
Tatil hüzün oluyor!
Dolandırıcıların yaz döne-
minde genelde tatile çıka-
cak vatandaşların peşine 
düşüyor. İnternet üzerin-

den tatil tatil kaydı yaptıran 
vatandaşlar, dolandırıcıla-
rın tuzağına düşerse tatil 

hüzne dönüşüyor

SANAL DOLANDIRICILAR 
İŞ BAŞINDA

Hayatımızın hızını artıran inter-
net, güncel yaşantımızda olumlu 
etkilerinin yanında olumsuz du-
rumları da yaşatabiliyor. Sahte he-
saplar ve fotoğraflarla  tatilcilerin 
dikkatini çeken sanal dolandırıcı-
lar, online sahte tatil rezervasyon 
kaydıyla vatandaşın parasını alıp, 
mağdur ediyorlar. 

ANORMAL UCUZ 
FİYATLARA DİKKAT!

TÜRSAB Konya Şube Başkanı 
Kazım Yanar, “Acentanın satışları 
çok yüksekse belki yüzde 5’lik 
bir indirim olabilir. Ama dışında 
acentalarla internette rezervas-
yon arasında büyük bir fiyat oyna-
ması olamaz. Zaten vatandaşları-
mızın dikkatini çekmesi gereken 
ilk durumda  n HABERİ SAYFA 3’TE
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141312
Haziran’da sivri biber 
fiyatı yüzde 30 arttı

Haziran’da ihracat 
yüzde 4,5 arttı 

GüncelGüncelGüncel Gurbetçiler
akın akın geliyor

Terör örgütüne ağır darbe 
İçişleri Bakanlığı, ülke 

genelinde yürütülen operas-
yonlarda son bir haftada yurt 
içinde; 55’i ölü, 11’i teslim, 
4’ü sağ olmak üzere toplam 

70 teröristin etkisiz hale 
getirildiğini açıkladı. 

Karatay Belediyesi gençle-
rin özgüvenli ve donanımlı 

bireyler olarak yetişmesine 
katkı sağlıyor. Başkan Meh-
met Hançerli, “Gençlerimiz 
hem eğleniyor, hem öğreni-

yor” diye konuştu.

Harçlıklarını SOBE’ye gön-
deren Bandırmalı minikleri 

ağırlayan Selçuklu Belediye 
Başkanı U. İbrahim Altay, 

“Bizim için en önemlisi 
çocuklarımızın kalbinden 

kopan iyilik” dedi. 

Kalpten kopan iyiliğe ödül Karatay, gençlerin yanında 

n  HABERİ SAYFA 6’DA n  HABERİ SAYFA 7’DE n  HABERİ SAYFA 14’TE

Merdiven altı bal 
sağlıklı değil!

Sulamada 150 
proje tamamlandı

Türk halkı tarafından çokça 
tüketilen bal kalitesiyle ilgili son 
yıllarda gündem oldukça meş-
gul oluyor. Uzmanlar ise hem 
sağlık hem de lezzet açısından, 
merdiven altı işletmeler yerine 
güvenilir yerlerden alınması 
gerektiğini belirtiyor.
n HABERİ SAYF 3’TE

Sulama yatırımları ile ilgili 
bilgiler veren AK Parti Konya 
Milletvekili Babaoğlu, şu ana ka-
dar 150’yi aşkın gölet ve kapalı 
sulama projesinin hayata geçiril-
diğini belirterek, “Bu yıl yine 17 
gölet ve kapalı sulama projesini 
hayata geçirecek” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Bu tesisin ayrıcalığı ne?
Konya-Çumra alternatif yolunda çalışmalar 

sürerken, yolun hemen bitişiğindeki kanal dol-
durularak genişletiliyor. Ancak Malt Tesisleri’nin 

hemen önündeki dolgu işlemenin tamamlan-
maması dikkat çekiyor.   n HABERİ SAYFA 3’TE

TEKNOLOJİ VE GÜVEN
BİRLİKTE YÜKSELİYOR

HER YÖNÜYLE DOĞAL
GÜZELLİK; NUZUMLA

Mehmet Eryılmazlar İnşaat’ta;

Nuzumlalılar 13. şenlikte buluştu

Mehmet Eryılmazlar 
İnşaat, Konya’nın merkez 
ilçeleri Selçuklu, Karatay 
ve Meram’da geleceğe 
atılacak sağlam imzalar 

için çalışıyor. Mehmet 
Eryılmazlar İnşaat, 15 

yıllık deneyimiyle güven 
veriyor.

Organik çilek üretimi ile adını duyuran Nuzumlalılar (Yay-
lacık) 13.’sünü düzenledikleri şenlikte biraraya geldi. Türki-
ye’nin dört bir yanından gelen Nuzumlalılar katıldığı şenlikte 
birlik ve beraberlik mesajı verildi. Nuzumla’nın her yönüyle 
doğal bir güzellik olduğunu vurgu yapıldı. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE 

Manevi kalkınmaya
Genç KOMEK desteği

Gençlerin yaz aylarında daha iyi vakit ge-
çirmesi, milli ve manevi değerler açısından, 
spor ve sanatsal açıdan gelişim sağlamaları 
amacıyla hizmet veren Genç KOMEK Yaz 
Okulu’nun yeni dönemi başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Ta-
hir Akyürek,  “Konya’da amacımız sadece 
fiziki çalışmalar yapmak değil, aynı zaman-
da insanımızın ve gençlerimizin yetişmesine 
katkı yapmaktır” dedi.  n HABERİ SAYFA 15’TE



4 TEMMUZ 20172 HABER

Mehmet Eryılmazlar İnşaat, Konya’nın merkez ilçeleri Selçuklu, Karatay ve Meram’da geleceğe 
atılacak sağlam imzalar için çalışıyor. Mehmet Eryılmazlar İnşaat, 15 yıllık deneyimiyle güven veriyor

Geleceğe atılan sağlam imza
Konya’nın inşaat sektöründe hız-

la yükselen markası Mehmet Eryıl-
mazlar İnşaat, yaklaşık 15 yıldır bu 
sektörün içerisinde olup, Konya’nın 
Meram, Selçuklu ve Karatay bölge-
sinde 600 daire ve dükkân, 105.000 
metrekare civarında inşaatı kısa za-
manda eksiksiz tamamlamış dost ve 
müşterilerinin güvenini kazanan bir 
kuruluş olarak hızla yükselişine de-
vam etmektedir. Kurumsallaşma yö-
nünde de bilgi ve tecrübeleriyle boy 
gösteren Eryılmazlar İnşaat, yolunda 
hızla ilerlemektedir. 

‘MÜŞTERİ GÜVENİNE 
LAYIK HİZMETLER’

Yapı sektöründe gelişmeleri takip 
ederek ve sadece bunlarla kalmayıp 
katkıda bulunarak her şeyi zamanında 
müşterilerine memnuniyet ile sunma 
gayretinde olan Mehmet Eryılmazlar 
İnşaat, güvenilir bir hizmet sunma 
noktasında hızla çalışmalarını sürdü-
rüyor. Bununla birlikte değişimlere 
sürekli ayak uydurarak kalıcı olma ve 
büyümeyi hedefleyen kuruluş, mü-
hendislik ve yönetim bilimlerindeki 
en son teknolojik olanakları kullanıyor 
ve daima yüksek kalite standartların-
da gelişen inşaat teknolojileriyle hızlı 
ve kaliteli yapılar üretiyor. Bu sayede 
geleceğe dair yapılan yatırımlar ile 
yaşama değer alanlar hazırlıyor. Öte 
yandan dürüstlük ve kaliteden ödün 
vermeden dünya standartlarında ge-
lişen inşaat projelerini takip ederek 
örnek projeler üretmek, yaşam kalite-
sini arttırmak, uygun fiyatlarla konut 
sahibi olmayı kolaylaştıran yöntemler 
ile müşterilerini konut sahibi yapmak, 
müşteri memnuniyetini kendi mem-
nuniyeti bilerek, müşterilerinin güve-
nine layık hizmetler sunmaktadır. 

‘MERKEZ İLÇELERDE 
YÜKSELEN PROJELER’

Konya’nın gelişmekte olan bölge-
leri Selçuklu bölgesinde Yeni Selçuklu 
Mahallesinde 136 daire, Karatay böl-
gesi Cemil Çiçek Caddesinde 70 daire, 
Meram ilçesi Çeçenistan Caddesinde 
70 daire, Küçükkovanağzı Mahal-
lesinde 250, Lâdikli Mahallesinde 
250 daire modern mimarı projelerle 
Konya’ya farklı konseptlerle dairelere 
kazandırmaya devam ediyor. Son dö-
nemlerde Tamamlanan Yaka Tower, 
Oval Gold City, Falez City, Özcan 
Park, Star Tower, Ahmet Özcan, Fe-
tih Gold City, Florya Park, Villa City, 
Çeçenistan ve Royal daireleri ile dik-
kat çeken Mehmet Eryılmazlar İnşaat, 
Akabe Mahallesinde devam eden Ha-
tıra Sitesi ile eserlerine yenisini ekle-
meye hazırlanıyor. Öte yandan 15 yıl-
lık deneyimi ile büyük işlere imza atan 
Eryılmaz, birbirinden yeni projeler ile 

Konya’da farkındalık yapmak için hız-
la çalışmalarına devam ediyor. Kara-
tay’da Nisan ayında başlayan AliBey 
Sitesi 2+1, 2+1 Stüdio 3+1 olarak 
3 blok şeklinde yükselmeye başladı. 
69 daireden oluşacak Ali Bey Sitesi, 
Karatay’ın estetik projelerinden birisi 
olmaya aday. Bununla birlikte Yaka 
Tower Deluxe ile yine aynı şekilde es-
tetik bir bina inşaatı yapan Eryılmaz-
lar, site altına yapacağı 3 iş yeri ile 
ticari alanlara da büyük önem veriyor.

‘İLK ADIMDA TATLI BİR TEBESSÜM’

Tamamlanan ve yapımı devam 
eden projeleri ile dikkat çeken Meh-
met Eryılmazlar İnşaat, Konya’da 15 
yıllık deneyimi ve tecrübesiyle tama-
men müşteri memnuniyeti odaklı 
çalışmalar sürdürmektedir. İnsan ha-
yatını kolaylaştıracak tüm yenilikleri 
yükselen projelerinde değerlendiren 
Eryılmazlar İnşaat Konya’nın hatırı 
sayılır inşaat firmalarından birisi olma 
yönünde hızla ilerlemekte. Son za-
manlarda yapılan projeler ile adından 
sıklıkla bahsettiren firma ferahlık hissi 

veren bir mimari yapıları ile daha ilk 
adımda insanların yüzünde tatlı bir 
tebessüm bırakma arzusu içerisin-
de. Öte yandan Mehmet Eryılmaz-
lar İnşaat yapmış olduğu projeler ile 
herkesi uygun imkânlar dâhilinde ev 
sahibi yapmak için her geçen gün ça-
lışmalarını hızla devam ettirmektedir. 
Sizlerde birbirinden güzel projeleri 
yakından takip etmek ve bilgi almak 
için Eryılmazlar İnşaat ofislerini ziya-
ret edebilirsiniz.
n İBRAHİM BÜYÜKARPUT

Konya’da inşaat sektörünün önemli markalarından Mehmet Eryılmazlar 
İnşaat, kalite ve teknoloji odaklı olarak sektörde sunduğu hizmetler ile dikkat çekiyor. 
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İç Anadolu insanı 
çiçek balını seviyor

Konya’da Nişantaşı Mahalle-
si’nde balcılık ile uğraşan Murat 
Küçüktuzcu, diğer işletmelerin ak-
sine mandıra olarak değil sadece 
bal üzerine bir işletmesi bulunuyor. 
Kaliteyi yakalamak için yalnızca bal 
sattığını vurgulayan Küçüktuzcu, 
Konya’da bu şekilde çalışan tek 
marka olduklarını dile getirerek,   “ 
Biz diğer işletmeler gibi mandıra 
olarak değil sadece tek kalem üze-
rinden çalışalım ve işimizde iyi ola-
lım istedik. Yaklaşık 7 yıldır burada 
çalışıyoruz. Petekli, süzme, karako-
van, akasya, delibal, Ardahan, toros, 
narenciye gibi bal üzerine her türlü 
çeşit bizde bulunuyor. Balın iyisi de 
Doğu ve Karadeniz tarafından bizle-
re geliyor. Fiyatlarımıza baktığımız-
da bal 25 liradan başlayıp 350 liraya 
kadar yükseliyor. Müşterilerimizin 
işletmemize olan ilgisi Allah’a şü-
kür güzel. Balın değerini bilen alıcı 
bizim dükkanımıza geliyor. Herke-
sin kendi işini yapması gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü bal eşittir 
güvendir. Bal cami önünden, inter-
netten ve seyyardan alınmamalı. O 
tür yerlerden alınan  baldan dolayı 
bir sorun yaşanırsa konunun muha-
tabını bulamazlar. Ama bizde balı-
mızda herhangi bir sorun yaşanırsa 
müşteri direkt olarak bize gelebilir” 
dedi. 

“BAL REKLAMLARI 
OLUMSUZ YANSIDI” 

Murat Küçüktuzcu, bir ara pat-
layan bal reklamlarının düşünüldü-
ğü gibi işlerinin olumlu etkileme-
diğini, tam tersi bu reklamlardan 
dolayı insanların  bala olan güve-
ninin azaldığını söyledi. Küçüktuz-
cu, “Geçtiğimiz dönemlerde bal ile 
ilgili yapılan reklamlarda bala olan 
ilgi arttı. Adeta balla ilgili bir furya 
oluştu.  Fakat daha sonra o balların  
güvenirliliği kamuoyunca tartışılın-
ca bal ile ilgili güven sorunu işini 
iyi yapmak isteyen bize de yansıdı. 
Çünkü o balı alan bir müşteri sağ-
lığından olmuşsa veya memnun 
kalmamışsa bir daha bal tüketmek 
istemiyor. Dükkanımıza da gelen 

müşterilerin ister istemez çekince-
leri oluyor. Bizlerin o güveni sağla-
mımız gerekiyor. Belki de işimizin 
en zor yönü o. Halen müşterilerimiz 
bize gerçek ve sahte balı nasıl ayırt 
edebileceklerini soruyorlar. Bizde 
onlara balın içindekilerin yazılması 
gerektiğini ve fiyatının da çok ucuz 
olmaması gerektiğini belirtiyoruz. 

Zaten burada da tadım yaptıra-
rak onları bala karşı güven veriyo-
ruz. Müşterilerimiz gelip buradan 
balımızın tadına bakabilirler. Diğer 
yandan Konyalı insanımız en çok çi-
çek ve kestane balını tercih ediyor. 
Çiçek balı İç Anadolu insanının hem 
damak tadına uygun hem de sağlı-
ğa iyi geliyor” diye konuştu. 
n UFUK KENDİRCİ

Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bal, 
merdiven altı işletmeler yerine güve-

nilir yerlerden alınması gerekiyor.

Konya-Çumra arası demiryolu 
kenarında kurulu malt tesisleri atık 
sularını yıllardır önündeki kanala bı-
rakıyor. Çevresel etki değerlendir-
mesi açısından hangi noktada olduğu 
merak edilen atık su konusunda Çev-

re Şehircilik İl Müdürlüğü’nce hangi 
kontrollerin yapıldığı merak konusu 
olmaya devam ediyor.

Şimdilerde ise çok daha ilginç bir 
gelişme yaşanıyor. Konya-Karaman 
Hızlı Tren Demiryolu Hattı çalışma-

larının sürdüğü bölgede bir çalışma 
da Karayolları Bölge Müdürlüğü ta-
rafından gerçekleştiriliyor. Karaman 
Milletvekili Recep Konuk’un Çumra 
Belediye Başkanlığı Dönemi’nde be-
lediyenin kıt imkanları ile açtığı Kon-

ya-Çumra alternatif yolu bu günlerde 
hummalı bir çalışmaya sahne oluyor. 
Niteliği artarak sıcak asfalt yapılan yol 
hemen bitişiğindeki kanal doldurula-
rak genişletiliyor. 

Kanalın hemen tamamı doldurul-

muş durumda iken bir iki küçük nok-
tada dolgu işlemi bitmemiş durumda. 
İşte bu noktalardan biri de Malt Te-
sisleri’nin hemen önü. ‘Tesadüf mü, 
kıyak mı?’ sorularına neden olan bu 
durum konusunda Vali Yakup Canbo-

lat’ın, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 
ve Karayolları Bölge Müdürlüğü nez-
dinde araştırma yapması ve Karayol-
ları yetkilileri tarafından  bir açıklama 
yapılması bekleniyor. 
n HASİP MUTLU 

Konya-Çumra alternatif yolunda çalışmalar sürerken, yolun hemen bitişiğindeki kanal doldurularak genişletiliyor.  Ancak Malt Tesisleri’nin hemen önündeki dolgu işlemenin tamamlanmaması dikkat çekiyor.

İnternet ile gelen hız bazen baş döndürücü olabiliyor. Sanal ortamın çok kullanılmasıyla 
birlikte dolandırıcılar, tatile internet üzerinden kayıt yaptıran vatandaşları tuzağa çekiyorlar

Tuzağa çekip 
dolandırıyorlar!

İnternetin hayatımıza girmesiy-
le beraber birçok yeniliği yaşıyoruz. 
Hayatımızın hızını artıran internet, 
güncel yaşantımızda olumlu etkile-
rinin yanında olumsuz durumları da 
yaşatabiliyor. İnternet üzerinden ya-
pılan sahte rezervasyon dolandırıcılığı 
da bu durumlardan bir tanesi. Sahte 
hesaplar ve fotoğraflarla  tatilcilerin 
dikkatini çeken sanal dolandırıcılar, 
online sahte tatil rezervasyon kaydıyla 
vatandaşın parasını alıp, mağdur edi-
yorlar. TÜRSAB Konya Şube Başkanı 
Kazım Yanar, konuyla ilgili gazetemi-
ze açıklamalarda bulundu.  

“ACENTALARLA 
İNTERNETTEKİ FİYATLAR AYNI”
Tatilini ucuza getirmek isteyen 

insanların fahiş indirimli fiyatlara 
inanmaması gerektiğinin altını çizen 
Kazım Yanar, konuyla ilgili olarak, 
“Vatandaşlarımız internet veya acen-
talardan nasıl tatilimi daha ucuza 
getirtirimin hesabını yapıyor. Bunda 
tabi ki bir sakınca yok. Fakat inter-
net üzerinden yapılan tatil rezervas-
yonlarında dikkatli olmak gerekiyor. 
Çünkü internet firmalarında kontrol 
mekanizması yok, vergi getirisi de 
yok. Acenta firmaları örneğin bin lira-
ya satarken fazladan para istemiyor. 

Otele göre hareket ediyorlar. Bu an-
lamda internetten de acentalardan da 
fiyatlar çok farklı değil. Eğer satışları 
çok yüksekse belki yüzde 5’lik bir in-
dirim olabilir. Ama dışında acentalarla 
internette rezervasyon arasında bü-
yük bir fiyat oynaması olamaz. Zaten 
vatandaşlarımızın dikkatini çekmesi 
gereken ilk durumda internetteki bu 
otel ve turların fiyatlarının anormal 
ucuz olması” dedi. 
“GÜVENDİĞİNİZ SİTELERİ KULLANIN”

Sanal dolandırıcılığa karşı alına-
bilecek tedbirleri dile getiren Başkan 

Yanar, fırsatçılara prim verilmemesi 
gerektiğini vurgulayarak, “Günü-
müzde interneti kullanmama gibi bir 
imkanımız yok. Ancak nispeten kayıt 
işlemleri gibi önemli işlerimizi sanal 
ortamdan yapıyorsak güvendiğimiz, 
tanıdığımız siteleri kullanmakta fayda 
var. Dolandırıcılar sahte hesaplar ve 
sahte fotoğraflarla vatandaşı kandıra-
biliyorlar. Bir de buna ek olarak inan-
dırıcılığı arttırma anlamında geçerliliği 
olmayan otel giriş belgesi veriyorlar. 
İnsanlarda kayıtlarımızı tamamladık 
diyerek otelin yolunu tutuyorlar. An-

cak ortada öyle bir kayıt bulunmuyor. 
Bu durumdan sadece vatandaşlarımız 
değil, otel yönetimi, devletimiz herkes 
mağdur oluyor. Fırsatçılara prim ver-
mememiz gerekiyor. Diğer yandan 
internette kaç tane TÜRSAB’a bağlı 
site var? Genele baktığımız zaman 
kayıtlı sitelerin oranları çok düşük. İn-
ternetin denetimi anlamında çalışma-
lar yapılması gerekiyor” diye konuştu.
n UFUK KENDİRCİ  

TÜRSAB Konya Şube Başkanı Kazım Yanar, 
“Vatandaşlarımızın dikkatini çekmesi gerek-
en ilk durumda internetteki bu otel ve turların 

fiyatlarının anormal ucuz olması” dedi. 

Konya-Karaman Hızlı Tren Demiryolu Hattı çalışmalarının sürdüğü bölgede bir çalışma da Karayolları Bölge Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak Malt Tesisleri’nin hemen önündeki dolgu işlemenin tamamlanmaması dikkat çekiyor

Bu tesisin ayrıcalığı ne?
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Organik çilek üretimi ile adını duyuran Nuzumlalılar (Yaylacık) 13.’sünü düzenledikleri şenlikte biraraya geldi. Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen Nuzumlalıların katıldığı şenlikte birlik ve beraberlik mesajı verildi. Nuzumla’nın her yönüyle doğal bir güzellik olduğuna vurgu yapıldı

Nuzumlalılar’dan 13. şenlik

Seydişehir’e bağlı olan ve organik 
çilek yetiştiriciliği ile adını duyuran 
Nuzumla (Yaylacık)’lılar, bu yıl 13.’sü 
düzenlenen kültürel yayla şenliğinde 
bir araya geldi. 

Nuzumlalılar Sosyal, Yardımlaş-
ma, Dayanışma, Kalkınma ve Kültür 
Derneği (Nuzumla-Der) tarafından 
organize edilen etkinliğe Orman ve 
Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun 
Tüfekçi, AK Parti Konya Milletvekili 
Muhammet Uğur Kaleli, Meram Kay-
makamı Resul Çelik, Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru, Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir 
Özöğür, AK Parti Seydişehir İlçe Baş-
kanı Mustafa Konurer, Yaylacık Köyü 
Muhtarı Ömer Kalemci de katıldı. 

NUZUMLA HER YÖNÜYLE
 DOĞAL BİR GÜZELLİK

Nuzumla Köyü Pınarönü Mev-
kii’nde gerçekleştirilen yayla şenli-
ğinde Nuzumla’da doğup büyümüş 
ve başta ekonomik olmak üzere çe-
şitli sebeplerle Nuzumla’dan ayrılmış 
olan Nuzumlalılar, uzun yıllardan 
sonra tekrar görüşme, tanışma ve 
kaynaşma fırsatı buldu. 

Nuzumla-Der Başkanı Adem 
Bahcıvan, Nuzumlalıların birlik ve be-
raberliğini sağlamak amacıyla her yıl 
geleneksel olarak Nuzumla’da yayla 
şenlikleri düzenlediklerini bildirdi. Bu 
yıl şenliklerin 13.’sünü düzenledikle-
rini dile getiren Adem Bahcıvan, bu 
birlik ve beraberliği sağlamada des-
tek veren tüm kurum ve kuruluşlara 
teşekkür etti. 

