
Samanda fiyat 
yükseldi, talep artmadı
Son yılların en çok konuşulan konuları arasında yer alan saman 
fiyatları düşmesi beklenirken bu yıl da yükselerek 45 kuruşa 
çıktı. Samanın altın dönemi olmasına rağmen satıcılar, elleri 
boş beklediklerini ifade etti. Saman Satıcılarından İsmail Tanacı, 
büyük firmaların samanı ucuza aldığını dile getirerek, “Bizler için 
saman bu sene altın dönemini yaşamıyor. Büyük firmalar tarlada 

sapı alırken 20-25 kuruş alıyorlar. Biz alırken ise 30-35 kuruşa 
geliyor 40-45 kuruşa da satıyoruz” dedi. Kurban Bayramı’nın 
ardından satışların olmasını dört gözle beklediklerini de belirten 
Tanacı, devletin de bu duruma çözüm bulması gerektiğini 
vurguladı. 
n HABERİ SAYFA 14’TE
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HAYATA GEÇMELİ

YAZ GELDİ, ÇİÇEKÇİLER 
HAREKETLENDİ

KGC Başkanı Sefa Özdemir: 

Düğün sezonuyla işleri açıldı

24 Temmuz Basın ve Da-
yanışma Günü dolayısıyla 
basının ve yerel basının 
sorunlarına dikkat çeken 
Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir, yıl-
lardır sürüncemede kalmış, 
kemikleşmiş sorunların 
çözülmesi için Basın Meslek 
Yasası’na ihtiyaç duyulduğuna işaret etti. Özdemir, 
medya alanında yıllardır dile getirilen ama bir türlü 
yapılamayan mesleki düzenlemelerin bir an önce 
gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Düğün, sünnet, açılış, organizasyon sezonunun 
başlaması ile birlikte çiçekçilere olan talep arttı. Çi-
çekciler yaşanan hareketlilikten oldukça memnun.  
Havzan Florium Firma Sahibi Osman Doğramacı, 
“Düğün sezonun açılması ile birlikte işlerimizde 
hareketlilik başladı” dedi.

n HABERİ SAYFA 15’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

Harun Tüfekci’nin 
annesi vefat etti 

Selçuklu’dan
3 yeni anaokulu 

Karatay’ı marka
yapacak tesis 

Meram’dan Millet 
Kıraathanesi

Eski Orman ve Su İşleri Bakan 
Yardımcısı Harun Tüfekci’nin 
annesi Sabriye Tüfekci, Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Cenaze tö-
renine Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli de katıldı. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Selçuklu Belediyesi olarak her 
fırsatta eğitime destek verdik-
lerini ifade eden Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Şuanda 3 anaokulunun 
inşaatı devam ediyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 16’DA

Termal turizmde önemli 
yatırımların yeni adresi olan Ka-
ratay’da, İsmil Termal Tesisle-
ri’nin inşası yükseliyor. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, İsmil Termal Tesis-
leri’nin Türkiye için marka bir 
termal tesis haline geleceğini 
söyledi. n HABERİ SAYFA 13’TE

Meram Belediyesi, Dr. Ahmet 
Özcan Caddesi üzerinde Millet 
Kıraathanesi açmaya hazırlanı-
yor. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “1 aylık süre içeri-
sinde kıraathanemiz vatandaşı-
mızın hizmetinde olacak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE
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Ahmet Ayata İnşaat’ın 
sahibi Ahmet Ayata, 
lokomotif bir sektör 

olan inşaatın Konya’da 
sektör çalışanlarına 
çok kazandırdığını 
ancak özellikle son 

birkaç yıldır inşaatın 
bir darboğaza girdiğini 

söyledi 

FİYATLARI EN AZA
İNDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

“İnşaatta maliyetler ucuzken de en 
iyisini yapmaya çalıştık, fiyatlar arttı-
ğı zaman da en iyisini yapmaya çalı-
şıyoruz” diyen Ayata, “Genel olarak 
baktığımızda ise bir dar boğazdan 

geçiyoruz. Ben müşterimizin bilinçli 
olmasını istiyorum. Bir ürünü alırken, 

üreten insanın ve ürünün kalitesini 
ölçebilsinler. Belki bu aralar yavaş 

gidiyor ama biz değerinin altına dü-
şürmemeye çalışıyoruz. Biz kârımız-
dan müşteriye kazandırıyoruz” dedi.  

n HABERİ SAYFA 17’DE

SANATINA SAYGI DUYDU
DEĞERLERİYLE BÜYÜDÜ
İnşaat sektörünün son yıllarda par-
layan bir markası haline gelen Ah-
met Ayata İnşaat’ın sahibi Ahmet 
Ayata, sektördeki serüvenini ve 
inşaat sektörünün genel durumunu 
anlattı. Türkiye’nin farklı yerlerinde 
inşaatlarda çalışan ve 1995 yılından 
bu yana Konya’da faaliyet gösteren 
Ayata İnşaat, sanatına ve değer-
lerine duyduğu saygı ile büyüyor. 
Ayata, “İnşaat da bizim sanatımız. 
Biz bu işin içinden geldik ve daha 
çok yapacağımız proje var” dedi.

‘Sektör darboğazda’ 

‘Bakımlardaki hatalar
yangına sebep oluyor’

Sıcak havaların etkili olmasıyla birlikte araç yangınları, 
sürücüler için tehlike arz etmeye başladı. MMO Konya Şube 
Başkanı Aziz Hakan Altun, yangınların bakımlardan dolayı 

kaynaklandığını belirtti. n SAYFA 6’DA

17 öğrenci Türkçe 
için biraraya geldi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü 
Türkçe Yaz Okulu kapsamındaki 35 ülkeden öğrenciler 
Konya Bilim Merkezi ev sahipliğinde biraraya geldi. 

n SAYFA 16’DA

ASELSAN’ın Konya
ortakları belli oldu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
imzalanan ve temeli atılacak tesisin 2019’da üretime 

geçmesi hedefleniyor. Konya’ya kurulacak olan tesisin 
ortakları ise açıklandı. n SAYFA 2’DE
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ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ortaklığında Konya’da, Tür-
kiye’nin ihtiyacı olan savunma araçlarının üretileceği merkezin ortakları belli oldu

ASELSAN’a 24 ortak!
ASELSAN ve Konya Savunma Sa-

nayi A.Ş. ortaklığında 300 milyon lira 
sermayeli şirketin kurulmasına dair 
proje için imzalar geçtiğimiz günlerde  
atılmıştı.  Silah sistemlerinin üretil-
mesi, tasarımı, Ar-Ge’si ve inovasyon 
merkezi oluşturulması kapsamında, 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 35 bini 
kapalı 140 bin metrekarelik alanda Si-
lah Sistemleri Tesisi kurulacak. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ta-
rafından imzalanan ve temeli atılacak 
tesisin 2019’da üretime geçmesi he-
defleniyor. Konya’ya kurulacak olan 
tesisin ortakları ise açıklandı. 

ASELSAN ve Konya Savunma Sa-
nayi Anonim Şirketi ortaklığında Kon-
ya’da kurulacak tesiste Türkiye’nin 
ihtiyacı olan savunma sistemleri imal 
edilecek. Türkiye’nin ithal ettiği orta 
kalibredeki tüm silah sistemlerinin 
üretilmesi planlanıyor. Bunlar içe-
risinde otomatik makineli tüfekler, 
otomatik toplar, stabilize sistemler, 
komuta sistemleri ve hedef vurma 
sistemleri var. Konya Savunma Sana-
yi AŞ’nin yüzde 49, ASELSAN’ın ise 
yüzde 51 hissesinin olduğu bir şirket. 
Bu şirkette tamamen ASELSAN’ın 
insan kaynağı, know-how ve birikimi 
söz konusu. 

Önümüzdeki dönemde ciddi 
anlamda istihdam, mühendislik ve 
teknoloji kabiliyetinin kazanılması 
durumu olacak. İlk üretimin 2019 so-
nunda başlaması öngörülüyor. Tesisle 
birlikte Konya’nın teknolojik altyapısı 
değişecek, desteklenecek ve dijital yol 
haritasında öne geçmiş olacak. 

24 FİRMA ORTAK OLDU 
300 milyon TL sermaye, 60 mil-

yon TL makine ve teçhizat ile 85 mil-
yon TL inşaat yatırımıyla kurulacak 
olan tesis, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
kullandığı silahların yerli ve milli ola-
rak üretileceği üretim, tasarım ve ino-
vasyon merkezi olacak. Bu kapsamda 
Konya ASELSAN’ın ortakları belli 
oldu. 24 şirket ASELSA’nın silah sis-
temleri fabrikasına ortak oldu. 

İşte ASELSAN’ın ortakları; 

1- İbrahim Koyuncu (Koyuncu 
Nakliye Pazarlama ve Ticaret A.Ş.)

2- Mustafa Büyükeğen (Safa Ta-
rım A.Ş.)

3- İbrahim Aydoğan (Mges Ener-
ji Üretim İnşaat ve Tarımsal Ürünler 
Sanayi TC. A.Ş.)

4- Hıfsı Soydemir (MTSC Otomo-
tiv Makina ve Metalurji San.ve Tic. 
A.Ş.)

5- Mehmet Ali Arıcı (Beşel En-
düstriyel Gıda Ürünleri A.Ş.)

6- Naci Tanık (S.S. Huğlu Av Tü-
fekleri İmalı ve Alım Satım Küçük Sa-
nat Kooperatifi)

7- Nevzat Kahveci ( Kahveci Oto-
motiv San. Tic. A.Ş.), 

8- Münür Uluğ (Ulusan Alümin-
yum Sanayi ve Ticaret A.Ş.),

9- Veysel Alver (MPG Makine 
Prodüksiyon Grubu Makine İmalat 
San. ve Tic. A.Ş.)

10- Ömer Atiker (Ömer Atiker 
Makine Metal İnşaat ve Yakıt Sistem-
leri İthalat)

11- Yasin Şekeroğlu (Şekeroğlu 
Kimya ve Plastik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.)

12- Necip Çimen (Konya Saraylı 
Madeni Eşya İmalat Pazarlama San. 
ve Tic. Ltd. Şti.)

13- Selim Akdaş (Akdaş Makina 
Silah Sanayi İthalat İhracat Tic. Ltd. 
Şti.)

14- Abdussettar Eruzun (Derya 
Silah San. Ltd. Şti.), 

15- Hasan Kavak (Betokav Beton 
Mam. İnş. Mak. Plast. San. Tic. A.Ş.)

16- Abdullah Topatan (Abdullah 
Topatan)

17- Nihat Akpınar (Enka Süt ve 
Gıda Mamülleri Sanayi Ticaret A.Ş.)

18- Hakkı Fil (Filkar Otomotiv 
San. Tic. A.Ş.)

19- Mustafa Özdemir (İmaş Maki-
na Sanayi A.Ş.)

20- Yunus Ceylan (Mustafa Cey-
lan Endüstri A.Ş.)

21- Mustafa Sağbili (Savema 
Markalama ve Kodlama Makinaları 
San. Tic. Ltd. Şti.)

22- Memiş Kütükcü (Merkez Hid-
rolik A.Ş.)

23- Hamza Tarip (Hamza Tarip)
24- Muhammed Usta (Akus Silah 

Sanayi ve Ticaret A.Ş.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Oto klimacılarda 
aşırı sıcak mesaisi

Hava sıcaklıklarında son gün-
lerde görülen yükseliş, araç klima-
larına duyulan ihtiyacı artırırken, 
bu cihazların tamir ve bakımını 
yapan servislerde de yoğunluğa 
neden oldu.

Araçlarındaki klimaları kullan-
mak isteyen sürücüler öncelikle 
oto klimacıların yolunu tutuyor. 
Eski sanayide klima servisliği ya-
pan Tekelioğlu Oto Elektrik ve Kli-
ma Servisi sahibi Ersin Tekelioğlu, 
hava sıcaklıkların artması ile birlik-
te işlerinde yoğunluğunun artığını 
ifade ederek, “Havaları ısınması ile 
birlikte klima bakımına olan talep 
arttı. Yaşanan taleplerden esnaflar 
olarak memnunuz. Klima bakı-
mı önemli. Özellikle yaz aylarında 
klimaya olan talep artıyor. Her yıl 
bakım yapılırsa daha iyi olur. Çün-
kü kışları klima çok kullanılmadı-
ğı, yani devir daim olmadığı için 
içindeki gaz havaya dönüşüyor. 
Havaya dönüştüğü zaman içinde 
gaz gözüküyor ama randıman alı-
namıyor. Soğukluk kalitesi gidiyor. 
Devamlı klimayı çalıştırmak araca 
ve motoruna zarar verir. Onun 
için zaman zaman klimayı kapat-
makta fayda var. Çünkü dışarısı 
sıcak, klima da çalışınca araç hava 
alamadığından klima ve motor za-
rar görür. Şehirlerarası yolculukta 
klimayı çok rahat kullanabilirsiniz. 
Yaz başlarında klimanın gazının 
ölçtürülmesi lazım. Klimanın eksik 

gazla çalıştırılması da araca zarar 
verir. Soğutmaz, sıcak hava verir. 
Merdiven altı diye tabir edilen yer-
lerde doldurulan gazlar hem düz-
gün çalıştırma sağlamayacak hem 
de gaz kaçağı gibi sorunlar çıkara-
bilecektir. Düzgün olmayan bir gaz 
hem motorun gücüne etki edecek 
hem de uzun vadede daha mas-
raflı olacak. Bunun için tavsiyemiz 
servis veya yetkili kişiler tarafından 
bunun yapılmasıdır. Klima bakımı-
nı düzenli yaptırmak ciddi oranda 
yakıt tasarrufu sağlar. Bakımı ya-
pılmamış klimalarda kompresör ve 
klima sistemi ile istenilen soğuk-
luğu sağlayabilmek için daha çok 
çalışır ve motordan daha çok yakıt 
harcamış olur” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Düğün, sünnet, açılış, organizasyon sezonunun başlaması ile birlikte çiçekçilere olan talep arttı. Çiçekciler yaşanan hareketlilikten olduk-
ça memnun.  Havzan Florium Firma Sahibi Osman Doğramacı, “Düğün sezonun açılması ile birlikte işlerimizde hareketlilik başladı” dedi

Yaz geldi, çiçekçiler hareketlendi
Özel günlerin vazgeçilmezi çi-

çekler, yaz ayında daha fazla talep 
görüyor. Çiçekçiler de talep ne-
deniyle fazla mesai yapıyor.  Yaz 
mevsimiyle gelen düğün ve sünnet 
sezonundaki hareketlilik çiçekçilerin 
de yüzünü güldürüyor. Çiçekçiler, 
bu dönemde en çok gelin ve sünnet 
arabası süslüyor. Neredeyse her çi-
çekçinin önünde süslenen bir araba 
görmek mümkün.  Esnaflar yaşanan 
hareketlilikten oldukça memnun 

GENİŞ BİR YELPAZADE 
MÜŞTERİLERİMİZE HİZMET 

VERMEKTEYİZ
Havzan Florium Firma Sahibi 

Osman Doğramacı, düğün sezo-
nun açılması ile birlikte işlerinde 
hareketlilik artığını ifade ederek, 
“Havzan Florium olarak diğer çiçek-
çilerden farklı olarak konseptimizde 
Helyum Balon, parti malzemeleri 
bulunuyor. Bunun yanında buketler, 
teraryumlar, çelenkler, gelin ara-
bası-sünnet arabası süsleme, saksı 
çiçek, kutu çiçek, tablolar ve klasik 
araç kiralama bulunuyor. Özel gün-
lere kiraladığımız sünnet 
ve düğün araçlarımız 
mevcut. Geniş bir yel-
pazede müşterilerimize 
hizmet vermekteyiz. 
Düğün sezonun açılma-
sı ile birlikte işlerimiz-
de hareketlilik başladı. 
Bizler tüm araçlarımızın 
süslemesinde canlı çiçek 
kullanıyoruz. Bizler müş-
terilerimizin istekleri ve 

zevklerine uygun araç süslemelerini 
yapıyoruz. Arabanın arkasına ismini 
papatyalarla güllerle yazdırmak is-
teyenler oluyor. Şu anki eğilim ise 
çiftler birbirlerine hitap ettikleri söz-
leri yazdırıyor. Esprili araba arkası 
yazılarından en dikkat çekeni ise bir 
matematik öğretmeninin ‘x’e de-
ğer verdim, seni bulamadım’ yazısı 
oldu. ‘Meleğimi aldım cennete gidi-
yorum’, ‘üzülme annesi kızın kalbi-
min bir tanesi’ gibi esprili yazılar var. 
Daha romantik yazı isteyenler baş 
harflerini ya da isimlerini çiçeklerle 
yazdırıyorlar. Onun dışında sünnet 
arabası süslüyoruz. Sünnet arabala-
rının süslenmesinde daha çok balon 
ve tül kullanılıyor. Araba arkası yazı-
sı olarak da en çok tercih edilen ’azı-
cık ucundan’ oluyor. Tüm evlenecek 
çiftlerimizi işyerimize bekliyoruz. 
Havzan Florium olarak çiftlerimize 
unutulmaz bir düğün ve sünnet ola-
cak çocuklarımız için unutulmaz bir 
hatıra akıllarda bırakmak istiyoruz” 
diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Havzan Florium Firma Sahibi Osman Doğramacı

Ersin Tekelioğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve temeli atılacak tesisin 2019’da üretime geçmesi hedefleniyor.
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İslam ile Zeynep bir ömür mutluluğa ‘evet’ diyerek dünyaevine girdi. Karadeniz düğün 
geleneğine göre evlenen genç çifti bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı

Mutluluğunuz daim olsun

Safiye-Mehmet Bektaşoğlu çiftinin 
oğulları, Taka Restaurant sahipleri Zeke-
riya, Refik ve Harun Bektaşoğlu’nun kar-
deşi İslam, Sıdıka-Mehmet Ülküzeybek 
çiftinin kızı Zeynep ile hayatını birleştirdi. 
Bektaşoğlu ve Ülküzeybek ailelerinin bu 
mutlu gününde Konya ve Trabzon proto-
kolü ile çok sayıda davetli biraraya geldi. 
Düğüne AK Parti Genel Başkan yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK 
Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 
AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muham-
met Balta, Adnan Günnar, Salih Cora, AK 
Parti Konya eski Milletvekili Mehmet Ba-
baoğlu,  Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bes-

tami Tezcan, Konya İl Müftüsü Ahmet Po-
çanoğlu ile çok sayıda davetlinin katıldığı 
düğünde çiftlerin nikâhını Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
kıyarken nikâh şahitliklerini de düğüne ka-
tılan protokol yaptı. Düğünde Karadenizli 
sanatçı Yüksel Baltacı Karadeniz yöresine 
ait eserlerden konser verirken Akçaabat 
folklor ekibi de Horon gösterisi yaptı. Nikâh 
sonrası toplu horon çeken davetlilere Ka-
radeniz usulü yemek ikramında bulunul-
du.  Karadeniz havaları ve Karadeniz yö-
resinin ikramları ile Konyalılara Karadeniz 
havası yaşatan Taka Restaurant’ı tebrik 
eder, genç çiftlere iki cihan saadeti dileriz.
n HABER MERKEZİ

Havva ve Orhan 
hayatlarını birleştirdi

Şefika-Abdullah Özaras çiftinin 
oğulları Orhan, Gülfet-H. Hüseyin 
Özyer ailesinin kızları Havva ile 
bir ömür boyu mutluluğa ‘evet’ 
dedi. Genç çiftin nikah ve düğün 
merasimi Selçuklu Şeker Düğün 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Nikah 
törenine katılan Özaras ve Özyer 
ailesinin akraba ve misafirleri Hav-

va ile Orhan’ın mutluluğuna şahit-
lik etti. Özaras ve Özyer aileleri de 
çocuklarının mürüvvetini görme-
nin mutluluğunu yaşadı. Yenigün 
Gazetesi olarak biz de Özaras ve 
Özyer ailelerini tebrik eder, Havva 
ve Orhan çiftine de bir ömür boyu 
mutluluklar dileriz.
n MEVLÜT EGİN  

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sıt-
kı Özgüç’ün kızı Esra, Fatma-Ramazan Bulgurcu çiftinin oğlu Mustafa ile evlendi

Ömür boyu mutluluk 
için ‘evet’ dediler

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis 
Araçları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sıtkı Öz-
güç’ün kızı Esra, Mustafa Bulgurcu ile evlendi. 
Şerife İsmet-Sıtkı Özgüç çiftinin kızı Esra ile 
Fatma-Ramazan Bulgurcu çiftinin oğlu Mus-
tafa dünyaevine girdi. Atiker De Luxe Toplan-
tı ve Düğün Merkezinde gerçekleşen düğün 
merasimine düğüne Konya KONESOB Başka-
nı ve Konya Minibüsçüler Odası Başkanı Mu-
harrem Karabacak, KONESOB Başkan vekiller 
Emin Baranok, Osman Alp ile Pastacılar Odası 
Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, Şoförler Odası 
Başkanı Ahmet Şen, Tesisatçılar ve Çeşme-
ciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügil, Demir-

ciler Odası Başkanı Mehmet Kurt, AK Parti 
İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gürbüz ve 
Özgüç ile Bulgurcu ailelerinin yakınları katıldı. 
Genç çiftin nikâh şahitliğini yapan KONESOB 
Başkanı Muharrem Karabacak kendilerine 
ömür boyu mutluluklar dileyerek, ailelere ise 
‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Davetlileri kapı-
da karşılayarak ‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul 
eden Özgüç ve Bulgurcu aileleri ise misafirle-
re geleneksel düğün pilavı ikramında bulun-
du. Yenigün Gazetesi olarak Esra ve Mustafa 
çiftine ömür boyu mutluluklar diler, Özgüç ve 
Bulgurcu ailelerine ise ‘hayırlı olsun’ dilekleri-
mizi iletiriz.  n HÜSEYİN MENEKŞE
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Ereğli Belediyesi güvenlik amaçlı 
parklara kamera sistemi kuruyor. 
Parkların dört bir köşesini gören 
güvenlik kameraları için vatandaşlar 
memnuniyetlerini dile getirerek 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e 
teşekkür ettiler. Başkan Özgüven, 
“Hemşehrilerimizin huzur ve mutlu-
luğu bizim önceliğimizdir” dedi. 

