
Kuyumuzu kazıyoruz!
Kaçak kuyular 

yeraltı rezervine 
adeta darbe vuru-
luyor. Konya, Ka-

raman, Aksaray 
ve Niğde illerinde 
66 bin 800 kaçak 
kuyu tespit edildi

KAÇAK KUYU SORUNU SÜRÜYOR
2012 yılında Bakanlar Kurulu Kara-
rıyla Yer altı suyu tahsisine kapatılan 
Konya Kapalı havzasında, sondaj 
çalışmalarına kurumca müsaade 
edilmiyor. Buna rağmen, vatandaş-
lar tarafından kaçak kuyu açılmaya 
devam ediliyor. Geçtiğimiz kış mev-
siminde yağışların bol olmasına rağ-
men kaçak kuyu sorunu ile birlikte 
su rezervi azalmaya devam ediyor.

REZERV HER GEÇEN GÜN AZALIYOR
Devlet Su İşleri (DSİ) Konya 4. Bölge 
Müdürü Birol Çınar, “Kaçak kuyular 
bizim için hassas olan bir konu başlı-
ğı. Kar ve yağmur suları bu yıl için yüz 
güldürse de istenen potansiyelde ol-
duğunu söyleyemeyiz. Bir de bu duru-
ma kaçak kuyuların açılması eklenin-
ce yeraltı suyu rezervimiz her geçen 
gün azalıyor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Üretim yapısı daha
da güçlenecek’

Engelim yoluma
asla çıkamaz!

Konya Sanayi Odası (KSO) 
Başkanı Memiş Kütükcü, yeni 
üretim reform paketinin hayırlı 
olmasını dileyerek, “Türkiye çok 
daha güçlü ve rekabetçi bir üre-
tim yapısına kavuşacak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

AK Parti Konya Milletvekili 
Özdemir, bedensel engeli 
nedeniyle evde başladığı eğitim 
hayatını başarılarla tamamlayıp 
Milletvekili oldu. Özdemir başa-
rısını, “ Engelimi inkar etmiyo-
rum, ama yoluma çıkmasına da 
izin vermiyorum” diyerek anlattı. 
n HABERİ SAYFA 15’TE
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Bayram bitti 
fiyatlar indi

Ramazan Bayramının ardından 
meyve ve sebze satışlarında durgunluk 

yaşanıyor. Pazar esnafları yerli ürünlerin 
gelmesini beklerken, havaların geç ısın-
masından ürünlerin geç geleceğini söyle-
di. Ayrıca esnafa göre fiyatlar bayramdan 

sonra düştü.   n HABERİ SAYFA 17’DE

Havaların bir anda ısınması sadece vatan-
daşları değil, araçları da etkiliyor. Araba tamir-
cisi Rahman Ekmekçi, insanların olduğu gibi 
araçlarında da bakımdan geçmesi gerektiğini 
belirtiyor. Ayrıca uzmanlar yoldayken hararet 
yapan araçların durdurularak hiç bekletmeden 

yardım almaları gerektiği belirtiliyor.  
n HABERİ SAYFA 12’DE

Akşehir’de yapılan Yörük Türkmen Kültür 
Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Şenliklere 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. 
Burada konuşan Davutoğlu, “Bu obalardan hain 

çıkmaz, bilinsin ki bu obalardan küçük hesap 
yapanlar çıkmaz, bilinsin ki bu obalardan sadece 

kardeşlik, muhabbet ve kardeşlik çıkar” dedi.
n HABERİ SAFYA 13’TE

Sıcak hava araçları 
da etkiliyor!

Yörük obalarından 
hain çıkmaz

060502
15 Temmuz’u anlatan 
karikatürler yarıştı

Hayaller mini 
bahçeye dönüşüyor

Sıcaklara karşı 
3 litre su tüketin!

BölgeBölgeBölge

PETROL İSTASYONU
DEĞİL YAŞAM ALANI

Yıldız Petrol farklı imkanlar sunuyor

Yıldız Petrol İşletme Sahibi Rıza Yıldız, “Mevcut alanımızın 
içerisinde market, Bosch Car servisi, Lasmax oto lastik, 11 
adet yıkama alanı, kuaför, unlu mamulleri satan bir işletme, 
erkek yurdu ve emlakçı dükkânlarımız var. Kısacası büyük 
bir yaşam alanı” dedi.

n HABERİS AYFA 4’TE

ÇOCUKLARIN HAYAL 
DÜNYASINI GENİŞLETİYOR

80 Binde Devr-i Alem Parkı’na yoğun ilgi

Meram Belediyesi tarafından 
3 yıl önce hizmete açılan ve 

Konya turizmine önemli katkı 
sağlayan 80 Binde Devr-i 
Alem Parkı özellikle yaz 

döneminde yoğun ziyaretçi 
akınına uğruyor. Park farklı 
bölümleri ile çocukların da 

ilgisini çekiyor. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

Havalar ısındı, vatandaşlar gölgelik aradı

Sıcaktan bunalan 
parklara koştu!

Bayramın ardından kendini gösteren güneş 
Konya’yı adeta kavurmaya devam ediyor. Hava 
sıcaklıkların etkili olduğu bu günlerde vatan-
daşlarda serinlemek ve güneşten korunmak 
için park alanlarını ve ağaç altındaki gölgelik-
leri tercih ediyor.

Hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar bu 
nedenle piknik alanlarını doldurdu. Vatandaşlar 
gölgenin keyfini çıkarırken, mangal yapmayı da 
ihmal etmedi. Meteoroloji ise bugün sıcaklıkla-
rın daha fazla olacağı konusunda uyardı. 
n HABERİ SAYFA 17’DE
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Uzun yıllar ortalamasının altında yağış alan Konya Ovası’nda yeraltı suları çekiliyor. Buna bir de kaçak kuyular eklenince, 
yeraltı rezervine adeta darbe vuruluyor. Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde 66 bin 800 kaçak kuyu tespit edildi

Yeraltı suyumuz çekiliyor!
2012 yılında Bakanlar Kurulu Ka-

rarıyla Yer altı suyu tahsisine kapatı-
lan Konya Kapalı havzasında, sondaj 
çalışmalarına kurumca müsaade edil-
miyor. Buna rağmen, vatandaşlar ta-
rafından kaçak kuyu açılmaya devam 
ediliyor. Geçtiğimiz kış mevsiminde 
yağışların bol olmasına rağmen ka-
çak kuyu sorunu ile birlikte su rezervi 
azalmaya devam ediyor. Konuya iliş-
kin gazetemizin sorularını cevaplayan 
Devlet Su İşleri (DSİ) Konya 4. Bölge 
Müdürü Birol Çınar, su derinliğinin 
düştüğünü aktardı.

“YILDA 1-1.5 METRE 
SU DERİNLİĞİ DÜŞÜYOR”

Kuyu açılması ile ilgili verileri pay-
laşan Çınar, su rezervinin korunması 
gerektiğini belirterek, “Kaçak kuyular 
bizim için hassas olan bir konu başlığı. 
Kar ve yağmur suları bu yıl için yüz gül-
dürse de istenen potansiyelde olduğu-
nu söyleyemeyiz. Bir de bu duruma ka-
çak kuyuların açılması eklenince yeraltı 
suyu rezervimiz her geçen gün azalıyor.  
Her yıl aşırı çekimlerden dolayı Yer altı  
seviyesinde 1-1,5 metre arasında dü-
şümler olmaktadır. Bölge sınırlarımıza 
içerisinde Konya, Karaman, Aksaray 
ve Niğde illeri var. 2008 yılında bölge 

çapında bir araştırma yapılmış, bu araş-
tırmaya göre bölgemizde toplam 66 bin 
800 adet kaçak kuyu tespit edilmiştir” 
diye konuştu.

YER ALTI SULARI KRİTİK DURUMDA
Yasal olarak yeni bir kuyunun açıl-

masıyla ilgili neler yapılması gerektiğini 
belirten Birol Çınar,“ Konuyla alakalı 
kuyunun açılma izni ile ilgili 167 sayı-
lı Yeraltı suyu yasamız mevcut. Buna 
göre arama ve kullanma belgesinin 
hazırlanması ile ilgili YAS Tüzüğün 

7. Maddesi b fıkrası gereğince Jeolog, 
Hidrojeolog veya mühendisin mesuli-
yeti ve nezareti altındadır. Saha açıksa 
önce arama ruhsatı için izin isteniyor.  
Daha sonra bu başvuru bize iletiliyor. 1 
yıl başvuru süresi var. Eğer kabul edi-
lirse sondaj açılıyor ve bizle tekrar ileti-
şime geçiliyor. İlgili çalışanlarımız saha 
incelemeleriyle birlikte şartları gerekli 
gördükleri takdirde kullanım belgesini 
veriyoruz.  Su tahsisine kapalı havzalar-
da hiçbir şekilde kuyu açımına ve kuyu 
ruhsatına müsaade vermiyoruz. Çünkü 
bu alanlar YAS seviyesi kritik rezerve 
ulaştığından Bakanlar kurulu kararıyla 
kapalı saha olarak ilan edilmiştir. 
KAÇAK KUYULARA BİN LİRADAN 5 BİN 
TÜRK LİRASINA KADAR CEZASI VAR

Kaçak açılan  kuyularla ilgili önce-
likle görevliler konunun muhatabını 
uyararak, yasal işlem yapılmadan önce 
bilgilendiriliyor. Ardından vatandaş 
buna karşın izinsiz kuyu açarsa tutanak 
tutularak bin liradan 5 bin liraya kadar 
artan para cezası uygulanıyor. Buna 
rağmen vatandaş kaçak kuyusunu ha-
len kapatmazsa para cezası 9 bin liraya 
çıkıyor ve ilgili kurumlarla bilgi paylaşı-
mı yapılıyor. 
n UFUK KENDİRCİ

Kaçak kuyu açılması konusunda vatandaşları 
uyaran DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Birol 
Çınar, “Her yıl aşırı çekimlerden dolayı 

Yer altı  seviyesinde 1-1,5 metre arasında 
düşümler olmaktadır” dedi. 

Çiğdem ve Fatih Satılmış çiftinin oğulları Yusuf ile Yunus Emre erkekliğe ilk adımı attı Kezban Emel Gündoğdu ve Hasan Koçak gerçekleştirilen düğünle mutluluğa ‘Evet’ dedi

Çiğdem ve Fatih Satılmış
çiftinin oğulları sünnet oldu

Kezban Emel Gündoğdu
ve Hasan Koçak çifti evlendi

Konya Şeker Satın Alma 
Müdürü Fatih Satılmış, oğul-
ları Yusuf ve Yunus Emre’yi 
sünnet ettirdi. Pelitli Bahçe’de 
gerçekleştirilen organizasyon 
renkli görüntülere sahne oldu. 
Mehteran Ekibi, at gösteri-
mi, palyaço, kuş uçurtma gibi 
birçok faaliyetin gerçekleştiği 
sünnet töreninde misafirler 
keyifli dakikalar geçirdi. Satıl-
mış aileleri gelen davetlilerle 
tek tek ilgilenerek davetlilerin 

hayırlı olsun dileklerini kabul 
ederken, davetlilere geleneksel 
Konya düğün pilavı ikramı ya-
pıldı. Davetliler sünnet çocuk-
larına hediye takdiminde bu-
lundu. Çiğdem Satılmış ve Fatif 
Satılmış çifti de en az çocukları 
kadar mutlu ve heyecanlıydı. 
Yenigün Gazetesi olarak sün-
net olan miniklere geçmiş der, 
Satılmış ailesine hayırlı olsun 
dileklerimizi iletiriz. 
n UFUK KENDİRCİ

Gazetemizin muhabir-
lerinden Ufuk Kendirci’nin 
ilkokul arkadaşı Kezban 
Emel Gündoğdu ve nişan-
lısı Hasan Koçak bir ömür 
mutluluğa evet dedi. Sel-
çuklu Nikah Salonu’ndaki 
etkinliğe aileler ve çiftin 
sevenleri katılırken, da-
mat tarafının arkadaşları 
damadın gelinin ayağına 
basmalarını isteler de gelin 
hanım geleneği bozmadı. 

Zaman zaman duygusal 
anların yaşandığı nikah 
töreninde, davetliler genç 
çiftle fotoğraf çektirmek 
için sıraya girdiler. Düğün 
mutluluğu yaşayan aileler, 
davetlilerle tek tek ilgilene-
rek hayırlı olsun dileklerini 
kabul ettiler. Mutlulukları 
gözlerinden okunan güzel 
çiftimize bir ömür boyu 
mutluluklar diliyoruz. 
n UFUK KENDİRCİ
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15 Temmuz’u en iyi anlatan karikatürler belirlendi. Yarışmada dereceye girenlere ödül verilecek Selçuklu Belediyesi tarafından Kosova Mahallesi’ne kazandırılacak mahalle konağının yapımına başlandı

15 Temmuz’u en iyi anlatan
karikatürlere ödül verilecek

Selçuklu sosyal ve kültürel
yatırımlara devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya 
Şubesi ta-rafından düzenlenen “15 
Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması” 
sonuçlandı. 

15 Temmuz 2016’daki ihane-
tin unutulmaması, darbe girişimine 
karşı halkın direnişinin hafızalarda 
yer etmesi, şehitlere ve gazilere vefa 
maksadıyla düzenlenen yarışma 6 
Mart - 19 Haziran tarihleri arasında 
düzenlendi.  Yüzlerce karikatürün 

gönderildiği yarışmada TYB Onursal 
Başkanı D. Mehmet Doğan, Sadık 
Yalsızuçanlar, Şahin Güneş, Demir-
han Kadıoğlu ve Vural Kaya’dan olu-
şan jüri heyetinin değerlendirmeleri 
sonucu 100 eser seçilerek ilk üçe 
girenler ve Jüri Özel Ödülüne layık 
görülen eserler belirlendi.  Değerlen-
dirme sonucunda birinciliğe Batuhan 
Çetin, ikinciliğe Çağrı Fatih Cebe-ci, 
üçüncülüğe Cemil Safitürk, Jüri Özel 
Ödülüne ise Ayşenur Palabıyık’ın 

eserleri layık görüldü. 
ÖDÜL TÖRENİ 15 TEMMUZ’DA 
Yarışma neticesinde birincilik 

kazanan karikatüre 5 bin, ikinciye 3 
bin 500, üçüncüye 2 bin ve Jüri Özel 
ödülüne layık görülen esere de bin 
lira ödül verilecek. Dereceye giren 
eser sahiplerinin ödülleri 15 Tem-
muz Cumartesi günü saat 14.00’da 
Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kül-
tür Merkezinde yapılacak törenle tak-
dim edilecek.  n HABER MERKEZİ

Sosyal belediyecilik faaliyetle-
riyle Türkiye’de öncü olan Selçuklu 
Belediyesi, ilçeye yeni sosyal yaşam 
alanları kazandırmaya devam edi-
yor. Daha önce Selçuklu’nun 9 farklı 
bölgesine yapılan mahalle konakları-
na bir yenisi daha ekleniyor. Kosova 
Mahallesi’ne kazandırılacak mahal-
le konağının 2018 Haziran ayında 
açılması planlanıyor. Temel kazısı 
yapılan tesiste ekipler temel demiri 
döşemesini gerçekleştiriyor. Tesis, 
tamamlanmasıyla nüfusun yoğun 
olduğu mahallede sosyal hayata sağ-
layacağı katkı ile önemli bir boşluğu 
doldurmuş olacak. 

Vatandaşların her türlü sosyal ve 
kültürel faaliyetlerini rahatça gerçek-
leştirebileceği bir yaşam alanı olacak 
olan Kosova Mahalle Konağı 3 bin 
595 metrekare inşaat alanına sahip 
olacak.  

Zemin ve birinci kattan oluşacak 
mahalle konağının zemin katında 
emekli lokali, kapalı havuz, spor salo-
nu, hamam, buhar odası, ılıklık, vita-
min bar ve sauna yer alırken, tesisin 
birinci katında hanımlar lokali, semi-
ner odası, fitness salonu, spor salonu 
ve soyunma odaları yer alacak.  Sel-
çuklu’da sosyal yatırımların ilçeye 
değer kattığını ifade eden Selçuklu 

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay,” İlçeye kazandırdığımız mahalle 
konakları ile vatandaşlarımızın sos-
yal, kültürel ve sportif hayatına katkı 
sağlıyoruz. 

Vatandaşlarımızın tesislerimize 
olan yoğun ilgisi bizleri yenilerini ka-

zandırma konusunda teşvik ediyor. 
Kosova Mahallesi’nde yapımına baş-
ladığımız tesisimiz tamamlandığında 
mahalleye değer katacak” dedi.  Ko-
sova Mahalle Konağı 5 milyon 203 
bin 800 TL’ye mal olacak.
n HABER MERKEZİ

U. İbrahim Altay

Konya turizmine önemli katkı sağlayan 80 Binde Devr-i Alem Parkı, turistlerin ilgi odağı oluyor

80 Binde Devr-i Alem Parkı
turistlerin ilgi odağı oluyor

Meram Belediyesi tarafından 
3 yıl önce hizmete açılan ve Konya 
turizmine önemli katkı sağlayan 80 
Binde Devr-i Alem Parkı özellikle yaz 
döneminde yoğun ziyaretçi akınına 
uğruyor. Parkın farklı konseptleriy-
le Türkiye’de ilk olduğunu hatırla-
tan Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru,  “Hem tarih öncesi dinozorla-
rın maketlerinin hareketli bir şekilde 
bulunması, hem minyatür eserleri, 
hem de masal kahramanlarının bu-
lunması ile bu parkımız ülkemizde 
bir ilk olma özelliği taşıyor. Hareketli 
dinozorların bulunduğu T-rex Parkı 
bölümü, çocuklarımızın yoğun ilgisi-
ni çekiyor” dedi. Tarih, kültür, sanat, 

bilim ve teknolojinin bu parkta bu-
luştuğuna dikkat çeken Başkan Toru, 
“80 Binde Devr-i Alem Parkımız, üç 
bölümden oluşmaktadır. Hareket-

li ve sesli dinozorların bulunduğu 
T-rex Parkı, bire bir ölçekli olarak 
yapılmıştır. Bu bölümde 50 adet ha-
reketli dinozor maketi yer almaktadır. 
İkinci kısım ise ecdadımızın tarihi ve 
kültürel mirasını yansıtan 120 adet 
minyatürden oluşan Cihan-ı Türk 
Parkı’dır. Bu bölümde atalarımızın 
hüküm sürdüğü topraklarda yer alan 
önemli tarihi eserlerin minyatürleri 
bulunuyor. Pamuk Şekeri Parkı ise 
çocuklarımızın hayal dünyasına kat-
kıda bulunmaktadır. Bu üç alandan 
oluşan parkımızda bunun haricinde 
yeşil alanımız, çocuk oyun gurupları-
mız ve kadırgamız da var” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Fatma Toru

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, muhtarın belediyeler ve halk arasındaki köprü olduğunu söyledi

‘Muhtarlarımızla Karatay’a 
el ele hizmet veriyoruz’

Başkan Mehmet Hançerli’ye 
bayram ziyaretleri sürüyor. Bu kap-
samda Konya Muhtarlar Birliği Der-
neği Başkanı Suat Uzun ve yönetimi 
Başkan Hançerli’yi makamında zi-
yaret etti. Suat Uzun ve yönetiminin 
gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan 
Hançerli, muhtarlarla ortak hareket 
ederek bölgeye hizmet ettiklerini 
belirtti. Başkan Mehmet Hançerli, 
“Muhtarlarımızla el ele vererek Kara-
tay’a hizmet ediyoruz. Muhtarlarımız 
günün 24 saati halkın hizmetinde. 
Vatandaşlarımız da sıkıntılarını önce 
muhtarlarımıza anlatıyor. Bu yüzden 
muhtarlarımız bizim halk içindeki 
temsilcimiz, gözümüz, kulağımız. 