“Nuzumla her yönüyle doğal bir 
güzellik” diyen Bahcıvan, şunları 
söyledi: “Bu güzelliklerin her daim 
yaşatılması, köyümüzün gelişmesi, 

kalkınması için şenlikleri gerçekleşti-
riyoruz. Sılahi rahim yapıyoruz. Uzun 
zamandır köyümüze gelemeyen 
hemşehrilerimiz mezarlıktaki geç-
mişlerine dua ediyor, suyunu içiyor, 
havasını kokluyor, güzellikleri hatırlı-

yor. Bu nedenle Türkiye’nin dört bir 
tarafından şenliğimize katılan herke-
se çok teşekkür ediyorum. Köyümü-
zün eksiklikleri elbette var ama birlik 
ve beraberlik içinde bu eksiklikleri-
mizi de giderebiliriz. Onun için köyü-

müzü unutmadan tüm hemşehrileri-
mizin dernek olarak faaliyetlerimize 
katılmalarını istiyorum.” 

NUZUMLA’YA İKİNCİ GÖLET YAPIMI
Orman ve Su İşleri Bakan Yar-

dımcısı Harun Tüfekçi de aynı 

topraklarda büyümüş fakat çeşitli 
nedenlerden dolayı doğup büyüdü-
ğü topraklardan ayrılmak zorunda 
kalmış olan insanların aynı amaçta 
birleşmesinin kültürlerin korunma-
sı, geliştirilmesi ve gelecek nesillere 
aktarılması açısından önemli oldu-
ğunu belirtti. “Nuzumla büyümeye 
ve gelişmeye elverişli bir yer” diyen 
Tüfekçi, “AK Parti olarak kırsal alan-
da kalkınmaya devamlı olarak önem 
verdik. Bu amaçla çeşitli projeler ge-
liştirdik. Nuzumla’da da çilek üretimi 
ile önemli bir kalkınma hamlesi baş-
lattık. Organik çilek ile köyden şehre 
göç önemli oranda durdu ve üretici 
kazanmaya başladı. Gölet yapımı ile 
su ihtiyacı önemli oranda karşılandı. 
İkinci bir göletin de yapımı noktasın-
da gerekli adımların atılması nokta-
sında çalışmalara başlayacağız” ifa-
delerini kullandı. 

TEMEL HEDEF KALKINMA 
AK Parti Konya Milletvekili Mu-

hammet Uğur Kaleli de, Tarım, Or-
man ve Köyişleri Komisyonu üyesi 
olarak kırsalın kalkınması için her 
türlü çalışmanın içinde olduklarını 
söyledi. Kaleli, “Nuzumla diğer ismiy-
le Yaylacık, hem verimli toprağı hem 
de doğa güzelliği ile gelişmeye, kal-
kınmaya açık bir yer. Çilek üretimiyle 
adını kısa süre de duyurdu ve organik 
çilekte marka oldu. Güzel bir pınarı-
nız var. Soğuk suyu ile bu pınar böl-
genin doğa turizmine de açılmasına 
etki edebilir. Yemyeşil dağlarla çevrili 
olan Yaylacık, pınarı ile de ilgi çeke-
cektir. Onun için bu şenlikler önem-
lidir. Birlik ve beraberlik ruhu ile so-
runlar çözülür, eksiklikler giderilir. 
Gerek AK Parti olarak gerekse yerel 
yönetimlerimiz size hizmete hazır-

dır. Seydişehir Belediye Başkanımız, 
Seydişehir Kaymakamımız gibi Me-
ram Kaymakamımız, Meram Beledi-
ye Başkanımız da hizmet noktasında 
elinden gelen desteği vermeye hazır-
dır. Bir çay kahve içerek sorunlarınızı, 
taleplerinizi aktarabilirsiniz. Çünkü 
iktidar olarak, ‘İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın’ anlayışı ile hizmet veriyoruz. 
Yaylacık gibi bölgelerimiz kalkındık-
ça Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi 
daha çok hızlanacaktır. Böyle bir et-
kinlik düzenledikleri için dernek yö-
netimimize, muhtarımıza çok teşek-
kür ediyorum” diye konuştu. 

ŞENLİKLERİN BİRARAYA 
GETİRMEZİ GÜZEL BİR DUYGU
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal da sılahi rahimde bu-
luşan Nuzumlalılara teşekkür etti. 
Tutal, “İnsanların doğduğu, yaşadığı 
yerleri yılda bir kez de olsa şenlik adı 
altında görmesi çok güzel bir duygu. 
Düzenlenen yayla şenlikleri örf ve 
adetlerinin yaşatılması noktasında 
birlik ve beraberliğe vesile oluyor. 
Seydişehir Belediyesi olarak önceliği-
miz bölgemizin kalkınması. Bu hedef 
doğrultusunda yoğun şekilde çalışı-
yoruz. Mahallerimizde güzel mesire 
alanlarının olması ve piknik alanla-
rının oluşması için çalışmalarımız 
devam ediyor. Hepimiz bu ülke için 
çalışıyoruz. Seydişehir’e hizmet eden 
belediye başkanlarımıza, arkadaşları-
mıza, kardeşlerimize, muhtarlarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Yapılan konuşmaların ardından 
şenlik başladı. Düzenlenen çeşitli 
etkinliklerle eğlenen Nuzumlalılar, 
uzun süre görmedikleri dostlarıyla da 
uzun uzun sohbet etme imkanı bul-
du.  n HARUN YILMAZ 

Nuzumla Köyü Pınarönü Mevkii’nde gerçekleştirilen yayla şenliğinde Nuzumla’da doğup büyümüş ve başta ekonomik olmak üzere 
çeşitli sebeplerle Nuzumla’dan ayrılmış olan Nuzumlalılar, uzun yıllardan sonra tekrar görüşme, tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. 
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‘Toplumu ayakta tutan kültürdür’

Meram İlçesi Çukurçimen, Yeşil-
dere ve Yaylacık mahallelerinde şen-
lik düzenlendi.  Şenliklere AK Parti 
Konya Milletvekili Muhammet Uğur 
Kaleli, Meram Kaymakamı Resul Çe-
lik, Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Abdülkadir Özöğür, AK Parti Konya 
İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Meram 
Koordinatörü Mustafa Torun, Meram 
Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, 
meclis üyeleri, muhtarlar, dernek 
başkanları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. 

“ŞENLİKLER KARDEŞLİK RUHUNU 
GELİŞTİRİYOR”

Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin 
son zamanlarda fazlasıyla ihtiyaç du-
yulduğu günlerde bu tür etkinliklerin 
büyük önem taşıdığına dikkat çeken 
AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdül-
kadir Özöğür, “Yapılan faaliyetlerin 
buradaki kardeşlik ruhunu geliştire-
ceğini; kucaklaşmaların birbirimize 

bağlılığımızın devamını ortaya koya-
cağını görüyoruz. 

Bu manada bu tür çalışmaların 
bundan sonra da devam etmesini 
canı gönülden temenni ediyorum” 
dedi. Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru da, birlik ve beraberlik vurgusu 
yaparak, “Millet olarak zor günlerden 
geçtiğimiz bu dönemde birlik ve be-
raberlik oldukça önemli. Köy şenlikle-
rinin de birlik ve beraberliğimize kat-
kısı azımsanamayacak ölçüde büyük. 

Bireyleri, aileleri, toplumları ayak-
ta tutan kültürdür. Kültürün temelin-
de de ananelerimiz, geleneklerimiz, 
göreneklerimiz, örf ve adetlerimizin 
yaşatılması vardır. Bu şenliğin düzen-
lenmesinde emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

“YENİ MAHALLELERİN 
İHTİYAÇLARINI GİDERİYORUZ”
6360 sayılı yasanın yürürlüğe 

girmesiyle birlikte Çukurçimen köyü-
nün mahalle olarak Meram Belediye-

si’ne bağlandığını hatırlatan Başkan 
Toru, “22 köy ve 6 belde olmak üzere 
toplam 28 mahalle aynı yasa ile be-
lediyemize bağlandı. Bu mahallele-
rimizin pek çok eksiği vardı. Belli bir 
program dahilinde bu mahallelerimi-
zin ihtiyaçlarını gideriyoruz” ifadele-
rini kullandı. 

“MİLLETİ MİLLET 
YAPAN DEĞERLER VAR”

Meram Kaymakamı Resul Çelik 
ise, “Milletleri millet yapan bazı de-
ğerler var. Bizler bu değerleri hem 
yaşatmalıyız hem de bizden sonra 
gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu 
şenlikleri çok anlamlı ve çok kıymetli 
buluyorum. Bizleri böyle nezih bir or-
tamda bir araya getiren muhtarımıza 
ve dernek başkanımıza çok teşekkür 
ediyorum. En kötü gününüz şenlik 
gibi güzelliklerle dolu olsun” diye ko-
nuştu. 

“YENİ TÜRKİYE’NİN 
KAPILARINI AÇTINIZ”

“Bu milletin terazisi gerçekten 
dirhem şaşmıyor” diyen AK Parti 
Konya Milletvekili Muhammet Uğur 
Kaleli de 16 Nisan’da yapılan halk oy-
lamasının sonucunun önemiyle ilgili 
şunları kaydetti: “Halk oylamasında 
vermiş olduğunuz destek o kadar 
önemsenecek bir destek ki; bir zama-
nı yok ettiniz, bir zamanı açtınız. Yani 
yeni bir Türkiye’nin kapılarını açtınız. 
Tarihi ve kültürel değerleri bize ait 
olmayan parlamenter sistemin yerine 
bu milletin birliğini beraberliğini tesis 
edecek olan Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’ni koydunuz. Uyum 
yasaları çıktıkça bu sistemle ilgili ön-
yargıları olan kardeşlerimizin de bu 
sisteme destek ve güveni artacak. 
Cumhurbaşkanımız ve partimizin li-
deri Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile 
birlikte 2023, 2051 ve 2071 hedef-
lerine çok kısa zamanda ulaşacağız 
inşallah.”  
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve AK Parti Milletvekili M. Uğur Kaleli, mahalle şenliklerine katılarak vatandaşlarla biraraya geldi. 

Sulama yatırımları ile ilgili bilgiler veren AK Parti Konya Milletvekili Babaoğlu, şu ana kadar 150’yi aşkın gölet ve kapalı 
sulama projesinin hayata geçirildiğini belirterek, “Bu yıl yine 17 gölet ve kapalı sulama projesini hayata geçirecek” dedi 

150’si tamam 17’si yolda
AK Parti Konya Milletvekili Prof. 

Dr. Mehmet Babaoğlu, AK Parti Kon-
ya İl Başkanlığı’nda Konya ve ülke 
gündemini değerlendirdi. İl Yönetim 
Kurulu Üyeleri Muhammed Baysal 
ile İbrahim Arıcı, Milletvekili Mehmet 
Babaoğlu’na basın toplantısında eşlik 
etti. Babaoğlu sözlerine terör örgütü 
PKK tarafından AK Parti’ye yapılan 
saldırılara değinerek başladı. Baba-
oğlu, “Geçen yıl Van’da ve son hafta 
içinde Diyarbakır ve Van’da AK Parti 
ilçe başkan yardımcılarımıza karşı ka-
til terör örgütü PKK tarafından yapılan 
suikastlar da partimizin ve ülkemizin 
birliğine bir saldırıdır. Kardeşlerimi-
ze Allah’tan rahmet diliyor, katilleri 
lanetliyor ve başaramayacaklarını bir 
kez daha hatırlatmak istiyoruz” ifade-
lerini kullandı. 

‘CHP NE ZAMAN 
GERÇEK ADALETİ ARADI’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin 
gerçekleştirmekte olduğu ‘Adalet’ yü-
rüyüşüne değinen Babaoğlu, daha 
önce kendilerinden olmayanlara karşı 
adalet hassasiyeti göstermeyenlerin 
ve adli yargının işine karışılmaz di-
yenlerin şimdi mahkemelerin verdiği 
karara karşı yürüyüşler yaptıklarını 
belirten Babaoğlu, “İnsan haklarına 
aykırı yönetmeliklerle başörtülü mil-
letvekilini Meclis’ten atanlar bugün 
mahkeme kararıyla tutuklanan mil-
letvekili için yollara çıkıyorlar. Ana 
muhalefet ayrıcalıklı, imtiyazlı adalet 
istiyor ve hep kendine istiyor. Maa-
lesef CHP’nin tarihinde durum hep 
böyle. Çıkan kararlar lehlerine olursa 
adil, olmazsa adalet istiyoruz diyorlar. 
Son günlerde kullandıkları dil de son 

derece yanıltıcı ve aldatıcı. CHP ne 
zaman gerçek adaleti aradı ve temsil 
etti. Hep imtiyaz peşinde oldu ve öyle 
olmaya devam ediyor. İşine gelirse iyi, 
işine gelmezse dünyaya şikayete baş-
lıyor” diye konuştu.

’15 TEMMUZ’DA 
MEYDANLARDA OLACAĞIZ’

15 Temmuz FETÖ darbe girişi-
minin yıldönümünün yaklaştığını da 
hatırlatan Babaoğlu, bayram öncesin-
de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
çalışmalara ara verdiğini söyledi. 15 
Temmuz’a kadar milletvekilleri ola-
rak Konya’da olacaklarını, 15 Tem-
muz’da da TBMM’nin özel oturumla 
açılacağının bilgisini veren Babaoğlu, 
“Önce Meclisimiz’de akabinde 81 ilde 
meydanlarda olacağız. Zor bir dönem 
geçirdik. Toplumsal sağduyuyu elden 
bırakmadan millet olarak birlikte ha-
reket etme kültürümüzü daha çok 
güçlendirmeli ve istişare ile daha güç-
lü bir Türkiye inşa etmek hepimizin 
ortak görevi olmalıdır” dedi. 

‘ALMANYA’YI KINIYORUZ’

Geçtiğimiz günlerde gündeme 
gelen, Almanya’da yapılacak olan 
G-20 zirvesi öncesi Almanya’da bazı 
siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a yönelik tavırlarını 
da sert bir dille eleştiren Babaoğlu, 
şunları söyledi, “Önümüzdeki gün-
lerde Almanya’da gerçekleştirilecek 
olan G-20 zirvesi öncesi bazı Alman 
siyasetçilerin Sayın Cumhurbaşka-
nımız hakkında yaptıkları art niyetli 
ve kabul edilemez tavırları siyaset 
ahlakına yakışmamaktadır. Referan-
dum sürecinde Alman hükümeti ile 
bazı bakanlarımız arasında yaşanan 
sorunlar malum. Lafa gelince demok-
rasi, özgürlük ve insan hakları üzeri-
ne ders verme vazifesi üstlenmeye 
kalkanların, kendi vatandaşları ile bir 
araya gelmek isteyen bir Cumhurbaş-
kanına karşı tavırları, kendi söylemleri 
ve demokrasi ile bağdaşmamaktadır. 
Kınıyoruz.”

‘BU İÇTÜZÜK TÜRKİYE’YE 
YAKIŞMIYOR’

TBMM’nin içtüzük nedeniyle ve-

rimli bir şekilde çalışamadığına dik-
kat çeken Babaoğlu, içtüzüğün acilen 
değieştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu 
konuda 15 Temmuz sonrasında çalış-
ma yapılacağını da ifade eden Baba-
oğlu, şöyle devam etti; “Acilen deği-
şiklikler yapılarak meclisimizin daha 
etkin bir şekilde ülkemiz çalışmasını 
sağlamamız gerektiği uzun yıllardır 
dile getiriliyor. 

Fakat bunu o sürecin içerisine 
girince daha iyi anladık. Halen Ana 
muhalefet partisi ve HDP Meclis çalış-
malarını yavaşlatmak için ellerinden 
geleni yapıyorlar. 

Bu içtüzük kalkınan Türkiye’ye 
yakışmıyor. Bizim bu kadar oyunun 
içerisinde kaybedecek zamanımız yok. 
Bu yüzden meclisimizi daha etkin bir 
şekilde çalıştırmanın yollarını bulma-
lıyız düşüncesinden hareketle bir iç 
tüzük değişiklik taslağını oluşturmaya 
ve Meclis gündemimize taşıma hede-
findeyiz. İnşallah 15 Temmuz sonrası 
Meclisimiz iç tüzük değişiklikleri için 
toplanacak.”

‘SANAYİCİNİN YÜKÜ AZALACAK’
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üreti-

min Desteklenmesi Amacıyla; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 
hazırlanan kanun tasarısını yasalaştır-
dıklarını hatırlatan Babaoğlu, “Bu ka-
nun tasarısıyla sanayi alanında birçok 
yeniliğin ve gelişmenin önü açılacak, 
sanayicimizin sırtından 1.5 milyarlık 
bir yükü de alacağız İnşallah. Ulaş-
tırma, eğitim, enerji, sağlık, tarım, 
turizm alanında projelerimizi takip 
ediyoruz” görüşlerini bildirdi. 

‘TEKNİK ÜNİVERSTE 
ÖNEMLİ BİR EKSİĞİMİZ’

Uzun bir süredir Konya’nın gün-
deminde olan teknik Üniversite ile 
ilgili bilgiler de veren Babaoğlu, ko-
nuyla ilgili Konya milletvekilleri ola-
rak çalışmalara devam ettiklerini söy-
ledi. Babaoğlu; “Konya olarak ilimizde 
eğitim dili İngilizce olan teknik bir 
üniversite kurulması ihtiyacını bir sü-
redir dile getiriyoruz. Konyamızın ge-
lişimi ve büyümesi açısından önemli 
bir adım olan Teknik Üniversite ku-
rulması konusunu taslak olarak ha-
zırladık. Konya Milletvekilleri olarak 
önümüzdeki yasama dönemi içerisin-
de İnşallah bu konuyu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gündemimize almaya 
yönelik çalışacağız. 

KOP Bölgesi olarak önemli bir ek-
siğimiz Teknik Üniversite. Hedefleri 
olan, eylem planı olan ve büyüyen bir 
bölge için bu ihtiyacın ivedilikle orta-
dan kaldırılması için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. 

NEÜ’YE İKİ YENİ FAKÜLTE
Necmettin Erbakan Üniversite-

si’ne de 2 yeni fakülte kazandırıldı-

ğının bilgisini veren Babaoğlu; “Bu 
arada bugünkü resmi gazetede ya-
yımlanan Bakanlar Kurulu kararınca; 
Necmettin Erbakan Üniversitesi bün-
yesinde kurulan yeni Siyasal Bilgiler 
Fakültesi, Seydişehir Sağlık Bilimleri 
Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fa-
kültesi üniversitemiz ve Konyamıza 
Hayırlı olsun” diye konuştu. 

SULAMA YATIRIMLARI 
DEVAM EDECEK

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsa-
mındaki sulama yatırımları hakkında 
da bilgiler veren Babaoğlu, Devlet Su 
İşleri ve KOP olarak sulama projeleri-
ne devam edildiğini söyledi. 

Yapılan çalışmalarla bölgenin su-
lama alt yapısını modernleştirmeyi 
amaçladıklarını belirten Babaoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu amaçla 
aynı anda birçok baraj ve gölet çalış-
ması devam ediyor. Gölet ve kapalı 
sulama sistemine geçen köylerde ha-
yatlar değişiyor. 

Şu ana kadar 150’yi aşkın gölet ve 
kapalı sulama projesini hayata geçi-
ren KOP İdaresi bu yıl yine 17 proje-
nin kaynağını temin etti. Büyükşehir 
belediyemize aktarılan kaynakla 17 
gölet ve kapalı sulama projesini haya-
ta geçirecek. İhale tarihleri belli oldu.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığımı-
za bağlı DSİ ilimizde şu ana kadar 
18 baraj, 22 göleti hizmete açtı, 105 
derenin ıslahını tamamladı. Halen 
15 baraj ve 12 göletin inşaatı devam 
ediyor. Bölgede su tutma kapasitesi 
arttıkça katma değerli sulu tarım da 
artacak ve insanımızın gelir seviyesi 
artacaktır.”
n ABDULALH AKİF SOLAK

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Konya’da sinyal kesici jammerla 
park halindeki otomobilden 13 bin 
lira çalan iki şüpheli yakalanarak gö-
zaltına alındı. Olay, 28 Mayıs günü 
merkez Meram ilçesi Muhacir Pazarı 
civarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul 
A.’ya ait olduğu öğrenilen 42 EAL 
80 plakalı otomobil park halindeyken 

araç içerisinde bulunan 13 bin lira ça-
lındı. 

Aracında bıraktığı paranın ye-
rinde olmadığını gören Ertuğrul A. 
polisi arayarak ihbarda bulundu. Bu-
nun üzerine olay yerine gelen Konya 
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık 
Şube Müdürlüğü ekipleri araçta zor-
lama ve zarar olmaması nedeniyle 

hırsızlık olayında sinyal kesici jammer 
kullanıldığını belirledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Jammerla araçlardan hırsızlık ya-

pan iki şüpheli üzerinde çalışma ya-
pan ekipler, geçtiğimiz gün merkez 
Meram ilçesi Mahmuriye Mahallesi 
yakınlarında iki şüphelinin elinde-
ki jammerla 42 AJ 807 plakalı aracı 

kontrol ettiklerini tespit etti. Polis 
ekipleri hırsızlık şüphelileri İsmail K. 
ve Hasan U.’yu yakalayarak gözaltına 
aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edildi. Öte 
yandan, şüpheli İsmail K.’nın benzer 
suçlardan poliste 7 suç kaydı olduğu 
öğrenildi. 
n İHA

Karaman’da kont-
rolden çıkan otomo-
bilin şarampole takla 
atması sonucu 1 kişi 
öldü, 2’si çocuk 4 kişi 
yaralandı.  Kaza, ak-
şam saat 22.00 sırala-
rında Karaman-Kon-
ya Karayolunun 25. 
kilometresinde mey-
dana geldi. Alınan bil-
giye göre, Ömer Dinç 
(58), yönetimindeki 
70 EE 318 plakalı otomobil seyir 
halindeyken, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
yoldan çıkarak şarampole takla attı. 
Kazada, Cemile Dinç Aslandağ (34), 
olay yerinde hayatını kaybederken, 
sürücüyle otomobilde yolcu olarak 
bulunan torunları E.A (8) ve A.S.A 

(1), ile eşi Zeynep Dinç (53) yara-
landı. Yaralılar ambulanslarla kal-
dırıldıkları özel bir hastanede tedavi 
altına alındı. Cumhuriyet savcısının 
kaza yerinde yaptığı incelemenin 
ardından cenaze Karaman Devlet 
Hastanesi morguna kaldırıldı. Ka-
zayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
n İHA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
4 Temmuz 2017 Salı  • Yıl: 9 • Sayı: 3078

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Akşehir ilçesinde devrilen traktörün altında 
kalan 1 kişi hayatını kaybetti.  Kaza, Akşehir 
Yaylabelen Mahallesi Darıönü mevkisinde 
meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Irgın 
(31) idaresindeki 42 U 4364 plakalı traktör, 
sürücünün seyir halinde direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki 
şarampole uçtu. Traktörün devrilmesi sonu-
cu eşi traktörde bulunan sürücünün eşi Filiz 
Irgın durumdan hemen jandarma ve sağlık 
ekiplerini haberdar etti.  Ramazan Irgın yapı-
lan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti.   n İHA

Kütahya’nın 
Simav ilçesin-
de, uğradığı 
bıçaklı saldırı 
sonucu haya-
tını kaybeden 
iş adamı Fatih 
Aydar’ın katil 
zanlısı A.K. 
(23) tutuklandı.  
Simav Genç 
İşadamları 
Derneği (SİM-
GİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Aydar’ı, kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü 
öne sürülen ve Konya’nın Ereğli ilçesinde 
polisin yol kontrolü sırasında yakalanan 
A.K.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 
Polisin geniş güvenlik önlemleri arasında 
Simav Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıl-
dığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.  n İHA

Ereğli’de yakalanan
Zanlı tutuklandı

Devrilen traktörün
altında can verdi!

