
Selçuklu
çiçek açtı

Baharı rengârenk çiçeklerle karşılayan Selçuklu 
Çiçek Bahçesi, içerisinde yer alan 12 türden 

oluşan 658 bin çiçek ile kapılarını ziyaretçilerine 
açtı. Renk cümbüşünün olduğu Çiçek Bahçesi, 

fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.
Selçuklu Çiçek Bahçesinin bahar mevsimin geli-
şiyle her yıl yeni sezona farklı bir görsel içerikle 
girdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı,vatandaşları Çiçek Bahçe-

si’ne davet etti.  n HABERİ SAYFA 2’DE

PEDAL ÇEVİRİYORUZ
Yaz mevsiminin gelmesi ve okulların tatile girmesi 

Konya’da, bisiklet satışları ve kullanım oranları arttı. 
Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Odası Başkanı 

Ömer Bardakçı, araç sürücülerine uyarılarda 
bulundu.  n HABERİ SAYFA 4’TE

ÜSLUP DEĞİŞECEK 
Mazbata töreninin ardından sosyal medya 

paylaşımları ve açıklamalarıyla tepki çeken İyi 
Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Bundan 
sonra daha daha yumuşak üslupla eleştirimi ifade 

edeceğim” dedi. n HABERİ SAYFA 2’DE

DESTEK BEKLİYOR
Doğuş Mahallesi Çimenlik Caddesi’inde temeli atı-
lan Çimenlik Akali Camii yardım bekliyor. 1000 kişi 
kapasiteli camide açılması planlanan Kur’an Kursu 
ile okul öncesi çocuklara din eğitimi de verilecek.

n HABERİ SAYFA 3’TE

İHRACAT ARTACAK
Girişimci İşadamları Vakfı Konya Şube Başkanı 

Fatih Ceylan, “İhracat rakamlarını memnuniyet ile 
karşılıyoruz. Konya ihracat rakamlarını artırarak, hak 

ettiği yere ulaşacak” dedi.
n HABERİ SAYFA 17’DE

Tarıma can suyu 

Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Konya genelinde tarımsal 
sulama yatırımlarını artırarak sürdüren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Beyşehir İlçesi’nde Yazyurdu Sulama Göleti ve 

Damla Sulama projesini sürdürüyor. n SAYFA 3’TE

Modern mezbahane

Beyşehir Belediyesi olarak tam entegre modern bir 
mezbahane kazandırdıklarını belirten Beyşehir Bele-
diye Başkanı Murat Özaltun, ilçeye modern bir tesis 

kazandırdıklarını söyledi. n SAYFA 5’TE

Mali af anlatıldı 

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütçü, Konya 
Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver ve birim 

yöneticileri, KONESOB’a bağlı meslek odalarına mali 
af konusunda bilgiler verildi. n SAYFA 17’DE

06 Fıtık diye gitti 
tümör çıktı! 13 Seydişehir şenlikleri

kaynaşmayı sağlıyor 14 KTO Karatay’a 
Alanya’dan ödül

Su kuşlarının
gözdesi oldu

Hayvanat bahçesi
çeşitleniyor

Beyşehir Gölü, mevsimine 
göre 100’ün üzerinde kuşa ev 
sahipliği yapıyor. Dr. Öğr. Üye-
si Mustafa Arslan, “Gölde orta-
lama 17 ila 24 arasında değişen 
su kuşu çeşitliliği bulunuyor” 
dedi. n HABERİ SAYFA 14’TE

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay 
Hayvanat Bahçesinin her yıl 
yeni misafirlerle büyüyerek 
daha çok hayvana ev sahipliği 
yaptığını söyledi ve vatandaş-
ları hayvanat bahçesine davet 
etti. n HABERİ SAYFA 16’DA

Sigorta kurtarır!
Hava şartlarına bağlı olarak ekili alanlarda oluşacak zarara karşı çiftçilere tarım sigortası yaptırmalarını tavsiye eden Meram 

Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, çiftçilerin bir nebze de olsa zararlarını bu yolla karşılayabileceklerini söyledi
SİGORTAYI 
ÖNEMSEYİN

“Tarım sigortası da artık araç si-
gortası gibi oldu” diyen Meram 
Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibi-
ner, “Dolu da kapsam içerisine 
alındı. TARSİM prim borcunun 
yüzde 50’sini devlet ödüyor. 
Buda çiftlerimize ciddi bir masraf 
açmıyor. Çiftçilerimiz çok az büt-
çe ile TARSİM sigortalarını yaptı-
rabilir” dedi.

TOHUMCULUKTA 
MERKEZ OLACAĞIZ

Tohumculukta Konya’nın son yıl-
lardaki atılımına da dikkat çeken 
Ataiyibiner, “Konya tohumluk pa-
tates, tohumluk mısır,  tohumluk 
ayçiçeği ve hububat üretiminde 
ciddi bir rakama sahip. Kuru olan 
alanlarda sulu tarıma dönüldü-
ğünde Konya, tohumculukta mer-
kez olacak” ifadelerini kullandı.  
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Mazbata töreninin ardından sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla tepki çeken İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 
düzenlediği basın toplantısında, “Bundan sonra daha sert üslupla değil daha yumuşak üslupla eleştirimi ifade edeceğim” dedi

24 Haziran seçimlerinde İyi 
Parti Konya Milletvekili olarak Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne giden 
(TBMM) giden Fahrettin Yokuş, 
daha yemin etmeden Vali’yi, kamu 
kurumlarını, belediyeleri ve med-
yayı hedef alan Yokuş, üstü kapalı 
tehditvari ifadeleri ile Konya’nın 
tepkisini çekmişti. Medyada ve 
sosyal medyada kendisine yönelik 
eleştirilere ve tepkilere cevap veren 
İyi Parti Konya Milletvekili Fahret-
tin Yokuş,  “Bundan sonra daha sert 
üslupla değil daha yumuşak üslupla 
eleştiririmi ifade edeceğim” dedi. 
Hiçbir şeyden korkmadığını da be-
lirten Yokuş, “Ben korkmuyorum. 
Vekil olmazken de korkmuyordum. 
Daha yemin etmedim, 8’inde yemin 
edeceğiz. Halen beni içeri atabilir-
ler, sıkıntı yok” ifadelerini kullandı. 

24 Haziran’da İyi Parti Konya 
Milletvekili olarak TBMM’ye gi-
den Fahrettin Yokuş, daha yemin 
etmeden Konya’yı tehdit etmeye 
başlamıştı.  Mazbata töreninin ar-
dından basına yapılan açıklamada 
çam üstüne çam deviren Yokuş, 
“Hesap sormak için Konya’ya gel-
dim” dedi ve Konya’ya tehditva-
ri ifadeler kullandı. İlk olarak Vali 
Yakup Canbolat’a seslenen Yokuş, 
Vali Canbolat’ın tarafsız olmadığını 
iddia ederek, “Bundan sonra ken-
disine çeki düzen versin. Herkese 
eşit davransın. Aksi halde Konya’da 
valilik yapamaz” sözleriyle devlet 
adabına yakışmayacak sözler sarf 
etmişti. Yokuş’un bu sözleri tep-
kiyle karşılanırken vatandaşlar Yo-
kuş’a “Milletvekili misin kabadayı 
mı?” sorusunu yöneltti. Bununla 
da yetinmeyen Yokuş, milletvekil-
lerini ve Konya basınını da tehdit 
edercesine uyardı. Konya basını ta-
raf olmakla suçlayan Yokuş, Konya 

basınına da hesap soracağını da ilan 
etti. 

Yaptığı açıklamalar ile vatan-
daşlardan tepki alan Yokuş, Dede-
man Otel’de  basın toplantısı dü-
zenledi.  

TÜM İNSANLIĞI KUCAKLAYAN BİR 
ANLAYIŞA SAHİP OLACAĞIZ

Düzenlenen basın toplantısına 
İyi Parti Konya İl Başkanı Musta-
fa İnci, İyi Parti Konya Milletve-
kili Fahrettin Yokuş, milletvekili 
adayları ve partiler katıldı. İyi Parti 
Konya İl Başkanı Mustafa İnci, “24 
Haziran tarihinde gerçekleştirilmiş 
olan cumhurbaşkanlığı ve millet-
vekili seçimlerinin ülkemize ve mil-
letimize hayırlar getirmesini niyaz 
ediyorum. İyi Parti’nin siyaseti mil-
leti merkezine alan, vatanını seven 
herkesi kucaklayan Türk milletinin  
birlik ve beraberliğini temel alan bir 
bakış açısına sahiptir. Bu nedenle 
biz milli merkeziz. Türk milliyetçi-
siyiz. Bundan sonra tüm insanlığı 
kucaklayan bir anlayışa sahip olaca-
ğız” diye konuştu.

SIRADAN VEKİLLİK YAPMAK

İÇİN GELMEDİM
Yaptığı açıklamalar ile tepkileri 

üzerine çeken İyi Parti Konya Millet-
vekili Fahrettin Yokuş konuşmasına 
Milletvekilliğin tanımını yaparak 
başladı. Yokuş, “Anayasaya göre; 
yasama meclisine seçimle giren 
millet temsilcisi mebus. Demokra-
tik ülkelerde genel seçimler ile se-
çilerek parlamentoda halkı temsil 

etme hakkı kazanan kişi. Milletve-
kili adı üstünde, millet adına millet 
için iş yapan ve iş gören kişidir. Ben 
bunun için vekil oldum. Aksi bir 
durum söz konusu değil.  Fahrettin 
Yokuş sıradan vekillik yapmak için 
gelmedi. Mazbata töreni sonrası ne 
söyledim iktidarı yada Vali’yi eleş-
tirmek için söylemedi. Konya’da 
yaşanan olaylar  için söylendi. Ka-

mu-Sen üyelerinin birine bile ‘Gö-
zünün üstünde kaşın var’ derlerse 
o bürokratlar kendileri düşünsün. 
Ayrımcılığı yapanlardan hesap so-
racağım, derken tehdit etmiyorum; 
soracağım için söylüyorum. Herkes 
haddini bilecek. Herkes devletin 
memuru olacak. Artık AK Parti ilçe 
başkanının emrinde kaymakam, 
AK Parti il başkanının emrinde vali 
olmayacak, il müdürü olmayacak. 
Bunları gördüğüm, yaşadığım an 
hem Meclis’te hem her yerde ifşa 
edeceğim” dedi.

DAHA YUMUŞAK ÜSLUPLA 
ELEŞTİRİRİMİ İFADE EDECEĞİM
Bir gazetecinin sosyal medya 

hesabında Çorumlulara yönelik yap-
tığı açıklamalar ile ilgili özür dileyip 
dilemeyeceğini sorması üzerine Yo-
kuş, “ Bir büyük gazetenin birinin 
köşe yazarının benim twitimden üç 
gün önce Çorum üzerine bir beya-
nı olmuştu. Çorum gibi bir yerde 
icra dosyaları var. Fakat şu kadar 
AK Parti’ye oy çıkmış diye. Türki-
ye’de icra mahkemelerinin ne kadar 
çok olduğunu biliyorum. Çoğunun 

içinde yaşadım. Üç gün geçmesi-
ne rağmen gazete haberine cevap 
vermeyen valilik, adliye ve AK Par-
ti yöneticileri ben açıklama yapınca 
cevap verdiler. Ben biraz safım her-
halde her gazetede okuduğuma ina-
nırım. Mantık dışı gelmediği sürece. 
Benim oradan izah etmek istediğim 
şu idi. Bu kadar sıkıntıdasınız o kadar 
oy verdiniz. Açıklamalarımda küfür 
ve ima bile yok. Ben hakaret etsem 
yada birine yanlış bir söz söylesem 
zaten özür dilerim. 40 kere özür 
dilerim. Hiç mesele yok. Ama yap-
madığım bir şeyi küfür diye yazdık-
ları için ben yapmadıkları bir şey için 
neden özür dileyim. Çorumlu birçok 
arkadaşım var. Bana kırılmadılar ve 
mana çıkarmadılar. Bizim için de 
ders oldu. Vekil olarak dilimize dik-
kat ederiz.  Bundan sonra daha sert 
üslupla değil daha yumuşak üslupla 
eleştiririmi ifade edeceğim. Sendika-
cılıktan geldiğim için siyasi üslupta 
zorlanıyorum. Dilim yumuşak olsa 
da söylemlerim, sözlerim aynı olur. 
Hiç fark etmez.  Dilimin özü aynı 
olur üslubumuzu biraz daha yumu-
şatarak söyleriz. Eleştiriyi kabul ede-
rim. Hakareti kabul etmem.” 

‘BURASI HUKUK DEVLETİ’
Kendisine, liderine ve partisine 

hakaret ettirmeyeceğini dile geti-
ren İYİ Parti’li Yokuş, “İYİ Parti’nin 
adını değiştirip, ‘İP’ demeye de-
vam edecek olanlar ile şahsıma ve 
partimle ilgili iftira atacak olanlara 
söylüyorum. Emmi oğlu, burası bir 
hukuk devleti. Özgürlüklere sonuna 
kadar saygım var; ama ne partime 
ne şahsıma ne de liderime hakaret 
ettirmem. Ben korkmuyorum. Vekil 
olmazken de korkmuyordum. Daha 
yemin etmedim, 8’inde yemin ede-
ceğiz. Halen beni içeri atabilirler, sı-
kıntı yok” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’nın en büyük parklarından olan Kelebekler Vadisi Parkı’na ka-
zandırılan Selçuklu Çiçek Bahçesi bu yıl da görselliği ve gezinti alanlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Renklerin buluştuğu yer 
Selçuklu Çiçek Bahçesi

Baharı rengârenk çiçeklerle kar-
şılayan Selçuklu Çiçek Bahçesi, içe-
risinde yer alan 12 türden oluşan 
658 bin çiçek ile kapılarını ziyaret-
çilerine açtı.

Geçtiğimiz yıl fotoğraf sanatçı-
larından yoğun ilgi gören bahçede 
kırmızı, beyaz, sarı, mor gibi farklı 
renklerde açan çiçekler bu yıl da 
fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı 
oldu. Sunduğu görsel şölen ile özel-
likle düğün ve manzara fotoğrafı 
tutkunlarını da ağırlayan bahçede 
mevsimin çiçekleri olan sardunya, 
petunya, yıldız, kadife, yaprak güze-
li, vapurdumanı, papatya gibi farklı 
türlerde bitkiler de yer alıyor. 

Selçuklu Çiçek Bahçesinin ba-
har mevsimin gelişiyle her yıl yeni 
sezona farklı bir görsel içerikle gir-
diğini ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bah-
çenin mevcut alanının genişletildi-

ğini, gezinti alanlarının ve dekoras-
yonlarının tamamen yenilendiğini 
belirtti. Çiçek bahçesinde lalelerin 
yerini 12 türden 658 bin çiçeğin 
yer aldığını ifade eden Başkan Pek-

yatırmacı, “Tüm hemşehrilerimizi 
çiçek bahçemize davet ediyorum. 
Tamamen konsepti yenilenen çiçek 
bahçemizde farklı türlerde bitkile-
rimiz mevcut. Farklı figürlerle zen-

ginlik kazandırılan çiçek bahçemizde 
çocuklarımıza da hitap eden oyun 
gruplarıyla ailece gezilebilecek güzel 
bir mekanı hemşehrilerimizin istifa-
desine sunduk” dedi. 

 Selçuklu Çiçek Bahçesi Kelebek-
ler Vadisi Parkı’ndaki 8 bin 700 m²-
lik alanı genişletildi. Yaklaşık 11.000 
m² alana sahip çiçek bahçesinde özel 
peyzaj alanları da ziyaretçiler tarafın-
dan dikkat çekiyor. Bahçede yürü-
yüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, 
çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi 
bulunuyor.  Ayrıca yakın zamanda 
yapılan 2 adet tavus kuşu ve çeşme 
figürleri de ziyaretçilerin büyük ilgi-
sini çekiyor. 

 Pazartesi günü dışında hafta-
nın 6 günü 10.00 ve 18.00 saatleri 
arasında ziyarete açık olan Selçuklu 
Çiçek Bahçesi ücretsiz ziyaret edile-
biliyor.
n HABER MERKEZİ  Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı

‘Dilimize dikkat ederiz’

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş 



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 20 Şevval 1439  -  Rûmî: 21 Haziran 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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    Gece Gündüz
Konya                   21 °C   34 °C

Karaman             19 °C 33 °C 

Aksaray               19 °C  33 °C

Ankara                 17 °C 32 °C
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Tarım arazileri suya kavuşuyor

Yeni Büyükşehir Yasası sonra-
sı Konya genelinde tarımsal sula-
ma yatırımlarını artırarak sürdüren 
Konya Büyükşehir Belediyesi, daha 
önce 8 yerleşim yerinde 21 milyon 
liralık tarımsal sulama yatırımı yap-
tığı Beyşehir İlçesi’nde Yazyurdu 
Sulama Göleti ve Damla Sulama 
projesini sürdürüyor. 

Konya genelinde tarımsal üre-
time katkı sağlamak amacıyla 31 
ilçede sulama yatırımlarını sürdü-
ren Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Beyşehir Yazyurdu Mahallesi’nde 
sulama göleti ve damlama sulama 
projesi inşaatını sürdürüyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni 
Büyükşehir Yasası ile Konya’nın ta-
mamının kalkınmasına yönelik ça-
lışmalar yapıldığını belirterek, özel-
likle tarımsal üretimin artırılması 
konusuna büyük önem verdiklerini 
söyledi. 

Çiftçilere verdikleri tarımsal des-
tek çalışmalarının yanında tarımsal 
sulama yatırımlarını da hayata ge-
çirdiklerini belirten Altay, susuzluk 
nedeniyle tarımın yapılamadığı, her 
geçen gün nüfusun azaldığı bölge-
lerde göletler ve damlama sulama 
tesisleri yaptıklarını ifade etti. 

BEYŞEHİR’DE 2.600 HEKTAR 
TARIM ARAZİSİ SUYA KAVUŞTU 
Büyükşehir olarak Beyşehir İlçe-

si’ne bugüne kadar 21 milyon liralık 
tarımsal sulama yatırımı yapıldığını 
kaydeden Başkan Altay, bu çalış-
malar neticesinde Beyşehir’e bağlı 
8 yerleşim yerinde yaklaşık 2 bin 
600 hektar alanın suya kavuştuğu-
nu söyledi. Beyşehir İlçesi Yazyurdu 

Mahallesi’ndeki sulama göleti ve 
damlama sulama projenin inşaatı-
nın da devam ettiğini kaydeden Al-
tay, 3 milyon 275 bin liraya mal ola-
cak çalışma tamamlandığında 200 
hektar tarım arazisinin daha suya 
kavuşacağını dile getirdi. 

SULAMA GÖLETİ 
YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

KOP İdaresi kaynaklarını da kulla-
narak Beyşehir ilçesinde Karadiken 

Göleti ve Damlama Sulama Projesi 
ile Damlapınar Göleti ve Damlama 
Sulama Projesi inşaatlarını sürdürü-
yor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Yeni Büyükşehir Yasası 
sonrası 31 ilçede 150 tarımsal su-
lama projesi hayata geçirilirken şu 
anda 4 ilçede 6 ayrı sulama göleti 
ve damlama sulama projesi inşaatı 
devam ediyor.
n HABER MERKEZİ

Haziran’da fiyatı ençok
artan ürün soğan oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlü-
ğü, 2018 yılı Haziran ayına ilişkin 
Konya-Karaman bölgesine ait Tü-
ketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’yi 
açıkladı. TÜFE aylık değişim oranı 
Konya, Karaman bölgesinde yüz-
de 3,02 olarak gerçekleşti. TÜİK 
Bölge Müdürü Adnan Bedlek ta-
rafından yapılan açıklamaya göre, 
“2018 yılı Haziran ayında İstatis-
tiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 
TR52 Konya, Karaman Bölgesinde 
2003=100 Temel yıllı Tüketici Fi-
yatları (TÜFE) Genel Endeksi’nde 
bir önceki aya göre yüzde 3,02, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre yüz-
de 9,41, bir önceki yılın aynı ayı-
na göre (yıllık) yüzde 16,16 ve on 
iki aylık ortalamalara göre yüzde 
12,31 oranında artış gerçekleşmiş-
tir. Aynı dönemde Türkiye geneli 
için, TÜFE’de (2003=100) 2018 
yılı Haziran ayında bir önceki aya 
göre yüzde 2,61, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
15,39 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti. 
Konya, Karaman Bölgesinde ay-
lık bazda en yüksek artış Gıda ve 
Alkolsüz İçecekler ana harcama 
grubunda gerçekleşti. Ana harca-
ma gruplarına göre; TR52 Konya, 
Karaman İstatistiki Bölgesinde 
aylık bazda en yüksek artış yüzde 
7,19 ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler 

grubunda gerçekleşmiş olup, bunu 
yüzde 3,87 ile Haberleşme grubu 
ve yüzde 2,77 ile Çeşitli Mal ve 
Hizmetler grubu izlemiştir. Aylık 
olarak en az artış gösteren grup ise 
yüzde 0,83 ile Giyim ve Ayakkabı  
grubu olurken Alkolü içecekler ve 
tütün ana harcama grubunda de-
ğişim gerçekleşmedi. Konya, Kara-
man Bölgesinde fiyatı en çok artan 
ürün; Kuru Soğan oldu. TR52 Kon-
ya, Karaman İstatistiki Bölgesinde 
2018 yılı Haziran ayında fiyatı en 
çok artan ürünler; Kuru Soğan 
(yüzde 99,78), Sivri Biber (yüzde 
81,73) ile Patates (yüzde 72,11) 
olup, fiyatı en çok düşüş gösteren 
ürünler; Patlıcan (yüzde 5,27), 
Gömlek (Kadın için) (yüzde 5,04) 
ve Ayakkabı (Çocuk için) (yüzde 
3,85) olmuştur. TÜFE’de Türki-
ye geneline bakıldığında 2018 
yılı Haziran ayında fiyatı en çok 
artan ürünler Kuru Soğan (yüzde 
82,53), Patates (yüzde 63,34) ve 
Havuç (yüzde 57,72) olup, fiyatı en 
çok düşüş gösteren ürünler; Etek 
(yüzde 6,66), Gömlek (kadın için) 
(yüzde 6,31) ve Ceket (kadın için) 
(yüzde 4,87) olmuştur. Haziran 
2018’de endekste kapsanan 407 
maddeden; 58 maddenin ortala-
ma fiyatlarında değişim olmazken, 
289 maddenin ortalama fiyatların-
da artış, 60 maddenin ortalama 
fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti” 
bilgisi verildi. n EMİNE ÖZDEMİR

Doğuş Mahallesi Çimenlik Caddesi’inde temeli atılan Çimenlik Akali Camii yardım bekliyor. 1000 kişi kapasiteli camide açılması planlanan Kur’an Kursu ile 
okul öncesi çocuklara din eğitimi de verilecek. Cami Derneği’nin Başkanı Tevfik Kılınç, “Eğer destek gelirse camimizi kışa bitirmek istiyoruz” dedi

Destek gelirse, kışa bitecek!
Doğuş Mahallesi Çimenlik Cad-

desinde yapımı gerçekleştirilecek 
olan Çimenlik Akali Camii’nin temeli 
geçtiğimiz günlerde atıldı. Caminin 
yapıldığı alanda daha önce bulunan 
eski cami, bölgede artan nüfusuna 
bağlı olarak ihtiyaca cevap vermeye-
ceği düşünülerek yenilenmesi kararı 
alındı. Caminin yapımını ise mahalle 
sakinleri tarafından kurulan Doğuş 
Mahallesi Camileri ve Kuran Kurs-
larını Yaptırma ve Yaşatma Derneği 
üstlendi. 430 metrekare alana inşa 
edilecek olan caminin toplam kapa-
sitesi 1000 kişilik olacak. Caminin 
yapımı için destek beklediklerini 
belirten Doğuş Mahallesi Camile-
ri ve Kuran Kurslarını Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği Başkanı Tevfik 
Kılınç, caminin tamamlanmasıyla 
en önemli hedeflerinin okul öncesi 
çocuklara Kur’an kursu eğitimi ver-
mek olduğunu söyledi. 