Mahallelinin isteklerini, beklentile-
rini, sorunlarını, muhtarlarımızdan 
öğreniyor, bölgeye hizmeti işbirliği 
içinde gerçekleştiriyoruz. İlçemizin 
sorunlarının çözümünde muhtarları-
mızdan da destek alıyoruz. Muhtar-
larımız seçilmiş insanlardır. Onların 
görüşlerini fikirlerini dikkate almalı-
yız. Tüm muhtarlarımıza kapımız her 
zaman açık” şeklinde konuştu. 

Belediye olarak vatandaşlara hiz-
met veren 82 mahalledeki her nok-
taya ulaştıklarını dile getiren Başkan 
Hançerli, “İlçemizin ihtiyacı olan fi-
ziki ve sosyal projeleri birer birer Ka-
ratay’a kazandırıyoruz. Şehir Parkı, 
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi, 
Çelebi Cami, Konya’nın en uzun Tar-

tan Pisti ve daha birçok projeyi haya-
ta geçirdik. Çok yakın bir zamanda 
Konya’nın büyük bir eksiğini tamam-
layacak olan Konya’nın en büyük Kır 
Düğün Salonunu yine hemşehrileri-
mizin hizmetine sunacağız. Yakında 
inşaatı tamamlanacak olan Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezimizde bölgenin 
önemli bir ihtiyacını karşılayacak. 
Bunun yanında ilçede alt yapı, asfalt, 
temizlik gibi çalışmalarımız da hız-
la devam ediyor. Karatay için gece 
gündüz çalışmaya devam edeceğiz” 
dedi Konya Muhtarlar Birliği Derneği 
Başkanı Suat Uzun da, Başkan Han-
çerli’nin muhtarlarla olan koordineli 
çalışmalarından çok memnun kaldık-
larını söyledi.  n HABER MERKEZİ
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Yıldız Petrol İşletme Sahibi Rıza Yıldız, “Mevcut alanımızın içerisinde market, Bosch Car servisi, Lasmax oto lastik, 11 adet yıkama 
alanı, kuaför, unlu mamulleri satan bir işletme, erkek yurdu ve emlakçı dükkânlarımız var. Kısacası büyük bir yaşam alanı” dedi

Geniş alan, rahat alışveriş

Rıza Yıldız. 1986 Konya doğum-
luyu. Selçuk Üniversitesi İşletme 
bölümünden mezun oldu ve uzun za-

mandır akaryakıt sektörünün içerisin-
de çalışmakta. İstasyonun da işletme 
sahibi.

YILDIZ PETROL İŞLETME 
SAHİBİ RIZA YILDIZ KİMDİR?

Rıza Yıldız, akaryakıt sektörünün 
güvenlik noktasındaki önemine değine-
rek, Yıldız Petrol olarak bu noktada üst 
seviyede tedbirler aldıklarını söyledi. 
“Bizim ve Opet’in güvenlik konusunda 
çok hassas çizgileri var” diyen Yıldız, 
“Personelimizden, dolum yapmak için 
gelen müşterilerimize kadar güvenlik 
kurallarımız var. Hizmet veren saha ele-
manlarımız sürekli bu konularla alakalı 
olarak denetime girer ve aldıkları eği-
timler sayesinde müşterilerimizi doğru 
yönlendirmeye gayret eder. Özellikle 

sigara konusunda çok hassasız. Bizim 
görmediğimiz ancak kokusunu rahatlık-
la hissedebileceğimiz benzin buharları 
bu konuda çok dikkat edilmesi gereken 
bir unsur. İşte tüm bunları kurallara uy-
mayan vatandaşlarımıza tek tek anlatı-
yoruz. 

Bizlerin hassasiyeti kadar onlardan 
da beklentilerimiz oluyor. Ama maale-
sef halkımızın kafasına ‘’bir şey olmaz’’ 
mantığı yerleşmiş. Bunu kırmak adına 
elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” 
şeklinde konuştu. 

‘GÜVENLİK KONUSUNDA
HASSAS ÇİZGİMİZ VAR’

Yıldız Petrol’ün dikkat çeken kam-
panyaları hakkında bilgi veren Rıza 
Yıldız, “Bu işe ilk başladığımız günden 
bu yana Opet markası altında hizmet 
veriyoruz. Opet’in de kampanya ko-
nularında devamlı girişimleri oluyor. 
Özellikle bankalarla yapmış olduğumuz 
anlaşmalarla özel indirimler yapılabili-
yor. ‘’Opet Kart’’ ile müşterilerimiz üc-
retsiz akaryakıt, kampanyalar ve çeşitli 
aktivitelerden faydalanabiliyorlar. Buna 
Opet tarafından sunulan bir sadakat 

kartı da diyebiliriz. Şirket olarak bizlerde 
tüm bunlara ilaveten EPDK’nın çizgileri 
dâhilinde yakıtını bizlerden alan müşte-
rilerimize diğer alanlarımızda özel indi-
rimler gerçekleştiriyoruz. Artık halkımız 
kendisine faydalı olan, cebine zararı do-
kunmayan tüm indirimleri takip ediyor 
ve bu konuda gerçekten bilinçliler. Biz-
lerde bu doğrultuda zaman zaman özel 
kampanyalarımızı halkımızın beğenisi-
ne sunuyoruz. Bu sayede güzel geri dö-
nüşlerde alıyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘KAMPANYALARDAN GÜZEL
GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ’

Motorlu araçların her geçen yıl 
artış göstermesiyle akaryakıt kulla-
nımı da buna bağlı olarak arttı. Bu 
nedenle akaryakıt önemli bir sektör 
haline geldi. Hemen hemen her 
mahallede, her caddede araçların 
benzin, mazot, gaz ihtiyacını karşı-
lamak amacıyla bir petrol istasyonu 
bulmak mümkün. Bu da sektörde 
rekabeti artırıyor. Ancak yaşanan 
bu tatlı rekabet, hizmet kalitesini 
de önemli ölçüde artırıyor. Yıldız 
Petrol de Konya’da vatandaşlara iyi 
hizmet sunmak için elinden gelen 
gayreti gösteren bir istasyon olarak 
dikkat çekiyor. Yıldız Petrol İşletme 
Sahibi Rıza Yıldız, işletmeleri hak-
kında önemli bilgiler verdi. 

Yıldız Petrol’ün kuruluş hikâ-
yesinden ve hizmet yerlerinden 
bahseder misiniz?

Sektöre ilk olarak 1996 yılında 
Opet markası altında Eski Garaj’da 
açtığımız istasyonumuz ile giriş 
yaptık. 21 yıldır da güvenle hizmet 
vermeye devam ediyoruz. Daha 
sonrasında 2011 yılında Sancak 
Mahallesi’nde bulunan istasyonu-
muzun açılışı gerçekleştirdik. 2013 
yılına kadar iki istasyon ile devam 
ettiğimiz sektörde Eski Garaj’da 
bulunan yerimizi kiraya vererek tek 
bir noktada işlerimize devam etme 
kararı aldık. Süre gelen zaman di-
liminde yapmış olduğumuz işlerle 
hem kalite hem de hizmet yönün-
den bilinirlik konusunda iyi bir nok-
taya geldik. Bunu daha yükseğe 
çıkartmak içinde faaliyetlerimize 
devam ediyoruz.

İstasyonunuzun teknik özellik-
lerini nelerdir? Alan içerisinde ne 
gibi hizmetler veriyorsunuz?

Toplamda 7000 metrekarelik 
bir alanda hizmet veriyoruz. İstas-
yonumuzun içerisinde iki ada LPG 
4 ada benzin ve motorin olmak üze-
re tüm akaryakıt ürünlerinin satışını 
gerçekleştiriyoruz. Ayrıca mevcut 
alanımızın içerisinde market, Bosch 
Car servisi, Lasmax oto lastik, 11 
adet yıkama alanı, kuaför, unlu ma-
mulleri satan bir işletme, erkek yur-
du ve emlakçı dükkânlarımız var. 
Yani kısacası büyük bir yaşam ala-
nına sahibiz. Burayı açarken oluş-
turmak istediğimiz havada buydu. 
Müşterilerimiz istasyon alanımıza 
girdikleri anda akaryakıt alımlarını 
yapsınlar, bakımlarını yaptırsınlar, 
alışverişini gerçekleştirsinler ve ih-
tiyaç duydukları ne varsa burada 
gidersinler istedik. Büyük bir oran-
da da bunu başarmış durumdayız. 
Lokasyon olarak iyi bir konumda ol-
mamızla birlikte geniş bir alanda en 
rahat hizmeti de vatandaşlarımıza 
sunuyoruz. Maksimum bir hizmet 
sunarak, Konya’nın en rahat istas-
yonlarından birisiyiz diyebilirim. 

Toptan ve perakende olarak 
satışlarınızı en fazla hangisinde 
gerçekleştiriyorsunuz?

İstasyonumuz ağırlık olarak pe-
rakende satışlara daha fazla önem 
vermekte. Bunun yanında toptan 
satışlarımızda oluyor ancak pera-
kende bizim iddialı olduğumuz bir 
alan olduğu için eğilimimizi bu yöne 
doğru gerçekleştiriyoruz. Sahip ol-
duğunuz müşteri memnuniyeti de 
burada kazanılıyor. Meblağ ne olur-
sa olsun az alanda çok alanda per-
sonellerimiz tarafından eşit hizmet 
alıyor. Buda fazlasıyla perakende 
satışlarımızı daha fazla gerçekleştir-
memize katkı sağlıyor. 

En fazla satışı hangi akaryakıt 
ürününüzde yapıyorsunuz?

Bulunduğumuz yer itibariyle 
tercih olarak iyi bir durumdayız. 
Tabi bu durum tüm akaryakıt ürün-

lerimizi satmamıza neden oluyor. 
Fiyat endeksli gidersek LPG tüke-
timi daha fazla. Ancak motorin sa-
tışlarımızın da LPG ile aynı seviyede 
gittiğini söyleyebilirim. Dediğim 
gibi yeriniz iyi ise tüm ürünlerinizi 
eşit miktarda gün içerisinde satıyor-
sunuz. Sonuç olarak yol üzerinde ol-
manın böyle bir avantajı var. 

Kaç personel ile hizmet veri-
yorsunuz? Güvenlik konusunda 
nelere dikkat ediyorsunuz?

Yaklaşık olarak 20 personel ile 

sahada hizmet veriyoruz. Bizim ve 
Opet’in güvenlik konusunda çok 
hassas çizgileri var. Olmazsa olmaz-
larımızın arasında diyebiliriz. Perso-
nelimizden, dolum yapmak için ge-
len müşterilerimize kadar güvenlik 
kurallarımız var. Hizmet veren saha 
elemanlarımız sürekli bu konularla 
alakalı olarak denetime girer ve al-
dıkları eğitimler sayesinde müşteri-
lerimizi doğru yönlendirmeye gay-
ret eder. Tabi bu gayret bazen ters 
tepki alsa da bu uyarıları yapmakla 
mükellef olduğumuzu iyi biliyoruz. 
Özellikle sigara konusunda çok has-
sasız. Bizim görmediğimiz ancak 
kokusunu rahatlıkla hissedebilece-
ğimiz benzin buharları bu konuda 
çok dikkat edilmesi gereken bir un-
sur. İşte tüm bunları kurallara uy-

mayan vatandaşlarımıza tek tek an-
latıyoruz. Bizlerin hassasiyeti kadar 
onlardan da beklentilerimiz oluyor. 
Ama maalesef halkımızın kafasına 
‘’bir şey olmaz’’ mantığı yerleşmiş. 
Bunu kırmak adına elimizden gelen 
her şeyi yapıyoruz. Bir şey olmaz 
dememek lazım. Bir kez olursa tam 
olur bu da kötü sonuçlar doğurur. 

Neden Yıldız Petrol tercih edil-
meli?

21 yılı aşkın bir süredir bu sek-
törün içerisinde yer alıyoruz. Hiz-

met odaklı ve tam anlamıyla en 
yüksek kalite ile çalışıyoruz. Opet’in 
de bir marka ve kalite algısı var. Biz-
lerde Konya’da bu markanın öncü 
bayilerinden birisiyiz. Açıldığımız 
ilk günden bu yana markamızı hiç 
değiştirmedik. Bu da bizim için bü-
yük bir istikrar örneği. Bu bağlamda 
devam edersek müşterilerini her 
daim memnun etme gayretinde 
olan bir marka var. Artık istasyon-
ların içerisine girdiğiniz zaman her 
şeyden önce titizlikle baktığınız yer 
lavabolar. 

Opet bu konuda göstermiş ol-
duğu üstün hizmet ve bizlerinde 
destekleriyle önemli bir noktaya 
geldi. Ayrıca engelli vatandaşla-
rımızı daha rahat hareket etmesi 
için sunulan bir tekerlekli sandalye 

projemiz var. Yaşam kemeri yani 
emniyet kemerinin yönlendirilmesi 
ile alakalı girişimlerimiz var. Sadece 
yakıtını al işini bitir gibi bir durum 
söz konusu değil. Bununla birlikte 
ön sahada çalışan arkadaşlarımı-
zın güler yüzlü hizmeti de önemli. 
Özellikle yönlendirme konusunda 
hassas olmamız gerekiyor ve doğ-
ruya sevk etmemiz lazım. Biz buna 
çok dikkat ediyoruz. Geniş bir alan 
da ferah bir hizmet sunmamız-
la birlikte bayan müşterilerimizin 
daha rahat hareket etmesine yar-
dımcı olan bir alanımız var. Yani 
kısacası buraya geldiğiniz ilk andan 
itibaren aklınıza ne gelirse yapabi-
leceğiz hem yaşam hem de ticari 
bir alan var. İşte bütün bu unsurlar 
tercih noktasında bize avantaj ka-
zandırıyor.

Yeni bir istasyon açma düşün-
ceniz var mı?

Tabi mevcut piyasa şartların-
da bu konu hakkında hemen karar 
vermek biraz riskli. İnce düşünerek 
hatasız hesaplar yaparak hareket 
edilmesi gereken bir durum. Zaman 
ne gösterir bilmiyorum ama herkes 
gibi bizlerde yeni bir yatırım yap-
mak isteriz. Fiyatların ve vergilerin 
üst seviyelerde olduğu ülkemizde 
böyle bir yatırım gerçekleştirmek 
için birkaç kez düşünerek hareket 
etmekte fayda var. Ayrıca Konya’da 
nüfusa oranla fazla istasyon sayısı 
bulunmakta. Burada önemli olan 
doğru bir hamle ile iyi bir konumda 
olmak. Tüm bunları iyi analiz ede-
rek hareket etmemiz gerekiyor. 

Son olarak eklemek istedikleri-
niz nelerdir?

Ciddi ve rekabeti yüksek bir 
sektörde hizmet veriyoruz. Konya 
istasyonların fazla olduğu, rekabetin 
ise en üst seviyelerde yaşandığı bir 
yer. Tabi rekabetten en fazla mem-
nun olan vatandaşlarımız oluyor. 
Özellikle LPG konusunda Konya en 
ucuz fiyatlara alım yapıyor diyebili-
rim. Bizlerde Yıldız Petrol olarak 21 
yıldır güven ve kaliteyle hizmet ve-
riyoruz. Artık tercih edilen, yaşam 
alanlarından faydalanılan bir firma-
yız. Bizi tercih eden tüm vatandaş-
larımıza teşekkür ediyoruz.
n SAMİ KAYALAR

Yıldız Petrol, engellilere karşı duyarlılık örneği gösterirken, farklı uygulamaları ile de dikkat çekiyor.

Y ıldız Petrol İşletme Sahibi Rıza Yıldız, ‘’Maksimum bir 
hizmet sunarak, Konya’nın en rahat istasyonlarından 

birisiyiz’’ dedi 

Yıldız Petrol içerisinde barındırdığı yaşam alanı ile dikkat çekiyor. 
Bu durum da vatandaşların tercihini artırıyor.



Konyalı yazarlar Konya’nın sem-
bollerinden birisi olan Takkeli Dağa 
çıkarak şehri tepeden temaşa etti-
ler.  TYB Konya Şubesinin düzenle-
diği “Yazılacak çok şeyimiz var, Ge-
vale’den Konya’yı Fotoğraflıyoruz 
” programı çerçevesinde Selçuklu 
Belediyesi tarafından tahsis edilen 
araçlarla Takkeli Dağ’a çıkıldı. Bu-
rada kazı çalışmaları yapan Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı ve ekibi tarafından 
karşılanan Konyalı Yazarlar, bütün 
Konya’yı aynı anda yukarıdan gör-
me imkanı buldu.  Yazarlara hoş 
geldiniz diyerek söze başlayan Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı, burada yapılan 
kazı ve çıkarılan tarihi kalıntılar hak-
kında bilgi verdi ve aynı zamanda 
rehberlik de yaparak yazarlara tarihi 
Gevale kalesini gezdirdi. 

İlk ziyaret yeri Firikler dönemin-
de yapıldığı tahmin edilen ve dağın 
yamacına oyulmuş bulunan tapınak 
olduğu tahmin edilen alana yapıldı. 
Prof. Çaycı bu alanın ilk yapılış ama-
cının bir tapınak olduğunu tahmin 
ettiklerini ama ilerleyen zamanda 
hizmet amaçlı olarak kullanılmış 
olabileceğini söyledi. Daha sonra 
yine kalenin alt Kısımında yer alan 
bir sarnıç ziyaret edildi. 