Beyşehir ilçesinde, eşini bıçakla öldürdüğü iddia edi-
len kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.  
Eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen Sevim H, Beyşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının 
ardından Beyşehir Adliyesine çıkarıldı. Sevim H, savcılıkta-
ki sorgulamasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme 
tarafından adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. Olay, önceki 

gün gece meydana gelmiş, Beyşehir’de ikamet eden Sevim 
H, başka bir kadınla ilişki yaşadığını düşündüğü eşi Ali H. 
(28) ile Dalyan Mahallesi’ndeki bir dairede tartışmış, tartış-
manın büyümesi üzerine eşini masa üzerinden aldığı meyve 
bıçağıyla kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla polis 
tarafından gözaltına alınmıştı.
n İHA

Eşini bıçakla öldüren kadın serbest bırakıldı

Çocuğunun önünde 
bıçaklanarak öldürüldü!

Otomobil şarampole uçtu,
1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Konya’da, bı-
çaklı kavgada 1 kişi 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Selçuklu 
ilçesi Akşemsettin 
Mahallesi Anadolu 
Parkı’nda, Necati 
A. (33), arkadaş-
ları Ali S, Mustafa 
S. ve Nurgül S. ile 
henüz bilinmeyen 
bir nedenle tartışmaya başladı. Tar-
tışmanın kavgaya dönüşmesi üze-
rine Ali S, Necati A’yı, bacağından 
bıçakladı. Babası bıçaklandığı sırada 
olay yerinde bulunan 13 yaşındaki 
Y. A. çevredekilerden yardım iste-

di. Mahalle sakinleri 
yaralıya ilk müdaha-
leyi yaptı. Daha sonra 
olay yerine gelen 112 
Acil Sağlık ekiple-
ri, N. A’nın hayatını 
kaybettiğini tespit 
etti. Babasının ölüm 
haberini alan çocuk, 
“Babam nasıl ölür? 
Bayılmış olmasın. Son 
kez yüzünü göreyim.” 

diyerek gözyaşlarına boğuldu. Olay 
yerine gelen aile yakınları da sinir 
krizleri geçirdi. Olaydan sonra ka-
çan şüpheliler Ali S, Mustafa S. ve 
Nurgül S. polis ekiplerince yakalan-
dı.  n AA

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 55’i 
ölü, 11’i teslim, 4’ü sağ olmak üzere toplam 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Terörün beli büküldü
İçişleri Bakanlığı, bölücü terör 

örgütüyle mücadele kapsamında 26 
Haziran- 3 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında, Jandarma Özel Harekat 
(JÖH), Jandarma Komando Birlik-
leri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç 
güvenlik operasyonları çerçevesin-
de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava 
ve Kara unsurlarınca 774 operasyon 
gerçekleştirildiğini, örgüte yardım 
ve yataklık iddiası ile 252 kişinin 
gözaltına alındığını bildirdi. Yabancı 
teröristlerle mücadele kapsamında, 
DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu 
değerlendirilen 15 kişi, FETÖ/PDY 
ile mücadele kapsamında, FETÖ/ 
PDY ile irtibatlı olduğu değerlendiri-
len 269 kişi, ol terör örgütleriyle mü-
cadele kapsamında, sol terör örgütü 
ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 
kişi gözaltına alındı.

“ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN BİN 
751 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI”

Yapılan operasyonlarda; 548’i 
terör suçlarından (PKK/KCK 252, 
DEAŞ 15, FETÖ/PDY 269, sol terör 
örgütleri 12), 313’ü siber suçlar, 284 
planlı asayiş, 606 uyuşturucu ve ka-
çakçılık operasyonlarında olmak üze-
re toplamda bin 751 kişi gözaltına 
alındı.

“SON BİR HAFTADA 70 TERÖRİST 
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Ülke genelinde yürütülen bu 
operasyonlarda son bir haftada yurt 
içinde; 55’i ölü, 11’i teslim, 4’ü sağ 
olmak üzere toplam 70 terörist etki-
siz hale getirildi.

Sokak satıcılarına yönelik yürü-
tülen projeli çalışma kapsamında 20 
ilde (Adana, Afyon, Balıkesir, Bingöl, 
Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, 
Gaziantep, Giresun, İzmir, Karabük, 
Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mersin, Si-
irt, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat) 55 şüp-
heli gözaltına alındı.

“SİBER SUÇLARDAN 
39 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI”

Siber suçlarla mücadelede; 
FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi 
bölücü terör örgütleri başta olmak 
üzere terör örgütü propagandası ya-
pan, bu örgütleri öven, terör örgütle-

ri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan 
eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa 
sevk eden, devlet büyüklerine haka-
retlerde bulunan, devletin bölünmez 
bütünlüğüne ve toplumun can gü-
venliğine kast eden, nefret söylem-
leri içeren 364 sosyal medya hesabı 
ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 
180 kişiden 39’u gözaltına alındı. Ay-
rıca, toplumu provoke etmek maksa-
dıyla 77 sosyal medya hesabına (23 

PKK/KCK, 10 DEAŞ, 16 FETÖ, 19 
aşırı sol, 9 devlet büyüklerine haka-
ret) işlem yapıldı.  Ülke genelindeki 
emniyet ve asayiş uygulamalarında, 
dönem içerisinde, genel asayiş, tra-
fik ve kamu düzeninin sağlanması, 
çalıntı olarak aranan ve ruhsatsız/
plakasız olarak kullanılan motosik-
letlerin yakalanması amacıyla yurt 
genelinde eş zamanlı olarak 81 İl 
Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma 

Komutanlığı birimlerince 1 Temmuz 
2017 günü “Motosiklet Uygulama-
sı” yapıldı. Uygulamaya 4 bin 281 
noktada 27 bin 687 personel katıldı. 
Toplam 52 bin 806 motosiklet kont-
rol edilmiş; 133’ü çalıntı, 157’si ara-
nan, 5 bin 724’ü trafikten men edi-
len ruhsatsız/plakasız toplam 6 bin 
255 motosiklet ile 935 şahsa yasal 
işlem yapıldı, 5 milyon 848 bin 778 
TL para cezası uygulandı.  n İHA

Sinyal kesici ile hırsızlığa suçüstü

Motosiklet uygulamasında toplam 6 bin 255 motosiklet ile 935 şahsa yasal işlem yapıldı, 5 milyon 848 bin 778 TL para cezası uygulandı.
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Ya duvara yada güneşe karşı 
yürürmüş ‘’ Duvara karşı yürüyorum 
‘’ demiş Kılıçdaroğlu Ahmet Hakan’la 
yaptığı bir  söyleşide . Dahası  şunları 
da eklemiş sözünün arkasına ;

“Gandi yürüdüğü zaman karşısın-
da İngilizler vardı. Adamlar demokrasi 
kültüründen gelen bir anlayışa sahip 
oldukları için Gandi’nin yürüyüşünden 
etkilendiler, kayıtsız kalmadılar o yü-
rüyüşe karşı. ‘Niye yürüyor ki? Trene 
binsin’ demediler. ‘Bizim yaptığımız 
yollarda yürüyor’ diye tepki gösterme-
diler. Demokrasi anlayışı varsa, bu tür 
yürüyüşlere olgunluk içinde karşılık 
verilir. Yeri geldiğinde geri adım atılır. 
Ama bizim karşımızda bir duvar var. 
Biz işte bu duvara karşı yürüyoruz. En 
büyük sorunumuz bu”.

Bana göre Sayın Kılıçdaroğlu bu 

açıklamalarla kendi karizmasını iyice 
yerle bir ediyor .Birinci sebebi Ana 
muhalefetin başında olmasıdır ki bu 
konum benim için  çok önemli ve 
kıymetlidir .Ama ne yazık ki Kılıçda-
roğlu elindeki bu nimetin farkında değil 
.Aslında  ana muhalefet demek, iktida-
rın eksikliklerini tespit eden, daha güzel 
çalışmasını sağlayan ve önündeki ilk 
seçimde de iktidar olmak için çabala-
yan demektir .Lâkin nerde ? 

15 Temmuz akşamı belediye baş-
kanının evinde saklanan ,  akabinde  
Yenikapı Mitingine birçok ısrardan 
sonra gelen  Kılıçdaroğlu 249 şehidimiz 
ve onlarca gazimiz adına en ufak  tepki 
vermedi .

(Hoş zaten Yenikapı mitingine 
katıldığı için  birileri tarafından silahlı 
saldırıya uğramış ve uyarılmıştı  )  Bu 

gün kalkmış  Mit tırları 
operasyonlarının görün-
tülerini paralel yapıyla 
birlikte  servis ettiği için 
tutuklanan milletvekili, ve 
gazeteciler adına ‘’adalet 
yürüyüşü ‘’ yapıyor ,üs-
tüne ‘’hükümetten ses 
gelmiyor ,duvara karşı 
yürüyorum ‘’ babında 
açıklamalar yapıyor.

Bir de zaman zaman 
‘’ gazeteciler bu ülkede tutukluyken 
adaletten söz edilmez ‘’ gibi açıkla-
malarda bulunarak tepki veriyor .Bir za-
manlar bu ülkede Mit Müsteşarı tutuk-
lanmak istendi ,Genelkurmay Başkanı 

tutuklanıp cezaevine atıldı 
, daha Başbakan görevde 
iken (şimdiki Cunhurbaş-
kanımız ) ‘’dönemin Baş-
bakanı ‘’ ibaresiyle fezleke 
hazırlandı .Bunlar için en 
ufak bir tepki bile ver-
mezken şimdi  kendisine 
sormak lazım bu kişilerin 
görevi gazetecilikten daha 
mı aşağılık veyahut gaze-
teciler kutsal varlıklar suç 

işlemez de bizim mi haberimiz yok ?
Evet Sayın Kılıçdaroğlu kendisi de 

ifade ettiği gibi tam da duvara karşı si-
yaset yapıyor .2019 seçimlerinde ben 
aday çıkarım demek bi tarafa sağdan 

soldan aday arama peşine düşmüş . 
Ayrıca şuna değinmeden geçemeye-
ceğim . Bu yürüyüşün bir amacı da 
kendi partisindeki adaletsizliklere karşı 

.Komik değilmi ? Parti içindeki adalet-
sizliklerden dolayı onca muhalif ses 
çıkarken ‘’yürüyüş’’ iyi geldi ve herkes 
yönünü başka yerlere çevirmek zorun-
da kaldı .

Bütün bu olanlara rağmen hala bir-
takım medya kendisini şirin gösterme 
peşinde  .Neymiş efendim karavanada 
kalıyormuş ,ayakları şişiyormuş falan 
feşmekân . Tıpkı aynı medyanın bir za-
manlar Selahhattin Demirtaş’a halka 
şirin göstermek adına saz çaldırdıkları 
gibi .Tıpkı  cebinde  onlarca suç aleti 
çıkmasına rağmen Berkin Elvan ‘’ek-
mek almaya gidiyordu ‘’ safsataları 

gibi...
Almanya’nın Türkiye’ye karşı tu-

tumu
7-8 Temmuz’da  Hamburg’da G-20 

zirvesi yapılacak .Cumhurbaşkanımızın 
Almanya’daki Türkler ile buluşması  
güvenlik bahanesiyle resmen reddedil-
di .Aynı Almanya geçtiğimiz dönemde 
bizden kaçan tutuklanmasına hükme-
dilen fetöcülere de kucak açmadı mı ? 
PKK’lılara eylem yapmaları  için çadırlar 
kurmalarına müsade etmediler mi?

Şu ayeti sizinle paylaşmadan 
geçemeyeceğim .Zira tam yerine 
oturuyor .Sizce de öyle değil mi ?

 Bunlara, “Yeryüzünde fesat çı-
karmayın” denildiğinde, “Biz ancak 
ıslah edicileriz!” derler. (bakara 11) 

Selâm ve dua ile 

ECELİ GELEN SİYASETÇİ 

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

Selçuk Tıp’ta hemşirelere
Pratik ve teorik eğitim

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol 
Hemşireliği Eğitim ve Sertifikas-
yon Merkezi oldu. Sağlık Bakanlığı 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tara-
fından başvurusu değerlendirilen 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol 
Hemşireliği ve Sertifikasyon Mer-
kezi oldu.  Türkiye genelinde Sağ-
lık Bakanlığı tarafından belirlenen 
üniversite hastaneleri, sağlık bakan-
lığı eğitim ve araştırma hastaneleri, 
diğer hastanelerden gelecek olan 
enfeksiyon kontrol hemşirelerinin 

pratik ve teorik eğitimi bu merkez-
de yapılabilecek. 15 iş günü sürecek 
olan eğitim sürecinden sonra hem-
şirelere verilecek olan eğitim belge-
si ile hemşireler sağlık bakanlığın-
dan enfeksiyon kontrol hemşireliği 
sertifikalarını alabilecekler. Birinci 
sertifika programı kapsamında ilk 
kursiyerlerini kabul eden Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği ve 
Sertifikasyon Merkezi her yıl sağlık 
bakanlığının belirlediği zamanlarda 
kursiyer kabulüne devam edecek.
n HABER MERKEZİ

Türk mucit Vecihi Hürkuş anlatılacak
Konya Aydınlar Ocağı’nda 4 

Temmuz Salı günü emekli Astsubay 
Bahri Kılınçel, İlk Türk Uçağını Yapan 
Vecihi Hürkuş’un hayatını ve Türki-
ye’nin havacılıktaki yerini anlatacak. 
Konya Aydınlar Ocağı Selçuklu Salı 
Sohbetleri’nin Temmuz - 2017 Prog-
ramı belli oldu. Tarih, kültür ve gün-
cel siyasi konuların ağırlıklı olduğu 
Salı Sohbetleri’nde, 4 Temmuz Salı 

günü emekli Astsubay Bahri Kılınçel, 
7 Temmuz 1912 Havacılık Okulunun 
açılışının 105 yıldönümü dolayısıyla 
İlk Türk Uçağını Yapan Vecihi Hür-
kuş’un hayatını ve yaptığı uçakları 
anlatacak. 11 Temmuz 2017 – Salı 
günü ise, NEÜ Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Sekreteri ve tarihçi Halil İbrahim 
Çelik,  1859 Kuleli Vak’asından 15 
Temmuz 2016 FETÖ Kalkışmasına 

kadar “Darbelerin Kökeni”ne inerek 
Türkiye’ye ve insanımıza neleri kay-
bettirdiğine dair açıklamalar yapacak.  
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Dönmez ise, 18 
Temmuz 2017 – Salı günü,  Osmanlı 
Devleti’ni son derece etkileyen “93 
Harbi İle Pilevne Müdafaası”nı bir-
likte ele alarak tarihte yaşanan bu iki 
harbin siyasi, sosyal, kültürel ve eko-
nomik boyutuna değinecek.

Av. Abdurrahim Küçük ise, 25 
Temmuz 2017 – Salı günü Konya’nın 
Efsaneleri’ni anlatacak. Konya’nın 
kültür ve tarihine efsanelerle bakacak 
olan Küçük, efsane ve mitlerin kültür 
hayatımızdaki önemini dile getirecek. 
Konya Aydınlar Ocağı’nın İl Halk Kü-
tüphanesi’nde Saat: 21.00’da başla-
yacak Salı Sohbetleri’ne bütün gönül 
dostları davetlidir.  n HABER MERKEZİ

Harçlıklarını SOBE’ye gönderen Bandırmalı minik öğrencileri jest olarak Selçuklu Belediye Başkanı U. İbrahim Altay Konya’da 
ağırladı. Başkan Altay, “Bizim için en önemlisi çocuklarımızın kalbinden kopan iyilik. Bu iyilik bu dünyada da karşılıksız kalmadı” dedi

‘Kalplerinden iyilik koptu’
Selçuklu Belediyesi tarafından 

Otizmli bireyler ve aileleri için umut 
ışığı olan ve bu kapsamda Türkiye’de 
ilk olan SOBE, farklı illerden merkezi 
görmek isteyen ziyaretçileri de ağırla-
maya devam ediyor. Geçtiğimiz aylar-
da otizm konusunda toplumsal bir far-
kındalık oluşturmak amacıyla el izi afiş 
ve otizmli çocuklara yardım kumbarası 
kampanyası düzenleyerek duyarlılık 
oluşturan Bandırma Cumhuriyet İl-
kokulu anasınıfı öğrencileri Selçuklu 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde Selçuk-
lu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’ni 
(SOBE) ziyaret etti. Ziyarette Bandırma 
Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Adnan 
Akbaş, sınıf öğretmeni Emine Güneş 
ve ailelerde yer aldı.  Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Merkezi’nde (SOBE) 
Vakıf Başkanı Mustafa Ak ve Selçuklu 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Ziya 
Yalçınkaya tarafından karşılanan mi-
nik öğrencilere merkezde yürütülen 
çalışmalar hakkında bilgi verildi. Kısa 
süre önce eğitimlere başlayan Selçuk-
lu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’nin 
toplumsal bir duyarlılık oluşturduğunu 
ifade eden Selçuklu Otizmli Bireyler 
Vakfı Başkanı Mustafa Ak, “Bu konu-
da duyarlılık gösteren başta Balıkesirli 
çocuklarımız olmak üzere herkese te-
şekkür ediyorum. Sizleri burada ağır-
lamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. 
Eğitim sınıfları, hidroterapi ve hippo-
terapi alanlarını gezen öğrenciler el izi 
afiş çalışması yaparken, düzenlenen 
aktivitelerle de keyifli bir gün geçirdi-

ler. Selçuklu Belediyesi hizmet binası-
nın yanı sıra Mevlana Müzesi, Tropikal 
Kelebekler Bahçesi, Sille’yi de ziyaret 
eden gezen heyet Konya’nın tarihi ve 
kültürel yerlerini yakından tanıma fır-
satı buldu. Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ile de görüşen he-
yet daha sonra Konya’dan ayrıldı.

ÇOCUKLARIMIZ BALIKESİR’DEN SO-
BE’YE İYİLİK ULAŞTIRDILAR

Balıkesir Bandırmadan gelen he-
yeti Konya’da ağırlamaktan memnu-
niyet duyduklarını ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,”  
Başta okul müdürümüz, öğretmeni-
miz ve ailelere teşekkür ediyorum.  

Çocuklarımızı Konya’da misafir etme 
imkanımız oldu. Aslında bu olay bizi 
çok şaşırtan bir başlangıçla ortaya çıktı. 
SOBE’de birçok kurumdan, kuruluştan 
ve yardımseverden destek alıyoruz. Bir 
gün çocukların gönlünden kopan 25 
kuruş, 10 kuruşlardan oluşan bir torba 
elimize ulaştı. Balıkesir Bandırma’dan 
bir anasınıfından çocuklarımız SO-
BE’ye destek olmak için kendi harçlık-
larından topladıkları paraları gönder-
mişlerdi. Çok mutlu olduk. Konyalı bir 
öğretmen kardeşimizin çocuklarımıza 
SOBE’yi anlattığını onlarında gönülle-
rinden kopan desteği bizimle paylaş-
tıklarına şahit olduk. Öğretmenimize 

de buna vesile olduğu için teşekkür 
ediyoruz. Bizde çocuklarımızın bu iyi-
liğine biz de bir karşılık vermek istedik. 
Onları aileleriyle, okul müdürümüzle 
ve öğretmenimizle Konya’ya davet 
ettik. 2 gündür misafir ediyoruz. Kon-
ya’yı kısaca tanıtma imkanımız oldu. 
Ama bizim için en önemlisi çocukları-
mızın kalbinden kopan iyilik. Bu  iyi-
lik bu dünyada da karşılıksız kalmadı. 
Çocuklarımızın zihninde de inşallah 
unutulmaz bir Konya hatırası olur diye 
düşünüyorum. Bu yaşta böyle bir iyiliği 
akıllarından geçirmek ve icraata dök-
mek, Balıkesir Bandırma’dan Konya’ya 
bir iyilik göndermek çok mutlu bir olay. 

İnşallah ömür boyu bunu hatırlayacak-
lar ve iyiliklerine devam edeceklerdir” 
dedi.

SOBE TOPLUMSAL 
DUYARLILIK OLUŞTURUYOR

Konya’da olmaktan ve SOBE’yi 
ziyaret etmekten duyduğu memnuni-
yeti ifade eden Bandırma Cumhuriyet 
İlkokulu Müdürü Adnan Akbaş SO-
BE’nin otizm alanında önemli bir boş-
luğu doldurduğunu ifade etti. Akbaş 
“Değerli Başkanım ve ekibinin SOBE 
için yapmış oldukları çalışmalar tak-
dire şayan. Ülkemizde var olan otistik 
çocukları topluma kazandırmak, toplu-
mun bu konuya dikkatini çekmek adı-

na yapılan çalışmalardan dolayı teşek-
kür ediyorum. 2 gün boyunca bizlere 
gösterdikleri misafirperverlikten dolayı 
Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür 
ediyorum” dedi. Minik öğrencilerin 
SOBE’ye yardımlarının, “Otizmli ço-
cuklara, SOBE’ye biz sizin yanınızda-
yız, sizi seviyoruz, sizi anlıyor ve far-
kınızdayız demenin bir yolu olduğunu 
ifade eden sınıf öğretmeni Emine Gü-
neş “Küçücük çocuklar harçlıklarından 
biriktirdikleri paraları SOBE için yatır-
dılar. Bu bizim için küçücük bir iyilikti 
belki ama siz onları buraya davet ede-
rek onların bunu daha iyi anlamalarını 
sağladınız. Teşekkür ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’ni (SOBE)’ye destek veren Bandırmalı öğrenciler Konya’da ağırlandı. 
Ziyarette Bandırma Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Adnan Akbaş, sınıf öğretmeni Emine Güneş ve ailelerde yer aldı.
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ambalaj firmamızda 
Makine Operatörü 
yetiştirilmek üzere 
 Meslek lisesi ve 

yüksek okul mezunu
 personel alınacaktır.

1.700 tl maaş +mesai, yemek, servis verilecektir.
Vardiyalı sistemde çalışacak, ekip çalışmasına yatkın.
Askerlikle ilişiği bulunmayan konya da ikamet eden

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

Ofis mobilyaları ve ofis koltukları üretimi konusunda 
lider konumda olan fabrikamıza, aşağıdaki 
meslek gruplarında çalışanlar alınacaktır.

* Statik Toz Boyacı
* Mobilya Boyacısı

* Mobilyacı
* Terzi

* Kaynakçı (Belgesi olan 
tercih edilecektir)

* Meslek Lisesi veya 
Düz Lise Mezunları 

* Vasıfsız Bay ve Bayanlar
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA

PLASTİK FABRİKAMIZDA 
GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;

KALİTE 
KONTROL 
ELEMANI
ALINACAKTIR

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR

DÜZGÜNLER MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 
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Bosna 
Hersek 

Mahallesi’nde  
Satılık 

Kaloriferli,  
 2+1 ve 

3+1 
daireler
0531 
710 

88 76

SATILIK 
DAİRELER

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

20-25 
YAŞLARI ARASINDA

AUTOCAD VE 
SOLİDWORKS

KULLANILABİLEN
VE/VEYA 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
PERSONELLER
ALINACAKTIR

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

- CNC de 
çalıştırılmak üzere 

vasıflı ve vasıfsız
 - FLEKS TAŞLAMA 
da çalıştırılmak üzere 
vasıflı ve vasıfsız 
elemanlar alınacaktır.