CAMİ DESTEK BEKLİYOR 
Doğuş Mahallesi Camileri ve 

Kuran Kurslarını Yaptırma ve Ya-
şatma Derneği Başkanı Tevfik Kılınç 

yaptığı açıklamada, bölgede artan 
yapılaşma ile birlikte eski caminin 
yetersiz geleceğini düşünerek böl-
geye yeni bir cami kazandırma işine 
başladıklarını söyledi. Bu yolla der-
nek olarak çalışmalara başladıklarını 
belirten Kılınç, “Yeni camimiz 430 
metrekarelik bir alana oturacak. 
Altında Kur’an Kursu olacak. Top-
lamda 1000 kişi namaz kılabilecek. 

Camimiz kubbeli değil düz çatılı ola-
cak. Klasik Selçuklu mimarisi uygu-
lanacak tek minareli ve sade olacak. 
Çocuklarımız için okul öncesi Kur’an 
kursu olacak. Bu camimizin yapımı 
için vatandaşlarımızdan destek bek-
liyoruz. Şadırvanımızı bir vatandaşı-
mız üstlendi yaptıracak. Eğer destek 
gelirse camimizi kışa bitirmek istiyo-
ruz. Bu anlamda destek bekliyoruz” 
dedi. 

‘HEDEFİMİZ ÇOCUKLAR’
Caminin altında aynı zamanda 

Kur’an Kursu olacağına dikkat çe-
ken Kılınç, çocuklarım din eğitimi-
ne önem vereceklerini söyledi. Bu 
anlamda en önemli hedeflerinin ço-
cuklar olduğunun altını çizen Kılınç, 
“Bahçesini de çocuklar için tanzim 
etmeyi düşünüyoruz bu nedenle 
bahçe duvarı da yapmayacağız. Bi-
zim birinci önceliğimiz çocuklarımız” 
dedi. Dernek olarak sadece Çimenlik 
Akali Camii’nin değil mahallede bu-
lunan diğer camiler için de yardım 
çalışması yürüttüklerini dile getiren 
Kılınç, “Mahallemizde 5-6 cami var. 

Derneğimizi biz sadece bu camiye 
ait olmasın istedik. Mahallemize ait 
bir dernek. Bu nedenle Doğuş Ma-
hallesi Camiler ve Kur’an Kurslarını 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği ola-
rak kurduk derneğimizi. Mahalle-
mizdeki diğer camilere de bu anlam-

da destek vereceğiz” diye konuştu. 
KARATAY BELEDİYESİ’NDEN DESTEK

Karatay Belediyesi, ilçede yapı-
lan her caminin ve Kuran kursunun 
inşaatının yapımında katkı vermeye 
ve çevre düzenlemesini gerçekleş-
tirmeye devam ediyor. Bu kapsam-

da Karatay Belediyesi ÇimenlikAkali 
Camii’nin de yapımına destek verdi. 
Caminin 1 katının yapımını ve çevre 
düzenlemesini üstlenen Karatay Be-
lediyesi, önemli bir hizmet gerçek-
leştirmiş olacak. 
n TEVFİK EFE 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay

Tevfik Kılınç
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Hava şartlarına bağlı olarak ekili alanlarda oluşacak zarara karşı çiftçilere tarım sigortası yaptırmalarını tavsiye eden Meram Ziraat Odası Başkanı Ali 
Ataiyibiner, “ Tarım sigortası da artık araç sigortası gibi oldu” dedi. Ataiyibiner, Konya’nın tohumculukta önemli bir merkez olduğunu da vurguladı 

Yaz mevsiminin gelmesi ve okulların tatile girmesi Konya’da, bisiklet satışları ve kullanım oranları arttı.  Mo-
tosiklet ve Bisiklet Tamircileri Odası Başkanı Ömer Bardakçı, araç sürücülerine uyarılarda bulundu

Kayba karşı, sigortalatın!

Bisiklet mevsimi!

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak 
nitelendirilen Konya Ovası,  hasat 
başladı. Küresel ısınmaya bağlı ola-
rak tarımsal ürünlerde hasat dönemi 
de her yıl değişiyor. Konya Ovası’nda 
iklim değişikliği nedeniyle hasat her 
zamankinden daha erken başladı. 
Uzmanlar erken hasadı bu yılki kış 
şartlarının ılıman olmasına bağlıyor. 

ÜRÜN ÇİMLENMESİ YAĞIŞLAR İLE 
BİRLİKTE  YÜZDE 98’E VARDI 
Meram Ziraat Odası Başkanı Ali 

Ataiyibiner Konya’da tohum çim-
lenmesinin ve bitki gelişimin erken 
olması sebebi ile hasadın erken baş-
ladığını ifade ederek, “Konya’da geç-
tiğimiz hafta itibariyle Tahıl’da hasat 
başladı. Hemen hemen ovadaki 15 
ilçede hasat yapılıyor. Bu yıl güz ay-
larındaki erken yağışlardan dolayı 
tohum çimlenmesi ve gelişmesi, ar-
kasından Ocak, Şubat ve Mart ayın-
da mevsim normalleri üzerindeki 
hava sıcaklıkları ile bu yıl hububat 
ürünlerinde hasat iki hafta yakın ge-
riye gitti. Normalde  bu haftalarda 
başlaması gereken hasat  iki hafta-
dır devam ediyor. Ürünlerde erken 
çimlenmeden dolayı olumlu geliş-
meler oldu. Ekim ayındaki tohum 
ekimi ile birlikte ürün çimlenmesi 
yağışlar ile birlikte neredeyse yüz-
de 98’a varan tohum çimlenmeleri 
oldu. Gelimlerde yağışlar ile birlikte 
devam etti. Ürünler kış aylarına her 

yıl daha iyi bir pozisyonda girdi. Or-
talama iç Anadolu’daki ürün gelişi-
minden daha önde ürün gelişimi ile 
hububat ürünlerimiz girdi. Bilindiği 
üzere Konya karasal iklim bölgesin-
de. Kış ayları aralık ayının 15’inden  
sonra Ocak, Şubat ve Mart ayna ka-
dar genelde eksi seyreder. Mevsim 
normalleri de o şekildedir.  Ama bu 
yıl kar yağışı olmadı. Böyle olunca da 
hava sıcaklıkları mevsim normalle-
rin üzerinde geçti ve ürün gelişimi 
devam etti. Ürün gelişimine devam 
ederken olumsuz hava şartları de-
diğimiz eksi derece gördüğü zaman 
ürünlerde kök sökülmesi gibi zaman 
zaman gördüğümüz olumsuz koşul-
lar vardı. Bunları bu yıl yaşamadık. 
Aksine mevsim normallerin üzeri-
ne de seyretmesi ile birlikte ürün  

kardeşlenmesi devam etti ve Mart 
ayında bir miktar yağış aldık. Yak-
laşık Konya ortalaması 50 kilogram 
civarında. Nisan ayında bazı bölgele-
rimiz istenilen seviyede yağış alma-
sına rağmen özellikle Konya’nın ku-
zey bölgesi Nisan ayında beklenilen 
yağışları alamadı. Bu bölgelerde ya-
ğış bir miktar ortalamaların altında 
kaldı. Hava şartlarının iyi gitmesi il-
çemizde yüzde 80 olumlu yansırken 
bazı bölgelerimizde hasatta yüzde 
20 dönümde kayıplar var” diye ko-
nuştu.
ÇİFÇİLERİMİZ ÜRÜNLERİNİ TARSİM 

KAPSAMINDA SİGORTALATSIN
Mayıs ayı başında başlayan kır-

kikindi yağmurları Haziran’da da 
devam etti. Bu yağışlar Konya’nın 
her tarafına aynı şekilde düşmüyor. 
Yağış miktarında yükselmeler ve 
düşüşler var. Aynı zamanda dolu 
olarak bölgemize yansıması da var. 
Lokal geçişler yaşanıyor. Ürünlerin 
bunlardan etkilenmemesi mümkün 
değil. Şu ana kadar tespitler yapıldı. 
Doludan zarar gören çiftçilerimiz 
ilçe veya il tarım müdürlüklerini ya 
da ilçe ziraat odalarına başvurularak 
ilçe tarım müdürlüğünün tespitleri-
ni isteyecekler. 2017 yılının başın-
dan itibaren bizler çiftçimize duyu-
ruyoruz. TARSİM kapsamına dolu 
da eklendi. Özellikle çiftçilerimizin 
TARSİM sigortalarını yaptırmalarını 

ve mağduriyet yaşamamaları açısın-
dan önem arz ediyor. Ama maalesef 
çiftçilerimiz bu işe sıcak bakmıyorlar. 
Büyük ihtimalle zarar gören çiftçile-
rimize daha önce TARSİM sigortası 
kapsamında olmadan önceki bu tür 
afetler yardım gelebiliyordu. Ama 
TARSİM kapsamına alındıktan sonra 
geçen yıl da bir kısım dolu zararımız 
oldu. TARSİM kapsamında olmasın-
dan dolayı afet fonundan bir yardım 
gelmedi. Bizler bu konuda elimizden 
gelen çalışmaları yapacağız. Tarım 
sigortası da artık araç sigortası gibi 
oldu. Dolu da kapsam içerisine alın-
dı. Aslında çiftçilerimizin bu konu-
da duyarlı olmaları zaten TARSİM 
prim borcunun yüzde 50’sini devlet 
ödüyor. Buda çiftlerimize ciddi bir 

masraf açmıyor. Çiftçilerimiz çok az 
bütçe ile TARSİM sigortalarını yap-
tırabilir. Buğdaylarda olumsuz bir 
verim kaybı görünmüyor hatta Kon-
ya genellemesinde bu yıl rekolteyi 
aşacağımızı tahmin ediyorum” dedi.

KONYA TOHUMCULUKTA 
MERKEZ HALİNE GELDİ

Konya’nın tohum üretiminde 
önemli bir konumda olduğunu ifa-
de eden Ataiyibiner, “Konya tahıl 
üretimi ile değil son yıllarda mısır, 
patates,ayçiçeği, sebze, şeker pan-
carı ve meyvecilik alanında üre-
timler gerçekleştiriyor. Bu ürünler 
çiftçiye ekonomik olarak daha fazla 
gelir getirmesi. Ayçiçeğin bölge-
mize girmesi hem alternatif ola-
rak çiftçimizi koruması hem de su 

tüketiminin daha az olması sebebi 
ile çiftçimiz hassasiyet gösterdi. 
Konya’mızın kuzey bölgesinde cid-
di anlamda tohumluk ürün üretimi 
yapılıyor. Konya Türkiye şartların-
da en iyi tohumluk üretimi yapı-
lan il. Bu da Konya’nın bin metre 
yükseklikteki platoda olmasından 
kaynaklanıyor. Bunun yanında 
Konya olarak sebze üretimlerimiz 
var. Konya tohumluk patates üre-
timinde, tohumluk mısır üretimin-
de tohumluk ayçiçeği ve hububat 
üretiminde ciddi bir rakama sahip. 
Kuru olan alanlarda sulu tarıma 
dönüldüğünde Konya, Türkiye’nin  
tohumculukta merkezi haline gele-
cek” ifadelerini kullandı.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte 
bisiklet kullanım oranı arttı. Coğ-
rafi konumundan dolayı bisiklet ve 
motosiklet kullanmaya elverişli şe-
hirlerinden bir olan Konya’da, yak-
laşık olarak 400 kilometre bisiklet 
yolu da bulunuyor ancak bisiklet ve 
motosiklet sürücüleri trafikte olan 
saygısızlıktan ve yollarının işgal 
edilmesinden şikayetçi. Konu ile il-
gili açıklamalarda bulunan Konya 
Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri 
Odası Başkanı Ömer Bardakçı, 400 
Kilometre olan bisiklet yollarına 
önümüzdeki dönemde yenisinin 
ekleneceğini dile getirdi. Bardakçı, 
araç sürücülerine bisiklet yollarını 
gasp etmeme noktasında uyarılarda 
da bulundu. Okulların kapanmasıyla 
ve yaz mevsiminin gelmesi ile birlik-
te bisiklet kullanım oranının arttığı-
nı da belirten Bardakçı, “Okulların 
kapanması ile birlikte bisiklet satış-
larında artış yaşandı. Aileler çocuk-
larına karne hediyesi olarak bisiklet 
alıyor. bisiklet alırken dikkat edilecek 
olan hususları göz önüne getirmek 
lazım” diyerek ailelere uyarılarda 
bulundu. 

YAZ GELDİ, BİSİKLET KULLANIM 
ORANLARI YÜKSELDİ

Yaz aylarının gelmesi ile birlik-
te Konya’da bisiklet kullanım ora-
nının arttığını vurgulayan Başkan 
Ömer Bardakçı, Coğrafi bakımdan 
Konya’nın bisiklet kullanmaya çok 
elverişli bir şehir olduğunu hatırlata-
rak , “Havaların ısınmasıyla birlikte 
Konya’mızda önemli bir yer teşkil 
eden motosiklet ve bisiklet kullanımı 
oranında büyük artış oldu. Bisiklet 
kullanımı insan sağlığına çevreye 
ve ülke ekonomisine sağladığı fayda 
büyük önem arz etmektedir. Bugün 
dünyanın her yerinde sağlık örgütle-
rinin çevreci kuruluşları tarafından 
hazırlanan, bisiklet kullanımının 
faydalarını, insan sağlığında ki ye-
rini bisiklet kullanımını teşvik edici 
çalışmaları yazılı ve görsel basın-
da izlemekteyiz. Coğrafi bakımdan 

Konya’mız Türkiye’de bisiklet kul-
lanma açısından en şanslı iller ara-
sında yer almaktadır. Konya’mızın 
konumu itibariyle düz olması ikamet 
alanlarının, iş merkezlerinin, sanayi 
bölgelerinin şehir merkezine yakın-
lığı bisiklet ve motosiklet kullanımını 
artıran faktörlerin başında gelmek-
tedir” diye konuştu. 

“KONYA’DA BİSİKLET 
YOLLARI ARTACAK”

Konya Motosiklet ve Bisiklet Ta-
mircileri Esnaf Odası Başkanı Ömer 
Bardakçı Konya’da 400 kilometre 
olan bisiklet yollarının önümüzdeki 
süreçte artacağını ifade ederek araç 
sürücülerine uyarılarda bulundu. 
Bardakçı sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ile yaptığımız 
görüşmede 400 Kilometre bisiklet 
yolunun yapıldığını öğrendik. Bun-
dan sonraki süreçte bisiklet yolları-

nın daha da çoğaltılacağını öğrendik.  
Ama maalesef bisiklet yolların bi-
siklet kullananlar değil, vatandaşlar 
arabalarıyla gasp ediyor. Bu yolların 
işgal edilmemesi gerekiyor. Belediye 
şehrin bir çok yerine otoparklar yaptı 
araçlarını oralara koymalarını istiyo-
ruz. Birde vasıtaların motosikletleri 
ve bisikletleri önemsemediğine her 
gün şahit oluyoruz. Bisiklet ve moto-
sikletin de bir ulaşım aracı olduğunu 
unutmamamız gerekiyor. Onların 
trafikte olan haklarına lütfen riayet 
edin. Vatandaşlarımızın bu konuda 
duyarlı olması lazım. Konya’nın bi-
siklet şehri olduğu herkes tarafından 
da bilinmektedir.” 

“HEM ÇOCUKLAR SEVİNİYOR 
HEM DE ESNAF SEVİNİYOR”

Okulların kapanması ile birlikte 
çocuklara karne hediyesi olarak ai-
lelerin bisiklet aldığını dile getiren 
Başkan Bardakçı, esnafın bu durum-
dan memnun olduğunu söyledi. Bar-
dakçı, Ailelerin bisiklet alırken dikkat 
etmelerin gereken konuları ise şu 
şekilde belirtti: Okulların kapanması 
ile birlikte bisiklet satışlarında artış 
yaşanıyor. Hiçbir karne hediyesi bi-
sikletten daha güzel olamıyor. Kar-
ne hediyesi olarak çocuklarımızın 1. 
Tercihi bisiklet oluyor. Şimdi ise ar-
tık her evde her bir çocuğun bisikleti 
var. Ama tabi bisiklet alırken dikkat 
edilecek olan hususları göz önüne 
getirmek lazım. Bu hususlar: Alına-
cak bisikletin yüksekliği çocuğun bo-

yuna uygun olmalı. Alınacak bisiklet 
TSE’li ve garanti belgeli olmalı. Çin 
malı bisiklet ve markasız bisiklet 
almaktan kaçınılmalı. Alınacak bi-
sikletin teknik servisi olmalı. Ayna, 
zil ve ışıklandırma tertibatı olmalı. 
Bisikletlerin bakımı mutlaka yaptırıl-
malı. Frenlerinin lastik ve diğer ak-
samlarının sağlam olmasına dikkat 
edelim.”

“BİSİKLET VE MOTOSİKLET 
SÜRÜCÜLERİ KURALLARA 

DİKKAT ETMELİ”
Motosiklet ve bisiklet sürücüle-

rinin dikkat etmesi gereken kural-
lara da değinen Başkan Bardakçı, 
“Sizlerin canlarına ve mallarına bir 
zarar gelmemesi için odamız ve tra-
fik ekiplerimiz çalışmalarını büyük 
bir özveri ile sürdürmekte. Trafik 
kurallarına uymanın kazaların ön-
lenmesinde en etkin ve kalıcı yol 
olduğunu unutmayalım. Kask tak-
madan kesinlikle motora binmeye-
lim. Kırmızı ışıkta geçmeyelim trafik 
levha ve işaretlerine uyalım. Yolun 
sağ şeridini takip ederek araçların 
arasına girmeyin. Üç tekerlekli yük 
motorunuzla kesinlikle yolcu taşı-
mayınız. Motorunuzun kapasitesin-
den fazla yük taşımayınız. Kesinlikle 
ters yönde gitmeyiniz. Oda yönetimi 
olarak sürücülerin rahat ve huzur 
içinde motorlarına ve bisikletlerine 
binmeleri için çalışmalarımızı hızla 
sürdürüyoruz” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri 
Odası Başkanı Ömer Bardakçı

Ali Ataiyibiner Konya’nın tohum üretiminde önemli bir konumda olduğunu ifade eden Ataiyibiner,
 “Konya, Türkiye’nin  tohumculukta merkezi haline gelecek” dedi.

Başkan Ataiyibiner, “Bu yıl güz aylarındaki erken yağışlardan dolayı tohum çimlenmesi ve gelişmesi, arkasından Ocak, Şubat ve Mart ayında mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıkları ile bu yıl hububat ürünlerinde hasat iki hafta yakın geriye gitti” dedi.
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BEYSEHIR

Beyşehir ilçesinde, park, bahçe 
ve yeşil alanlarda peyzaj düzenle-
me, genel bakım ve onarım, bo-
yama, çim biçme, yabani otlardan 
arındırma ve ağaç budama çalış-
maları devam ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekiplerinin yaz mev-
siminin gelmesiyle birlikte park, 
bahçe ve yeşil alanlarda yürüttüğü 
çalışmalarına hız kazandırdığını 
söyledi. Bu yıl gelen yaz mevsi-
mine rağmen yoğun yağmurların 
etkili olduğu Beyşehir bölgesinde 
buna bağlı olarak park, bahçe ve 
yeşil alanlar ile ilçenin birçok nok-
tasında yabani otların olağanüstü 
bir şekilde gelişerek büyüdüğünü 
vurgulayan Özaltun, “Yağışlarla 
birlikte yeşil alanlarımızdaki çim-
lerimizin uzaması da hız kazandı. 
Dolayısıyla ekiplerimiz bir yandan 
yeşil alanlarda çim kesme faali-
yetlerini yoğunlaştırırken, diğer 
yandan da yabani otlarla mücadele 
konusunda çalışmalar yürütmeye 
başladı. Bu kapsamda, park, bahçe 
ve yeşil alanlarımızdaki ekipleri-
mizin mesaisi biraz daha zorlaştı. 
Toplum yararına program kapsa-

mında Belediyemizde çalışan per-
sonel sayısının Temmuz ayı ile bir-
likte sayı olarak artması ile birlikte 
çalışmalarımız daha da hız kazana-
cak” dedi. 

Beyşehir Belediyesi olarak bir 
yandan ilçe genelindeki park ve 
bahçe, yeşil alanları genişletme 
ve daha zengin donatılı hale ge-
tirmenin gayretini gösterirken di-
ğer yandan da mevcut alanların 
peyzaj düzenlemesi, oyun alanla-
rının tamiratı, bakım ve onarımı-
nı yapmaya çalıştıklarını anlatan 
Özaltun, şunları kaydetti: “Bunun 
yanısıra kaldırım kenarları yabancı 
ot temizliği, dış görünümü hoş ol-
mayan alanlarda boya işlemleri de 
yapan ekiplerimiz, ağaçların bakım 
ve budanması, dış mahallelerdeki 
meydanlar, cami bahçeleri, mezar-
lık alanlarının temizliğini de rutin 
olarak sürdürüyor. Bu işlerin ara-
sında fidan dikim çalışmalarımız 
devam ediyor. Yine, Beyşehir Gölü 
kıyılarında da temizlik çalışması 
yapan ekiplerimiz, ilçemizin her 
köşesinin daha bakımlı, daha temiz 
ve yaşanılabilir bir hale gelebilmesi 
için elinden gelen tüm gayreti gös-
teriyor.”

Beyşehir ilçe merkezinin yaya 
kaldırımları, yürüyüş yolları yerli 
üretim olan doğal andazit taşlarıy-
la döşeniyor. Zengin yer altı doğal 
andazit taşı rezervine sahip Bey-
şehir’de, İlçe Belediyesi de şehir 
merkezinde yürütülen kaldırım ve 
park düzenleme çalışmalarında bu 
malzemeden istifade ediyor. Bey-
şehir Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, kent merkezinde ana arterler, 
cadde ve yollar kadar kenarındaki 
yaya kaldırımlarının yenilenmesine 
yönelik çalışmalara da büyük önem 
verdiklerini söyledi. Kent merkezin-
deki cadde ve yaya kaldırımlarını, 
yürüyüş yollarını, park ve yeşil alan-
ları yeniden dizayn ederek şehrin 
estetiğini daha üst noktalara taşıya-
bilmek için yürütülen çalışmalarda 
farklı argümanları da değerlendir-
diklerini ifade eden Özaltun, Beyşe-
hir Belediyesi olarak zengin yeraltı 
doğal taş rezervinden de yararlan-
dıklarını söyledi. Kentlerde yollar, 
tretuarlar, park ve kaldırımların 
günümüz çağının artık olmazsa 
olmazları arasında yer aldığını vur-
gulayan Özaltun, yol çalışmalarında 
sıcak ve soğuk asfalt ile kilitli parke 
taşı malzemelerinden yararlanır-
ken, kaldırım döşemelerinde ise 

parke taşının yanısıra doğal andazit 
taşını tercih ettiklerini söyledi.