Sarnıcın özelliklerini anlatan 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Anado-
lu’da Urartulardan beri görülen bir 
olay olan kaleden gizli çıkış olarak 
kullanılan tünellerin bir su yoluna 
bağlanması geleneğinin burada da 
kullanıldığını ve bu sarnıcın gizli 
bir tünelle kaleye 
bağlandığını söy-
ledi. Tünelin bir 
kısmının açıldığı-
nı diğer bölümü-
nün de ilerleyen 
zaman içerisinde 
yapılacak olan ça-
lışmalarla açılma-
ya çalışılacağını 
belirtti. Sarnıçtan 
sonra kaleye doğ-

ru tırmanışa geçildi. Bu yürüyüş sı-
rasında kaya mezarlarına rastlandı. 
Prof.  Çaycı bu konuda. Tepenin di-
ğer tarafında çok sayıda IV. Yüzyıla 
ait kaya mezarı tespit ettiklerini ve 
ilerleyen zaman içerisinde yapılacak 
kazılar sonrasında burada bölgenin 
en büyük metropolitini bulacakları-
nı tahmin ettiğini söyledi. Kalenin 
bulunduğu zirve tabir edilen yere 
ulaşılınca gerçek bir tarihle karşıla-
şıldı. Burada kale surları kalıntıları 
ile birlikte müştemilatlara ait temel-
lerde gün yüzüne çıkarılmış. Burada 
da iki adet sarnıç var. Bunlardan bi-
risinin zindan olarak kullanıldığının 
tahmin edildiğini anlattı Prof. Dr. 
Ahmet Çaycı. Döneme ait kaynak-
larda Selçuklu ve Karamanoğulları 
döneminde prenslerin Gevale Ka-
lesine hapsedildiklerine dair malu-
matların yer aldığını belirten Prof. 
Çaycı bu insanların hapsedildikleri 
zindanın burası olabileceğini belirt-
ti ve yine zaman zaman Sultanların 
Gevale Kalesinde kaldığının belirtil-
diğine dikkat çekerek saray kalıntısı-
nı da dikkatli bir şekilde aradıklarını 
söyledi.  Gevale adının firig dilinde 
Kibele’den bozma olduğunun düşü-
nüldüğünü ve bu bölgenin Anado-
lu’nun en kadim yerleşim yerlerin-
den birisi olduğunu söyleyen Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı, ilerleyen dönem 
içerisinde yapılacak kazı sonucunda 
elde edilecek bilgiler ışığında daha 
net bilgilere ulaşılabileceğini belirtti.
n HABER MERKEZİ
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‘Gevale Kalesi Anadolu’nun
en kadim yerleşimlerinden biri’

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) ve Konya Sanayi 
Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütük-
cü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın onayladığı, iş dünyasını ve 
OSB camiasını yakından ilgilendiren 
Üretim Reform Paketinin iş dünyası-
na hayırlı olmasını temenni etti. Kü-
tükcü, büyük badireler atlatmasına 
rağmen hızla toparlanarak, bu yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 5 büyüyen Türki-
ye’nin bu reformlarla birlikte büyüme 
ivmesini devam ettireceğini kaydetti.  
Uzun süredir üzerinde çalışılan ve ka-
muoyunda Üretim Reform Paketi ola-
rak bilinen ‘Sanayinin Geliştirilmesi 
ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’un Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdiğini belir-
ten Kütükcü, bu kanunla birlikte iş 
dünyası için yeni bir dönemin başla-
dığının altını çizdi. Kütükcü, kanunun 
iş dünyasının ve üretimin üzerindeki 
yükleri önemli ölçüde hafifleteceğini 
vurgulayarak, “Kanunun onaylan-
masıyla birlikte sanayicilerimizin, 
belediyelerden hafta sonu çalışma 
ruhsatı alma zorunluluğu kalktı. İşlet-
melerimizin organize sanayi bölgele-
rinde yapacakları yatırımlarda yatırım 
maliyetinin azaltılması amacıyla arsa 
tahsislerinden damga vergisi alınma-
yacak. OSB’ler ve diğer planlı sanayi 
bölgelerindeki işletmelerimiz emlak 
vergisinden muaf olacak. Yıllardır 
söylediğimiz TRT payı ise kaldırıldı. 
OSB’lerde arsa tahsis rakamlarına üst 
sınır getirildi. OSB’lere faaliyetleri için 
gerekli olan ve bakanlıkça uygun gö-
rülecek projeler için kredi verilebile-
cek, finans kuruluşlarından kullanılan 
krediler için ise kredi faiz desteği sağ-
lanabilecek. Yine OSB’lerden KOS-

GEB payı kaldırıldı. Tüm bunların yanı 
sıra pek çok düzenlemeyi beraberinde 
getiren kanunla birlikte, Türkiye çok 
daha güçlü ve rekabetçi bir üretim ya-
pısına kavuşacak. Başta Cumhurbaş-
kanımız Sayın Erdoğan başta olmak 
üzere, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanımız Sayın Faruk Özlü’ye, Maliye 
Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a, Sanayi 
Komisyon Başkanımız Sayın Ziya Al-
tunyaldız ile komisyon üyelerine ve 
emeği geçen herkese iş dünyamız 
adına teşekkür ederim” dedi.
YURTDIŞINDA OSB KURULABİLECEK

Türkiye’de ilk OSB’nin 1961 yı-
lında kurulmasından bu yana çok 
önemli mesafeler kat edildiğini, şu 
anda 1 milyon 750 bin civarında istih-
dam sağlanan OSB’lerin artık küresel 
başarı hikayeleri yazdığını aktaran 
Kütükcü, bu kanunla Türkiye’nin Ba-

kanlar Kurulu izniyle yurtdışında da 
OSB kurabilmesinin yolunun açıldığı-
nı belirtti.

OSBÜK, DAHA KURUMSAL 
BİR YAPIYLA HİZMET ÜRETECEK
Kütükcü, 2002 yılında OSB’lerin 

kendi aralarında yardımlaşmalarını 
sağlamak amacıyla kurulan OSBÜK’e 
de ‘özel hukuk tüzel kişilik’ kazandı-
ran kanunun organize sanayi bölgele-
rinin temsil kabiliyetini artıracağının 
altını çizerek, “OSBÜK olarak artık 
OSB’lerimizi daha kurumsal bir ya-
pıyla temsil edeceğiz. OSB’lerimizin 
sorunlarının çözümünde daha etkin 
rol oynayarak, bölgelerimizi ve ülke-
mizi hep beraber büyütmeye devam 
edeceğiz. Ayrıca kanunla birlikte, 
OSB’lerimizde seçimler iki yılda bir 
değil, dört yılda yapılacak. Böylece 
hizmette süreklilik olacak” ifadelerini 

kullandı.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE 

İŞYERİ HEKİMİ BULUNDURMA 
ZORUNLULUĞU ERTELENDİ

Kütükcü, iş güvenliği uzmanı ve 
işyeri hekimi çalıştırma konularda da 
düzenlemeler içerdiğini bildirerek, 
şunları söyledi: “Kamu kurumları ile 
50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerleri için; iş güven-
liği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma 
zorunluluğu 1 Temmuz 2020’ye er-
telendi. Ayrıca 6331 sayılı kanunda 
öngörülen; az tehlikeli sınıfta yer alan 
ve 10’dan az işçi çalıştıran işyerleri 
için bazı kolaylıkların tanındığı 10 işçi 
kıstası elli işçiye kadar olan az tehlike-
li işyerleri şeklinde genişletildi. Yani 
50’den az çalışanı bulunan ve az teh-
likeli işyerleri iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetini kamu hizmet sunucuları 
veya aile hekimlerinden alabilecekle-
ri gibi, işyeri işverenleri veya işveren 
vekili tarafından Bakanlıkça ilan edi-
len eğitimleri tamamlamak şartıyla 
işe giriş ve periyodik muayeneler ve 
tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenli-
ği hizmetlerini yürütebilecekler. Bu 
düzenlemeler de sanayi işletmeleri-
miz ve işverenlerimiz açısından çok 
önemli.”

ÜNİVERSİTE-SANAYİ 
İŞBİRLİĞİNDE YENİ BAKIŞ AÇISI
Kütükcü, kanunun üniversite-sa-

nayi işbirliğine de yeni bir bakış açısı 
getirdiğini aktararak, devlet üniversi-
telerinin fen ve mühendislik bilimleri 
lisans öğrencilerinin, öğrenimlerinin 
son bir yarıyılını sanayi tesislerinde, 
teknoparklarda ve Ar-Ge merkezle-
rinde uygulamalı olarak geçirebile-
ceklerini, öğrencilere bu eğitimleri 
sırasında asgari ücretin net tutarının 
yüzde 35’i kadar ücret ödeneceğini 
sözlerine ekledi.  n İHA

‘Türkiye büyüme ivmesini sürdürecek’

KSO Başkanı Memiş Kütükcü Üretim Reform 
Paketinin iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Akvaryumlar içinde hazırlanan, daha çok oturma odalarında, salonlarda kullanılan ‘mini bahçe’ görümündeki teraryumlar, beton binalar arasında doğal ortama hasret kalanların ilgi odağı haline geldi

Hayaller mini bahçeye dönüşüyor
Şehrin kalabalığından ve gürültüsün-

den kaçıp doğayla huzur bulmak isteyen ancak 
bunun için fırsatı olmayanlar, bu özlemlerini 
“teraryum” adı verilen “mini bahçeler” ile gi-
deriyor.

Cam fanus ya da saksılarda, doğal ortam 
taklit edilerek yapılan teraryumlar, son za-
manlarda yediden yetmişe herkesin ilgisini 
çekmeye başladı. Mini bahçe görünümündeki 
teraryumlar, daha çok oturma odalarında, sa-
lonlarda kullanılıyor. 

Teraryumlarda, kişinin isteğine göre kimi 
zaman küçük bir orman, kimi zaman bir kasa-
ba, kimi zaman bir çöl, kimi zaman da renkli 
köy hayatı yansıtılıyor. Teraryumlara, bakımı 
kolay, canlı küçük bitkiler, toprak ve süs obje-
leri ile düzen içinde yerleştiriliyor. 

Genellikle bitki olarak kaktüsler ve sukü-
lentlerin kullanıldığı teraryumlar için en önem-
li malzeme ise hayal gücü. Kişisel beğeniy-
le şekillenen ve son halini alan mini bahçeler, 
ev sahiplerinin dinginleşmesini sağlıyor. Kon-
ya’da kent merkezinde uzun yıllardır çiçekçilik 
yapan Yavuz İzmir, müşterilerinin çiçek zevki-

nin zamanla değişmeye başladığını söyledi.
Özellikle son birkaç yıldır vatandaşların te-

raryumlara yoğun ilgi göstermeye başladığını 
ifade eden İzmir, bunun bakım kolaylığı, az 
sulama istemesi gibi nedenlerden ötürü, hem 
ev hem de iş yerleri için oldukça kullanışlı ol-
duğunu belirtti. 

İzmir, teraryum ilk ortaya çıktığında, yu-
varlak, sade cam fanuslarda yapılmaya baş-
landığına dikkati çekerek, “Şu anda geometrik, 
elma, armut, mantar gibi şekillerde camlarla, 
akvaryumlarla veya doğal ağaç parçalarından 
saksılarla teraryumlar yapılıyor.” dedi.

Mini bahçelerin yapımının ise son derece 
kolay olduğunu anlatan İzmir, toprak, lav kı-
rıkları, kaktüs ve sukülent türleri, küçük min-
yatürler ve bunları tamamlayan malzemelerle 
yaklaşık 40 dakika içerisinde küçük bir mini 
bahçe hayal edip, meydana getirebildiklerini 
aktardı.
“HAYAL EDİLENLERİ MİNYATÜRE DÖKÜYORUZ” 

İzmir, mini bahçeleri müşterilerin istekleri-
ne göre kurguladıklarını vurgulayarak, şunları 
kaydetti: “İnsanların hayal ettikleri şeyleri min-

yatüre dökerek teraryumları oluşturuyoruz. 
Bu teraryumlarda hayal gücünü yansıtıyoruz. 
Alan kişiler de memnun kalıyor. Biri geliyor, 
‘eşimle benim içinde olduğum bir bahçe yapa-
lım’ diyor. Bir başkası deniz havası sevdiği için 
‘deniz motifli olsun’ diyor, onu işliyoruz. Bazısı 
denizi sevdiği için gemilerin, minik kaplumba-
ğaların olduğu bir şeyler yapıp deniz havasını 
veriyoruz. Bazısı orman havası istiyor, biraz 
daha yeşillikler, doğallık kullanıyor, orman ha-
vası yakalıyoruz. Bazı kişiler de küçük bir çiftlik 
evi görmek istiyor, yapıyoruz.”

Müşterilerin eşine, dostuna, arkadaşına 
hediye olarak mini bahçeler aldığını dile geti-
ren İzmir, “Özellikle Sevgililer Günü, Anneler 
Günü gibi özel günlerde talep edilenler hep 
teraryumlar olmaya başladı. Doğumlarda bile 
hediye olarak teraryumlar tercih ediliyor. Çi-
çeklerin yerini artık teraryumlar almaya başla-
dı. Yoğun talep alıyoruz. İnsanların çok hoşuna 
gidiyor.” ifadelerini kullandı. İzmir, teraryum-
ları 100-300 liraya satışa sunduklarını sözleri-
ne ekledi.
n AA

Kişisel zevklere göre oluşturulan küçük bitkilerin yanı sıra farklı minyatür objelerin 
yerleştirildiği “mini bahçe”ler ev sahiplerinin hayal dünyasını da yansıtıyor.



Beyşehir ilçesinde, eşi tarafın-
dan kalbinden bıçaklanan koca ha-
yatını kaybetti. 

Olay, Dalyan Mahallesi’ndeki 
4 katlı bir apartmanın çatı katında 
meydana geldi. İddiaya göre, Sevim 
H., kendisini başka bir kadınla al-
dattığını düşündüğü kocası Ali H.’yi 
(28) bir süredir takip etmeye başla-
dı. Sevim H., takip ettiği kocasının 
dostu için kiraladığı ileri sürülen çatı 
katındaki eve geldi. Adrese gelen 
eşine kapıyı açan Ali H. ile araların-

da yaşanan tartışma, çift arasında 
kavgaya dönüştü. Masanın üzerin-
deki meyve bıçağını kapan kadın, 
yaşanan arbede esnasında bıçağı 
eşinin kalbine saplayınca Ali H. ağır 
yaralandı. 

Eşini bıçaklayan Sevim H.’nin 
kocasına suni teneffüs yaptırarak ilk 
müdahaleyi yaptıktan sonra adrese 
ambulans çağırması üzerine, olay 
ortaya çıktı. Adrese gelen 112 Acil 
Yardım ekipleri, yaralı Ali H.’yi Bey-
şehir Devlet Hastanesine kaldırmak 

üzere ambulansa aldı. Ambulansta 
kalp masajı yapılarak yaşama dön-
dürülmeye çalışılan şahıs, yapılan 
müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 
Ali H.’nin cenazesi otopsi için hasta-
ne morguna kaldırıldı. 

Polis ekipleri, cinayetin yaşandı-
ğı evde incelemelerde bulunurken, 
suç aleti meyve bıçağına ise el koy-
du. Çiftin evliliklerinden 2 çocukları 
olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruş-
turma sürürken, Sevim H. gözaltına 
alındı.  n İHA
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Ereğli ilçesinde, 9 yaşındaki çocuk kum 
yığınının altında kalarak can verdi.  Zengen 
mahallesinde yığılı olan kumda kendisine 
gölgelik yapmak için oyuk açan 9 yaşındaki 
Yasin Kılıç, oyuğun çökmesi ile kumun altın-
da kalarak can verdi. Çocuğun cansız bedeni 
cenaze nakil aracı ile Ereğli Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  n İHA

Kütahya’nın 
Simav ilçesinde 
uğradığı bıçaklı 
saldırı sonucu 
hayatını kay-
beden iş adamı 
Fatih Aydar’ın 
katil zanlısı, 
Konya’nın 
Ereğli ilçesin-
de yakalandı.  
Simav Genç 
İşadamları 
Derneği (SİM-
GİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Aydar’ı, kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü 
öne sürülen ve kaçan zanlı Abdulkadir K., 
Ereğli girişinde polisin yol kontrolü sırasında 
gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne 
götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sorgu-
lanmak üzere Kütahya’ya gönderildi.   n İHA

Katil zanlısı 
Ereğli’de yakalandı

Kum yığının 
altında can verdi

Konya’da belediye otobüsüne arkadan çarpan otomo-
bilin sürücüsü aracından yola fırlayarak hayatını kaybetti.  
Kaza Konya - Ankara yolu üzeri Aksaray Köprülü Kavşağı 
yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa 
Özmen (42) idaresindeki 42 SG 895 plakalı otomobil aşırı 
hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Ali T. (35) 
idaresindeki 42 DLG 58 plakalı belediye otobüsüne durakta 
yolcu aldığı sırada arkadan çarptı. Emniyet kemeri takılı ol-
mayan sürücü Mustafa Özmen çarpmanın şiddeyitle aracın-

dan yola fırladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 
gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün hayatını kaybet-
tiğini belirledi. Otomobilin motorundan yükselen dumanları 
ise olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri soğutma çalışması 
yaparak söndürdü. Kaza nedeniyle çevre yolunda uzun süre 
trafik kontrollü olarak sağlandı. Belediye otobüsü şoförü Ali 
T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Kaza sonucu yola fırlayan sürücü öldü

Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı bugünlerde uzmanlar “zorunlu olmadıkça dışarı 
çıkmayın” çağrısı yapıyor. Ayrıca günde en az 3 litre su içme tavsiyesinde bulunuluyor

Günde 3 litre su için!
Hava sıcaklıklarının yüksek sey-

rettiği günlerde zorunlu olunmadığı 
sürece dışarı çıkılmaması gerektiğini 
belirten uzmanlar, sıcak havaların 
kalp krizini riskini artırabileceğini 
söyledi. 

Günlerdir mevsim normallerinin 
üzerinde seyreder sıcak havalar ra-
hatsızlıklara neden olabiliyor. Sıcak 
havalarda zorunlu kalmadıkça dışa-
rı çıkılmaması gerektiğini belirten 
Medova Hastanesi Dahiliye Uzmanı 
Haluk Özotuk, “Hava sıcaklıklarının 
arttığı bir döneme girmekteyiz. Hava 
sıcaklıkları mevsim normallerinin çok 
üzerinde seyretmekte. Bu dönemde 
güneşin etkilerinden, özellikle faydalı 
etkilerinden faydalanmak için kum-
salları denizlere gidiyoruz, güneşleni-
yoruz. Fakat kronik hastalığı olanlar 
için özellikle çok dikkat edilmesi ge-
rekiyor. Diyabet, kalp hastalığı ve ko-
roner damar hastalığı olanlar özellikle 
yaşlı hastaların çok dikkat etmesi ge-
rekiyor. Çünkü güneş faydalı olduğu 
kadar aynı zamanda zararları da ola-
biliyor. Güneşin akut etkilerinden en 
çok karşılaştığımız durumlar olmak-
ta. Bunlar özellikle güneş çarpmaları, 
güneş bitkinlikleri, güneş krampları 
şeklinde başlayıp daha sonra o bilinç 
bulanıklığı, terleme, titreme, ateş 
yükselmesi, şuur bulanıklığı ve bilinç 
kaybı gibi durumlara neden olmakta. 
Bu artık güneş çarpması durumuna 
gelmekte hastalar buna çok dikkat 

etmek gerekiyor” dedi. “Kalp krizi 
geçirme riskini artırması nedeniyle 
özellikle çok dikkat edilmesi gere-
kiyor” Özotuk, normalde vücudun 
koruma mekanizması olan terleme, 
cilt altı damarlarındaki genişlemenin 
aslında vücut ısısını düşürme gibi et-
kisi olduğundan bahsederek, “Kronik 
hastalığı olanlar, inme felç gibi rahat-
sızlıkları olanlar bu normal savunma 
mekanizmaları, bu hastalarda as-
lında daha tehlikeli olmakta. Çünkü 
hem kalbin çalışmasını artırmakta, 
çarpıntıya neden olmakta. Damar içi 
sıvı azalmasına bağlı olarak kalbin 
daha çok kan pompalamak için daha 
çok çalışmasına neden olmakta. Bu 
da kalbin fazla yorulmasını hem de 
çarpıntıdan dolayı daha çok iş yap-
masına bir de koroner damarların 
kalbin beslenmesini bozması nede-

niyle kalp krizi geçirme riskini artır-
ması nedeniyle özellikle çok dikkat 
edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“GÜNDE EN AZ 3 LİTRE SU İÇİN”
Vatandaşlara önerilerinin ultravi-

yole A ve B ışınlarının en dik geldiği 
dönemler olan saat 10 ile 16 arasın-
da güneşe çıkmamaları olduğunu 

söyleyen Özotuk, “Giysiler de dikkat 
edecekleri şeyler sentetik kumaşlar-
dan ziyade bol ve pamuklu giysiler 
giymeleri. Çünkü bunlar terlemeyi 
daha rahatlatır, kolaylaştırır, bu yüz-
den öneriyoruz. Yemeklerinde aşı-
rı yağlı, yoğun protein içeriği olan, 
karbonhidrat içeriği olan şeylerden 
uzak durmalarını öneriyoruz. Bol 
sıvı tüketmelerini öneriyoruz. En az 
3 litrenin üzerinde sıvı tüketmele-
rini öneriyoruz. Mutlaka güneşe çı-
kacaksak yüksek faktörlü koruyucu 
kremleri kullanmalarını öneriyoruz. 
Çünkü güneş koruyucu kremleri 
kullanmazsak hem cildimizde hem 
gözlerimizde hem yansıyan ışınların 
zararlı etkilerinden vücudumuzu ko-
ruyamıyoruz ona dikkat etmemiz ge-
rekiyor” ifadelerini kullandı.
n İHA

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

Kim istediği gibi ye-
mek ,istediği gibi gezmek 
dilediği kadar uyumak 
,özgürce konuşmak iste-
mez ki? Amaaa bedellerini 
ödemek şartıyla ! Sonuçta 
; şişmanlamak , ilişkilerde 
başarısız olmak , borç ba-
tağına düşmek , asosyal 
olmak  gibi ;  özgür ,sınır-
sız haraket etmenin  ağır 
bedelleri olacaktır.