Konya Org. San. Böl. T. Ziyaeddin Cad. 8 
Nolu Sk. No:26   Selçuklu - Konya

TEL: 332 239 09 15 

MÜRACAATLAR ŞAHSEN FİRMA ADRESİMİZE YAPILACAKTIR.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN 
PROJELERDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

• 5188 SAYILI YASA GEREĞİ ÖZEL 
GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP

• ÖZEL GÜVENLİK KİMLİĞİNDE 
SÜRE SIKINTISI OLMAYAN
 • BAY- BAYAN GÜVENLİK 

GÖREVLİLERİ ARANMAKTADIR.

 FERHUNİYE MH. DR YUSUF ZİYA PAŞA SK. 
SAĞLIK İŞ MERKEZİ NO:8/1 

(1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI) SELÇUKLU / KONYA

TEL: 0 332 233 12 86 / 0544 880 23 59 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

 35 yaşını aşmamış, askerlikle ilişiği olmayan, 
sürücü ehliyeti bulunan,

  En az Lise mezunu, Ofis programlarını 
kullanabilen, Bay,

TECRÜBELİ DEPOCU 
alınacaktır

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

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

D E P O C U

Bünyemizde çalıştırılmak üzere;

DENEYİMLİ  
Satış Danışmanı 

ve 
Bayan Sekreter 
ALINACAKTIR.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres: Yaka Mah.Yaka Cad. No: 142 Meram/Konya 

Yaka Marina Düğün ve Toplantı  Salonu 

Tel: 0533 483 62 79

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ  PAKETLEME 

BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 40 YAŞINI AŞMAMIŞ  
VE  VASIFSIZ BAY 

ELEMANLAR ALINACAKTIR
MÜRACAAT ŞAHSEN İŞYERİNE, 

PAZARTESİ ÇARŞAMBA VE CUMARTESİ YAPILACAKTIR.
Büyük kayacık mah.Kuddusi Cd. 19 Sk. No: 12 Selçuklu / KONYA  

444 62 10

SATILIK DAİRELER
(Sancak itfaiye arkası)
Kosova Mahallesi
Medine Caddesi 
Rüya Sitesinde 

2 Adet 3+1 165 m2 

3. ve 5. katlar satılıktır 
0532 267 77 47
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Çarşı Merkezinde 
AVM Kapalı Otopark 

içinde bulunan 
Sirkülasyonu hızlı 

Oto bakım ve 
yıkama merkezi 

iş değişikliği 
nedeniyle devren

SATILIKTIR
İrtibat

0544 660 09 81

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
  OFSET BASKI makinelerinde çalışacak yardımcı elemanlar,
  MÜCELLİT makinelerinde ve CİLT işinde çalışacak Usta ve Yrd.Elm.,
  Çanta ve Cüzdan imalatında çalışmış SARACİYE ustaları,
  Dikişciler,
  Matbaacılık mesleğini benimseyebilecek Vasıfsız elemanlar,
  35 Yaş aşağısı ve askerlikle ilişiği olmayan,

BAY / BAYAN ELEMANLAR 
alınacaktır

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

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

SATILIK DAİRE
S.S. AKŞEHİR YAPI KOOPERATİFİ

Güneydoğu ve Kuzeydoğu cephe 
Zemin üstü 1. Kat 115m2  

 2+1 dairem satılıktır.
GSM: 0533 359 55 09

- BAYAN ELEMAN 
   •Çok iyi derecede İngilizce bilen
   •Dış Ticaret Pazaralama ekibinde çalışabilecek seyahat engeli olmayan  
- Gıda mühendisi (Bay - İyi derece İngilizce Bilen)
- Gıda teknikeri
- Kaynakçı
- Elektrik Elektronik teknikeri

Aranmaktadır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEMİRPOLAT TARIM ÜRÜNLERİ NAK.OTM.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
Büyükkayacık mak.418 sok. no:3/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 245 97 97

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;

ELEMAN 
ALINACAKTIR

AŞÇI 
ARANIYOR

Yüksel Balatacılık
San. ve Tic A.Ş.

Tel: 0332 239 01 84

ELEMANLAR ARANIYOR

- DÖKÜM KALIPÇISI
- DÖKÜM KALIP YARDIMCISI

- DÖKÜM FLEKS TAŞLAMACISI
- DÖKÜM OCAKCISI 

(İNDÜKSİYON OCAĞI)
- MONTAJ, YAĞLAMA VE 
KAYNAK BİLEN BAKIMCI

- MESLEK LİSESİ DÖKÜM BÖLÜMÜ 
MEZUNU BİLGİSAYAR     

   KULLANMAYI BİLEN ELEMAN
- YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

18-25 YAŞ ARASI VASIFSIZ
ELEMANLAR ARANMAKTADIR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAKIM ÇALIŞMASINA UYUMLU

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.
ADRES : KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. SK. NO: 5

(3.ORGANİZE B.KAYACIK SELÇUKLU/KONYA

TEL: 342 10 70 PBX - 239 10 86 



4 TEMMUZ 2017 11 İLAN

                1977 yılından bu yana baskı ve ambalaj sektöründe imalat yapan ve sürekli kendisini geliştirmeyi ilke edinen 
yeniliğe açık dinamik ruhu ve PVC filmi üretimindeki başarısıyla Türkiye’nin önde gelen ambalaj üreticileri arasında yer 

alan Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San.Tic. A.Ş. bünyesinde çalışacak takım akadaşları arıyoruz.

• ÜRETİMDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
-22-35 yaş arası,

-Bay,
-Askerlik hizmetini tamamlamış,

-Tam zamanlı,
-Sorumluluk bilinci yüksek,

-Vasıflı&vasıfsız elemanlar istihdam edilecektir.
 • DEPO VE SEVKİYAT BÖLÜMÜNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;

- 22-35 yaş arası,
-Askerlik hizmetini tamamlamış,

-Tam zamanlı,
-Bay,

-Forklift ehliyetine sahip,
-Depo ve sevkiyat alanında en az 1 yıl deneyimli personel istihdam edilecektir.

 • SATIŞ DESTEK BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
-Satış destek sorumlusu (Büro Memuru)

-Bayan
-22-35 yaş arası

-En az Lise mezunu,
- İdari birimde çalışacak,

-Siparişlerin şirket politikasına ve ilgili prosedürlere uygun olarak sisteme işlenip, 
takiplerinin yapılmasını sağlayacak,

-Kendine güvenen, dinamik,iletişimi kabiliyeti yüksek, uzun süreli çalışabilecek,
-Alanında en az 1 yıl deneyimli personel istihdam edilecektir.

1.Organize Sanayi Bölgesi Çevreli Sk.No:6-8 SELÇUKLU /KONYA
SEZERSAN AMBALAJ

NOT: Servis ve yemek imkanları firmamız tarafından karşılanacaktır.
Askerliğini yapmış kişiler tercih sebebidir. 

Müracaatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.

ELEMANLAR 
ARANIYOR
- YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE 20 YAŞINI 
AŞMAMIŞ ELEMAN

- GRAFİK 
TASARIMCI
- MONTAJ 

ELEMANLARI
alınacaktır

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 12.İCRA DAİRESİ

2012/9892 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Karatay ilçesi, Sütçü Mahallesi, 3235 ada, 27 parsel sayılı, BAHÇELİ 
KERPİÇ EV VE DEPO niteliğinde, “Konya Karatay Hacıhasan Mahallesi Sarkışla Sokak No: 19” 
adresinde bulunan 207,62 m2 yüzölçümlü arsa üzerine inşaa edilmiş yaklaşık 60 m2 yüzölçümlü batı 
cepheli yığma bir bina olup, taşınmazın toplam değeri 110.000.00 TL ise de satışa konu borçlunun 
hissesi 3/8 olup borçlunun hissesi satışa konu olduğundan hissenin muhammen bedeli 
41.250,00 TL dir. Bahçe duvarı briket ile çevrili olup mesken giriş kapısı demir kapı, diğer kapılar ve 
pencerelher ahşaptır, girişin antre kısmının bör bölümü mutfak olarak kullanılmaktadır, iki adet oda, 
banyo ve WC kısmı bulunmaktadır. Tavan ağaç üzeri hasırdır. Isınma sistemi sobalıdır, etrafında aynı 
netelikte yapılar bulunmaktadır.
Kıymeti  : 41.250,00 TL (Borçlunun 3/8 oranındaki hissesinin değeridir)
KDV Oranı : % 1
1. Satış Günü : 10/08/2017 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 07/09/2017 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : AKABE MAH.CEMİL ÇİÇEK CAD.KONYA ADALET SARAYI ADLİYE MEZAT 
                 SALONU A BLOK ZEMİN KAT NO:20 KARATAY/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2012/9892 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK.m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Hannover Fairs Turkey Fuarcılık 
tarafından düzenlenen imalat en-
düstrisinin iki önemli etkinliği WIN 
Eurasia Metalworking ve WIN Eura-
sia Automation, ziyaretçi ve katılım-
cılarından gelen yoğun talep doğrul-
tusunda 2018 yılı itibariyle güçlerini 
birleştirme kararı aldı.  “Birlikten Kuv-
vet Doğar” mottosuyla sektörün tüm 
bileşen ve aktörleri 15- 18 Mart 2018 
tarihleri arasında WIN Eurasia çatısı 
altında bir araya gelecek.

2007-2017 yılları arasında iki ayrı 
fazda düzenlenen WIN Eurasia Fuar-
ları, TÜYAP Fuar ve Kongre alanının 
da artan kapasitesiyle önümüzdeki 
yıl itibariyle  yeniden birlikte organi-
ze edilecek. 6 fuar, 3000 katılımcı ve 
150.000 ziyaretçiyi tek bir çatı altında 
buluşturacak olan WIN Eurasia, ka-
tılımcı ve ziyaretçileri için zaman ve 
bütçe açısından da önemli bir tasar-
ruf sağlayacak. Ziyaretçiler, çok daha 
fazla ürün grubuna tek bir alanda 
kolayca ulaşma şansı elde ederken, 
katılımcılar da fuar boyunca çok daha 
fazla yerli ve uluslararası ziyaretçiyle 
bir araya gelebilecekler. Ayrıca, bir 
fuarın katılımcılarının diğer 6 fuar için 

potansiyel müşteri olma durumun-
dan hareketle, WIN Eurasia 2018 6 
fuarı tek bir çatı alanda buluşturarak, 
çok daha fazla iş bağlantısına olanak 
sağlayacak.

DAHA FAZLA VERİM, 
DAHA FAZLA KAZANÇ!

WIN Eurasia fuarlarının yeniden 
birlikte organize edilmesinin sektör 
adına önemli bir etkileşimi açığa çı-
karacağını vurgulayan Hannover Fa-
irs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü 
Alexander Kühnel değerlendirmele-
rini şu sözlerle ifade ediyor:

“Bizler, katılımcı ve ziyaretçileri-
mizin görüş ve taleplerine her zaman 

çok önem verdik. Onlar için en verim-
li iş ortamının yaratılması konusunda 
daima çaba gösterdik. Hem katılımcı-
larımız hem de ziyaretçilerimiz iki ayrı 
fazda düzenlenen WIN Eurasia Fuar-
larının birleşmesi yönünde yoğun bir 
talep gösterdi.  Yaptığımız değerlen-
dirmeler sonucunda, birbiriyle yakın-
dan ilgili  sektörleri kapsayacak tek bir 
etkinliğin önemli bir sinerji yaratacağı 
görüşünde birleştik. Uygun koşulların 
oluşması ile 2018’de bu projemizi ha-
yata geçirebilecek olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. WIN Eurasia - World 
of Industry 2018, üretim süreçlerin-
de birbiriyle ilişkili tüm ürün ve hiz-

metleri tek bir çatı altında bir araya 
getirecek. Ziyaretçilerini, çok daha 
fazla ürün, çok daha fazla marka, çok 
daha fazla katılımcı ile buluşturacak. 
İnanıyoruz ki güçlerini birleştiren iki 
WIN’den doğacak yeni enerji, katı-
lımcı ve ziyaretçilerimiz için çok daha 
yüksek bir verim, çok daha yüksek bir 
kazanç ortaya koyacak.” 
İMALAT SANAYİİNE 360 DERECE BAKIŞ

15-18 Mart 2018 tarihleri arasın-
da yeni yüzüyle kapılarını açmak için 
hazırlıklarına şimdiden başlayan WIN 
Eurasia - World of Industry -kapsa-
mındaki 6 ticaret fuarı ile birlikte- 
imalat endüstrisine yönelik 360°’lik 
bakış açısı sağlayacak. Etkinlikte, 
geleceğin fabrikaları için gerekli tüm 
ekosistem tek bir çatı altında sunula-
cak. Böylelikle ziyaretçiler, yeni nesil 
sac işleme ve kaynak teknolojilerin-
den yüzey işlem teknolojilerine; oto-
masyon teknolojilerinden, elektrik ve 
elektronik sistemlere, hidrolik-pno-
matik teknolojilerinden,  iç lojistiğe  
imalat sanayii için A’dan Z’ye tüm çö-
zümleri tek bir çatı altında deneyim-
leme fırsatı elde edecekler. 
n HABER MERKEZİ
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TÜİK, 2017 yılı Haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarını açıkladı. Haziran ayında Konya, Karaman bölgesinde fiyatı en çok artan ürün sivri biber oldu

Haziran’da sivri biber fiyatı yüzde 30 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu Konya 

Bölge Müdürlüğü (TÜİK), 2017 yılı 
Haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat-
ları Endeksi (TÜFE) değişim oranla-
rını açıkladı. 

Tüketici Fiyatları Endeksinde 
(TÜFE) aylık değişim oranı Konya, 
Karaman bölgesinde  (yüzde-0,17)
olarak gerçekleşti.

TÜİK Bölge Müdürü İsmail Ça-
poğlu tarafından yapılan açıklama-
da, “2017 yılı Haziran ayında İsta-
tistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 
TR52 Konya, Karaman Bölgesinde 
2003=100 Temel yıllı Tüketici Fi-
yatları (TÜFE) Genel Endeksi’nde 
bir önceki aya göre yüzde 0,17 dü-
şerken, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 6,61, bir önceki yılın aynı 
ayına göre (yıllık) yüzde 11,87 ve 
on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
9,77 oranında artış gerçekleşmiştir” 
denildi. 

“Aynı dönemde Türkiye geneli 
için, TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı 
Haziran ayında bir önceki aya göre 

yüzde 0,27 düşüş, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 5,89, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
10,90 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 9,36 artış gerçekleşti” 
diyen Çapoğlu, şunları belirtti: “Kon-

ya, Karaman Bölgesinde aylık bazda 
en yüksek artış lokanta ve oteller 
ana harcama grubunda gerçekleşti. 
2003 Temel Yıllı TÜFE’de 2017 yılı 
Haziran ayında Ana harcama grup-
larına göre; TR52Konya, Karaman 

İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en 
yüksek artış (yüzde 0,69) ile lokan-
ta ve oteller grubunda gerçekleşmiş 
olup, bunu (yüzde 0,68) ile eğitim 
grubu ve (yüzde 0,58) ile mobilya, 
ev aletleri, ev bakım hizmetleri gru-

bu izlemiştir. Aylık olarak en çok dü-
şüş gösteren grup ise (yüzde 0,92) 
ile ulaştırma grubu olmuştur.”

“Konya, Karaman Bölgesinde 
fiyatı en çok artan ürün; Sivri Biber 
oldu” diyen Çapoğlu, “Konya, Kara-

man illerinden oluşan İstatistiki Böl-
ge bazında 2017 yılı Haziran ayında 
fiyatı en çok artan ürünler; Sivri Biber 
(yüzde 30,06),Kabak (yüzde 18,37)
ile Koyun eti (yüzde 4,86) olup, fiyatı 
en çok düşüş gösteren ürünler; Do-
mates (yüzde 38,15), Patates (yüzde 
14,01) ve Yumurta (yüzde 7,20) ol-
muştur. TÜFE’de Türkiye geneline 
bakıldığında 2017yılı Haziran ayında 
fiyatı en çok artan ürünler;Yurt içi bir 
hafta ve daha fazla süreli turlar (yüz-
de 28,14), Salatalık(yüzde 10,59) ve 
Sivri Biber(yüzde 9,91) olup, fiyatı 
en çok düşüş gösteren ürünler; Do-
mates (yüzde 41,93), PTT koli gön-
derme ücreti (yüzde 25) ve Patates 
(yüzde 10,92) olmuştur. Türkiye ge-
neli için Haziran 2017’de endekste 
kapsanan 414 maddeden; 67 mad-
denin ortalama fiyatlarında değişim 
olmazken, 213 maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 134 maddenin or-
talama fiyatlarında ise düşüş gerçek-
leşti” ifadelerini kullandı. 
n TEVFİK EFE 

Erkunt Traktör, 500 Sanayi Kuruluşu listesinde bu yıl da yerini aldı. Erkunt Traktör Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeynep Erkunt-Armağan, “Dünya’da kalitesi ile tanınan bir Türk markası olmak istiyoruz” dedi 

İlk 500’de yer aldı, 
hedefi marka olmak

Ülke kaynaklarını ekonomiye 
kazandıran ve insanoğlunun dünya-
daki varlığını sürdürebilmesi için hiç 
durmadan emek harcayan çiftçilerin 
işini ve hayatını kolaylaştıran Erkunt 
Traktör, İSO’nun açıkladığı En Büyük 
500 Sanayi Kuruluşu listesinde bu yıl 
da yerini aldı.

Erkunt Traktör, Türkiye’nin En 
Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasın-
da yer alırken, henüz 3’üncü yılında 
dünya çiftçisine ArmaTrac markasıy-
la ihracat yapmayı başarmış ve ayrı-
ca 2015 yılının Ocak ayında Sanayi 
Bakanlığı onaylı AR-GE Merkezini 
kurarak da AR-GE’ye en çok kaynak 
ayıran ilk 100 şirket arasında yerini 
aldı.  Üretim maliyetlerini en aza indi-
rebilmek için Yalın Enstitü ve AR-GE 
Merkezi ile yoğun bir çalışma tem-
posu içerisinde olduklarını dile geti-
ren Erkunt Traktör Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeynep Erkunt-Armağan, 
şirket başarı hikayelerini rakamlar ile 
anlamlandıran bu araştırmanın öne-
mini şöyle vurguladı: “Kurulduğu-
muzdan beri kendimizi hep çiftçinin 
güçlüsü, kıymetlisi olarak gördük. Bu 
tanımlamayı bize yakıştıran sevgili 
çiftçi kardeşlerimiz, aynı zamanda 31 
markanın içinde Türkiye’nin ilk yerli 
tasarım traktörlerini daha iyi tasar-
lamamız için öneri ve isteklerini her 
zaman bizimle paylaştılar. Ülkemizde 

mazot pahalı, demek ki traktörün ta-
sarruflu olması önemli, çiftçinin satın 
alma gücü düşük, o zaman traktörün 
işletme giderlerinin düşük olması de-
ğerli, çiftçinin çalışma şartları ağır, 
demek ki ergonomiye yatırım yap-
mak şart. İşte bu şekilde tüm tespit-
lerimize bir çözüm üretmeye çalıştık 
ve İSO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan ilk 
traktör markası olduk. Ekonomi Ba-
kanlığı tarafından yapılan değerlen-
dirmeler sonucunda bir Turquality 

markası olma ayrıcalığına erişen ilk 
traktör üreticisiyiz. Ve çok iyi biliyo-
rum ki, nihai kullanıcılarımızın sesi 
ile beslenen tasarım süreçlerimiz, bizi 
bugün bulunduğumuz yerden çok 
daha ileriye taşıyacak.

 Markamız ve çiftçilerimiz arasın-
da kurulan bu kuvvetli bağ bizim için 
kazanılan paradan çok daha önemli 
ve değerlidir.  Türkiye’nin en büyük 
500 şirket sıralamasında ilk 50’nin 
arasında yer almak ve Dünya’da da 
gücüyle bilinen bir Türk Markası ol-
mak istiyoruz. Traktör bizim yegâne 
üretim alanımız değil, traktör kompo-
nentleri konusunda da çalışmalarımız 
var.  İSO tarafından açıklanan Türki-

ye’nin En Büyük 500 Sanayi Kurulu-
şu listesinde yer almak, dinamik ve 
genç yapımızın büyük bir kazanımı 
olmakla birlikte ayrıca sürdürebilirlik, 
Yalın Felsefe, mavi-beyaz yaka kadın 
çalışan istihdamı ve AR-GE faaliyet-
lerimizin ölçülebilir başarısıdır. Diğer 
yandan ArmaTrac markamızla da 
dünya pazarında ciddi bir yer edin-
dik. Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve 
Asya’ ya yaptığımız ihracat ile hem 
ülke ekonomisine büyük katkıda bu-
lunuyor hem de yerli üretim markası 
olarak dünyada hedeflediğimiz yeri 
alıyoruz. Hedefimiz Dünya’da kalitesi 
ile öne çıkan bir Türk markası olmak.”
n HABER MERKEZİ

Fuarlar tek çatı altında birleşti

Konya, Karaman illerinden oluşan İstatistiki Bölge bazında 2017 yılı Haziran ayında fiyatı en çok artan ürün sivri biber oldu.

Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeynep Erkunt Armağan, “ Türkiye’nin en 

büyük 500 şirket sıralamasında 
ilk 50’nin arasında yer almak ve Dünya’da 
da gücüyle bilinen bir Türk Markası olmak 

istiyoruz” dedi.

Mübarek ramazan 
ayı geride kaldı.Hepimiz 
için bir kurtuluş vesilesi 
olması umudu içindeyim 
Allah’tan. Orucunu hak-
kıyla tutabilen kullardan 
olmuşuzdur inşallah.

        Sayılı günlerdi 
tabi ki aç ve susuz kalıp 
bazen de sıcağa aldırış 
etmeden sadece Allah’ın 
emrini yerine getirmeye 
çalıştığımız o günler.Yani bedenimize 
ve nefsimize dur dedik bir ay boyunca.
Sabrımızı bir kez daha Allah’ın emriyle 
sınava tabi tuttuk inşallah başarılı  ol-
muşuzdur. Çok güzel zamanlar yaşandı 
bu kısa zaman içinde dargınlar barıştı 
akrabalar birlikte iftar sofralarında diz 
dize oturup küçük büyük birbirleriyle 
kaynaştı,komşular daha da çok yardım-
laşma gayretine girdiler zekatlar sada-
kalar ihtiyaç sahiplerine iletildi, yetimler 
ve öksüzler güldürülmeye çalışıldı yine 
bu ayda .

Allah ecrini kat kat versin. Tabi ki 
bu güzelliklerin içinde kalbimizi sızlatan 
görüntüler de yok değildi ama sadece 

boynumuz büküp içten 
buğzederek sabır ettik.
En çokta sanki normal 
bir günmüş gibi oruç 
tutmayan şahsiyetsiz ki-
şilerin oruç tutanlara inat 
eder gibi aleni bir şekilde 
yemeleri içmeleriydi.Ma-
alesef insan olarak eski 
günleri mumla arar olduk 
günümüzde,en azından 
oruç tutmasa bile kişi ye-

mek içmek için kimsenin görmeyeceği 
kuytu köşeler arar, köşe bucak  birileri 
görmesin diye kaçarlardı. 

Oruç tutanlara da tutmayanlara da 
geçti gitti af ve mağfiret ayı, oruç tutan-
lar kalpleri mutlu gönülleri huzurlu bir 
şekilde bayrama ulaşıp Allah’a şükrede-
rek bağışlanmalarını dileyecekler.