Parklara güvenlik 
sistemi kuruluyor

Ereğli Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü, Ulu Camii Meydanı zemin 
döşemesi ve peyzaj çalışmasına 
başladı. Çalışma hakkında değer-
lendirmede bulunan Ereğli Beledi-
ye Başkanı Özkan Özgüven, “Ulu 
Cami Meydanımızda zemin taşla-
rının deforme olması ve görüntü 
kirliliği oluşturması sebebiyle ze-
min döşemesi ve peyzaj çalışmala-
rına başladık. Yaklaşık 4 ay sürecek 
bu çalışma ile meydanımız daha 
iyi görüntüye kavuşacak. Belediye 
olarak 4,5 yılda şehrimizin sorun 
teşkil eden tüm eksikliklerini gide-
rerek önemli hizmetler gerçekleş-
tirdik. Bu hizmetlerimizde kalıcıcılık 
en önemli kriterimizdir. Ulu Cami 
Meydanımızda da yapılan yanlış ze-

min döşemesi kısa sürede bozularak 
düzenleme ihtiyacını doğurmuştur. 
2013 Yılında yapımı biten Devlet 
Bahçeli Ulu Cami Meydanı taşları-
nın yerinden oynaması ve kırılması 
nedeniyle tekrar kalıcı ve uzun yıl-
ları öngören bir proje ile meydanda 
Kıraathane, Şehitler Derneğimize 
yer tahsisi ve küçük ama az sayıda 
dükkanların olacağı güzel bir alan 
olarak 4 ay sonra farklı konseptte 
hemşehrilerimizin hizmetine su-
nulacaktır. Gerçekleştireceğimiz bu 
çalışma ile meydanımızı estetik bir 
görünüme kavuşturacağız. Bu nok-
tada bizlere destek olan hemşehri-
lerimize teşekkür eder, şimdiden 
şehrimize hayırlı uğurlu olmasını 
dilerim” dedi.

Ereğli Belediyesi Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü ekipleri Uğur Mum-
cu Caddesi’ne orta refüje Süs Eriği 
Ağacı dikti. Caddeye ayrı bir hava 
katan Süs Eriği Ağaçları vatandaş-
lar tarafından beğeniyle karşılandı. 
“Şehrimizde prestij cadde çalışma-
larımıza devam ediyoruz” diyen 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
“Fiziki Belediyecilik kapsamında 
önemli hizmetleri Ereğli’mize ka-
zandırdık. Sosyal ve kültürel anlam-
da ilçemizde birçok proje ve prog-
ramı gerçekleştirdik. Tüm bunların 
yanında caddelerimizde, parkları-
mızda gerek ışıklandırma gerek-
se yeşillendirme çalışmalarımızla, 

prestij caddelerimizle şehrimize 
kimlik kazandırarak modern bir 
görünüm sağladık. Bu kapsamda 
Uğur Mumcu Caddemizde de orta 
refüjlere diktiğimiz Süs Eriği Ağacı 
ile caddemizi daha da güzelleştiri-
yoruz. Bu ağacımız caddemize çok 
yakıştı. Şehrimize ve vatandaşla-
rımıza daha fazla hizmet götürme 
noktasında gece gündüz demeden 
canla başla çalışıyoruz. Bu noktada 
vatandaşlarımızın olumlu geri dö-
nüşleri, destekleri bizleri daha da 
motive ediyor. Her şey Ereğli için, 
yaptığımız çalışmalarla şehrimizi 
daha değerli hale getirmeye devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Hobi Bahçeleri, Ereğli’de
ilk olma özelliğini taşıyor’

Özgüven: Hizmetlerimiz 
aralıksız devam edecek

Ereğli’den katılımcı 
belediyecilik örneği

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Hobi Bahçeleri sakin-
lerine sürpriz ziyarette bulundu. 
Samimi sohbet ortamında geçen 
buluşmada vatandaşlar Özgüven’e 
teşekkürlerini ileterek yetiştirdikle-
ri ürünlerden takdim ettiler. Hobi 
Bahçeleri’nin Ereğli’de ilk olma 
özelliği taşıdığını belirten Başkan 
Özgüven: “Hobi Bahçelerimiz va-
tandaşlarımızın sosyal kaynaşma 
merkezi ve üretmenin hazzı ile hu-

zurlu vakit geçirilebilmelerini sağla-
yan bir alan olarak ön plana çıkıyor. 
Ayrıca hobi bahçelerimiz şehrimiz-
de ilk olma özelliği taşıyor. Bu yer 
özellikle çocuklarımızın doğayı ve 
toprağı sevmelerine olanak tanıyor 
ve toprakla buluşmalarını sağlıyor. 
Hobi bahçelerimizde vatandaşla-
rımız piknik yaparak, kendi üret-
tikleri ürünleri sağlıklı bir ortamda 
tüketerek boş zamanlarını en güzel 
şekilde değerlendirebiliyorlar” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven kısa süre önce yapımı 
gerçekleşen parkta vatandaşlarla 
bir araya geldi. Samimi sohbet or-
tamında gerçekleşen buluşmada 
mahallelerine yaptığı hizmetlerden 
dolayı mahalle sakinleri Özgüven’e 
teşekkür ederek ikramlarda bu-
lundular.  Yaptığımız hizmetlerin 
takdir görmesi bizleri mutlu ediyor 
diyen Başkan Özgüven, “Kısa süre 
önce Hacı Mustafa Mahallemizde 
yapımını tamamladığımız parkta 

hemşehrilerimizle bir araya geldik. 
İlgileri, ikramları ve güler yüzleri 
için vatandaşlarımıza teşekkür edi-
yorum. Onların mutluluğu ve yüz-
lerindeki tebessüm bizim için her 
şeyden önemlidir. Hizmet nokta-
sında onların da desteğiyle önem-
li çalışmalar yürütüyoruz. Her 
zaman hemşehrilerimizin istek 
ve taleplerini değerlendirerek hiz-
metlerimizi yapıyoruz. Onlarla iç 
içe olarak şehrimizi kalkındırmak 
için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Ereğli Belediyesi Zengen Ma-
hallesi’nin iki ayrı Mahalle olması 
kararını orada yaşayan vatandaş-
lara soruyor. Kalıtımcı Belediye-
cilik örneği göstererek demokrasi 
ile bu konuyu çözüme kavuştur-
mak için 19.07.2018-20.07.2018 
tarihlerinde iki gün halk oylaması 
yapılacak. Hemşehrilerimizin dü-
şünceleri bizim için her şeyden 
önemlidir diyen Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, “Zengen Mahal-
lemizi Aksaray Otoyolu bölüyor 
buna bağlı olarak aşağı ve yuka-
rı diye tabir ediliyor. Bu noktada 
bazı vatandaşlarımız Belediyemi-
ze iki ayrı mahalle olma talebinde 
bulundular. Bizler de bu kararı 
mahallemizin sakinlerinin verme-

si gerektiği düşüncesiyle demok-
rasinin gereği olarak bir halk 
oylaması yapmaya karar verdik. 
19.07.2018 ve 20.07.2018 tarih-
lerinde iki gün bu mahallemizde 
halk oylamamızı gerçekleştirece-
ğiz. Hemşehrilerimizin düşünce-
leri bizim için çok önemlidir. Her 
zaman vatandaşlarımızın istek, 
talep ve önerilerini değerlendiri-
yoruz. Göreve geldiğimiz günden 
bu yana birlikte yönetme prensi-
bimizle çalışmalarımızı yürütü-
yoruz ve hizmetlerimizi onların 
desteği ile gerçekleştiriyoruz. Bu 
anlamda bizlere destek olan tüm 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, 
halk oylamamızın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” dedi.

Devlet Demir Yollarına ait araziyi kiralayan Ereğli Belediyesi son derece estetik bir projeyi daha haya-
ta geçirdi. Eski raylar, malzeme deposu ve metruk yapılar güzel bir parka dönüştürüldü

Ereğli DDY Parkı’nın 
2. etabı hizmete açıldı 

Kurumlar arası işbirliği ile Ereğli 
ilçesine yeni bir park daha kazan-
dırıldı. Devlet Demir Yollarına ait 
araziyi kiralayan Ereğli Belediyesi 
son derece estetik bir projeyi daha 
hayata geçirmiş oldu. Devlet Demir 
Yolları Parkının ikinci etabı düzenle-
nen törenle açıldı. 

Ereğli’ye son dört yılda 26 yeni 
park kazandırdıklarının altını çizen 
İlçe Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven bütün yaş guruplarına hitap 
eden parkta düğün organizasyonla-
rının da farklı bir konseptle yapılabi-
leceğini söyledi. 

Özgüven, “Nikahımızı burada 
kıyarken gelin ve damadı küçük bir 
tren dediğimiz yol kontrol aracıy-
la nikah masasına demir yolundan 
alacağız. Bu açıdan iddialıyız. Kafe-
terya yapacağız, izin alıyoruz, süreç 
devam ediyor. Hemşerilerimizin ra-
hatlıkla kullanabileceği park” dedi.

Park projesi Ereğli Belediyesi’nin 
de ilk restorasyon çalışması oldu.

Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven, “Cumhuriyetin ilk yıllarında Hi-
caz Demiryolu döneminde yapılmış 
tarihi eser niteliğinde koruma altına 
alınmış bir bölge... Bunları yapar-
ken Koruma Kurullarından ve ilgili 
birimlerden, yapacağımız işlemle-

rin her birinin projesini yaparak bu 
şekilde bir restorasyon çalışması da 
yapıyoruz. Ereğli Belediyesinin tari-
hinde belediye olarak ilk kez resto-
rasyon yapmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz” dedi.

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi 

Yaran da yeşile verdiği destekten 
dolayı Başkan Özgüven’e teşekkür 
etti. Yaran, “Şehircilik demek bolca 
bina yapmak değil, modern şehirle-
rin olmazsa olmazı insanımızın nefes 
alabileceği parkların oluşturulması... 
Üç yıldır Ereğli’de görev yapıyorum 

ve bu süre içinde belediyenin bu ko-
nuda son derece güzel çalışmalarına 
şahit oldum” dedi. Konuşmaların ar-
dından kurdele kesildi park hizmete 
açıldı ama etkinliğe nokta konulma-
dı. Sanatçı İsmail Altunsaray Ereğli-
lere unutulmaz bir akşam yaşattı.

‘Ulu Camii Meydanı güzel
bir görüntüye kavuşacak’

‘Ereğli’de prestij cadde
çalışmalarımız sürüyor’
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Tüfekci ailesinin acı günü
Eski Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcı-

sı Harun Tüfekci’nin annesi Sabriye Tüfekci, 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenaze törenine Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. 
Yaşamını yitiren eski Orman ve Su İşleri Bakan 
Yardımcısı Harun Tüfekci’nin annesi Sabriye Tü-
fekci (70), Konya’nın Seydişehir ilçesinde defne-
dildi. Sabriye Tüfekci (70) için Seydişehir Seyyid 
Harun Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. 
Sabriye Tüfekci’nin cenazesi, ikindi namazının 
ardından İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun kıl-
dırdığı cenaze namazına müteakip, ilçe merke-
zindeki Akyol Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze tö-
renine, Sabriye Tüfekci’nin yakınları ile Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdo-
ğan, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. Bakan Pakdemirli, Harun 
Tüfekci ile babası Ömer Tüfekci’ye taziyelerini 
ilettikten sonra helikopterle Ankara’ya gitti.
n AA

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, “Konya, 260 bin tonluk yağlık 
ayçiçeği üretimi ile Edirne ve Tekirdağ’dan sonra üçüncü büyük üretim merkezi haline geldi” dedi

‘Ayçiçek üretiminde
Trakya ile yarışıyoruz’

Türkiye’nin tahıl ambarı ola-
rak bilenen Konya Ovası, ayçiçek 
üretiminde de Trakya bölgesiyle 
yarışır hale geldi. Konya Ziraat 
Mühendisleri Odası Başkanı Prof. 
Dr. Süleyman Soylu, ‘’Konya Ova-
sı, ayçiçeği ekim alanının yüzde 
10’unu, üretimde de yüzde 15’ini 
karşılıyor. Konya, 260 bin tonluk 
yağlık ayçiçeği üretimi ile Edirne 
ve Tekirdağ’dan sonra üçüncü 
büyük üretim merkezi haline gel-
di” dedi.

38 bin 873 kilometrekare 
yüzölçümüne sahip Konya Ova-
sı’nın yüzde 47’si tarım arazisin-
den oluşmaktadır. Yılda yaklaşık 
5 milyon ton tahıl üretimiyle de 
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak 
bilinmektedir. Konya Ziraat Odası 
Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soy-
lu, Konya Ovası’nın tarım sektö-
ründe artık sadece tahılla değil, 
ayçiçek üretiminde de ön planda 
olduğunu belirtti. 

Soylu, şunları söyledi: “Konya 
son yıllarda özellikle yağlık ayçiçe-

ğinde önemli bir üretim merkezi 
haline geldi. Bunun en önemli 
sebeplerinden bir tanesi karlılık 
oranının özellikle birim alan fiyat-
larının giderek çiftçiyi tatmin eder 
boyuta gelmesidir. 2017 istatis-
tiklerine göre ülkemizde 681 bin 
hektar ayçiçeği ekim alanı var. 
Bu ekim alanının yaklaşık yüzde 

10’u Konya’dadır. Ekim alanının 
yüzde 10’unun Konya’da olması-
na rağmen birim alandan alınan 
verimin yüksek olması nedeniyle 
üretimin yüzde 15’i Konya Ovası 
oluşturuyor.

 Türkiye genelinde 1 milyon 
800 bin ton üretim varken bunun 
yaklaşık 260 bin tonu Konya Ova-

sı’nda gerçekleşiyor. Bunun en 
önemli sebebi ayçiçeği üretimin-
de üst düzey yetiştirme teknikleri 
kullanılmasıdır. Bu da Türkiye’de-
ki en yüksek verimlerin bu bölge-
de alınmasına neden oluyor. Bi-
rim alanda, Türkiye ortalamasının 
yaklaşık 100-150 kilogram daha 
fazlası kadar bir verim alıyoruz.’’

BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR
Soylu, bölgedeki ayçiçek üre-

timinin Konya havzası olarak Ak-
saray ve Karaman da dahil  edil-
diğinde bu rakamın yıllık yaklaşık 
350 bin tona çıktığını kaydetti. 
Soylu, ‘’Konya, Karaman ve Ak-
saray’ı içine alan Konya havzası, 
1 milyon ton üretime sahip Trak-
ya’dan sonra en önemli ayçiçeği 
üretim bölgesidir. Konya havzası 
yaklaşık 350 bin ton ile Türkiye 
ayçiçeği üretiminin yüzde 20’sini 
oluşturuyor. 

Konya’da artık, Edirne ve Te-
kirdağ’dan sonra ilk üçte olan bir 
ilimiz’’ dedi.
n DHA 

Seydişehir’in yeni gözdesi; Akçay Deresi
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, DSİ 4. Bölge Mü-
dürlüğü tarafından ihalesi yapılan 
Akçay Deresi 2. kısım ıslah çalışma-
larının devam ettiğini, çalışmaların 
tamamlanmasının ardından ise  bu 
bölgenin cazibe alanı olacağını kay-
detti. 

Başkan Tutal, Akçay Deresi ıslah 
çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından Seydişehir’de bunaltıcı sı-
caklardan kaçan vatandaşların Ak-
çay Deresi kenarında serinleyeceğini 
ifade etti. Değirmenci Mahallesi  gü-
zergahından başlayan ve Demirciler 
Sanayine kadar uzanan Akçay De-
resi ıslah çalışmalarının 2. etabının 
da tamamlanmak üzere olduğunu 
kaydeden Başkan Tutal; 2017 yı-
lında başlayan dere ıslah çalışmala-
rımız etaplar halinde devam ediyor. 
Bu yıl çalışmalar tamamlanacak.
Akçay deresi Seydişehir’de bağarası 
denilen bölgeden geçiyor. Bu bölge 
Seydişehir’in eski ağaçlık ve doğal 
dokusunu koruyan bölgesi. Islah ça-
lışmalarımız  tamamlanınca derenin 
kenarlarında, çevre düzenlemesi ya-
pılarak, yürüyüş yolları, yeşil alanlar 

ve derenin içine konulacak küçük 
sandallarla şehre farklı bir güzellik 
katılacak. Yazın kavurucu sıcakla-
rında Seydişehirli hemşehrilerimiz 
Meram bağlarında olduğunu gibi 
serinlemek ve hoşça vakit geçirmek 
için kendilerini bu bölgede bulacak-
lar.”şeklinde konuştu.