          Yeni bir dil öğrenmek ,yeni 
bir ensturuman  çalmayı öğrenmek ,za-
yıflamak ,kötü alışkanlıklardan kurtulmak  
hep irade gerektirir.  

    Nedir  BU İRADE? İrade;  İçsel 
çatışmaya verilen yanıttır..Irade gücü 
,başarılı ve mutlu bir hayatın sırrıdır. Şu 
anda yapmak istediğini yapma dürtüsü-
nü dizginleyerek , doğruyu  , kendisi ve 
sevdikleri , insanlık için iyi olanı yapmayı 
,yapabilmeyi seçmektir. İnsanları diğer 
yaratılanlardan ayıran özelliklerin başında 
gelir. 

Bir karar alıp ,uygulamaya başarana 
kadar istikrarla devam etmektir...İrade 
tembelliğin panzehiridir.

Beynimizin ön bölümünü oluşturan 
prefrontal korteks,karar verme ve dav-
ranışlarımızı düzenleme gibi  işlerden 
sorumlu kısımdır. 

Kısaca  otokontrol  bu bölümle olur.
Arzu ve isteklerimizi kontrol etmek için 
beynimizin bu bölümüne iyi bakmamız 
gerekiyor.Önbeyin iyi çalışmasının en 
önemli anahtarı  : iyi uyku ve sağlıklı bes-

lenmedir.
 İrade gücümüzün de 

bir sınırı olduğu ve duzenli 
hayat olmayınca tükendiği 
araştırmaların bir gerçe-
ğidir.İrade sistemimiz de 
kaslarımız gibidir; yorulur 
hırpalanır fakat düzenli 
çalıştırılıp iyi beslendiğinde  
kuvvetlenir.

         Beyin şiddetli ve 
uzun süreli stres altında 

iyi çalışmaz. beynimiz stres durumunda  
içgüdüsel kararlar almaya eğilimlidir, 
kısa vadeli çıkarlara göre hareket eder: 
sigara içersem rahatlarım..yersem mutlu 
olurum...gibi. Stresli durumda beynimizi 
daha  etkin kullanmak için yapamıyorum 
yerine ‘’YAPMIYORUM ‘’ demek daha 
etkindir.

 İrade duygularımızı ,tepkilerimizi 
kontrol etme yönlendirme  gücü sağla-
yarak zorlu durumlarda hayatta kalma-
mızı sağlayan ‘’ahlak kası ‘’dır .

Psikologlara göre; -Tatmini erteleye-
bilme gücü, kısa zamanda elde edilebile-
cek  zevke  direnerek , uzun vadeli hedefe 
ulaşabilme gücü..İstenmeyen duygu 
düşünceleri yok sayabilme kapasitesidir.

 iradeyi kullanırken çözümlerden biri 
de şimdi değil sonra....bu şekilde beyin 
daha az direniyor  daha az enerji harcıyor.

 Önemli kararları sakin ve dinginken  
almak daha doğrudur. ASLOLAN AL-
LAH  İRADESİDİR.

  SEVDİKLERİNİZ VE SEVENLERİ-
NİZLE MUTLULUKLA..

SEN  İRADEMSİN

Konya’da evlerinin balkonunda 
oyun oynarken, balkon korkuluk-
larındaki camın kırılması sonucu 
ikinci kattan önce minibüsün üzeri-
ne ardından yere düşen 3 yaşındaki 
küçük çocuk olaydan hafif sıyrıklarla 
kurtuldu. 

Olay, 2 gün önce gece 22.30 sı-
ralarında merkez Karatay ilçesi Key-
kubat Mahallesi Karakayış Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, cadde üzerinde bulu-

nan 3 katlı apartmanın 2. katındaki 
evlerinin balkonunda ailesi ile bir-
likte televizyon izleyen 3 yaşındaki 
İrfan Emin B. balkonun cam korku-
luğunun kırılması sonucu önce park 
halindeki minibüsün üzerine ardın-
dan yere düştü. Vücudunun çeşitli 
yerlerinde ve kafasında ufak kesik-
ler oluşan çocuk çağrılan ambulansa 
alınarak Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı. 
n İHA

2. kattan düşen çocuk 
hafif sıyrıklarla kurtuldu

haber@konyayenigun.com
NAZAN KAYA

Bİ FİKRİM VAR
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Mert Alkan ile Sultan Büşra Kul’un mutlu günü Cemil Karakap’ın oğlu erkekliğe ilk adımı attı

Türk-İş Konya İl Temsilciliği 
çatısı altında sendikal faaliyetini 
sürdüren Yol-İş Sendikası Konya 2 
Nolu Şubesinin Başkanı Ali Alkan, 
oğlu Avukat Mert Alkan’ı organi-
ze edilen nikâh ve düğün töreniyle 
nişanlısı Sultan Büşra Kul ile evlen-
dirdi. Naciye Funda-Mustafa Kul’un 
kızı Sultan Büşra ile Nuray-Ali Al-
kan’ın oğlu Avukat Mert Alkan, 
Diltaş Sosyal Tesisleri “A” blokta 
düzenlenen nikâh ve düğün me-
rasimiyle dünya evine girdi. Alkan 
ve Kul ailesi düğün törenine katılan 
misafirlerine meşhur Konya pilavı 
ikram etti. Yenigün Gazetesi olarak 
genç çiftler Sultan Büşra- Mert Al-
kan çiftine bir ömür boyu mutluluk-
lar dilerken, Alkan ve Kul ailelerine 
de hayırlı olsun dileklerimizi iletiriz. 
n HABER MERKEZİ

5. Bölge Konya Eczacı Odası Baş-
kanı ecz. Cemil Karakap küçük oğlu 
Bilgehan Karakap’ı organize edilen 
sünnet düğünüyle sünnet ettirdi. 5. 
Bölge Konya Eczacılar Odası Merhum 
Ahmet Keleşoğlu Sosyal tesislerinde 
düzenlenen sünnet düğününde Ya-
kut ve Cemil Karakap çiftinin küçük 
oğlu Bilgehan Karakap sünnet olarak 
erkekliğe ilk adımını attı. Çok sayıda 
misafirin katıldığı sünnet düğününde 
ev sahibi Yakut ve Cemil Karakap çif-
ti misafirlerini kapıda tek tek karşılar-
ken, misafirlerine geleneksel Konya 
pilavı ikram ettiler. Yenigün Gazetesi 
olarak sünnet olan Bilgehan Kara-
kap’a geçmiş olsun derken, Yakut ve 
Cemil Karakap çifti ve ailesine hayırlı 
olsun dileklerimizi iletiriz. 
n HABER MERKEZİ

Karatay’da güneş tarlası
yangına karşı temizlendi

Kentsel dönüşümde Türkiye’nin 
örnek belediyelerinden Karatay Be-
lediyesi, büyüyen şehirleşmenin ge-
tirdiği enerji ihtiyacını, yenilenebilir 
enerji kaynakları ile karşılamak için 
kurduğu Güneş Enerjisi Santrali’n-
de olası yangın tehlikelerine karşı 
yabancıl ot temizliği yapıldı. Tatlıcak 
Mahallesi’ne kurulan güneş enerjisi 
elektrik santraliyle birlikte Karatay 
Olimpiyat Parkı’nın elektrik yükü 
büyük oranda hafifledi. Tatlıcak 
Mahallesi’ne kurulan güneş ener-
jisi elektrik santrali 3.770 m² arsa 
üzerine yapıldı. 1.218.940,00 TL’ye 
mal olan güneş santralinin ürettiği 
elektrik Olimpiyat Parkı’nın elekt-
rik ihtiyacının % 85’ini karşılıyor.  
Olimpiyat Parkı’nın yıllık enerji tü-
ketiminin 432,232 kwh ve bu mik-
tar yaklaşık 99.950,00 TL civarında 
elektrik maliyeti ortaya çıkartıyor. 
Ayrıca bu üretim yaklaşık 100 Watt-
lık 43.224 adet ampul enerjisine 
denk geliyor. Güneş enerji santrali 
sayesinde elektrik enerjisinin %85’i 
Karatay Belediyesi tarafından üreti-
liyor ve 84.900,00 TL tasarruf sağ-
lıyor. Mevlana Kalkınma Ajansı ile 
birlikte ortak yürütülen proje çevre 
sağlığı içinde büyük öneme sahip.

KARATAY ŞANSLI 
BÖLGELERDEN BİRİ

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada sahip olduğumuz me-
deniyetin temel taşlarından olan 
enerjinin çevreye ve insana zarar 
vermeden üretiminin önemini vur-
gulayarak; yeryüzüne her sene dü-
şen güneş ışınım enerjisinin, yer-

yüzünde şimdiye kadar belirlenmiş 
olan fosil yakıt haznelerinin yaklaşık 
160 katı kadar olduğunu dile getirdi. 
Karatay’ın da güneş açısından şanslı 
bir coğrafi konuma sahip olduğunu 
belirten Başkan Hançerli; gerçek-
leştirilen projenin korunmasının da 
önemli olduğunu söyledi. Güneşin 
etkisini arttırması ile güneş panel-
lerinin çevresinde kuru yabancıl ot-
ların çevresel etkilerle tutuşmasının 
santrale büyük zarar verebileceğini 
dile getiren Başkan Hançerli, bütün 
modern yangın önleme tedbirlerinin 
yanı sıra bu tür küçük görünen ama 
sonuçlarının büyük zararlar oluştu-
rabileceği öngörülebilen sorunla-
rında tedbirinin alınmasının gerek-
liliğini vurguladı. Stratejik olarak 
enerji santrallerinin büyük önemi 
olduğunu belirten Başkan Hançerli 
“Gelecek nesillerin yaşamlarını do-
ğayı tüketmeden sürdürebilmeleri 
için bu tür stratejik tesislerin korun-
ması gerekmektedir. Çünkü doğa 
yok olursa insan da yok olur. Bugün 
gelişen teknoloji sayesinde her ne 
kadar doğanın gücünden bağımsız 
bir hayat sürdüğümüzü hissetsek 
de; endüstriyel tüketimimizden psi-
kolojik ihtiyaçlarımıza kadar doğa ile 
baş başayız. Olimpiyat Parkı, Adalet 
Parkı, Aşkar Höyüğü Parkı, Şehir 
Parkı gibi pek çok parkımızın varlığı 
bizim doğaya olan psikolojik ihtiya-
cımızın neticesidir. Çocuklarımızın 
da bu ihtiyaçlarının karşılandığı bir 
dünyada yaşamaları için yenilene-
bilir enerjileri kullanıma hazır hale 
getiren tesislerin korunması çok 
önemlidir” dedi.  n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi’nin mezuniyet töreninde konuşan Rektör 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, “ Tıp Fakültesi olarak bilgi gen havuzumuz çok geniştir” dedi

‘SÜ Tıp’ın bilgi gen 
havuzu oldukça geniş’

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp 
Fakültesi 2016-2017 eğitim öğretim 
yılı mezuniyet töreni gerçekleştiril-
di. Mezun olan 144 öğrenci meslek 
hayatına ilk adımı attılar. Fakülteyi 
birinci olarak bitiren Dr. Kutay Ertük, 
diplomasını Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in elin-
den aldı. Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar 
Göktaş, dekan yardımcıları, Selçuk 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Necmi Uyanık, Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Baş-
hekim Vekili Doç. Dr. Prof. Dr. İnci 
Kara, Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Onursal Başkanı Selçuk Üniversitesi 
Kurucularından Hanifi Aytekin, baş-
hekim yardımcıları, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ve aileler katıldı. Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencile-
rinden oluşan Tıp Fakültesi öğrenci 
korosu mini bir konser verdi. 2016-
2017 Eğitim-Öğretim Yılı Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Birincisi 
Dr. Kutay Ertürk, yaptığı konuşmada 
uzun ve zorlu öğrencilik sürecinde 
kendilerine emek veren tüm hocaları-
na, en çok da her türlü imkanı kendi-
lerine sunan ailelerine teşekkürü borç 
bildiklerini ifade etti.

PROF. DR. GÖKTAŞ, ”SİZLER 
ÜLKEMİZ VE TÜM İNSANLIK İÇİN 

UMUT KAYNAĞISINIZ.”
Programın açılış konuşmasını 

gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar 
Göktaş,“ Fakültemizin kuruluşunun 
15.yılında  10. Mezunlarını vermek-
teyiz. Selçuk Üniversite Tıp Fakültesi 
olarak bu gün hayallerimizin gerçek-
leştiği bir gün. Bugün öğrencilerimiz 
birer hekim olarak mezun ediyoruz. 
Hekimler olarak artık insanın yaşama 
hakkına hizmet eden kutsal, zor bir 
görevi sürdüreceksiniz. Sizler üniver-
sitemiz, ülkemiz ve tüm insanlık için 
umut kaynağısınız. Bunu asla unut-
mayın. 6 yıl önce beyaz önlük giydir-
diğimiz siz öğrencilerimizin bugün 
gerçek birer hekim olduğunu görmek 
bizler için bir mutluluk ve gurur kay-
nağıdır. Tıp fakültesi eğitimi sırasında 
kimi zaman zorlandınız, kimi zaman 
eleştirildiniz, zorluluklarla karşılaştı-
nız; ama bu yaşadığınız herşeyin er ya 
da geç olumlu bir karşılığını görecek-
siniz. Sizlerin çağı yakalamış, her tür-
lü, yetkinliğe sahip birer hekim olarak 

yetişmenizi sağlayan başta aileniz 
olmak üzere tüm öğretim üyeleri-
mize sizlerin adına fakülte yönetimiz 
adına teşekkür ederim ve milletimi-
ze, memleketimize ve tüm insanlığa 
faydalı birer hekim ve birey olarak 
yaşamınız sürdürmenizi temenni 
ediyorum ve başarılarınızın devamını 
diliyorum”dedi.

PROF. DR. ŞAHİN,“  SELÇUK 
TIP FAKÜLTESİ, HER YÖNÜYLE 
ÜLKESİNE VE ÇEVRESİNE KATKI 

SAĞLAYAN BİR FAKÜLTE  ”
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mustafa Şahin ise,“ Selçuk Üni-
versitesi olarak bu yıl 42.yılımızı 
kutluyoruz.95 bin öğrenci ile ülke-
mizin en büyük ikinci üniversitesi 
olmaktayız.42 yıllık geçmişinde bün-
yesinden 7 tane üniversite çıkarmış 
bir üniversitesiyiz. Üniversitelerin 
durumu ülkenin gelişmesinde son 
derece önemlidir. Ve üniversitelerin 
ulaştıkları seviye ülkenin gelişmişlik 
seviyesinin önemli bir göstergesidir. 
Selçuk Üniversitesi olarak bütün ça-
bamız öncelikle ülkemizdeki üniver-
siteler daha sonra dünyadaki üniver-
siteler arasında üst seviyede tutmak 
ve daha yukarlara taşımaktır. Selçuk 
üniversitesi olarak ülkemizdeki üni-

versiteler sıralamasında 13 sırada-
yız. Devlet Üniversiteleri arasında 
7 sıradayız. Dünyadaki sıralamamız 
902. sırada. Bir önceki yıla göre 79 
basamak yükselerek buralar geldik 
ve inşallah umuyorum ki arzu edi-
yoruz ki 2017- 2018 sıralamasında 
700 sayılara daha sonra ise yukarla-
ra tırmanmaya devam edeceğiz. 15 
yıllık geçmişi olan tıp fakültemiz bu 
ülkede 9 sırada ise bu hocalarımızın 
gayretleri iledir ve öğrencilerimiz fe-
dakar ve öz çalışmaları iledir. Selçuk 
Üniversitesi olarak birçok alanda va-
rız. Sivil Savunma da, milli savunma-
da, tarımda, kültürde ve birçok alada 

çok önemli ciddi çalışmalarımız var. 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültemizin 
bir özelliği var ülkemizin birçok de-
ğişik kurumlarında görev yapmış tıp 
eğitimini tamamlamış çok sayıda öğ-
retim üyemiz var. Tıp Fakültesi ola-
rak bilgi gen havuzumuz çok geniştir. 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültemiz 
olarak öğrencilerimize hep güven-
dik ve güvenmeye devam edeceğiz. 
Mezun olan siz öğrencilerimizi tebrik 
ediyorum ve mezuniyet başarınızdan 
dolayı hem sizleri hem de ailelerinizi 
kutluyorum”diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Şahin, dönem 
birincisi Dr. Kutay Ertük’e diploması-
nı ve hediyesini takdim etti. Dönem 
ikincisi Dr. İsmet İbrahim Sert diplo-
masını ve hediyesini Selçuk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Serdar Göktaş verdi. Dönem üçün-
cüleri Dr. Kaan Bertaş ve Dr. Özgür 
Özay’a ise diploma ve hediyesini Sel-
çuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Ve Tıp Fakültesi Nöroloji 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şeref-
nur Öztürk’ten aldı. Dönem birincisi 
Dr. Kutay Ertük yaş kütüğüne plaket 
çaktı. 

Ayrıca Acil Tıp Uzmanları Derne-
ğinin 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı 
Acil Servis Stajında en başarılı intörn 
doktor ödülüne Dr. Mehmet Alperen 
Uğur’a diplomasını Acil Tıp Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe-
gül Bayır tarafından takdim edildi. 
Öğrenciler, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk eşli-
ğinde hekimlik yemini etti. Diploma-
ların verilmesinin ardından öğrenciler 
Onuncu Yıl Marşı eşliğinde keplerini 
havaya fırlattı.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Mustafa Şahin

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi 2016-2017 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. 
Mezun olan 144 öğrenci meslek hayatına ilk adımı attılar.
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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

ZAYİ
30.06.2017 tarihinde nüfus 
cüzdanımı ve ehliyetimi 
kaybettim hükümsüzdür.

Gökhan  OKCA

Z-223
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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

CHP Selçuklu'dan adalet yürüyüşü
Cumhuriyet Halk Partisi(-

CHP) Selçuklu İlçe Başkanlığı 
CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu tarafından başlatılan 
“ADALET” yürüyüşünün 16. 
gününde yürüyüşe Başkan Av. 
Barış Bektaş, yönetim kurulu 
üyeleri ile Selçuklu örgütüne 
üye partililerin katılımıyla des-
tek verdiler. CHP Genel Mer-
kezi tarafından organize edilen 
ve Genel Başkan Kemal Kılıçda-
roğlu’nun bizzat katıldığı “Ada-
let “ yürüyüşünün 16. gününde 
Konya Selçuklu İlçe başkanlığı 
Hendek bölgesinde yürüyüşe 
katılarak genel başkanlarına 
destekte bulundular. CHP Sel-
çuklu İlçe Başkanlığının katıl-
dığı yürüyüşe CHP Konya Mil-
letvekili Hüsnü Bozkurt’ta eşlik 
etti. 11 kilometrelik 2 etaptan 
oluşan yürüyüşe katılan ve yü-
rüyüş sonunda bir açıklamada 
bulanan CHP Selçuklu İlçe Baş-
kanı Av. Barış Bektaş; “Aydınlık 
Bir gelecek için adaletin, de-
mokrasinin, özgürlüklerin tesis 
edildiği bir Türkiye özlemiyle 
adalet yürüyüşümüzün 16. gü-
nünü örgütümüzle beraber ta-
mamladık. Tek bir istediğimiz o 
da adalet” dedi.  
n HABER MERKEZİ
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                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

Bayram öncesi 
haftada; gazetemiz 
Konya Yenigün’de  
okuduğum bir haberi 
okuyunca bir hayli he-
yecanlandım.