Sabır edenlerin mükafatlarını  
alacakları bu günde gelin rabbimi-
ze peygamberimizin(s.a.v.) şu gü-
zel duası ile yalvaralım. ALLAH’IM 
SEN AFFEDİCİSİN AFFETMEYİ 
SEVERSİN BİZLERİDE AFFET.                                                                                                                                           
AMİN!!..     

SABIR AYI GERİDE KALDI

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE

Bağımlılıkla mücadele
müfredata giriyor

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı, 
2014’ten bu yana uygulanan ‘Tür-
kiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim 
Programı’nın (TBM) sürdürülebilir-
liği ve eğitim kazanımlarının müfre-
data girmesi için uygulama protoko-
lüne imza attı.

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakan-
lığı arasında “Türkiye Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitim Programı (TBM) 
Uygulama Protokolü” imzalandı. 
Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yıl-
maz ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürü Ali Rıza Altunel’in imza-
sı ile uygulamaya alınan protokol, 
TBM’nin, MEB sistemi içerisinde 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasını 
ve eğitimlerde elde edilen kazanım-
ların tüm müfredata yerleştirilmesi-
ni amaçlıyor.

TBM UYGULAMA PROTOKOLÜ 
NELER GETİRİYOR?

Protokol ile TBM kazanımları 
müfredat içerisine yerleştirilecek ve 
TBM Modülleri Talim Terbiye Kuru-
lu Başkanlığı tarafından öğretmen-
lere kaynak kitap olarak önerilecek. 
İmzalanan protokol sayesinde mes-
leğe yeni atanan tüm öğretmenlerin 
hizmet içi eğitim programı içerisine 
TBM Uygulayıcı Eğitimi yerleştiri-
lecek ve rehber öğretmenler TBM 
öğrenci ve veli eğitimlerini okul-
larda yıl içerisinde uygulamaya de-

vam edecek. Ayrıca TBM Etkileşimli 
içerikleri (dijital içerikler) EBA sis-
temine entegre edilerek, TBM mo-
düllerine ait tüm materyaller akıllı 
tahta uygulaması ile uyumlu hale 
getirilecek. Protokol TBM Yetişkin 
Eğitimleri Halk Eğitimi Merkezleri 
üzerinden ülke genelinde yaygın-
laştırılmaya devam edecek.

YEŞİLAY TBM İLE 11 MİLYON 
ÖĞRENCİYE ULAŞTI

Yeşilay’ın sigara, alkol, uyuştu-
rucu, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı 
yaşam alanlarında yaş gruplarına ve 
hedef kitleye özelleştirilmiş ve alan 
uzmanları tarafından hazırlanmış 
içeriklerle oluşturulan Türkiye Ba-
ğımlılıkla Mücadele Eğitim Progra-
mı (TBM) tüm öğrencilere ulaşmaya 
devam ediyor. 28 bin rehber öğret-
menin birebir eğitim alarak öğrenci-
lere verdiği ve bir bağımlılık temelli 
koruyucu-önleyici eğitim programı 
olan TBM ile öğrenciler ve velileri 
bağımlılıklar ve korunma yöntemle-
ri hakkında doğru, güvenilir ve de-
taylı bilgilere sahip oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan 
işbirliği neticesinde hayata geçirilen 
TBM kapsamında; 2015-2016 eği-
tim öğretim yılında rehberlik öğret-
menleri tarafından yapılan eğitim 
faaliyetleri ile yaklaşık 11 milyon 
öğrenci ve 2 milyona yakın yetişkine 
ulaşıldı.  n HABER MERKEZİ



Selçuk Üniversitesi Çumra Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler Bölümü tarafından 
yetiştirilen ‘Misk adaçayı’nın hasa-
dı gerçekleştirildi. Tıbbi ve Aroma-
tik Bitkiler Bölüm Başkanı  Doç. Dr. 
Eray Tulukcu, yaptığı açıklamada, 
Türkiye’ye özgü olan ‘Misk adaçayı’ 
çiçeklerinin, bazı Avrupa ülkelerin-
de parfüm yapımında kullanıldığını, 
Türkiye’de ise çiçek ve yapraklarının 
çay olarak içildiğini ifade etti. Kurak 
şartlara dayanıklılığıyla bilinen bit-
ki türünün, MYO üretim sahasında, 
Mayıs 2016’da ekildiğini aktaran Doç. 

Dr. Tulukcu, özellik olarak ilk yıl çi-
çek açmayan adaçayı türünün, 2’nci 
yılı Haziran ayında çiçeklendiğini ve 
hasadının gerçekleştirildiğini anlat-
tı. MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Akbulut ise bir dekarlık alandan elde 
edilen yaklaşık 2 ton yaş Misk adaça-
yının, kurutma ve paketlenmesinin 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü ta-
rafından yapılacağını söyledi. Prof. Dr. 
Akbulut, bölümde, tıbbi ve aromatik 
özelliğe sahip çok sayıda bitki üzerine 
çalışmaların yürütüldüğünü sözlerine 
ekledi.
n HABER MERKEZİ
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200 bin kamu işçisine zam müjdesi
Başbakan Binali Yıldırım, Çan-

kaya Köşkü’nde, Kamu Toplu İş 
Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 
imza töreninde, anlaşmanın ça-
lışma hayatı, çalışanlar, işçiler ve 
Türkiye için hayırlı olmasını diledi. 
Toplu sözleşme görüşmelerini yü-
rüten Türk-İş Başkanı Ergün Ata-
lay ve heyetine, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzi-
noğlu’na, Maliye Bakanı Naci Ağbal 
ve ekibine teşekkür eden Başbakan 
Yıldırım, toplu iş sözleşmesinin 
yaklaşık 200 bin kamu çalışanını 
ilgilendirdiğini vurguladı.

EK ÖDENEK BİR DEFAYA 
MAHSUS YÜKSELTİLDİ

Başbakan Yıldırım, bu yılki çer-
çeve anlaşmaya ilişkin detayları 
şöyle anlattı:  “Bu toplu iş sözleş-
mesi 2017 ve 2018 yıllarını kap-
sıyor, iki yıllık yapılıyor. 2017 yani 
içinde bulunduğumuz yıl için zam 
oranı ilk 6 ayda yüzde 7,5, ikinci 6 
ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata 

varılmıştır. İkinci yıl için birinci ya-
rıda yüzde 3,5, ikinci yarıda yüzde 

3,5 olmak üzere kararlaştırılmıştır. 
Gerek ilk gerekse ikinci yılda ay-

rıca gerçekleşen enflasyona göre 
ayarlama da yapılacaktır. Diyelim 

enflasyon bunun üzerinde çıktı, 
aradaki fark ödenecektir. Bunlar 
referans artış oranlarıdır. Referans 
artış oranları gerçekleşen enflas-
yon ile kıyaslanacak ve fark olu-
şursa bu farklar da ayrıca verilmiş 
olacaktır. Bununla beraber ek öde-
nek bir sefere mahsus olmak üze-
re 500 liradan 750 liraya yüksel-
tilmiştir, yüzde 50 nispetinde bir 
artış gerçekleşmiştir. Ayrıca brüt 
çıplak ücreti 3 bin liranın altında 
olan işçilerimize 90 lira ilave artış 
sağlanmıştır.”  Bunun yaklaşık ola-
rak normal oranın üzerinde bir ar-
tışı ifade ettiğini belirten Yıldırım, 
“Yani yüzde 7,5 buçuğu artı beşi 
alacak. Onun üzerine de ayrıca 3 
bin liranın altında kalıyorsa ücreti, 
90 lira da iyileştirme zammı almış 
olacaktır.” şeklinde konuştu. 

TABAN ÜCRET EŞİTLENDİ
Düşük ücretli çalışanların im-

kanlarının artmış olacağını ifade 
eden Yıldırım, çerçeve anlaşmayla 

en düşük kamu işçi maaşının, en 
düşük memur maaşının altında 
olmayacağını bildirdi. Eksik varsa 
tamamlanacağını belirten Yıldırım, 
memur- işçi arasındaki taban üc-
retin böylece eşitleneceğini, farkın 
kaldırılacağını söyledi.  Sosyal hak-
lar ve diğer konularda da uygun 
bir şekilde mutabakata varıldığını 
dile getiren Yıldırım sonucun, ça-
lışanlar, millet ve ülke için hayırlı 
olmasını diledi. Başbakan Yıldırım, 
imza töreni öncesinde toplu iş söz-
leşmesinde katkısı olanları da kür-
süye davet etti. Sözleşmenin imza-
lanmasından önce Yıldırım, “Önce 
iyileştirme sonra zam yani iki zam 
oluyor.” ifadesini kullandı.  Daha 
sonra “Kamu Toplu İş Sözleşme-
leri Çerçeve Protokolü”, Başbakan 
Yıldırım’ın huzurunda, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu ile Türk-İş Genel Baş-
kanı Ergün Atalay tarafından imza-
landı.  n AA

Elektrik açma-kapama bedelinde tüketici zaferiKonya, haziran ayı ihracatını yüzde 4,5 artırdı. Haziran’da 126,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “2017 yıl sonunda inşallah ihracat hedefimizi  aşacağız” dedi

İhracat yüzde 4,5 arttı
Haziran’da126.9 milyon dolar 

ihracat yapan Konya, 2016 yılının 
aynı ayına göre  ihracatını yüzde 4,5 
oranında artırdı. KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk, “Konya 2017 yılı başından bu 
yana ihracat artışını sürdürdü. Şeh-
rimizin ihracatını yüzde  4.5 artıran 
tüccar ve sanayicilerimize teşekkür 
ediyor, tebrik ediyorum. 2017 yıl 
sonunda inşallah ihracat hedefimizi  
aşacağız.” dedi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
2017 yılı Haziran ayı ihracat verilerini 
açıkladı. İhracat rakamlarını değer-
lendiren Konya Ticaret Odası (KTO) 
Başkanı Selçuk Öztürk, “TİM’in açık-
lamış olduğu verilere göre Türkiye’nin 
Haziran ayında ihracatı yüzde 1,8 ar-
tışla 12,1 milyar dolar oldu. Konya’nın 
ihracatı ise yüzde 4. 5 artış ile 126.9 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ra-
kamlara göre Konya il bazında genel 
ihracattaki payı yüzde  1.05 ile 12. sı-
rada yer almaktadır. Konya’nın 2017 
yılı ilk altı aylık ihracat rakamı763.6.  
milyon dolar olmuştur.2017 yılı ilk 
altı aylık rakamı, 2016 yılı ilk altı aylık 
rakamı göre yüzde 11,07 artış gös-
termiştir.Son 6 aydır ihracat artışını 
devam ettiren Konya, Ocak ayında 
115 milyon dolar, Şubat ayında 122 
milyon dolar, Mart ayında 137 milyon 
dolar, Nisan ayında 129 milyon dolar, 
Mayıs ayında da 136milyon dolar, 
Haziran ayında ise 126.9 milyon do-
larihracat gerçekleştirmiştir. 

Türkiye genelinde ihracata baktı-
ğımızda; Ülkemizin dünya ticaretin-
den aldığı pay binde 8.9’dan binde 
9’a çıktı. ABD’nin ithalatındaki payı-

mız binde 3’ten binde 3.1’e yükseldi. 
AB’nin ithalatındaki payımız ise yüz-
de 1,28’den yüzde 1,29’a çıktı. Do-
layısıyla 2017 yılı başından bu yana 
ihracatımızda artış yaşanması bizleri 
sevindirmektedir. İnşallah yıl sonuna 
kadar bu artış hem Konya’mızda hem 
de ülkemiz için rekor seviyelerde de-
vam eder. Ve ihracatta istediğimiz 
hedefleri yakalarız. 

Konya Ticaret Odası olarak biz-
lerde Konya’mızın ihracatını artırmak 
amacı ile her yıl hedef ülke çalışma-
ları yapıyoruz. Büyükelçilikler ve ata-
şeliklerle görüşmeler,şehrimizde ve 
tespit etiğimiz hedef ülkelerde (B2B) 
gibi somut sonuçlar alınan toplantılar 
yapıyoruz. Özellikle ilimizin iddialı ol-
duğu sektörlerde dış ticaretimizi daha 
çok artırabilmek için araştırmalar 

yapıyor bu araştırmaları yayın haline 
getiriyoruz. Son olarak ta Konya’nın 
önde gelen sekiz sektöründe yurtdı-
şı tanınırlığının artırılması için Oda-
mız tarafından farklı dillerde sektör 
raporları hazırladık. Şehrimizin dış 
ticaret potansiyelini ortaya koyan bu  
kitapçıkları gelen yabancı ziyaretçile-
re veriyoruz. Ayrıca  büyükelçiliklere 
gönderiyoruz ve olumlu dönüşler alı-
yoruz. 

Bu anlamda dünyada yaşanan 
olumsuz gelişmeler ve bazı pazar-
lardaki daralmalara rağmen gayret 
sarf ederek ihracatımızı artıran tüm 
tüccar ve sanayicilerimizi tekrar kut-
luyor, ülkemizin ihracatta istenilen 
hedeflere ulaşmasını temenni ediyo-
rum” dedi.  
n HABER MERKEZİ 

Yeni taşındığı eve gelen ilk elekt-
rik faturasında yer alan “açma-kapa-
ma bedeline” itiraz eden tüketicinin 
2 yıllık hukuk mücadelesi zaferle so-
nuçlandı. 

Kayseri 2. Tüketici Mahkemesi-
nin verdiği emsal karara göre, elekt-
riği borcundan dolayı kapatılmama-
sına rağmen elektrik faturalarında 
yer alan “açma-kapama bedeli” ile 
karşılaşan tüketiciler, geriye dönük 
10 yıl içinde ödedikleri bu bedeli geri 
alabilecek. 

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı 
Mahmut Şahin, yaptığı açıklamada, 
elektrik faturasındaki kalemler ara-
sında, Türkiye’deki 21 elektrik dağı-
tımı şirketince haksız şekilde alınan 
“açma kapama bedeli”nin de oldu-
ğunu ifade etti. 

Bu bedelin iptali için örnek bir 
karara imza atıldığını aktaran Şahin, 
şunları kaydetti: “ İki yılın sonunda 
mahkeme bunun yasal olmadığına, 

hukuksuz bir tahsilat olduğuna karar 
verdi. 

Ancak elektrik kullanılırsa ve tü-
ketici borcunu ödemez de elektriği 
kesilirse bu paranın alınabileceğine 
karar verdi. Mahkeme bu hukuksuz-

luğu tescil etti. 

Tüketici bu ödemiş olduğu bedeli 

yasal faiziyle geri alacak. Ayrıca yapı-

lan masraflar da elektrik kurumunca 

ödenecek.”  n AA

Çumra’da 2 ton misk adaçayı üretildi

Başbakan Yıldırım, kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesinde zam oranının bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 7,5, ikinci 
6 ayı için yüzde 5; gelecek yılın ilk 6 ayı için yüzde 3,5, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5 olarak belirlendiğini bildirdi

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk   

ELEMANLAR ARANIYOR
FABRİKAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE; 

ELEKTRİK OTOMASYON USTASI,

Tel: 0332 342 00 77 

Otomasyon sistemlerinde tecrübeli
A.G.-O.G.-Y.G. Elektrik tesisat ve sistemlerinde, 
deneyimli ve tecrübeli,
Mesleki Yeterlilik Belgesi olan

GIDA MÜHENDİSİ 
ALINACAKTIR

Un üretim sektöründe deneyimli,
Üniversitelerin Gıda Mühendisliği 
Bölümünden mezun
Müracaatların askerliğini yapmış, mesleki tecrübesi olması 

ve fabrikamıza şahsen başvurması gerekmektedir.
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Kitap okuma yarışmasında
dereceye girenlere ödül

Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Ak-
şehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Akşehir Ticaret ve Sa-
nayi Odası ve Eğitim Center Yayıne-
vi İşbirliği ile düzenlenen ‘Akşehir 
Bir Milyon Kitaba Koşuyor ‘ isimli 
projenin Kitap Okuma Yarışması’n-
da dereceye giren öğrencilere Akşe-
hir Belediyesi tarafından Çanakkale 
ve Konya gezisi armağan edildi. Ge-
ziye katılacak öğrenciler ve aileleri 
için Nasreddin Hoca Meydanı’nda 
uğurlama töreni düzenlendi.

Uğurlama törenine Akşehir Be-
lediye Başkanı Salih Akkaya, Ak-
şehir Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü İbrahim Öncel, İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Eği, 
öğretmenler, veliler ile çok sayıda 
öğrenci katıldı. ‘Akşehir Bir Milyon 
Kitaba Koşuyor’ projesi kapsamında 
Çanakkale’ye öğrenci ve velilerden 
oluşan 133 kişi gönderilirken Kon-
ya’ya da 92 öğrenci veli ve öğret-
men gönderildi. Geziye katılanlara 
hayırlı yolculuklar temennisinde 
bulunan Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya, “Akşehir Bir Milyon 
Kitaba Koşuyor projesi kapsamın-
da dereceye giren öğrencilerimize 
çeşitli ödüllerimiz vardı ve bunlar 
notebook, tablet, bisiklet, mangala 
oyunu, Çanakkale gezisi ve Konya 
Gezisi gibi bir çok ödülden oluşuyor-
du. Bugün öğrenci ve velilerimiz-

den oluşan 133 kişiyi Çanakkale’ye 
uğurluyoruz. Bu vatanı bize emanet 
eden ecdadımızın, bu vatanı bizlere 
emanet ederken canlarını nasıl feda 
ettiklerini, metrekareye 6 bin mer-
minin nasıl düştüğünü, orada inşal-
lah tefekkür edelim ve idrak edelim. 
Döndüğümüz zaman bu vatanı-
mıza, bu aziz yurdumuza daha çok 
sahip çıkalım. Akşehir Bir Milyon 
Kitaba Koşuyor projesi kapsamında-
ki kitap okuma yarışmasında öğren-
cilerimiz ve öğretmenlerimiz kadar 
ailelerimizin ve velilerimizin de bu 
başarıda katkısı var. Ne mutlu onla-
ra ki, bugün öğrencilerimizin başarı-
sının kıvancını hep beraber yaşıyor-
lar. Onların başarısı için düzenlenen 
bu geziye ailelerimizin de katılma 
fırsatı doğmuş oldu. Ben bu bakım-
dan velilerimizi tekrar kutluyor ve 
hayırlı yolculuklar diliyorum” diye 
konuştu. Geziye katılan öğrenciler-
le birlikte hatıra fotoğrafı çektiren, 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel 
ve beraberindekiler daha sonra oto-
büsleri el sallayarak Çanakkale’ye 
uğurladı.

Aynı yarışma kapsamında dere-
ce yapan öğrencilerle birlikte veli ve 
öğretmenlerden oluşan 92 kişi de 
Konya’ya gezisine uğurlandı.
n İHA

Merve Kavakçı yeniden Türk vatandaşı!
Fazilet Partisi’nden Milletvekili 

Seçilen Merve Safa Kavakçı’nın Türk 
vatandaşlığının kaybettirilmesinin 
yürürlükten kaldırılması kararı Resmi 
Gazete’de yayımlandı. 18 Nisan 1999 
seçimlerinde Fazilet Partisi’nden mil-
letvekili seçilerek Meclis’e giren ve 
yemin törenine o dönem yasak olan 
başörtüsüyle katıldığı için hakkında 
soruşturma açılan ve sonrasında va-
tandaşlıktan çıkarılanMerve Kavakçı 
yeniden T.C. kimliğine kavuştu. Karar 
bugünkü Resmi Gazete’de yayım-
landı. Resmi Gazete’nin bugünkü 
sayısında yayımlanan Bakanlar Ku-
rulu kararında, “Merve Safa Kavak-
çı’nın Türk vatandaşlığının kaybetti-
rilmesine dair 13.05.1999 tarihli ve 

99/12827 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarının yürürlükten kaldırılması hak-
kındaki ekli kararın yürürlüğe konul-
ması; İçişleri Bakanlığının 15.05.2017 
tarihli ve 69101 sayılı yazısı üzerine 
Bakanlar Kurulu’nca 26.05.2016 tari-
hinde kararlaştırılmıştır” denildi.

Merve Kavakçı hakkında başlatı-
lan soruşturma sonrası ABD’ye yer-
leşmiş yıllar sonra yurda dönebilmişti.

Merve Kavakçı’nın akademisyen 
eşi Cihangir İslam, 15 Temmuz son-
rası çıkarılan KHK’lar kapsamında 
üniversiteden atılmıştı. İslam, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun öncülüğünde başlatılan ‘Ada-
let Yürüyüşü’ne destek veriyor.
n TEVFİK EFE 

Avrupa’daki gurbetçiler yıllık izinlerini değerlendirmek için yurda dönüyor. Fransa’dan Konya’ya gelen gurbetçi Ekrem Örekli, “Anavatan güzel” dedi

Gurbetçiler akın akın geliyor

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 
yaşayan ve yıllık izinlerini memle-
ketlerinde geçirmek için yola çıkan 
Türkler, Kapıkule’de uzun kuyruklar 
oluşturdu.  Dünyanın ikinci büyük 
kara sınır kapısı olan Kapıkule, hare-
ketli günler yaşıyor. Almanya başta 
olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülke-
lerinde yaşayan gurbetçiler akın akın 
geliyor. Trakya Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule 
Sınır Kapısı’nda, 10 peronun da aktif 
olarak çalışması ve saatte peron başı-
na 25 aracın giriş yapmasına rağmen, 
sahada uzun kuyruklar oluşmaya de-
vam ediyor.

24 SAATTE 5 BİN 105 ARAÇ
Kapıkule’de 2 Temmuz 2017 Pa-

zar günü 24 saatlik zaman diliminde 

5 bin 105 aracın yurda giriş işlemi, 
23 bin 391 yolcunun ise pasaport iş-
lemlerinin yapıldığı bildirildi. Geçen 
yıl aynı günle kıyaslandığında ise bin 
500 yolcu araçlık fazla gümrük işlemi 
yapıldığı belirtildi.