İlçenin ocaklardan blok olarak 
temin edilen doğal andazit taşları-
nın Beyşehir Belediyesi’nin şantiye-
sinde  ihtiyaca göre belirli ebatlarda 
kesiminin yapılarak andazit plak 
taşları haline dönüştürüldüğünü 
belirten Özaltun, şunları kaydetti: 
“Andezit Plak Taşları kaymayan, ısı 
kaybını önleyen, kışın sıcak yazın 
serin tutan, çabuk aşınmayan ve ça-
buk kırılmayan  çok dayanıklı, uzun 
ömürlü, sert ve doğal bir malze-
medir. Bu sebeptendir ki bu taşları 
günümüzde yollarda, kaldırımlarda, 
merdivenlerde, park dekorasyonla-
rında, tretuvarlarda sıklıkla görebi-
liyoruz. Beyşehir Belediyesi olarak 
da özellikle yaya kaldırımlarımız ile 
park düzenlemelerinde yerli üre-
timimiz olan andazit taşını yoğun 
olarak kullanıyoruz. Artık neredey-
se günümüzün vazgeçilmez bir 
malzemesi haline geldi. Dolayısıyla 
şantiyemizde aylık ortalama 2 bin 
500 metrekarelik bir kesim çalış-
masını gerçekleştiriyoruz. Andazit 
plak taşlarını ardından yeni yaya 
kaldırımlarının yapımında, yürüyüş 
yollarında ve park düzenlemelerin-
de uyguluyoruz.”

Beyşehir Belediyesi 
emeklilerin duasını alıyor

45 personel daha 
istihdam edilecek

Beyşehir Belediyesi tarafın-
dan ilçeye kazandırılan Emekliler 
Konağı, kentte yaşayan emeklile-
rin buluşma adresi oldu. Beyşehir 
Belediyesi tarafından 2015 yılında 
hizmete açılan Emekliler Kona-
ğı’ndan istifade etmeye başlayan 
Beyşehirli emekliler, bu mekanın 
ilçeye kazandırılmasından dolayı 
yaşadıkları memnuniyeti ifade edi-
yor. Beyşehir Emekliler Konağı’nın 
hizmete sunulmasının ardından 
emekliliğin tadını yaşadıkları kent-
te daha iyi çıkarmaya başladıklarını 
anlatan emekli vatandaşlar, “Bura-
da her gün biraraya gelen kesim, 
emekliler olduğu için,Emekliler 
Konağı artık bizim için vazgeçilmez 
bir yer, ikinci bir adres haline geldi. 
Emekliler olarak burada buluşarak 
Beyşehir Gölü’nün sularının taşın-
dığı kanal kenarında, şırıl şırıl akan 
su sesini dinleyerek çay ve kahve 
içmenin keyfini çıkarıyoruz. Hoş 
sohbet ederek, dinleniyor, burada 
stres atıyoruz.”diye konuştu.

Beyşehir Belediyesi’nin emek-
lileri düşünerek kendileri için böyle 
bir mekan kazandırmasından do-
layı çok memnun olduğunu dile 
getiren Emekli Öğretmen Memiş 
Altıparmak, “23 yıldır emekli-
yim. Belediyemizin bize sağlamış 
olduğu bu imkandan dolayı çok 
teşekkür ediyoruz. Emeklinin al-
dığı maaş az olduğu için çaylar ve 
meşrubatlar burada yüzde 40 ora-
nında daha ucuz. Arkadaşlar arası 
dayanışma ve iletişimi sağlayan bu 
mekanda internet ve bilgisayar im-
kanı da bizlere sunulmuş durum-
da. Ondan da istifade ediyoruz. 
İnternette hem araştırma yapıp iyi 
vakit de geçiriyoruz.”diye konuştu.

Beyşehirli emekli Bekir Tan 

da, ilçeye kazandırılan emekliler 
konağının belli bir yaşın üzerinde-
kiler için büyük bir nimet olduğu-
na vurgu yaparken, “Burada çay 
ve kahvenin, içeceklerin fiyatı çok 
daha ucuz. Dolayısıyla sabahtan 
akşama kadar burada rahat bir 
şekilde emekli dostlarımızla vakit 
geçirebiliyoruz. Konağımızın yeri, 
Türkiye’nin aynı zamanda en güzel 
yerlerinden biri. Her tarafı manza-
ralı. Tarihi Taşköprü’yü, Beyşehir 
Gölü’nü ve ilçe merkezini gören bir 
konumu var. Kışın kapalı alanında, 
yazın ise balkonunda esintisiyle 
çok güzel. Bizler çok memnunuz 
bu mekanımızdan. Üstelik camiye 
de yakın. Bu imkanı sağlayan Bele-
diyemize teşekkür ediyorum.”dedi. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun ise, tarihi Taşköprü’nün 
hemen karşısında bulunan yapı-
nın Emekliler Konağı olarak dizayn 
edilmesinin ardından mekanın za-
man içerisinde emekliler tarafın-
dan çok tercih edilen bir adres ha-
line geldiğini belirterek, “50 ve üst 
yaş grubundaki vatandaşlarımızın 
yararlandığı bu tesisin emeklileri-
mizden yoğun ilgi görmesi bizleri 
de ziyadesiyle çok memnun ediyor. 
Burası, göreve gelmeden önce atıl 
vaziyette olan, madde bağımlısı ya 
da farklı grupların mesken edindiği 
bir yerdi. Şimdi ise emeklilerimize 
yönelik olarak hizmet veriyor. Biz 
de zaman zaman yaptığımız ziya-
retlerimizle onlarla biraraya gel-
meye özen gösteriyoruz. Onların 
yeni taleplerini de dinliyoruz. Bey-
şehir’de emeklilerimize verdiğimiz 
Emekliler Konağı sözümüzü bu şe-
kilde yerine getirmenin haklı guru-
ru ve mutluluğunu yaşıyoruz.”diye 
konuştu.

Beyşehir Belediyesi, kurum 
bünyesinde çeşitli birimlerinde 
görevlendireceği 45 geçici perso-
neli daha istihdam edecek. 

Beyşehir Belediyesi’nde TYP 
kapsamında 6 ay süreyle geçici 
olarak istihdam edilecek işçiler, 
başvuru sayısının fazla olması se-
bebiyle noter huzurunda yapılan 
kura çekimi ile belirlendi.

Beyşehir Belediyesi eski hiz-
met binasında kura çekimi önce-
sinde İŞKUR yetkilileri başvuru 
sahiplerini bilgilendirdi, ardından 
kuralar çekildi. Büyük bölümü 
bayan olan 196 başvuru sahibin-
den 45’i yapılan kura çekilişinin 
ardından belirli bir süreyle de olsa 

istihdama kazandırılmanın sevin-
cini yaşadı.

Kura çekiminde asil listeye gi-
ren 45 personel, 1 Temmuz 2018 
tarihinden itibaren Beyşehir Bele-
diyesi’nin farklı birimlerinde 6 ay 
süreyle geçici olarak görevlendi-
rilecek. Maaş ve sigortaları ise İŞ-
KUR tarafından karşılanacak.

Beyşehir Belediyesi’nde, ge-
ride kalan Mayıs ayında yapılan 
kura çekilişinde de aynı kapsam-
da çalıştırılacak 45 personel belir-
lenmişti. Bu yıl, yeni isimlerin de 
eklenmesiyle Beyşehir Belediye-
si’nde toplum yararına program 
çerçevesinde istihdam edilecek 
kişi sayısı 90’a ulaşmış olacak.

Beyşehir Belediyesi olarak tam entegre modern bir mezbahane kazandırdıklarını belirten 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçeye modern bir tesis kazandırdıklarını söyledi

Hayvancılığın merkezine 
tam entegre mezbahane
Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey Mahalle-

si’nde yapımı devam eden tam entegre modern 
mezbahanın tamamlandığı belirtildi. Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, büyükbaş hay-
vancılığın önemli merkezlerinden olan Doğan-
bey Mahallesi’ne Beyşehir Belediyesi olarak tam 
entegre modern bir mezbahane kazandırdıkla-
rını söyledi. İlçenin canlı et ve sucuk üretimi ile 
ünlü yerleşim merkezinde bu sektörü daha da 
ileri noktalara taşıyabilmek için Beyşehir Bele-
diyesi olarak başlattıkları çalışmaların meyvesini 
vermeye başladığını anlatan Özaltun, Doğan-
bey’e Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
da istediği norm ve standartlara uygun daha 
modern bir tam entegre tesis kazandırmak için 
göreve geldikten hemen sonra kolları sıvadıkla-
rını dile getirdi. 

Yeni tesis projesinin hayata geçirilmesi için 
eski mevcut mezbahanenin yıkıldığını ve yeni bir 
mezbahane yapılması için çalışmalara başlandı-
ğını vurgulayan Özaltun, şu bilgileri verdi: “Yeni 
mezbahanemizin inşaat çalışmaları tamamlandı. 
Günlük 30 büyükbaş hayvan kesim kapasiteli 
olarak inşa edilen tesisimizin bodrum kısmında 
sakatat işleme odaları ve mutfak yer alıyor. Top-
lamda 5 bin 670 metrekarelik alan üzerine inşa 
edilen tesiste, gerçekleştirilen ihalenin ardından 
yapımı başlayacak olan 30 ton kapasiteli olarak 
arıtma tesisi de olacak. Beyşehir Belediyesi ola-
rak arıtma tesisinin de yapılmasıyla birlikte bu 
tesisimizi ya uzun vadeli olarak bir işletmecimize 
kiraya vereceğiz ya da satışa sunarak Belediye-
mize yeni bir gelir kaynağı yaratabileceğiz. Bu 
konuda, meclisimizden her iki alternatif için de 
onayı almış bulunuyoruz. İlçemize ve Doğanbey 
Mahallemize yeni mezbahanemiz hayırlı olsun.”

Park ve bahçelerde 
yoğun yaz mesaisi

Kaldırım ve yürüyüş 
yollarına andazit taşı 

Sinekle mücadele

Beyşehir ilçesinde, yaz mevsimi-
nin gelmesi ile birlikte  sinekle mü-
cadele çalışmaları hız kazandı
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Karaman’da bahçe evinde çı-
kan yangın itfaiye tarafından sön-
dürüldü. Yangında evde bulunan 
tüm eş yalar yanarak kullanılamaz 
hale geldi.  Olay, gece saat 01.00 
sıralarında Piri Reis Mahallesi’n-
de meydana geldi. Alınan bilgiye 
göre, bahçe evinden dumanların 
yükseldiğini gören bir vatandaş 
durumu itfaiyeye ve polise bildir-
di. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, 

vakit kaybetmeden yangına müda-
hale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalış-
ması sonucu yangın kontrol altına 
alınarak söndürüldü. Tek odalı 
bahçe evinin içinde bulunan tüm 
eşyalar yanarak kullanılamaz hale 
geldi. İtfaiye yaptığı ön incelemede 
yangının buzdolabına ait elektrik 
kablosunun takılı olduğu prizinde 
meydana gelen şase sonucu çıkmış 
olabileceğini tespit etti.  n İHA 

Bursa merkezli 14 ilde, silah 
kaçakçılarına yönelik eş zamanlı 
operasyonda 59 şüpheli gözaltı-
na alındı. Orhangazi Cumhuriyet 
Başsavcılığınca silah kaçakçıları-
na yönelik yürütülen soruşturma 
kapsamında 72 şüpheli hakkında 
gözaltı kararı çıkartıldı. Hareke-
te geçen polis ekipleri, Bursa’nın 
Gemlik, Orhangazi ve İznik ilçe-
leri ile İstanbul, Yalova, Balıkesir, 
Konya, Sakarya, Kütahya, Ankara, 
Samsun, Zonguldak, Manisa, Ha-

tay, Çanakkale, Bayburt’taki adres-
lere eş zamanlı operasyon düzen-
ledi. Adreslerde yapılan aramada 
24 ruhsatsız tabanca ve çok sayı-
da mühimmat ele geçirilirken, 59 
şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüp-
helilerin yakalanmasına yönelik 
çalışmalar devam ediyor. Bu arada 
şüphelilerin silah kaçakçılığıyla il-
gili haberleşirken “Zeytin var mı? 
Büyük zeytin mi küçük zeytin mi 
yeşil zeytin mi?” şeklinde ifadeler 
kullandıkları öğrenildi.  n AA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Bahçe evinde çıkan yangın
1 saatte söndürüldü

Konya dahil 14 ilde silah 
kaçakçılarına operasyon

Patatesin kilogram fiyatı son bir haftada marketlerde ortalama 4,54 liradan 
3,69 liraya, toptancı hallerinde 3,14 liradan 2,46 liraya düştü

6 TL’den 2,5 TL’ye düştü
Patatesin kilogram fiyatı son 

bir haftada marketlerde ortalama 
4,54 liradan 3,69 liraya, toptancı 
hallerinde 3,14 liradan 2,46 liraya 
düştü. Hava sıcaklıklarının dal-
galı seyir izlemesi ve yağışlardaki 
dengesizlikler nedeniyle verimde 
görülen düşüş patates ve soğan 
arzında daralmaya yol açmış, bu 
duruma hasat dönemindeki yağış-
ların etkisiyle ürünün marketlere 
geç gelişi de eklenince fiyatlarda 
artış görülmüştü. Piyasada kilog-
ramı bir ara 6 lirayı geçen pata-
testeki fiyat yükselişini önlemek 
amacıyla Tarım Kredi Kooperatif-
leri Merkez Birliğince sözleşmeli 
üretim modeliyle Afrin bölgesin-
de üretilen ürünler ilk olarak 23 
Haziran’da Ankara’da bulunan 
iki market zincirine ulaştırıldı. Bu 
ürünler 1,95 liradan tüketiciye 
satılmaya başlandı.  Bu adımın ar-
dından stoklardaki ürünlerin daha 
uygun fiyatla satışa sunulması ve 
bu sezonun ilk ürünlerinin hasat 
edilerek piyasaya sürülmesi, fiyat-
larda hızlı bir düşüşü beraberinde 
getirdi. Ankara, İstanbul, Antalya, 
İzmir ve Gaziantep toptancı halle-
rinden alınan fiyatların ortalama-
sına göre, 25 Haziran-2 Temmuz 
dönemini kapsayan son bir haftada 
patatesin ortalama kilogram fiyatı 
3,14 liradan 2,46 liraya geriledi.

Patatesin aynı tarihlerde Anka-
ra ve İstanbul’da faaliyet gösteren 
5 büyük marketteki ortalama ki-
logram fiyatı da 4,54 liradan 3,69 
liraya düştü. 

Üretim sezonunun yağışlı geç-
mesi kuru soğanda da verim düşü-
şüne yol açtı. Yapılan araştırmalar, 
verimde yüzde 5-10’luk bir kayıp 
olduğunu gösteriyor. Hasat döne-
mi öncesi yükselen soğan fiyatları 

da son bir haftada hem toptancı 
hallerinde hem de marketlerde ge-
rilemeye başladı. Ankara, İstanbul, 
Antalya, İzmir ve Gaziantep top-
tancı hallerinden alınan fiyatların 
ortalamasına göre, 25 Haziran-2 
Temmuz döneminde kuru soğanın 
ortalama kilogram fiyatı 4,35 lira-

dan 3,50 liraya indi. Soğanın An-
kara ve İstanbul’da faaliyet göste-
ren 5 büyük marketteki ortalama 
kilogram fiyatı ise 4,71 lira seviye-
sinde bulunuyor. Bazı üretim böl-
gelerinde başlayan hasatla birlikte 
yağmurların etkisinin azalmasının 
söz konusu iki üründe fiyatları 

daha da aşağı çekmesi bekleniyor. 
Hem erkenci hem de ana üretim 
bölgelerindeki hasat çalışmalarıy-
la piyasaya yeterli miktarda ürün 
girişinin gerçekleşmesinin patates 
ve soğan fiyatlarındaki gerilemeyi 
hızlandıracağı öngörülüyor. 
n AA

4 yıl önce bağırsak fıtığı teşhisi 
koyulan Asya Kayadelen’in (40) va-
jinasında tümör olduğu ortaya çıktı. 
Kayadelen, “Doktorumuz, bunun 
tümör olduğunu söyleyince ameli-
yattan çıkamam, ölürüm, sandım. 
İkna etti, tümörden kurtuldum” 
dedi. Kayadelen’i ameliyat eden 
Dr. Naim Ünsal ise “Kadın genital 
organlarında olmaması gereken 
bir tümör. Genelde kalp ve büyük 
damarların etrafında görülüyor. Li-
teratürde bulunmuyor, girmesi için 
çalışma başlattık” diye konuştu. Evli 
ve 3 çocuk sahibi Asya Kayadelen, 
4 yıl önce vajina bölgesinde oluşan 
kitle nedeniyle doktora başvurdu. 
Kayadelen’in gittiği doktorlar, iddi-
aya göre, kitlenin bağırsak fıtığı ol-
duğunu teşhis etti. Buna göre teda-
vi gören Kayadelen’de oluşan kitle 
geçmedi. Kayadelen, eşiyle birlikte 
Dr. Ali Kemal Belviranlı, Kadın Do-
ğum ve Çocuk Hastanesi’ne baş-
vurdu. Burada Asya Kayadelen’de 
oluşan kitleden alınan parça, ince-
lenmek üzere Ankara Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane-
si’ne gönderildi. Hastaneden gelen 
sonuçlarda, kitlenin, genelde kalp 
ve büyük damarlarda görülen bir 

tümör olduğu saptandı.
‘BU TÜMÖR GRUBU
 LİTERATÜRDE YOK’

Alınan sonuçlar üzerine has-
tası Asya Kayadelen’i 4 saat sü-
ren ameliyatla tümörden kurta-
ran Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Naim Ünsal, genelde 
kalp ve büyük damarlarda görü-
len tümörün vajinada oluşması-
nın, tıp literatüründe olmadığını 
kaydetti. Dr. Ünsal, ‘’Asya hanım 
bize geldiğinde genital bölgesinde 
bir kitlesi vardı. Genel cerrahlara 
başvurmuş ve bağırsak fıtığı düşü-
nülmüş ve tam teşhis konulama-
mış. Biz de kitleden biyopsi aldık. 
Biyopsideki teşhiste biraz zorlanıl-
dı. Hatta konsültasyonlar buradan 
Ankara’ya gönderildi. Bölge olarak 
kadın genital organlarında olma-
ması gereken bir tümör. Bu tümör 
genelde kalp ve büyük damarların 
etrafında görülüyor. Literatürde de 
bulunmuyor zaten. Biyopsi sonucu 
da bu şekilde geldi. Hastamızın te-
reddütleri vardı. Tümör, idrar çıkış 
kanalı ve bacak bölgesine yayılmış, 
çevrelemişti. Uyguladığımız anes-
teziyle hastamızın hem bacaklarını 
hareket ettirmesini sağladık hem 

konuşarak ameliyatını gerçekleş-
tirdik. Hastamız şu anda çok iyi, 
kısa sürede atlattı. Bu tümör grubu 
literatürde hiç yok. Biz de literatü-
re girmesi için çalışma başlattık. 
Teşhis döneminde 4- 5 hastanede 
teşhis konulamadı. Biz de literatürü 
taradığımız zaman hiçbir bulguya 
rastlayamadık. Literatüre girmesi 
için yazımızı yazıp, göndereceğiz” 
diye konuştu. 

‘ÖLÜMÜ BİLE GÖZE ALDIM’
Başvurduğu doktorların oluşan 

kitleye bağırsak fıtığı teşhisi koydu-

ğunu anlatan Asya Kayadelen ise 
“Genel cerraha gittim, onlar başka 
teşhisler koydu. Kemoterapi ve ışın 
tedavisi aldım. Çok iyi bir ameliyat 
süreci yaşadım. Benim kendim-
den bile ümidim yoktu. Sürekli iyi 
olmayacağım, diye tahmin ediyor-
dum. Doktorumuz beni ikna etti ve 
şu anda çok iyiyim. Çok korkularım 
vardı. Ameliyat olursam kalka-
mam, ölürüm, diye tahmin ediyor-
dum. Ölümü bile göze aldım. Dok-
torumuzun telkinleriyle ameliyata 
girdik ve kurtuldum” dedi.  n DHA 

Fıtık teşhisiyle gitti, tümör olduğunu öğrendi

Kulu’da küçük çocuk traktör römorkunun 
altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, dün 
saat 18.30 sıralarında Alparslan Mahal-
lesi Işık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Işık Sokak’ta bulunan Alperen 
Özdemir (6), dönüş yapan E.D. (25) idare-
sindeki 42 BG 193 plakalı traktörün römor-
kunun altında kaldı. Ağır yaralanan Alpe-
ren Özdemir, olay yerine sevk edilen sağlık 
görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 
önce Kulu Devlet Hastanesine ardından 
Cihanbeyli Devlet Hastanesine sevk edildi. 
Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası traktör 
sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.  n İHA 

Kulu’da buğday yüklü TIR’ın devrilmesi 
sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi yaralandı. Kaza, saat 07.30 sıralarında 
Dinek Mahallesi yakınlarında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idare-
sindeki 42 EMS 52 plakalı TIR, sürücü-
nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıkarak şarampole yan 
yatarak devrildi. Kaza sonrası tır sürücüsü 
hafif şekilde yaralanırken, dorsede bulu-
nan buğdaylar şarampole saçıldı. Sürücü 
M.K.’nın seyir halindeyken bidondan su 
içtiği ve düşürdüğü kapağı almaya çalışır-
ken direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza 
yaptığı iddia edildi.  n İHA 

Römorkun 
altında kaldı 

Buğday yüklü 
TIR devrildi 

Ereğli ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonucu 
meydana gelen silahlı kavgada uzman çavuş olduğu öğ-
renilen Mesut G., tartıştığı Ertan Dikmen’i beylik tabanca-
sıyla kalçasından vurarak yaraladı. Olay, saat 18.30 sıra-
larında adliye önünde meydana geldi. İddiaya göre Mesut 
G. idaresindeki 33 TD 228 plakalı otomobil, kavşakta Er-
tan Dikmen idaresindeki 42 E 9091 plakalı otomobil ile 
çarpıştı. Kaza sonrası her iki araçta maddi hasar meydana 
gelirken, sürücüler araçlarından inerek tartışmaya baş-

ladı. Tartışmanın küferleşmeye dönmesi üzerine uzman 
çavuş olduğu öğrenilen Mesut G., Ertan Dikmen’i beylik 
tabancasıyla kalçasından vurarak yaraladı. İhbar üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla 
Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan 
Ertan Dikmen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtil-
di. Şüpheli Mesut G., ise olay yerinde suç aleti tabanca ile 
birlikte polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.
n DHA 

Trafik kazası kavgaya dönüştü: 1 yaralı 
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 
Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Tel :  0 332 239 00 75 
Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu

No:98 Karatay / KONYA
(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu - Konya / TÜRKİYE
Tel: +90 332 239 07 61

Teknik Ressam
 • Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

Kalite Kontrol Teknikeri
 • Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

CNC Operatörü
 • Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen

Montaj Operatörü
 • Otomotiv sektöründe deneyimli 
 • Tercihen havalı fren sistemleri konusunda bilgi sahibi

Lojistik / Depo Operatörü
 • Paketleme ve sevkiyat proseslerinde çalışabilecek
 • Depo proseslerinde görev alabilecek.

