kurulu 
Üyeliğine yeniden seçilmesi bizle-
ri çok mutlu etti. Görevini de en 
iyi şekilde yapacağına inanıyoruz. 
Mustafa Arslan’a Basın İlan Ku-
rumu’ndaki görevinde başarılar 
diliyor, hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyoruz” dedi. 

Mustafa Arslan da İttifak 
Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili, İcra Kurulu Başkanı ve 
CEO’su Tahir Atila ile Kurum-
sal İletişim Direktörü Abdullah 
Ecevit Öksüz’e yapmış oldukları 
ziyaretten dolayı memnuniyetini 
dile getirerek kendilerine teşek-
kür etti. 
n HÜSEYİN MENEKŞEİttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Tahir Atila ile Kurumsal İletişim Direktörü Abdullah Ecevit Öksüz, Mustafa Arslan’a hayırlı olsun dileklerini iletti. 

Özboyacı Altın’dan kitap
okuma yarışması

Özboyacı Altın, çocuklara, genç-
lere ve yetişkinlere kitap okuma alış-
kanlığı ve bilinci kazandırmak için 
yeni bir yarışma düzenliyor. “Altın 
Harfler Okuma Yarışması” sloganı 
ile online olarak düzenlenecek ödül-
lü yarışm 8 Eylül 2017 Dünya Oku-
ma Gününde saat 20:00‘da “altin-
harfler.ozboyaci.com.tr” web sitesi 
üzerinden online olarak yapılacak.

Katılımcı şartlarında yer alan 
kriterlere uygun herkesin katılabi-
leceği yarışmaya 7 Eylül’e tarihine 
kadar “altinharfler.ozboyaci.com.tr” 
web sitesi üzerinden online olarak 
başvuru yapılabilecek. 

Yarışma 2002ve öncesi doğum-
lu olanlar yani 15 yaş üstü ve 2003 
ile 2007 arası doğanlar 10-14 yaş 
aralığında olmak üzere iki ayrı yaş 
kategorisinde yapılacak. 1. katego-
ride soruların hazırlanacağı kitap 
Yavuz Bahadıroğlu “İnancın Zaferi 
Çanakkale” kitabıyken, 2. kategori-
de soruların hazırlanacağı kitap Vu-
ral Kaya’nın “Kutlu Peygamberim” 
isimli kitabı olacak. Kitapları katılım-
cılar kendilerini temin edeceklerdir. 
Her iki kategori için 30 sorunun yer 
alacağı yarışmada her bir soru için 
30 saniye süre verilecek. 

“Altın Harfler Okuma Yarışma-
sı” isimli ödüllü yarışmada 1. ve 
2.kategoride dereceye giren yarış-
macılar aynı ödüller ile ödüllendiri-
lecek. 

Yarışmada, kategori birincileri-
ne notebook, kategori ikincilerine-
androidtelefon , kategori üçüncü, 
dördüncü, beşincilerine 7 inç 8 GB 

tablet bilgisayar, kategori dördün-
cülerine 7,9 inç 16 GB tablet bilgi-
sayar, kategori beşincilerine 7 inç 
8 GB tablet, 6-50 arasına girenlere 
kitap arası okuma LED paneli hedi-
ye edilecek. 

Özboyacı Altın Yönetim Kurulu 
Başkanı Ziya Özboyacı, yapmış ol-
duğu açıklamada. “Kültürel faaliyet-
lerin sadece eğlence üzerine kurulu 
olması değil aslolan kültür ve değer-
lerimizi yansıtması gerektiği ama-
cıyla düzenlemiş olduğumuz Altın 
Harfler Kitap Okuma Yarışmasına 
tüm şehrin katılımları bizleri mutlu 
edecektir. Belirlediğimiz kitaplarda 
tarihi ve dini değerlerimizi ele alan 
konular içermektedir. Hem aileler 
çocukları ile yaş kriterine göre ka-
tılım gösterip aile içi kitap okuma 
etkinliği gerçekleştirilebilir, gençler 
arkadaş çevreleri ile böyle bir etkin-
lik ile kitap okumaları yapabilir. Şu 
an için katılımcılara baktığımızda 
her yaştan katılım görülmektedir, 
okuma alışkanlığı kazandırmak için 
tüm bireyler tüm katılımcılar çevre-
sine de bu yarışmayı bu etkinliği ha-
berdar etmelidir. Okumak “OKU.!” 
İle ilk emirdir, okumanın önemini 
tarihi değerlerin ve toplumsal te-
mellerimizin unutulmaması ile bu 
etkinlik bizim için çok kıymetlidir 
hakeza şehir için de kıymetli bir yeri 
olmasını arzu etmekteyiz. Ayrıca 
yarışma da internet üzerinden katı-
lım ile yapılacak olup 8 Eylül Dün-
ya Kitap Okuma Günü saat 20.00 
– 20.45 arasında gerçekleşecektir” 
dedi   n HABER MERKEZİ