“ALLAH TÜRKİYE’NİN 
BİRLİĞİNİ BOZMASIN”

Fransa’nın Paris kentinden yola 
çıktıklarını Konya’ya gideceklerini 
dile getiren Ekrem Örekli, “Anava-
tan güzel. Her şeyiyle güzel Allah 
bu memleketin birliğini bozmasın. 
Sıcakta kuyrukta biraz beklemek yo-
rucu” dedi. Bazı sürücüler kuyrukta 
beklerken zaman zaman klaksonla-
rını çalarak, gümrük peronlarındaki 
işlemlerin daha hızlı yapılması için 
tepki gösterdi.  n İHA

Karatay Belediyesi gençlerin özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor. Başkan Mehmet Hançerli, “Gençlerimiz hem eğleniyor, hem öğreniyor” diye konuştu

Karatay’dan gençlere destek
Karatay Belediyesi Gençlik Mer-

kezi sayesinde sanatla, sporla, kül-
türel ve sosyal etkinliklerle büyüyen 
gençler, yaz tatilini de en iyi biçim-
de değerlendiriyor. Okulların tatil 
olmasıyla birlikte Gençlik Merkezle-
ri’nde bol bol vakit geçiren gençler, 
birbirinden eğlenceli etkinliklerle 
tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. 
Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Cad-
desi üzerinde bulunan Celaleddin 
Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi 
yetkilileri yaptığı açıklamada genç-
lerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını 
belirtti. Celaleddin Karatay Gençlik 
Merkezinin 3 adet derslik, müzik 
atölyesi, bilgisayar laboratuarı, kafe-
terya, internet-bilişim köşesi, fitness 
salonu, aerobik ve spor salonu, oyun 
- eğlence merkezi, bilardo salonu 
gibi etkinlik alanlarını bünyesinde 
barındıran büyük bir tesis olduğunu 
ifade eden yetkililer, günlük orta-
lama 650-700 öğrencinin Gençlik 
Merkezi’ni aktif bir şekilde kullan-

dığını kaydetti. Celaleddin Karatay 
Gençlik Merkezi yetkilileri Karatay 
Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 
açılan eğitim branşları arasında İn-
gilizce, Rusça, Fransızca, Arapça, 
Osmanlıca, İspanyolca, Almanca, 
İtalyanca, Bilgisayar işletmenliği, 
On Parmak Klavye, Grafik Tasarım, 
Autocad, Solidworks, Fotoğrafçılık, 
Ney, Gitar, Bağlama, Diksiyon, İşa-

ret Dili, Resim, Hızlı okuma ve Fit-
ness’ın yanı sıra gençlerin talepleri 
doğrultusunda istenilen branşlar-
da da kurs açılabildiğini vurguladı. 
Gençlik Merkezi bünyesinde ücret-
siz olarak açılan kursların gençlerin 
sosyal, kültürel ve sportif  gelişim-
lerine katkı sağlayacağına dikkat 
çeken Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay Gençlik 

Merkezinin yıllık 4200 kayıtlı öğren-
ciye hizmet verdiğini belirtti. Gün-
lük ortalama 650-700 öğrencinin 
Gençlik Merkezi’ni aktif bir biçimde 
kullandıklarının altını çizen Başkan 
Hançerli,  öğrencilere ücretsiz çorba 
ve kantin hizmetinin verildiğini de 
ifade etti. 

 GENÇLERİN GÖZDE MEKANI OLDU
Başkan Mehmet Hançerli, 

Gençlik Merkezi’nin gençlerin boş 
zamanlarını kültürel faaliyetlerle 
geçirmelerine imkân sağlanması 
açısından önemli bir proje olduğuna 
dikkat çekerek, “Gençlerin toplu-
ma kazandırılması kültür, sanat ve 
spor faaliyetlerinde yer alması için 
çalışmalarına devam eden Celaled-
din Karatay Gençlik Merkezimizde 
gençlerimiz hem eğleniyor, hem öğ-

reniyorlar. Geleceğimizin sahipleri 
gençlerimizin okul eğitiminin yanın-
da kişisel ve sosyal gelişimlerini de 
önemsiyoruz. Devletimizin bütün 
birimleri ile koordineli bir şekilde 
çalışarak hizmet üretmeye devam 
edeceğiz” dedi. Gençlik Merkezi’nin 
gençler arasında iletişim ve daya-
nışmanın güçlenmesi, gençlerin boş 
zamanlarını değerlendirmesi ve eğ-
lenceli saatler geçirmeleri için mo-
dern ve nezih bir mekân olduğunu 
belirten Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, daha çok okuyan, 
daha çok düşünen, daha çok üreten 
bir toplum için böyle güzel merkez-
lerle Belediye olarak yatırımlara de-
vam edeceklerini söyledi. Celaled-
din Karatay Gençlik Merkezi’nde bir 
sürü hatıra ve dolu dolu yaşanmış 
bir dönem geçirdiklerini söyleyen 
Karataylı gençler ise, kendilerini bu 
kadar düşünen bir belediye başkan-
ları olduğu için çok şanslı oldukları-
nı ifade ettiler.  n HABER MERKEZİ 

Mehmet Hançerli



Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Genç KOMEK bünyesinde Konya 
genelinde gerçekleştireceği Yaz Oku-
lu’nun yeni eğitim-öğretim dönemi 
başladı.

Genç KOMEK Yaz Okulu başlan-
gıcında öğrencilerle bir araya gelen 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, son yıllarda KO-
MEK’in yeni bir faaliyeti olarak genç-
lere hizmet vermeye başladıklarını 
belirtti.

Gençlerin yaz aylarında daha iyi 
vakit geçirmesi, milli ve manevi de-
ğerler açısından, spor ve sanatsal 
açıdan gelişim sağlamaları amacıyla 
hizmet veren Genç KOMEK Yaz Oku-
lu’nun yeni döneminin hayırlı olma-
sını dileyen Başkan Akyürek, “Konya 
genelinde yaz aylarında 17 binden 
fazla gencimize eğitim verilecek. KO-
MEK’in kuruluşundan bu yana eğitim 
alanlar ve Genç KOMEK’e katılanla-
rın sayısı 500 bini geçti. 8 Hafta süre-
cek olan Genç KOMEK Yaz Okulunda 
sabah ve öğle gruplarında eğitim ve-
rilecek. Günde 3 saat Kur’an-ı Kerim, 
dini bilgiler, geri kalan 2 saatte de 
spor ve sanat eğitimleri verilecek. 2 
gece, 2 gündüz kamp faaliyeti ile de 
öğrenciler farklı bir etkinliği imza at-
mış olacak. Engelli kardeşlerimiz için 
de zihinsel ve fiziksel engelli çocukla-
rımıza yaz kursu eğitim de verilmiş 
olacak” dedi.

KONYA’NIN MANEVİ 
KALKINMASINA KATKI YAPIYORUZ

Genç KOMEK Yaz Okulu faali-
yetinin Konya’nın şehir kültürüne, 
gençlerin eğitimine, Konya’nın ma-
nevi kalkınmasına katkı yaptığını 
kaydeden Başkan Akyürek, “Kon-
ya’da amacımız sadece fiziki çalış-
malar yapmak değil, aynı zamanda 
insanımızın ve gençlerimizin yetiş-
mesine katkı yapmaktır. Genel ola-
rak KOMEK Kurslarımız, özel olarak 
da KOMEK Yaz Okulu Konya’mızın 
genel eğitimine, gençlerimizin eğiti-
mine katkı yapma faaliyetimizdir. Bu 
faaliyetteki işbirliği nedeniyle Sayın 
Valimize, Basın Yayın Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığımıza, Halk Eğitim 
Müdürlüklerimize ve emeği geçen 
bütün çalışma arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum” diye konuştu. 

EĞİTİMLER 8 HAFTA SÜRECEK
25 ilçede 71 binada başlayan 

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç 

KOMEK Yaz Okulu eğitimleri 25 
Ağustos’a kadar devam edecek. Genç 
KOMEK Yaz Okulu, 8-16 yaş grubu 
arası öğrencilere sanat eğitimi, değer-
ler eğitimi, spor, kariyer buluşmaları, 
şehir turları, doğa kampları, şehir kül-
türü ve tarih bilinci çalışmaları, adabı 
muaşeret ve edepli yaşama dersleri, 
pratik dikiş teknikleri, ebru, el sanat-
ları, mutfak kullanım bilgileri, yüzme, 
masa tenisi, futbol, basketbol, voley-
bol, atletizm, satranç gibi sporlarla 
dolu dolu bir yaz yaşatacak.
n HABER MERKEZİ
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MTV’de ikinci taksit ödemeleri başlıyor ’15 Temmuz’u doğru tasvir etmeliyiz’
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 

(MTV) ikinci taksit ödemeleri bu ay 
yapılacak.  Motorlu Taşıtlar Kanunu 
gereğince MTV’nin ilk taksitini ocak 
ayı içerisinde yatıran araç sahipleri, 
ikinci taksiti de bu ay ödeyecek. Mü-
kellefler 2017 yılı MTV ikinci taksit 
ödemesini, Gelir İdaresi Başkanlığı-
nın (GİB) internet sayfası aracılığıyla 
kredi kartı ve banka kartı ile yapa-
bilecek. 

Söz konusu ödeme ayrıca GİB 
mobil uygulaması, anlaşmalı ban-
kaların internet bankacılığı ve ban-
ka şubeleri ile ilgili vergi daireleri 
üzerinden de gerçekleştirilebilecek. 
İnternet üzerinden yapılacak öde-
melerde herhangi bir mağduriyetin 
oluşmaması için, tarayıcıya “www.
gib.gov.tr” ya da bankaların resmi 
internet adreslerinin yazılarak giriş 
yapılmasına dikkat edilmesi gere-
kiyor. Resmi internet sitesinden 
yapılan ve ‘önemli duyuru’ olarak 

belirtilen notta; ‘Mükelleflerimiz, 
İnternet Vergi Dairesi işlemlerini 
bir önceki sürüm olan intvd.gib.

gov.tr adresinden de yapmaya de-
vam edebileceklerdir.’ ifadesine yer 
verildi.  n METE ALİ MAVİŞ

Ereğli Belediyesi 15 Temmuz 
temalı şiir ve resim yarışması dü-
zenliyor. İlkokul ve ortaokul öğren-
cilerinin beraber değerlendireceği 
ayrıca lise öğrencileri arasında da 
değerlendirme yaparak ödüllen-
direceği yarışmada her iki kate-
goride de 1. tam, 2. yarım, 3. de 
çeyrek altın ile ödüllendirilecek. 15 
Temmuz’u unutmayacak, unuttur-
mayacağız diyen Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: ”15 Tem-
muz karanlık gecede hainlere karşı 
doğan bir güneştir. Yüce milletimiz 
o gecede destansı bir kahramanlık 
örneği sunarak iradesine sahip çık-
mıştır. Ereğli Belediyesi olarak o ge-
ceyi çocuklarımızın ve gençlerimi-
zin nasıl gördüklerini, nasıl kaleme 
alacaklarını görmek adına yarışma 
düzenliyoruz. Çünkü onlar bir tarih 
yaşadı ve ileride onlara ders olacak 
bu olayı doğru tasvir etmelerini 
sağlamak çok önemli. Onlar bizim 

geleceğimiz atalarından aldıkları bu 
vatanı, bu bayrağı sonsuza taşıya-
cak olan onlar. Vatanına, milletine, 
bayrağına, devletine bağlı çocuklar, 
gençler yetiştirmek bizim görevi-
miz.” dedi. 15 Temmuz 2017’de 

ödülleri takdim edilecek yarışma-
nın çalışmaları en geç 10 Temmuz 
2017 mesai bitimine kadar Ereğli 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü’ne teslim edilmesi ge-
rekiyor.  n HABER MERKEZİ

Karatay Şehir Parkı ile
vatandaşlar nefes alıyor

Sıcak havaların kendini iyice 
hissettirdiği bugünlerde, kapalı yer-
leri gezmekten sıkılıp, doğanın ku-
cağında kentin gürültüsünden uzak 
bir gün geçirmek isteyenler soluğu 
Şehir Parkı’nda alıyor. 343 bin 300 
m²’lik bir alanda hizmet veren Şehir 
Parkı şehir yaşantısından sıkılanlar 
için eşsiz bir alternatif sunuyor. Şe-
hir Parkı içerisinde yürüyüş yolları, 
izci park alanı, go-kart alanı, çocuk 
oyun alanı, fitness alanı, spor saha-
ları, lunapark alanı, macera parkı, 
göl alanı, kafeterya, mescit, büfe, 
idari bina ve otoparkı ile çok büyük 
bir alanda misafirlerini ağırlıyor. 
İçinde seyrine doyumsuz manza-
ralar barındıran Karatay Belediyesi 
Şehir Parkı, her mevsim binlerce 
ziyaretçiyi ağırlıyor. Yılın her mevsi-
minde büründüğü farklı güzellikler-
le kendisine hayran bıraktıran Şehir 
Parkı’nda bulunan Biyolojik Gölet 
fotoğraf tutkunlarının özel anlarını 
ölümsüzleştirdiği en önemli mekan-
ların başında geliyor. Eşsiz güzelliği 
ve birçok hizmeti yerinde görenler, 
bir yandan parkın keyfini yaşarken 
bir yandan da yaşadıkları keyifli an-
ları ölümsüzleştirmek adına bol bol 
fotoğraf çektiriyor. 

BİYOLOJİK GÖLET 
KENDİ KENDİNİ TEMİZLİYOR
Konuyla ilgili açıklama yapan 

Başkan Mehmet Hançerli, birbirin-
den güzel sürprizlerle hizmet veren 
Şehir Parkı’nın hafta sonunda 17 
bin misafiri ağırladığını dile getirdi. 
Başkan Hançerli; Şehir Parkı’nın 
Konya’nın en büyük Lunaparkı, Bi-
yolojik Göleti ve Hayvanat Bahçe-
siyle vatandaşların ihtiyaçlarına ce-
vap verecek şekilde düzenlendiğini 
kaydetti. Şehir Parkı’nda bulunan 
biyolojik gölet sayesinde bölgede 
ekolojik bir ortam oluştuğunu söyle-
yen Başkan Hançerli, gölet hakkın-
da şu bilgileri verdi: “Biyolojik gö-
letin suyu hiçbir kimyasal olmadan 
özel filtreler yoluyla temizleniyor.

Yapay biyolojik göletlerin oluş-
turulmasındaki amaç, doğada var 
olan göletlerin bir benzerinin hijye-
nik koşulların sağlanmasıyla elde 
edilmesidir. Gölet, suyu temizleyen 
ve aynı zamanda suda oksijen üre-

ten bitkiler, taşlar, çakıllar, kayalar, 
çevresinde su ile uyumlu olan ağaç-
lar ve sazlıklar gibi canlı ve doğal 
ögeleri bulunduruyor.”

KARATAY’DA ÖNCELİK 
VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI
Vatandaşların ihtiyaçlarına ce-

vap verecek nitelikli projelere imza 
attıklarını belirten  Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli; “Göreve 
geldiğimizden bugüne kadar ilçe-
mizdeki değişim için ne gerekiyorsa 
Karatay Belediyesi olarak sorumlu-
luk aldık. Köylerimiz mahalleye dö-
nüştü ve biz bu dönüşümün sadece 
ismen olmasını istemedik, mahalle 
olduktan sonra buraların hem hiz-
met olarak hem de ilçeyle olan bağ-
lantısını üst seviyeye çıkarmak için 
çalıştık ve aralıksız çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Halkımızın istek ve 
talepleri tek tek dikkate alıyor ve bu 
doğrultuda bizi göreve getiren va-
tandaşlara olan sorumluluğumuzu 
yerine getiriyoruz. Dolayısıyla bizler 
insanlarımıza yeni bir yaşam alanı 
sunarken, alt yapısı ile üst yapısıy-
la hazır sunmak gibi bir hedefimiz 
var. Bu hedefimizi de tüm Karatay 
olarak hep birlikte el ele gerçekleş-
tiriyoruz” dedi. Hafta sonu tatilini 
değerlendirmek için Şehir Parkı’nı 
tercih ettiklerini dile getiren vatan-
daşlar ise parka hayran kaldıklarını 
dile getirerek, Karatay Şehir Parkı 
büyük bir biyolojik göl manzarası ile 
görsel bir şölen sunuyor. Park yapı-
lırken öncelikli olarak bizlerin ihti-
yaç ve istekleri doğrultunda hareket 
eden Belediye Başkanımıza çok te-
şekkür ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Genç KOMEK Yaz Okulu’nun önemli bir amaca hizmet ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
Akyürek, şehir kültürüne, gençlerin eğitimine, Konya’nın manevi kalkınmasına katkı yaptıklarını söyledi

Genç KOMEK’ten 
milli ve manevi katkı

Mehmet Hançerli

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda yeni dönem başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Genç KOMEK öğrencileri ile biraraya geldi.
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 
Şemdinli ilçesi Soğuktepe üs bölgesinde 
sondaj çalışması yapan işçilere yönelik bö-
lücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı 
saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklama-
da, şu ifadelere yer verildi: “Saldırıda biri 
ağır olmak üzere 2 işçi yaralanmıştır. Sevk 
edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde 
tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli 
tahkikat devam etmektedir.”  n AA

Etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK’nın 
sözde özel güç sorumlusu Mehmet Do-
ğan’dan çıkan kroki ve fotoğrafların çözüm-
lemesi yapıldı. Mersin’deki bir dere yatağın-
da 13 kilo 160 gram toz TNT ile 16 kilo 300 
gram plastik patlayıcı bulundu. Diyarbakır’ın 
Lice ilçesinde güvenlik güçlerince etkisiz 
hale getirilen terör örgütü PKK’nın sözde 
özel güç sorumlusu Baran Salih Sinan kod 
adlı Mehmet Doğan’ın üzerinden çıkan 
kroki ve fotoğrafların çözümlemesi yapıla-
rak, Mersin’deki bir dere yatağında 13 kilo 
160 kilogram toz TNT ile 16 kilo 300 gram 
plastik patlayıcı ele geçirildi.   n AA

Kroki 13 kilogram
patlayıcıya götürdü

İşçilere terör 
saldırısı: 2 yaralı

Hakkari ve Van’da PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patla-
yıcının infilak etmesi sonucu 1 asker ile 1 güvenlik korucusu 
şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi-
nin Güven Dağı bölgesi güneyinde PKK’lı teröristlerce tuzak-
lanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin 
yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralı askerin sevk edildiği 
Hakkari Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak şehit düştüğü bildirildi. 

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor. 
Alınan bilgiye göre, Van’ın Çaldıran ilçesinin Tendürek 

Dağı bölgesinde dün gece terör örgütü PKK’ya yönelik devam 
eden operasyonda teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı 
patlayıcı infilak etti. Patlamada güvenlik korucuları İsmail 
Deniz ve Emrullah Çiçek yaralandı.  Van Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kaldırılan güvenlik 
korucularından Deniz, şehit oldu, Çiçek’in tedavisi sürüyor.
n AA

Hakkari ve Van’da terör saldırısı: 2 şehit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki senelerde sözleşmesi imzalanacak 
10 adet projemiz daha var. İnşallah uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız” dedi

‘Uçak gemisi de yapacağız’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Tuzla’da Kınalıada Kor-
veti (4. Milgem) Denize İndirme ve 
İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşa 
Başlangıç Töreni’nde yaptığı konuş-
mada, Kınalıada Korveti’nin hayırlı 
olmasını dileyerek, bunun ülkeye 
kazandırılmasında emeği geçen ve 
geçecek olan herkese şahsı ve milleti 
adına teşekkür etti.

Erdoğan, MİLGEM Projesi kap-
samında inşa edilen ilk milli savaş 
korveti Heybeliada’nın 6 yıldır, ikin-
ci korvet Büyükada’nın ise 4 yıldır 
denizlerdeki görevlerini başarıyla 
icra ettiğini söyledi.  Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, gemilerin donanmanın 
harekat kabiliyetine sağladığı önemli 
katkılara dikkati çekerek, bunların 
projenin ne kadar isabetli olduğunu 
ortaya koyduğunu kaydetti.

Geçen yıl haziranda denize indi-
rilen Burgazada’nın donatım ve test 
faaliyetlerinin devam ettiğini anım-
satan Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “İnşallah önümüzdeki 
yıl hizmete girecek Burgazada’yı, 
2020’de Kınalıada takip edecek. Bu 
gemilerimizin de devreye alınma-
sıyla denizlerdeki gücümüz daha da 
artacak. Bilginin çok hızlı bir şekilde 
yayıldığı, bilgiye ulaşımın her geçen 
gün kolaylaştığı bir yüzyılda yaşa-
manın sağladığı avantajları çok iyi 
değerlendirmek zorundayız. Bu ko-
nuda devlet kurumlarından özel sek-
törümüze, sistem tedarikçilerinden 
KOBİ’lerimize kadar tüm kuruluşla-
rımıza büyük görevler düşüyor. Çok 
iyi biliyoruz ki gerek milli savunma 
ve güvenlik ihtiyaçlarımızın karşı-
lanmasında gerekse uluslararası ca-
miadaki sorumluluklarımızın yerine 
getirilmesinde teknolojik bağımsız-
lığın önemi her geçen gün daha da 
artmaktadır. Savunma sanayisinde 
takip eden değil, takip edilen, tüke-
ten değil üreten, yeniyi öncülük eden 
bir üst aşamaya artık geçmemiz ge-
rekiyor.

Bununla birlikte burada bir hu-
susu özellikle belirtmek istiyorum. 
Herhangi bir alanda muadil ürünler 
ve projeler arasında mutlaka kendi 
firmalarımızı, kendi milli kuruluş-
larımızı tercih etmek durumdayız. 
Acil ihtiyaçları karşılayacak kadarını 
dışarıdan temin yoluna gitsek bile 
planlarımızın omurgası mutlaka milli 
imkanlara dayanmalıdır. Gerekirse 
zaman ve maliyet konusunda dahi 
fedakarlık yaparak bu yolu izlemek 
mecburiyetindeyiz. Açık konuşuyo-
rum; şayet 15 yıldır bu yöntemi takip 
etmiyor olsaydık, bugün ülkemize 

uygulanan örtülü ambargolar sebe-
biyle terörle mücadelemizi de sınır 
dışındaki operasyonlarımızı da yürü-
temez hale gelmiştik.”

Erdoğan, bu nedenle savunma 
sanayisi alanında faaliyet gösteren 
firmaların desteklenmesine yöne-
lik çalışmaların stratejisini gözden 
geçirmek gerektiğini vurgulayarak, 
“Yaşanan tıkanıklıkları, sıkıntıları ve 
sorunları çözecek, küçük-büyük de-
meden bu alanda fikri projesi olan 
herkesi destekleyecek bir sistemi 
süratle tesis etmeliyiz. Zaman za-
man girişimcilerin şevkini, azmini, 
cesaretini kıran kimi umursamazlık-
tan, kimi rekabette taraf tutmaktan 
kaynaklanan ama kimi de buram 
buram art niyet kokan olumsuzluk-
ların haberlerini alıyorum. Sebebi ne 
olursa olsun Türkiye’nin savunma 
sanayisindeki atılımlarını engelle-
meye yönelik tutumlara müsamaha 
göstermemiz kesinlikle söz konusu 
olamaz. Böyle bir tavır içine giren-
ler, karşılarında bizzat bizi bulurlar. 

Ülkemiz ve milletimiz için çalışan 
bu arada elbette kendisi de kazanan 
gerçekten işinin ehli, gerçekten üret-
ken, gerçekten samimi tüm girişim-
cilerimiz ve firmalarımız yanlarında 
bizim olduğumuzu bilmelidir.” ifa-
delerini kullandı.

ASKERİ GEMİ İNŞASINDA İLK 
SIRALARDA OLACAĞIZ 

Erdoğan, Türkiye’nin içinde bu-
lunduğu coğrafyada yaşanan sorun-
ların, milli savunma sanayine veri-
len özenin ne denli doğru olduğunu 
gösterdiğine işaret ederek, şunları 
söyledi: 

“Ülke güvenliğimiz açısından 
kritik önemi olan projelerin sayılarını 
artırarak sürdüreceğiz. Savaş gemi-
leri konusunda özel sektör ve askeri 
tersanelerde tamamlamış olduğu-
muz 14 adet projemiz bulunuyor. 
Önümüzdeki senelerde sözleşmesi 
imzalanacak 10 adet projemiz daha 
var. Tüm bu gelişmeler, ülkemizin 
bulunduğu bölgede gelişen tehdit-
lere karşı denizcilik alanında ge-

liştirdiğimiz çözümlere verdiğimiz 
önemin ifadesidir. İnşallah biz, uçak 
gemimizi de yapacağız. Bunda da 
kararlıyız, hiçbir endişe taşımıyo-
rum. Bu gelişmenin bir başka güzel 
sonucunu da yurt dışına satışlarda 
görüyoruz. Şu ana kadar Malezya, 
Bahreyn, Tanzanya, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Katar, Mısır, Gürcistan, 
Pakistan, Türkmenistan, Nijerya, 
Norveç ve Romanya’ya çeşitli tip ve 
boyutlarda 165 adet gemi veya bot 
ihracatı yaptık. Bu artık Türkiye’nin 
nereden nereye geldiğini göster-
mesi bakımından çok önemli. Yerli 
tasarım inşa ve katkı payını artıra-
rak, bu alanda faaliyet gösteren tüm 
paydaşlarla beraber askeri gemi inşa 
sektöründe ülkemizi, dünyanın ilk 
sıralarına taşımayı hedeflemeliyiz. 
Geldiğimiz noktada artık uçak gemi-
si gibi bu alanın zirvesi olan projeler 
dahi bizim için uzak bir hayal olmak-
tan çıkmıştır.” 