Hemşehrilerimiz için ferah me-
kanlar oluşturmaya çalışıyoruz di-
yen Başkan Tutal; amacımız hem-
şehrilerimizin günün her saatinde 
yürüyüş ve spor yapabilecekleri, 
oturarak dinlenebilecekleri alanlar 
oluşturmak. Akçay deresi  yerleşim 
bölgesinden geçen ,bataklık görün-
tüsü sergileyen dere ve kanal kenar-
larını düzenleme çalışmaları devam 
ediyor.Düzenleme çalışmalarının 
ardından Belediyemiz tarafından bu 
alanları aydınlatma direkleri, fitness 
aletleri, yürüme parkurları ve pey-
zaj çalışması ile bütünleştireceğiz. 
Böylece  hem görsel bir zenginlik 
kazandıracak sabah ve akşam sporu 
yapmak isteyen insanlarımızın bura-
da rahatlıkla sporlarını yapabilecek, 
çocukları ile birlikte eğlenebilecekler 
“dedi. n HABER MERKEZİ

15 Temmuz’dan 
önce Başbakan olaca-
ğım dedi, olamadı. 24 
Haziran seçimlerinde 
Cumhurbaşkanı ola-
cağım dedi, olamadı. 
Muharrem İnce seçilirse 
Cumhurbaşkanı yardım-
cısı olmaya da razıydı o 
da olmadı. Milletvekili 
bile olamadı. Olmadı, 
olmuyor da.

Meral Akşener kurultayda tekrar 
aday olmayacağını söylüyor ama Ge-
nel Başkan yardımcısı Koray Aydın 
‘’Biz genel Başkanımızı bırakmayız. 
Başka kimse aday olmaya cesaret 
edemez’’ diyor. Bakalım kurultaydan 
ne sonuç çıkacak?

Daha önceki yazılarımda da 
belirtmiştim. Siyaset bir dava işidir. 
Eğer inandığınız ciddi bir davanız, 
amacınız, mefkûreniz yoksa bir yere 
varamazsınız. Aynı zamanda her işte 
olduğu gibi siyaset te bilgi, tecrü-
be ister. Hele hele parti kurup ülke 
yönetimine soyunuyorsanız liderlik 
kabiliyetinizin de muhakkak olması 
gerekir. Liderlik ise sonradan değil 
Rabbimizin bazı kullarına verdiği bir 
özelliktir.

Biz bu özellikleri tayin etmekle 
değil bize verilen bu özellikleri hak 
veya batıl yönünde kullanma iradesi-
ne sahibiz.

Lider temelden sağlam bir eği-
tim ve tecrübeyle tırnaklarıyla kazıya 
kazıya, pes etmeden karşılaştığı türlü 
zorluklara göğüs gererek mücadele 
edebilen, krizi güzel yönetebilen ki-

şidir.
Meral Akşener’e 

en başından beri bir 
türlü inanmamışımdır. 
Çünkü yıllardır siya-
setin içinde olmasına 
rağmen, geçmişte 
kayda değer bir şey 
yaptığına hiç şahit ol-
madım. Meselâ geç-
mişte İçişleri Bakanlığı 
yaptı. Ama hatıralarda 

iz bırakamadı. İnsanın yaptıkları ya-
pacaklarının göstergesi değil midir?

Hele hele şu istifa haberlerinden 
sonra tekrar aday olup hasbelkader 
seçilse dahi ülke yönetimine nasıl 
talip olabilecek? Daha partisinin için-
deki karışıklığı bile çözemeyen, boş 
verin çözmeyi hemen pes edip istifa 
eden birine ülke teslim edilebilir mi?

Türkiye değişen yönetimiyle artık 
çok daha güçlendi hamdolsun. Tek-
rar halk tarafından Cumhurbaşkanı 
seçilen Recep TayyipErdoğan bir ta-
raftan partisinin en kılcal organlarına 
varıncaya kadar takip edip, diğer yan-
dan tüm il ve ilçe belediyelerini ayrıca 
takip ediyor. Dahası tüm komşu ve 
Dünya ülkeleriyle ve de en önemlisi 
Tüm İslam Dünyasının meselelerine 
vakit ayırıp çözüme kavuşturmaya 
çalışıyor.

Böyle arkasında halkın durduğu 
bir lidere rakip olmak epey bi yürek 
ister tabi. Meral Hanım istifa kararını 
almadan önce keşkedükkânı da 
kapatma kararı alsaydınız. Temeli 
bozuk olan bi hareketin devamı nasıl 
olsun ki?

‘’İYİ’’ Sİ DÜKKÂNI KAPATMAK

Konya Tabip Odası Başkanı 
Dr. Seyit Karaca, Sağlık Bakanı Dr. 
Fahrettin Koca’ya hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundu. Ziyarette gün-
cel sorunlarla ilgili görüş alışveri-
şinde bulunulduğunu ifade eden 
Dr. Seyit Karaca, “Sayın Bakanı-
mız, yıllardan beri sağlık hizmeti-
nin her alanında yaptığı görevler 
nedeniyle ülke sağlık hizmetlerine 
ve sorunlarına vukûfiyeti açısından 
son derece donanımlıdır. Geldiği 
andan itibaren özellikle hekimliğin 
ve sağlık çalışanlarının kronikleş-
meye yüz tutan sorunlarına el at-
ması ve Cumhurbaşkanımızın ta-
limatları ile torba yasada çözümü 
noktasında adım atılmış olması da 
bu konudaki hassasiyetini gösteri-
yor. Son olarak ta, sağlıkta şidde-
te yönelik olarak İçişleri Bakanlığı 
ve Adalet Bakanlığı ile yaptıkları 
müşterek çalışmaları konu alan 
paylaşımları da bu alana ilişkin he-
pimizi umutlandırmıştır.  Yaklaşık 
16 yıldır devam eden sağlıkta dö-
nüşüm programı yeni bir döneme 

girmiştir. Oldukça yüksek oranlara 
ulaşan hasta memnuniyeti, bu dö-
nemde yapılan çalışmaların başa-
rısının tescilidir. Ancak, artık çalı-
şan memnuniyetine odaklanmak 
gerektiği de ortadadır. Çalışanların 
özlük hakları ve diğer konular-
da her fırsatta onurlandırılmaları 
gerektiği, bu önemli hizmetin ve 
programın bizzat çalışanlar eliyle 
başarıya ulaştırılacağı konusunda 
Sayın Bakanımızın söylemlerini 
duymak bizleri memnun etmiştir. 
Hem oda olarak örgütlenme so-
runları, hem de sağlık sektörünün 
tüm alanlarına ilişkin yapılan de-
ğerlendirmelerden memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek isterim” 
diyen Dr. Karaca, “Yoğun gün-
demlerine rağmen oldukça hızlı 
bir şekilde görüşme talebimize 
olumlu cevap vererek bizleri kabul 
eden Sayın Bakanımıza meslektaş-
larımız ve sağlık sektörü adına te-
şekkürlerimi sunuyorum” diyerek 
sözlerine son verdi.
n HABER MERKEZİ

Dr. Karaca, Sağlık Bakanı 
Koca’yı ziyaret etti

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

Prof. Dr. Süleyman Soylu
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Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Yayın Türü: Yerel Süreli
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Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

Güneysınır ilçesinde minibüsle motosik-
letin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını 
kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, Harun Candan ida-
resindeki 07 US 597 plakalı motosiklet, 
Güneybağ Mahallesi kavşağında sürücüsü 
henüz belirlenemeyen 07 B 2800 plakalı 
minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Candan ile aynı 
motosikletteki Mehmet Özcan, kentteki 
hastanelere kaldırıldı. Candan ve Özcan, 
müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekip-
ler, minibüsü kullanan kişiyi belirlemek 
için araçtaki iki kişi ile görgü tanıklarının 
ifadesine başvurdu.  n AA 

Baca temizlemek için çıktığı 4 katlı binanın 
çatısındaki havalandırma deliğinde kapalı 
olan camın kırılması sonucu zemin kata 
düşen 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.  
Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Meram 
ilçesi Abdülaziz Mahallesi Hocahasan 
Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 
saatlerinde 4 katlı binanın bacasını temizle-
mek için çatıya çıkan Ö.F.G. (17) hava-
landırma boşluğu üzerindeki cama bastı. 
Bu sırada camın kırılması sonucu Ö.F.G. 
yaklaşık 13 metre yükseklikten zemin kata 
düştü.  Ö.F.G’nin hayati tehlikesinin bulun-
duğu kaydedildi.  n İHA 

Güneysınır’da 
kaza: 2 ölü 

Baca temizlerken
4. kattan düştü 

Kulu’da cipin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi 
hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 23.00 sı-
ralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Değirme-
nözü Mahallesinden Kulu ilçe merkezi istikametine seyir 
halinde olan Erdem Erdal Ekici (48) idaresindeki elektrikli 
bisiklete, aynı istikamette seyir halinde olan A.A. idare-
sindeki 48 YG 647 plakalı cip arkadan çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle cipin önünde şarampole inen elektrikli bisiklet-
teki Erdem Erdal Ekici ve eşi Müzeyyen Ekici ağır yara-
landı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından yapılan ihbar 
üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk 

müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan Erdem 
Erdal Ekici ile arka koltukta oturan sürücünün eşi Müzey-
yen Ekici (47) ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kal-
dırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede ağır yaralı olan ve 
kalbi duran Müzeyyen Ekici, tekrar hayata döndürülerek 
Konya’ya sevk edilirken, sürücü Erdal Erdem Ekici yapı-
lan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti.  Öte yandan cip sürücüsü A.A’nın ifadesinin alın-
mak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kazay-
la ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA 

Cip, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü 

Seyir halindeki kamyonete 
arkadan çarpan otomobilin sü-
rücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye gö-
revlileri sürücüyü sıkıştığı yerden 
kurtarırken, bir itfaiye görevlisi 
de gömlek tutarak güneşten ko-
rumaya çalıştı. Kaza, merkez Sel-
çuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Sümeyra Nur Y. ida-
resindeki 09 KH 376 otomobille 
cadde üzerinde seyir halindey-
ken, aynı istikamete gitmekte 
olan Mustafa A. idaresindeki 42 
BM 343 plakalı kamyonete arka-
dan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
kamyonet ve otomobil kaldırıma 
çıkarak durabildi. Kaza sonrası 
otomobil sürücüsü Sümeyra Nur 
Y. otomobilde sıkışırken, Mustafa 

A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sıra-
da kaza yerinden tesadüfen geçen 
iki sağlık görevlisi ise yaralanan 
iki sürücüye ilk müdahalesini olay 
yerinde yaptı. Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 
Sümeyra Nur Y.’yi sıkıştığı yer-
den kurtardı. Bu sırada bir itfaiye 
eri güneşin altında kalan yaralıya 
gömlek tutarak güneşten koru-
maya çalıştı. Olay yerine gelen 
sağlık ekiplerinin müdahalesinin 
ardından yaralılardan Sümeyra 
Nur Y. Selçuk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesine, Mustafa A. 
ise Beyhekim Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı.
n İHA

Hem kurtardı hem de 
güneşten korudu 

Sıcak havaların etkili olmasıyla birlikte araç yangınları, sürücüler için tehlike arz etmeye başladı. 
MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, yangınların bakımlardan dolayı kaynaklandığını belirtti

‘Bakımlardaki hatalar
yangına sebep oluyor’

Son günlerde sıcak havaların 
etkili olmasıyla birlikte araçlarda ki 
yangın riskleri de arttı.  Özellikle yaz 
ayların da fazla görülen araç yangınla-
rı sürücüler için de tehlike arz etmeye 
başladı. Araçların periyodik bakımla-
rının zamanında yapılması ve işinin 
ehli olan kişiler tarafından yapılması 
gerektiğinin altını çizen uzmanlar, 
yangınların araç bakımlarından ve 
insan faktörüne bağlı hatalardan kay-
naklandığına dikkat çekti. Sıcak hava-
larda araçların içinde parfüm, çakmak 
ve deodrant gibi patlayıcı ürünlerin 
bırakılmaması gerektiğini belirten 
Makine Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Aziz Hakan Altun araç 
bakımlarının yetkili servislerde yapıl-
ması gerektiğini ifade ederek, “Ba-
kımlarla ilgili aracın yakıt sisteminde 
kaçak nedeniyle meydana gelen yan-
gınlar vardır. LPG sistemlerinde biz 
bunları bazen görebiliyoruz. Araçta 
yapılması gereken değişikliklerin ge-
rekli ve düzenli yapılmamasından do-
layı meydana gelen hatalar yangına 
sebep olmaktadır” dedi. 

“ARAÇLARINIZIN 
BAKIMLARINA DİKKAT EDİN!”
Makine Mühendisleri Odası Kon-

ya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, 
araç yangınlarının çıkış sebebinin iki 
faktöre bağlı olduğunu dile getirerek 

bunlardan birinin insan, diğerinin ise 
araç bakımlarından kaynaklandığını 
belirtti. LPG sistemlerinin de yangı-
na neden olduğunun altını çizen Al-
tun, sözlerine şu şekilde devam etti; 
“Yangınların çıkış sebebine bakıldığı 
zaman iki faktör doğuyor. Bunlardan 
bir tanesi insan faktörüne bağlı olan 
hatalardan kaynaklanan yangın sebe-
bidir. Diğeri de aracın bakımıyla yada 
araçlarda bulunan cihazlardan kay-
naklanan hatalardan meydana gel-
mektedir. İnsanlardan doğan yangın 
faktörleri; araç içinde çakmak unutu-
luyor ve sıcak havada genleşip pat-
layabiliyor. Parfüm ve deodrant gibi 
maddelerde bu görevi yapabiliyor.  

Araçlarda bulunan çakmaklık kısmı 
da yangına sebep olan faktörlerden 
birisidir. Aracın bakımından kaynak-
lanan yangın faktörleri ise; Araçta ya-
pılması gereken değişikliklerin gerekli 
ve düzenli yapılmamasından dolayı 
meydana gelen hatalar yangına sebep 
olmaktadır. İnsanların araç bakımları 
noktasında bilinçlendirilmesi gerekir. 
Havalar ısındığı zaman, arabaların 
aksamında bulunan malzemelerin sı-
caklıklarında da artış yaşanıyor. Yine 
bakımlarla ilgili aracın yakıt sistemin-
de kaçaklık nedeniyle meydana gelen 
yangınlar vardır. LPG sistemlerinde 
biz bunları bazen görebiliyoruz. Eğer 
uygun montaj yapılmadıysa ya da 
uygun gibi gözüküp belli bir müddet 
sonra montajdaki bir hatadan dolayı 
birikme yapıp, sonra ani bir kıvılcımla 
alev alıp yangın çıkabiliyor. Bu sebep-
lerden dolayı özellikle son günlerde 
yangın olayları arttı” 

“ARAÇ KAZALARININ 
KRONOLOJİSİ YAPILMALI”

Uçak kazalarında olan kronolo-
jik incelemelerin araç kazalarında da 
yapılması gerektiğine dikkat çeken 
Altun, yapılması dahilinde ölümlerin 
azalacağını ifade ederek, “Yangında 
veya trafik kazalarında ki araçların 
kronolojisini kesinlikle yapmak gere-
kiyor. Bugün nasıl bir uçak kaza ge-

çirdiği zaman kronolojisi yapılıyorsa, 
neden kaza yapıldığı araştırılıyorsa, 
araçların kazasında da yapılmalıdır.  
Araçlarda da aynı benzen bir uygu-
lamanın yapılması lazım. Uçak kaza-
larında yıla baktığımız zaman onlarca 
kişi vefat ediyor ama araç kazalarında 
bu sayı artabiliyor. Tır ve dorselerin 
arkalarında tampon olmaması sebe-
biyle, araç vurduğu zaman kurtulu-
şunuz çok zayıf oluyor. Dorselerin alt 
kısmına tampon zorunluluğu getirilse 
kazalarda ölümlerin azalacağını tah-
min ediyorum” diye konuştu. 

“KLİMALAR YANGIN ÇIKARMAZ”
Araç klimalarının yangına se-

bebiyet vermediğini de dile getiren 
Makine Mühendisleri Odası Başkanı 
Aziz Hakan Altun sözlerine ve ifade-
lerine şu şekilde devam etti: “Klimalar 
araç yangınlarına sebep olmaz. Bütün 
araçlar dizayn edilirken performansı-
na göre cihazlar takılır. Klimalar gücü-
nü motordan alır. Motordan aldığı için 
de motoru yorar ama hiçbir zaman 
motordaki çalışma sıcaklığını artır-
maz. Çalışma sıcaklığında kalır. Ama 
klima motorlarının arızaları bilinme-
yen kişiler tarafından yapıldığı zaman 
kablolardaki ters bağlantılar yangına 
sebep verir. Bunun işçin işinin ehli 
olan insanlara bakımların yaptırılması 
gerekmektedir” n HÜSEYİN MENEKŞE

Aziz Hakan Altun
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‘Öğrenciler kıraç araziyi 
meyve bahçesine dönüştürdü’

‘Vatandaşlarımızın arasında 
olmaya büyük önem veriyoruz’

Seydişehir Suğla Tarım Meslek Lisesi 
öğretmen ve öğrencileri, okulun kıraç ara-
zisini meyve bahçesine dönüştürdü. Sey-
dişehir Suğla Tarım Meslek Lisesi Müdürü 
Ömer Dinçsoy, yaptığı açıklamada, öğrenci 
ve öğretmenlerin uygulamalı organik ta-
rım projesi kapsamında 8 bin metrekare 
arazide 20 çeşit meyve yetiştirdiğini be-
lirtti. Sertifikalı fidanları Eğirdir Meyvecilik 
ve Araştırma Enstitüsü’nün hibe ettiğini 
kaydeden Dinçsoy, “Okulun arazisine 600 
adet farklı türlerde fidan diktik. Önümüz-
deki yıl meyvelerini verecekler. Ekim işleri 
öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Damla-
ma sulama sistemi kuruldu. Meyve bahçe-
sinde uygulamalı tarım dersleri görecekler. 
Bölge çiftçilerine örnek teşkil edecekler. 
Hayata atıldıklarında kendi meyve bahçe-
lerini kurabilecekler veya bir başka sahada 
iş imkanı bulabilecekler.” diye konuştu.
n AA

Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, “İyi ya da kötü gününde hep 
vatandaşlarımızın arasında olmaya 
büyük önem veriyoruz” dedi. Özal-
tun, ilçeye bir yandan hizmet etmeye 
çalışırken, diğer yandan da sosyal zi-
yaretleri ihmal etmediklerini belirtti. 
Toplumun tüm kesimleriyle birlikte 
hareket ederek ve vatandaşlara sora-
rak hizmet üretmeye gayret göster-
diklerini ifade eden Özaltun, şunları 
söyledi: “Varsa herhangi bir sorun 
ya da problem çözüm noktasında da 
istişare etmeye, görüş almaya, va-
tandaşımızı dinlemeye büyük önem 
veriyoruz. 

Vatandaşımıza acılı günlerinde 
taziye dileğinde bulunurken, katıla-
bildiğimiz düğün, sünnet, nişan tören 
ve organizasyonlarında ise yaşadıkları 
sevince ortak olmaya çalışıyoruz.”
n AA  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın sözleri üzerine harekete 
geçen Meram Belediyesi, Dr. Ah-
met Özcan Caddesi üzerinde Millet 
Kıraathanesi açmaya hazırlanıyor. 
Konya’da ilk kez uygulamaya geçe-
cek proje hakkında konuşan Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, “1 
aylık süre içerisinde kıraathanemiz 
vatandaşımızın hizmetinde olacak. 
Meram Belediyesi olarak ilk ve öncü 
olmaktan, Cumhurbaşkanımızın 
izinde farklı bir anlayışla Millet Kıra-
athanesi’ni planlayarak tasarlamak-
tan dolayı onurluyuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri 
öncesi seçim vaatleri arasında yer 
alan Millet Kıraathanesi’nin ilk ör-
neklerinden biri Meram’da hayata 
geçiriliyor. 