21 – 35 yaş arası bay ve bayan takım arkadaşları aramaktayız.

ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,
* PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK 35 

YAŞINI AŞMAMIŞ
* CNC TORNA VE DİK İŞLEMDE 

ÇALIŞACAK
(GECE VARDİYASINDA

ÇALIŞMA ENGELİ OLMAYAN)

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Fevzi Çakmak Mahallesi 1670 Sokak 
No: 6  Karatay /KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

p UNİVERSAL TORNA 
PRES USTALARI ve
İyi derecede İngilizce bilen, 

p MAKİNA MÜHENDİSİ 
alınacaktır.

Adres: 3. OSB Kayacık Mah. İhsandede Cad. 9. Sok. D:33, Selçuklu/Konya

Tel: 0 332 345 48 20

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
3+1 daireler

0531 710 88 76

VASIFSIZ
ELEMANLAR

ALINACAKTIR.

ELEMAN
ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE,
-  En az  lise mezunu ( Tercihen Teknik Lise ve Makine Bölümü mezunu)
-  Otomotiv sektöründe deneyimli / deneyimsiz
- Askerliğini tamamlamış

- KALİTE KONTROL BİRİMİNDE
ÇALIŞACAK ELEMAN ALINACAKTIR.

TELEFON: 0 332 239 14 20

3  2’li vardiya sistemi mevcuttur.
3  Cumartesi / Pazar günleri tatildir.
3 Başvurular şahsen yapılacaktır.

Adres: Konya
Organize Sanayi Bölgesi 
   9. Sokak No: 29 42050 

Selçuklu/Konya
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

• GAZALTI KAYNAKÇI
• MONTAJCI
ELEMANLAR ALINACAKTIR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0533 032 05 52

TEL:   0332  503 01 00
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 

KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H 
KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

ZAYİ
18676 nolu B sınıfı sürücü 
belgemi kaybettim, 
hükümsüzdür.

CAFER İNAL

Z-366

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  ADANA
 ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68

Şirketimizde görevlendirilmek üzere
•  Başkent Hast. Aydınlık civarlarında ikamet eden 
Psikoteknik, SRC2-4  ve E sınıfı Sürücü Belgeli 

ŞOFÖR
• Engelli kadrosunda çalıştırılmak üzere

VASIFSIZ ELEMANLAR 
• Forklift kullanabilen

FORKLİFT OPERATÖRÜ
Alınacaktır.

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No: 31 42300 
Selçuklu / Konya / Türkiye 

MÜRACAATLARIN ŞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

Tel : 0332 239 14 60 

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

Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE çalışabilecek BAY-
BAYAN personel alınacaktır.

• ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 

√ ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 

√ DEPO BÖLÜMÜNDE; 

Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Bilgisayar 
Programlarında Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır.

Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.
Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

Genç ASKON 1. Dönem Konya Şube 
Başkanı ve Anadolu Gençlik Derneği Plan-
lama ve Organizasyon Komisyon Başkanı 
Sami Başgil’in babaannesi Fadimana Başgil 
92 yaşında vefat etti. Merhume Fadimana 
Başgil dün öğlen namazına müteakip Hacı-
veyis Camii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Üçler Mezarlığında toprağa verildi. 
Başgil ailesini acı günlerinde dostları, yakın-
ları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Merhume 
Fadimana Başgil 2 erkek, 1 kız çocuğu sa-
hibi idi. Yenigün Gazetesi olarak merhume 
Fadimana Başgil’e Allah’tan rahmet seven-
lerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Genç ASKON 1. 
Dönem Konya Şube 
Başkanı ve Anadolu 
Gençlik Derneği Plan-
lama ve Organizas-
yon Komisyon Baş-
kanı Sami Başgil’in 
babaannesi vefat etti

Fadimana Başgil dualarla defnedildi
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Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) (36 Ay) hizmet alımı 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 : 2018/325999
1-İdarenin
a) Adresi : FATİH MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CADDESİ NO:30 42060.
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322354205 - 3322230298
c) Elektronik Posta Adresi : konyadcb2.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) 36 Ay
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Hastane Hizmet Binası ve Ekleri 
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 SELÇUKLU/KONYA 
b) Tarihi ve saati : 30.07.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel 
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
 • İhaleye katılan firmaların, Sağlık Bakanlığı Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemine kaydını yaptırmış olmalı 
ve verilen (firma başvurusu ile alınan) yetki belgesini ihale dosyasına eklenmesi zorunludur. (Genel 
Müdürlük web sitesinden belgenin doğruluğu ve geçerliliği kontrol edilecektir.)
 •  Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 2015/17 sayılı Genelgesi ve madde 
3.9 da belirtilen "Veri Modeli Oluşturma ve Veri Aktarım Yeterlilik Belgesi"ni alan firmaların, ilgili 
belgeyi ihale dosyasına eklenmesi zorunludur. Bu belgeyi sunan firmalardan veri aktarım demosu 
istenmeyecektir.
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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki 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. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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, standart forma uygun 
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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi (HBYS) yazılım işleri 
benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı SATINALMA 
İHALE BİRİMİ 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 FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 SELÇUKLU/
KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden 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 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Basın 831640 - www.bik.gov.tr

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) (36 AY)
KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ-DR.ALİ KEMAL 

BELVİRANLI SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Arayış içindeyim. Gözümü ilk 
açtığım andan itibaren neyi, nerede, 
nasıl, ne zaman bulacağımı bilme-
den arayış içindeyim. Ateşi pervasız-
ca elime alışım, akrebin kıskacına ta 
küçükken çelme çalışım ondandır…

Arıyorum, bıkmadan usanma-
dan uslanmadan yaşıma ve durumu-
ma yenik düşmeden hep arıyorum. 
Sormadan dolanıyorum köşe bucak. 
Gören, duyan, bilen var mı acaba?!.. 
Daha emeklemeden gözlerimi ilk aç-
tığım andan itibaren Dünya’ya bu te-
laşlı arayışın içinde buldum kendimi. 
Aklıma, zekâma ve cismime bakma-
dan, dağ bayır demeden gücümce 
kudretimce arıyorum.

Bazen unutuyorum neyi aradı-
ğımı, neyi bulacağımı, düşünmüyo-
rum bile arayış tarihimin ne zaman 
başladığını ne zaman biteceğini. 
Dünyaya attığım ilk çığlıkla başladı 
dediysem inanma. Ana rahminde bir 
damla kan, bir damla etken başladı 
aslında serüvenim. Bazen toparlanıp 
bakmak gelse de sağıma soluma 

yapamıyorum. Acaba bir ben miyim 
arayış içinde olan? Sanki başkaları 
da arayış içindeler. Şöyle bir köşeye 
çekilipte seyredebilseniz insanların 
telaşlı halini, hele birde yüksekten 
baksanız birkaç dakikada olsa sizde 
hak vereceksiniz bana. 

Herkes bir arayış içinde. Bazısı 
o kadar yorulmuş, bitmiş ki bu ara-
yıştan sanki son Şavt’ını yapıyor ya 
da dizlerinde kalan son dermanıyla 
canını dişine alarak son hamlesini... 
Bulmak için neyi arıyorsa bir sıkımlık 
barutu kalmış onu atıyor tüfeğinde. 
Son lokmasını yutuyor, son adımını 
atıyor ulaşıp almak yakalayıp hıncını 
çıkarmak için uzun yıllardan beri ko-
valadığı neyse…

İnsan bir kendine birde başkası-
nın koşuşturmasına bakınca sormak 
istiyor kendi kendine: sahi neyi arı-
yoruz? Tam gezine getirmiş yakala-
maya ramak kalmış gibi son takatini 
kullanan insanın birkaç saniye sonra 
yakalayacağını sandığı şey neyin 
nesi?..

Deliler fıkrası ge-
liyor insanın aklına. 
Hani kendisinin ne ol-
duğunu bilemeyenlerin 
kendinden başka türlü 
düşünenlere yakıştırdı-
ğı fıkra. Malum bizden 
daha farklı düşünen bir 
güruh insan metrelerce 
sıraya dizilip bir deliğe 
bakıp tekrar sıraya ge-
çiyorlarmış. Onların bu durumunu 
gören ve o esnada oradan geçen 
bir meraklı niçin öyle yaptıklarını 
anlamak için kuyruğa girmiş. Sırası 
geliğe deliğe baktıktan sonra kenara 
çekilmiş şaşkın bakışlarıyla man-
zarayı seyre koyulmuş. Koyulmuş 
koyulmasına da yinede dayanama-
yarak sıradakilerden birine sorma-
dan edememiş. Zira bakmış olduğu 
deliğin içinde hiçbir şey görememiş.  
“affedersiniz ben bir şey göremedim 

de siz deliğin içinde neye 
bakıyorsunuz?”  deli so-
ruyu soran adamı aşağı-
dan yukarıya süzdükten 
sonra alaycı bir tavırla” 
sen deli misin demiş, biz 
aylardır bakıyoruz da bir 
şey göremiyoruz”

Meraklı adam me-
rakını gideremeden var 
olduğuna inandığı aklın-

dan da şüphe ederek oradan ayrılmış 
ama kafasındaki sorunun cevabını 
bir türlü bulamamış. Sahi onlar 
neye bakıyorlardı?!.. Yoksa ben deli 
miyim? Onlar ne zaman görecekler 
acaba o deliğin içinde neler ya da ne 
olduğunu?!..

Ben ne arıyorum, bu insanlar 
ne arıyor? Benim arayış serüvenim 
ne zaman sona erecek? Bulabilecek 
miyim acaba aradığımı bulan olmuş 
mu? Beyhude bir telaş içindeyim. 

İlk insandan bu güne ne-
dir hemcinslerimin telaşı? 
Duyu organlarımın menzili-
ni biraz değiştirebilsem, gö-
zümü gördüklerinden daha 
küçük ya da daha uzaktaki-
leri görmeye ayarlayabilsem 
biter mi çilemiz?!.. Yok, 
ona karışmayalım. Arama 
sahamızı genişletmeyelim. 
Zira bu kadar dar mesafe-
de gördüklerimin arasında 
aradığımı bulamamışken 
kendime yeni arama alanı 
oluşturmayayım. Hedefimi 
gözetmeli arama alanımın 
sınırlarını belirtmeliyim. İki 
metrelik bir alanda aradı-
ğımı bulamamış, tutunma-
mışken hayata saha geniş 
bir alanda hayatımı zorlaş-
tırmamalıyım.

Beklide benden önce 
aramaya başlayanların ha-
yat hikâyesini inceleyip han-
gi sonuçlara vardıklarına 
bakmalıyım. Önümde ren-
ga renk insan siluetleri… 
Seçmeliyim içinden bana 
kolay gelecek, anlayacağım 
cinsten bir hikâyesi olanı. 
Çok uzaklara yontma taş, 
cilalı taş gibi sanal geçmiş-
lere dalmadan insanın dör-
telliden türemiş, tüylerini 
dökmüş haline dönüştüğü 
varsayımına dalmadan bir 
yol bulmalıyım, bulabilir-
sem eğer…

Geçmişi bir sinema şe-
ridi gibi gözümün önünden 

geçirip, zaman kaybetmeden bulun-
duğum mekânı saplamak sonrada 
yoluma devam etmeliyim.

Yok, beyazdım güneşte siyahlaş-
tım, gölgede beyazladım gibi yapay 
söylemlere aldırmamalı yeni söz-
cükler yeni hedefler belirlemeliyim. 
Geçmişin kadük insanlarıyla üretken 
insanları arasında tercih yapmalı 
üretken insanları kendime örnek 
almalıyım. Örnek aldığım insanlar 
toplumda, çevremde, muhitimde 
saygıdeğer olmalı ki bende onların 
yolundan giderek saygıya erişme-
liyim. Aksi bir yol yolsuzluğum ve 
saygısızlığımdan başka bir şey olma-
yacaktır.

Peygamberleri örnek almalıyım 
beklide, yüce inanları, düşünürleri, 
filozofları birde mahallede kendine 
yer edinmiş hocaları… Hocalar can-
kurtaran bir doktordan daha saygın 
olabilir bazen. Her ne kadar onların 
kurtardıkları canları yeryüzünde gö-
remesekte. Çünkü onların kurtardığı 
canları bir başka âlemde görmemiz 
mümkün olacak. Ya da yeni jene-
rasyonun önünde putlaşan büyük 
insanları... Ama yeni jenarasyonun 
önünde idol olma şansım yok. Her 
şey olsa yaşam kilometrem müsait 
değil bu sıkleti taşımaya. Ortayaş 
gurubundan örnekler bulmalıyım 
kendime. Ulu insanlardan, kutsal ya-
ratılmışlardan kurtarıcalardan…

İşte bulduğum, bildiğim yol bu. 
Karıştırıyorum eski kitapları. Küçük, 
Küçücük beynimin içinde fikir kırıntı-
larını. Şunlar geliyor aklıma: onlarda 
ağlamışlar mıdır acaba ilk gözlerini 
açtıklarında Dünya’ya?!.. Sahi neden 
ağlarız dünyaya ilk gelişimizde ?! 
Ana rahminde işimiz başlı kaldığın-
dan mı? Rahatımız bozulduğundan 
mı? Küçücük bir alanda bile çilemiz 
dolmadan otağ değiştirdiğimiz için, 
içine düştüğümüz çile deryasının far-
kına vardığımızdan mı?..

Onların arayışı da bizim arayı-
şımız gibimiydi acaba?! Önlerin de 
kitap,  rehber, görsel ve işitsel ula-
şım araçları olmadığı için şartları 
bizimkinden daha mı çetin, daha mı 
zordu?

Ben sürünerek başladığım bu 
arayışa, daha ayakta durabilme er-
demine erişmeden… Ayakta durabi-
leceğim zamanı ve zemini bekleme-
den… Hedefi kaçırmamak, zamanı 
heba etmemek adına… Zira yolu-
mun uzun, aşkımın hüzün olacağı bi-
linci yerleştirilmiş ki bilinçaltıma neyi 
aradığımı bilmeden koyulmuşum 
serüvenime.

Ben benden önceki arayışçılar-
dan şanslıyım şanslıyım aslında ama 
bunu arama nöbetime ara verdiğim 

ya da tükenme noktasına geldiğim-
de anacak anamayacağım galiba. 
Tabi bunun için fırsat bulabilirsem. 
Keşke bir bekleme, sorma zahme-
tine katlanabilseydim dünden… 
apalayarak başladığım bu yolculukta 
ayakta durma aşamasına gelmeden 
yola koyulduğum cahilliğimden. 
Oysa ayakta durma aşamasına ka-
dar bekleyebilsem koşacaktım, uzun 
ve varılmaz sandığım hedefe daha 
erken varacaktım. Diz çökmesini bi-
lebilseydim, bir bilmişin, bir ermişin 
önünde, bunca yorgunluğa maruz 
kalmayacaktım beklide…

Önümde duran gerçekleri gör-
me, idrak etme zahmetine katlan-
mayı bilebilseydim yorulup tarumar 
olmayacaktım. Bakmayın hayıflan-
dığıma, bu serüvenin ne ilk yolcusu 
benim nede son yolcusu ben olaca-
ğım. İlk kahraman ben değilim. Benkı 
nice önderlerden, nice elçilerden ve 
habercilerden daha da ılımlıyım belki 
bu kategoride. İster siz buna tembel-
liğime verin, ister çağın icaplarına ve 
hazıra konmama yorumlayın.

Ben ne arayış için kendimi ateşe 
atmış, ne kuyu dibinde bir kervanın 
gelmesini beklemiş, nede can hav-
liyle denizi ortasından ikiye ayırıp 
macerama macera katmışım. Ne 
yıldızın, ne ayın, ne günesin, parlak-
lığına kapılıp pusulama yön vermek 
için aklını karıştırmış, nede karışık 
rüyalara dalıp kendimi avutmuşum.

Uluorta dolanışım Alpliğimden 
değil, şaşkınlığımdandır. Susmam 
bilgisizliğimden, konuşmam bilinç-
sizliğimdendir. Eskilerin tabiriyle elifi 
görsem mertek, kahramanı görsem 
ürkek sanırım. Daha neidüğünü bil-
mediğim, keşfetmeye çalıştığım sır-
rın nüvesini bile anlamış değilim.

Mangallar küle hasret kalır ko-
nuşunca, çeşmeler suya. Yüksekler 
susa kalır yükseldiğimi görünce. 
Bakmayın mütevazı edasıyla başımı 
eğerek arandığıma. Yer ve zaman 
arıyorum başımı kaldırıp haykırmak 
için doğumdan sonra bir daha.

Bir kabahatim varsa eğer, benim 
geldiğim yolculukta gidiş biletimin 
tarihinin açık olduğunun farkına 
varmayışımdır. Bulma serüveniyle 
başlayan serüvenime ara verip so-
luklanabilsem kavrayacağım aslında 
neyin peşinde olduğumu. Kim bilir 
gelirken çığlık atışım, giderken sus-
kun kalışım aradığımı bulamama en-
dişem, neye uğradığımı anlayamama 
şaşkınlığımdandır beklide…

Soluklanabilsem bileceğim, bu-
lacağım aslın da neyi aradığımı ve 
nerde bulacağımı cebimde duran 
yitiğim. Anlayacağım sonunda ben 
ararken kaybolan YİTİĞİM…

YİTİK

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Bu yıl 4.’sünün düzenlenece-
ği Bozkır Belediyesi geleneksel 
sünnet şöleni kayıtları 2 Tem-
muz tarihi itibariyle başladı. 3 
yaş ve üzeri çocuklar, Bozkır’da 
ikamet eden çocuklar için ka-
yıtlar 2-14 temmuz tarihleri 
arasında Bozkır Belediyesinden 
yapılacak. 3 yıldır aralıksız de-
vam eden sünnet şöleninin Boz-
kır Belediyesi olarak yaptıkları 
en önemli hizmetlerin başında 
geldiğini belirten Bozkır Bele-

diye Başkanı İbrahim Gün, bu 
yıl yapacakları sünnet şöleninin 
şimdiden hayırlara vesile olma-
sını diledi. 3 yıldır devam eden 
sünnet şöleninde toplamda Boz-
kır’da ikamet eden 308 çocuğun 
sünnetine vesile olduklarını da 
sözlerine ekleyen Başkan Gün, 
bu yıl hedeflerinin 150 çocuğun 
sünnetini gerçekleştirmek oldu-
ğunu belirtti. Bu yıl da çocuklara 
sürpriz hediyeler ile gönülleri-
ni almaya devam edeceklerini 

açıklayan Başkan Gün, “her sene 
olduğu gibi bu yıl da çocukları-
mızın sünnet kıyafetlerini bele-
diyemiz olarak karşılayacağız. 
Sünnet olan her çocuğumuza 
bisikletlerini bu sene de hediye 
edeceğiz. Şenliğimiz ile birlikte 
de çocuklarımızın düğünlerini 
yapmış olacağız. Düzenleyeceği-
miz geleneksel 4. Sünnet şöleni-
nin şimdiden hayırlara vesile ol-
masını diliyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Bozkır'da geleneksel sünnet şöleni 
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Yeraltı Çöp Konteyneri alımı 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 : 2018/328742
1-İdarenin
a) Adresi : Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323501313 - 3323504825
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@karatay.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 30 Adet Yeraltı Çöp Konteyneri Alımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici, alınacak olan yeraltı çöp konteynerlerini Karatay
   Belediyesi Tatlıcak Tesisleri (Tatlıcak Mh. Adana Çevre Yolu
   Üzeri No:11 42030 – Karatay / KONYA) adresine teslim
   edecektir. Yeraltı çöp konteynerlerinin yükleme, nakliye,
   boşaltma ve istiflemesi yüklenici tarafından yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlamadan
   sonra altmış (60) takvim günü içerisinde tamamı teslim
   edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karatay Belediye Başkanlığı - 1.Kat Encümen Salonu
b) Tarihi ve saati : 26.07.2018 - 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 imza beyannamesi veya imza 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 tama-
mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ti-
caret 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. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Yeraltı Çöp Konteyneri için TS EN  ISO 1461, TS EN 12532,TS EN 840-2,TS EN 13071-1 Uygunluk 
Belgeleri standartlarına ait uygunluk belgelerini ve bu belgelere ait teknik detayları, çizimlerini 
teklifler ekinde sunmak zorundadırlar (ihale tarihinde, uygunluk belgelerinin geçerlilik süreleri 
dolmamış olması gerekmektedir) Şayet ihaleye teklif verecek firmalar, istenen uygunluk bel-
gelerini ihale tarihine kadar almamış ise TSE’ye yaptıkları uygunluk belgesi başvuruları ya da 
uygunluk belgesi ile ilgili taahhütleri kabul edilmeyecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye ce-
vapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif  edecekleri ürünlerin numunesini idarenin göstereceği yere, ihale tarihinden en 
geç 1 (bir) gün önce numune teslim tutanağı karşılığı teslim etmek zorundadır. istekliler, idare-
den alacakları numune teslim tutanaklarını teklif dosyasının içine koymak zorundadır.
İdare, teslim edilen numuneleri sözleşme imzalanması aşamasında inceleyecek. Numunedeki 
olası eksikler, tutanak halinde firma yetkilisine bildirilerek seri imalata eksiksiz başlanacaktır
İdare, istediği takdirde imalat veya üretim aşamasında denetim veya muayene gerekmesi du-
rumunda işin uzmanı kişi yada kişiler vasıtası ile üretimin yapıldığı yerde inceleme yaptırabilir.
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 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatay Beledi-
ye Başkanlığı - Plan ve Proje Müdürlüğü - 5.Kat 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 Karatay Belediye Başkanlığı - Yazı İşleri Müdürlüğü - 
1.Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gön-
derilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonu-
cu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 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 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 831863 - www.bik.gov.tr

YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR
KARATAY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE

KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

1980 öncesinde doğduğum 
köyde ne yol vardı ne evlerde su 
vardı ne elektrik vardı ne de telefon 
diye bir haberleşme aracı…

Şimdi bazen aklıma takılıyor. O 
zamanlarda mesela, Konya’da ika-
met eden birisi ile köyden Konya’ya 
gelmesi gereken birisi nasıl haber-
leşirdi de buluşacakları mekânı ve 
zamanı nasıl ayarlarlardı acaba?

Benimkisi de böyle boş bir 
merak işte… O zamanın imkânları 
ölçüsünde elbette bir çıkış yolu, bir 
çözüm şekli bulurmuşuz meğer.

Yine debu merakımı giderecek 
böyle kolay bir cümle kurmuş olsak 
da, zor zamanlardı o zamanlar.

Ben bir dağ köyünde; bir oda-
sı, bir kileri ve bir de girişi olan bir 
evde doğmuşum. Anadolu insanı 
özellikle benim yaşımda ve benden 
yaşça daha büyük olanlar genellikle 
aynı şartlarda dünyaya geldiler ve 
yaşadılar.

Sekiz çocuklu bir ana bir baba-
dan müteşekkil ailem, sadece tek 
bir odada yaşardık. Sonraki yıllarda 
tek katlı evimizin üzerine “hanay” 

yapıldı da daha geniş ve kullanışlı 
bir eve sahip olduk. Evimizin alt 
kısmı hayvanlara aitti.

On nüfuslu bir evde, köyümü-
zün diğer bütün evlerinde olduğu 
gibi su yoktu.  İhtiyacımız olan suyu 
neredeyse bir kilometre uzaklıktaki 
ve bir devlet teşekkülü olan YSE 
(Yol Su Elektrik)’ninköy meydanına 
yaptırdığı çeşmelerden taşırdık. Su 
taşıma işini, genellikle de evin kızla-
rı testilerle, güğümlerle, bakraçlarla 
yaparlardı.

Evimiz çeşmeye göre yamaç bir 
arazide kuruluydu. Yazın sıcağıyla, 
kışın kar ve çamuruyla insanüstü 
mücadelelerle yapılırdı taşıma işi… 

İçme suyu, yemek suyu, temiz-
lenme suyu, eğer ahırdan dışarıya 
çıkamayacak kadar hasta olan hay-
vanlar varsa onların içecekleri su 
hep bu yolla taşınırdı.

Diyeceğim o ki zamanın nere-
deyse yarısı su taşıma işine harca-
nırdı. Su taşıyan kızlar, kadınlar, za-
man zaman erkekler kan ter içinde 
kalırlardı…

Bazen elini yıkayacak olsan, el 

attığın ibrik boş ola-
rak kalkardı havaya… 
Testiye bakarsın boş, 
bakraca bakarsın boş, 
güğüme bakarsın 
boş…

Evin hane halkı da 
başka işlerin peşine 
gitmişlerse eğer, iş 
başa düşerdi ve çeş-
menin yolunu siz tutar-
dınız. Getirdiğiniz su ile elinizi aya-
ğınızı yıkardınız ve hemen ardından 
yine boşalıverirdi kap kacak… Ne-
resinden bakarsanız bakınız, çiley-
di, dertti, kederdi susuzluk…

Varın diğer zorlukları siz hesap-
layın, siz hayal edin.

İşte bu zorlukları birebir yaşa-
yan ve anama, kız kardeşlerime 
acıma hissiyle ve istediğimiz her 
an elimizi, ayağımızı, bedenimizi 
yıkayacak suyu bulamayışımdan 
olacak ki evimizin arka bölümünde-
ki  “por”  denilen ve genellikle de 
dağlarda kurak bölgelere kazılan 

sarnıçların içinden çı-
kan toprağı andıran bir 
arazi olması hasebiyle 
de olacak ki babama; 
“baba şuraya bir sarnıç 
kazak da şu su taşıma 
işinden bir kurtulsak… 
Böylelikle hem içme 
suyu olarak hem de 
evimizin yanındaki bah-
çemize sulama suyu 

olarak kullansak” dediğimi dün gibi 
hatırlıyorum. 

Babam gülmüştü teklifime…  
Zira sarnıç kazmak o kadar da kolay 
bir iş değildi ki… Hem para isterdi 
hem de çok büyük bir emek…

Bir şemsiye gibi üzerinde bu-
lunan Eğri Kaya, köyümüz için bir 
sembol niteliğindedir. Su taşıma 
zorluğu, hayallerimi o kadar ileri-
ye taşımıştı ki, köye beş kilometre 
uzaklıkta bulunan suyun kaynağın-
dan, hendekler kazar, köyümüzün 
yağmur harici su ile hiç tanışma-

mış kurak topraklarını 
sulayarak, Eğri Kaya’nın 
üzerinden aşağıya şelaleler 
yapardım hayallerimde... 

Günümüzde ve çocuk-
luğumun o zor zamanla-
rında her şeyin para ol-
duğu gerçeğini de bilerek, 
hayallerimle zenginlikler, 

düşlerimle fabrikalar kurar, yoksul 
köylülerime iş verirdim, aş verir-
dim durmadan.

2001 yılında o zaman muhtarlık 
yapan ve ömrünün önemli bir bö-
lümünü hep köyümüz, köylümüz 
için harcayan, seksen küsur yaşına 
rağmen hala da köyün dertleriyle 
dertlenen babam; “oğlum,köyümü-
zün Darıderesi mevkiine bir gölet 
yapılmasını yüksek makamlarınıza 
saygılarımla arz ederim.” Şeklinde 
bir dilekçe yaz” dedi.

Bir Harita Metod Defterinin yap-
rağını kopardım,defterden yırtılmış 
kısmını makasla düzelterek, baba-
mın ifadelerini kâğıda aktardım ve 
kendisine uzattım. Babam kâğıdı 
dörde katlayıp cebine koydu ve o 
gün nahiyemize gelecek olan zama-
nın bakanına vermek üzereyedi ki-
lometrelik yola yaya olarak koyuldu.

O tarihte bakana vermiş olduğu 
ve harita metot defterkâğıdı üzerine 
yazdığı istidasının neticesi olarak 
şu an devletimizköyümüze koskoca 
bir “baraj” Yaptı… “Oğlakçı Göleti” 
ismine rağmen bizlerin nezdinde 
Keban Barajı nispetinde bir eseri 
köyümüze layık gören devletimize 
ne kadar teşekkür etsek az gelir.

Bir zamanlar; “baba şuraya bir 
sarnıç kazsak da hem içme suyu 
olarak, hem de bahçemize sulama 
suyu olarak kullansak ve böylece 
su taşımaktan takati kesilen anamı 
ve kardeşlerimi bu zorluktan kur-

tarsak” diye hayallerimle süsledi-
ğim noktada şu an, bilmem kaç bar 
basınçlı su borularının musluklarını 
çevirdiğinde o yerlerin ihya olduğu-
nu görmüş olmak, çocukluğumuz-
da okuduğumuz Jules Verne’nin 
“Denizaltında Yirmi Bin Fersah”  
“Seksen Günde Devr-i Alem” gibi 
masal kitaplarındaki olayların ger-
çekleşmesi gibi bir etki yaratmış 
durumda üzerimde…

Sabahın sekizinde çalan cep 
telefonumu açtığımda, seksene 
merdiven dayamış olan anamın; 
“oğlum senin sarnıç kazsak da su 
taşıma işinden anamı kurtulsak de-
diğin noktada şu an sulama muslu-
ğunu açtım, su neredeyse göklere 
çıkacak” demesiyle yaşadığım se-
vincin tarifini yapmam asla müm-
kün değil.

“Anacığım, kırk yıl sonra ger-
çekleşti bu hayalim. Bizler görme-
yiz belki ama inşallah ileriki zaman-
larda mutlaka Eğri Kaya Şelalesi 
olarak da gerçekleşecektir hayalle-
rim… “ diyerek kapattım telefonu.

İnsan, geçmişi düşündüğünde, 
bazen gerçekleşmesi imkânsız ma-
sallar mertebesinde olan hadisele-
rin gerçekleştiğine şahitlik edince, 
bir hoş oluyor.

Ne yalan söyleyeyim, ben de 
şimdi çok hoş bir haldeyim.

“BABA ŞURAYA BİR SARNIÇ KAZSAK…”

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Seydişehir’e bağlı kırsal 
mahallelerde düzenlenen  yay-
la şenliklerinde festival coş-
kusu yaşandı. Seydişehir’e 
bağlı Tepecik ve Madenli ma-
hallerinde düzenlenen yayla 
şenliklerine Kaymakam Ay-
dın Erdoğan, Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, Siyasi Parti 
İlçe Başkanları ve  çok sayıda 
vatandaş katıldı. Birlik ve be-
raberliğin önemine vurgu ya-
pan Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, “Bu coşkuyu görünce ne 
kadar şükretsek azdır diye dü-
şünüyorum. Şükürler olsun ki 
ülkemizde huzur ve kardeşlik 
içinde yaşıyoruz. 

Bu coğrafyanın lideri ül-
kemizdir. Biz kendi içimizde 
birlik, beraberlik ve kardeşliği 
sağladığımız zaman aynı du-
rum İslam Coğrafyasında yayı-
lacaktır. Bunun için özellikle bu 
dönemde biz ne kadar birlik ve 

beraberlik içerisinde olursak, 
dünyada o kadar huzur içeri-
sinde olacaktır. Bu dayanışma-
larımız güzel ve bu güzelliği 
devam ettirmemiz gerekiyor” 
ifadelerini kullandı. 

Yerel yönetim olarak ça-
lışmalarına devam ettiklerini 
kaydeden Başkan Tutal, “Gö-
reve geldiğimiz günden bu 
güne tüm kırsal mahalleleri-
mizle ilgileniyoruz. 

Mahallerimizde güzel me-
sire alanlarının olması ve pik-
nik alanlarının oluşması için 
çalışmalarımız devam ediyor. 
Hepimiz bu ülke için çalışıyo-
ruz. Seydişehir’e hizmet eden 
arkadaşlarımıza, kardeşlerimi-
ze, muhtarlarımıza, Belediye 
Başkanlarımıza ben teşekkür 
ediyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum” dedi. İnsanların 
gözünde vatan sevdasını her 
zaman gördüğünü  ve bundan 

büyük mutluluk duyduğunu 
ifade eden Kaymakam Aydın 
Erdoğan da, “Siz hizmetin her 
türlüsünün en iyisine layıksı-
nız buna yürekten inanıyorum. 
Biz sizlerin sorunlarını çözer-
sek vazifemizi yapmış oluruz. 
Başka türlü rahat olabilmemiz 
mümkün değil” diye konuştu.

Tepecik ve Madenli  Mahal-
lelerinde yapılan yayla şenlik-
lerinde dernek başkanları ve 
vatandaşlarla bir araya gelen 
Başkan Tutal, düzenlenen yay-
la şenliklerinin örf ve adetle-
rinin yaşatılması noktasında 
birlik ve beraberliğe vesile ol-
duğunu kaydetti.

Kırsal mahallelerde düzen-
lenen yayla şenliklerinde Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal 
tarafından şenliğe katılan va-
tandaşlara ve çocuklara çeşitli 
hediyeler dağıtıldı.
n HABER MERKEZİ 

‘Şenlikler birlikteliği sağlıyor’
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KTO Karatay, Alanya’dan ödülle döndü
KTO Karatay Üniversitesi Gü-

zel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü 
öğrencileri Alanya Belediyesi Kül-
tür ve Sanat Kompleksi, Başkanlık 
Makamı ve İç Mekan Düzenleme-
si, Alanya Belediye Binası Yeni-
den İşlevlendirilmesi projelerin-
den ödülle döndü. KTO Karatay 
Üniversitesi ve Alanya Belediyesi 
iş birliği ile düzenlenen Alanya 
Belediyesi Sosyal Tesis ve Kültür 
Merkezi Mimari Projeleri’nin sergi 
ve ödül töreni Alanya Belediye-
si’nde   gerçekleşti. Törene KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade, Alanya Belediye 
Başkanı Ahmet Murat Yücel, KTO 
Karatay Üniversitesi Güzel Sanat-
lar ve Tasarım Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Kerim Çınar, meclis üye-
leri, akademisyenler, mimarlar ve 

öğrenciler katıldı.
Programda konuşan ve proje-

nin üniversiteyi gururlandırdığını 
ifade eden KTO Karatay Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade, “Heyecan verici bir proje. 
KTO Karatay Üniversitesi iş dün-
yasının üniversitesi, şehirlerimize, 
ülkeye ve dünyaya açılan bir üni-
versite olma yolunda hızla ilerliyor. 

Bilimsel alanın yansıra, toplumsal 
alana katkı sağlayan bir üniversi-
te olduğunu bugün burada görü-
yoruz. Öğrencilerimize cesaretleri 
için teşekkür ediyor, devamını di-
liyorum” diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Ah-
met Murat Yücel ise “Ülkemiz 
ve şehrimiz adına KTO Karatay 
Üniversitesi güzel işlere imza at-

mıştır, tebrik ediyorum. Şehrimiz 
dünyanın en huzurlu şehirlerin-
den birisidir. Farklı milletlerden 
insanlar yaşıyor ve ziyaret ediyor. 
Kültürlerin birleştiği bir havza 
konumunda. Turizmde dünyaya 
açılan bir pencere. Farklı proje-
lerle büyümeye devam ediyoruz. 
KTO Karatay Üniversitesi’nden de 
bu noktada desteklerini aldık. Çok 

emek verildi projelere, emeklerine 
tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.
Proje hakkında katılımcılara bilgi-
ler aktaran KTO Karatay Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim 
Çınar ise “2017-2018 Bahar dö-
neminde Mimarlık ve İç Mimarlık 
proje alanı olarak Alanya Belediye-
si’ni seçtik. Her bahar döneminde 

ihtiyaçlar doğrultusunda projeler 
geliştiriyoruz.15 haftalık eğitim 
süresi boyunca emek vererek öğ-
rencilerimizle bugünlere geldik. 
En büyük gurur meslek insanı ye-
tiştirmektir. Üniversitemiz ve öğ-
rencilerimiz kendi şehrini aşarak 
başka şehirlere ulaşmıştır. Burada 
olmaktan gurur duyuyorum. Ça-
balarımızın sonucunu bugün hep 
beraber aldık. İfadelerini kullandı. 
Tören sonunda, Alanya Belediyesi 
Kültür ve Sanat Kompleksi, Alan-
ya Belediyesi Başkanlık Makamı 
ve İç Mekan Düzenlemesi, Alanya 
Belediye Binası Yeniden İşlevlen-
dirilmesi projelerinde dereceye 
giren KTO Karataylı mimarlara 
ödülleri takdim edildi, katılımcılar 
ise sergilenen projeleri inceleme 
fırsatı buldu.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Ortaöğretime geçiş 
için tercih yapacak öğrencilere yöne-
lik tercih danışmanlığı programının 
gerçekleştiği merkezi ziyaret etti. 

Karatay Belediyesi’nin desteği 
ile Karatay İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından düzenlenen or-
taöğretime geçiş tercih rehberliği 
programına Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli, Karatay İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyük-
manav, rehber öğretmenler ve çok 
sayıda öğrenci katıldı. Karatay İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyük-
manav, 8. sınıfı bitiren öğrencilerin 
tercih maratonunun başladığını dile 
getirerek; tercih stantlarında rehber 
öğretmenler eşliğinde öğrencilerin 
istekleri doğrultusunda aldıkları pu-
anlara en uygun liseleri tercih etme-
si noktasında yanlarında olduklarını 
belirtti. Büyükmanav, tercih stantla-
rının oluşturulmasına destek veren 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli’ye ve stantlarda görev alan 

öğretmenlere teşekkür ederek; öğ-
rencilere başarılar diledi.

 Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Karatay’da yüksek 
olan eğitim seviyesini daha da yük-
seklere taşımak için kurumlar arası 
işbirliğinin güzel bir örneği olarak 
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile birlikte tercih standı oluşturuldu-
ğunu belirtti.

Eğitim yatırımları ile dikkat çe-
ken Karatay Belediyesi; ilçede 75 
okula 75 kütüphane, 20 okul, 5 
kapalı spor salonu ve 16 suni çim 
sahayı belediye öz kaynakları ile 
eğitim camiasına kazandırdı. Göre-
ve geldiği 2004 yılında Karatay’da 
sınıf mevcudu ortalamasının 68 ol-
duğunu hatırlatan Başkan Hançerli, 
bu rakamın günümüzde 31’e kadar 

düştüğünü dile getirdi. 
Başkan Hançerli, kurumlar arası 

işbirliği için Karatay Kaymakamı Ab-
dullah Selim Parlar’a, Konya İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy’a 
ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Büyükmanav’a teşekkür ede-
rek;  tercih yapacak öğrencilere de 
başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de kilitli parke
taşı döşemesi devam ediyor 

Alo Belediye, 7 gün 24 
saat hizmet veriyor

Seydişehir Belediyesi tarafın-
dan kırsal mahallerde kilitli parke 
taşı döşeme çalışmaları devam 
ediyor. Seydişehir Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü tarafından başla-
tılan çalışmayla Tepecik Mahalle-
si’nde 4 bin metrekare kilitli parke 
taşı döşeme çalışması yapıldığı be-
lirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 
ekiplerce altyapı çalışmaları ta-
mamlanan mahallelerde kilitli par-
ke taşı çalışmalarının başlatıldığını 
ifade eden Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, AA muhabirine yaptı-

ğı açıklamada, ilçenin sorunlarını 
çözmek için çalışmaya devam et-
tiklerini söyledi. Çalışmaların Te-
pecik Mahallesi’nde devam ettiğini 
belirten Tutal, “Hizmet Belediye-
ciliği ilkesiyle çıkmış olduğumuz 
yolda vatandaşlarımızın istek ve 
ihtiyaçlarını karşılamak için tüm 
birimlerimiz gayretle çalışmakta-
dır. Yaşanabilir, güzel ve modern 
şehircilik anlayışı içerisinde kırsal 
mahallelerimizi de günün şartları-
na uygun hale getirmeye çalışıyo-
ruz.” dedi.
n AA

Ereğli Belediyesi, Alo Belediye 
(710 07 07) ve Whatsapp İletişim 
Hattı (0552 710 07 07) vatandaş-
lara hizmet etmeye devam ediyor. 
7 gün 24 saat hizmet vatandaş-
ların istek ve talepleri alınarak 
gerekli çalışmalar yürütülüyor. 
Amacımız bu şehre ve vatandaşla-
rımıza daha iyi hizmet etmek diyen 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Hızlı ve kalıcı çözümler üreterek 
Ereğli’mize layıkıyla hizmet etmek 
için göreve ilk başladığımızda Alo 
Belediye’yi kurduk, hemşehrile-
rimizin istek ve taleplerine göre 
hizmet planlarımızı oluşturduk. 
Birlikte Yönetelim prensibiyle va-
tandaşlarımızın istek ve taleplerini 
her zaman değerlendirdik. Bu an-
lamda şehrimize önemli hizmetleri 

kazandırdık. Bundan sonraki sü-
reçte de aynı doğrultuda çalışma-
larımızı sürdüreceğiz. Vatandaşla-
rımız istek, talep ve önerilerini Alo 
Belediye (710 07 07) ve Whatsapp 
İletişim Hattı (0552 710 07 07) ile 
7 gün 24 saat bizlere iletebilirler. 
Buraya gelen istek, talep ve öne-
riler anında birimlere ulaştırılıyor, 
değerlendirilerek ekiplerimiz ta-
rafından hemşehrilerimize olumlu 
olumsuz geri dönüş sağlanıyor. 
ihtiyaçlar sınırsızdır ve hizmette 
sınır yoktur. Bu sayede ihtiyaç olan 
hizmetleri daha hızlı gerçekleştiri-
yoruz. 87 mahalleye hizmet etmek 
için gece gündüz çaba sarf ediyo-
ruz, bizlere destek olan tüm va-
tandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Beyşehir Gölü, mevsimine göre 100’ün üzerinde kuşa ev sahipliği yapıyor. Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Arslan, “Gölde ortalama 17 ila 24 arasında değişen su kuşu çeşitliliği bulunuyor” dedi 

Onlarca çeşit kuşa
ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin en önemli kuş cen-
netlerinden Beyşehir Gölü, mevsi-
mine göre 100’ün üzerinde kuşa ev 
sahipliği yapıyor. Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Kuş Gözlem Topluluğu Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Arslan, yap-
tığı açıklamada, Beyşehir Gölü ve 
çevresindeki sulak alanların birçok 
kuş türünü barındırdığını söyledi.

Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölü olan Beyşehir Gölü’nün kuşlara 
ve çevresindeki tüm canlılara uzun 
yıllardır bereket dağıttığını vurgula-
yan Arslan, “Beyşehir Gölü tatlı su 
gölü olması hasebiyle su kuşları için 
önemli bir konaklama, dinlenme ve 
üreme merkezi konumunda bulu-
nuyor” dedi.

GÖLDE 17-24 TÜR 
SU KUŞU BARINIYOR

Beyşehir Gölü ve çevresinde ya-
şam süren su kuşu miktarını, kış or-
tası su kuşu sayımı verilerinden elde 
ettiklerini belirten Arslan, yıllara 
göre değişiklik gösterse de ortalama 
17 ila 24 arasında değişen su kuşu 
çeşitliliğini alanda görebilmenin 
mümkün olduğunu ifade etti.

Arslan, gölün 1121 metre ra-
kımında yer alması nedeniyle kış 
döneminde çetin hava şartlarının 
yaşandığına dikkati çekti.

Gölün sularının donmasının bir-
çok türü de olumsuz etkilediğine 
işaret eden Arslan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bazı kuş türleri don ne-
deniyle başka sulak alanlara göç edi-

yor. Bazı türler ise derelerin ağzına 
toplanarak, bu dönemde varlığını 
idame ettirmeye çalışıyor. İlkbahar 
geldiğinde Beyşehir Gölü’nde kuş 
çeşitliliği artış gösteriyor. Bazı kay-
naklar Beyşehir Gölü’nde 153 ila 
181 kuş türünün olduğunu belirtse 
de bizim gölde 20 yıldır yaptığımız 
gözlemlere göre bu bölgede 185 
kuş türü yaşam sürüyor. Bu mev-
simde 100 kuş türünü rahatlıkla 
görebiliyoruz.”

Arslan, yaz döneminde Beyşe-
hir Gölü çevresindeki kuş türlerini 
olumsuz etkileyen en önemli faktö-
rün, su seviyesinin düşmesi olduğu-
na değinerek, şöyle devam etti:

“Su seviyesinin düşük ya da 
yüksek olması kuşların burada 
bulunma süreleri ve çeşitliliğini 
etkiliyor. 2012 yılında Beyşehir Gö-
lü’ndeki su seviyesi son yıllardaki 

en yüksek noktasına ulaştı. Böyle 
olunca su kuşlarının barınma alanı 
genişledi. Ama son yıllarda su se-
viyesi 2012’den önceki dönemlere 
düşünce bu durum kuş türlerini 
olumsuz etkiledi. Şu anda gölün 
çizgisi sazlıkların içinde kaldı. Kıyı-
larda 300 metrelik sazlık alanımız 
var, gerisinde ise 500-600 metre 
sulak, çamurlu ve otlak alanımız 
bulunuyor. Kıyı kuşları, kum kuş-
ları ve çullukgiller dediğimiz tür-
ler buralarda barınıyor. 2012’den 
sonra birkaç yıl o türleri çok güzel 
görme imkanı bulduk. Burada çok 
uzun süreler kaldılar. Ama su sevi-
yesi tekrar düşünce su çizgisi saz-
lıkların içinde kaldı. Bu defa meke 
ve ördek türleri oralarda barınmaya 
başladı. Şimdi o kıyı kuşlarını eskisi 
kadar görmüyoruz.”

Beyşehir Gölü’ndeki Ömer Ça-

vuş, Manarga, Yılanlı Ada ve Kü-
ladası’nda bu dönemde ağaçları 
kurutaracak seviyede karabatak 
popülasyonu görmeye başladıkları-
nı anlatan Arslan, şunları kaydetti: 
“Tabii bunlara yuva yapacak kadar 
yer de yetmiyor. Bu kadar nüfusun 
tüketeceği zenginlikte besin olması 
lazım. Son dönemde gölün tam bu 
noktasında gümüş balığının artma-
sı, halk arasında ‘dişli balık’ denilen 
sudak balığı popülasyonunun çoğa-
larak, 20 yıl önceki durumuna gel-
mesi bölgemizdeki kuş varlığının 
daha da artmasını sağlıyor. Bu du-
rum gölün çevresini, su seviyesinin 
azalmasıyla göremediğimiz türlerin 
yerini alan karabataklar, sumrular, 
martı ve balıkçıl türlerinin yuvalan-
dığı ve çok yüksek sayılara ulaştığı 
alanlar haline getiriyor.”
n AA

Hançerli, tercih yapacak öğrencilerle biraraya geldi
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Meclis, 7 Temmuz’da toplanacak
27. Dönem Parlamentosu, mil-

letvekillerinin andiçme töreni için 
7 Temmuz Cumartesi günü saat 
14.00’te toplanacak. Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) 24 Haziran Cumhur-
başkanı ve Milletvekili Genel Seçi-
minin kesin sonuçlarını yarın açıkla-
mayı planlıyor.

TBMM İçtüzüğü’ne göre, TBMM 
Genel Kurulunun, milletvekili genel 
seçimi kesin sonuçlarının Yüksek 
Seçim Kurulunca ilanını takip eden 
üçüncü gün saat 14.00’te çağrısız 
olarak toplanması kuralı uyarınca; 
Genel Kurul, milletvekillerinin an-
diçme töreni için 7 Temmuz Cu-
martesi günü saat 14.00’te en yaşlı 
üye sıfatıyla, TBMM Geçici Başkanı 
Deniz Baykal’ın başkanlığında topla-
nacak. Andiçme, her milletvekilinin 
Anayasa’daki metni kürsüden yük-

sek sesle aynen okuması suretiyle 
olacak. Milletvekilleri seçim çevresi, 
soyadı ve adlarının alfabe sırasına 
göre andiçecek.

ERDOĞAN’IN 8 TEMMUZ’DA
YEMİN ETMESİ BEKLENİYOR
Andiçme töreninde bulunma-

yan milletvekilleri, katıldıkları ilk 
birleşimin başında andiçebilecek. 
Milletvekilleri andiçerek göreve baş-
layacak. Andiçmekten imtina eden 
milletvekilleri, milletvekili sıfatından 
kaynaklanan haklardan yararlana-
mayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, 26. Dönem’de olduğu 
gibi, milletvekillerinin andiçme tö-
renini izlemek için Meclise gelmesi 
söz konusu olabilecek. Erdoğan’ın, 8 
Temmuz Pazar günü yemin etmesi 
bekleniyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI
ADAYLIK BAŞVURUSU

TBMM Başkanlığı için adaylık 
başvuruları parlamentonun toplan-
dığı gün başlayacak.

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Baş-
kanlık için bir yasama döneminde iki 

seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev 
süresi iki, ikinci devre için seçilenin 
görev süresi üç yıl oluyor. TBMM 
Başkanı adayları; Meclis üyeleri 
içinden, milletvekili genel seçim-
lerinden sonra Meclisin toplandığı 
günden itibaren veya ikinci devre 

için yapılacak seçimlerde birinci 
devre için seçilen Başkanın görev 
süresinin dolmasından 10 gün önce 
başlamak üzere, 5 gün içinde Baş-
kanlık Divanına bildiriliyor. TBMM, 
seçimin yapılacağı gün kendiliğin-
den toplanıyor.

Başkan seçimi gizli oyla yapılı-
yor. İlk iki oylamada üye tamsayısı-
nın üçte iki ve üçüncü oylamada üye 
tam sayısının salt çoğunluğu aranı-
yor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk 
sağlanamazsa, bu oylamada en çok 
oy alan iki aday için dördüncü oyla-
ma yapılıyor; dördüncü oylamada en 
fazla oy alan üye, Başkan seçiliyor.

SEÇİM 12 TEMMUZ’DA
Buna göre, TBMM Başkanlığı 

için adaylık başvuruları 11 Temmuz 
Perşembe günü sona erecek. TBMM 
Başkanlığı seçimi 12 Temmuz Per-
şembe günü yapılacak. Seçimlerde, 
birinci ve ikinci turlarda üye tam sa-
yısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, 
üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 
oy) aranacak. Meclis Başkanlığı se-
çiminin ardından, Başkanlık Divanı 
üyeleri de belirlenecek. n AA

CHP Parti Sözcüsü Tezcan, İn-
ce’nin açıklamalarına yönelik, “Bu 
özel görüşmedeki konuların bir bö-
lümünün alınıp ana bağlamından 
koparılıp verilmesi yakışık alma-
mıştır. Siyasi nezaketle uyuşmayan 
bir tutum. Gündemimizde kurultay 
yok” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AA 
muhabirine, İnce’nin açıklamalarına 
yönelik değerlendirmede bulundu. 
CHP’nin 24 Haziran seçimleriyle 
ilgili analizlerini ilgili kurullarında 
yapacağını belirten Tezcan, “Parti, 
her seçim sonrası ortaya atılan ku-
rultay tartışmalarından yoruldu. Bu 
kurultay tartışmaları, parti içi iktidar 
paylaşımını merkeze alan tartışma-
lar, partinin sağlıklı değerlendirme 
yapmasını engelliyor.” ifadesini kul-
landı.

Türkiye’nin ve CHP’nin önünde 
yerel seçimlerin olduğuna dikkati 
çeken Tezcan, partilerinin sükunet-
le, sağ duyuyla süreci yönetmekte 
kararlı olduğunu vurguladı.

Tezcan, gelecek günlerde par-
tinin yetkili kurullarında bundan 
sonra izlenecek yol haritasını belirle-
yeceklerini dile getirerek herkesi bu 
sorumluluk içerisinde hareket etme-
ye davet etti.

CHP’de bir “iç iktidar” sorunu-
nun yaşanmadığını aktaran Tezcan, 
şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Genel Başkanımızın bu seçim süre-

cini çok iyi yönettiği konusunda her-
kes hemfikir. Ne diyecekler Genel 
Başkana? ‘Gösterdiğiniz aday yanlış’ 
mıydı mı diyecekler? ‘Millet İttifa-
kı’nı kurmamanız gerekirdi’ mi diye-
cekler? Ya da ‘İYİ Parti’ye 15 millet-
vekili gönderip demokrasi önündeki 
tuzağı kaldırmanız yanlış’ mı diye-
cekler? Neyini yanlış diyecekler bu 
sürecin yönetiminin? Bugüne kadar 

güçleri birleştirerek bu noktaya gel-
dik, bundan sonra da öyle gidebiliriz. 
Parti bütün gücünü seferber etti. So-
runu, bir parti yönetimi, genel baş-
kan değişimi sorununa indirgemeyi 
doğru bulmuyoruz.”

Tezcan, zamanı geldiğinde ku-
rultay tartışmalarının yapılabileceği-
ni ancak bugünün o gün olmadığını 
belirtti. Tezcan, “Genel Başkanımız 
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce 
ile özel bir yemekte bir araya geldi. 
Bu özel görüşmedeki konuların bir 
bölümünün alınıp ana bağlamından 
koparılıp verilmesi yakışık alma-
mıştır. Siyasi nezaketle uyuşmayan 
bir tutum. Gündemimizde kurultay 
yok.” diye konuştu.

MYK PERŞEMBE TOPLANACAK
Öte yandan CHP Merkez Yöne-

tim Kurulu (MYK), Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 
perşembe günü toplanacak.

Toplantıda seçim sonrası geliş-
melerin ve olağanüstü kurultay ta-
leplerinin ele alınması bekleniyor.
n AA

Emniyet’te bin 534 
personel terfi etti

‘İdam ya da hadım cezası
birinci önceliğimiz olacak’

Emniyet Teşkilatında bin 534 
personel, bir üst rütbeye terfi etti-
rildi. Emniyet Genel Müdürlüğün-
den yapılan yazılı açıklamaya göre, 
Yüksek Değerlendirme Kurulu ve 
Merkez Değerlendirme Kurulunca 
terfileri uygun görülen ve emekliye 
sevk edilmesi kararlaştırılan Emni-
yet Teşkilatı personeli belirlendi.

Buna göre, 352 personel 2. 
sınıf emniyet müdürlüğüne, 287 
personel 3. sınıf emniyet müdür-

lüğüne, 162 personel 4. sınıf em-
niyet müdürlüğüne, 105 personel 
emniyet amirliğine, 105 personel 
başkomiserliğe ve 347 personel 
komiserliğe terfi ettirildi.

Ayrıca daha önce terfi ettirilen-
lerle birlikte 2. sınıf emniyet mü-
dürlüğü rütbesindeki 176 personel 
de İçişleri Bakanlık makamının 
onayıyla 1. sınıf emniyet müdürü 
rütbesine terfi oldu.
n AA

AK Parti Sözcüsü ve Genel 
Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 
gündemlerinde herhangi bir şe-
kilde erken seçim bulunmadığını 
bildirdi. 24 Haziran’da gerçekleşti-
rilen Milletvekili Genel Seçimi’nin 
ardından, milletvekilleri TBMM’ye 
gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor. 
Mahir Ünal, diğer AK Parti Kahra-
manmaraş milletvekilleriyle birlik-
te Meclise gelerek kayıt oldu. 

Kayıt işleminin ardından gaze-
tecilerin, çocuklara yönelik artan 
cinsel istismar olaylarıyla ilgili bir 
sorusu üzerine Ünal, özellikle son 
olarak Leyla’nın yaşadığı dramla 
birlikte, toplum olarak herkesin 
çok büyük bir acı yaşadığını belirt-
ti. Bu büyük sorunu çözmek için 
siyasete çok büyük sorumluluk 
düştüğünü vurgulayan Ünal, şöyle 
devam etti: “Bu, küresel ölçekte bir 
sorun. Avrupa’da her bir dakikada 
bir çocuk, Amerika’da her 40 sani-
yede bir çocuk kayboluyor ve maa-
lesef bu kayıplar mülteci çocuklarla 
ilgili. Kayıpların en çok yaşandığı 
alan, mülteci çocuklar. Çocukla-
rımız bizim her şeyimiz. Özellikle 
çocuklara dönük istismarla ilgili 
TBMM’ye de önümüzdeki dönem-
de büyük bir sorumluluk düşüyor. 
Bizim de AK Parti olarak bu konu-
daki hassasiyetimiz biliniyor. İdam, 
hadımlaştırma, bütün bunlar cezai 
tedbirler olarak düşünülen, ko-
nuşulan, tartışılan önlemler ama 
onun öncesinde toplumda, ailede, 
eğitim kurumlarında alınması ge-
reken yeni önlemler ve yapılması 
gereken yeni düzenlemeler var. 
Bunlar yeni dönemde bizim birinci 
önceliğimiz olacak.” 

Bunun sadece ceza ile değil 
aynı zamanda özellikle toplumun 
eğitimiyle, değerler sistemiyle de 
çok yakından ilgisi olduğunu vur-
gulayan Ünal, bunun da gelecek 
dönem konuşulacağını ifade etti. 
Bu düzenlemenin ne zaman ge-
leceğiyle ilgili soru üzerine Ünal, 
“Meclis takvimini Meclisin kendisi-
ni belirleyecek. Yemin töreninden 
sonra Meclis Başkanının seçilmesi 
süreci, sonrasında Divanın ve ko-
misyon seçimleri var. Bu çalışma-
lar, Meclisteki ihtisas komisyonla-
rının oluşmasına da bağlı. Çünkü 
TBMM yasama görevini ihtisas ko-
misyonları üzerinden gerçekleştiri-
yor. Bunlar oluştuktan sonra Mec-
lis çalışmaya başlayacak. Meclis 
çalışmaya başladıktan sonra önün-
deki ilk işlerden bir tanesinin bu 
düzenleme olacağını düşünüyo-
rum” bilgisini verdi. Yerel seçimle-
rin erkene alınması tartışmalarının 
anımsatılması üzerine Ünal, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu: “He-
nüz bir seçim bitmiştir. Türkiye şu 
anda önüne bakmaktadır. Birinci 
önceliğimiz, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin, Cumhur-
başkanımızın yemin etmesiyle bir-
likte devreye girmesidir. Sonraki 
süreçte de Türkiye hızla yoluna de-
vam edecektir. Birileri, Türkiye’yi 
yeniden erken seçim tartışmalarını 
olduğu atmosfere sokmak istiyor 
ve bizim bazı arkadaşlarımızın da 
açıklamaları sanki erken seçime 
destekmiş gibi sunuluyor. Bizim 
gündemimizde herhangi bir şekil-
de erken seçim bulunmamaktadır. 
Türkiye daha yeni bir erken seçim-
den çıktı.”  n AA

Muharrem İnce, “Kılıçdaroğlu isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin 
onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. ‘Hayır’ derse, örgüt kendisi çözecektir...” dedi

CHP’nin, 24 Haziran Cumhur-
başkanlığı ve Milletvekili Genel Se-
çimleri sonrasında milletvekillerinin 
kayıt işlemleri sürüyor.  CHP Yalova 
Milletvekili Özcan Özel’in kayıt iş-
lemleri sırasında Meclise gelen Mu-
harrem İnce, Özel’in rozetini taktı.

İnce, görevi Özel’e devrettiğini 
ve çok iyi bir milletvekili olacağından 
kuşkusunun bulunmadığını söyledi. 
Özel’in uzun yıllardır siyasetin için-
de bulunan bir isim olduğunu vur-
gulayan İnce, “Hayırlı uğurlu olsun. 
İnşallah Özcan Özel de bu görevini 
devrederken yeni seçilecek Yalova 
milletvekilinin rozetini takar.” dedi.

Basın mensuplarının soruları-
nı da yanıtlayan İnce, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili 
görüşmenin detaylarının sorulması 
üzerine, eşlerle birlikte gerçekleşen 
görüşmenin sohbet ortamında geç-
tiğini söyledi. Seçim sonuçlarının de-
ğerlendirildiğini de vurgulayan İnce, 
Kılıçdaroğlu’ndan kendisine gelen 

herhangi bir teklifin olup olmadığı 
sorusu üzerine şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu’ndan bana bir tek-
lif gelmedi ama benden Sayın Kı-
lıçdaroğlu’na bir teklif gitti. Gizlim 
saklım yok, bunları milletin önünde 
de söyleyebilirim. İYİ Parti’ye 15 
milletvekili göndermesi, kurultayda 

kendisine rakip olmuş birini cum-
hurbaşkanı adayı yapması dolayısıy-
la, Sayın Genel Başkan’a, büyük bir 
devlet adamlığı yaptığını ve milletin 
gönlünde taht kurduğunu belirttim. 
Bu devlet adamlığının devam et-
mesi gerektiğini, kendisiyle bir ya-
rış içinde olmak istemediğimi ama 

milletin de seçim sırasında duydu-
ğu, gördüğü bir umut var ve bunu 
kaybetmememiz gerektiğini ifade 
ettim. 

Kendisi isterse olağanüstü ku-
rultayı toplayarak, benim genel 
başkan, kendisinin onursal genel 
başkan olabileceği teklifinde bulun-
dum. Bir ağabeyi-kardeş ilişkisi için-
de kendisi grup başkanı ve onursal 
genel başkan olarak bu çalışmaları 
yürütebileceği teklifinde bulundum. 
Kendisi ‘evet’ ya da ‘hayır’ gibi bir 
şey demedi. Ben bu teklifi yaptım. 
Bunu kendisinin değerlendireceğini 
düşünüyorum, gerisine bakacağız.”

Muharrem İnce, Kılıçdaroğ-
lu’nun olağanüstü kurultay teklifi-
ne ‘hayır’ demesi durumunda imza 
toplama yoluna gidip gitmeyeceği 
sorusuna da “Hayır ben imza topla-
mayacağım ama ‘hayır’ derse, örgüt 
kendisi çözecektir...” ifadesini kul-
landı.
n AA

İnce’nin açıklamalarına CHP’den tepki

Muharrem İnce’den
kurultay teklifi
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Piltar Plastik ortaklarından

Mustafa CEYLAN’ın
 

babası

Necati 
CEYLAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Piltar Plastik ortaklarından Mustafa Ceylan’ın babası Necati Ceylan, Hakk’ın rah-
metine kavuştu. Ceylan ailesini bu üzüntülü günlerinde dostları yalnız bırakmadı 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay Hayvanat Bahçesinin her yıl 
yeni misafirlerle büyüyerek daha çok hayvana ev sahipliği yaptığını söyledi

Necati Ceylan, Hakk’ın 
rahmetine kavuştu 

Hayvanat Bahçesi’nin 
yeni misafiri Alpakalar

Piltar Plastik ortaklarından Mus-
tafa Ceylan’ın babası Necati Ceylan 
73 yaşında vefat etti. Merhum Ne-
cati Ceylan’n cenazesi dün öğlen 
nazmına müteakip Hacıveyis Ca-
miinde kılınan cenaze nazmının ar-
dından Üçler Mezarlığında toprağa 
verildi. Ceylan ailesini bu acı gün-
lerinde dostları,yakınları ve seven-
leri , iş dünyasındaki dostları yalnız 
bırakmadı. Merhum Necati Ceylan 
3 erkek çocuğu sahibi idi.  Yenigün 
Gazetesi olarak Merhum Necati 
Ceylan’a Allahtan rahmet yakınları-
na ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Konya’nın ilk ve tek  
hayvanat bahçesi; İç Anadolu’nun 
vahşi yaşam rehabilitasyon merkezi 
olan Karatay Hayvanat Bahçesi’nde 
incelemelerde bulundu.  

Başkan Hançerli, Karatay Be-
lediyesi Veteriner İşleri Müdürlü-
ğü veteriner hekimleri ile birlikte 
hayvanların bulunduğu alanlarda 
incelemeler gerçekleştirdi. Başkan 
Hançerli, hayvanat bahçesine yeni 
eklenen Kuş ve Sürüngen Evinde 
bulunan egzotik kuş ve sürüngen-
lerle, pumalarla ve alpakalarla ilgi-
li bilgi aldı. Hayvanat Bahçesinde 
gerçekleştirdiği incelemeleri değer-
lendiren Başkan Hançerli, Karatay 
Hayvanat Bahçesinin her yıl yeni 
misafirlerle büyüyerek daha çok 
hayvana ev sahipliği yaptığını söy-

ledi. Başkan Hançerli,  bir deve türü 
olan 3 adet alpakanın da hayvanat 
bahçesinde yer alması ile yaklaşık 
454 adet hayvana ev sahipliği yapan 
Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçe-
sinin çocuklar başta olmak üzere her 
yaştan insanın ilgi odağı olduğunu 

söyledi. Hafta sonları yaklaşık 8000 
kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçe-
sinde puma, aslan, kaplan, kurt gibi 
pek çok hayvanın yer aldığını belir-
ten Başkan Hançerli, herkesi Kara-
tay Hayvanat Bahçesine davet etti.
n HABER MERKEZİ
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Oda başkanlarına mali af anlatıldı
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı 

Mahmut Sütçü, Konya Vergi Dairesi 
Başkanı Musa Kazım Ünver ve birim 
yöneticileri, Konya Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği’ne (KONESOB) 
bağlı meslek odalarının başkanları 
ve genel sekreterlerine 7143 sayılı 
vergi ve diğer bazı alacakların yeni-
den yapılandırılmasına ilişkin kanun 
ve getirilen mali af ve uygulamaları 
konusunda bilgilendirme yaptı. 

Bilgilendirme toplantısı ve su-
num, KONESOB toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. 

Toplantının açış konuşmasını 
yapan KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak, vergi ve diğer bazı 
alacakların yapılandırılmasına iliş-
kin kanunun esnaf ve sanatkarlar 
açısından güzel bir fırsat olduğunu 
belirterek, “Bu fırsatın iyi bilinmesi 
ve değerlendirilmesi gerekiyor. KO-
NESOB olarak birliğimize bağlı oda 
başkanlarımızı ve genel sekreterleri-
mizi bu vesileyle bilgilendirmek iste-
dik. Toplantımıza bizzat katılan Gelir 
İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut 
Sütçü’ye, Konya Vergi Dairesi Baş-
kanımız Musa Kazım Ünver ve di-
ğer yöneticilere teşekkür ediyoruz. 
Kamu alacaklarının yapılandırılması 
hem piyasaları rahatlatacak hem de 
kamu borcu olan esnaf ve sanatkar-
larımızın yapılandırmadan yararlan-
malarını sağlamış olacak” dedi. 

Toplantıya katılan oda başkan-
ları ve genel sekreterlerine teşekkür 
eden ve yasayla ilgili ön bir bilgilen-
dirme yapan Gelir İdaresi Başkan 
Yardımcısı Mahmut Sütçü de ko-
nuşmasında, Konya’nın ve Konyalı 
esnaf ve sanatkarların vergi öde-
meleri konusunda oldukça bilinçli 
olduğunu belirterek, esnaflar adı-
na KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak’a teşekkür etti. Sütçü 
konuşmasında, “Yapılandırma ka-
nunuyla vatandaşlarımızın kamuya 
olan borç yükü azalacak. Yapılan-
dırılan borçların peşin veya ilk iki 
taksit ödeme süresi içinde ödenmesi 
halinde ayrıca indirimler yapılacak. 
Borçlar taksitler halinde ödenebile-
cek. Vergi ihtilafları sonlandırılacak, 
devam eden vergi incelemeleri için 
kanundan yararlanılabilecek. Geç-
miş yıl beyanları artırılarak vergi in-
celemesine muhatap olunmayacak. 
Daha önce unutulmuş, eksik beyan 
edilmiş vergiler için pişmanlık be-
yanı yapılabilecek. İşletme kayıtları 

gerçek duruma uygun hale getirile-
cek. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar 
belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıca-
lıklı imkanlarla milli ekonomiye ka-
zandırılacak. 6552, 6736 ve 7020 
sayılı kanunlar kapsamında yapı-
landırılan ve ödemeleri devam eden 
alacakların tamamının ilk taksit veya 
ilk iki taksit ödeme süresi içinde 
ödenmesi halinde kalan taksit tutar-
ları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları 
üzerinden indirim yapılacak. Bu ka-
dar çeşitli alanlarda düzenleme ya-
pan ve toplumun her kesimine hitap 

eden kanunu vatandaşlarımıza an-
latmak, kanundan azami seviyede 
yararlanılmasını sağlamak amacıyla 
gerekli tanıtım faaliyetleri başlatıl-
mıştır. Başkanlığımız, tüm personeli 
ile kanunu anlatmak ve uygulamak 
üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama 
girip de ‘ben bu kanunu duymadım’ 
diyen bir vatandaşımızın kalmasını 
istemiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Programda ayrıca Konya Vergi 
Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver 
ve toplantıya katılan Konya Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 

Başkanı Seyit Faruk Özselek de bir 
selamlama konuşması yaptı. Ko-
nuşmaların ardından Konya Vergi 
Dairesi grup yöneticileri tarafından 
oda başkanları ve genel sekreterlere 
kanun hakkında detaylı bir bilgilen-
dirme yapıldı ve sorular cevaplandı-
rıldı. 

Programın sonunda KONESOB 
Başkanı Muharrem Karabacak, Gelir 
İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut 
Sütçü’ye günün anısına hediye tak-
dim etti.
n HABER MERKEZİ

Kulu’da doğalgaz nakil 
boru hattı birleştiriliyor

Selçuklu’da kamyonetin 
çarptığı yaya öldü 

Kulu’da 49 kilometrelik doğal-
gaz nakil boru hattı birleştirme ça-
lışmaları başladı. Ankara’nın Bala 
ilçesine bağlı Uçan Mahallesi kırsa-
lında bulunan gaz dağıtım merke-
zinden, Konya’nın Kulu ilçesine ka-
dar olan 49 kilometrelik doğal gaz 
nakil boru hattı birleştirme boru 
kaynaklama çalışmalarına kur-
ban kesilerek başlandı. Programa, 
Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, 
Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, 
Garnizon Komutanı Mustafa Er-
karaman, Emniyet Müdürü Vekili 
İsmail Orhan ve diğer protokol 
üyeleri katıldı.  48 personelle bir-
likte yaklaşık 50-60 gün içerisinde 
boru bağlantısını tamamlayarak 
10. veya 11. ayda gaz kullanımı-
na başlanması için boru hattını 
Kulu girişine kadar getireceklerini 
belirten Yapı Denetim Kontrolörü 

Serkan Yıldız, “Buradan başlayıp 
götüreceğiz. Kulu’nun başına ka-
dar hattımızı, Kasım gibi gaz alma-
yı düşünüyoruz. Buradan Abdert 
ettiğimiz bir işlem var, Kasım’da 
da Allah’ın izniyle hatları (mevcut) 
eski hatta bağlayıp hattımıza arz 
edeceğiz” dedi. 

Kaymakam Mehmet Uğur 
Arslan ise, “İlçemiz yakında doğal 
gaza kavuşacak. Burası bir baş-
langıç. Bu ilk kaynağın atılmasını 
kutluyorum. Çalışanlara başarılar 
diliyoruz. Kendilerine sağlık ve 
afiyet diliyoruz. Biran önce ilçe-
mize doğal gazın gelmesini ümit 
ediyoruz. Bu konuda emeği geçen 
değerli yetkililerimize ben teşek-
kürlerimi sunuyorum. Hepinize 
hayırlı çalışmalar diliyorum” şek-
linde konuştu.
n İHA

Selçuklu ilçesinde kamyonetin 
çarptığı kişi hayatını kaybetti. Nuri 
Ö. (32) idaresindeki 42 AKB 18 
plakalı kamyonet, Sancak Mahalle-
si Yeni İstanbul Caddesi’nde, yaya 
üst geçidinin yaklaşık 50 metre ge-
risinde, yolun karşısında geçmeye 
çalışan Ali Çelik’e (80) çarptı. Re-

füje savrulan Çelik, olay yerinde 
yaşamını yitirdi. Çelik’in cesedi, 
incelemenin ardından otopsi için 
Konya Numune Hastanesi morgu-
na gönderildi. Kamyonet sürücüsü 
Nuri Ö. polis ekiplerince gözaltına 
alındı.
n AA

Girişimci İşadamları Vakfı Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, “İhracat rakamlarını memnuniyet ile karşılıyor ve Girişimci İşadamları Vakfı olarak elimizden 
gelen gayreti ve desteği göstereceğimizi ifade ediyoruz” diye konuştu. Ceylan, “Konya ihracat rakamlarını artırarak, hak ettiği yere ulaşacak” dedi 

‘Konya, ihracatı arttıracak’
Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) 

Konya Şubesi ‘Girişimci Buluşmala-
rı’  GİV Konya Şubesinde gerçekleş-
tirildi. Gerçekleştiren programa Giri-
şimci İşadamları Vakfı Konya Şube 
Başkanı Fatih Ceylan, GİV Konya 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Vakıf üye-
leri, Konya Müteahhitler Birliği Der-
neği (KOMÜT) Başkanı Şaban Topal, 
Afrika Uzmanı Mustafa Efe  katıldı. 
Programın açılış konuşmasını yapan 
Girişimci İşadamları Vakfı Konya 
Şube Başkanı Fatih Ceylan , Türki-
ye’nin 24 Haziran seçimleri ile zorlu 
bir dönemeci daha dönmüş olduğu-
nu ifade ederek,  “Seçimler ticaret 
için, iktisadi işletmeler için, ekono-
mik anlamda öncesinde ve sonrasın-
da parayla ilgili meselelerden dolayı 
daha fazla önem arz etmektedir. Se-
çim yaklaştığında hep birlikte yaşa-
dığımız gibi bütün şer odaklarının 
bir araya gelmesi ile birlikte ellerin-
deki bütün imkânları değerlendire-
rek, ekonomiyi sekteye uğratmak 
istemeleri ile milletin kararına am-

bargo koymak istediler. Ama mil-
letimiz bu oyunlara gelmedi ve 24 
Haziran’da net bir şekilde kararını 
verdi ve istikrarın yanında oldu. Son 
dönemde açıklanan rakamlara göre 
ülkemiz ilk 6 ayında ihracat rakam-
larına göre yüzde 5 olarak geçen yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 5 daha 
fazla ihracat rakamı yakaladı. İhracat 
rakamları 12 milyon dolar seviyele-
rine yüklendi. Bu ülkemizin yüzde 
5’lik artış içerisinde Konyamızın aynı 
dönemde yüzde13.6 olarak artığı-
nı görüyoruz. Bu bizim daha büyük 
bir değer, daha bir mutluluk vesile-
si oluyor. Konyamız 867 milyon ile 
ihracat rakamlarını en üst seviyeye 
çıkarmıştır son dönemlerde. İnşallah 
Konya ihracat rakamlarını artırarak 
devam edecek ve hak ettiği yere 
ulaşacaktır. Bu icraat rakamları için 
bin 604 firma dünyanın dört bir ya-
nına ihracat yapmaktadır. İhracat ra-
kamlarını memnuniyet ile karşılıyor 
ve Girişimci İşadamları Vakfı olarak 
elimizden gelen gayreti ve desteği 

göstereceğimizi ifade ediyoruz” diye 
konuştu. 
GİRİŞİMCİLİĞİ GENÇLER ARASINDA 
İTİBARLI BİR NOKTAYA GETİRECEĞİZ 

Girişimci İş Adamları Vakfı 
olarak Genç GİV  ile Konya’nın ve 
ülkenin gençlerine yatırım yaptık-
larını ifade eden Ceylan, “Girişimci 

İş Adamları Vakfı olarak Genç GİV  
adını verdiğimiz oluşum ile ülkemi-
zin ve şehrimizin geleceğine yatı-
rım yapıyoruz. Meslek Liselerinden 
başlayarak meslek yüksek okulları, 
üniversiteler, Konyamız da okuyan 
yabancı öğrencileri kapsayan bir 
çalışma ile gençlerimizi geleceğe 

en donanımlı şekilde hazırlamaya 
gayret ediyoruz. Hem projeler geliş-
tirmek , yeni projeler üretmek hem 
de ürettikleri projelerin hayata ge-
çişi için nasıl çalışma yapacaklarını 
onlara göstermek üzere çalışmalar 
üretiyoruz. Bu çalışmalara kapsa-
mında yaklaşık bir buçuk yıldır üze-
rinde çalıştığımız işte girişim projesi 
neticelendi. İşte girişim projesi ile 
girişimcilere destek olacak, girişim-
cilere destek olacak ve girişimciliği 
gençler arasında itibarlı bir noktaya 
getirmeyi hesap ederek çalışmalar 
yapacağız” diye konuştu. 

AVRUPALILAR AFRİKA’YI 
SÖMÜRGELEŞTİRDİ 

Afrika Uzmanı Mustafa Efe de 
katılımcılara “Afrika - Türkiye Eko-
nomik İlişkileri / Fırsatlar, Riskler, 
Hedefler “ konulu sunum gerçek-
leştirdi. Türkiye’nin Avrasya ülke-
si olduğunu ifade Afrika Uzmanı 
Mustafa Efe, “Türkiye tarihi olarak 
Avrasya ülkesiyiz. Üç kıtanın kesiş-
mesi ile  tarihe şekil vermiş, tarihin 

şekillenmesinde katkının sunuldu-
ğu bir bölgedeyiz.  Baharat yolları, 
tarihi ve ticareti değiştirmiş. Baha-
rat ticaretin en önemli unsuru idi.  
İpek ve Baharat yolları bu toprakla-
rın üzerinde geçiyordu. İslamiyet’in 
yayılmasından sonra Akdeniz’e, ku-
zey Afrika’ya, Orta Doğu’ya Müslü-
manların egemen olmasıyla birlikte  
artık sömürgeci Avrupalılar haçlı 
seferleri Hindistan’daki zenginlikle-
re ulaşmayı hedeflediler. Türklerin 
Akdeniz’deki hakimiyetinden son-
ra coğrafi keşifler denilen olaylar 
ortaya çıktı.  Avrupalılar Afrika’yı 
dolaşarak 13 İslam Devleti’ni yı-
karak geçmişlerdir. Avrupalılar ne 
keşfetti ise bizim medeniyetimizi 
yıkarak keşfetmişlerdir. Afrikaları 
köleleştirerek, şeker kamışı tarlala-
rına götürerek çalıştırıyorlar. Orada 
ürettiklerini de Avrupa’ya getiriyor-
lar. Afrika keşfetmelerinin ardından 
madenleri Avrupa’ya götürüyorlar-
dı” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Fatih Ceylan Mustafa Efe
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Mensah Kayserispor’da ilk antrenmanına çıktı
Kayserispor’un 1 yıllığına kirala-

dığı Bernard Mensah bu sabah yapı-
lan antrenmana katıldı. 

Kayserispor, geçtiğimiz sezonu 
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa 
Spor Kulübü’nde oynayan ve Atleti-
co Madrid takımının futbolcusu olan 
Bernard Mensah ile 1 yıllığına kiralık 
sözleşme imzaladı. 

Geçen sezon 30 karşılaşmada 5 
gol 7 asist ile oynayan 23 yaşında-
ki futbolcu, dün akşam sözleşmeyi 
imzaladıktan sonra sabah Kadir Has 
Tesisleri’nde yapılan antrenmana 
katıldı. 

KAYSERİSPOR’DA SEZON 
HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Süper Lig ekiplerinden Kayse-

rispor’da yeni sezon hazırlıkları Teknik 
Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde 

devam ederken Kulüp Başkanı Erol 
Bedir yaptığı açıklamada, “İnşallah 
bu yıl geçtiğimiz yıldan daha olumlu 
futbol oynayan, daha iyi sonuçlar alan 
bir takım izleriz hep birlikte” dedi. 

Geçtiğimiz günlerde sezon hazır-
lıklarına başlayan ve Teknik Direktör 
Ertuğrul Sağlam yönetiminde hazır-
lıklara devam eden sarı-kırmızılılar, 
Erzurum kampı öncesi eksik oyuncu-
larla çalışmalara devam ediyor. Tek-
nik Direktör Sağlam yönetimindeki 
sarı-kırmızılı futbolcular kulüp tesis-
lerinde hazırlıklarını sürdürürken, Ku-
lüp Başkanı Erol Bedir de çalışmaları 
yakından takip ediyor. Basın mensup-
larına açıklamalarda bulunan Başkan 
Bedir, eksiklere rağmen hocanın alt-
yapıdan takviyelerle sıkı bir şekilde 
çalışmaları sürdürdüğünü belirterek 

önümüzdeki günlerde bir transferi 
daha açıklayacaklarını söyledi. 

Geçen yıla oranla daha iyi fut-
bol oynayan ve sonuç alan bir takım 
izlemek istediklerini kaydeden Baş-
kan Bedir, “Mayıs’ın sonunda ligler 
bittiğinde hem oyuncular hem bizler 
1-2 ay rahat nefes alırız, dinleniriz, 
işimize gücümüze bakarız diye dü-
şünmüştük. Fakat bir aydır takımın 
hazırlanması, eksiklerin tamamlan-
ması derken geçtiğimiz Cuma günü 
top başı yaptık. Epeyce eksiğimiz 
var tabii, yerli yabancı milli takım 
oyuncuları birer hafta izinli, özel 
izinli olanlar sayılırsa 10 eksikle 
şuanda hoca altyapıdan takviyelerle 
sıkı bir şekilde antrenmanları de-
vam ettiriyor. Bildiğiniz gibi şuana 
kadar 3 transferi resmen hazırladık. 

Bir transferi de zannediyorum yarın 
açıklayabiliriz. İyi bir takımımız, 
başarılı bir takımımız zaten vardı. 
İkinci yarıdaki bazı rehavetlerden 
kaynaklı düşüşü gözardı edersek is-
kelet kadromuzu bütün Türkiye zaten 
beğeniyordu. Bunlardan fazla kayıp 
yaşamadan gidenlerin yerine hem 
sayısal anlamda hem de bölgelere 
alternatif olarak dört transferimizi 
şuanda yaptık, bir transferimizi de 
zaman içerisinde yapacağız. Bu ara-
da ihtiyaç olursa, hocamız isterse 
veya gitmesini istemediğimiz halde 
giden olursa onların yerine en az on-
ların kalitesinde oyuncular transfer 
edeceğiz. İnşallah bu yıl geçtiğimiz 
yıldan daha olumlu futbol oynayan, 
daha iyi sonuçlar alan bir takım izle-
riz hep birlikte” dedi. n İHA

Stephane Badji 
Bursaspor’da

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, bir sü-
redir temas halinde olduğu Stephane Badji’yi kadro-
suna kattı. Yeni sezon öncesi yalnızca Makedonya 1. 
Lig takımlarından Akademija Pandev’den 18 yaşındaki 
orta saha oyuncusu Jani Atanasov’u kadrosuna katan 
yeşil-beyazlı ekipte, transfer çalışmaları sürüyor. Bir sü-
redir temas halinde olunan Stephane Badji’nin transferi 
için görüşmelerde son aşamaya gelen Bursaspor yöneti-
mi, hem 28 yaşındaki oyuncu hem de kulübü Belçika’nın 
Anderlecht ekibi ile prensip anlaşmasına vardı. Trans-
ferde son dakika pürüz yaşanmaması halinde Badji’nin 
yarın ya da perşembe günü Türkiye’ye geleceği, sağlık 
kontrolünden geçtikten sonra ise Afyonkarahisar kampı-
na dahil olacağı bildirildi. Geçen sezonu Kayserispor’da 
kiralık olarak geçiren ve forma giydiği 35 maçta 3 gol, 3 
asistlik performans sergileyen Badji’nin bonservis bedeli 
için 600 bin Euro ödeneceği belirtildi.  n İHA

Kasımpaşa Eray ile 
sözleşme yeniledi
Kasımpaşa, sezon sonu sözleşmesi sona eren kaleci 

Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 
Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını iç transferlerle 

sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar, geçen sezon Kasımpaşa 
forması giyen file bekçisi Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleş-
me yeniledi. Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’n-
de düzenlenen ve Sportif Direktör Nursal Bilgin de katıl-
dığı imza töreninde 29 yaşındaki eldiven kendisini 1 yıl 
daha Kasımpaşa’ya bağlayan imzayı attı. 

Eray, geçen sezon lacivert-beyazlı forma ile 5 karşı-
laşmada mücadele etmişti.  n İHA

Alanyaspor Erzurum 
kampını sürdürüyor

Aytemiz Alanyaspor, Erzurum’da 1. etap kamp çalış-
malarına sabah antrenmanı ile devam etti. 

Aytemiz Alanyaspor, Erzurum kampındaki çalışmala-
rına dün sabah saat 10.00’da yaptığı antrenmanla devam 
etti. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde, Büyük-
şehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan 
çalışma toplu halde koşu ve ısınma hareketleriyle baş-
ladı. Turuncu-yeşilli futbolcular daha sonra parkurda ko-
ordinasyon ve dayanıklılık içeren çalışma yaptı. Yaklaşık 
bir saat süren antrenman esneme hareketleriyle sona 
erdi. Turuncu-yeşilliler kamp çalışmalarını bugün saat 
yapacağı antrenmanla sürdürecek. n İHA

Yeni Malatyaspor’da gündem transfer
Spor Toto Süper Lig’de mücadele 

eden Yeni Malatyaspor yeni sezon çalış-
malarına Bolu’da devam ediyor. Çalış-
malar hakkında açıklama yapan Teknik 
Direktör Erol Bulut, “Topuk Yaylası kam-
pında yeni transferlerle birlikte yolumuza 
devam edeceğiz” dedi. 

Spor Toto Süper Lig takımlarından 
Yeni Malatyaspor, Malatya’da başladığı 
yeni sezon hazırlıklarını Bolu’nun Karaca-
su beldesinde bulunan bir otelde sürdürü-
yor. Kampta 20 oyuncuyla birlikte olduk-
larını söyleyen Yeni Malatyaspor Teknik 
Direktörü Erol Bulut, Bolu kampının ar-
dından çalışmalarına Topuk Yaylası’nda 
devam ettiklerini belirterek, “Ayın 25’inde 
sezonu açtık. 5 günlük bir çalışmamız oldu 
Malatya’da. Bir günlük izinden sonra Bolu 
kampına geldik. Burada da çalışmaları-
mız devam ediyor. Şu an 16 futbolcu ve 4 
kalecimiz var. Birkaç yabancımız 1-2 gün 
içerisinde bize katılacak. Yeni yapaca-
ğımız transferler var. 1-2 transfer yaptık. 
Birisi Alexsic, birisi de Ahmet Yıldızoğlu. 
Topuk Yaylası kampında yeni transferlerle 

birlikte yolumuza devam edeceğiz” dedi. 
“NEYE İHTİYACIMIZ VARSA ONA 
GÖRE TRANSFER YAPACAĞIZ” 

Yapılacak transferler hakkında takımı-
nın ihtiyacına göre belirlemelerin yapıla-
cağına dikkat çeken Bulut, “Neye ihtiyacı-
mız varsa ona göre transfer yapacağız. Şu 
an iki transfer yaptık. Bu ikinin dışında 5 
transfer daha olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. 
Bunu henüz belirlemedik. Yerli futbolcu-
muz olması gerekiyor, onun da üzerinde 
duruyoruz ama maalesef istediğiniz fut-
bolcuları bulamıyorsunuz, alamıyorsu-
nuz. Sözleşmesi olan futbolcular var. O 
yüzden yerli transfer de olacak, yabancı 
transfer de yapacağız” diye konuştu. 

“İLK ETAPTA İKİ MAÇ, İKİNCİ 
ETAPTA ÜÇ MAÇIMIZ OLACAK” 

Çalışmalar kapsamında hazırlık maç-
ları yapacaklarını da belirten Bulut, “Bir 
maçımız ayın 6’sında diğeri 10’unda ola-
cak. Rumen birinci lig takımları ile olacak 
maçlar. İlk etapta iki maç, ikinci etapta üç 
maçımız olacak. Ama diğer takımlar he-
nüz belli değil” şeklinde konuştu.  n İHA

Heyecan sürecek!
Medipol Başakşehir, yeni sezon 

hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli ekibin teknik 

direktörü Abdullah Avcı, idman önce-
si basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu. 

Avcı, iyi bir sezon geçmesini di-
leyerek, “Bir sene birlikte olacağız. 
Güzelliklerin olduğu güzel oyunların 
olduğu bir lig olur. Bugün start verdik 
9 temmuza kadar buradayız.9-23 Tem-
muz arası yurt dışında kampımız var. 

Milli takımda olan arkadaşlarımız 
9 Temmuz’da aramıza katılacak. 4 
hazırlık maçı yapacağız ve sonrasında 
da kısa bir kamp programımız var. 9 
Ağustos’ta Avrupa kupası maçımız 
var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp son-
rasında da lig başlayacak. 

Bıraktığımız yerden devam etmek 
istiyoruz. Her sene bir deneyim. Ora-
da kalamayız. Bazı şeyleri normalleş-
tiriyoruz.

Önümüzdeki yılda yeni sezon yeni 
hedefler, yeni heyecanlar. Gelecek 
yıl yine aynı hedeflere koşan, son iki 
sezonda birinde 33’üncü haftaya kadar 
birinde de 34’üncü haftaya kadar ya-
rışın içinde olan, aynı organizasyon-
da aynı planda aynı duyguda hareket 
eden bir takım olacak. 

Geçen sezon transfer sirkülasyo-
nu olmasına rağmen 34 hafta yarışın 
içinde kaldık. Bu sene böyle bir duru-
mumuz yok. Mukavelesi devam eden 
oyuncular var. İyi bir sezon geçirdik 
aramıza bir tek Soner katıldı. Aynı 
heyecan ile devam etmek istiyoruz” 
şeklinde konuştu. 

“SONER AYDOĞDU
 İNANDIĞIM BİR OYUNCU” 

Deneyimli çalıştırıcı, yeni trans-
fer Soner Aydoğdu ile ilgili de konu-
şarak, “Soner benim milli takıma da 
aldığım, yetenekli bir oyuncu. Genç-
lerbirliği alt yapısından yetişmiş, en 
son Akhisasar’da olan inandığım bir 
oyuncu. Bugünü düşünürken geleceğe 
de yatırım yapmak amacıyla düşün-
düğümüz oyunculardan bir tanesiydi. 
O da bizi tercih etti. Şu an federasyo-
na vereceğimiz kadromuz hazır. Ama 
oyuncumuzu isteyen olur arz talep me-
selesidir. B planımız var. Hiç bir şey 
olmayacakmış gibi devam edeceğiz” 
açıklamasını yaptı. 

“EMRE BELÖZOĞLU 
TÜRK FUTBOLUNUN ÖZEL 
OYUNCULARINDAN BİRİ” 

Sözleşmesi uzatılan takım kaptanı 
Emre Belözoğlu’nun Türk futbolunda 
önemli bir yerde olduğunu ifade ede-

rek, “Kaptan oynayabildiği kadar oy-
nasın. Türk futbolunun özel oyuncula-
rından. Çok iyi çalışıyor bize çok katkı 
sağlıyor. Bu sene tekrardan oynama-
sını istedik. O da bu duyguyu fiziksel 
ve zihinsel olarak yaşıyor. O da oyna-
mak istedi” değerlendirmesini yaptı. 

“YENİ YÖNETİM VE COCU 
FENERBAHÇE CAMİASINA 

HAYIRLI OLSUN” 
Abdullah Avcı, Fenerbahçe’nin 

yeni teknik direktörü Phillip Cocu ile 
ilgili de konuşarak, şunları kaydetti: 

“Hem yönetim değişti hem de 
hoca değişti. Fenerbahçe camiasına 
hayırlı olsun. Dışarıdan takip ettiğimiz 
bir hoca. Avrupalı ve büyük ihtimal-
le sisteme ve düzene sadık, detaycı 

planlı bir organizasyon içinde çalışa-
cağını düşünüyorum. Öyle olduğunu 
da gösteriyor. Hazırlık ve lig maçları 
başladığı zaman herkesin birbirini ta-
nıma fırsatı daha fazla olacak. Onlara 
da hayırlı olsun.” 