Son günlerde Konya’ya karşı yapılan ağır ithamları sert sözlerle eleştiren Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, “Haddi 
olmayan, hakkı olmayan kişiler Konya üzerinden operasyon yapmaya çalışıyorlar. Ama haksız olduklarını görecekler” dedi 

‘Konya üzerinden 
operasyon yapılıyor’

Son günlerde Atiker Kon-
yaspor’un istifa eden eski Başkanı 
Ahmet Şan ve Atiker Konyaspor 
Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ah-
met Baydar’la ilgili Bylock iddialarının 
ardından yaygın basında Konya ile il-
gili çirkin yakıştırmalar yapıldı. Gerek 
sosyal medyada gerek yaygın basında 
Konya üzerinden yapılan tartışmalar, 
Konya’nın hak etmeyeceği ve Kon-
ya’ya yakışmayacak şekilde yürü-
tüldü. Yaşanan bu talihsiz ve haksız 
Konya yorumlarına Konya Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir 
sert bir dille tepki gösterdi. “Konya 
adına yaşanan bu üzücü süreçten 
dolayı üzüntülüyüm” diyen Özdemir, 
Konya üzerinden operasyon yapıldı-
ğına dikkat çekerek şöyle devam etti, 
“Maalesef yaygın basın, Konya’yla 
ilgili bir haber çıktığı zaman bu olayı 
büyütmeyi ve Konya’yı ayaklar altına 
almayı gelenek haline getirdiler. Bu 
olaydan sonra da, sayın Ahmet Şan’la 
ilgili hukuk varsa bir suçu gereğini 
yapacaktır. Hepimiz adalete inanı-
yorsak bekleyeceğiz. Ancak bu olayın 
çıkmasından sonra sosyal medyada, 
yazılı basında, görsel basında Konya 
ile ilgili Konyaspor ile ilgili yapılan 
açıklamalar, değerlendirmeler çok 
üzücü boyutlara ulaşmaya başladı. 
Haddi olmayan, hakkı olmayan kişiler 
Konya üzerinden operasyon yapmaya 
çalışıyorlar. Konya’yı küçültmeye ça-
lışıyorlar. Sayın Başbakan Konya’ya 
geldiğinde Konya ve Konyaspor için 
sevindirici haberler vermişti. Ancak 
bu olay patlak vermesinin ardından 
Konya’yı linç etmeye kalktılar. Ga-

zeteciliğine saygı duyduğum Nedim 
Şener, Pensilkonya başlığında bir 

yazı yazma nezaketsizliği gösterdi. 
Ben bunu yakıştıramadım. Önüne 
arkasına bakmadan, aslı astarına bak-
madan Konya ile ilgili değerlendirme 
yapmaya çalışıyorlar. Sonunda bunlar 
haksız olduklarını kendileri de göre-
cekler. Özellikle ben yaygın basındaki 
arkadaşların yazdıklarına çizdiklerine 
dikkat etmeleri gerektiğini söylüyo-
rum.”

‘KONYA BASINI TÖHMET ALTINDA 
BIRAKILAMAZ!’

Atiker Konyaspor’un istifa eden 
eski Başkanı Ahmet Şan’la ilgili Bylo-
ck iddialarının ardından eleştirilerde 
bulunarak, Konya basınının bazı kişi-
lerin parasal güç kullanarak susturul-
duğuna dair imalı konuşmalarından 
dolayı AK Parti İstanbul Milletvekili 
Metin Külünk’ü de sert çıkan Başkan 
Özdemir, “Yine bir sayın milletvekili 

Konya yerel basınını zan altında bı-
rakacak bir açıklamada bulundu. Bu 
olayların Konya yerel basını tarafın-
dan, bazı kişilerin parasal gücüyleört 
bas edildiğini söyledi. Bu milletveki-
limizi en ağır şekilde kınıyorum. Hiç 
kusura bakmasın bir milletvekili bir 
açıklama yapacaksa, milletvekilliği 
sorumluluğuyla yapmalıdır. Varsa bir 
bildiği, bilgisi belgesi açıkça söyleme-
lidir. Konya’da bütün arkadaşlarımız 
namusuyla, ahlakıyla gazetecilik ya-
pan arkadaşlardır. Hiç kimsenin bu 
arkadaşlarımızı töhmet altında bırak-
maya hakkı yoktur. İnanıyorum ki bu 
kara günler geçecektir. Konyaspor’un 
son dönemdeki başarıları ve Kon-
ya’nın yükselişinden dolayı rahatsız 
olanların yapmaya çalıştıkları biran 
önce son bulur diye düşünüyorum” 
şeklinde konuştu.   n TEVFİK EFE