Savunma sanayi ihtiyaçlarını 
karşılamak için geliştirilecek çözüm-
lerde ortak akıl birliğini sağlayarak, 
askeri gemi inşa sektöründe orijinal 
ürünleri ortaya çıkaracak bir süre-
ce girildiğine inandığını ifade eden 
Erdoğan, MİLGEM başta olmak 
üzere bu alandaki projeleri devam 
ettirmek, yeni projelerle donanmayı 
güçlendirmekte kararlı olduklarını, 
planlanandan 6 ay önce denize indir-
me töreni gerçekleştirilen Kınalıada 
Korveti’ni ve inşa başlangıç töreni 
yapılan İstanbul Fırkateyni’ni bu ka-
rarlılığın sembolü olarak gördüğünü 
belirtti. 

Toplam 8 gemiden oluşan MİL-
GEM Projesi’nin dördüncü gemisi 
olan Kınalıada Korveti’nin inşasına 
2015 yılında başlandı. 20 ayda 29 
adet blokun inşa edilmesiyle kızak 
üstünde birleşimi tamamlanan Kına-
lıada Korveti; 99,5 metre boyunda, 
14,4 metre genişliğinde ve 2 bin 400 
ton deplasmana sahip. Su üstünde 
saatte 54 kilometre üzerinde sürat 
yapan Kınalıada Korveti’nde toplam 
106 personel görev alacak. 

İSTANBUL FIRKATEYNİ
MİLGEM Projesinin beşinci ge-

misi olan İstanbul Fırkateyni’nin de 
ilk kaynağı törenle yapıldı. 113,2 
metre boyunda, 14,4 metre genişli-
ğinde ve 3 bin ton deplasmana sahip 
olması planlanan İstanbul Fırkateyni, 
su üstünde saatte 54 kilometre üze-
rinde sürat yapma kabiliyetine sahip 
olacak. Toplam 123 personelin görev 
alacağı ve “İ sınıfı” fırkateynin ilk ge-
misi İstanbul Fırkateyni’nin 3 yılda 
tamamlanması öngörülüyor.  n AA

15 Temmuz’da demokrasi
nöbeti yeniden başlayacak

‘Geleceğimiz ve adalet
için yürüyeceğiz’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İb-
rahim Kalın, “Cumhurbaşkanımızın 
çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tek-
rar bir demokrasi nöbeti süreci baş-
latılacak. Kendisi de bizzat demok-
rasi nöbetine o gece katılacaklar. 15 
Temmuz’un unutulmaması büyük 
önem arz ediyor.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İb-
rahim Kalın, Tarabya’daki Cumhur-
başkanlığı Yerleşkesi’nde düzenle-
diği basın toplantısında gündeme 
ilişkin açıklamalarda bulundu, soru-
ları yanıtladı.

15 Temmuz gecesi yeniden de-
mokrasi nöbeti süreci başlayacağı-
nı ifade eden Kalın, şöyle konuştu: 
“Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 
o gece (15 Temmuz) tekrar bir de-
mokrasi nöbeti süreci başlatılacak. 
Kendisi de bizzat demokrasi nöbeti-
ne o gece katılacaklar. Şehit yakınla-
rı ve gazilerimizle çeşitli vesilelerle 
bir araya gelmeleri söz konusu ola-
cak. Bu çerçevede 15 Temmuz’un 
unutulmaması ve unutturulmaması 
büyük önem arz ediyor.”
n HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul 
Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 
tutuklanmasına tepki için Ankara 
Güvenpark’tan başlattığı yürüyü-
şünün 19. gününe Kocaeli Eşme 
Çobanlar mevkisinden başladı. 
Yürüyüş öncesinde basın mensup-
larına açıklamalarda bulunan Kılıç-
daroğlu, yürüyüşün 19. gününün 
hayırlı olmasını diledi.  Kılıçdaroğlu, 
bir ideal için yola çıktığını anlatarak, 
“Herkesin huzur içinde yaşama-
sı, teröre karşı, terörü lanetlemek, 
terörden mağdur olan aileler, 15 
Temmuz şehit ve gazileri ile tüm 
şehit yakınları için yürüyoruz. Terör 
saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 
AK Partili yöneticinin ailelerine baş-
sağlığı dileklerimizi iletip, kendileri-
ne Allah’tan rahmet diliyoruz.” diye 
konuştu. 

Zulmün karşısında olduklarını 
dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle de-
vam etti: “Zulüm ile abad olunmaz. 
Zulmün karşısındayız. Zulmün ya-
nında değil, mazlumun yanında 
olmak bizim temel felsefemiz, görü-
şümüz. Mazlumun yanında olmak, 
haksıza karşı durmak, haklıyı savun-
mak, bizim temel görevimizdir. Bu 
yürüyüşümüzü yapmamızın da te-
mel nedeni, haksızlıkların artık Tür-
kiye’de çuvala sığmayacak boyutla-

ra ulaşmasıdır. Bir düzen düşünün, 
suçlayan kişi kendileri. Yargılayan 
kişi yine kendileri. Mahkum eden 
kişi de kendileri. Yani, suçlamayı 
yapan, yargılayan ve mahkum eden 
aynı kişi ve buna adalet deniyor. 
Bu, adalet değildir. Böyle bir adalet 
olmaz. Eğer yargıcın önünde, giydi-
ği cübbenin önünde ilik ve düğme 
yoksa, her türlü baskıya direndiği 
içindir. Adalet konusunda söz ver-
diği içindir. Adaletli davranacağı 
içindir. Bu nedenle adalet yürüyü-
şümüze aynı kararlılıkla devam edi-
yoruz.” CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, İstanbul’a yaklaşırken 
provakasyon olacağı yönünde bir 
takım duyumlar aldıkları ifade ede-
rek, yürüyüşe katılanlardan, böyle 
bir şey olması durumunda sadece 
alkışla karşılık vermelerini istedi.  
Zor bir yürüyüş yaptıklarını aktaran 
Kılıçdaroğlu, “Küfürler edildi, taşlar 
atıldı, gübreler döküldü. Ne yapar-
larsa yapsınlar. Çünkü biz bir ideal, 
dava, huzur, adalet için yürüyoruz. 
Dolayısıyla bize taş da atılsa onu gül 
kabul edin. Bize küfür de edilse onu 
iyi bir söz olarak kabul edin. Ne söy-
lenirse söylensin, hep beraber ide-
alimiz, Türkiye, çocuklarımız, gele-
ceğimiz ve adalet için yürüyeceğiz” 
ifadelerini kullandı.
n AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

MİLGEM Projesinin beşinci gemisi olan İstanbul Fırkateyni’nin de ilk kaynağı 
törenle yapıldı. İstanbul Fırkateyni’nin 3 yılda tamamlanması öngörülüyor.
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Fenerbahçe taraftarı 
tribünlere geri dönüyor

Zekeriya Çakırca, 
Van’da

Kayserispor Şamil’i
renklerine bağladı

Geride kalan sezonda taraftarlarının tribünleri 
doldurmaması nedeniyle iç saha maçlarında sıkıntı 
yaşayan Fenerbahçe’de, yeni sezon öncesinde kom-
bine satışları yüzleri güldürüyor.

Advocaat döneminde takımın oynadığı futbolu 
protesto eden ve alınan başarısız sonuçlar sonrasın-
da tribünlere gitmeyen Fenerbahçeli taraftarlar, bu 
sezon stattaki yerini alacak. Sarı-lacivertli renklere 
gönül verenler, satışa çıkan kombine kartlara büyük 
ilgi gösterirken, yönetim de bu durumdan memnun 
kaldı. Fenerbahçe taraftarının, kombineler için yap-
tığı başvuru önümüzdeki sezon tribünlerin dolacağı-
nı gösteriyor.
n İHA

Anadolu Selçukspor’un başarılı ön libero oyuncusu 
Zekeriya Çakırca, yeni sezon için Spor Toto 3.Lig ekiple-
rinden Van Büyükşehir Belediyespor ile anlaşma sağladı. 
Konyaspor altyapısından yetişen ve Anadolu Selçuks-
por’da profesyonel olan Çakırca, geçtiğimi sezon devre 
arası transfer döneminde ise yine 3.Lig ekiplerinden Ke-
merspor 2003’e kiralanmış ve performansı ile herkesin 
beğenisini topladı.
n HASAN YILDIRIM

Kayserispor, geçen sezon Bursaspor’da top koş-
turan Şamil Çinaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, transfer çalışmalarına hız kesme-
den devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım, geçen sezon 
Bursaspor’da ter döken Şamil Çinaz ile 2 yıllık söz-
leşme imzaladı. 

Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, 
şu ifadelere yer verildi:

“Geçen sezon Bursaspor’da forma giyen Şamil 
Çinaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın 
hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olma-
sını diliyoruz.”
n İHA

Fernando Muslera: 
Yeni bir sayfa açtık
Galatasaray’ın 

file bekçisi 
Fernando Muslera, 

bu sezon 0’dan 
başladıklarını söyleyerek, 

“Bundan önceki seneleri unutup 
yeni bir sayfa açıyoruz” dedi. Yeni 

sezon için umut dolu ifadeler kullanan 
Uruguaylı oyuncu ligin kalitesinin giderek 

arttığını söyledi
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını 

Slovakya’da sürdürüyor. Kampta basın 
mensuplarına açıklamalarda bulunan 
sarı-kırmızlııların file bekçisi Muslera, 
“Sıfırdan başladık ve yeni bir sayfa aç-
tık. Bundan önceki seneleri unutup yeni 
bir sayfa açıyoruz. Çok iyi bir havadayız, 
önümüzde hedeflerimiz var. Bu hedefler 
doğrultusunda camiamızı yeniden mutlu 
edebilmek için çalışmalarımıza başla-
dık. İyi de çalıştığımızı söyleyebilirim” 
şeklinde konuştu.

“MAİCON ÇOK TECRÜBELİ”
Sao Paulo’dan transfer edilen Ma-

icon hakkında açıklamalarda bulunan 
Muslera, “Geçtiğimiz senelerde defan-
sif anlamda sıkıntı yaşadık. Bunun içine 
ben de dahilimdir mutlaka. Aramıza 
yeni bir arkadaşımız katıldı. Maicon çok 
tecrübeli. Yanında da gelişmekte olan, 
büyümekte olan oyuncular var. Mutlaka 
onlara da çok yardımı dokunacaktır. Çok 
iyi; olumlu anlamda agresif ve savunma-
ya liderlik yapacak bir oyuncu. Onun da 
katkısıyla geçen seneki sıkıntıları yaşa-
mayız” diye konuştu.

“HERKESİN HEDEFİ KUPALAR 
KAZANMAYA DEVAM ETMEK”

Galatasaray’da birçok kupa kazandı-
ğını hatırlatan Muslera, “Bu sene de ben, 
hocam ve takımın hedefi kupalar kazan-
maya devam etmek. Her hocanın farklı 
felsefesi ve çalışma tarzı var. Bundan 
önceki kampları birbiriyle kıyaslamak 
doğru olmaz ama mücadeleci ve savaşçı 
takımı yaratmak isteyen bir hocamız var. 

Bize de bunu aşılıyor. Kupalar kazanmak 
istiyorsanız bu dönemi çok iyi geçirmeniz 
gerekiyor. Hocamızın aşıladığı düşünce 
bu, iyi çalışıyoruz, bundan önce olduğu 
gibi bundan sonra da kupalar kazanmaya 
devam ederiz” ifadelerini kullandı.

“YAPMAMIZ GEREKEN TAKIM 
OYUNUNU ÇOK İYİ SERGİLEMEK”
Takıma yeni katılan isimlerin çok 

önemli kişiler olduğunu vurgulayan 
Uruguaylı file bekçisi, “Zaten Galatasa-
ray bir oyuncuyla anlaşıyorsa önemli, 
kaliteli isim olduğu için anlaşıyordur. 
Futbol elbette bir takım oyunu. Gomis’in 
gol atmasını isterseniz iyi ortalar, asist-
ler yapmanız lazım. Yapmamız gereken 
takım oyununu çok iyi sergilemek” dedi.
“ÇIKAN HABERLER CANIMI YAKIYOR”

Takımdan ayrılacağı yönünde çı-
kan haberler için ise Muslera, “Canımı 
yakan konulardan biri. Arkadaşlarımın 
da aynı şekilde. Kulübü oyuncuların 
yönettiği şeklinde içeride yaşanılanlar 
bilinmeden yazılar yazılıyor. Öyle bir şey 
yok. Mutlaka referans oyuncular vardır 
ama futbolcunun kulübü yönetme lüksü 
olamaz. Öyle bir gücümüz yok. Öyle bir 
finansal gücümüz de yok. İnsanlar ister 
istemez soyunma odasında olanları bil-
mediği için yazılanların doğru olduğunu 
zannediyor. Böyle bir şey söz konusu de-
ğil” ifadelerini kullandı.

“KARAR KULÜBÜN VE SNEİJDER’İN”
Hollandalı futbolcu Wesley Sneij-

der’in takımdan gitme durumunu değer-
lendiren Muslera, “Önemli başarılara 

imza attık. Eğer bu konuda karar verecek 
kişi ben olsam kariyerinin sonuna kadar 
kalmasına isterim. Ama sonuçta onun 
ve kulübün birlikte vermesi gereken bir 
karar” dedi.

“LİGİN KALİTESİ HER
 GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Sadece Galatasaray’ı şampiyonluk 
adayı olarak görmenin doğru olmadığı 
ifade eden Muslera, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Beşiktaş iki senedir iyi işler yapıyor 
ve Avrupa’da iyi işler çıkartıyor. Fener-
bahçe şampiyonluk yarışından uzak kal-
dı ama her zaman potada olan iyi trans-
ferler yapan bir takım. Sadece üç takımı 
şampiyon adayı olarak göstermek de 
yanlış. Her geçen sene kalite yükseliyor. 
Trabzonspor, Başakşehir, Antalyaspor. 
Türkiye Ligi her geçen gün kalite kaza-
nıyor ve rekabet seviyesi artıyor. Yurt dı-
şında daha çok izlenebilse yabancıların 
Türkiye’ye daha kolay gelebileceği bir 
lig olur.”

“SEZONU ERKEN AÇMANIN DA 
AVANTAJLARI VAR”

Sezonu erken açtıklarını hatırlatan 
Muslera, “Keşke daha üst yerlerde biti-
rip geç açsaydık. Ama bunun da avantaj-
ları var. Lig başlamadan 3-4 resmi maça 
çıkacağız. Bunun da ligde bize artısı ola-
caktır. İsveç takımını henüz tam olarak 
incelemedik ama rakip kim olursa olsun 
Galatasaray’ın Avrupa’da hep en iyi yer-
lerde olması gerekiyor” diye konuştu.
n İHA

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Emenike için 
gün sayıyor. Sarı-lacivertli kulübün istediği 2 milyon 
Euro bonservis bedelini aşağıya çekmek isteyen 
Olympiakos, şartların sağlanması halinde trans-
feri bitirecek. 

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve 
Topuk Yaylası’na götürülmeyen Emmanuel 
Emenike, Olympiakos yolcusu. Kırmızı-be-
yazlı kulüp, daha önce bu futbolcuyla il-
gilenmiş ancak sonrasında transferden 
vazgeçmişti. Ancak Olympiakos - Eme-
nike görüşmeleri kaldığı yerden tekrar 
başladı ve transfer bitme noktasına 
geldi. Yunanistan temsilcisi, bu fut-
bolcu için Fenerbahçe’nin istediği 2 
milyon Euro’luk bonservis bedelini 
aşağıya çekmek istiyor. Emenike ise, 
Olympiakos’la anlaştı ve kulüplerin bon-
servis bedeli konusunda orta noktayı bulmasını 
bekliyor. Daha önce Gregory van der Wiel vasıtasıyla 
Shakhtar Donetsk ile de görüşen Nijeryalı oyuncu, Yuna-
nistan’a gitmek istiyor.  n İHA

Olympiakos Emenike için gün sayıyor

Bursaspor Fernandez için onay bekliyor
Bursaspor yönetimi, bir süredir 

temas halinde olduğu Arjantin’in 
Godoy Cruz takımının orta saha 
oyuncusu Guillermo Fernandez’in 
transferi için Teknik Direktör Paul 
Le Guen’in onayını bekliyor. 

Yeşil-beyazlı yönetimin scou-
ting ekibinin önerisiyle temasa 
geçtiği 25 yaşındaki Arjantinli 
orta saha oyuncusu Guillermo 
Matias Fernandez ve kulübü ile 
görüşmelerin olumlu ilerlediği 
bildirildi. Genç isim üzerinde bir 
süredir araştırmalar yapan Bur-
saspor’un yeni teknik adamı Paul 
Le Guen’den transfer için onay 
beklendiği öğrenilirken, birkaç 
gün içerisinde transferin resmiyet 
kazanması bekleniyor.

Forma giydiği Arjantin’in Go-

doy Cruz takımıyla 3 sezonda çık-
tığı 54 resmi maçta rakip fileleri 
5 kez havalandıran genç isim, bu 

maçların 45’inde sahaya ilk 11’de 
çıktı.
n İHA

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımı 
Evkur Yeni Malatyaspor, Faslı sağ bek 
oyuncusu Issam Chebake ile anlaş-
maya vardı. 

Sarı-siyahlı kulübün Futbol Şube 
Sorumlusu Burak Çakır yaptığı açıkla-
mada 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu 
ile anlaştıklarını doğrulayarak, “Issam 
Chebake ile anlaştık. Bu oyuncu yarın 
imza için Türkiye’ye gelecek” dedi.

Transferin hareketli takımı Evkur 
Yeni Malatyaspor, bir süredir arayışta 
olduğu sağ bek mevkiine Fransa 2. Lig 
takımı Le Havre’de forma giyen Issam 
Chebake’yi takviye etmeye hazırlanı-
yor.

27 yaşındaki defans oyuncusu ge-
çen sezon Fransa 2. Ligi’nde istikrarlı 
bir görüntü ortaya koyarak, 36 müsa-
bakada görev yaptı.

Transferdeki son durumla ilgili ba-
sın mensuplarına açıklamada bulunan 
Evkur Yeni Malatyaspor Futbol Şube 
Sorumlusu Burak Çakır, “Bir süredir 
sağ bek için arayışlarımız vardı. Fran-
sa’nın Le Havre takımında forma giyen 

Issam Chebake ile göüştük ve anlaş-
maya vardık. Kendisini resmi imza 
için Türkiye’ye davet ettik. Bu oyuncu 
yarın Türkiye’de olacak. İmzaların 
atılmasının ardından da Bolu kampına 
katılacak” dedi. n İHA

Yeni Malatyaspor Chebake ile anlaştı
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Kara Kartallar, şampiyonadan kupayla döndü
Meram Belediyespor bünye-

sinde faaliyetlerini sürdüren Konya 
Kara kartallar futbol takımı, katıldığı 
Türkiye Şampiyonası’ndan 2’incilik 
başarısı ile döndü. Türkiye Futbol Fe-
derasyonu (TFF) tarafından amatör 
kulüpler arasında düzenlenen 16 Yaş 
Altı Türkiye Şampiyonası'nda boy 
gösteren Kara Kartallar, başarısının 
yanı sıra oyun anlayışı olarak da her-
kesin beğenisini topladı. 

İYİ MÜCADELE ETTİLER
Konya Kara Kartallar, TFF’nin 

amatör kulüpler arasında düzenle-
diği 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyona-
sı'nda gösterdiği başarılı grafik ile 
herkesin beğenisini topladı. Şampi-
yonanın finalinde Samsun temsilcisi 
Kadıköyspor’a penaltı atışları sonucu 
mağlup olan Konya ekibi, güzel oyu-
nuna rağmen gönüllerin şampiyonu 

oldu. 
67 İLDEN 110 TAKIM KATILMIŞTI

Yarı finali ve finali Kastamonu'da 
oynanan 67 ilden 110 amatör takımın 
katılımı ile yapılan 16 Yaş Altı Türki-
ye Şampiyonası heyecanlı karşılaş-
malara sahne oldu. Şampiyonanın 
son gününde finalde Samsun Kadı-
köyspor ile Konya Kara Kartallar kar-
şılaştı. Normal süresi golsüz beraber-
likle tamamlanan maçta penaltılarda 
rakibine 4-3 mağlup olan Meram Be-
lediyesporlu Kara Kartallar, 2’incilik 
kupasını almaya hak kazandı.

 BAŞKAN TORU’DAN 
TEBRİK MESAJI

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru ise, konu ile ilgili olarak yaptığı 
yazılı açıklamasında başarılı spor-
cuları tebrik ederek; “Meram Bele-
diyesporlu sporcularımız daha önce 

olduğu gibi farklı branşlarda elde 
ettikleri başarılarla yine şehrimizi 
ve bizleri gururlandırmaya devam 
ediyorlar. 16 Yaş Altı Türkiye Şam-
piyonası’nda Meram Belediyespor 
bünyesindeki futbol takımımız Kara 
Kartallar, 110 takımın mücadele 
ettiği ligden ikincilikle dönmeyi ba-
şarmışlardır. Final karşılaşmasında 
penaltı atışları sonucu şampiyonluğu 
kaybeden takımımızla gurur duyuyor 
ve kendilerini, ailelerini, hocalarımı-
zı tebrik ediyorum. Meram Belediye-
si olarak sporun gençlerimiz üzerinde 
olumlu etkisini biliyor ve buna göre 
hareket ediyoruz. Bundan önce ol-
duğu gibi bundan sonra da spora ve 
sporcuya hem maddi hem manevi 
katkılarımız devam edecektir” ifade-
lerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Gönüllerin 
şampiyonundan, 
teşekkür mesajı 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 
amatör kulüpler arasında düzenlenen 16 Yaş Altı Tür-
kiye Şampiyonası’nda 2’inci olarak Konya’ya dönen 
Konya Kara Kartallar, Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu (ASKF) için yazılı bir teşekkür mesajı 
yayınladı. Yapılan yazılı açıklamada Kulüp Başkanı 
Mustafa Metin’in açıklamasında; “TFF U16 Türkiye 
Şampiyonası, kademe maçlarında ve 4’lü finallerde 
Kastamonu’da mücadele eden Konya Kara Kartallar 
Kulübü olarak penaltılar sonucu kaçırdığımız Türkiye 
Şampiyonluğunun üzüntüsünü yaşarken, son düdüğe 
kadar yanımızda olan Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Başkanı Sayın Remzi Ay ve yönetim ku-
rulu üyelerine sonsuz teşekkür ederiz” denildi.