Haber 22 Hazi-
ran’da ;

Teknik Üniversi-
teye zemin hazırla-
yacak

‘’Selçuk Üniversi-
tesi’nde Üniversite-sanayi işbirliğini 
güçlendirecek Sanayi Kampüsü Pro-
jesi faaliyete geçiyor’’

Başlığı ve alt başlığı ile verilmişti.
Heyecanlandım;  2014’den beri 

kaleme aldığım On’unun üzerinde 
yazıda ısrarla bahsettiğim, değindi-
ğim önemli bir adım.

Sadece Konya’nın değil ülkemin 
problemini çözecek bir konuda ör-
nek bir adımdı.

Sanayiyi dönüştürecek, kabuğu-
nu çatlatacak bir adımdı.

Üniversite’den   hayatı kucakla-
yan,  iş yaşamın tam merkezine doğ-
ru atılmış bir adımdı.

Rektör Şahin,  “Üniversite-sa-
nayi işbirliği kapsamında mesafe 
kat edebilme adına bazı hamle-
ler yapmaya başladık ve projeler 
geliştirdik. Bunların başında ‘in-
törn mühendislik’ uygulamaları 
geliyor. 2 yıldır bunu uyguluyoruz. 
Mühendislik bölümlerinde okuyan 
öğrencilerimiz son 6 ayını eğitim-
öğretimi tamamıyla bırakıp sanayide 
tezgahın başında geçiriyorlar. Bu 
çok verim aldığımız ve geri dönüşleri 
olan bir proje.’’

“Amacımız üniversite ile sa-
nayi ve sanayiciyi bir araya getir-
mek”diyor  SayınRektör Şahin.

Devam ediyor’’Hedefimiz  dünya 
üniversitesi  ve  stratejik üniversite 
olmak’’ diyor, Sayın Şahin.

Hedefler olukça makul ve kuv-
vetli özgüven taşıyor. Selçuk üniver-
sitesinden beklenen de buydu.

Bu adımın  tebrikleri, kabul eden 
aşamadan yaşama yansıyan aşama-
ya geçmesi lazım.

Fikir aşamasını, dua aşamasını 

geçmiş, Hal’e yansıyan 
bu adımın, istikametinin 
kuvvetli olması lazım.

Üniversitenin bu 
adımı, Sanayi ve Kon-
ya Halkı ve eliti tarafın-
dan da desteklenmeli. 
Gördüğüm kadarı ile po-
litikacılar, valilik, Belediye 
ve odalarımız destek veri-
yor. Ama bu destek Klasik 
desteklerin çok ötesinde 

olmalı. Sürekli olmalı.
Hatta bu Konya’nın yaşam biçim 

olmalı.
Olay sadece teknik adımların 

atılması değil, olay bir yaşam biçi-
minin değişmesi. Alışkanlıkların de-
ğişmesi.

Yeni alışkanlıkların edinilmesi.  
Biliyoruz ki yaşamda en zor şey  
doğru bildiğimiz yanlışları düzelt-
mek, alışkanlıklarımızın yaşamı-
mızda meydana  getirdiği körlükleri 
aşmak.

Onun için olayı sadece teknik 
bir adım değil , sosyal ve ekonomik 
bir dönüşüm olarak da düşünmek 
lazım.

Onun için sanayi bölgelerimiz-
de aynı zamanda  Üniversite olarak, 
Sosyal psikolji, sosyoekonomik , ça-
lışma ve çalıştırma psikolojisi ile de 
ilgili araştırmalar yapmak, çözümler 
üretmek lazım.

Bu çalışmalar sadece Konya sa-
nayisinin bakış açısının değişmesine 
katkı sağlamayacak, ulusal düzeyde 
de etkisi olacaktır.

Aynı zamanda Konya’nın ve 
Ülkemizin Jeopolitik ve ekonomik  
konumu içerisinde de stratejik bir 
güç olmasının önünü açacak bir 
başlangıç.

Çünkü ülkemizde sanayileşme-
nin en büyük engeli alışkanlıklarımız, 
fiziksel değişimleri yapıyoruz ama 
ona uygun operasyonel  alt yapıyı 
aynı oranda yapamıyoruz, hazırlaya-
mıyoruz.

Bu konuda özellikle , gelişmenin 
ana unsuru insan kaynakları ve ku-
rumsallaşma konusunda  da üniver-
site olarak çalışmalar yapılması,  tek-

nik olarak üniversite sanayici işbirliği 
adımının başarılı olmasında önemli  
bir katalizör olacaktır.

Bunun için kalifiye insan gücüne 
ve onları çalıştırabilecek kültürel alt 
yapıya elzem olarak ihtiyaç vardır.

Bu konuda özellikle Sanayi ve Ti-
caret odalarımızın desteği lokomotif 
düzeyde olmalı.

Bu adım inşallah bölgemizdeki 
teknopark ve innopark’ın da etkin bir 
şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

Bölge innovasyon merkezi olma-
ya doğru  yol alacıktır.

Ama önce şirketlerin, sivil top-
lum örgütlerimizin ve her şeyden 
önemlisinin Konya kamuoyunun bu 
konuyu sahiplenmesinin sağlanması 
gerekir.

Bu konuda sadece üniversite 
değil ,Meslek liselerimizin ve yüksek 
okullarımızın da bu girişime uyumlu 
hale getirilmesi, onların ilgisinin bu 
konuya  yöneltilmesi lazım.

Bu girişim, bir şehrin toplam ka-
lite yönetimi bakış açısı olarak ,  al-
gılanmasısağlarsa eminin,  gelişimin 
psiko sosyal ı açıdan da  alt yapının 
hazırlanmasına büyük katkı sağlar.

Bu yazıyı yazmak için rektörlüğü 
aradım, amacım bilgi alıp öyle yaz-
maktı.  Kurumsal iletişime bağladı-
lar, oradaki kişi kibarca yardımcısına 
yönlendirdi, onu birkaç kere aradım 
ulaşamadım.

Bence Üniversite olarak böyle 
bir girişimi; sadece kuvvetli bir adım 
olarak görmemek lazım. Onun alt 
yapısı için kamuoyu ile kuvvetli bir 
paylaşım, bilgilendirme de yapılmalı.

Özellikle yerel ve ulusal gazeteler 
bu konuda cevapsız bırakılmamalı.

Eminim bu değerli adım kararlı 
bir şekilde paylaşılırsa, etkinliklere, 
yazılara konu edilirse sanırım daha 
hızlı bir kamuoyu oluşur. Bu arada 
bu da benim küçük bir sitemimdi.

Ülkem ve Konya adına bu değerli 
adımiçin Selçuk üniversitesi rektörü 
ve ekibini kutluyorum.

Belki de Bu sayede üniversite  
gerçekmanada üniversal da olur. 
Üniversite kelimesi manasına bürü-
nür

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NDEN STRATEJİK BİR ADIM

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde çiftçilere yönelik sürdüğü fidan ve 
fide desteklerinin 2018 yılı başvurularını 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında alıyor

Büyükşehir’den 
çiftçiye destek

Tarıma ve tarım projelerine des-
teklerini sürdüren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, 2018 yılı için planladığı 
tarımsal destek başvurularını başlattı. 
Yeni Büyükşehir Yasası ile Konya’nın 
bütün ilçelerinde çiftçilere tarımsal 
destek veren Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, 2018 yılında da fide ve fi-
dan desteğini sürdürecek.  Konuyla 
ilgili Büyükşehir Belediyesi Tarımsal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan 
yapılan açıklamada, yarı bodur elma, 
yarı bodur kiraz, asma, vişne, ahudu-
du, böğürtlen fidanları, çilek fidesi ve 
malç naylonu, yüksek sistem asma 

aparatı destekleme başvurularının 1 
- 31 Temmuz tarihleri arasında yapı-
lacağı bildirildi. Çiftçilerin fırsatı kaçır-
maması istenen açıklamada dilekçe-
lerin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na, ilçe 
belediyelerine ya da muhtarlıklara 
teslim edilebileceği vurgulandı. 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve baş-
vuru dilekçesine www.konya.bel.tr 
adresinden ulaşabiliyor. 
2017’DE 3.6 MİLYON ÇİLEK FİDESİ, 145 

BİN MEYVE FİDANI 
Konya genelinde bölgeler ara-

sı gelişmişlik farkının giderilmesi ve 

kırsal alanlarda yaşayanların destek-
lenmesi için tarıma ve tarım projele-
rine destek veren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, 2017 yılı destekleri kap-
samında talepte bulunan çiftçilere 3 
milyon 684 bin çilek fidesi, 145 bin 
adet meyve fidanı ve 250 takım yük-
sek sistem bağ aparatı dağıtımı yaptı. 
Büyükşehir, çilek fidesi ve elma, kiraz, 
vişne, asma fidanlarının yanı sıra ar-
ge çalışması kapsamında ürün çeşitli-
liğini artırmak amacıyla bu yıl ilk kez 
ahududu, gojiberry ve böğürtlen fida-
nı dağıtımı yaptı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı destekleri kapsamında talepte bulunan çiftçilere 
3 milyon 684 bin çilek fidesi, 145 bin adet meyve fidanı ve 250 takım yüksek sistem bağ aparatı dağıtımı yaptı.
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

TAK YAPTIRILACAKTIR
SELÇUKLU BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Sille Barajı Girişi Takı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2017/316577
1-İdarenin
a) Adresi  : ŞEYH ŞAMİL MAH. DOÇ. DR. HALİL ÜRÜN CAD. 19 42070 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322243600 - 3322653049
c) Elektronik Posta Adresi  : serdarsat42@hotmail.com
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 adet Tak Yapılması İşi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Selçuklu İlçesi Sille Mahallesi
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. 
   Halil Ürün Cad. No: 19 Selçuklu KONYA
b) Tarihi ve saati  : 18.07.2017 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,  ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan  ticaret  sicil  memurlukları  veya  serbest  muhasebeci,  yeminli  mali  müşavir  ya  da  serbest 
muhasebeci mali müşavir  tarafından  ilk  ilan  tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği  tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde 
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan B / III grubu işler benzer iş olarak kabul 
edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü mezuniyet belgeleri ihale konusu iş veya 
benzer işe denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve  300 TRY (Türk Lirası)  karşılığı Selçuklu 
Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 
Selçuklu KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif verecek olanların  ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler,  ihale  tarih  ve  saatine  kadar Selçuklu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Şeyh Şamil 
Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No:19 Selçuklu KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi  sınır  değerin  altında  olduğu  tespit  edilen  isteklilerin  teklifleri,  Kanunun  38  inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 627426  - www.bik.gov.tr

Yavru tatlı su levreği avlamışlar!

Suriyeli iki kardeş bıçaklandı!

Beyşehir ilçesinde, boy limiti al-
tında avlandığı belirlenen çok miktar-
da tatlı su levreği balığı nakledilmek 
istendiği bir kamyonette ele geçirildi.  
Beyşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’ne bağlı su ürünleri ko-
ruma ve kontrol ekipleri, bir kamyo-
nette avı yasak olan boy limitlerine 
uygun olmayan çok miktarda yavru 
tatlı su levreği sevkiyatının yapıl-
dığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 
Su Ürünleri Koruma Kontrol Birimi 
görevlileri ile Beyşehir Jandarma 
Komutanlığı’na bağlı ekipler, balık 

sevkiyatı yaptığı ihbar edilen aracın 
geçiş güzergahında beklemeye baş-
ladı. Bekleme noktasına yaklaşan 
plakası belirlenen kamyonet, ekip-
ler tarafından durdurulurken ihbara 
yönelik olarak araçta arama yapıldı. 
Kontrollerde, araç içerisinde 20 kasa 
dolusu avlanma evresine gelmediği 
için avlanması, satışı ve nakli yasak 
olan yavru tatlı su levreği balığının 
bulunduğu saptandı. Bozulmaması 
için buzlara sarıldığı gözlenen tatlı su 
levreklerine İlçe Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü görevlileri tara-

fından el konulurken, sürücüye ilgili 
mevzuat gereği 2 bin 310 lira idari 
para cezası uygulandı. 

Öte yandan su ürünleri koruma 
ve kontrol görevlileri tarafından ilçe 
merkezinde polis ekipleri ile birlikte 
bir işyerinde yapılan kontrolde ise sa-
tışı yasak olan ve boy limitine uygun 
avlanmadığı tespit edilen 18 kilog-
ram yavru tatlı su levreği bulundu. 
Su ürünlerine el konulurken, işyeri 
sahibine ise bin 155 lira idari para 
cezası kesildi.
n İHA

Konya’da kimliği belirsiz kişiler 
tarafından bıçaklandığı iddia edilen 
iki Suriyeli kardeş, metrelerce yü-
rüdükten sonra yere yığıldı.  Olay, 
merkez Karatay ilçesi Şemş Cadde-
si üzerinde bulunan Şemş Parkında 
meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli 
olduğu öğrenilen 16 yaşındaki İ.A. 
ve 15 yaşındaki A.A. park üzerinde 
kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tar-
tışmaya başladı. Kısa sürede bıçaklı 
kavgaya dönen tartışmada yarala-
nan iki Suriyeli kardeş olay yerinden 
kaçtı. Sol koltuk altından yaralanan 
V.A. parktan metrelerce uzakta bulu-
nan Şems Mahallesi Hatuniye Sokak 
üzerinde bulunan park halindeki bir 
otomobilin arkasına yığıldı. Çevrede-
kilerin ihbarı üzerine olay yerine polis 
ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin 
ilk müdahalesinin ardından Suriyeli 
çocuk ambulansla Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Olayda yaralanan 
İ.A. da parktan yaklaşık 1 kilometre 
uzaklıkta bulunan Meram ilçesi Sa-
hibiata Mahallesi Ahmet Küçük Ar-
mağan Sokak üzerinde yere yığılmış 
olarak bulundu. İ.A. da olay yerine 
çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müda-
halesinin ardından Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Yaralanan iki kar-
deşin sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Havaların bir anda ısınması sadece vatandaşları değil, araçları da etkiliyor. Araba tamircisi Rahman Ekmekçi, insanların olduğu gibi araçlarında da bakımdan geçmesi gerektiğini belirtiyor

Sıcaktan araçlar da etkileniyor
Zafer Sanayisi’nde oto tamirciliği 

yapan Rahman Ekmekçi, sürücüle-
rin yaz mevsiminin yoğun yaşandığı 
bu günlerde araçlarını düzenli olarak 
sanayilere ve servislere götürerek 
araç bakımlarını düzenli yapması 
konusunda uyararak şunları söyledi, 
“Araçların genel bakımı 10 binde bir 
yapılması gerekiyor.  Aracın radyatör 
suyu da haftalık olarak kontrol edil-
meli. Hidrolik ve motor yağlarının ise 
2-3 haftada bir baktırılmasını tavsiye 
ediyoruz. Bunun yanında arabadan 
randıman almak için hava filtreleri-
nin de temizlenmesi lazım. Çünkü 
havalar sıcak ve toz toprak havada 
dolaşıyor. Aracın performansını ve 
sürüş kalitesini olumsuz olarak etki-
lememesi için bu bakımlar yapılmalı. 
Bilinçli bir şoför, aracının periyodik 
çalışmalarını düzenli olarak yaptıran 
kişidir. Nasıl bizler hastalanmamak 
için bazı tedbirler alıyoruz uzun süre 
yaşamak için araçlarımızda bozulma-
ması için bazı önlemlerin yapılması 

gerekiyor.”
HARARET ÇUBUĞU 
KONTROL EDİLMELİ

Havaların ısınmasıyla birlikte 
özellikle bayram dönüşlerinde sürü-

cülerin karşılaştığı aracın hararet yap-
ma sorunu karşısında Ekmekçi, şoför-
lere bilgiler verdi. Rahman Ekmekçi, 
“Araçların termostatında, fanında 
veya radyatör sıvısında bir sorun yok-

sa araçlar kolay kolay hararet yapmaz.  
Bunun kararını bakım yapan tamirci 
verecektir. Tabi birde şu var havalar 
çok sıcak olduğu için araç çok çabuk 
ısınıyor ve bu harareti tetikleyebiliyor. 

Kışın 30 dakikada ısınan motor, yazın 
10 dakikada ısınıyor. Hararet çubu-
ğunu kontrol edilmeli. Ama araç eğer 
hararet yaptıysa sürücünün çokta faz-
la yapacağı bir şey yok. Araç kenara 

çekilip, servis beklenmeli. Tekrar be-
lirtmek gerekirse, haftalık olarak araç-
larımıza bakım yapmamız gerekiyor” 
diye konuştu.
n UFUK KENDİRCİ  

Sıcak havalardan araçların da etkilendiğini belirten oto tamirciler, vatandaşların mağdur olmamaları için araç bakımlarını yaptırmaları konusunda uyarıyor. 



Konya’da 9 yaşındaki çocuk, yer-
de bulduğu silahla oynarken kazayla 
4 yaşındaki kuzenini vurdu.  Olay, 
Kosova Mahallesi Furkan Sokak’ta 
bir apartmanın bahçesinde meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, amca 
çocukları olan 9 yaşındaki Ş.G. ve 4 
yaşındaki Ş.G, evlerinden çıkarak site 
önündeki boş alanda oyun oynamaya 
başladı. Bu sırada 9 yaşındaki Ş.G., 
yerde bulduğu tabancayı oyun oyna-
dıkları yere getirdi. Oynarken silah bir 
anda ateş aldı. 4 yaşındaki Ş.G. taban-
cadan çıkan kurşunun sağ göğsüne 
isabet etmesiyle kanlar içinde yere 
yığıldı. Yerde yatan kuzenini gören 

9 yaşındaki Ş.G., koşarak dedesine 
haber verdi. Torununun yerde kan-
lar içinde yattığını gören dede Şenol 
G, torununu aracıyla evin yakınında 
bulunan özel bir hastaneye götürdü. 
Burada yapılan ilk müdahalenin ar-
dından küçük çocuk Selçuk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk 
edildi. 4 yaşındaki Ş.G’nin tedavisinin 
devam ettiği ve hayati tehlikesinin 
olduğu öğrenildi. Dede Şenol G., evin 
bahçesinde bulunan tabancayı da po-
lise teslim etti. Polis ekipleri tarafın-
dan olay yerine getirilen 9 yaşındaki 
Ş.G. ise yaşanan olayı anlattı.  Olayla 
ilgili soruşturma devam ediyor. n İHA
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Konya’da bariyerlere çarpan tır, üst geçitte 
asılı kaldı. Alınan bilgiye göre, sürücüsü-
nün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı 
plakalı tır, Ankara Caddesindeki Gülistan 
üst geçidinde bariyerlere çarptı.  Bariyerlere 
takılan tır, üst geçitte asılı kaldı.  Hafif şekilde 
yaralanan tır sürücüsüne, olay yerine gelen 
ambulansta müdahale edildi.  Tır, kaza ye-
rinden vinç yardımıyla kaldırılabildi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu ilçesinde, bina inşaatındaki iskele-
nin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti. 
İstanbul Caddesi’ndeki bir inşaatta, iskele-
sinin çökmesi sonucu işçi Harun Kaya (48) 
enkazın altında kaldı. Kazayı fark eden diğer 
işçiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bil-
dirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kaya’nın 
olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. 
Olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerinin 
ardından Kaya’nın cenazesi, otopsi yapılmak 
üzere morga gönderildi.  n AA

İskele çöktü 1 kişi 
hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpan 
tır asılı kaldı!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, itfaiye ekiplerinin zamanın-
da müdahalesi 4 katlı apartmanı yanmaktan kurtardı.  Yeni 
Mahalle 749 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birin-
ci katı bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Bi-
nadan çıkan dumanları fark eden çevre sakinleri tarafından 
durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 
tarafından yangını müdahale edildi. Yangın bir süre sonra 

kontrol altına alınırken, 4 katlı binanın balkonuna ve diğer 
katlarına sıçramasına zamanında yapılan müdahalesi engel 
oldu. Ekipler, daha sonra yapılan soğutma çalışmaları ardır-
dan olay yerinden ayrıldı. Yangın esnasında binada oturanla-
rın evde olmadığı, çıkan yangında bahçedeki kalas ve odunlar 
ile bazı ev eşyalarının zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili ça-
lışma başlatıldı.  n İHA

Zamanında müdahale, 4 katlı binayı kurtardı

Akşehir ve Yöresi Yörük-
leri Yardımlaşma Dayanışma 
Kültür Derneği (AKYÖRDER) 
tarafından düzenlenen şölen, 
eski başbakanlardan AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Da-
vutoğlu’nun da katılımıyla Can-
kurtaran Mahallesi Deve Boynu 
Yaylası’nda yapıldı. 