Erdoğan’ın sözleri üzerine ha-
rekete geçen Meram Belediyesi, 
Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde 
bulunan Rabia Spor Merkezi’nin ze-
min katında Millet Kıraathanesi için 
düzenleme çalışması gerçekleştiri-
yor. Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, çalışmaları yerinde inceleye-
rek Millet Kıraathanesi’nin kısa süre 

içerisinde hizmete açılacağının müj-
desini verdi.

FARKLI ÖZELLİKLERİYLE 
MİLLET KIRAATHANESİ

Başkan Toru, Millet Kıraathane-
si’nin fonksiyonları ile bilgiler verir-
ken, “Mahalle kültürüne geri dönüş 
anlamındaki Millet Kıraathaneleri 

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
açıklanan bir projeydi. Biz de Meram 
Belediyesi olarak ilçemizdeki ilk Mil-
let Kıraathanesi’ni açmak üzere Dr. 
Ahmet Özcan Caddesi üzerindeki 
Rabia Spor Merkezimizin bir katını 
tahsis ettik. Toplam 400 metreka-
relik alanda aynı anda 130 kişinin 

faydalanacağı Millet Kıraathanemiz-
de okuma salonları, kütüphane, din-
lenme alanları, internet kafe, zeka 
oyunları bölümü, Etnospor oyunları 
alanı yer alacak. Diğer taraftan Tür-
kiye’de bir ilk olarak görme engelli 
kardeşlerimize yönelik baskılı olarak 
çıktı alabilecekleri yazıcılar ve sesli 

kitaplarımız da kıraathanemizde bu-
lunacak” dedi.

“1 AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE 
VATANDAŞLARIN HİZMETİNE 

SUNULACAK”
Millet Kıraathanesi için hazırlık-

ların sürdüğünü ifade eden Başkan 
Toru, “İnşallah 1 aylık süre içerisin-

de Millet Kıraathanemiz vatanda-
şımızın hizmetinde olacak. Meram 
Belediyesi olarak ilk ve öncü olmak-
tan, farklı bir anlayışla Millet Kıraat-
hanesi’ni planlayarak tasarlamaktan 
dolayı onurluyuz. Şimdiden hayırlı 
olsun” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Yapılandırma için son 
başvuru 31 Temmuz

Konya Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım Ünver, 7143 sayılı bazı 
alacakların yeniden yapılandırılma-
sına ilişkin kanundan yararlanmak 
isteyenler için son tarihin 31 Tem-
muz olduğunu ifade etti.  Kanunun 
içeriğini anlatan ve borcu olacak-
lara yararlanmalarını tavsiye eden 
Ünver, “Kanun sekiz ana başlıktan 
oluşmakta ve kesinleşmiş alacak-
lara ilişkin hükümler içermektedir. 
Trafik para cezasından tutun da 
karayollarından usulsüz geçişle-
re kadar birçok başlığı içerisinde 
barındırmaktadır. Vergi mükellefi 
olsun veya olmasın herkes bir borç 
sorgulamasını mutlaka yapmalıdır. 
Sorgulama sonucunda kanun kap-
samına giren bir hususun tespiti 
halinde ise kanunun getirmiş oldu-
ğu avantajlarda faydalanılmalıdır. 
Her vatandaş bir borç sorgulaması 
yapmalı. Trafikte bir ceza yazılmış 
olabilir, karayollarından kaçak ge-
çiş olmuş olabilir. Bunların sorgu-
lanması gerekir. Onun için şirket 
ya da şahıs adına herkes mutlaka 
bir borç sorgulaması yapsın.  Ke-
sinleşmiş olan bir ceza varsa, bu 
kanunun getirdiği imkanlardan 
yararlanıp, yapılandırma takvimi-

ni başlatın.  Yargıya intikal etmiş 
olan dosyaların da kanun kapsa-
mında yapılandırılacaktır. Kanun 
kapsamında varlık barışına ilişkin 
bir hüküm de yer almaktadır. Yurt 
içinde ve yurt dışındaki varlıkların 
milli ekonomiye kazandırılması 
noktasında kanunun getirmiş oldu-
ğu büyük bir avantaj sunulmuştur. 
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
getirecekleri değerlerin vergi mü-
kellefi olma şartı aranmamakta 
ve Temmuz ayı sonuna kadar bu 
değerlerin getirilmesi durumunda 
vergi alınmayacaktır. 

 Sadece gayri resmi olan değer-
lerin resmileşmesi amaçlanmakta-
dır. Bu değerler daha sonra vergi 
incelemesine de girmeyecektir. 
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, mo-
torlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi 
tüm vergiler bu kanuna göre yapı-
landırılacaktır.  Bunlar da son tarih 
31 Temmuz’dur.  Matrah ve vergi 
artırımı için ise 31 Ağustos 2018 
tarihine kadar bizzat vergi dairesi-
ne gelerek veya posta yoluyla ya da 
Gelir İdaresi Başkanlığının internet 
adresi üzerinden yapılabilmekte-
dir” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Derbent İlçe Devlet Hastanesi’nin yer tespit çalışmaları tamamlandı. Proje hazırlık-
larının da sona ermesi ile birlikte yeni hastane binası için ihaleye çıkılacağı açıklandı

Derbent’e yeni Devlet 
Hastanesi yapılacak

Derbent İlçesi’ne yapılması plan-
lanan ve 2018 yılı Sağlık Bakanlığı 
Yatırım programına alınan Derbent 
İlçe Devlet Hastanesi’nin yer tespit 
çalışmaları tamamlandı. Proje hazır-
lıklarının da sona ermesi ile birlikte 
yeni hastane binası için ihaleye çıkı-
lacağı açıklandı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç ve hizmet başkanları Der-
bent de incelemelerde bulunarak 
Derbent Kaymakamı Aziz Kayabaşı 
ve Derbent Belediye Başkanı Hamdi 
Acar’ı makamlarında ziyaret ettiler. 
Yapılan ziyaretlerde, Derbent’e ka-
zandırılacak olan yeni hastane ile il-
gili istişareler yapılarak karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunuldu. 

Derbent İlçesi’nde sunulacak 
olan sağlık hizmeti kalitesinin, ilçeye 
4 km uzaklıkta kurulacak olan Ala-
dağ Kayak Merkezi nedeni ile daha 
da önemli bir hale geldiğini vurgula-
yan Başkan Acar, “Derbent ilçemize 
yeni ve modern bir hastane yapılacak 
olması bizleri son derece memnun 
etmektedir  İlçemize bu hizmetin 
kazandırılmasında emeği geçen her-
kese çok teşekkür ediyorum. “ dedi. 
Başkan Acar, günün anısına Prof. Dr. 
Koç’a Derbent belediye logolu bir 
vazo hediye etti.

Yeni Hastane binasının ilçe için 
son derece önemli bir kazanım ola-
cağının altını çizen Kaymakam Ka-
yabaşı’da, “Derbent’e yapılacak olan 
yeni hastanenin hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum” diyerek ziyaret-
leri nedeni ile Prof. Dr. Koç’a teşek-
kür etti.

Mevcut hastane binasının Sağlık 

Bakanlığı’nın belirlediği fiziki stan-
dartların altında olduğunu bu neden-
le yeni bir hastane binasına ihtiyaç 
duyulduğunu ifade eden Prof. Dr. 
Koç da “Böylesine güzel bir projenin 
hayata geçirilmesi noktasında ver-
dikleri her türlü destek ve katkıdan 

dolayı Sağlık Bakanlığımıza ve tüm 
ilgililere teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret ve değerlendirmelerin ar-
dından mevcut binada hizmet sunan 
1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyo-
nu, Derbent Toplum Sağlığı Merkezi 
ile Aile Sağlığı Merkezi’nde de ince-

lemelerde bulunan Prof. Dr. Koç ve 
beraberindeki heyet buralarda görev 
yapan sağlık çalışanları ile de sohbet 
ederek yaşadıkları sıkıntılar hakkında 
ortaya konulan çözüm önerilerini is-
tişare ettiler.
n HABER MERKEZİ

Meram, Millet Kıraathanesi’ni açıyor

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “1 aylık süre içerisinde kıraathanemiz vatandaşımızın hizmetinde olacak” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hizmet başkanları Derbent de incelemelerde bulundu.
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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.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

1. Organize Sanayi Bölgesi Budaközü Sok. No: 11
Selçuklu/Konya Tel: 0 (332) 248 32 50

www.hcb.com,tr

Konya 3. Organize Sanayi 
Bölgesindeki işyerimiz için

ADRES: Konya 3. Org. San. Böl. 12. Sok. 
No:34  Selçuklu/KONYA

TEL: 0332 239 23 33

3 Askerliğini yapmış,
3 Tercihen teknik resim okumasını bilen,
3 Fabrika disiplininde çalışabilecek, sorumluluk sahibi,
3 Gelişime açık, öğrenmeye hevesli,
3 Ekip çalışmasına uyumlu,
3 Yetiştirilmek üzere,

r GAZ ALTI KAYNAKÇILARI 
3 Askerliğini yapmış,
3 Vardiyalı çalışabilecek,

r CNC PLAZMA, LAZER VE
     OKSİJEN KESİM OPERATÖRLERİ
3 Askerliğini yapmış,
3 Vardiyalı çalışabilecek,

r ABKANT PRES OPERATÖRLERİ VE
3 1.750 TL + AGİ NET MAAŞLA (EN AZ 1.902 TL)

r VASIFSIZ PERSONELLER
Alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.
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Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

TALAŞLI İMALAT
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Torna Operatörleri,
• Polisaj Personeli,
• Manuel Torna Elemanları;

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜ
• Döküm kalıp konusunda deneyimli;
• Döküm Ustası,
• Kalıpçı ve Kalıp Yardımcıları

ISIL İŞLEM TESİSİNDE
• Isıl İşlem (Tuz Banyoları) Ustaları ve Yardımcıları;

KALİTE KONTROL ELEMANI
• Ölçü aletlarini iyi kullanabilen ara kontrol, proses kontrol ve son 
kontrol elemanları;

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

Başvurular gizli tutulacaktır.

ADRES : 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA   
TEL : 0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78
e-mail : www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

Kobisan 2  Sanayi Sitesi’nde bulunan  ve “Ağır Vasıta 
Yedek Parça İmalatı” yapan fabrikamıza, 

İMALAT BÖLÜMÜ İÇİN
•	 ENDÜSTRİ	MÜHENDİSİ,	
•	 İŞLEME	MERKEZİ	OPERATÖRÜ,
•	 CNC	TORNA	OPERATÖRÜ,
•	 EKSANTRİK	PRES	USTASI
•	 DÖKÜM	ÜRÜNLERE	TESVİYE	İŞLEMİ	
YAPABİLECEK	PERSONELLER	
ALINACAKTIR.

DEPO BÖLÜMÜ İÇİN
•	 PAKETLEME,		MONTAJ,	SEVKİYAT	
PERSONELİ	ALINACAKTIR.

Otogar, Cumhuriyet, Fetih Caddesi, Aydınlık Evler 
civarına servis imkanımız vardır.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MH. 10758. SOKAK KOBİSAN 2 
SAN. SİT.  NO:7 / C – 7 /D  KARATAY KONYA 
TEL : 0332 342 3563

 KONYA YILDIZI UN FABRİKASI BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

LABORATUVAR TEKNİKERİ için
• MS Office uygulamaları kullanabilen
• Vardiyalı çalışabilecek
• Askerlik ile ilişiği bulunmayan
• Vasıflı / Vasıfsız

ÜRETİM ELEMANI için
• Askerlikle ilişiği bulunmayan
• Vasıflı / Vasıfsız

Yukarıdaki kriterlere uygun personel alımı 
gerçekleştirilecektir.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

KONYA YILDIZI UN GIDA İNŞ. MAK. 
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: TÖMEK MH. ANKARA CD. 
NO:307/1 SELÇUKLU-KONYA
İLETİŞİM: 0332 271 33 84
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Firmamız bünyesinde çalışmak üzere;

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN 
AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA 

TEL : 0332 239 08 78

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır:

• Argon 
Kaynakçıları

• Gazaltı 
Kaynakçıları ve
• Satış tecrübesi olan 

Bay/ Bayan Makine 
Teknikeri 

alınacaktır.

Konya 3. Organize Sanayi 
Bölgesindeki işyerimiz için

ADRES: Konya 3. Org. San. Böl. 12. Sok. 
No: 34  Selçuklu/KONYA

TEL: 0332 239 23 33

3 Askerliğini yapmış,
3 Vardiyalı çalışabilecek,

3 Yetiştirilmek üzere,
3 1.750 TL + AGİ NET MAAŞLA 

(EN AZ 1.902 TL)

VASIFSIZ 
PERSONEL 

alınacaktır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve 
Temizlik işlerine 

bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

ADRES: MERAM YENİYOL CAD.
ARMAĞAN MAH. NO: 28

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde vardiyalı çalışabilecek
- Askerliğini yapmış 
•  CNC TORNA OPERATÖRLERİ 
•  CNC DİK İŞLEME MERKEZİ
    OPERATÖRLERİ
•  KALİTE KONTROL ELEMANI
•  CAD/CAM OPERATÖRÜ
     (Mastercam tercih sebebidir.)
•  VASIFSIZ VE
     YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
(Müracaatlar şahsen yapılacaktır.)

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

B.KAYACIK MAH.O.S.B. İHSANDEDE CAD. 13 NOLU 
SOKAK NO:29/1 SELÇUKLU/KONYA

•  Personel giriş - çıkış, özlük, izin vs. işlerini yönetebilen,
•  Bordro hazırlayabilen,(çok önemli)
•  Alanında en az 3 Yıl tecrübesi olan, 
•  Lisans eğitimini tamamlamış (4 yıllık üniversite mezunu)
•  Askerliğini yapmış,
•  Microsoft Office programlarını özellikle Excel’i bilen,
• Genel muhasebe işlemlerini yürütebilen,
•  Mevzuatı güncel takip edebilen
•  25 ile 30 yaş aralığnda,
*Eta v.8 sql tecrübesi olan (duruma göre)

BAY, MUHASEBE YARDIMCISI 
ELEMAN ALINACAKTIR

MÜRACAAT:
Balcılar yem San. Tic. Ltd. Şti.
Hacı Yusuf Mescit Mah. Adana Çevreyolu Cad. No: 80
Tel: 0332 355 40 00

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

KAYNAKÇI
ALINACAKTIR

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

Firmamız bünyesinde Uzun süreli istihdam edilmek üzere;

3 MAKİNE RESSAMI 
•	 SOLİDWORKS	PROĞRAMINI	İYİ	

KULLANABİLEN
•	 ÜNİVERSİTE	MEZUNU
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 ARGON ( TİG ) KAYNAKCISI
•	 TEKNİK	RESİM	OKUYABİLEN
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 VASIFSIZ
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SANAYİ	TECRÜBESİ	OLAN	
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN	
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
•	 15	-	19	YAŞ	ARALIĞINDA
•	 ÇIRAKLIK	EĞİTİM	MERKEZİNE	KAYIT	

OLACAK

3 GAZALTI ( MİG ) KAYNAKCISI
•	 TEKNİK	RESİM	OKUYABİLEN
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

Tel:	0332 345 0728 - 0332 999 10 11 
www.sahinpaslanmaz.com.tr
ik@sahinpaslanmaz.com.tr

ZEKİ ŞAHİN PASLANMAZ
GIDA MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş

MAAŞ + SSK + YEMEK + SERVİS

ELEMANLAR ALINACAKTIR
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 CNC İşleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Operatör 
Olarak çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası 
Elemanlar 

 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 
Çalışmak Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjek-
siyon Makinelerinde Çalışmak Üzere 
Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak
No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

• VASIFSIZ ELEMAN
• MONTAJ ELEMANI

• KAYNAKÇI
• PRESCİ

• CNC FREZECİ
• ÇAY VE TEMİZLİK ELEMANI

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

KURŞUNEL KALIP MAK. OTO. YD. PRÇ. METAL VE SAÇ İŞLEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mah.Kosgeb Cad. 10644 Sok No: 61-63 Karatay - KONYA / TÜRKİYE

Tel : + 90  332 345 08 10

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

KAYNAKÇILAR
VE

MONTAJCILAR
 ALINACAKTIR.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Şakalak Tarım 
Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 
3.Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mahallesi 

Evrenköy Caddesi 1 Nolu Sokak No: 4 
Selçuklu / Konya 

0332 239 02 70 2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu - Konya / TÜRKİYE
Tel: +90 332 239 07 61

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

CNC Operatörü
 • Torna, yatay ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen
 • Yetiştirilmek Üzere Vasıfsız Eleman
 •  Krank Taşlamacılar

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

Depo Operatörü
  • Depo proseslerinde görev alabilecek.

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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VASIFLI-VASIFSIZ
VE

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
• TARIM SEKTÖRÜNDE TECRÜBELİ
   OLANLAR ÖNCELİKLİ OLMAK ÜZERE
   KAYNAKÇI
• 35 YAŞINI AŞMAMIŞ OLMAK ŞARTI İLE
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 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

 Termal turizmde önemli yatı-
rımların yeni adresi olan Karatay’da, 
İsmil Termal Tesislerinin inşası yük-
seliyor. Yapımı Karatay Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilen İsmil 
Termal Tesisleri tamamlandığında 
Türkiye’nin en iddialı tesisleri ara-
sında yer alacak. 17.360 m² alanda 
yedi bloktan oluşan 112 villada hu-
zurlu bir tatil için özel termal havuz 
ve otopark ile ev rahatlığını ve kon-
forunu bir arada sunacak olan yeşil 
ile mimarinin eşsiz uyumunu şifalı 
suları ile birleştiren İsmil Termal 

Tesisleri aynı zamanda İç Anadolu 
Bölgesi’nin de en önemli iş ve top-
lantı merkezi olmaya aday. Tesisler 
tamamlandığında 200 kişilik resto-
ran, 100 ve 500’er kişilik çok amaçlı 
toplantı salonları; konferanslara, 
seminerlere, özel yemekli toplan-
tılara, düğün-nikah ve çeşitli orga-
nizasyonlara ev sahipliği yapacak. 
İsmil Termal Tesisleri; bay, bayan 
ve çocuk termal havuzları, sauna, 
buhar odası ve hamamı, marketi, 
mescidi, kapalı çocuk oyun alanı ve 
açık otoparkı ile misafirlerini ağırla-
yacak. Misafirler, 110.000 m² bahçe 
alanında büfe-kafeteryası, camisi 
her bloğa özel otopark alanı, açık vo-
leybol-basketbol sahaları ve fitness 
alanında spor aktivitelerini gerçek-
leştirebilecek. Konforu ve şifalı suları 
aynı konseptte sunan İsmil Termal 
Tesislerinde günlük konaklama yap-
madan tüm imkanlardan faydalanı-
labilecek. İsmil Termal Tesislerinin 
inşasının hızla devam ettiğini söyle-
yen Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli; yenileme çalışmaları 
ile bay-bayan termal havuzlar, ço-
cuk havuzları, saunası, buhar odası, 
hamamı, 200 kişilik restorantı, 500 
kişilik ve 100 kişilik iki adet konfe-
rans salonu mescidi, marketi, 7 blok 
112 daireden oluşan apart daireleri, 
yeşil alan içerisinde açık voleybol ve 
basketbol sahaları, çocuk oyun alanı, 

fitness alanı ve camisi ile İsmil Ter-
mal Tesislerinin Türkiye için marka 
bir termal tesis haline geleceğini 
ve Konya turizmini daha da geliş-
tireceğini belirtti. Başkan Mehmet 
Hançerli, 460 bin metrekarelik bir 
alanda yapımı başlanan tesisin Mart 
2019’da hizmete açılacağını söyledi.
n HABER MERKEZİ

İsmil Termal Tesisleri hızla yükseliyor
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Konya İmam Hatip Lisesi 1974 
dönemi mezunları düzenlenen top-
lantıda bir araya geldi. Yaşar Gür’ün 
ev sahipliğinde bir araya gelen ar-
kadaşlar hasret giderdi, eski günleri 
andı. Mezunlar her yıl temmuz ayın-
da düzenli olarak bir araya gelmenin 
mutluluğunu yaşadı. Gerçekleştiren 
toplantıya 1974 mezunları, emekli 
öğretmenler ve müftü ile Konya eski 
il Müftüsü Şükrü Özbuğday, KKTC 
Din İşleri emekli Müşaviri Ahmet 
Durmuş katıldı. Konya İmam Ha-
tip Lisesi 1974 dönemi mezunları 

adına konuşan Mehmet Erdoğdu 
yaptığı açıklamada  “Bu buluşmaları 
yapmaktaki amacımız , aynı sıralar-
da birlikte olduğu arkadaşlarımızla  
tekrar aynı havayı teneffüs etmek, 
birlik ve beraberliği sağlamak, acı 
tatlı hatıraları anımsamak ve İmam 
Hatipli ruhuyla kardeşlik bağımızı 
kuvvetlendirmektir.Buluşmamıza 
katılan  herkese teşekkür ederiz” 
diye konuştu. Sıcak ve samimi ha-
vada geçen program Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ve yapılan dua ile sona erdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Son yılların en çok konuşulan konuları arasında yer alan saman fiyatları düşmesi beklenirken bu yıl da yük-
selerek 45 kuruşa çıktı. Samanın altın dönemi olmasına rağmen satıcılar, elleri boş beklediklerini ifade etti 

Saman var, satış yok!