Ziya Özboyacı

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Sefa Özdemir 

'Gülen' soyadını 'Erdoğan' olarak değiştirdi
Diyarbakır’da yaşayan, görme 

engelliler halter şampiyonası Avrupa 
birinciliği ve dünya ikinciliği bulunan 
milli sporcu, 15 Temmuz darbe giri-
şiminin ardından duyduğu rahatsızlık 
nedeniyle “Gülen” soyadını “Erdo-
ğan” olarak değiştirdi. Çek Cumhuri-
yeti’nin başkenti Prag’da 2006 yılında 
mücadele ettiği Avrupa Görme En-
gelliler Halter Şampiyonası’nda birin-
cilik, 2007’de Brezilya’da düzenlenen 
şampiyonada da dünya ikinciliği elde 
eden milli sporcu Mehmet Emin Er-

doğan (36), AA muhabirine, soyadını 
değiştirme gerekçesini anlattı.

Erdoğan, Fetullah Gülen’in eleba-
şı olduğu Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimin-
de birçok vatandaşın şehit edildiğini 
hatırlattı. Erdoğan, darbe girişiminin 
ardından “Gülen” soyadından dolayı 
eşi ve çocuklarıyla büyük bir rahat-
sızlık duyduklarını vurguladı. Çocuk-
larının, “Baba, terörist başıyla aynı 
soyadı taşıyoruz, biz de mi kötüyüz?” 
dediklerini aktaran Erdoğan, gittikle-

ri bazı ortamlarda da soyadının konu 
edilmesinin kendisini üzdüğünü kay-
detti. Soyadı değişikliğinin yakınlarını 
da sevindirdiğini işaret eden Erdoğan, 
“Değiştirdikten sonra kardeşlerim ve 
annem ‘Siz niye bunu gizliden yaptı-
nız? Biz de yapacaktık’ diye sitem et-
tiler. Şu anda onlar da değişiklik için 
müracaat ettiler. Allah’a çok şükür. 
Bu gidişle aileyi bu yükten kurtaraca-
ğız inşallah. Bundan sonra rahat bir 
uyku çekebilirim.” sözlerine yer verdi. 
n AA 
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Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın yokluğu hissediliyor
Süper Ligin 3. haftasında deplas-

manda Göztepe’ye 3-2 mağlup olan 
Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın yoklu-
ğu bordo-mavilileri sarsıyor. 

Süper Lig’e Trabzonspor forma-
sıyla dönüş yaparak muhteşem bir 
başlangıç yapan Burak Yılmaz, forma 
giydiği ilk 2 haftada rakip kaleleri boş 
geçmedi. Bordo-mavililerin, ligin ilk 
haftasında taraftarı önünde Atiker Kon-
yaspor’u 2-1 yendiği karşılaşmada 2 
gol atan Yılmaz, deplasmanda oyna-
nan Fenerbahçe maçını da boş geçme-
yerek takıma adına 1 gol kaydetti. For-
ma giydiği son iki maçta 3 gol atarak 
takımına önemli katkı sağlayan başarılı 
futbolcunun sakatlığı nedeniyle forma 

giymediği Göztepe maçından ise bor-
do-mavililer sahadan 3-2 yenik ayrıldı. 
Bu sonuçlara baktığımızda Karadeniz 
ekibi, İzmir deplasmanında golcüsünü 
aramış gibi gözüküyor.

RAKİP SAVUNMALAR ZORLADI
Burak Yılmaz’ın forma giydiği 

maçlarda rakip savunmalar sıkıntılı 
anlar yaşadı. Bordo-mavililerin 2-1 
galip geldiği Atiker Konyaspor maçında 
golcü futbolcu 90 dakika sahada kala-
rak takımına hem forvet hattında hem 
de savunma bölgesinde önemli katkı 
sağladı. Burak, Fenerbahçe maçının 
5. dakikasında ise takımını öne geçir-
mişti. Milli futbolcunun oyunda oldu-
ğu bölümlerde Trabzonspor kalesinde 

etkili olamayan sarı-lacivertli takım, 
Yılmaz’ın 20. dakikada sakatlanarak 
oyundan çıkmasının ardından rahatla-
dı ve savunmada boşluklar bırakarak 
bordo-mavililerin kalesine gelmeye 
başladı.

GÖZTEPE MAÇINDA 
YOKLUĞU HİSSEDİLDİ

Trabzonspor’un golcü oyuncusu 
Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle for-
ma giyemediği Göztepe maçında bor-
do-mavililer, sahadan 3-2 yenik ayrıldı. 
Karadeniz ekibinin pozisyon bulmakta 
zorlandığı müsabakada rakip takımın 
etkili atakları dikkat çekti. Kaleci Onur 
Kıvrak ise bir çok atakta etkili kurtarışlar 
yaparak muhtemel golleri önledi.