“4 SENE ÖNCE SIFIR 
SEYİRCİMİZ VARDI” 

Başarılı teknik direktör, seyirci 
topluluklarının da arttığını vurgulaya-
rak, şu ifadelere yer verdi: 

“Son 4 sezonda Avrupa Ligi’nde 
ve Şampiyonlar Ligi Play-Off’unda yer 
alan bir takım olarak ve son iki se-
zonda da şampiyonluğu kovalayan bir 
takım olarak sayımız artıyor. 4 sene 
önce sıfır seyircimiz vardı, bugün 4 
binleri 5 binleri bulmaya başladık. 
Seyirci sayısından çok kaliteli seyirci, 
hem kendine hem de takımına saygı 
gösteren bunun bir oyun olduğunu bir 
sezonun bitiğini ve yeni sezon başla-
yacak. 

Güzel duyguların olduğu Fair 
Play’in adına seyircilerin çoğalmasını 
istiyoruz. Kolay olmuyor bu bir kültür 
ve yavaş yavaş artıyor. İyi bir statları 
iyi bir tesisleri var seyirci desteğinin 
hızla artarak devam etmesini bekliyo-
ruz.” 
n İHA

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen sezon 34 hafta şampiyonluk yarışının 
içinde kaldıklarını söyleyerek, bu sezon da aynı heyecan ile devam etmek istediklerini söyledi

Abdullah Avcı
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Konya Büyükşehir Belediyespor-
lu judocu Bilal Çiloğlu, İspanya’nın 
Tarragona şehrinde düzenlenen 18. 
Akdeniz Oyunlarında 73 kiloda ikinci 
oldu. Konya Büyükşehir Belediyespo-
run judocu sporcusu Bilal Çiloğlu, 
İspanya’nın Tarragona şehrinde dü-
zenlenen 18. Akdeniz Oyunlarında 
önemli bir başarıya imza attı. Bilal 
Çiloğlu, ilk maçında Montenegrolu 
rakibi Nikola Gardasevıc’i ippon ile 
mağlup ederek çeyrek finale yüksel-
di. 

Çeyrek finalde rakibi Slovenyalı 
Martin Hojak’ı da ipponlayan milli 
sporcu Bilal Çiloğlu, yarı finalde 2016 
Olimpiyat Şampiyonu Fabio Basıle ile 
karşılaştı. Bilal Çiloğlu eski Olimpiyat 
Şampiyonuna da ippon atarak finale 
yükseldi. Finalde Kosovalı Akil Gja-
kova ile karşılaşan Konya Büyükşehir 
Belediyesporlu Judocu Bilal Çiloğlu, 
iyi bir mücadelenin ardından rakibine 
ippon ile kaybederek Tarragona 18. 
Akdeniz Oyunları 73 kilo ikincisi oldu. 
n İHA

Milli güreşçiler Taha Akgül 
ve Rıza Kayaalp, Grekoromen 
Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 
rakibine yenildiği için gözyaşları-
na hakim olamayan 11 yaşındaki 
Melih Büyükyıldız ile Kızılcaha-
mam’da bir araya geldi. Milli 
güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha 
Akgül, Zonguldak’ta gerçekleşen 
Grekoromen Türkiye Güreş Şam-
piyonası’nda rakibine yenilince 
gözyaşlarına hakim olamayan 11 
yaşındaki Melih Büyükyıldız ile 
Kızılcahamam Rıza Doğan Spor 
Salonu’nda bir araya geldi. 

Ankara Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Müdürü Gürkan Yıldız, Kı-
zılcahamam İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürü Nahit Şahin ile Melih 
Büyükyıldız’ın ailesinin de bu-
lunduğu buluşmada genç spor-
cu, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp 
ile buluşmaktan dolayı duyduğu 
mutluluğu vurgulayarak, “Şam-
piyonlardan birini görmeyi çok 

isterken ikisini bir arada görmek 
beni ayrıca mutlu etti. Şampi-
yonları görmek hayalimdi. 

Güreşi çok seviyorum. Ders-
lerimi de güreşle birlikte yürü-

tebiliyorum” şeklinde konuş-
tu. Melih, aynı zamanda spor 
salonunda gerçekleştirilen ant-
renmana da katıldı. 
n İHA

Bilal Çiloğlu milli gurur yaşattı Milli güreşçilerden anlamlı ziyaret

Selçuklu Belediyespor Kulübü spor-
cusu 20 yaşındaki Zeynep Cankurt, ilk 
defa katıldığı milli takımla birlikte Kick 
Boks Best Fighter Dünya Kupası’nda 
65 kilogram büyükler Point Fighting 
kategorisinde 2 İtalyan rakibini mağlup 
ederek finale yükseldi. Finalde Ukray-
nalı rakibine mağlup olan genç sporcu, 
turnuvayı dünya ikinciliğiyle tamamla-
yarak ülkesini gururlandırdı. 13 sporcu 
ile dünya kupasına katılan milli takım, 
turnuvadan 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz 
madalyayla döndü. 

‘’BU BAŞARIYI 
BEKLEMİYORDUM’’ 

12 yıldır Kick Boks ile ilgilendiğini 
belirten 20 yaşındaki genç sporcu Can-
kurt, ‘’Aslında ben bu başarıyı beklemi-
yordum doğruyu söylemek gerekirse. 
İkinci oldum ve şok geçirdim önce, çok 
mutlu oldum. Tarifi olacak bir şey değil 

bu. Çok mutlu oldum. İnşallah isteyen 
herkese nasip olur. Çünkü senelerimi 
verdim. Senelerimi verdiğim için de bu 
başarıyı elde ettim sonunda. Şükürler 
olsun, çok mutluyum” dedi. 

“PES ETTİĞİM ZAMAN BU 
BAŞARI BENİM ELİME GEÇTİ” 

Her akşam azimle antrenman yap-
tığını vurgulayan Cankurt, spor yapar-
ken pes edilmemesi gerektiğini ifade 
ederek, “Kick Boks’un branşları var 
farklı farklı. Ben Point Fighting yapıyo-
rum mesela. Benim yaptığım branş en 
iyi olanı. Sert bir şey değil, maçlarda 
çok sakatlananlar da olmuyor. Ben çok 
maçlara gittim, döndüm hiç kimseye 
orada bir şey olduğunu görmedim. Eğer 
içlerinde Kick Boks’a dair bir şeyler var-
sa yapsınlar. Bazıları var mesela, ya-
pamıyorlar bırakıyorlar. Bırakmasınlar, 
devam etsinler, hedeflerinin peşinden 

koşsunlar. Çünkü hedeflerinin peşinden 
koştukları zaman elbet bir gün oluyor. 
Ama tabii ki de bazılarının zaman alıyor, 
bazılarının hemen oluyor. Benimki çok 
zaman aldı mesela. Ben çok senelerce 
uğraştım. Pes ettiğim zaman bu benim 
elime geçti. Gençlere de tavsiyem, hiç-
bir zaman bırakmasınlar, hedeflerinin 
peşinden gitsinler” şeklinde konuştu. 
MEVLÜT AKER: “GEÇ KALMIŞ 

BİR BAŞARI BU” 
Zeynep Cankurt’un Kick Boks’a ilk 

adımını atmasından bu yana ona destek 
veren Selçuklu Belediyespor ve milli 
takım antrenörü Mevlüt Aker, böyle bir 
sonuçla daha önce karşılaşabilecekle-
rini söyleyerek, “Zeynep’in her zaman-
kinden daha farklı bir çalışma yapmadık 
aslında. Her sene çalıştığımız program 
bize göre doğru olduğu için tabii ki küçük 
de olsa düzeltmeler yaptık. Zeynep’in 

bundan önce zaten fazlası vardı, eksiği 
yoktu, Türkiye standartlarına göre. Tek 
eksiği birazcık mental olarak kendine 
güveni yoktu. Onu tamamlamaya ça-
lıştık. Bunu her geçen yıl biraz daha 
üstüne koyduk. Bu yıl alacağı başarıyı 
aslında yıllar önce alabilirdi. Bana göre 
geç kalmış bir başarı bu. Ülkeyi gurur-
landıracak bir başarıydı. Tabii ki ben 
de antrenörü olarak çok mutlu oldum. 
Zaten bizim ilk hedefimiz ve amacımız 
sporcularımızı belli bir seviyeye getirip 
milli takım adına, bayrağımız için hu-
şuyla çalıştırmak. Önemli olan burada 
vatan ve millettir” diye konuştu. 

Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan 
Zeynep Cankurt’un çalıştığı sırada sa-
londa bulunan minik kick boksçular da 
büyük bir coşkuyla genç sporcunun etra-
fına toplanarak kendisinden imza istedi. 
n İHA

Konyalı sporcu Zeynep Dünya Kupası’nda ikinci oldu

Pes etmedi 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Aşkan Mahallesi’nde yapımı 
devam eden spor kompleksi inşaa-
tında incelemelerde bulundu. Başkan 
Toru, “Aşkan, Alavardı, Necip Fazıl, 
Yaka Mahallelerimizin ihtiyacı olan 
spor donatılarını sağlamak üzere Aş-
kan Spor Kompleksi inşaatı, yıl sonu 
itibariyle halkımıza hizmet vermeye 
başlayacak” dedi.

Meram Belediyesi, ilçenin dört bir 
köşesinde yatırımlarına hız kesme-
den devam ediyor. Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Aşkan Mahal-
lesi’nde yapımına devam edilen spor 
kompleksi inşaatında incelemelerde 
bulunarak bilgi aldı.
“YIL SONU İTİBARİYLE HİZMET 

VERMEYE BAŞLAYACAK”
Değişen yaşam koşulları ile birlik-

te halkın ihtiyaçlarının da değiştiğine 
dikkat çeken Başkan Toru,  “Sportif 
alanlar, sosyal tesisler ve parklarımız-
la ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 
Bu kapsamda Aşkan, Alavardı, Necip 
Fazıl, Yaka Mahallelerimizin ihtiyacı 
olan spor donatılarını sağlamak üzere 
daha önce başlamış olduğumuz Aş-
kan Spor Kompleksi inşaatı, yıl sonu 
itibariyle halkımıza hizmet vermeye 
başlayacak.” dedi.
“SPORUN FARKLI DALLARINA 
OLAN İHTİYAÇ KARŞILANMIŞ 

OLACAK”
Başkan Toru, spor kompleksi ile 

ilgili bilgiler verirken şunları söyledi; 

“Tesisimiz toplamda 12 bin 400 met-
rekarelik alana oturuyor ve 4 bin 200 
metrekarelik inşaat alanına sahip. 
Spor kompleksimizin içerisinde yer 
alan iki kapalı bir açık tenis kortu, 7 
kulvarlı okçuluk alanı, 2 squash alanı, 
badminton alanı, basketbol sahası, 
bay ve bayanlar için fitness alanları, 
çocuklarımız için oyun bölümleriyle 
birlikte Meram’da sporun farklı dalla-
rına olan ihtiyaç karşılanmış olacak. 
Tesisimizde şu an ki imalat yüzde 65 
seviyesinde. İnşallah Kasım ayı gibi 
tefrişat tamamlanarak belediyemiz 
tarafından işletmeye açılmış olacak. 
Meram, spor açığını hızla gidermeye 
devam ediyor. Spor kompleksimiz il-
çemize şimdiden hayırlı olsun.”  
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Büyükler-Gençler-Yıldızlar ve Minikler Kick 
Boks Şampiyonası bugün Elazığ’da start alıyor. Sel-
çuklu Belediyespor bu şampiyonada Konya’yı temsil 
edecek. Mavi beyazlı kulüp resmi sitesinden yaptığı 
açıklama ile sporcularına başarılar diledi. Yapılan 
açıklamada, “Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks 
Takımı, 3-11 Temmuz tarihleri arasında Elazığ’da dü-
zenlenecek olan ‘Türkiye Büyükler-Gençler-Yıldızlar ve 
Minikler Kick Boks Şampiyonası’ için yola çıktı. Spor-
cularımıza madalya yolunda başarılar dileriz” ifadeleri 
yer aldı.  n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 
resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Konyaspor kam-
pına katılan genç yeteneklerine teşekkür ederek, başarı 
diledi. Yapılan açıklamada, Geçtiğimiz sezon kadro-
muzda yer alan futbolcularımızdan kalecimiz Mücahit 
Atalay futbolcularımız Sertan Yiğenoğlu, Mücahit Can 
Akçay, Ali Yaşar ve  Savaş Polat, Atiker Konyaspor kad-
rosunda yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kulübümüze 
verdikleri katkı nedeni ile futbolcularımıza teşekkür 
eder, Atiker Konyaspor kadrosunda kendilerine başarı-
lar dileriz” ifadelerine yer verildi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu, Konya’yı 
Elazığ’da temsil edecek

Anadolu Selçukspor 
gençlerine teşekkür etti

Haziran ayında İtalya’da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası’nda ikinci olan 
Zeynep Cankurt, “Ben çok senelerce uğraştım. Pes ettiğim zaman bu benim 

elime geçti. Senelerimi verdiğim için de bu başarıyı elde ettim” dedi

Aşkan’da spor kompleksi inşaatı yükseliyor



Atiker Konyaspor, Aytaç Kara ile masada
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 

Atiker Konyaspor Trabzonspor ile 
yollarını ayıran Aytaç Kara ile görü-
şüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay 
transfere onay verirse Aytaç Kara 
Konyaspor forması giyecek.

İlk transferini Uğur Demirok’u 
kadrosuna katarak gerçekleştiren 
Atiker Konyaspor Fenerbahçeli Aatıf 
Chahechouhe için girişimde bulun-
muştu. Bu transfer için çalışmaları 
sürdüren Atiker Konyaspor yöneti-
mi sürpriz bir ismi gündemine aldı. 
Trabzonspor ile sözleşmesini feshe-
den Aytaç Kara Konyaspor forması 
giyebilir. Aytaç geçen sezon Yeni 
Malatyaspor’da kiralık olarak forma 
giymişti.

TRABZONSPOR SERBEST 

BIRAKTI
Dame N’Doye’u Copenha-

gen’a, Matus Bero’yu da Vitesse’ye 
satan Trabzonspor, Aytaç Kara’nın 
da sözleşmesinin karşılıklı olarak 
feshedildiğini KAP’a bildirdi. Ku-
lüpten, borsaya yapılan açıklamada 
“Şirketimiz ile futbolcumuz Aytaç 
Kara arasındaki profesyonel futbolcu 
sözleşmesi, karşılıklı olarak feshe-
dilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

KARARI TEKNİK EKİP 
VERECEK

Birden fazla transferi bitirme 
noktasına gelen Atiker Konyaspor 
son kararı teknik heyete bıraktı. Rıza 
Çalımbay ve ekibi onay verirse Aytaç 
Kara gelecek sezon için Konyaspor 
forması giyecek. Transferin kısa süre 

içinde netleşmesi bekleniyor. Pek 
çok takımın istediği Aytaç’ın özellikle 
Konyaspor’u istediği gelen bilgiler 
arasında.

AYTAÇ KARA KİMDİR?
Altay alt yapısında yetişen Ay-

taç Kara Eskişehirspor’da gösterdiği 
performansla adından söz ettirmişti. 
Ardından 2 Milyon Euro’ya Trab-
zonspor’a transfer olan genç oyuncu 
bir türlü istenileni veremedi. Geçen 
sezonu Yeni Malatyaspor’da kiralık 
geçiren Aytaç, ortaya koyduğu per-
formansla takımının ligde kalmasın-
da büyük pay sahibi olmuştu. 

25 yaşındaki oyuncu orta saha-
nın merkezinde forma giyiyor. 185 
boyundaki Aytaç geçen sezon 4 gol 5 
asistlik performans ortaya koymuştu.
n YUNUS ALTINBEYAZ 

RPS
Kulluk: Bambaşka bir 
Konyaspor izleteceğiz

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı 
Hilmi Kulluk ve beraberindeki he-
yette yer alan ikinci başkan Selçuk 
Aksoy, başkan yardımcıları Cela-
lettin Yılmaz ve Okay Tınkır ile bir-
likte Konya Valisi Yakup Canbolat’ı 
makamında ziyaret etti. Olağanüstü 
genel kurul sonrası Konya Valisi Ya-
kup Canbolat’a nezaket ziyaretinde 
bulunan Başkan ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Konyaspor ile ilgili son ge-
lişmeler ve geleceğe yönelik projeler 
hakkında kendilerini bilgilendirdiler.

KULLUK: DESTEĞİNİZİN 
SÜRMESİNİ İSTİYORUZ
Konya şehrine ve halkına yakışır 

bir takım oluşturabilmek için yönetim 
kurulunun yoğun bir şekilde çalış-
tığını ifade eden Başkan Hilmi Kul-
luk “ Bu sezon bambaşka bir Atiker 
Konyaspor izlettirmek istiyoruz. Rıza 
Çalımbay hocamıza ve futbolcuları-
mıza güveniyoruz. Geçtiğimiz sene 

yaşadığımız sıkıntıları bir kez daha 
yaşamamak için işi baştan sıkı tu-
tuyoruz. İnşallah hepimiz için ve-
rimli ve yüzümüzü güldürecek bir 
dönem yaşayacağız. Bunun için 
elimizden gelen bütün gayreti sarf 
ediyoruz. Bugüne kadar verdiğiniz 
desteğin aynı şekilde sürmesini 
diliyoruz” dedi.

CANBOLAT: UMARIM 
GÜZEL SEZON GEÇİRİRİZ

Konya Valisi Yakup Canbolat 
ise ziyarette yaptığı konuşmada 
“ Hayırlı olsun. Allah muvaffak 
etsin. Konyaspor bu şehrin en 
önemli markalarından biri. Bu 
markanın başarılı olma zarureti 
var. O yüzden bütün Konya el ele 
verip takımımızı ve dolayısıyla şeh-
rimizi layık olduğu yere taşımakla 
yükümlüyüz. Bu vesileyle her zaman 
kulübümüzün yanındayız, destek 
vermeye hazırız. Umarım şehrimiz 

ve takımımız açısından güzel sezon 
geçiririz tekrar başarılar ve muvaffa-
kiyetler diliyorum” şeklinde konuştu.

 Ziyaretin ardından Başkanı Hilmi 

Kulluk Valimiz Yakup Canbolat’a üze-
rinde ismi yazılı forma, çiçek, stad-
yumun seramik maketi ve çeşitli he-
diyeler takdim etti. n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’un milli kalecisi Serkan Kırıntılı sezon sonu 
sona erecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. İsmi Galatasaray ile 
anılan yıldız oyuncu kendisini 2 yıl daha Konyasporlu yapan imzayı 
atarak iddiaların da önüne geçmiş oldu.

Atiker Konyaspor’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Tec-
rübeli ve Başarılı Kalecimiz Serkan Kırıntılı ile sözleşmemizi 2019 
- 2020 sezonunun sonuna kadar uzattık.” İfadeleri kullanıldı. 

2015 yılında Atiker Konyaspor’a transfer olan Serkan Kırıntılı 
toplam 11 kez yeşil beyazlı formayı giydi. Başarılı bir performans 
ortaya koyan deneyimli oyuncu milli takıma kadar yükseldi. 
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor, iki günlük program ile hazırlıklarının Konya 
bölümünü tamamladı ve birinci etap kampı için dün öğleden sonra 
Kayacık Tesisleri’nden karayolu ile Bolu’ya hareket etti.

Konyaspor’un Bolu Dorukkaya Hotelde 16 Temmuz’da sona 
erecek birinci etap kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: “Ali 
Turan, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Ferhat Öztorun, 
Nejc Skubic, Moryke Fofana, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Musa 
Araz, Amir Hadziahmetovic, Vedat Bora, Adis Jahovic, Mustapha 
Yatabare, Abdou Razack Traore, Uğur Demirok, Mücahit Can Akçay, 
Savaş Polat, Mücahit Atalay, Enes Akgün, Ahmet Gökbayrak, Sertan 
Yİğenoğlu, Emre Sofuoğlu, Ali Yaşar, Ahmet Çolak..”

 Atiker Konyaspor’da izinli olan oyuncular bugünden itibaren 
kampa dahil olurken, Petar Filipovic’in tedavisine ise Konya’da de-
vam edilecek.  n SPOR SERVİSİ

2018-2019 sezonunun hazırlıklarına 2 Temmuz Pazartesi günü 
Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başlayan Atiker Kon-
yaspor, ikinci ve son çalışmasını dün öğle saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yöneti-
minde yapılan antrenmana izinli olan Serkan Kırıntılı, Samuel Eto’o, 
Deni Milosevic ve Wilfred Moke katılmadı.

Oyuncular 11’er dakikalık 3 seri üzerinden yapılan koşu ve aç-
ma-germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Serkan Kırıntılı 2 yıl 
daha Konyaspor’da

Atiker Konyaspor’un 
Bolu kampı başladı

Kartal Konya’daki son 
çalışmasını yaptı

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk Konya Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaretinde 
konuştu. Geçen sezon yaşanan sıkıntıları yaşamamak için işi baştan sıkı tuttuklarını 
belirten Kulluk, “ Bu sezon bambaşka bir Atiker Konyaspor izlettirmek istiyoruz” dedi

Yavru Kartal’da Mehmet Güney devam dedi

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anado-
lu Selçukspor’da Olağanüstü Gene Kurul 
gerçekleştirildi. 55 delegenin katıldığı 
genel kurulda seçim ilk oturumda ger-
çekleştirildi. İlk olarak Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunarak başlanan yeşil 
beyazlı takımın genel kurulunda Başkan 
Mehmet Güney, faaliyet raporu ve mali 

tabloları okudu. Okunan raporların kabul 
edilmesinin ardından protokol konuş-
maları yapıldı. Mehmet Güney yaptığı 
açıklamalarda oyuncu yetiştirmek adına 
kurulduklarını ifade ederek, geçtiğimiz 
sezon devre arasında sadece Savaş Polat 
transferi ile önemli bir çıkış yakaladıkla-
rını belitti. Öte yandan Başkan Güney, 

oyuncu satışlarından ve TFF’den gelecek 
olan gelirler ile kulübün borcunun tama-
men biteceğini, kulübü 1 buçuk milyon 
TL borç ile teslim aldıklarını söyledi. 

MEHMET GÜNEY İLE YOLA DEVAM
Yapılan konuşmaların ardından Ola-

ğanüstü Genel Kurul’da seçime geçildi. 
Kurula tek liste ile katılan Mehmet Güney, 

delegelerin oy çokluğu ile yeniden Konya 
Anadolu Selçukspor’un başkanlığına se-
çildi. Konya Anadolu Selçukspor’da yeni 
yönetim kurulunda şu isimler yer aldı; 
Mehmet Güney, Mehmet Ay, Abdullah 
Yayla, Ömer Zeren, Mehmet Ali Gökhan, 
Mehmet Yılmaz, Halil Bölükbaşı, Murat 
Erdoğdu, Serkan Abaz.  n SPOR SERVİSİ
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