Son yıllarda gündemde olan sa-
man fiyatları bu yılda yükseldi. 4-5 
yıl önce 10 kuruştan satılan saman, 
bu yıl 45 kuruşa kadar yükseldi. 
Özellikle büyük firmaların samanı 
tarladan ucuza alması saman sa-
tıcılarının da kar marjını düşürdü. 
Durumdan şikâyetçi olan satıcılar, 
saman satış döneminin başlamasına 
rağmen elleri boş beklediklerini ifa-
de etti. Firmaların tarlada ki samanı 
25 kuruştan alıp 45 kuruşa sattığını, 
kendilerinin ise 35 kuruşa aldıkları 
samanı 45 kuruşa sattıklarını be-
lirten Saman Satıcısı İsmail Tanacı, 
kalan kar marjının da mazota gittiği-
ni belirterek para kazanamadıklarını 
söyledi. Kurban Bayramı’nın ardın-
dan satışların olmasını dört gözle 
beklediklerini de belirten Tanacı, 
devletin de bu duruma çözüm bul-
ması gerektiğini vurguladı. 

“BÜYÜK FİRMALARDAN DOLAYI 
SATIŞ YAPAMIYORUZ”

Satışlardaki kar marjlarının düş-
mesi nedeniyle samanlar elde kalır-
ken satıcılar bu durumun nedenini 
büyük firmalara bağladı. Saman 
Satıcılarından İsmail Tanacı, büyük 
firmaların samanı ucuza aldığını dile 
getirerek, “Bizler için saman bu sene 
altın dönemini yaşamıyor. Şuanda 
hiç boş durmamamız gerekirken 
bekliyoruz. Bununda büyük firmalar-
dan kaynaklandığını düşünüyorum. 
Büyük firmalar tarlada sapı alırken 
20-25 kuruş alıyorlar. Biz alırken ise 
30-35 kuruşa geliyor 40-45 kuruşa 
da satıyoruz. Durum böyle olunca da 
arada ki kalan 10 kuruş nakliye fiyatı 
olarak yansıyor. Günübirlik satılma-
dığı içinde zorluk çekiyoruz. Çok para 

kazanıyormuş gibi gözüküyoruz ama 
burada bazen günü zararla kapatıyo-
ruz. Yani bugünlerde durum böyle 
olursa kışın hiç para kazanamayız. 
Geçen sene tarladan 25 kuruşa alı-
yorduk 45 kuruşa kadar satıyorduk. 
Bu sene 35 kuruşa alıyoruz yine 45 

kuruşa satıyoruz. Yani aradaki kar 
marjı çok düştü. Arabalarımız şuan 
9 ton falan geliyor bu kapsamda 10 
kuruş kazandığın zaman 900 TL ge-
liyor bunun 400 TL’si yakıt gerisi de 
işçilik ve masraflar. 10 günde 400 
TL kazanırsak günlüğümüz 40 TL’ye 

geliyor” diye konuştu. 
SATIŞLAR GEÇEN 

SENEYE ORANLA DÜŞTÜ!
Saman fiyatları 40-45 kuruş ara-

sında değişirken satıcılar satışların 
olmamasından dolayı mağdur du-
rumda kaldı. Saman Satıcılarından 
Erdoğan Deniz satışların geçen se-
neye oranla düşük olduğunu vurgu-
layarak sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Saman satışları geçen seneye 
oranla bu sene durgun. 2-3 gündür 
2 arabayı zorla gönderdik. Fiyatları 
40-45 kuruş civarında. Geçen sene 
satışlarımız daha iyiydi burada hiç 
araba bile kalmazdı. Aslında mah-
sulde var ama dışarıya çok gidiyor. 
Yerinden 30-35 kuruşa alıyorsunuz 
burada ise 40-45 kuruş. Kurban 
Bayramı’nın ardından işlerimizin 
açılmasını bekliyoruz.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Çevre ve Şehircilik ile Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardım-
cılıklarına yapılan atamalar, Res-
mi Gazete’nin mükerrer sayısında 
yayımlandı. Buna göre, Fatma Va-
rank, Prof. Dr. Mehmet Emin Bir-
pınar ile Mücahit Demirtaş, Çevre 
ve Şehircilik Bakan Yardımcıları 
olarak görevlendirildi. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcı-
lıklarına da Abdullah Tancan, Al-
parslan Bayraktar ve Mithat Can-
sız atandı. Konyalı olan Prof. Dr. 
Mehmet Emin Birpınar da , Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum’un yardımcısı olarak atandı.
MEHMET EMİN BİRPINAR KİMDİR?

Mehmet Emin Birpınar 1966 
yılında Konya’da doğdu. Birpınar 
İngilizce ve İtalyanca dillerine ha-
kimdir.  Prof. Dr. Mehmet Emin 
Birpınar, 1988 yılında İstanbul 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden me-

zun oldu. Bunun yanı sıra Bir-
pınar, Yüksek lisans ve doktora 
eğitimini de Yıldız Teknik Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Anabi-
lim Dalı’nda tamamlayarak 1991 
yılında İtalyan Üniversitesi’nde, 
1994 yılında ise Hollanda Delft 
Teknoloji Üniversitesi’nde inşa-
at mühendisliği alanında yüksek 
lisans eğitimi aldı. 9 Nisan 2015 
tarihinde Prof. Dr. Birpınar ayrıca, 
Birleşmiş Milletler İklim Değişik-
liği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca 
gerçekleştirilen uluslararası ik-
lim değişikliği müzakerelerinde 
Türkiye’yi temsil etmek üzere 
başmüzakereci olarak görevlen-
dirildi. Tüm bunların yanı sıra 
bilimsel dergilerde, ulusal ya da 
uluslararası kongrelerde, yüzden 
fazla makale, bildiri vs. yayınlamış 
olup, çeşitli gazetelerde köşe ya-
zarlığı da yaptı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Birpınar, 
Bakan Yardımcısı oldu

 ‘’Konya’ya ne-
den Konya demiş-
ler?’’  Yıllar önce 
ilkokulda Türkçe 
öğretmenimiz böy-
le bir soru sormuş-
tu. Cevabını bilmi-
yordum. Sınıftaki 
diğer arkadaşlarda 
bilmiyor olacak ki 
kimse cevap ver-
medi. Öğretmeniz kimsenin 
bilmediğini anlayınca,daha 
önce duyulmamış  bir hika-
ye anlatırmışcasına   şevkle 
anlatmaya koyuldu, yüzünde 
kocaman bir tebessümle.’’ İki 
evliya uçarak Anadolu’dan  ge-
çerken yorulmuşlar, aşağıdaki 
yeşil ovayı görüp biri diğerine 
dinlemek için buraya ‘’konalım 
mı?’’ demiş diğeri de ‘’kon 
ya!’’ demiş ‘’Böylece konduk-
ları (konakladıkları)  yerin ismi 
hep Konya diye anılmış. 

Bu ne kadar ders içeri-
sinde anlatılsa da bana çokta 
mantıklı gelmemişti. Öğret-
meniz böyle bir şeyin gerçek 
olup olamayacağını sordu. Bu 
gerçekten olabilir miydi? Ben-
ce hayır.’’Bir başka efsaneye 
göre de  bakışlarıyla insan-
ları taşa çeviren, yılan saçlı, 
ejderha boyunlu bir yaratık 
insanların başına musallat 
olmuş Medusa ismindeki bu 
yaratığı, Yunan ve Roma Tan-

rılarının en büyüğü 
olan Zeus’un oğlu 
Perseus, yaratığın 
başını kesip, öl-
dürerek insanları 
bu büyük beladan 
kurtarmış. Yaptığı 
bu kahramanlığa 
karşılık olarak da 
insanlar şehrin 
her yerine Perseus 

için kutsal heykeller (ikonlar) 
dikmiş.’’ Şehrin her yerine 
dikilen bu ikonlardan dolayı 
buraya İkonia denmiş ancak 
yıllar içerisinde  buraya göç 
eden başka başka kavimler 
kendi dillerine göre konuşup 
kendi dillerine göre çekmişler 
bu ismi ve nihayet günümüze 
de Konya olarak  gelmiş. Tabi 
bunlar efsane ne kadar doğ-
ru ne kadar yanlış olduğunu 
bilemiyorum ancak Konya 
kelimesinin Latince kökenli 
olduğunu düşünürsek Roma 
Döneminden kalma bir isim 
diye biliriz.

 Sonra ki yıllarda bu kısa 
hikayelerin Konya’da çok 
meşhur olduğunu duydum. 
İnsanların yaşadıkları yer hak-
kında bir şeyleri merak edip 
bunları araştırmaları, okuma-
ları, okumasalar dahi birbirle-
rine anlatıp efsaneleştirmeleri 
gerçekten önemli ve çok eğ-
lenceli.

KON-YA

haber@konyayenigun.com
BAHRİYE KABAN

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığına Konyalı 
isim Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar atandı.

Konya İHL
mezunları buluştu

Erdoğan Deniz İsmail Tanacı
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‘Erbakan’ın milli cesareti ABD’yi hizaya getirdi’
Saadet Partisi Selçuklu Gençlik 

Kolları Başkan Yardımcısı Muham-
med Kamil Ceylan, Kıbrıs Barış 
Harekatı’nın 44. yıldönümü dolayı-
sıyla açıklama yaptı. SP İl Başkanlı-
ğı’nda açıklama yapan Ceylan, “Yıl 
1974… Tam da Türkiye’nin Kıbrıs 
Barış Harekâtı’na başlama günleri. 

Başbakan Bülent Ecevit’in 
Esenboğa Havalimanı’ndan İn-
giltere’ye uğurlanışının ardından 
Başbakan vekili olan Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan, devrin Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Semih 
Sancar’a, Harekâtı derhal başlatın 
emrini verdi.  Bu emrin alınma-
sından yarım saat sonra, ‘ABD’nin 
6. Filo’sunun İtalya’dan Akdeniz’e 
açıldığı’ şeklinde bir istihbarat gel-
di.

Bu istihbaratı alan Erbakan 
Hoca, yine Esenboğa Havalima-

nı’nda pilotlara hitaben bir konuş-
ma yaptı. Toplam 173 pilot U şek-
linde sıralandı. Erbakan Hoca’nın 
yanında Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Semih Sancar paşa ve 
kuvvet komutanları vardı. Başba-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Necmet-
tin Erbakan, 6. Filo’nun 15 parça 
gemiden oluştuğunu, en büyüğü-

nün ise Kennedy uçak gemisi ol-
duğunu, her geminin bacasından 
bir pilotumuzun dalış yapacağını, 
Kennedy uçak gemisine ise iki pi-
lotumuzun kamikaze pilotları gibi 
saldırıp saf dışı bırakacaklarını, bu 
nedenle 16 gönüllü pilota ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi. Ve gönüllü 
pilotların üç adım öne çıkmasını 

istedi. Orada bulunan toplam 173 
pilotumuzun hepsi derhal üç adım 
öne çıktı. Bu onurlu tutumdan son 
derece memnuniyet duyan Erba-
kan Hoca, İkinci emri bekleyin! de-
yince ve bundan 15 dakika sonra 
gelen ikinci istihbarat: ABD’nin 6. 
Filo’sunun ilerlemesi durdu, ol-
duğu yerde demir attı! şeklinde 

oldu. Milli Görüş Lideri Erbakan 
Hoca’nın çelik iradesi ve milli ce-
sareti ABD’yi hizaya getirdi.  Bu 
sebepledir ki Kıbrıs harekatı inanç 
ve azim ve irade öyküsünün adıdır. 
Yine bu günlerde sene-i devriye-
sinde, Kıbrıs harekatında şehit ve 
gazilerimizi rahmetle ve minnetle 
anıyoruz” dedi. 

CİDDİYETLE ÇALIŞMALARIMIZI 
YÜRÜTÜYORUZ 

Saadet Partisi’nin kuruluşuyla 
ilgili de konuşan Ceylan, şunları 
kaydetti: “Bir hareket düşünün ve 
bu hareketin temsilcisi partiler, 
defalarca katılmasına rağmen yine 
inanç ve azimle 20 Temmuz 2001 
tarihinde Saadet Partimiz kurul-
muştur. Dünyada tek bir mazlum 
kalmayana dek herkesin aynı hak 
ve özgürlükler çerçevesinde yaşa-
tılması hususunu prensip edinen 

ve bu vizyonda çalışmalarını ger-
çekleştiren bir hareketin temsil-
cileri olduğumuz için rabbimize 
ne kadar şükretsek azdır. Saadet 
Partisi olarak çalışmalarımızı cid-
diyetle ve samimiyetle yerine ge-
tiriyor ve gelecek nesillerimize de 
aynı duygu ve düşünceyi aktarma 
gayretinde bulunuyoruz. Bu vesile 
ile tekraren Kıbrıs Barış Harekatın-
da çok önemli bir rol oynayan başta 
Liderimiz  Merhum Necmettin Er-
bakan Hocamız olmak üzere şehit 
ve gazilerimize Allah’tan Rahmet 
gazilerimize hayırlı ömürler diliyo-
ruz.  Ve yine Saadet Partisi Selçuk-
lu Gençlik Kolları olarak geçmişten 
günümüze büyüklerimizin göster-
miş olduğu aynı aşk, azim ve he-
yecan ile çalışacağımıza söz veriyor 
sizleri Allah’a Emanet Ediyorum.”
n EMİNE ÖZDEMİR

İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, son bir haftada 
bölücü terör örgütleriyle mücadele 
kapsamında Jandarma Özel Hare-
kat, Polis Özel Harekat, Jandarma 
Komando Birlikleri ile iç güvenlik 
operasyonları çerçevesinde Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinin hava ve kara un-
surlarınca bin 898 operasyon düzen-
lendi. Operasyonlarda bölücü terör 
örgütü PKK’ya yardım ve yataklık 
yaptıkları iddiasıyla 81, terör örgütü 
DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 
13, sol örgüt üyesi oldukları iddiasıy-
la 11, Fetullahçı Terör Örgütü/Para-
lel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 
ile mücadele kapsamında 334 zanlı 
gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda 439’u te-
rör suçları, 118’i düzensiz göç ve 3 
bin 326’sı uyuşturucu ve kaçakçılık 
suçlarından olmak üzere 3 bin 883 
kişi yakalandı.

İç güvenlik operasyonlarında 
26’sı ölü, 6’sı sağ ve 8’i teslim olmak 
üzere 40 terörist etkisiz hale getiril-
di. Etkisiz hale getirilen teröristler 
arasında Terör Arananlar Listesi’n-
de gri kategoride yer alan Meryem 
Özsöğüt’ün de bulunduğu bildirildi.

Uyuşturucu satıcıları ile kaçak-
çılara yönelik 2 bin 518 operasyon 

düzenlendi.
Operasyonlarda 1 ton 425 ki-

logram esrar, 15 kilogram eroin, 1,5 
kilogram kokain, 3 kilogram sente-
tik kannabinoid (bonzai), 5 kilogram 
metamfetamin, 7 bin 687 ectasy 
hap, 123 bin 882 captagon, 900 
sentetik ecza, 729 bin 9 kök kenevir 
bitkisi, 372 bin 321 paket kaçak si-
gara ve 89 ton 769 litre kaçak akar-
yakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul 
çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun 

bulunduğu yerlerde yapılan kontrol 
ve düzenlenen operasyonlar kapsa-
mında 368 şüpheli gözaltına alındı.

Bölücü terör örgütleri FETÖ/
PDY, PKK/TAK ve DEAŞ’ın propa-
gandasını yapan, bu örgütleri öven, 
terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu 
alenen beyan eden, halkı kin, nefret 
ve düşmanlığa sevk eden, devlet 
büyüklerine hakaretlerde bulunan, 
devletin bölünmez bütünlüğüne 
ve toplumun can güvenliğine kas-
teden, nefret söylemleri içeren 403 

sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma 
yapılarak, tespit edilen 267 kişi hak-
kında yasal işlem uygulandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsa-
mında 740’ı denizlerde olmak üzere 
6 bin 801 kişi yakalandı, bu kişilere 
organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 
da 105 şüpheli gözaltına alındı.

İnsanları taciz ederek para ver-
meye zorlamak, mendil, çiçek, he-
diyelik eşya satışı yapmak veya di-
lenmek suretiyle toplumun huzur 
ve güvenliğini tehlikeye düşüren 
özellikle yerli ve yabancı çocuklar 
ile yetişkin kişilerin tespit edilip ya-
kalanmasına ve kayıp çocukların 
bulunmasına yönelik 20 Temmuz 
Cuma günü ülke genelinde eş za-
manlı Huzurlu Sokaklar Uygulama-
sı-2 gerçekleştirildi. 

Vatandaşların yoğun bulunduğu 
noktalarda 33 bin 334 personelin 
katılımıyla düzenlenen uygulamada 
233 bin 16 kişi, 65 bin 14 araç ve 
bin 468 umuma açık iş yeri kontrol 
edildi. 

Denetimlerde 24’ü çocuk olmak 
üzere 25 kayıp kişi bulunurken ara-
nan 19 araç ve 489 şüpheli yakalan-
dı, 550 kişi hakkında adli/idari işlem 
yapıldı.
n AA

‘Basın sektörü zor ve 
meşakkatli bir alan’

‘Basın, demokratik 
hayatımızın unsuru’

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, 24 Tem-
muz Basın Bayramı nedeniyle bir 
kutlama mesajı yayınladı. Başkan 
Pekyatırmacı mesajında , “Halkın 
haber alması amacıyla 24 saat 
özveriyle çalışan basın camiası-
nın bayramı kutlu olsun” dedi.    