Oğuzhan, milli 
takıma davet edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan 
Özyakup’un A Milli Takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı. Geç-
tiğimiz günlerde açıklanan A Milli Takım kadrosunda kendisine yer 
bulamayan ve bu durumdan üzüntü duyduğunu açıklayan Oğuzhan 
Özyakup, ay-yıldızlıların 2017 Dünya Kupası Elemeleri’nde karşıla-
şacağı Hırvatistan ve Ukrayna maçlarının aday kadrosuna çağrıldı. 

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi:

“2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Ukrayna ve Hırva-
tistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul’da kampa 
giren A Milli Takım’ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Beşiktaş 
futbolcusu Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım kadrosuna dahil edil-
di. Dün akşam da, Harun Tekin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan 
çıkmış, yerine Atiker Konyaspor’dan Serkan Kırıntılı çağrılmıştı.”
n İHA

Türkiye maçının 
hakemi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce Martin Atkin-
son’ın yöneteceği açıklanan Türkiye-Hırvatistan maçının hakem 
triosunda değişiklik yapıldığını açıkladı. Bu yapılan değişiklik so-
nucunda karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Viktor 
Kassai düdük çalacak. TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapı-
lan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “A Milli Takımımızın 5 Eylül 
2017 Salı günü Hırvatistan ile Eskişehir’de oynayacağı 2018 FIFA 
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasının hakemle-
ri değişti. FIFA tarafından yapılan değişiklikle daha önce İngiltere 
Futbol Federasyonu’ndan Martin Atkinson’ın görev yapacağı açık-
lanan karşılaşmaya Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Viktor 
Kassai atandı. Eskişehir Yeni Stadyumu’nda 21.45’te başlayacak 
müsabakada Kassai’nin yardımcılıklarını Vencel Toth ve György 
Ring yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adam Farkas olacak.”
n İHA

Harun Tekin 
maça yetişecek

Bursaspor Kulübü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takımı’nın Uk-
rayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosundan çıkarılan kaleci 
Harun Tekin’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi:

“Milli takımımızın Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kad-
rosunda yer alan başarılı File Bekçimiz Harun Tekin’in çekilen MR 
ve yapılan kontrollerin ardından sağ kol triceps kasında ikinci dere-
ce zorlanma tespit edilip aday kadrodan çıkarılmıştır. Tedavisine 
Bursa’da devam edilecek Harun Tekin’in Süper Lig’in 4. haftasında 
oynayacağımız Akhisar Belediyespor maçında sahada yer alması 
bekleniyor” denildi.
n İHA

Neto, Fener 
için geliyor

Transfer çalışmalarını sürdü-
ren Fenerbahçe, Zenit’te forma gi-
yen Portekizli savunma oyuncusu 
Neto’yla anlaşmaya vardı. Başarılı 
savunmacı bugün İstanbul’a gele-
cek. Transfer için görüşmelerine 
devam eden Fenerbahçe, Zenit’te 
forma giyen Neto’yla anlaşmaya 
vardı. Birkaç gün önce aynı kulüp-
ten Giuliano’yu kadrosuna katan 
sarı-lacivertli ekip, Portekizli sa-
vunma oyuncusu konusunda da 
Rus kulübüyle anlaşmaya vardı. 
500 bin Euro karşılığında bu futbol-
cuyu 1 yıllığına kiralayacak olan 
Fenerbahçe’nin, sözleşmeye 3 
milyon Euro’luk satın alma opsiyo-
nu koyduğu da öğrenildi. Portekizli 
savunma oyuncusu, sarı-lacivertli 
ekibe imza atmak için bugün İstan-
bul’a gelecek.
n İHA

Khalid Boutaib, Antalya’yı da boş geçmedi
Evkur Yeni Malatyaspor’un Fransa’nın Strasbourg 

takımından transfer ettiği Faslı Khalid Boutaib, ligin 3. 
haftasındaki Antalyaspor maçında takımın tek golüne 
imza atarak Süper Lig’deki gol sayısını 3’e çıkardı. 

Transfer sürecinde kadrosuna dahil ettiği 12 isim-
le Süper Lig’in en fazla oyuncu alan takımlarından bi-
risi olan Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin 3. haftasında 
oynanan Antalyaspor müsabakasında 87. dakikada 
kritik bir gole imza atan golcü oyuncu Khalid Boutaib, 
takımını sırtlamaya devam ediyor. Mücadelede net 
gol pozisyonlarını cömertçe harcayan Khalid, rakip 
ceza sahası içerisindeki bir pozisyonda fırsatçılığını 
konuşturarak, takımının sahadan 1 puanla ayrılması-
nı sağladı. Boutaib, 87. dakikada Arjantinli Dening’in 
kafa vuruşunda kale çizgisi üzerinden çevrilen topu iyi 
takip ederek, kaleci Boffin’in sağından meşin yuvar-
lağı ağlarla buluşturdu. Kamp döneminde oynanan 
hazırlık maçlarındaki performansıyla kafalarda soru 
işaretleri bırakan Faslı oyuncu, ligin ilk 3 haftalık bö-
lümünde kendisine yöneltilen eleştirilere attığı 3 golle 
cevap verdi.