‘KADIKÖY’Ü TEBRİK EDERİZ’
Mustafa Metin açıklamasının devamında; “2009 

yılından beri Konya’nın ve Türkiye’nin en iyi alt yapısı 
olma hedefi ile bu yola çıktık. İlk günden bugüne ka-
dar amacımız, her yaş grubunda Türkiye şampiyonu 
olmak. Bu hedeflerimize önce U14 takımı ile Türkiye 
5.’si daha sonra U16 takımı ile Türkiye 2.’liği yaşaya-
rak daha da yaklaşmış olduk. Konya futbol otoritele-
rinin de desteği ile Kara Kartallar kulübü olarak daha 
çok şampiyonluklar yaşayacağımızdan kimsenin şüp-
hesi olmasın. Biz sürekli büyüyen bir aileyiz ve herke-
si ailemize katılmaları için davet ediyoruz” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Aybüke Betül Aras, 
Türkiye Şampiyonu
Türkiye Kick Boks Federasyonunun faaliyet prog-

ramında yer alan 15 Temmuz Şehitleri Kick Boks Tür-
kiye Şampiyonası, geride kalan 29 Haziran tarihinde 
start almıştı. Burada Konya’yı temsilen mücadele 
eden Selçuklu Belediyespor takımı ise, Büyükler, 
Gençler, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde müca-
dele ediyordu. 

TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
5 Temmuz’da sona erecek turnuva öncesinde 

dereceye giren sporcular da belli olmaya başladı. 
Buna göre Selçuklu Belediyespor takımından Aybüke 
Betül Aras, Büyük Bayanlar Kicklight kategorisinde 
+70 kg da Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.
n SPOR SERVİSİ

Akşehirli antrenör, 
milli takımda

Ereğlispor, 
transfere hız verdi

Akşehirli antrenörlerden Ali Çav-
dar, 2018 yılında düzenlenecek olan 
Balkan Şampiyonası ve 2019 yılın-
daki Avrupa Şampiyonası’nda ülke-
mizi temsil edecek olan Küçük Kızlar 
Voleybol milli takımının başına geti-

rildi. Çandar’a öncelikli olarak takım 
oluşturulması ve oyuncu havuzunun 
genişletilmesi için görev verildi. 3-7 
Temmuz tarihleri arasında Ankara’da 
düzenlenecek olan Gelişim kampı 
Antrenörü olacak.  n SPOR SERVİSİ

Gelecek sezon Bölgesel Ama-
tör Ligi’nde mücadele edecek olan 
Ereğlispor, yeni sezon öncesinde 
transfer çalışmalarını sürdürüyor. 
Yeşil-beyazlılar son olarak Akçaabat 
Sebatspor forması giyen Malili ön 
libero oyuncusu Hadi Traore’yi renk-

lerine bağlamıştı. Ramazan bayra-
mının araya girmesiyle birlikte bir 
anlık duraklama sürecine giren Ereğli 
temsilcisi, bayramın geçmesiyle bir-
likte yeniden transfer çalışmalarına 
hız verdi.
n SPOR SERVİSİ

Büyük turnuva başladı
Konya’da düzenlenen U17 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, dün oynanan karşılaşmalarla birlikte başladı. Günün 

ilk maçında Sırbistan ile Yunanistan, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde karşı karşıya geldi

Son dönemlerde uluslararası arena-
da birçok müsabakaya ev sahipliği yapan 
Konya, dün bu listeye bir yenisini daha 
ekledi. Uluslararası Voleybol Federasyonu 
tarafından tertip edilen U17 Erkekler Avru-
pa Voleybol Şampiyonası, dün Konya’da 
oynanan müsabakalarla başladı. Günün ilk 
maçında ise Sırbistan ve Yunanistan karşı 
karşıya geldi. 

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve 

Kongre Merkezi’nde oynanan karşılaşma-
da, adeta hatıra fotoğrafları havada uçuştu. 
Bu tarihi anlara tanıklık etmek isteyen Kon-
yalılar, müsabaka öncesinde, müsabaka 

esnasında ve sonrasında bol bol hatıra fo-
toğrafı çektirdi. 

TORKU ÇİKOLATA DAĞITTI
Günün ilk maçında saat 14.00’de Sır-

bistan ve Yunanistan karşı karşıya gelirken, 
Konya firmalarından Torku da seyircilere 
küçük bir jest yaptı. Konya Şeker firmasına 
ait olan Torku markası, seyircilere ve antre-
nörlere kendi imalatı olan No: 1 dağıttı.

MARGERET YERİNDE DURAMADI
Uluslararası Voleybol Federasyonu 

(CEV) tarafından tertip edilen bu turnuvada 
görevli olan Margeret Ann Flemig, tabiri 
caiz ise yerinde duramadı. İskoç yönetici 
müsabakaların her anında oradan oraya 

koşturarak notlar almaya çalıştı. 
SIRBİSTAN 3, YUNANİSTAN 1

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve 
Kongre Merkezi’nde oynanan günün ilk 
karşılaşmasında, Sırbistan Yunanistan’ı 
3-1 yenmeyi başardı. Çetin bir karşılaşma 
ortaya konurken, müsabakanın son anına 
kadar heyecan doruktaydı.

SALON: Konya Büyükşehir Belediyesi 
Spor ve Kongre Merkezi

HAKEMLER: Chumak Ivan, Macıejews-
kı Maciej

SIRBİSTAN: Nıketıc Ognjen, Bekrıc Ali-
ja, Zarıc Aleksandar, Stanojevıc Bogdan, 
Mıcıc Nikola, Blagojevıc Luka, Stankovıc 

Dimitrije, Malesevıc Uros, Mılenkovıc Mar-
ko, Bojovıc Milos, Mıjaılovıc Milutin, Stepa-
novıc Jovan

YUNANİSTAN: Chakas Spyridon, 
Chandrınos Spyridon, Papadımıtrıou Cha-
ralampos, Dordokıdıs Theodoros, Bozıdıs 
Panagiotis, Kesesıdıs Athanasios, Mouch-
lıas Dimitrios, Andreopoulos Charalampos, 
Retzıos Fotios, Stratos Apostolos, Kalagası-
dıs Nikolaos, Sonakıs Anastasios

1.SET: 15-25
2.SET: 27-25
3.SET: 26-24
4.SET: 25-22

n HASAN YILDIRIM
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Patrik Carlgren ve Savaş Polat, imzayı attı
2017-18 futbol sezonunda üç 

kulvarda mücadele edecek olan 
temsilcimiz Atiker Konyaspor, 
kadrosunu güçlendirmeye devam 
ediyor. Bu çerçevede yeşil beyaz-
lı takım İsveçli kaleci Patrick Car-
lgren ve Savaş Polat ile sözleşme 
imzaladı.

Daha önce AIK Solna takı-
mında eldiven giyen 25 yaşındaki 
kaleci, geçtiğimiz sezon devre 
arasında Nordseajelland takımı-
na transfer olmuştu. Önümüzdeki 
sezon Atiker Konyaspor’da 35 
numaralı formayı giyecek olan 
Patrick Carlgren ile 2+1 yıllık an-
laşma sağlandı.

1997 doğumlu genç sağ 
defans oyuncusu Savaş Polat 
ise kendisini Atiker Konyaspor-
lu yapan anlaşmaya 5 yıllığına 

imza attı. Savaş, Fenerbahçe 
Kulübü’nden Atiker Konyaspor’a 
transfer edildi.

Konyaspor Başkan yardım-
cısı ve basın sözcüsü Ahmet 
Baydar imza töreninde yaptığı 
açıklamada “2017-2018 sezonu 
için transfer çalışmalarına de-
vam ediyoruz. Takımımıza kaleci 
olarak kazandırdığımız Patrick’e 
Carlgren’e hayırlı olsun diyoruz. 
İnşallah kendisi kalemizi en iyi 
şekilde koruyacak ve takımımıza 
katkı sağlayacak. İkinci transfe-
rimiz ise sağ bek mevkiinde oy-
nayan Savaş Polat kardeşimiz… 
Genç futbolcumuzla 5 yıllığına 
anlaşmış bulunmaktayız. Kendi-
sine ve Konyaspor’umuza hayırlı 
olsun diyoruz. Hoş geldiniz” dedi.

Genç futbolcu Savaş Polat 

imza töreni sonrasında şunları 
söyledi; “Hayalleri ve hedefleri 
olan böyle büyük bir kulübe gel-
diğim için gerçekten çok mutlu-
yum. Buraya Konyaspor’un başa-
rısına katkı sağlamak için geldim. 
Bundan sonra yapabileceğim tek 
şey çok çalışıp bu formanın hakkı-
nı vermek. İnşallah çok güzel bir 
sezon olacak bizler için.”

 Atiker Konyaspor’a geldiğim 
için çok mutluyum diyen Patrick 
Carlgren ise,  “Buraya gelmek 
benim bir hedefimdi. Kon-
yaspor’u çok seviyorum. Elimden 
gelenin daha iyisini yapacağım. 
Konyaspor’u ve taraftarını izledim 
ve çok beğendim. Her şey çok iyi 
olacak buraya geldiğim için çok 
mutluyum” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

‘Konyalı 
ODTÜ’lülerden’ 

pankartlı mezuniyet

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören Kon-
yasporlu öğrenciler geçtiğimiz günlerde yapılan tören ile ba-
şarılı bir şekilde mezun oldu. Ankara’da yapılan mezuniyet tö-
reni öncesinde, okulda Konya’yı ve Konyaspor’u en iyi şekilde 
temsil eden öğrenciler sürpriz bir pankart hazırladı. Yürüyüş 
töreninde açılan pankartta, ‘Coğrafya yalan söylemez, en bü-
yük Konyaspor’ ifadeleri yer aldı. Sürpriz pankart, öğrenciler 
ve veliler taraftarından büyük ilgi gördü. ‘Konyalı Odtülüler’ 
mezuniyet heyecanını Konyaspor ile birlikte yaşadı.
n SPOR SERVİSİ

Futbol Gelişim 
Akademisi seçmeleri 

dün başladı

Konyaspor Futbol Gelişim Akademisi tarafından organize 
edilen ve 1999-2004 arası doğumluların iştirak ettiği seçmeler 
dün Cumhuriyet Sahası’nda başladı. Seçmeleri teknik direktör 
Mustafa Reşit Akçay’da takip ediyor. 3-10 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek seçmelerde Futbol Gelişim Aka-
demisi’nden 30 antrenör görev alıyor. Seçmeler sonunda 
antrenörlerin not ortalamalarına göre başarılı görülen isimler 
Atiker Konyaspor’un U21 ve alt gruplarında forma giyecek. 
Başvuruların devam ettiği seçmeler amatör kümede düdük 
çalan hakemler tarafından yönetiliyor. Diğer taraftan futbolcu 
seçmelerinin cumartesi günü yapılacak maçların ardından 
tamamlanacağı açıklandı. Kaleciler ise 10 Temmuz’da Atiker 
Konyaspor forması giyebilmek için antrenörlerin karşısına çı-
kacak.
n SPOR SERVİSİ

‘Aykut Kocaman 
bizim için 
bir şans’

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, Topuk Yayla-
sı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aykut Koca-
man’ın kendisi için çok önemli bir isim olduğunu söyleyen, 
Volkan Demirel, “Aykut hoca benim çok değer verdiğim, say-
gı duyduğum, çok sevdiğim bir hoca. Onunla daha önce bura-
da çalışma fırsatı bulduk. Kendisini saha içi ve dışında çok iyi 
tanıyorum. Onun buraya gelmesi bizim için büyük bir avantaj. 
Aykut hocanın kurduğu sistem, kendisi kalsaydı nereye kadar 
devam edebilirdi, bunu da tespit etmek çok zor. Aykut hocanın 
dönüşü çok büyük bir avantajdır” ifadelerini kullandı.
n İHA 

Mustafa Reşit Akçay’dan altyapı ile ilgili ziyaret
Temsilcimiz Atiker Konyaspor Teknik 

direktör Mustafa Reşit Akçay, yanındaki 
Konyaspor teknik danışmanı Serkan Ün-
ver, futbol gelişim akademi koordinatörü 
Cihan Önal, akademi menajeri Taner Ay, 
akademi eğitim danışmanı Bülent Yaldır’la 
birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
Gürsoy’u makamında ziyaret etti. 

Atiker Konyaspor’un önderliğinde ilk ve 
ortaokullarda hayata geçirilecek projeye, 
Büyükşehir belediyesi, İl milli eğitim mü-
dürlüğü, gençlik hizmetleri spor il müdürlü-

ğü ve Konya amatör spor kulüpleri federas-
yonu destek verecek.

Konyaspor Futbol Gelişim Akademisi 
ile yakından ilgilenen Konyaspor Teknik 
Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ziyaret sıra-
sında projenin detayları görüşülürken Kon-
ya milli eğitim müdüründen Konyaspor’da 
forma giyen çocukların Türkçe, İngilizce, 
Fen ve Matematik derslerine katkı sağla-
mak için gönüllü öğretmenlerin bulunması-
nın son derece önemli olduğunu kaydede-
rek kendilerine gösterilen ilgi ve destek için 

teşekkür etti. Proje hayata geçtiğinde öğret-
menler tesislere gelerek burada altyapıdaki 
sporculara derslerinde daha da başarılı ola-
bilmeleri için eğitim desteği sağlayacaklar.

 Ziyarette konuşan il milli eğitim mü-
dürü Mukadder Gürsoy Konyaspor’un son 
yıllardaki başarılarıyla gurur duyduklarını 
ifade ederek “Bütün imkânlarımızla Kon-
yaspor’un hizmetindeyiz. 

Her türlü desteği vermeye hazırız. Bah-
se konu proje için de elimizden geleni ya-
pacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” 

dedi. Proje kapsamında ilk ve ortaokullarda 
düzenli olarak turnuvalar düzenlenecek ve 
Atiker Konyaspor futbol gelişim akademisi 
için yıl boyu sürecek taramalar ve seçmeler 
yapılacak. 

Okul kulüp işbirliği üst düzeye getirile-
rek daha fazla yetenekli futbolcuya ulaşıl-
maya çalışılacak.

 Yapılan konuşmaların ardından Kon-
yaspor forması ile lisanslı ürünlerin bulun-
duğu hediyeler takdim edildi. 
n SPOR SERVİSİ

‘Avrupa 
bonus oldu’
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
Levski Sofya’da transfer ettiği orta sahda oyuncusu Mehdi 
Bourabia, yaptığı açıklamalarda Konyaspor’un Avrupa’da 
mücadele edecek olmasının çok önemli olduğunu ifade 
etti. Şehri tanımaya çalıştığını beliren Mehdi, “Konyaspor, 
Avrupa’da mücadele etmeyecek olsaydı bile gelirdim” dedi

Atiker Konyaspor’un yeni transferi 
Faslı Mehdi Bourabia, yeşil-beyazlıla-
rın UEFA Avrupa Ligi’nde oynaması-
nın gelmesinde büyük rol oynadığını 
belirterek, “Konyaspor'un Avrupa’da 
olması Türkiye’ye gelme fikrinin bo-
nusu oldu. Eğer Avrupa’da mücadele 
etmeyecek olsaydı bile gelirdim” 
dedi. Mehdi ayrıca Galatasaray'ın 
Faslı futbolcusu Younes Belhanda ile 
de yıllar önce iletişim halinde oldukla-
rını söyledi. Yeni sezon transfer çalış-
malarını sürdüren Atiker Konyaspor, 
Bulgaristan Ligi ekiplerinden Levski 
Sofya’da forma giyen Faslı Mehdi 
Bourabia ile 2 yıllık sözleşme imza-
lamıştı. Başarılı orta saha oyuncusu 
Mehdi, transfer süreci ve hedefleri 
hakkında açıklamalarda bulundu.

KONYASPOR İLE ANLAŞTIĞIM 
İÇİN MUTLUYUM’

Konyaspor ile anlaşma imzaladığı 
için çok mutlu olduğunu belirten Meh-

di, “Türk ligi hakkında güzel şeyler 
duydum. Daha önce burada bulunan 
hiçbir futbolcu ile konuşmadım ancak 
tanıdığım bazı futbolcular var ve on-
larla konuşacağım. Türk takımlarına 
ilgim vardı. Konyaspor’un büyük ta-
raftarının olduğunu ve UEFA Avrupa 
Ligi’nde oynayacağını duydum. Bu 
benim için çok önemliydi” şeklinde 
konuştu.

‘AVRUPA’DA OLMASI TÜRKİYE’YE 
GELME FİKRİNİN BONUSU OLDU’

Konyaspor’un UEFA Avrupa Li-
gi’nde oynayacak olmasının trans-
ferinde etkili olduğunu söyleyen 
Faslı oyuncu, “Avrupa’da olması Tür-
kiye’ye gelme fikrinin bonusu oldu. 
Eğer Avrupa’da mücadele etmeyecek 
olsaydı bile gelirdim. Ama bu kara-
rı almama yardımcı oldu. UEFA’da 
mücadele edeceğim için mutluyum. 
Oldukça önemli bir müsabaka. Takım 
için en iyisini yapmayı umuyorum” 

diye konuştu.
‘BELHANDA İLE YILLAR 

ÖNCE İLETİŞİMİMİZ VARDI’
Galatasaray’ın yeni transferi Faslı 

Younes Belhanda ile birkaç yıl önce 
iletişiminin olduğunu ifade eden Meh-
di, “Yıllardır Belhanda’yı görmedim. 
Ancak yakın zamanda görüşeceğimi-
zi umuyorum. Türkiye Ligi hakkında 
yakın zamanda daha fazla bilgi edin-
miş olacağım ve bunu keşfetmekten 
memnun olacağım” dedi.

‘TÜRKİYE’Yİ SEVİYORUM’
Daha önce İstanbul’a tatil için 

geldiğini belirten başarılı oyuncu, “Bu 
ülkeyi seviyorum. Ayrıca İstanbul’u da 
seviyorum ve İstanbul büyük bir şehir. 
Türk kültürü hakkında da biraz bilgim 
var. Konya’yı keşfediyorum ve kent 
hakkında güzel şeyler duydum. Bun-
lar benim için güzel şeyler” değerlen-
dirmesinde bulundu.
n İHA



RPS
Şampiyon sahaya indi

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz, son Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor, 
2017-2018 sezonunun ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay gözetiminde 

gerçekleştirilen idmana, yeni transferler de katıldı. İdman öncesinde dualar edilerek kurban kesildi

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da yeni sezon çalışma-
ları dün başladı. Kayacık Tesis-
leri’nde biraraya gelen Anadolu 
Kartalı, yeni sezonun ilk çalışmasını 
yaptı. Çalışmaya yeni transferlerin 
yanı sıra Konyaspor ile sözleşmesi 
devam eden ancak kiralık olarak 
başka takımlarda bulunan oyun-
cular da dahil oldu. Mustafa Reşit 
Akçay ve ekibinin ilk antrenmanı 
öncesinde toplu fotoğraf çekildi. 
Konyaspor’un ilk idmanına basın 
mensupları yoğun ilgi gösterdi.

ANTRENMAN ÖNCESİ 
KURBAN KESİLDİ

Temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un 2017-2018 sezonu önce-
sinde ilk kez çalıştığı idman öncesi 
Konyaspor yönetimi tam kadro 
tesislerde yer aldı. Konyaspor Baş-
kanı Ahmet Şan ve ekibi, idman 
öncesinde edilen duanın ardından 
bir kurban keserek, yeni sezonda 
oyunculara başarılar diledi. Kesilen 
kurban ve edilen duanın ardından 
Konyaspor’un ilk idmanı başladı.

YENİLER İDMANDA YER ALDI
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 

Konyaspor’un yaptığı ilk idmana 
yeni transfer edilen oyuncular da 
katıldı. Konyaspor ile sözleşme 
imzalayan Mehdi Bourabia, Patrik 
Carlgren, Savaş Polat, Seddar Ka-
raman, Konyaspor forması ile ilk 
çalışmasını yaptı. Konyaspor ile 
sözleşme imzalayan ancak izinde 
olan Abdou Razack Traore ise ant-
renmanda yer almadı. 
YAVRU KARTAL’DAN İKİ OYUNCU

Geçtiğimiz sezon Konya Anado-
lu Selçukspor forması giyen oyucu-
lardan Burak Saban ve Özkan Taşte-
mur da Konyaspor’un sezon öncesi 
kampına katıldı. Geçen sezon Yavru 
Kartal’da gösterdikleri performans 
ile dikkat çeken futbolcular, Mus-

tafa Reşit Akçay’ın raporu doğrul-
tusunda Konyaspor’un kadrosuna 
dahil edildi. Akçay’ın oyuncuları 
beğenmesi durumunda iki futbolcu 
da Konyaspor’da kalacak. Ayrıca 
Seddar Karaman da Konyaspor ile 
sözleşme imzalamış ve Konyaspor 
kampına dahil olmuştu.

GENÇLER HIRSI KÜPÜ
Konyaspor’un sezon öncesi 

yaptığı ilk idmanda genç oyuncu-
ların hırslı görüntüsü dikkat çekti. 
Konyaspor forması giymek için 
yoğun şekilde çalışan futbolcular, 
Teknik Direktör Mustafa Reşit Ak-
çay’ın gözüne girebilmek için büyük 
çaba sarf ediyor. Altyapıya ve genç 
oyunculara değer veren tecrübeli 
hocanın ise vereceği karar merakla 
bekleniyor.

PAS ÇALIŞMASI İLE BAŞLADI
Konyaspor’da yeni ve eski 

oyuncularla birlikte 21 futbolunun 
katıldığı sezon öncesi ilk idmanı, 
pas çalışması ile başladı. 5’e 2 top 

kapma yapan Yeşil beyazlı futbolcu-
lar bu çalışmanın ardından ısınma 
koşusu yaptı. Atiker Konyaspor’da 
kaleciler ayrı çalışırken, Halil İbra-
him Sönmez fizyoterapist ile birlikte 
yan sahada koştu.

İZİNDE OLANLAR VAR
Geçen sezon Türkiye Kupası 

şampiyonu olan ve yeni sezonda 3 
kulvarda birden yarışacak olan Kon-
yaspor’un yaptığı ilk idmana bazı 
oyuncular katılmadı. Yeşil beyazlı 
takımda, ülkelerinin milli takımında 
olan Nejc Skubic, Riad Bajic, Amir 
Hadziahmetovic, Jagos Vukovic ve 
Traore ile izinde olan Serkan Kırı-
nıtlı, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı 
katılmadı. Bu oyuncuların Erzurum 
kampında takıma dahil olması bek-
leniyor.

7 TEMMUZ’A KADAR KONYA’DA
Konyaspor’da yeni sezon hazır-

lıkları 7 Temmuz’a kadar Konya’da 
devam edecek. 3 ayrı kamp dönemi 
geçirmesi beklenen Yeşil beyazlı 

takım, bu tarihe kadar burada çalış-
tıktan sonra Erzurum’a gidecek. 14 
Temmuz’a kadar Erzurum’da çalı-
şacak olan Atiker Konyaspor, daha 
sonra Avusturya kampına gidecek. 
İlk kamp dönemlerinde kondisyon 
ağırlıklı çalışacak olan Konyaspor, 
Avusturya’da taktik çalışmalara ve 
hazırlık maçlarına ağırlık verecek.

‘KARAKTERLİ BİR 
OYUNCU GRUBU’

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da teknik direktör Mus-
tafa Reşit Akçay da ilk idmanına 
çıktı. Antrenman öncesinde açık-
lamalarda bulunan tecrübeli çalış-
tırıcı, zorlukları birlik ve beraberlik 
içinde halledeceklerini ifade etti. 
Reşit Akçay, “Yeni sezon hepimi-
ze hayırlı olsun. Çok karakterli bir 
oyuncu grubu ile çalışacağız. Sezon 
içinde zorluklar olacak. Bunları da 
hep birlikte halledeceğiz. Güçlü bir 
takım oluşturmak için çalışacağız” 
ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ