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, 24 Tem-
muz Basın Bayramı nedeniyle 
yaptığı yazılı açıklamada; “Halkın 
haber alma ve bilgi edinme ihti-
yacını karşılayan gerek yerel, ge-
rek ulusal basında hakkıyla görev 
yapan basın çalışanlarımızı tebrik 
ediyorum. Basın sektörü zor ve 
meşakkatli bir alandır ve günün 
24 saati görev başında kalmayı 
gerektirir.

Toplumun bilgilendirilmesi 
ve aydınlatılması gibi önemli bir 
görevi yerine getiren basın çalı-
şanlarımız, vatandaş ile devlet 
arasındaki iletişimin sağlanması 
ve kamuoyu oluşturulması gibi 
önemli görev ve sorumlulukları 
üstlenmektir” dedi.

Başkan Pekyatırmacı mesa-
jının sonunda, “Özelde ilimiz ve 
ilçemizle ilgili haberlerde birlik 
ve beraberliğimize sahip çıka-
rak, duyarlı, özverili ve sorumlu 
habercilik anlayışıyla basın sek-
törüne emek veren tüm basın 
çalışanlarının 24 Temmuz Basın 
Bayramını kutluyor, çalışma ha-
yatlarında başarılar diliyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

Basının ve yerel basının sorunlarına dikkat çeken Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, yıllardır 
sürüncemede kalmış, kemikleşmiş sorunların çözülmesi için basın meslek yasasına ihtiyaç duyulduğuna işaret etti

‘Basının sorunları 
yasayla çözülür’

24 Temmuz 1908 tarihinde 
Türk Basınında sansürün kaldırıl-
ması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz 
günü “Basın ve Dayanışma Günü” 
olarak kutlanıyor. Günümüzde her 
insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğ-
renebilme ve kendi fikirlerini ifade 
edebilme özgürlüğünün en temel 
hak olduğu görüşü, modern dünya-
da tartışmasız kabul görüyor. Kamu 
adına gerçekleri araştırma, doğru 
ve gerçek haberlerle kamuoyunu 
aydınlatma görevi gören basın, de-
mokratik hayatımızın vazgeçilmez 
unsurlarından biri. Haber alma ve 
yayma özgürlüğünün en etkili aracı 
olan basın, demokrasinin yaşaması-
nı ve gelişmesini sağlayan kurumla-
rın başında geliyor.

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir, 24 Temmuz 
basın Dayanışma Günü nedeniyle 
yaptığı açıklamada, bir kamu hiz-
meti gören ve özgür iradesiyle kamu 
denetçiliği yapan yerel basının öne-
mine dikkat çekti. Türkiye’nin yeni 
yönetim sistemine geçmesi ile bir-
likte medya çalışanlarının da özlük 
haklarını daha çok alabilmeleri ve 
ekonomi anlamında daha müreffeh 
bir yapıya kavuşmaları için beklenti-
lerinin arttığını dile getiren Sefa Öz-
demir, medya alanında yıllardır dile 
getirilen ama bir türlü yapılamayan 
mesleki düzenlemelerin bir an önce 
gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu 
yaptı. 

Yerel demokrasinin yaygınlaş-
masında yerel basının büyük öneme 
sahip olduğunu kaydeden Sefa Öz-

demir, birçok sorunla boğuşan yerel 
basının özellikle ekonomik özgürlü-
ğe kavuşmasının yerel basının işlev-
selliği açısından büyük önem arz et-
tiğine dikkat çekerek, “Bilindiği gibi 
ülkemizde medya sektörüne genel 
olarak baktığımızda, basın özgürlü-
ğünden çalışma koşullarına, mesleki 
standartlardan elektronik habercili-
ğe kadar bir dizi sorunun acil çözüm 

beklediğini görmekteyiz. Türk bası-
nı öncelikle, gazetecilik mesleğini ve 
bu mesleği kimlerin yapabileceğini 
düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Ya-
sası’na ihtiyaç duymaktadır. Ga-
zetecilik Meslek Yasası, teknolojik 
gelişmeler de göz önüne alınarak 
günümüz koşullarına uygun şekilde 
çıkarılmalıdır. Bunun yapılabilmesi, 
gazetecilerin örgütleri aracılığıyla 

tartışmalarına ve karşılaşılabilecek 
sorunların çözümü için ortak görüş 
oluşturmalarına bağlıdır. Çağrımız; 
siyasetçilerin, bürokratların, hukuk-
çuların ve Türkiye Gazeteciler Kon-
federasyonu ile diğer meslek kuru-
luşlarının temsilcilerinin katılımıyla 
çalışma gruplarının oluşturulması, 
kanun teklifi hazırlanması ve Gaze-
tecilik Meslek Yasası’nın ülkemize 
kazandırılmasıdır. Aynı kapsamda, 
darbe dönemlerinden bu yana de-
ğişmeyen Türk Ceza Kanunu’nda ve 
bazı kanun ile yönetmeliklerde yer 
alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı 
maddeler değişmelidir. Bu madde-
lerin değişerek basın özgürlüğünün 
gerçek anlamda sağlanması, sektö-
rümüz ve ülkemiz için büyük önem 
taşımaktadır. Basınımıza kendini 
meşru bir şekilde ifade edebilme ve 
haber yapabilme hakkının evrensel 
ölçülerde tanınarak ifade ve basın 
özgürlüğünün sorun olmaktan çık-
ması için bu düzenlemelerin yapıl-
ması kaçınılmazdır.

Yukarıda özetlemeye çalıştığı-
mız düzenlemelerin gerçekleşmesi, 
sansürün de gerçek anlamda kalk-
masının önünü açacak ve böylece 
24 Temmuz’lar dayanışma günü 
olarak değil, bayram olarak kutlana-
caktır” diye konuştu. 

Konya Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Özdemir, basın çalışanlarının 
bağımsız, ekonomik kaygı taşıma-
dan, fikri altyapılarını daha verimli 
kullanabildikleri bir 24 Temmuz di-
leyerek sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven 24 Temmuz Gazeteciler 
ve Basın Bayramı vesilesiyle bir 
mesaj yayımladı. Basın mensup-
larının zor şartlarda çalıştıklarına 
vurgu yapan Başkan Özgüven: 
“Basınımızın güzide mensupla-
rı gece gündüz, yağmur, çamur 
demeden önemli bir görevi yeri-
ne getiriyorlar. Halkımıza doğru 
haber alma imkanı sağlayan ve 
düşüncelerini başkaları ile paylaş-
masına aracı olan basın kuruluşları 
demokratik hayatımızın vazgeçil-
mez unsurlarındandır. Kamu Yö-
netimi ile vatandaşlarımız arasında 
önemli bir işlev görevi gören bası-
nımız demokrasinin ve Cumhuri-

yetimizin kökleşmesinde önemli 
bir yere sahiptir. Tarihin her döne-
minde milletin gözü, kulağı ve sesi 
olan basın mensuplarımız kamuo-
yunun haber alma hakkına katkıda 
bulunma görevini ilkeli ve tarafsız 
gazetecilik anlayışı içerisinde ba-
şarı ile yerine getirmektedir. Bizim 
de vatandaşlarımıza ulaşmamızda 
ve hizmetlerimizden haberdar ol-
malarında kilit bir rol üstleniyorlar. 
Bu anlamda böylesine önemli gö-
revi icra eden basın mensupları-
mıza teşekkür ediyor, 24 Temmuz 
Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en 
içten duygularla tebrik ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

40 terörist etkisiz hale getirildi

Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Sefa Özdemir

Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı
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Selçukluda okul öncesi eğitime destek
Selçuklu Belediyesi eğitimin ilk 

basamağını oluşturan, çocukların 
bedensel ve zihinsel gelişimleri-
ni sağlıklı sürdürebilecekleri okul 
öncesi eğitim hayatına katkı sağ-
lamaya devam ediyor. Milli Eğitim 
Müdürlüğüne devir teslimi yapılan 
4 anaokulundan sonra ihtiyaç olan 
bölgelere 3 anaokulu daha yapılıyor. 

Selçuklu Belediyesi, eğitimin ilk 
basamağı olan ve çocukları geleceğe 
taşıyan okul öncesi eğitim için ilçeye 
3 yeni anaokulu daha kazandırıyor. 
Yapımı devam eden anaokulları ile 
Selçuklu’da okul öncesi eğitimde 
önemli bir boşluk doldurulması he-
defleniyor. İki tanesi 8 derslikli, bir 
tanesi 6 derslikli olarak planlanan 
anaokullarında oyun odaları, reh-
berlik servisi, idari bürolar, derslik-
ler, oyun odaları ve yemekhane gibi 
bölümler bulunacak.     

Selçuklu Belediyesi, ilçede eği-
tim hayatına sağladığı fiziki ve sos-
yal yatırımlara her geçen gün yeni-
lerini ekliyor. Kütüphaneler, kapalı 
spor salonları, suni çim sahalar ve 6 

yıl boyunca uyguladığı Selçuklu De-
ğerler Eğitimi Programı (SEDEP) ile 
Selçuklu’da eğitim alanında birçok 
projeyi hayata geçiren Selçuklu Be-
lediyesi şimdi de ilçeye 3 anaokulu 
kazandırıyor. 

Daha önce Selahaddin Eyyübi, 
Beyhekim, Kılınçarslan ve Esenler 
Mahallesine yapılan anaokullarına 
yenileri ekleniyor. Her biri okul ön-

cesi eğitiminde önemli bir boşluğu 
dolduracak okullar 8 ve 6 derslikli,-
bodrum, zemin, ve 1 kattan oluşu-
yor.

Selçuklu Belediyesi’nin eğitim 
hayatının her aşamasında önemli 
projeler ürettiğini ifade eden Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı,”Ülkelerin gelişmişlik se-
viyesinin en önemli göstergelerden 
birisi eğitim kalitesi ve eğitim oranı. 
Selçuklu Belediyesi  olarak geleceğin 
teminatı çocuklarımızın en iyi eğiti-
mi almaları için her türlü fiziki im-
kânı sağlamak için çalışıyoruz “ dedi. 

Selçuklu Belediyesi olarak her 
fırsatta eğitime destek verdiklerini 
ifade eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, “Şuanda 
3 anaokulunun inşaatı devam edi-
yoruz. Yazır, Sancak ve Bosna Her-
sek  Mahallerinde inşaatlarımız hızla 
devam ediyor. Toplam 6 milyon 500 
bin TL’ye mal olacak okullarımız ile 
Selçukluda okul öncesi eğitimdeki 
sınıf açığını kapatmış olacağız. Sel-
çuklu Belediyesi olarak  eğitimle il-

gili çok önemli işler yaptığımız gibi 
fiziki olarak yatırımlarda yapıyoruz” 
dedi.

Selçuklu Belediyesi olarak eği-
time yaptıkları yatırımlarla aynı za-
manda geleceğe yatırım yaptıklarını 
ifade eden Başkan Pekyatırmacı,” 
Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim 
almaları için hem derslikleri moder-
nleştiriyor hem de yeni derslikler 
yapıyoruz. Okul öncesi eğitim ülke-
mizin geleceği açısından çok önemli. 
Hükümetimizde okul öncesi eğitime 
çok büyük bir önem veriyor ve okul 
öncesi eğitimde sınıf sayısının art-
tırılması yönünde bir politikası var. 
Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu 
konuda Milli Eğitim Bakanlığımıza 
önemli bir destekte bulunuyoruz. 
Şuanda 3 anaokulumuzun yapımı 
devam ediyor. İnşallah yeni anao-
kulları da yapmaya devam edeceğiz. 
Böylece Selçuklu’yu okul öncesi eği-
timde Türkiye standartlarının üze-
rinde bir standarda kavuşturmaya 
çalışıyoruz” dedi.
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‘Ülkemiz için var 
gücümüzle çalışıyoruz’

İSO, “Türkiye’nin İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu” araş-
tırmasının 2017 yılı sonuçlarına 
göre; İttifak Holding’in gıda sek-
töründeki şirketi Selva, bu yıl da 
ikinci 500’de yer alarak başarısını 
sürdürdü. İstanbul Sanayi Oda-
sı’nın (İSO) “Türkiye’nin İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu” 2017 yılı 
araştırma sonuçları açıklandı. İt-
tifak Holding çatısı altında 1988 
yılından bu yana faaliyet gösteren 
Selva Gıda, geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da ikinci 500’de yerini aldı. 

Makarna ihracatını her geçen 
yıl büyütürken, ürün portföyünü 
de zenginleştiren Selva Gıda, 2007 
yılından bu yana ülkemizin markalı 
makarna ihracat lideri konumunda 
bulunuyor. 1988 yılında un, irmik, 
makarna üretimi ile faaliyetlerine 
başlayan şirket, zamanla ürün çe-
şitliliğini artırarak hububat orijinli 
bir gıda şirketine dönüştü. Port-
föyüne yeni eklediği besleyici ve 
fonksiyonel ürünler ile sektörde 
fark yaratmaya devam eden Selva 
Gıda, hem iç hem de dış pazarda 
gösterdiği başarılı performansı ile 
dikkat çekiyor. ISO ikinci 500 so-
nuçlarını değerlendiren Selva Gıda 
Genel Müdürü Özkan Koyuncu, 
ikinci 500’ün 2017 listesinde de 
yer alarak başarılarını sürdürdükle-
ri için onur duyduklarını ifade etti. 
Koyuncu; “Ülkemizin kalkınma-
sında pay sahibi olmak ve bu payı 

artırmak için var gücümüzle çalışı-
yoruz. Anadolu topraklarından çı-
kan ürünlerimizin yüzde 50’sinden 
fazlasını dünyanın 80’den fazla ül-
kesine ihraç ediyoruz. Ayrıca, dün-
yanın dört bir yanına ürünlerimizi 
ulaştırmakla kalmıyor, uluslararası 
platformlarda, ürünlerimizle hatırı 
sayılır ödüller kazanıyoruz. Kazan-
dığımız her başarı, bizlere daha 
iyisini yapmak için güç veriyor. 
Yeni Türkiye’nin inşa edildiği bu 
dönemde sektörümüzün önemli 
oyuncularından biri olarak var gü-
cümüzle çalışmaya, yarınlarımızın 
daha müreffeh olması için elimiz-
den gelenin en iyisini yapmaya de-
vam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu kapsamındaki 35 ülkeden öğrenciler Konya Bilim Merkezi ev 
sahipliğinde biraraya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Sevgiyi, kardeşliği, hoşgörüyü tanıtacağız” dedi 

Türkçe için biraraya geldiler
Yunus Emre Enstitüsü’nün 

Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerin-
de bu yıl 8’incisini gerçekleştirdiği 
Türkoloji Yaz Okulu Öğrencileri Pro-
jesi kapsamında Konya Bilim Mer-
kezi Buluşması, 35 farklı ülkeden 
170 öğrencinin katılımı ile yapıldı.  
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, program öncesi 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, Yunus Emre Enstitüsü Baş-
kanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve katılım-
cılarla birlikte Türkiye’nin TÜBİTAK 
destekli ilk bilim merkezindeki Te-
mel Adımlar Sergisi, Vücudumuz ve 
Biz Sergisi, Dünyamız ve Biz Sergisi, 
Yeni Ufuklar Sergisi, Uzay ve Gök-
bilim Sergisi’nde incelemelerde bu-
lundu. 

KONYA TARIMIN, SANAYİNİN 
VE TURİZMİN ŞEHRİDİR 

Programda konuşan Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Konya Anadolu’da 
medeniyetin baş şehirlerinden bi-

risidir. Şu anda da Selçuklu Mede-
niyetinin başkentinde bulunuyor-
sunuz. Ama insanlığın Konya’daki 
tarihi çok daha eski. Bundan 10 bin 
yıl önce Çatalhöyük’teki UNESCO 
dünya mirası listesinde yer alan yer-
leşim yerinin bulunduğu coğrafyada 
bulunuyorsunuz. Burası bir tarım, 
sanayi ve turizm şehridir. En önem-
lisi de Hz. Mevlana Celaleddin-i 
Rumi’nin şehridir. Hz. Mevlana’nın 
kitaplarını okumayı ihmal etmeyin. 
Çünkü günümüzün en çok ihtiyacı 
olan dostluk, kardeşlik ve hoşgörü-
nün başkentinde bulunuyorsunuz” 
diye konuştu. 

Başkan Altay, projeye katılan öğ-
rencilerin Türkçe öğreneceğini, bu 
sayede de dünyanın en çok ihtiyaç 
duyduğu sevgi, barış ve hoşgörüyü 
dünyaya yayma fırsatı bulduğunun 
altını çizerek, “Siz çok özel insan-
larsınız. Çünkü Türkçe öğrenmeye 
niyet etmişsiniz. Sizler Türkçe öğ-
renerek aslında dünyanın en çok 

ihtiyacı olan şeyi öğreniyorsunuz. 
Dostluğu, kardeşliği ve hoşgörüyü 
tüm dünyaya tanıtma fırsatı olacak. 
Ben hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyo-
rum. Sizleri Konya’da ağırlamaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah 
yaşam öykünüzde Konya, sizler için 
iyi bir hatıra ve tekrar gelmeniz için 
bir neden olur. Çünkü Konya ger-

çekten görülmeye ve yaşanmaya 
değer bir şehir. Bizler de şehrimizi 
güzelleştirmek için birçok etkinlikler 
düzenliyoruz” dedi. 

TÜRKİYE’DE BİLİM 
PANELİ DE DÜZENLENDİ 

8. Türkoloji Yaz Okulu Öğrenci-
leri Konya Bilim Merkezi Buluşması 
kapsamında “Türkiye’de Bilim” ko-
nulu bir de panel düzenlendi.  İzmir 
Yüksek Teknoloji Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Baran’ın 
moderatörlüğündeki panele TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Man-
dal, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı 
Prof. Dr. Şeref Ateş, Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Bilge Demirköz ve Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’ın ko-
nuşmacı olarak katıldı. 

TÜBİTAK BAŞKANI HASAN 
MANDAL TÜBİTAK’I ANLATTI 
Panelde konuşan TÜBİTAK Baş-

kanı Prof. Dr. Hasan Mandal, misa-

fir öğrencilere TÜBİTAK’ı anlattı. 
Mandal, “Hem bilim adamı yetişti-
rilmesinde hem de bilimin toplumla 
etkileşiminin sağlanmasında destek 
oluyoruz. 2017 yılı itibariyle sağladı-
ğımız destek miktarı 1,6 milyar lira. 
Yani Türkiye’de araştırma yapılma-
sı, araştırmanın değer zincirine dö-
nüşmesi ve toplumsal faydaya dö-
nüşmesi için destek olunuyor. 5 bin 
çalışanımız var. 20 farklı enstitümüz 
var. 4 farklı şehir ve 10 yerleşim ye-
rinde bulunuyoruz” diye konuştu. 

AMACIMIZ BİLİMSEL GELİŞME VE 
VERİLERİ DÜNYA İLE PAYLAŞMAK 

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı 
Prof. Dr. Şeref Ateş de panelde Yu-
nus Emre Enstitüsü’nün yürüttüğü 
çalışmalar hakkında bilgi verdikten 
sonra dünyanın tamamında hayata 
geçirdikleri Türkiye Akademik ve 
Bilimsel İşbirliği Projesi’ni anlattı. 
Ateş, “Geçtiğimiz yıl dünyanın ne-
resinde yaşarsa yaşasın, hangi din, 
ırk veya etnik kimlikten olursa olsun 

ortak bir insanlık hedefini ve onun 
mutluluğunu önceleyen TABİP adlı 
bir proje başlattık. Amacımız, Tür-
kiye’deki bilimsel gelişmeleri tüm 
dünya ile dünyadaki bütün bilimsel 
verileri de Türkiye ile buluşturmak” 
ifadelerini kullandı. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilge De-
mirköz ve Ahmet Yesevi Üniversite-
si Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. 
Musa Yıldız de bilim dünyasındaki 
son gelişmeler ve toplumsal etkile-
şimi konularındaki bilgi birikimlerini 
konuklarla paylaştı. 

Programa Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker, Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin 
Kara, üniversitelerin TÖMER bün-
yesinde çalışan rehber öğretmenleri, 
Konya Bilim Merkezi ve Yunus Emre 
Enstitü çalışanları ile Türkçe Yaz 
Okulu’nun öğrencileri katıldı.
n HABER MERKEZİ

Ahmet Pekyatırmacı

Selva Gıda Genel Müdürü
Özkan Koyuncu

Uğur İbrahim Altay
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Türkiye’nin farklı yerlerinde inşaatlarda çalışan ve 1995 yılından bu yana Konya’da faaliyet gösteren Ah-
met Ayata İnşaat’ın sahibi Ahmet Ayata, sanatına ve değerlerine duyduğu saygı ile büyüdüğünü belirtiyor

Sanatına saygı duydu
değerleriyle büyüdü
İnşaat sektörünün son yıllarda 

parlayan bir markası haline gelen 
Ahmet Ayata İnşaat’ın sahibi Ah-
met Ayata, sektördeki serüvenini ve 
inşaat sektörünün genel durumunu 
anlattı. Aslen Kayserili olduklarını 
ve mesleği babadan öğrendiklerini 
belirten Ahmet Ayata, “Küçük yaş-
lardan itibaren babamın yanında 
çalışarak inşaatın tozunu yuttum. 
Babam kaba sıva işi yapardı. Ben 
de onun yanında çalışırdım. Yani 
işin ameleliğinden geliyorum. Mes-
leğe Adana’da başladık. Sonra İs-
tanbul’a gittik. Boya ve dekorasyon 
işleri yaptık. Buralardan edindiğimiz 
tecrübe ile bir vesile yolumuz Kon-
ya’ya düştü. 1995 yılında Konya’ya 
geldik. Bir inşaatın uygulamasında 
problem yaşanmış. Onu düzelttik, 
çözdük. Sonrasında o insanlar bizi 
bırakmadı. Konya’da kaldık. İyi bir 
Konya sevdalısıyım” dedi. 

İNŞAATLARINDA SANATI VE 
DEĞERLERİNİ YAŞATMAYA 

ÇALIŞIYOR
25 yıla yakın bir süredir inşa-

attan ekmek yediklerini söyleyen 
Ahmet Ayata, “Sektörde iyi niyet-
le çalışmaya gayret gösterdik. İyi 
niyetimizden çok kazandık ham-
dolsun. Ama aynı iyi niyet bize çok 
büyük kayıplar da yaşattı. Hayatta 
da sürekli mücadele ediyorsunuz. 
Rabbime hamd olsun, çalışınca ka-
zanılıyor. Allah nasip ederse inşallah 
renkli olan hayatımla ilgili bir de ki-
tap yazmak istiyorum. Hayat müca-
delemden gençlere bir ışık verebilir-
sem ne mutlu bana” diye konuştu. 

Değerlerin önemine değinen 
Ahmet Ayata, “2005 yılında Ana-
dolu Caddesi’nde Hocacihan Ma-
hallesi’nde bir projeye başlamıştık. 
Ondan bu yana inşaatın üretim 
kısmında da yer alıyoruz. Aynı za-
manda kendi mesleğimizi de hiçbir 
şekilde bırakmıyoruz. Kendimi bu 
anlamda başarılı görüyorum. 

Başarıyı verdiğim değerlerden 
geldiğini düşüyorum. Projelerimde 
de değer verdiğim insanların isimle-
rini yaşatmaya çalışıyorum. Mesela 
Bahtiyar Sitesi. Çok saygı duydu-
ğum, çok sevdiğim, değer verdiğim 
amcamın adını yaşatıyor. Meslekte 
bana çok şey kazandırdı rahmetli. 
Böylesine değer verdiğim insanların 
isimlerini yaşatan binalarda da yan-
lış yapmamak için daha çok özen 
gösteriyorum. Aslına bakarsanız 
Ahmet Ayata İnşaat, değerleriyle 
büyüyor. Ve daha çok yapacağımız 
proje var. Baldanlar adını verdiğimiz 

30 dairelik bir projemiz var. Hemen 
ardından 90 dairelik bir projemiz 
daha var. Annemin adını da orada 
yaşatacağım inşallah. Projenin adını 
Aslıhan Konutları olarak belirledim” 
dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ
DARBOĞAZDAN GEÇİYOR

Lokomotif bir sektör olan inşa-
atın Konya’da sektör çalışanlarına 
çok kazandırdığını ancak özellikle 
son birkaç yıldır inşaatın bir dar-
boğaza girdiğini söyleyen Ahmet 
Ayata İnşaat Sahibi Ahmet Ayata, 
“İnşaatta maliyetler ucuzken de en 
iyisini yapmaya çalıştık, fiyatlar art-
tığı zaman da en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz. Genel olarak baktığımız-
da ise bir dar boğazdan geçiyoruz. 
Ben müşterimizin bilinçli olmasını 
istiyorum. Bir ürünü alırken, üreten 
insanın ve ürünün kalitesini ölçebil-
sinler. Belki bu aralar yavaş gidiyor 
ama biz değerinin altına düşürme-
meye çalışıyoruz. Biz kârımızdan 
müşteriye kazandırıyoruz. Fiyatları 

en aza indirgemeye çalışıyoruz. Bu 
açıdan daire almak için de en uygun 
zaman bu zamandır. Satılmayınca, 
talep azalıncafiyatlar düşüyor. Daire 
alacak kişilere şunu da bildirmek is-
tiyorum. Ben sanatkar bir insanım. 
Sanatımı en iyi şekilde yapmaya ça-
lışıyorum. Sanatkar insan, sanatında 
hile yapamaz. İnşaat da bizim sana-
tımız. Biz bu işin içinden geldik. Bu 
nedenle işimi en iyi şekilde yapmaya 
çalışıyoruz. Kendimi müteahhit ola-
rak bile yorumlamıyorum. Babam 
sıva ustasıydı. Onun yanında yetiş-
tim ben. Sanatımı da babamdan öğ-
rendim. Sıva yapmayı, boya yapma-
yı ondan öğrendim. Demek babam 
ahlaklı, dürüst, samimi ve ilkeli bir 
adammış ki, ben de onun gibi olmu-
şum. O yanlış olsaydı, biz de yanlış 
olurduk” ifadelerini kullandı.

Kanaatkar olmanın da önemli 
olduğuna değinen Ahmet Ayata, 
“Ne zaman dara düşsem, Allah bir 
kapı açtı. Ne zaman para lazım ol-
duysa bir vesileyle hemen rabbim 

nasip etti. Ama biz de kanaat ettik, 
kanaatkar olduk. İnsanımıza ve sa-
natımıza her daim değer verdim. 
İşte bu değerler bizi bir yerlere taşı-
dı. Bundan mutluyum” dedi.

Yapı inşaat ve emlak sektörüne 
yönelik olarak düzenlenen fuarla-
ra ilişkin de değerlendirme yapan 
Ahmet Ayata, “Konya çok büyüyor 
ve gelişiyor. Sanayi de gelişiyor. 
Sektörlerin büyümesi inşaata da 
doğrudan olumlu yönde yansıyor. 
1990’ların Konya’sıyla bugünün 
Konya’sı aynı değil. Konya’mız için 
düzenlenen fuarların son derece et-
kili olduğunu düşünüyorum. Bu yıl 
katılmayı planlamıştık ama kendimi 
hazırlayamadım. Konya için yapılan 
her türlü güzel işin destekçisi olmak 
istiyoruz. Her ne yaparsak Kon-
ya’mızın değeri için yapıyoruz. Ne 
gördüysek bu memlekette gördük. 
Rabbim herkesin işini gücünü rast 
getirsin” diyerek sözlerini tamam-
ladı.
n HARUN YILMAZ

Ahmet Ayata İnşaat’ın sahibi Ahmet Ayata, “ İnşaatta maliyetler ucuzken de en iyisini yapmaya çalıştık, fiyatlar arttığı zaman 
da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Genel olarak baktığımızda ise bir dar boğazdan geçiyoruz. Ben müşterimizin bilinçli olmasını 

istiyorum. Bir ürünü alırken, üreten insanın ve ürünün kalitesini ölçebilsinler” dedi.
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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da 2 hafta önce 
kaburga kırığı şikayetiyle kamptan ayrılan takım kap-
tanı Adem Büyük’ün yeniden kamp çalışmalarına dahil 
olarak düz koşulara başladığı belirtildi. 

Yeni sezona Topuk Yaylası Tesislerinde hazırlanan 
Evkur Yeni Malatyaspor’da günde çift antrenman tem-
posu devam ediyor. Teknik Direktör Erol Bulut yöneti-
minde yüksek tempoyla kondisyon depolayan sarı-kır-
mızılılarda kaptan Adem’in de çalışmalara başlaması 
yüzleri güldürdü. Yaklaşık 2 hafta önce kaburga kırığı 
şikayetiyle kamptan ayrılan Adem Büyük, dün itibariyle 
çalışmalara yeniden başladı. Tecrübeli futbolcunun 1 
hafta içerisinde takımla çalışmalara başlayacağı belir-
tildi. 
n İHA

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını 
Avusturya’nın Salzburg kentinde yaptığı antrenmanla 
sürdürdü. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu ha-
zırlıklarını Avusturya’nın Salzburg kentinde sürdüren 
Medipol Başakşehir, sabah saatlerinde yaptığı antren-
manla çalışmalarına ara vermeden devam etti. Teknik 
Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen id-
man, ısınma hareketleriyle başladı. Hız çalışmasının 
ardından yapılan taktik antrenmanla birlikte çalışmalar 
sona erdi. 

Antrenmanda hazırlıklarına takımdan ayrı devam 
eden Arda Turan’ın yanı sıra izinli olan Emmanuel 
Adebayor yer almadı. 
n İHA

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdürün 
Trabzonspor, dün sabah saatlerinde taktik ağırlıklı bir 
çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ünal Karaman 
yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan 
Castillo, Burak Yılmaz ve milli takım kampında bu-
lunan Abdülkadir Ömür ile Trabzon’da bulunan yeni 
transfer Vahid Amiri katılmadı. Gözünde arpacık çıkan 
Ibanez de çalışmada yer almadı. Muhammet Beşir 
ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı koşu yaptı. 
Bordo-mavili takım, idmanın ilk bölümünde kondisyon 
ağırlıklı çalışırken, ikinci bölümde ise taktik ağırlıklı bir 
antrenman gerçekleştirdi. Bu çalışma sırasında Ünal 
Karaman, savunma oyuncularını basit çalım yeme-
meleri konusunda uyarırken, hücum futbolcularını ise 
yakalanan pozisyonları basit harcamamaları için sık 
sık ikaz etti. 
n İHA

Yeni Malatyaspor’da 
Adem Büyük sevinci

Başakşehir’de 
hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor 
taktik çalıştı

Fenerbahçe’nin
rakibi Benfica!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile eşleşti. Fenerbahçe’nin UEFA Şam-
piyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu. Sarı-lacivertliler, son olarak 2013’te 

UEFA Avrupa Ligi yarı final müsabakasında Benfica ile karşılaşmış ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki ilk 
maç 7-8 Ağustos’ta Portekiz’de, rövanş kar-
şılaşması ise İstanbul’da 14 Ağustosta oyna-
nacak. 

2013 YARI FİNALİNDE ELENDİ
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 

Portekiz’in Benfica ekibiyle karşılaşan Fener-
bahçe’nin rakibi, daha önce 2 kez Şampiyon 
Kulüpler Kupası’nı kazanmıştı. Sarı-lacivertli-
ler, 2013 yılında oynadıkları Avrupa Ligi Yarı 
Finali’nde de Benfica’ya elenmişti. Şampi-
yonlar Ligi 3. Öne Eleme Turu’nda Portekiz’in 
güçlü ekibi Benfica ile karşılaşacak olan 
Fenerbahçe, güçlü rakibiyle daha önce raki-
biyle 4 kez karşılaştı. 1975-1976 sezonunda 
Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Turu’unda 
Benfica ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertli-
ler, ilk maçı deplasmanda 7-0 kaybederken, 

ikinci maçı ise 1-0 kazanmıştı ancak elen-
mişti. 2012-2013 sezonunda ise Fenerbah-
çe, Portekiz ekibiyle UEFA Avrupa Ligi Yarı 
Final eşleşmesinde karşılaştı. Kadıköy’de 
oynanan ilk maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrılan 
Sarı Kanarya, Portekiz’de oynanan maçı 3-1 
kaybederek finale çıkma şansını kaybetti. 
2012-2013 sezonunda Fenerbahçe’yi eleye-
rek Avrupa Ligi’nde finale yükselen Benfica, 
İngiltere’nin Chelsea ekibiyle karşılaşmış ve 
90. dakikada yediği golle 2-1 kaybederek ku-
paya veda etmişti. 60’lı yıllarda Avrupa’nın en 
önemli kulüplerinin başında gelen Benfica, 
1960-1961 ve 1961-1962 yıllarında bugünkü 
ismi Şampiyonlar Ligi olan Avrupa Şampiyon 
Kulüpler Kupası’nı müzesine götürdü. 36 kez 
Portekiz Ligi şampiyonu olan Benfica, 26 kez 
Portekiz Kupası’nı, 7 kez de Portekiz Süper 

Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi. 
KADROSUNU YENİLEDİ 

48 yaşındaki Rui Vitoria’nın çalıştırdığı 
Benfica, son dönemde kadro yenilemesiyle 
dikkat çekiyor. Trabzonspor’un genç yıldızı 
Abdülkadir’i de transfer etmek için girişim-
lerde bulunan Benfica’nın kadrosunda Ruben 
Dias, Grimaldo, Pizzi, Zivkovic, Cervi, Salvio 
ve Rafa Silva gibi birçok önemli yıldız yer alı-
yor. Geçtiğimiz sezon ligi Porto’nun 7 puan 
gerisinde tamamlayan Benfica, Şampiyonlar 
Ligi’nde ise umduğunu bulamadı. Manches-
ter United, Basel ve CSKA Moskova’yla aynı 
grupta yer alan Benfica, boy gösterdiği 6 grup 
maçının tamamında mağlup olurken, 14 gol 
yedi ve 1 gol atabildi. Benfica, 1 önceki se-
zonda ise Beşiktaş ile aynı grupta mücadele 
etmişti. Portekiz’deki karşılaşma 1-1 bera-

bere biterken, İstanbul’da oynanan mücade-
le, Şampiyonlar Ligi tarihinin en heyecanlı 
karşılaşmaları arasına girdi. Benfica’nın ilk 
yarısı 3-0 önde tamamladığı maçta Beşiktaş, 
ikinci yarıda attığı 3 golle eşitliği yakalamış 
ve karşılaşma 3-3 berabere bitmişti. 

PORTEKİZ’İN EN GÜZEL STADINA SAHİP 
Benfica’nın stadı olan Estadio de Luz 

(Işık Stadı), Portekiz’in en güzel stadı ola-
rak öne çıkıyor. Avrupa maçları öncesinde 
Benfica, sembolü olan Kartal’ı 65 bin kişilik 
stadyumda uçurduktan sonra karşılaşmalara 
çıkıyor. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 
ve 2016-2017 yıllarında Portekiz Ligi’ni şam-
piyon olarak tamamlayan Benfica, üst üste 
4 şampiyonluğun ardından geçtiğimiz sezon 
koltuğunu Porto’ya kaptırmıştı. 
n İHA

Bursaspor, Medipol Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyun-
cu Mossoro’yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. 

Yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonka-
rahisar’da sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, transferde de hareketli 
saatler yaşanıyor. Batalla’nın takıma veda etmesinin ardından 
Arjantinli yıldızın orta sahadaki boşluğunu doldurmak isteyen 
Bursaspor yönetimi, Teknik Direktör Samet Aybaba’nın da gözde-
si Başakşehir’de forma giyen 35 yaşındaki Mossoro’yu kadroya 
katmak için girişimlerini sürdürüyor. 

Aybaba’nın Sivasspor’u çalıştırdığı dönemde de yönetime 
Mossoro’nun kadroya katılması için rapor sunduğu öğrenildi. 

İSTİKRAR ABİDESİ 
Geçen sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupa-

sı, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 35 
resmi maça çıkan deneyimli oyuncu, 6 gol, 3 asistlik performans 
sergiledi. 2014-2015 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli for-
mayı giyen tecrübeli oyuncunun İstanbul ekibi ile 1 yıl daha söz-
leşmesi bulunuyor. Mossoro, 2014-15 sezonunda 32, 2015-16 
sezonunda 38, 2016-17 sezonunda ise 40 resmi maça çıkara 
istikrarlı bir görüntü sergiledi. 
n İHA

Almanya Milli Takımı forması giyen Türk 
yıldız Mesut Özil, Dünya Kupası boyunca kendi-
sine yapılan saldırılar nedeniyle Almanya Milli 
Takımı’nı bıraktığını açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 
çektirdiği fotoğraf sonrasında Almanya’da tepki 
çeken ve Dünya Kupası döneminde de birçok 
saldırıya uğrayan yıldız futbolcu Mesut Özil, 
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 
Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı. 
Dünya Kupası sonrasında böyle bir karar alma 
aşamasında olduğunu söyleyen Mesut Özil, bu-
gün yaptığı açıklamayla Almanya Milli Takımı 
kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Mesut, sos-
yal medya hesabından uzun bir açıklama yayın-
layarak “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çektirdiğim 
fotoğraf sonrasında birçok saldırıya uğrasam da 
sonrasında Teknik Direktör Löw ile konuştum ve 

Dünya Kupası için tatilimi yarıda keserek takıma 
katıldım. Bu dönemde Almanya Futbol Federas-
yonu Başkanı Grindel’le de görüştüm ve kendisi 
bana “Açıklama yap” dedi. Şu anda açıklama 
yapıyorum ama bunu Grindel istediği için değil, 
ben istediğim için yapıyorum. Almanya Milli 
Takımı’nda uzun süre oynadım, 2014’te Dünya 
Kupası’nı kazandım, birçok başarıya imza attım. 
Podolski ve Klose, Polonya asıllı olmasına kar-
şın Almanya için oynadı. Ben Türk asıllıyım ve 
Almanya için oynadım. Ama sorun benim Türk 
olmam mı ya da Müslüman olmam mı?” diye 
konuştu. Almanya’daki ırkçı saldırılara karşı 
artık tahammül edemediğini söyleyen Özil, bu 
kararı aldığını açıkladı. 

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil dün 
yapmış olduğu açıklamalarla birlikte yaşadığı 
ırkçı saldırılar yüzünden Almanya Milli Takım 

kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Pek çok 
sporcu ve Türk Futbol Kulüpleri sosyal medya 
hesaplarından destek mesajları yayınladı. 

İngiltere’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren, İlkay 
Gündoğan ve Cenk Tosun’la birlikte, Erdoğan’la 
fotoğraf çektiren Mesut Özil, Alman basını ta-
rafından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Bunun 
sonucunda sessizliğini ilk defa bozan Mesut, 
yaptığı açıklamayla milli takım kariyerine nokta 
koyduğunu açıklamıştı. Gelişen bu olaylar so-
nucu pek çok ünlü sporcu ve yönetici, yetenekli 
futbolcuya destek mesajı yayınladı. 

Milli futbolcu Emre Çolak, sosyal medya he-
sabından “Sana helal olsun, Türkiye seninle bir-
likte” yazarak Mesut Özil’in fotoğrafını paylaştı. 
Uzun yıllar Manchester United’ta forma giyen 
Rio Ferdinand; Mesut’un paylaşımının üzerine 

saygı duyduğunu belirtti. Bir destek mesajı da 
Alman Formula 1 pilotu Nico Rosberg’ten geldi. 
Mesut’un Dünya Kupası’yla çekilen fotoğrafını 
paylaşan Rosberg, “Teşekkürler, Mesut” notu-
nu da ekledi. 

BURSASPOR, ANKARAGÜCÜ VE ÇAYKUR 
RİZESPOR’DAN DESTEK 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 
Ankaragücü ve Çaykur Rizespor da Mesut’a des-
tek mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından 
açıklamada bulunun Bursaspor, “10 numara dik 
duruş, sen milletinle biz seninle gurur duyoyu-
ruz” gönderisini paylaştı. Ankaragücü’yse, “Bu 
millet seni dik duruşun ile hatırlayacak” açıkla-
masıyla Mesut’a destek oldu. Rizespor yaptığı 
açıklamada, “Seni daha çok seviyoruz, Rizespor 
yanında” açıklamasında bulundu. 
n İHA

Türkiye, Mesut Özil’e sahip çıktı

Bursaspor’un hedefinde Mossoro var
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Erzurum Ski Lodge Otel’de 2018-2019 futbol sezonu hazırlıkları 
için çalışmalarına başlayan temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-
por burada üç hazırlık karşılaşması oynayacak. 4 Ağustos’a kadar 
devam edecek Erzurum kampında yeşil beyazlı takım 26 Temmuz 
tarihinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 30 Temmuz ta-
rihinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ve 3 Ağustos tari-
hinde ise TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor takımları ile 
birer hazırlık maçı oynayacak. Konya Anadolu Selçukspor4 Ağustos 
tarihinde tamamlayacağı Erzurum kampının ardından 3. etap çalış-
maları için yine Erzurum’da kampa girecek ve bu kamp süresince 3 
hazırlık maçı daha planlanacak.
n SPOR SERVİSİ

    Selçuk, 3 hazırlık
maçı oynayacak

Erzurum’da kampta bulun-
duğu sırada fenalaşarak hayatını 
kaybeden Konya Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü Atletizm Milli Takımı 
antrenörlerinden İbrahim Tunç için 
Konya Atatürk Stadyumu’nda helal-
leşme töreni düzenlendi. Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye 
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih 
Çintimar, Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ömer Ersöz, Konya ASKF 
Başkanı Remzi Ay, ailesi, yakınla-
rı ve spor camiasından çok sayıda 
ismin katıldığı törende, merhum 
İbrahim Tunç’un abisi eski Milli At-
let Ali Tunç ve Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan bir konuşma yaptı. 
Konuşmanın ardından okunan Ku-
ran-ı Kerim tilavetinin ardından he-

lalleşilerek, cenaze dualar eşliğinde 
toprağa verilmek üzere Hacı Fettah 
Mezarlığına uğurlandı. Öğle nama-
zına müteakip defnedilen Tunç’un 
cenazesine spor camiasının birçok 

tanınmış isminin yanı sıra yakınları 
ve sevenleri katıldı.

İBRAHİM TUNÇ KİMDİR? 
(1975-2018)

Konya doğumlu olan İbrahim 

Tunç, ilkokulu öğrenimi Mithat Paşa 
İlkokulu, ortaokulu Mevlana Orta-
okulunda tamamladıktan sonra bir 
süre okula ara vererek ailesine des-
tek olmak amacıyla çeşitli işlerde 

çalıştı. Liseyi Gazi Lisesinde ve Üni-
versite öğrenimini Selçuk Üniversi-
tesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 
Okulunda tamamlandı.

Ortaokulda güreşle başladığı 

spora atletizm ile devam etti. At-
letizm antrenörlüğüne Çorum’da 
başladı. Üniversite öğrenimini sür-
dürürken aynı zamanda Kombassan 
Konyaspor Basketbol takımında kon-
disyoner olarak çalışmaya başladı.

Milli Takım antrenörü olarak 
uluslararası alanda birçok başarılı 
atlet yetiştirdi. Aynı zamanda başa-
rılı bir basketbol kondisyoneri olan 
Tunç, Türkiye’de açılan ilk kondisyo-
ner kursunu kazanan iki kişiden biri 
oldu. Askerliğini Bilecik Jandarma 
Komutanlığında spor uzmanı olarak 
yaptı.

Evli ve 6 yaşında bir çocuk baba-
sı olan Tunç, atletizm ve basketbol 
camiasında sevilen bir isimdi.    
n SPOR SERVİSİ

Atletizm Antrenörü İbrahim Tunç son yolculuğuna uğurlandı

Konya’da düzenlenen EuroHockey U18 Kızlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonası Championships 3’e katılan Türkiye Milli Takı-
mı, erkekler kategorisinde ikinci olarak Championships 2’ye yükseldi. Türkiye Hokey Federasyonu’nun ev sahipliğinde Konya 
Saraçoğlu Hokey Sahasında düzenlenen EuroHockey U18 Kızlar & Erkekler Avrupa Şampiyonası Championships 3 sona erdi 

HOKEY ŞAMPIYONASI 
Konya’da tamamlandı

Kızlarda, Milli Takımımız ile birlik-
te Hırvatistan, İsviçre ve Ukrayna’nın 
katıldığı şampiyonada erkeklerde, Ma-
caristan, Finlandiya, Ukrayna, Litvan-
ya, Hırvatistan ve Milli Takımımız mü-
cadele etti. Kızlarda İsviçre şampiyon 
olurken, Ukrayna ikinci, Hırvatistan ise 
üçüncü oldu. Milli takımımız kızlar ka-
tegorisinde turnuvayı dördüncü olarak 
tamamladı. Erkekler kategorisinde ise 
Ukrayna şampiyon olurken Milli Takı-
mımız ikinci oldu. Bu sonuçla birlikte 
Milli Takımımız Championships 2’ye 
yükselerek ülkemiz hokey sporunda 
önemli bir başarıya daha imza attı. 

ERKEKLER ÜST LİGE ÇIKTI 
Şampiyona’dan sonra yapılan 

kupa töreninde Kızlarda dereceye gi-
ren İsviçre, Ukrayna ve Hırvatistan’a 
madalya ve kupalarını Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz ile Hokey Federasyonu Başkan 
Vekili Bayram Yüksel tarafından ve-
rildi. Erkekler kategorisinde yapılan 
şampiyonluk seramonisinde şampiyon 
olan Ukrayna’nın kupa ve madalyaları-
nı Türkiye Hokey Federasyon Başkanı 

Sadık Karakan ve Konya ASKF Başkanı 
Remzi Ay, ikinci olan milli takımımızın 
kupa ve madalyalarını Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Er-
söz ile Hokey Federasyonu Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Kurul Başkanı Ali Ba-
bat, üçüncü olan Hırvatistan’ın kupa ve 
madalyalarını Hokey Federasyonu Yö-
netim Kurulu Üyesi Mehmet Yaman ve 
Hokey Federasyonu Başkan Yardımcısı 
Caner Erim verdi. 
‘GÜZEL EV SAHİPLİĞİ YAPTIK’

Turnuvanın tamamlanmasının 
ardından Türkiye Hokey Federasyonu 
Başkanı Sadık Karakan, Konya Yeni-
gün Gazetesi’ne değerlendirmelerde 
bulundu. Karakan, sıkıntısız bir organi-
zasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, 
“Konya’da bir hafta süren maçların 
ardından EuroHockey U18 Kızlar ve Er-
kekler Avrupa Şampiyonası tamamlan-
dı. Ülkemizde düzenlenen en ciddi or-
ganizasyonlardan bir tanesiydi. Konya 
iyi bir ev sahipliği yaptı. Tesislerimizde 
bulunan eksiklikler kısa bir süre içinde 
giderildi. Herhangi bir problem yaşa-
madık. Avrupa Birliği turnuva direktörü 

de aynı şekilde bir sıkıntı olmadan tur-
nuvanın tamamlandığını belirterek bizi 
tebrik etti. Türkiye Hokey Federasyonu 
olarak güzel bir ev sahipliği yaptığımızı 
düşünüyoruz. Çok güzel müsabakalar 
oldu” dedi.

‘ŞAMPİYON OLMAMIZ 
GEREKİRDİ’

Ev sahibi olarak Konya’daki şampi-
yonayı zirvede tamamlamak istedikle-
rini ancak başaramadıklarını sözlerine 
ekleyen Sadık Karakan, “Erkek milli 
takımımız Konya’daki şampiyonada 
ikinci olarak bir üst tura çıktı. Amacımız 
bir gruba yükselmekti ama ev sahibi 
ülke olarak şampiyon olmamız gere-
kiyordu. Kıl payı kaçırdık. Olmadı ama 
neticede şampiyondan bir farkımız 
olmadan üst tura yükseldik. Burada 
birinci olan Ukrayna ile Avrupa’nın en 
iyi 9 ülkesin arasına kaldık” ifadelerini 
kullandı.

‘DAHA BÜYÜK 
ORGANİZASYONLAR 

İSTİYORUZ’
 Ülkenin ve Konya’nın tanıtımı için 

daha büyük organizasyonların burada 
yapılması için çalışmalarını sürdüre-
ceklerini söyleyen Hokey Federasyonu 
Başkanı Sadık Karakan, “Bu organi-
zasyonda bizi yalnız bırakmayan ve 
her türlü ihtiyacımızda bize yardımcı 
olan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 
ve Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür 
ediyorum. Umarım burada bulunan 
takımlarımız hem Konya ili ile ilgili 
hem ülkemizle ilgili güzel hatıralar ile 
ülkelerine dönecekler. İnşallah daha 
güçlü ve daha büyük organizasyonları 
Konya’mıza getiririz. Bu güzellikleri 
yaşayarak bu şehrin tanıtımına katkı 
sağlamış oluruz” diyerek sözlerini ta-
mamladı.

‘KONYA TECRÜBESİNİ 
GÖSTERDİ’

EuroHockey U18 Kızlar ve Erkekler 
Avrupa Şampiyonası’nda final maçları-
nın ardından sporcuların kupa ve ma-
dalyalarını veren Konya Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz 
yaptığı açıklamalarda, şampiyonanın 
Konya’da yapılmasında emeği geçen-

lere teşekkür etti. Ersöz, “EuroHockey 
U18 Kızlar ve Erkekler Avrupa Şampi-
yonası tamamlandı. 3 sene önce ilk 
açık alan çim hokeyi sahası Konya’da 
yapılmıştı. Bu yüzden böyle bir orga-
nizasyonun Konya’da yapılması bizleri 
çok mutlu etti. Tüm müsabakalarımız 
sıkıntısız bir şekilde geçti. Yurt dışın-
dan gelen misafirlerimiz de organi-
zasyondan son derece memnun kaldı. 
Toplam 9 milli takımın yarıştığı güzel 
bir şampiyonayı geride bıraktık. Erkek 
milli takımımı bir üst tura yükseldi. Bu-
nun için de oldukça sevinçliyiz. Ayrıca 
organizasyonda herhangi bir sıkıntının 
olmaması Konya’nın ne kadar tecrübe-
li olduğunu gösterdi. Bu şampiyonanın 
Konya’ya verilmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

‘5 YILDA ATAĞA KALKTI’
Konya Amatör Spor Kulüpleri Fe-

derasyonu Başkanı Remzi Ay, Kon-
ya’da tamamlanan EuroHockey U18 
Kızlar ve Erkekler Avrupa Şampiyona-
sı’nın ardından açıklamalarda bulun-
du. Tesisler anlamında önemli işlerin 
yapıldığına dikkat çeken Ay, “Kızlar ve 

Erkekler Hokey Avrupa Şampiyonası’nı 
Konya’da tamamladık. Öncelikle te-
sislerden başlamak gerekirse, burada 
atıl vaziyette olan bu sahaların yeniden 
spora kazandırılması bizim için ayrı 
bir mutluluk. Tesis yapmak kadar içini 
doldurmak da önemli. Hokey ve diğer 
branşların buradan faydalanması, ya-
pılan tesislerine sporcularıma yararlı 
olması oldukça güzel. 

Bu tür şampiyonların Konya’da 
düzenlenmesi şehrimiz açısında çok 
önemli. Sorun yaşamadan turnuvayı 
tamamladık. Bu şekilde Konya’nın te-
sis ve ev sahipliği konusunda ne kadar 
gelişmiş olduğunu herkese gösterebili-
riz.  Çim Hokeyi Türkiye’de çok yaygın 
değildi. Ancak son 5 yıl içinde yapılan 
çalışmalarla atağa kalktı. Bunun mey-
velerini almaya başladı. Erkek milli 
takımımız bir üst tura yükseldi. Milli 
takımımızı ve diğer ülkelerden gelen 
çocuklarımızı tebrik ediyorum. Konya 
olarak her türlü organizasyon ev sahip-
liği yapmaya hazırız” şeklinde görüş 
bildirdi.
n MUHAMMED SAYDAM

Anadolu Selçukspor’da
Erzurum kampı başladı

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor ikinci 
dilim kamp çalışmalarına Erzurum’da başladı. 2018-2019 fut-
bol sezonu hazırlıklarının birinci etabını Konya’da tamamlayan 
yeşil beyazlı takım ikinci etap kamp çalışmaları için Erzurum’a 
giderek, kampa girdi. Erzurum Ski Lodge Otel’de kampa giren 
Konya Anadolu Selçukspor 4 Ağustos tarihine kadar burada 
çalışmalarını sürdürecek. Bu tarihten sonra izne ayrılacak olan 
Yavru Kartal, üçüncü etap kamp çalışmaları için yeniden Erzu-
rum’a gidecek.
n SPOR SERVİSİ

Konya’da trap ve tek kurşun
atış yarışması düzenlendi

Konya’da, Trap ve Tek Kurşun Atış Müsabakası 
düzenlendi. Müsabakalara yaklaşık 300 yarışmacı 
katıldı. 

Merkez Meram ilçesi Bediroğlu Çeşmesi Pik-
nik Alanındaki müsabakalar; trap, şişe, tek kurşun 
ve levha kategorisinde yapıldı. Türkiye genelinden 
katılımın olduğu yarışmada yaklaşık 300 yarışmacı 
hedeflere nişan aldı. Yarışmayla ilgili bilgi veren 
Çıraklar Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkan Yardım-
cısı Orhan Selçuk Özdemir, bilinçli ve doğa dostu 
nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Özde-
mir, “Avcı bayramını düzenliyoruz burada. Bu bay-
ramı geleneksel olarak düzenliyoruz. Dört kulvarda 
yarışlar yapıyoruz. Trap atışlarımız var, tek kurşun 
atışlarımız var ve şişe atışlarımız var. Bunun yanın-
da yöremizin geleneksel atışlarından olan özellikle 
düğünlerde yapılan testi atışlarımız var. Bu atışlar-
da birinci, ikinci ve üçüncü arkadaşlarımıza tüfek 
hediye ediyoruz. Biz dernek olarak bilinçli, doğa 
dostu bir nesil yetiştirme peşindeyiz. Bu sebeple, 
her 3 ayda bir kurslar düzenleyerek avcılık sertifika-
sına katkıda bulunuyoruz” dedi. 

Özdemir, dernek olarak gelecekle ilgili planları 

da olduğunu ifade ederek, “Kendimizi geliştirdik-
ten sonra avcılığın ve atıcılığın sportif bir faaliyet 
olarak herkes tarafından tanınır hale gelmesini 
istiyoruz. Avcının doğa dostu olduğunu, aslında 
doğaya zarar veren insanlar olmadığını tüm ülkeye 
göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu.   n İHA



RPS
Kartal zımba gibi!

İkinci etap kamp çalışmalarını Hollanda’da sürdüren Atiker Konyaspor’da yüzler gülüyor. Anadolu 
Selçukspor’dan katılan genç oyuncularla, yeni transferlerin de takıma uyum sağlaması ile yeşil beyazlılar 
sezon öncesi umutlandı. Yapılacak takviye ile birlikte Anadolu Kartalı’nın ligin tozunu attırması bekleniyor

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 
Atiker Konyaspor yeni sezon hazır-
lıklarına Hollanda’da devam ediyor. 
Yeşil beyazlılar kampın dördüncü gü-
nünde (dün) TSİ 11:30’da yaptığı ant-
renmanla günü değerlendirdi. Teknik 
Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı 
antrenörler yönetiminde yapılan ant-
renmana tedavi olan Serkan Kırıntılı, 
Uğur Demirok ve Petar Filipovic ka-

tılmazken, Musa Araz takımla birlikte 
çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile 
başlayan antrenman üç grupta oyna-
nan 5’e 2 ile devam etti.

Oyuncular daha sonra üç takıma 
ayrılarak turnuva maçları oynadı. 
Turnuvanın galibi Beyaz Takım oldu. 
Atiker Konyaspor’da TSİ 19:00’da 
yapacağı antrenman ise iptal edildi. 
Çalışmalar bugün devam edecek.

 KEYİFLER YERİNDE
Önceki gün oynanan hazırlık 

maçında Belçika 2.Lig takımların-
dan RWD Molenbeek ile karşılaşan 
yeşil beyazlılar, rakibini 2-1 mağlup 
etmeyi başarmıştı.  Yeni transferler 
ve Anadolu Selçukspor’dan katılan 
oyuncular başta olmak üzere pek çok 
ismi maçta deneyen Rıza Çalımbay, 
oyuncuların gösterdiği performanstan 

memnun kaldı. Özellikle yeni transfer 
Jevtovic ve sağ bek Ali Yaşar perfor-
mansları ile dikkat çekti.

TAKVİYELERLE DAHA İYİ OLACAK
Atiker Konyaspor’da Anadolu 

Selçukspor’dan takıma katılan genç 
oyuncular ve yeni transferlerin takıma 
hemen uyum sağlaması teknik heyet 
ve yönetimin yüzünü güldürdü. Yapı-
lacak takviyelerle daha da güç kaza-

nacak olan Anadolu Kartalı, şimdiden 
ligin korkulan ekiplerinden biri olaca-
ğına kesin gözü ile bakılıyor.

AKADEMİ SEÇMELERİ BAŞLADI
Öte yandan Atiker Konyaspor’da 

alt yapı seçmeleri dün başladı. Atiker 
Konyaspor’da Futbol Gelişim Akade-
misi için gerçekleştirilecek seçmelere 
bu sene #GeleceğimizSensin sloga-
nıyla seçmelere dün start verildi. Seç-

melerin ilk gününde genç kaleciler 
eldiven giydi. 

 Kaleci departman sorumlu ant-
renörler görev aldığı seçmeler, yurt 
içi ve yurt dışından yoğun katılımla 
gerçekleştirildi. Seçmelerde başarılı 
olan yetenekli sporcular Futbol Ge-
lişim Akademisi’nde değerlendirile-
cek.
n SPOR SERVİSİ
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