Khalid, Süper Lig’in en golcü isimleri sıralama-
sında 4 gollü Galatasaraylı Gomis ve Tolga Çiğer-
ci’nin ardından Trabzonsporlu Burak ile birlikte 3 golle 
üçüncü sırada bulunuyor.
n İHA

Antalyaspor, Samir 
Nasri’den memnun

TFF Süper Lig’e istediği başlangıcı yapamayan ve Yeni Malatyaspor 
deplasmanından bir puanla dönen Antalyaspor’da Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, 

Samir Nasri’nin verdiği katkının sevindirici olduğunu söyledi
Geçtiğimiz sezon ligi 5’inci sırada 

tamamlayan ve bu yıl üst sıraları hedefle-
yerek yeni sezona başlayan Antalyaspor, 
Süper Lig’de oynadığı 3 maçta 2 beraber-
lik ve 1 yenilgi alarak sezona kötü başlan-
gıç yaptı. Antalyaspor Basın Sözcüsü Bora 
Terzioğlu, Malatya maçında çok pozisyon 
kaçırdıklarını ve milli maç arasından 
sonra daha iyi bir seviyeye geleceklerini 
söyledi. Terzioğlu, Samir Nasri hakkında 
ise, takımla 3 gün çalıştıktan sonra maça 
çıktığını ve verdiği katkının sevindirici ol-
duğunu belirtti.

“MALATYA MAÇINDA KAÇIRDIĞIMIZ 
ÇOK NET POZİSYONLAR VARDI”
Yeni Malatya takımının iyi bir takım 

olduğunu söyleyen Bora Terzioğlu, “Sü-
per lige yeni çıkan bir takım, çok iyi bir 
ekip olmuşlar. Maçta kaçırdığımız net 
pozisyonlarımız vardı. Bu pozisyonları 
değerlendirebilmiş olsak ilk yarıda maçı 
bitirebilirdik. Rakibe verdiğimiz önemli 
pozisyonlar da vardı. Milli maç arasında 
takım, daha çok çalışarak daha iyi bir 
seviyeye gelecektir. Malatya seyircisine 
centilmen tavrı için teşekkür ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

“SAKATLIKLAR İDEAL 
11 KURMAMIZA İZİN VERMEDİ”
Yetenekli ve kaliteli bir kadroya 

sahip olduklarını söyleyen Antalyaspor 
Basın sözcüsü ve Asbaşkanı Bora Terzi-
oğlu, “Ligde oynadığımız ilk 3 hafta um-
duğumuz gibi skorlar alamadık ama ge-
lecek haftalar için takım olumlu sinyaller 
verdi. Sezon öncesinde yeni transferimiz 
Jeremy Menez ve Deniz Kadah talihsiz 
sakatlıklar yaşayarak aramızda olama-
dılar. İlk hafta oynadığımı Beşiktaş ma-
çında Sandro, ikinci hafta oynadığımız 
Akhisar Belediyespor maçında da Zeki 
sakatlıklar yaşadı. Bu durum ideal 11’i 
kurmamızı biraz geciktirdi. A Milli Takı-
mın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri 
I Grubu’nda 2 Eylül’de Ukrayna ve 5 
Eylül’de Eskişehir’de Hırvatistan ile oy-
nayacağı maçlar için lige verilen arada 
daha oturmuş, kalitesini sahaya ve sko-
ra yansıtan bir takım izleyeceğimizden 
şüphemiz yok” dedi.

“NASRİ’NİN TAKIMA 
KATKISI SEVİNDİRİCİ”

İngiltere’nin Manchester City takımın-
dan transfer ettikleri Cezayir asıllı Fransız 
oyuncu Samir Nasri’nin Evkur Yeni Ma-
latyaspor maçında takıma olan katkısının 
sevindirici olduğu dile getiren Terzioğlu, 
“Nasri takımla beraber 3 antrenman 
yaparak maça çıktı. Buna rağmen arka-
daşlarıyla uyumu ve takıma yaptığı katkı 
sevindiriciydi” diye konuştu.
n İHA

Bora Terzioğlu
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Selçuklu’da Yaz Spor Okulları sona erdi
Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okul-

ları’nda eğitimler 27 Ağustos pazar 
günü sona erdi. Toplamda 13 bin 189 
sporcu yaz spor okullarında eğitim gör-
dü. Selçuklu Belediyesi yaz spor okulla-
rı şehrin her bölgesine yayılan modern 
tesisleri ile bu yıl da öğrenci ve aileler-
den büyük ilgi gördü. 

Yaz spor okullarında bu yıl 16 bran-
şta 13 bin 189 sporcu eğitim gördü. 
Selçuklu’nun her bölgesinde 35 tesis 
ve 56 salonda yürütülen çalışmalarda, 
spor okulları her geçen yıl sporcu sa-
yısı artırarak hizmet vermeye devam 
ediyor. 

Profesyonel antrenörler gözetimin-
de ulusal standartlara uygun tesisler-
de, sporculara hijyenik şartlarda teknik 
donanıma sahip alanlarda eğitim veri-
liyor. Selçuklu Belediyespor Kulübü’n-
de Türkiye, Avrupa ve Dünya derecesi 

yapan sporcular yetiştirmesi ile dikkat 
çekiyor.

16 BRANŞTA EĞİTİM
27 Ağustos tarihinde sona eren 

2017 Yaz Spor Okullarında, Basketbol, 

Futbol, Voleybol, Hentbol, Jimnastik, 
Tekvando, Karate, Kick-Boks, Wushu, 
Judo, Yüzme, Tenis, Satranç, Güreş, 
Binicilik, ve Hokey branşlarında eğitim 
verildi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 
BRANŞ YÜZME OLDU

Yaz Spor okullarının bu yıl en çok 
ilgi gören branşları yüzme, basketbol 
ve futbol oldu. Kayıtların başladığı ilk 

saatlerde yüzme branşı kontenjanı 
tamamen doldu. Bay ve bayan gurup-
larının ayrı ayrı seanslarda yer aldığı 
yüzme de 7 ile 15 yaş aralığında öğ-
rencilerden kayıt alındı. Selçuklu Be-

lediyesi Sancak ve Beyhekim Yüzme 
havuzlarında toplamda 2040 sporcu 
eğitim gördü. Yüzmenin yanı sıra, en 
çok tercih edilen branşlardan basket-
bolda 1980, futbolda ise 1930 sporcu 
eğitimlerini tamamladı.

KIŞ SPOR OKULLARININ 
KAYIT TARİHİ 11 EYLÜL

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 
kış spor okulları kayıtları 11 Eylül pazar-
tesi gününden itibaren başlayacak. 

7 Ekim Cumartesi günü eğitimle-
rine başlanacak olan Kış Spor Okul-
ları, 27 Mayıs 2018 Pazar günü  sona 
erecek. Geçtiğimiz yıl 11 bin 643 
sporcu kış spor okullarında eğitim 
görmüştü. 

Selçuklu Belediyespor kulübünde 
lisanslı ve spor okullarında yaklaşık 
25.000 kişi spor yapıyor.
n SPOR SERVİSİ

Serkan Kırıntılı 
milli takımda

Konyaspor’a sonunda beklenen müjde geldi. Süper Lig’de ve 
Türkiye Kupası’nda başarılı sonuçlar alan, iki sene üst üste Avrupa 
Ligi’ne katılan Atiker Konyaspor, sonunda milli takıma oyuncu gön-
derdi. Yeşil beyazlı takımın başarılı file bekçisi Serkan Kırıntılı, Me-
dipol Başakşehir maçının ardından milli kampa çağırıldı. Soyunma 
odasında haberi alan Kırıntılı, büyük mutluluk yaşadı. Konyaspor, 
milli takım en son Özden Öngün’ü göndermişti. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’ya 
iki yabancı

Yeni sezonda TBL 1. Lig’de mücadele edecek olan Selçuklu 
Belediyespor Basketbol, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yerli 
oyuncuların yanı sıra yabancı oyunculara da yönelen Selçuklu Be-
lediyespor, iki yabacı basketbolcu ile anlaşma sağladı. Hırvat Fran 
Pilebic ve Amerikalı Will Daniels’i kadrosuna katan mavi beyazlı 
takım, bu sezon ligde kalarak önümüzdeki sezonlarda üst sıralarda 
mücadele etmeyi hedefliyor. Selçuklu Belediyespor’da transferler 
devam edecek. n SPOR SERVİSİ

Hakan Salim Çağlayan: 
Daha iyi bir takım olacağız

Kara Kartallar’da hedef 3. Lig

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor’un iç sahada oynadığı 
ve 3-1 kazandığı Pendikspor müsa-
bakasının ardından açıklamalarda 
bulunan Kulüp Basın sözcüsü Doç. Dr. 
Hakan Salim Çağlayan, alınan galibi-
yetin tüm Konya halkını mutlu ettiğini 
söyledi.

Doç.Dr.Hakan Salim Çağlayan: 
“Böyle güzel bir galibiyet almak yö-
netimimizi olduğu kadar Konya spor 
camiasını da mutlu etti. 

Alınan sonuç bizi sevindirirken 
bundan sonraki müsabakalar için de 
bir umut verdi. 

Pendikspor önemli bir rakip ve bu 
karşılaşmada eksiklerimizi gördük, 
bunların tamamlanması için elimiz-
den geleni yapacağız. 

İnşallah daha iyi bir takım olma yo-

lunda önemli adımlar atacağız. Alınan 
galibiyet nedeniyle teknik heyetimizi 
ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. 

Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Konya amatör kümede mücadele 
eden Kara Kartallarspor Kulübü gözü-
nü üst liglere dikti.

9 branşta mücadele veren Kara 
Kartallar A takımında hedef Bölgesel 
Amatör Ligi ve 3 Lig.

Kara Kartallarspor Kulübü başkanı 
Mustafa Metin, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada şu görüşlere yer verdi, 
“Kara Kartallar U11-U12-U13-U14-
U15-U16-U17-U18-U19 ve A Takımı 
(9 kategori) mücadele ediyor. Bu ta-
kımlarımız Konya şampiyonu olduk-
tan sonra Türkiye finallerine gidiyor. 
İlimizi başarıyla temsil ediyoruz. U-16 
Türkiye ikincisi finalist, U-14 Türkiye 
beşincisi, U-15 ilk grupta final oynadı. 
U-17 ilk gruba yenilmeden şanssız bir 
şekilde elendi. Türkiye genel sırala-
masında Kara Kartallar tüm yaş grup-
larında beşinci olmuştur. Bu yılki he-
defi de Türkiye’de derece yaparak tüm 
kategorilerde son dörde kalmaktır. A 

takımı hedefi de geçen yıl namağlup 
şampiyon olan 8 maçın 8’ini kazanan 
takımımızdır. Bu sene aynı şekilde 1. 
Amatör Küme’den Süper Amatör Kü-
me’ye çıkmak için çalışmaları devam 

etmektedir. Bu takımın asıl amacı da 
3. Lig’e çıkmaktır. Antrenör Faysal 
Bayramoğlu nezaretinde antrenman-
lar yoğun bir şekilde devam etmekte-
dir.” n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör
derbi ile başlıyor

Üç temsilcimizin mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta 2017-2018 
sezonu fikstürü çekildi. Ereğlispor – Sarayönü Belediyespor derbisi ile başlayacak 

olan ligde Akşehirspor ise Manavgat Belediyespor’u konuk edecek
Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üye-

si ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez 
başkanlığında toplanan Amatör İşler İcra Kurulu, 
2017 - 2018 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör 
Ligi fikstürünü belirledi. Spor Toto BAL’da, 23-24 
Eylül 2017 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla 
başlayacak.İstanbul ilinin hukukta bulunan bir 
dosyası nedeniyle, TFF Yönetim Kurulu’nun ve-
receği karar neticesinde, 13 takımdan oluşan 9. 
Grup’un 14 takım olarak değişebileceği belirtildi.

İLK HAFTA DERBİ VAR
Bölgesel Amatör Ligi’nde 2017-2018 sezonu 

fikstürü çekildi. 7. Grup’ta yer alan temsilcileri-
mizden Ereğlispor ve Sarayönü Belediyespor, 
ilk hafta Ereğli’de karşı karşıya gelecek. Derbi 
ile başlayacak olan ligin ikinci haftasında yeşil 
beyazlı temsilcimiz Ereğlispor, deplasmanda 
Isparta Davrazspor’a konuk olacak. 3.hafta ise 
Mut İdman Yurdu Belediyespor’u konuk edecek. 
Bir yıl aranın ardından yeniden Bölgesel Amatör 
Ligi’ne yükselen Ereğlispor, ligde üst sıraları he-
defliyor.

SARAYÖNÜ DEPLASMANDA BAŞLIYOR
Bu sezon Bölgesel Amatör Ligi’nde şam-

piyonluk mücadelesi verecek olan yeşil siyahlı 
temsilcimiz Sarayönü Belediyespor, lige deplas-
manda Ereğlispor maçı ile başlayacak. Sarayö-
nü ekibi ikinci hafta ise iç sahadaki ilk maçında 
Bucak Belediyespor Oğuzhanspor’u konuk ede-
cek. Ligde her sene şampiyonluk mücadelesi 
veren ancak bir türlü profesyonel lige yüksele-
meyen Sarayönü Belediyespor, bu sezon şeyta-
nın bacağını kırmak istiyor.

AKŞEHİR AÇILIŞI MANAVGAT İLE YAPIYOR
Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden bir 

diğer temsilcimiz Akşehirspor, sezona iç sahada 
başlayacak. Kırmızı beyazlılar ilk maçında Ma-
navgat Belediyespor’u konuk edecek. Ligin ikinci 
haftasında ise Akşehirspor, Silifke Belediyespor 
deplasmanına çıkacak. Sarayönü Belediyespor 
– Akşehirspor derbisi 4.hafta oynanırken, Ak-
şehirspor – Ereğlispor derbisi 9.haftada olacak. 
Kırmızı beyazlı temsilcimiz Akşehirspor, sezona 
galibiyet ile başlangıç yapmak istiyor.
n SPOR SERVİSİ



Baydar: İddialar asılsızdır
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, 
Bylock kullanıcısı olduğu yönünde çıkan haberlere tepki göstererek, 

“Savcılık ve yetkili mercilerin soruşturma ve kovuşturması sonucunda 
suçsuz olduğum yazılı olarak beyan edilmiştir” dedi

Atiker Konyaspor Başkan Yardım-
cısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, 
Konya Gazeteciler Cemiyeti’nde 
düzenlediği basın toplantısında, FE-
TÖ’nün şifreli haberleşme programı 
‘Bylock’ kullanıcısı olduğu yönünde 
yapılan haberlerin gerçeği yansıtma-
dığını iddia etti.

Baydar, “Tamamen, şahsımı ve 
Konyaspor’daki görev ve yetkilerimi 
yıpratmaya yönelik yapılan bu asılsız 
haberler, tek tek takip edilmekte ve 
kayıt altına alınmaktadır. Bilinmelidir 
ki, bu tip asılsız haberleri çıkaran ve 
yazan kişiler hakkında hukuki süreç 
başlatılmıştır. Yazılı, görsel ve sos-
yal medyada yasa dışı FETÖ/PDY 
örgütünün haberleşme programı 
olan Bylock’u telefon hattımda kul-
landığıma dair yanlış, asılsız bilgiler 
yer almaktadır. Üzerime isnat edilen 
iftiralar kuşkuya yer bırakmayacak 
şekilde asılsızdır, düzmecedir, haysi-
yet cellatlarının, neye hizmet ettikleri 
belli olmayan yıpratma girişimleridir” 
şeklinde konuştu.

“SAVCILIK BELGESİ İFTİRALARI
 BOŞA ÇIKARMIŞTIR”

Hakkında çıkan iddialar üzerine 
kendisi ile ilgili gerekli soruşturmanın 
yapılması için savcılığa başvurdu-
ğunu ve suçsuz olduğuna dair belge 
verildiğini açıklayan Baydar, elindeki 
belgeyi göstererek, “Kamuoyu bilme-
lidir ki, söz konusu mecralarda tara-
fıma isnat edilen suçlamalar yer alır 
almaz savcılığa ve yetkili mercilere 
başvurarak gerekli soruşturmanın ya-

pılmasını ve şahsımın hiç bir şekilde 
ve hiçbir zaman FETÖ/PDY gibi ille-
gal, hain terör örgütleri ile herhangi 
bir bağımın olmadığını ifade ederek 
gerçeklerin ortaya çıkarılmasını talep 
ettim. Savcılık ve yetkili mercilerin 
soruşturma ve kovuşturması sonu-
cu 2017/39972 no’lu soruşturma ve 
2017/ 1998 no’lu karar ile suçlama-
lardan ari olduğum ve suçsuz oldu-
ğum yazılı olarak beyan edilmiştir. 
Yukarıda soruşturma ve karar no’su 
belirtilen belge ile Konyaspor’a, Kon-
ya’ya ve özelde de şahsıma oynanan 
oyunlar, algı operasyonları, itham 
ve iftiralar boşa çıkarılmıştır. Hiçbir 
delile ve ispata dayandırılmadan, bu 
haberleri çıkaran kişilerin yapmış ol-

duğu tüm paylaşımlar kamuoyu nez-
dinde çok karşılık görmese de, bu şa-
hısların yüce adalet karşısında hesap 
vereceklerinden hiç kimsenin şüphesi 
olmasın” diye konuştu.

“FETÖ ÜZERİNDEN 
KONYASPOR’U YIPRATMA 
ÇALIŞMALARI SONUÇSUZ 

KALACAKTIR”
Ahmet Baydar, FETÖ üzerinden 

Konyaspor’un yıpratılmak istendiğini 
anlatarak, “Hayatım boyunca bu hain 
FETÖ terör örgütüyle savaşmış, mü-
cadele etmiş, hiçbir şekilde yanların-
da yer almamış ve bundan sonra da 
tüm gücüm ve imkanlarımla bunlarla 
mücadele etmeye devam edeceğim. 
FETÖ terör örgütünün şahsım ve 

Konyaspor üzerinden tarihinde ilkleri 
yaşamış ve başarılar, elde etmiş bir 
yönetimi yıpratma kampanyaları so-
nuçsuz kalmış ve kalacaktır. Sosyal 
paylaşım sitelerinde haysiyet cellat-
lığı yapan güruhun, adaleti tartışma-
ya açarak neye ve kimlere bilerek 
veya bilmeyerek hizmet ettiğini ka-
muoyunun takdirlerine sunuyorum. 
Netice olarak; Konya, Konyaspor ve 
şahsım, hesaplaşmaların aleti olma-
mış, olmayacaktır. Biz bugüne kadar 
Konya’ya, Konyaspor’a elimizden 
geldiğince maddi ve manevi hizmet 
etmeye çalıştık ve aynı şevk azimle 
inşallah çalışmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.
n HASİP MUTLU
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