Davutoğlu, şölende yaptığı 
konuşmasında, vatanın kolay 
kazanılmadığını söyledi. 

Türker’in bin yıllık tarihinde 
nice yiğitleri, nice obaların asil 
çocuklarını bu vatan toprağına 
verdiğini ifade eden Davutoğ-
lu, “ Son yıllarda da teröre kar-
şı mücadele de ve sınır ötesi 
operasyonlarımızda şehit olan 
yiğit kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Lice’de ve 
Özalp’ta AK Parti ilçe başkan 
yardımcılarına karşı yapılan sui-
kastta hayatını kaybeden Orhan 
Mercan ve Aydın Ahi kardeşle-
rimize de rahmet diliyorum.” 
diye konuştu.

Davutoğlu, Yörüklerin, bir 
obadan bir beylik, bir beylikten 
bir devlet, bir devletten bir ni-

zam çıkaran bir geleneğin ta-
kipçileri olduğuna işaret ederek, 
şunları kaydetti: “İster Sarıkeçili 
ister Karakeçili, bütün Yörükler 
bu toprakları vatan kılan bir ge-
leneğin temsilcileridir. Bugün, 
bu Yörük obaları kurdukları bu 
çadırlarda gelen bütün misafir-
lerine sofralarını açık tutuyorlar. 
Allah sofralarınızı bereketlendir-
sin. Bu obalardan hain çıkmaz, 
bilinsin ki bu obalardan küçük 
hesap yapanlar çıkmaz, bilinsin 
ki bu obalardan sadece kar-
deşlik, muhabbet ve kardeşlik 
çıkar.”  Konuşmanın ardından 
AKYÖRDER Başkanı Yaşar Örs, 
Davutoğlu’na günün anısına 
minyatür deve heykeli hediye 
etti.  Yörük gelenek ve görenek-
lerinin yaşatıldığı şölende, deve-
ler büyük ilgi çekti. Katılımcılar, 
develere binerek fotoğraf çek-
tirdi.  En güzel Yörük çadırının 
belirlendiği şölende, çocukların 
gökyüzünde yarıştırdığı uçurt-
malar, renk cümbüşü oluştur-
du.  Şölende, Nuray Hafiftaş ve 
Erhan Uslu da konser verdi. 
n AA

Tokatladığı çocuğun babası
tarafından silahla vuruldu!

Atölyede çıkan yangın uzun
uğraşlar sonucu söndürüldü

Vertigo tedavisinde 
yeni yöntem başarısı 

Konya’da bir kişi işyerinin camı-
na top attığı gerekçesiyle tokat attığı 
çocukların babası tarafından silah-
la vurularak yaralandı. Çocukların 
babası da iş yeri sahibi tarafından 
bıçaklanarak yaralandı. Olay, saat 
16.30 sıralarında Selçuklu ilçesi 
Nişantaş Mahallesi Tamer sokak-
ta meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, ikiz olduğu öğrenilen kardeş-
ler apartman arasında top oynama 
başladı. İki kardeş top oynadığı sıra-
da sokak üzerinde bulunan ve depo 
olarak kullanılan işyerinin camına 
top çarptı. İşyeri sahibi Hüseyin A. 
dışarı çıkarak iki kardeşe tokat attı. 
Çocuklar sokak üzerinde emlak-

çı dükkanı bulunan baba Rahim 
Ö.’nün yanına giderek durumu an-
lattı. Yanına tabancasını alan Rahim 
Ö. çocuklarına tokat attığı iddia edi-
len Hüseyin A.’nın işyerine giderek 
tartıştı. Tartışmanın silahlı ve bıçaklı 
kavgaya dönüşmesi üzerine Rahim 
Ö. bıçakla, Hüseyin A. ise tabancay-
la yaralandı. Rahim A. otomobiliyle 
Konya Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine giderken, Hüseyin A. çevre-
dekilerin ihbarı üzerine olay yerine 
gelen sağlık ekiplerinin ilk müdaha-
lesinin ardından ambulansla Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay-
la ilgili soruşturma sürüyor.  n İHA

Ereğli ilçesinde kereste ve ahşap 
malzemelerin bulunduğu atölye ve 
depoda çıkan yangın büyük çapta 
maddi hasara yol açtı. Yangın, uzun 
uğraşlar sonunda söndürüldü. 

Yangın, sabaha karşı Yeni Sa-
nayi Mobilyacılar Sitesi’nde Halil 
Ercan’a ait depoda çıktı. Depoda 
başlayan yangın kısa sürede tüm iş 
yerini sardı. İtfaiye ekiplerinin mü-
dahalesine rağmen iki ayrı iş yerine 
daha sıçrayan yangını söndürme 
çalışmaları gün ağarana kadar de-

vam etti. Zamanla yarışan ekipler, 
yangını kontrol altına alabilmek için 
uzun süre uğraş verdi. Tutuşan ke-
resteler ve çeşitli ahşap malzemeleri 
söndürmek için Ereğli Şeker Fabri-
kasına ait itfaiye ekiplerinden de 
yardım istendi. Yangın, vatandaşla-
rın da yardımıyla yaklaşık üç saatte 
söndürüldü. Çıkış nedeni henüz be-
lirlenemeyen yangında kundaklama 
ihtimali de araştırılıyor. Yangınla 
ilgili soruşturma devam ediyor.
n İHA

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 
Uzmanı Op. Dr. Mehmet Şentürk, 
vertigo hastalığı tedavisinde ma-
nevra uygulamasının hastaya he-
men uygulandığında olumlu sonuç-
lar alınabileceğini söyledi.  

Konya Hospital Kulak Burun 
Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. 
Mehmet Şentürk, vertigo hastalığı-
nın kişinin günlük hayatını olumsuz 
etkilediğini, baş dönmesi, denge-
sizlik eşliğinde bulantı ve kusmaya 
neden olduğunu belirtti. Şentürk, 
vertigo hastalığının en sık sebebi-
nin ise arka salyangoz kanalında taş 
oluşması olduğunu kaydetti. Op. Dr 
Şentürk, iç kulakta mikro taşların 

oluşumunun iç kulak sıvı dengesini 
ve sinir uçları hassasiyetini bozdu-
ğunu ifade ederek, “Denge sağlayıcı 
ve bulantı kesici ilaçların yanında bu 
mikro kristalleri kanal ortamından iç 
kulak geniş havuz ortamına yönel-
tecek manevralara da ihtiyaç vardır. 
Hatta bazen bu manevraların ken-
disi bile vertigonun bu çeşidinin te-
davisinde tek başına yeterli olabilir. 
Arka salyangoz kanalı mikro kristal-
leri kaynaklı vertigonun tedavisinde 
bu manevraları poliklinik şartla-
rında hastaya hemen uygulanmak 
suretinde çok olumlu sonuçlar alın-
maktadır” dedi. 
n İHA

Silah oyunu kötü sonuçlandı! Eğlence mekanlarına baskın!

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından Karapınar ilçe-
sinde çok sayıda ekip ve polisin katı-
lımıyla eğlence mekanlarına yönelik 
uygulama gerçekleştirildi. 

Konya Asayiş Şube Müdürlü-
ğüne bağlı 17 sivil, 2 resmi ekip ile 
birlikte toplam 86 personelin ka-
tılımıyla eş zamanlı olarak yapılan 
planlı operasyonda, 3 eğlence me-
kanında aramalar yapıldı ve kont-
roller gerçekleştirildi. içkili lokanta 
ruhsatı olan ancak dekolte kıyafetli 
kadınların iş yerlerinde müşterile-
ri eğlendirme maksatlı bulunduğu 
belirlenen iş yerlerinde 23 Türk 
vatandaşı, 2 Özbekistan uyruklu, 2 
Azerbaycan uyruklu kadının olduğu 
tespit edildi. Konu ile alakalı tutanak 

tanzim edildi. Yabancı uyruklu 4 ka-
dın ise İl Göç Müdürlüğüne gönde-
rilmek üzere Karapınar Polis Merkez 
Amirliğine teslim edildi.

İş yerleri ve otoparklarında bu-
lunan araçlarda yapılan aramalarda 
ise, biri pompalı olmak üzere 2 adet 
tüfek, 1 adet tabanca ve silahlara ait 
fişekler ele geçirilirken, silahların 
sahibi olan 3 kişi adli işlem yapıl-
mak üzere Karapınar Polis Merkez 
Amirliğine teslim edildi. Denetim-
lerde bir iş yerinde 4 şahsa sigara 
içmekten gerekli idari para cezaları 
yazılırken, iş yeri hakkında da tuta-
nak tanzim edildi. Üç ayrı eğlence 
mekanında toplam 224 kişinin GBT 
sorgusunun yapıldığı denetimlerde 
aranan şahıslara rastlanmadı.  n İHA

Akşehir’de düzenlenen  21. Yörük Türkmen Kültür Şöleni’nde konuşan Eski Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, “ Yörükler bu toprakları vatan kılan bir geleneğin temsilcileridir” dedi

‘Bir obadan beylik, bir 
beylikten devlet kurdular’

Yörük Türkmen Kültür Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. 
Şenliklere Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Mehmet Müzezzinoğlu, Bursa 
Büyükşehir Belediyesine ait Dobruca 
Sosyal Tesislerinde, basın mensupla-
rına açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 1 buçuk aydır kamuda 
çalışan işçilerle ilgili toplu sözleşme 
konusunda Türk-İş Başkanı Ergün 
Atalay’ın başkanlığında, sendika baş-
kanlarıyla yoğun bir çalışma yaptıkla-
rını ifade eden Müezzinoğlu, özellikle 
ramazan ayında devam ettikleri ça-
lışmaları bayramdan hemen sonraki 
günlerde büyük bir olgunluk noktası-
na getirdiklerini belirtti. 

Türk-İş Başkanı’na ve sendika 
başkanlarına teşekkür eden Müezzi-
noğlu, şöyle konuştu:

“Başta Maliye Bakanı’mız olmak 
üzere hükümetimize de teşekkür edi-
yorum. İşçilerimizin enflasyona karşı 
korunması, enflasyona ezdirilmeme-
si, mümkünse enflasyonun üzerinde 
bir artışı sağlayabilmek adına onların 
taleplerini karşılama gayreti içinde 
olduk. Sayın Başbakan’ımıza özellikle 
teşekkür etmek istiyorum. O da bu 
anlamda bizim yüzde 1990’lara varan 
uzlaşımızı yüzde 100 noktasına taşıdı. 
İnşallah pazartesi günü saat 11.00’de 
sayın Başbakan’ımızın başkanlığında 
Türk-İş Başkanı’mız ve bizler yaklaşık 
200 bin işçimizi ilgilendiren toplu iş 
sözleşmesinin imza törenini yapmış 
olacağız. Ben özellikle sayın Başba-
kan’ımıza, onun şahsında hüküme-
timize, işçilerimiz adına da Türk-İş 
Başkanı’mızın şahsında tüm sendika 
başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 

Tabii burada Hak-İş’in de çalışanları 
var. Hak-İş Başkanı’mızın da bu an-
lamda taleplerini büyük oranda kar-
şılamış olduğumuz kanaatindeyim. 
İşçilerimize hayırlı uğurlu olsun. İn-
şallah rakamları da sayın Başbakan’ı-
mız pazartesi günü saat 11.00’de Ba-

kanlar Kurulu’ndan önceki toplantıda 
kamuoyuna duyuracak.”

“BUYURSUNLAR AYAK TERİ 
DÖKMEYE DEVAM ETSİNLER”
Müezzinoğlu, CHP Genel Başka-

nı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin 
İstanbul Milletvekili Enis Berberoğ-

lu’nun tutuklanmasına tepki için baş-
lattığı yürüyüşe de değinerek, şunları 
söyledi: “Bir defa adı ‘adalet yürüyüşü’ 
ama ben niyetini de duruşunu da bir 
adalet yürüyüşü olarak görmüyorum. 
Türkiye’de CHP’nin bugüne kadar 
adalet adına, milletin vicdanı adına, 
milletin hak ve hukukunun korunma-
sı adına, demokrasinin hak ve huku-
ku adına yürümesi gereken çok yollar 
vardı. Bunların hepsinde nasıl negatif 
durduysa, nasıl karşı durduysa, nasıl 
çekimser durduysa bugün de olağa-
nüstü fırtınalardan geçen bir ülkeyi 
ki 15 Temmuz 2016’nın henüz daha 
birinci yılını doldurmadık... Türkiye 
yeniden istikrarını, yeniden güvenini, 
yeniden büyümesini, çalışma hayatını 
ilgilendiren bölümlerde dinamikleri-
ni yeniden yakalama sürecinde, yine 
istikrarı bozma, ülkede huzursuzluğa 
vesile olacak bir anlayışı adalet keli-
mesi arkasına gizleyerek yapılmaya 
çalışılmasını açıkçası CHP’li taban kit-
le de sahiplenmedi ama üst yönetim 
ne hikmetse tabanından kopuk olarak 
devam ediyor. Bir süre daha devam 
edebilir. Bir süre sonra bu tarzda sona 
erer.” Esasında ülkenin ve milletin 
geleceği adına siyasilerin akıl ve alın 
teri dökmesi gerektiğini aktaran Mü-
ezzinoğlu, “Biz özellikle 15 yıldır bu 
milletin yarınlarının muasır mede-
niyet seviyesinin üzerindeki o hedefi 
yakalayabilmesi için akıl teri döküyo-
ruz, alın teri döküyoruz. CHP lideri ve 
ekibi ise ayak teri dökmeye devam 
ediyorlar. Buyursunlar ayak teri dök-
meye devam etsinler.” dedi.  n AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) kayıtlarından derlenen bilgi-
lere göre, otomotiv sektörü, 2016 
ocak-haziran döneminde 11 milyar 
734 milyon 74 bin dolar olan ihraca-
tını, bu yılın aynı döneminde yüzde 
22,4 artırarak 14 milyar 359 milyon 
485 bin dolara taşıdı.  Türkiye’nin 
toplam ihracatından yüzde 18,8 ile 
en büyük payı alan otomotiv, yılın 
ilk yarısını da açık ara lider tamam-
ladı. Otomotivi, yüzde 10,7’lik pay 
ile “hazır giyim ve konfeksiyon”, 
yüzde 10,4 ile “kimyevi maddeler 
ve mamulleri” ve yüzde 7,6 ile “çe-
lik” sektörleri takip etti. Otomotiv 
sektörü, bu dönemde 174 ülke ve 
özerk bölge ile 12 serbest bölgeye 
ihracat gerçekleştirdi. 
HAZİRAN AYINDA YÜZDE 16,4 ARTIŞ

Geçen yılın haziran ayında ise 
2 milyar 147 milyon 765 bin dolar 
olan ihracat gerçekleştiren otomotiv 

endüstrisi, bu yılın aynı döneminde 
ihracatını yüzde 16,4’lük artışla 2 
milyar 500 milyon 46 bin dolara çı-
kardı. Sektör ihracatında, ocak ayın-
daki yüzde 36,8’lik artış ise ağustos 
2011’den bu yana (66 ay) aylık baz-
da, en yüksek artış oranı olarak ka-
yıtlara geçti. 

Son yıllarda ocak-haziran dö-
nemlerini 10-11,8 milyar dolar 
aralığında dış satımla tamamlayan 
sektör, 24,7 milyar dolar ile tüm za-
manların ihracat rekorunun kırıldığı 
2008’in ilk yarısında ulaştığı 13,6 
milyar doları da geride bırakarak ya-
kaladığı 14,3 milyar dolar ile bu yılın 
ilk yarısında rekora imza attı. 

İHRACATTA İLK 10 ÜLKEDEN 9’U 
YİNE AB’DEN

Türk otomotiv sektörünün en 
fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 
ülkenin 9’u yine Avrupa Birliği (AB) 
üyesi ülkelerden oluştu.   n AA
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Kavurucu sıcaklar buz satışlarını artırdı
Türkiye’nin en sıcak kentle-

rinden Adana’da, 3 tesisle faaliyet 
gösteren işletmede, özel kalıplara 
doldurulan suyun amonyak gazıy-
la sıfırın altında 13 derecede 4 saat 
süreyle dondurulmasıyla elde edi-
len buzlara, vatandaşlar, fabrikalar 
ve gıda sektöründe hizmet veren iş 
yerleri yoğun talep gösteriyor. Pe-
rakende ve toptan olarak alınabilen 
13 kilogramlık buz kalıplarının ade-
di 5-6 liradan satılıyor. Özellikle yaz 
aylarında sıcak havadan bunalan 
vatandaşların tercih ettiği rendelen-
miş buzdan hazırlanan yöresel bir 
tat olan “bicibici” yapan işletmeler, 
buz fabrikalarının en iyi müşterileri 
arasında yer alıyor. Çukurova’da 42 
dereceye ulaşan sıcaklık ve yoğun 
nemden bunalan tarım işçileri ise al-
dıkları buzları tarla kenarlarında özel 
kaplarda muhafaza ederek gün boyu 

içeceklerini soğuk tutuyorlar.
Kuzey Afrika üzerinden gelen sı-

cak hava dalgasının etkisinin yoğun 
olarak hissettirdiği Adana’da, son 
günlerde sabahın ilk saatlerinden 
itibaren fabrikaya gelenler ile özel 
sipariş verenler, buz kalıplarını kısa 

sürede tüketiyor. 
“GÜNDE 30 TON BUZ SATIŞIMIZ VAR”

İşletme sahibi Reşat Karaca, 
yaptığı açıklamada, baba mesleği 
olan buz işletmeciliğini 1967’den bu 
yana yaptığını söyledi.  Adana ve Çu-
kurova bölgesine hitap ettiklerini ak-

taran Karaca, soğuk havalı araçlarla 
şehir dışına da buz gönderebildikle-
rini belirtti. Karaca, suları kompresör 
makineleri aracılığıyla havuzlarda 
dondurduklarını belirterek “Elde 
ettiğimiz buzları depomuzda stok-
layıp satışa sunuyoruz. Bizim günün 

her saati, yaz kış satışlarımız var. 
Perakende ve toplu satışlarda bulu-
nuyoruz. Bölgede 3 tesisimiz var. 2 
tesisimizde kalıp, bir tesisimizde küp 
ve kristal buz üretiyoruz. Günde,100 
tona yakın kalıp buz, 3 tona yakın da 
kristal buz üretme kapasitesine sahi-

biz.” diye konuştu.
Bölgedeki hava sıcaklığı nede-

niyle buza rağbet olduğunu anlatan 
Karaca, “Çöl sıcaklarında yüzde 100 
kapasiteye ulaşmaya çalışıyoruz. 
Özellikle 3-4 gündür satışlarımız-
dan yüzde 100’ün üzerinde bir artış 
yaşanıyor. Sıcaklardan dolayı günde 
30 tona yakın perakende ve toptan 
satışımız var.” ifadesini kullandı.

“BUZ DA OLMASA VAY HALİMİZE”
Sabah saatlerinde fabrikanın 

önüne gelen tarım işçilerinden Er-
kan Bayık, tarlaya gitmeden önce 
buz aldıklarını belirterek, “Sabah-
tan akşama kadar çalışıyoruz. Buz 
olmazsa gün boyu sıcak su içeriz.” 
diye konuştu.  Bir başka tarım işçisi 
Ahmet Kaş ise 40 derecenin altında 
çalıştıklarını vurgulayarak “Buz da 
olmazsa vay halimize.” dedi.
n AA

‘Orta gelir tuzağını ancak 
ihracat artışıyla aşabiliriz’

Türk otomotiv sektörü
ihracat rekoru kırdı

Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, haziran ayı ihracat rakam-
larına ilişkin düzenlenen basın top-
lantısında, Türkiye’nin rekabetten 
korkmadığını, rekabet çarkları daha 
adil hale geldiği zaman Türkiye’nin 
daha güçlü performans göstereceği-
ni kaydetti.

Zor bir dönemden geçilmesine 
rağmen Türkiye’nin de Gaziantep’in 
de ihracatında güçlü performan-
sın devam ettiğini belirten Şimşek, 
“Belki dolar cinsinden arzuladığımız 
noktada değiliz ama miktar olarak 
ihracat artmaya devam etti ve de-
ğer olarak ihracat çok güçlü bir to-
parlanma sürecinde.” dedi. Şimşek, 
ancak burada esas belirleyici olanın 
Türkiye’nin büyümesi olduğunu 
dile getirdi.
“ÜST GELİR ÜLKE GRUBUNA GİRME-

YE RAMAK KALMIŞ”
Türkiye’nin 2000’li yılların ba-

şında alt orta gelir grubunda bir 
ülke olduğunu anımsatan Şimşek, 
“Aslında üst gelir ülke grubuna gir-
meye ramak kalmış. Allah’ın izni ile, 
yeni reform hamlesi ile bunu da ba-
şaracağız.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN DÜNYA TİCARETİN-

DEN ALDIĞI PAY YÜZDE 
1’E YAKLAŞTI”

Mehmet Şimşek, Türkiye’nin 
dünya ticaretinden aldığı payın art-
tığını, yüzde 1’e yaklaştığını belir-
terek, “Dünya ticareti eğer yüzde 
5 büyüyecekse, bizim yüzde 10 bü-
yüyüp, bunu gelecek dönemde çok 
daha hızlı bir şekilde artırmamız ge-
rekiyor.” dedi.

Türkiye’nin 2000’li yılların ba-
şında 1 milyar doların üzerinde satış 
yaptığı ürün sayısının 9 olduğunu, 
bugünse bu sayının 30 olduğu bil-
gisini veren Şimşek, “1 milyar dolar 
ve üzeri ihracat yaptığımız ülke sa-
yısı 8 idi, şu anda 30 ve bunu çok 
daha artıracağız.” ifadelerini kul-
landı. Şimşek, orta ve ileri teknolo-
jili ürünlerin toplam ihracat içindeki 
payının üçte iki oranına çıkması ge-
rektiğini dile getirdi. “Eğer Türkiye 
orta gelir tuzağına düşmeyecekse, 
bunu ihracata dayalı bir büyüme 
modeli ile sağlayabilir. Yani orta ge-
lir tuzağının ilacı ihracattır. Başka da 
bir formül yoktur.” diyen Şimşek, 
Türkiye’nin tam bir ihracat sefer-
berliği içerisinde olması gerektiğinin 
altını çizdi.  n AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca son 5 yılda ömrünü tamamlayarak, hurdaya ayrılan yaklaşık 66 bin 500 aracın geri kazanımı sağlandı

66 bin 500 hurda araç 
ekonomiye kazandırıldı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlü-
ğünden alınan bilgiye göre, Bakanlık 
tarafından çevre ve insan sağlığının 
korunması için araçlardan kaynak-
lanan atıkların oluşumunu engelle-
mek, ömrünü tamamlamış araçlar 
(ÖTA) ile bunlara ait parçaların geri 
dönüşümünü sağlamaya yönelik ça-
lışmalar sürdürülüyor.  Bu kapsamda 
Bakanlıkça, Emniyet Genel Müdürlü-
ğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde 
2012’de çevrimiçi veri paylaşımını 
sağlayan “Ömrünü Tamamlamış 
Araç (ÖTA) Veri Sistemi” kurularak, 
lisanslı tesislere teslim edilmeyen 
ömrünü tamamlamış araçların hur-
daya ayrılması engellendi.

Ayrıca aynı sistemle, hurda araç-
lardan alınarak, yeniden kullanıma 
sunulacak parçaların satış öncesi 
barkodlanması sağlanarak, “change” 
olarak da bilinen, bazı yasal olmayan 
yöntemlerin önlenmesine de yar-
dımcı olunuyor. Söz konusu araçların 
trafik kaydının silinmesi ve çevreyle 
uyumlu olarak bertaraf edildiğinin 
belgelenebilmesi için lisanslı işleme 
tesisleri veya bu tesislerle anlaşmalı 
geçici depolama alanlarınca, “Ömrü-
nü Tamamlamış Araç Kayıttan Düş-
me ve Bertaraf Formu” kullanılıyor. 
Bu sayede sistemle ÖTA’ların geri 
kazanımı da takip edilebiliyor. 

TÜRKİYE’DE 235 ÖTA TESLİM 
NOKTASI BULUNUYOR

Söz konusu araçların geri kaza-
nımı için Türkiye genelinde, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin 
almış 235 teslim noktası, Bakanlıktan 
lisanslı 99 geçici depolama tesisi ve 
10 ömrünü tamamlamış araç işleme 
tesisi hizmet veriyor. Bakanlık tara-

fından, 2012’de 8 bin 58, 2013’de 10 
bin 619, 2014’te 11 bin 962, 2015’te 
14 bin 736, 2016’da 15 bin 541 ve 
2017’nin ilk 6 ayında 5 bin 660 araç 
olmak üzere bugüne kadar, “Ömrü-
nü Tamamlamış Araç Veri Sistemi” 
üzerinden hurdaya ayrılan 66 bin 

576 araç, lisanslı tesislerde geri ka-
zandırıldı.  Ömrünü tamamlamış bu 
araçlardan çıkan ve kullanılamayacak 
durumda olan metal, çeşitli plastikler 
gibi ekonomik değeri yüksek atıkların 
geri kazanımıyla ülke ekonomisine de 
büyük oranda katkı sağlandı.  n AA

200 bin işçinin zamları bugün açıklanacak

Ömrünü tamamlamış araçlar (ÖTA) ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
terör saldırısında hayatını kaybeden 
AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardım-
cısı Aydın Ahi’nin cenaze törenine 
katılmak için AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Fatih Şahin ile Van’a gel-
di. Ferit Melen Havalimanı’nda Vali 
Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş 
Kolordu Komutanı Korgeneral Arif 
Çetin, AK Parti Van İl Başkanı Zahir 
Soğanda, kamu kurum amirleri ve 
partililer tarafından karşılanan Soylu, 
buradan cenaze töreninin yapılacağı 
Hz. Ömer Camisi’ne geçti.

“YOLUMUZ BİRLİK VE 
HUZUR YOLUDUR”

Soylu, terör örgütünün öğretmen-

leri kaçırarak şehit ettiğini, Aydın Ahi, 
Orhan Mercan, Adnan Vanlı, Aydın 
Muştu’nun teröristler tarafından şe-

hit edildiğini anlatarak, bu saldırılarla 
birlik ve beraberlik yürüyüşlerinden 
asla vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Vatan evlatlarının bu sabah 4, 
dün de 14 teröristi etkisiz hale getiril-
diğini vurgulayan Soylu, şunları kay-
detti: “Ürkütmeye ve korkutmaya ça-
lıştıkları bu millet, düşman postalının 
altında ürkmemiş ve korkmamıştır. 
Bugün de cesur şekilde yürüyüşüne 
devam etmektedir. Cumhurbaşkanı-
mız, Başbakanımız aynı kararlılıktadır. 
Bilsinler ki ciğerparelerimizi sökseler 
de asla bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. 
Canımızı en acı şekilde acıtmaya ça-
lışsalar da bu yoldan dönmeyeceğiz. 
Yolumuz, birlik kardeşlik ve huzur 

yoludur. Bir tek terörist kalmayıncaya 
kadar bu mücadeleyi hep birlikte sür-
düreceğiz. Sokaklarımız, caddelerimiz 
huzur içinde olacak.”  Soylu’nun ko-
nuşmasının ardından vatandaşlar, 
ellerinde Türk bayraklarıyla “Şehitler 
ölmez vatan bölünmez”, “Kahrolsun 
PKK” sloganları attı. Ahi’nin cena-
zesi, törenin ardından defnedilmek 
üzere Özalp ilçesine bağlı Boğazke-
sen Mahallesi’ne uğurlandı.  Cenaze 
törenine, Ahi’nin ailesi, AK Parti Van 
Milletvekilleri Beşir Atalay, Burhan 
Kayatürk, YYÜ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Peyami Battal, ilçe kayma-
kamları, kamu kurum amirleri ve va-
tandaşlar da katıldı. n AA
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Saldırı hazırlığındaki teröristler
havadan etkisiz hale getirildi

AK Partili Aydın Ahi’nin 
öldürülmesi ile ilgili 16 gözaltı

Mardin’in Dargeçit ilçesi kırsa-
lında güvenlik güçlerine saldırı ha-
zırlığında olduğu belirlenen terörist 
gruba yönelik Türk Silahlı Kuvvetle-
rince düzenlenen hava harekatında 
5 terörist etkisiz hale getirildi. Türk 
Silahlı Kuvvetleri, Mardin kırsalında 

güvenlik güçlerine saldırı hazırlığın-
da olduğu belirlenen terörist gruba 
yönelik düzenlediği hava harekatın-
da 5 teröristi etkisiz hale getirdi. Ge-
nelkurmay Başkanlığından yapılan 
bilgilendirmeye göre, Dargeçit ilçesi 
kırsalında güvenlik güçlerine saldırı 

hazırlığında olan terörist grup tespit 
edildi. Bunun üzerine Hava Kuv-
vetleri Komutanlığına bağlı savaş 
uçaklarınca düzenlenen harekatla, 
5 terörist etkisiz hale getirildi. Hare-
katın ardından jetler üslerine dön-
dü.   n AA

Van’da AK Parti Özalp İlçe 
Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin 
PKK’lı teröristlerin saldırısı sonu-
cu hayatını kaybetmesiyle ilgili 16 
zanlı gözaltına alındı. 

Van’da AK Parti Özalp İlçe 
Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin 
PKK’lı teröristlerin saldırısı sonu-

cu hayatını kaybetmesiyle ilgili 16 
zanlı gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, Boğazkesen 
Mahallesi’nde önceki gün gece saat 
21.30 sıralarında AK Parti İlçe Baş-
kan Yardımcısı Ahi’nin terör örgütü 
PKK tarafından düzenlenen silahlı 
saldırıda ölmesiyle ilgili başlatılan 

soruşturma sürüyor. Soruşturma 
kapsamında ilçe genelinde güven-
lik güçlerince düzenlenen operas-
yonda 16 kişi gözaltına alındı. 

Zanlılar, ifade işlemleri için em-
niyete götürüldü. Operasyonun de-
vam ettiği bildirildi. 
n AA

Terör örgütü PKK 
siyasileri hedef alıyor

Bayramda ülkelerine giden
Suriyeliler yeniden dönüyor

Türkiye’nin istikrarını, barış ve 
huzur ortamını bozmak amacıyla 
geçen yıl kent merkezlerine çukur-
lar kazarak vatandaşların evlerine 
bomba düzenekleri yerleştiren terör 
örgütü PKK, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde kendisine 
muhalif siyasetçilere yönelik saldı-
rılarını da sürdürüyor.  PKK’lı terö-
ristler, 7 Haziran 2015 seçimleri-
nin ardından siyasetçilere yönelik 
saldırılarını artırırken, terör örgütü 
de yayın organları ve sosyal medya 
hesaplarından kendisine muhalif 
isimleri hedef göstererek bölge hal-
kı üzerinde korku ve baskı yaratma-
ya çalışıyor. Bölgede sığınak olarak 
kullandıkları yüzlerce mağara ve ya-
şam alanı güvenlik güçlerince imha 

edilen, düzenlenen operasyonlarla 
ağır darbe vurulan bölücü terör ör-
gütü PKK, siyasetçilere yönelik sal-
dırılarla vatandaşlar üzerinde baskı 
kurmak istiyor.

Parti binalarına yönelik bombalı 
saldırılar gerçekleştiren, yollara el 
yapımı patlayıcılar yerleştiren, öğ-
retmenleri katleden teröristler, böl-
gedeki siyasilere yönelik saldırılarla 
huzur ve barış ortamını da bozmayı 
hedefliyor.  Bölgedeki siyasetçilere 
yönelik çok sayıda hain saldırı dü-
zenleyen örgüt, son olarak Diyarba-
kır’da AK Parti Lice İlçe Başkan Yar-
dımcısı Orhan Mercan ve Van’ın AK 
Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı 
Aydın Ahi’yi katletti.
n AA

AK Parti Konya Milletvekili Özdemir, bedensel engeli nedeniyle evde başladığı eğitim hayatını 
başarılarla tamamlayıp Meclisin akademisyen kökenli milletvekillerinin arasında girdi

Evde eğitimden Meclis’e
ulaşan başarı hikayesi

AK Parti Konya Milletvekili Hacı 
Ahmet Özdemir, bedensel engeli ne-
deniyle evde başladığı eğitim hayatını 
başarılarla tamamlayarak Meclisin 
akademisyen kökenli milletvekilleri 
arasında yer aldı.  AK Parti Engelliler 
Koordinasyon Merkezi (EKM) Baş-
kanlığı görevini de yürüten Özdemir, 
fiziki koşulların yol açtığı zorlukları 
yenerek profesörlüğe ve milletvekil-
liğine kadar ulaşmış bir kişi olarak 
bugün artık hem Meclis’te hem de 
partisinde engelli vatandaşların talep 
ve sorunlarına çare olmaya çabalıyor. 
Önemli değerlendirmelerde bulunan 
Özdemir, iki buçuk yaşında geçirdiği 
çocuk felci nedeniyle hayatını hep en-
gelli bir birey olarak geçirdiğini ancak 
bunun hayatını olumsuz etkilemesi-
ne ne kendisinin ne de ailesinin izin 
vermediğini anlattı. Özdemir, “Ha-
yatımı hep engelli olarak sürdürdüm. 
Ama benim engelliliğim hiç aklıma 
gelmez. Engellilikle ilgili konularla 
da milletvekili seçilene kadar bu ka-
dar yoğun ilgilenmedim, kendi işim-
le meşgul oldum. Sürekli okudum, 
çalıştım, hayatım mücadeleyle geçti. 
Profesör oldum. Engellilik diye bir şey 
gündemimde olmadı. Ben engellili-
ğimi hiç hissetmeden, düşünmeden 
ilerledim. Hayat diğer insanlar için 
nasılsa benim için de öyleydi. Bunun 
sebebi nedir bilmiyorum. Ama ben 
böyleyim. Engelimi inkar etmiyorum, 
ama yoluma çıkmasına da izin vermi-
yorum.” diye konuştu. 

“ANNEMİN BENİ OKULA SIRTINDA 
GÖTÜRDÜĞÜNÜ HATIRLIYORUM”

Çocukluğundan bu yana ailesi-
nin kendisine yaklaşımının ve verdiği 
desteğin de başarılarında payı bulun-
duğunu dile getiren Özdemir, örnek 
aldığı kişilerin başında dedesi ve ba-
basının geldiğini söyledi. Özdemir, 
şöyle devam etti:

“Dedem istiklal harbini, varlığı, 
yokluğu her şeyi görmüş, elinin eme-
ği, alnının teriyle çalışan tatlı otoritesi 
olan bir kişiydi. Üzerimde çok etkisi 
vardır. Babam da manevi hayatıyla 
maddi hayatını bütünleştirmiş, kafası 
zehir gibi çalışan, yeniliklere açık bir 
adamdı. Birinci sınıfa başladığımda 

okul evimize yakındı ama yollar kötü 
olduğu için annemin beni okula sırtın-
da götürdüğünü hatırlıyorum. Ama 
buna ancak altı gün dayanabildik. O 
kış okulu bıraktım. Ama babam bana 
evde okuma-yazmayı, dört işlemi öğ-
retti. Ertesi yıl kayıt için gittiğimizde 
beni ikinci sınıftan başlattılar. Babam 
benim ilk öğretmenimdi, ondan çok 
şey öğrendim. Ailem rahatsızlığım-
la ilgili en ufak bir şey hissettirmedi 
bana. Hiçbir şeyden de muaf tutma-
dılar. Hep hayatın içinde oldum. Tar-
laya gidilecekse hep beraber gittik, 
ben araba kullanmayı bile traktörde 
öğrendim.” Engellilerin özel insanlar 
olduğunu vurgulayan Özdemir, anne 
babadan toplumun geneline kadar bu 
anlayış içinde yaklaşılmasının bu özel 
insanların hayatlarını kolaylaştıraca-
ğını belirtti.  Özdemir, “Her engelli 
özel insan, kimse kimseye benze-
miyor. Herkese o özel olma durumu 
içinde yaklaşmak lazım. Tüm engeller 

beraberinde farklı özellikler getiriyor 
kişilere bunları dikkate alarak dav-
ranmak başarılı olmalarını sağlıyor.” 
dedi. 

“ENGELLİLİK İSTİHDAMDA ALTIN 
DÖNEMİ YAŞANIYOR”

AK Parti’nin engellilerin toplum-
sal hayatta etkin rol alabilmesine yö-
nelik yasal düzenlemeleri ve bunların 
gereği uygulamaları hayata geçirmek 
üzere hareket ettiğinin altını çizen 
Özdemir, EKM Başkanlığı olarak ha-
zırladıkları broşür ve kitapçıklarla bu 
hizmetlere ayrıntılı olarak yer verdik-
lerini aktardı.  Özdemir, şu değerlen-
dirmeyi yaptı: “Engellilik istihdamda 
altın dönemi yaşanıyor. AK Parti 
iktidara gelene kadar 5 bin 577’dir 
engelli kamu personeli sayısı şimdi 
49 binin üzerinde. Sosyal yardımlar 
30 milyon lirayı buldu. Bunun içinde 
engelli aylığı, 65 yaş aylığı ile sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakfının 
yaptığı yardımlar da var. Vakıflar 

Genel Müdürlüğümüzün vakıflardan 
kaynaklanan bir yardımı maaşı var. 
Orada da iyileştirmeler oldu. Biz edil-
gen değil, etken konumda engelliler 
olsun istiyoruz. Yardımla destekle de-
ğil, kendi maaşıyla ayakta duran en-
gelliler için çabalıyoruz.” Engellilerin 
talepleri karşılandıkça yeni taleplerle 
geldiklerini anlatan Özdemir, bu haklı 
talepleri de karışlamak için gayretle 
hareket ettiklerini belirtti. 

“GÜCÜNÜZ NEYE YETİYORSA”
Hacı Ahmet Özdemir, engellilerin 

eğitiminin de önemine işaret ederek, 
şunları söyledi:

“Eğitimi kaliteli hale getirdik, iyi 
bir noktadayız. Yarım milyona yakın 
formal eğitim alan engellimiz var. 
Bu muazzam bir rakamdır. Devlet 
çalışıyor, kalkınma hamlesi içindeyiz. 
Yollar yaptık, yüksek hızlı tren yap-
tık dediğimiz zaman artık vatandaş, 
‘Devletsiniz yapacaksınız’ diyor. Sıra 
daha özel taleplere geldi. Kabasını 
aldık, ince işçiliğe geçtik. Talepler 
yavaş yavaş özele indi. Engellilerin 
taleplerinde birinci sırada iş talepleri 
var. İkinci sırada engelli maaşlarının 
uygulamasına ilişkin düzenleme bek-
lentisi, üçüncü sırada ise daha özel 
talepler geliyor. Çalışan, ayaklarının 
üzerinde duran, etken konumda, 
edilgen olmayan bir engelli grubu ile 
ülkenin yoluna devam etmesini is-
tiyoruz. Yerden bir çöpü kaldırmaya 
gücünüz yetiyorsa o çöpü kaldırmak 
lazım. Tutup koskoca bir taşı kal-
dırmak gerekiyorsa onu kaldırmak 
lazım. Gücünüz neye yetiyorsa.” En-
gellilerin de üzerlerine düşen sorum-
lulukları yerine getirmesinin önemine 
işaret eden Özdemir, şöyle konuştu: 
“İşe giren engellilerden ricam var; 
lütfen işinizi aksatmayın, çevrenizle 
uyumlu olun. Çünkü sizin orada ya-
pacağınız herhangi bir olumsuzluk 
engelli istihdamının önüne çok büyük 
bir engel olarak dikiliyor. İşe giren 
engelliler işe giremeyenlere engel ol-
masınlar. İşverenler ve iş arkadaşları 
da engellinin kapasitesine göre ondan 
iş talep etmeli. İyi niyet çoğu sorunu 
çözüyor. Yeter ki istismar olmasın da-
yanışma olsun.”  n AA

Ramazan Bayramı dolayısıyla 
ülkelerine giden Suriyelilerin Türki-
ye’ye dönüşleri sürüyor.

İç savaştan kaçarak Türkiye’ye 
sığınan ve bayram için 13 Hazi-
ran’dan itibaren Öncüpınar Sınır 
Kapısı’ndan geçerek ülkelerine gi-
den Suriyeliler, Türkiye’ye dönüyor.

Essalame Gümrük Kapısı’nda 
giriş işlemlerini yapan Suriyeliler, 
polis eşliğinde Göç İdaresi İl Mü-
dürlüğünce tampon bölgede kuru-
lan merkezde kayıtları yapıldıktan 
sonra Suriye plakalı otobüslerle Ön-
cüpınar Sınır Kapısı’na getiriliyor. 
Suriyeliler, burada gümrük muha-
faza ekiplerince yapılan kontrolün 
ardından Türkiye’ye giriş yapıyor. 
“Türkiye’nin verdiği bu izin sayesin-
de bayramı ülkemde geçirebildim” 
Suriyeli Muhammet Kasım, yaptığı 
açıklamada, Ramazan Bayramı’nı 
ülkesinde geçirebildiği için çok mut-
lu olduğunu ifade etti.

Savaşın etkisiyle bozulan orta-

mın az da olsa düzeldiğini dile ge-
tiren Kasım, “2 yıldır ülkeme gide-
miyordum. Türkiye’nin verdiği bu 
izin sayesinde bayramı ülkemde ge-
çirebildim. Annemi ve kardeşlerimi 
gördüm. Fırat Kalkanı Harekatı sa-
yesinde yaşadığımız yerlere gittiğim 
için çok mutluyum. Allah herkesten 
razı olsun.” dedi. Suriye’ye giden-
lerin dönüş işlemleri, 14 Temmuz 
Cuma günü saat 17.00’de tamam-
lanacak.

Sınır kapısında yoğunluk Öte 
yandan, Suriyelilerin Türkiye’ye dö-
nüş yapmaya başlaması ve ülkenin 
çeşitli bölgelerinden gönderilen in-
sani yardım malzemelerini taşıyan 
tırlar, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda 
yoğunluğa neden oldu. Kapıdaki 
araç kuyruğu bu nedenle yaklaşık 2 
kilometreye ulaştı. Yardım tırların-
daki malzemeler, işlemlerin ardın-
dan sınırdaki tampon bölgede Suri-
ye plakalı araçlara taşınıyor.
n AA

‘Birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar’

Süleyman Soylu

Hacı Ahmet Özdemir 



İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey 
İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta 
son dönemde Müslümanları hedef 
alan bir dizi saldırı arasında başkent 
Londra’nın kuzeyindeki bir cami ce-
maatinin üzerine araç sürülmesi ve 
iki Müslüman’a araçları içinde asit 
atılması da yer alıyor. İngiliz bir kişi-
nin 19 Haziran’da teravih namazın-
dan çıkan cemaatin üzerine aracını 
sürdüğü ve 1 kişinin ölümüne yol aç-
tığı saldırının yakınında bulunan Fins-
bury Park Camisi, saldırıdan sonraki 
2 hafta içinde birçok isimsiz tehdit 
mektubu aldı. Cami vakfının başkanı 
Muhammed Kozbar’ın verdiği bilgi-
ye göre mektuplarda Müslümanlara 
yönelik saldırıların devam edeceğine 
dair ibareler yer aldı. İngiliz basınına 
yaptığı açıklamalarda camiye yönelik 
yeni bir saldırıdan endişe ettiğini be-
lirten Kozbar, mektuplardan birinde 
araçlı saldırının sadece bir başlan-
gıç olduğunun belirtildiğini aktardı. 
Müslümanları açıkça tehdit eden 
mektuplardan birinde, “eğlencenin 
ağustosta devam edeceği” ifadesi yer 
alırken, “caddelerin kan gölüne dö-
neceği” tehdidi savrulduğuna işaret 
eden Kozbar, tehdit mektuplarının 
polisle paylaşıldığını kaydetti. Ülkede 
Müslümanlara karşı işlenen nefret 
suçlarını takip eden “TellMama” adlı 
hükümet destekli kuruluş da camile-
ri, kendilerine yollanan tehdit mek-
tuplarını paylaşmaya davet eden bir 
açıklama yaparak, “Camileri temin 
ederiz ki bu türden mektupların bize 
ulaştırılması halinde bunları polisle 

paylaşacağız ve polisi bu tür eylemler 
konusunda bilgilendireceğiz.” ifadele-
rini kullandı.

MÜSLÜMAN KADINLARA 
YÖNELİK SALDIRILAR

İslamofobik saldırıların hedefleri 
arasında yer alan Müslüman kadınlar 
da bir dizi sözlü ve fiziksel saldırıya 
maruz kalıyor. Son olarak, Londra’nın 
doğusundaki Newham’da iki peçeli 
kadının bir grup İngilizin saldırısına 
uğradığı ortaya çıktı. Kurbanlardan 
birinin kızı, blog sayfasında yaptığı 
açıklamada saldırganlardan birinin 
kadınlardan birine niçin peçe taktığını 
sorduğu, ardından yumrukladığı ve 
kadını sürüklediğini aktardı.

Sosyal medya üzerinden görün-
tüleri paylaşılan başka bir olayda da 
Londra’da parkta dolaşan Müslüman 
kadına saldırarak yaralayan saldırga-
nın çevredekiler tarafından güçlükle 
zapt edildiği görüldü.  Geçen hafta 
Oxford’da bir parkta gerçekleşen sal-
dırının kurbanı da Sudanlı bir grup 
kadın ve çocuk oldu. Müslüman ka-

dınların başörtülerinin yırtıldığı sal-
dırının Ramazan bayramı sırasında 
gerçekleştiği bildirildi.

Bu arada polis, cuma günü Lond-
ra’da iki Müslüman kadına saldıran 
bir erkeğin saldırıyı ırkçı ve dinci 
amaçla yaptığını kabul etmesinin ar-
dından hapse mahkum edildiğini du-
yurdu. Polisten yapılan açıklamada, 
Alex Chivers adlı 36 yaşındaki saldır-
ganın kadınlardan birinin yüzüne do-
muz etiyle dolu bir paketle vurduğu 
kaydedildi.

MÜSLÜMANLARA BIÇAKLI 
TEHDİT VE ASİTLİ SALDIRI 

Galler’de de, cuma günü “bütün 
Müslümanları kesme” tehdidi savu-
ran iki erkeğin tutuklandığı bildirildi. 
Polisten yapılan açıklamada, bir pop 
müzik konseri öncesinde, 19 ve 27 
yaşlarındaki saldırganların, konserin 
yapılacağı stadyuma yakın bir nok-
tada yakalandıkları belirtildi. Yerel 
basında yer alan görgü tanığı ifade-
lerinde, saldırganlardan birinin bü-
yük bir bıçakla yakalandığı aktarıldı. 

Birleşik Krallık’ta son dönemdeki en 
vahim olaylardan biri 21 Haziran’da 
Londra’da yaşandı. Doğu Londra’da 
Canning Town bölgesinde, araçları-
nın içinde kırmızı ışıkta bekleyen iki 
kuzen, araca yaklaşan bir İngilizin 
asitli saldırısına uğradı. 

Jameel Mukhtar (37) ve Resham 
Khan (21) saldırıda ağır yaralanırken, 
polis, kimliği tespit edilen 24 yaşında-
ki saldırganla ilgili bilgisi olanları em-
niyet makamlarıyla temasa geçmeye 
çağırdı. Polisin “nefret suçu” olarak 
tanımladığı olayın İngiliz basınında 
yeterince yer bulmaması da dikkati 
çekti. 

MÜLKE YÖNELİK SALDIRILAR
İslamofobik saldırıların bir diğer 

hedefi de Müslümanlar ait ibadetha-
ne, dernek ve işletmeler oldu.  Bu tür 
saldırıların son hedefi geçen hafta Ku-
zey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta yer 
alan bir restoran oldu. Polisin “nefret 
suçu” olarak soruşturduğu saldırıda, 
restoranın duvarına sprey boyayla 
“Pis Müslüman” yazıldığı kaydedildi. 
“Türk kebap ve pizza evi” adlı res-
toranın Ürdün kökenli sahibi Hasan 
Khader saldırının kendisini sarstığı 
belirtirken, restoran yöneticilerinden 
biri böyle bir saldırıya ilk kez maruz 
kaldıklarını söyledi. 

Kuzey İrlanda polisi, 21 Hazi-
ran’da başka bir olaya ilişkin alınan 
ihbar üzerine yürütülen soruşturma 
kapsamında, İslamofobik faaliyette 
bulunduğu tespit edilen 3 kişinin tu-
tuklandığını duyurdu. 
n AA

İsviçre’nin Crans-Mon-
tana kentinde devam eden 
Kıbrıs Konferansı’nda ve-
rilen araya rağmen Türk 
heyeti çalışmalarına yoğun 
şekilde devam ediyor. Dip-
lomatik kaynaklardan edi-
nilen bilgiye göre, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Kıbrıs Konferansı kapsa-
mında KKTC Cumhurbaş-
kanı Mustafa Akıncı ile bir 
araya geldi. Crans-Monta-
na’daki konferansta Türk 
heyetine başkanlık eden 
Bakan Çavuşoğlu ve Akın-
cı, müzakerelerde gelinen 
son durum ve yarından 
itibaren tekrar başlaya-
cak süreç hakkında görüş 
alışverişinde bulundu. Çavuşoğlu, 
Akıncı ile görüşmesinin ardından 
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Er-
tuğruloğlu, parti liderleri ve millet-

vekilleriyle katıldığı çalışma yeme-
ğinde konferansın gidişatına ilişkin 
durum değerlendirmesinde bulun-
du. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı 
da müzakere heyetiyle toplantı yap-

tı. Toplantıda, yarın devam edecek 
konferansa yönelik hazırlıklar, gün 
boyu yürütülecek resmi temaslar 
ve görüşmeler değerlendirildi. 
n AA
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Afrika’nın açlıkla mücadelesi sürüyor Kıbrıs Konferansı’nı değerlendirdiler
Afrika Birliği ve Afrika’nın Kal-

kınması İçin Yeni Ortaklık (NEPAD) 
örgütü tarafından hazırlanan ve 
Afrika’da 2015 ve 2016’da yapılan 
çalışmalardan elde edilen verileri 
içeren açlıkla ilgili rapor, Etiyop-
ya’nın başkenti Addis Ababa’da 
düzenlenen basın toplantısıyla ka-
muoyuna duyuruldu. Afrika’daki 
beş ülkede açlık seviyesinin alarm 
verici seviyede olduğuna işaret edi-
len raporda, 28 Afrika ülkesinin cid-
di düzeyde açlık çektiği, Etiyopya, 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve 
Nijerya’daki 5 yaşından küçük ço-
cukların yüzde 50’sinden fazlasının 
normalden kısa ya da zayıf olduğu 
belirtildi.

“BESLENME, ULUSAL ÖNCELİK 
HALİNE GETİRİLMELİ”

Kıtada yalnızca Fas, Tunus ve 
Cezayir’in açlık düzeyinin düşük ol-
duğu ifade edildi. 

NEPAD Başkanı İbrahim Maya-

ki, yaptığı açıklamada, çocuklardaki 
gelişimin geriliği probleminin acil 
şekilde çözülmesi gerektiğine dik-
kati çekerek “Beslenme, ulusal ön-
celik haline getirilmeli.” diye konuş-

tu.  Mayaki ayrıca tarım ve sağlık 
sektörlerinin bu sorunların çözümü 
için birlikte çalışması gerektiğini 
vurguladı.
n AA

SNHR’nin 6 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye’deki duruma ilişkin yayımladığı rapora 
göre, yılın ilk 6 ayında bin 159’u çocuk, 742’si kadın en az 5 bin 381 sivil hayatını kaybetti

Sivil katliam sürüyor!

SNHR, Suriye’de 6 yıldır devam 
eden iç savaşta son 6 ayda hayatını 
kaybeden sivillere ilişkin rapor ya-
yımladı. Raporda 2017’nin ilk yarısın-
da rejim ve destekçisi yabancı terörist 
gruplar, Rusya, askeri muhalifler, 
terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK 
ve ABD öncülüğündeki koalisyon 
güçlerinin çatışmalarında bin 159’su 
çocuk, 742’si kadın en az 5 bin 381 
sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

EN ÇOK SİVİLİ REJİM ÖLDÜRDÜ
Beşşar Esed rejimi ve destekçi-

lerinin 318’i çocuk ve 245’i kadın 2 
bin 72 sivili öldürdüğü belirtilen ra-
porda, DEAŞ’ın 180’i çocuk 94’ü ka-
dın en az 857 sivili katlettiği bilgisine 
yer verildi. Raporda ayrıca, Suriye’de 
DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun 
291’i çocuk, 183’ü kadın 1008 sivilin 

ölümüne sebep olduğu ifade edildi.  
Rusya’nın saldırılarına da değinilen 
raporda, “Rus güçlerinin düzenle-
diği düşünülen bombardımanlarda 
209’u çocuk, 122’si kadın 641 sivilin 
öldüğünü onayladık.” değerlendir-
mesinde bulunuldu.  Raporda, askeri 
muhaliflerin rejim ve destekçileriyle 
girdiği çatışmalarda 35’i çocuk, 15’i 
kadın 128 sivilin hayatını kaybettiği 
bildirildi.  94’ü çocuk, 58’i kadın 522 
sivilin de faili bilinmeyen saldırılarda 
yaşamını yitirdiği belirtildi. 

PKK/PYD, SİVİL KATLİAMINA 
DEVAM EDİYOR

Terör örgütü PKK/PYD’nin en az 
5 sivili işkenceyle öldürdüğüne işaret 
edilen raporda, örgütün aralarında en 
az 31 çocuk ve 25 kadının bulunduğu 
153 sivili katlettiği kaydedildi. 

Örgütün Haziran ayında da katli-
ama devam ettiği bildirilen raporda, 
başta Rakka, Haseke ve Halep illeri 
olmak üzere 13’ü çocuk en az 77 si-
vilin katledildiği vurgulandı.

SON BİR AYDA SİVİL KURBANLARIN 
SAYISI AZALDI

SNHR’nin raporunda son bir ayda, 
“çatışmasızlık bölgeleri” muhtırasının 
etkisiyle, çatışmalarda yaşamını yiti-
ren sivillerin sayısının azaldığına işa-
ret edilerek, şu tespitlere yer verildi: 
“Ülkede taraflar arasındaki çatışmalar 
yüzünden Haziran ayında 848 sivil 
yaşamını yitirdi. Suriye rejimi (ordu, 
güvenlik güçleri, yerli milisler ve ya-
bancı Şii milisler), 43’ü çocuk, 36’sı 
kadın en az 283 sivili öldürdü. Rak-
ka ve Deyrizor bölgeleri başta olmak 
üzere düzenlediği hava saldırılarında 

en az 265 sivil yaşamını yitirdi.” 
Kazakistan’ın başkenti Astana’da 

4-5 Mayıs’ta düzenlenen Suriye ko-
nulu 4. toplantıda garantör ülkeler 
Türkiye, Rusya ve İran, İdlib ili ve 
komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Ha-
lep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus 
ilinin kuzeyindeki belli bölgeleri, baş-
kent Şam’daki Doğu Guta, Suriye’nin 
güneyindeki belli bölgeleri (Deraa ve 
Kuneytra vilayetleri) “çatışmasızlık 
bölgesi” ilan etmişti. Toplantının ar-
dından garantör ülkelerin güvenlik 
makamları, çatışmasızlık bölgelerine 
ilişkin ayrıntılarla ilgili bir dizi görüş-
me gerçekleştirmişti.

Türkiye, Rusya ve İran’ın temsil-
cileri, 4-5 Temmuz’da Astana’da 5. 
kez bir araya gelecek.
n AA

Yeni doğan çocuklarına 
‘Rumi’ ismi verdiler!

Taliban tarafından yapılan
saldırıda 13 kişi öldü

İsrail ordusunun keyfi 
tutuklamaları sürüyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyon-
ce ve Jay-Z yeni doğan ikizlerden 
birine Rumi ismi verdi. İsmin Hz. 
Mevlana’dan dolayı verildiği iddia 
edildi. 01 Temmuz 2017 Cumartesi 
Geçtiğimiz aylarda ikiz bebek bekle-
diklerini açıklayan Jay-Z ve Beyon-
ce, çocuklarına kavuştu. Ünlü çift 
biri kız biri erkek olan bebeklerine 
verdikleri isimler ile gündeme geldi. 
Dünyaca ünlü starlar kızlarının is-
mine Rumi adı verirken, oğullarının 
adına da Sir ismini verdikleri iddia 
edildi. Beyonce ve Jay-Z’in kızlarına 

verdiği Rumi ismi Japonya’da yay-
gın olarak kullanılıyor fakat dünya 
basını bu ismin Hz. Mevlana’dan 
gelmesiyle gündeme getirdi. Basın-
da yer alan haberlere göre Beyon-
ce ve Jay-Z verdiği Rumi ismi Hz. 
Mevlana Celaleddin Rumi’den geli-
yor. Çiftin neden bu ismi kullandığı 
ise hala merak ediliyor. 

ÜÇ ÇOCUKLARI OLDU 
Beyonce ve Jay Z’nin ikiz be-

beklerinin yanı sıra Blue Ivy Carter 
adında da bir kızları daha var.
n HABER MERKEZİ

Afganistan’ın kuzeyinde Tali-
ban örgütünün düzenlediği saldırı-
da 13 korucunun yaşamını yitirdiği 
bildirildi. Belh Emniyet Müdürlüğü 
sözcüsü Şircan Durani, yaptığı açık-
lamada, Taliban örgütünün operas-
yondan dönen koruculara Belh vila-
yetinin Çemtal ilçesine bağlı Mescid 

Sefid bölgesinde pusu kurduğunu 
belirtti. Durani, saldırıda 13 koru-
cunun hayatını kaybettiğini söyledi. 
Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü, 
öldürülenlerin üçünün korucu ko-
mutanlar olduğunu iddia etti. Böl-
gede iki gün önce Taliban’a karşı 
operasyon başlatılmıştı.  n AA

İsrail ordusu, Filistin Yasama 
Konseyi’nde milletvekili Halide 
Cerrar’ı Ramallah’ta gözaltına aldı. 
Görgü şahitlerinden edinilen bilgi-
ye göre, İsrail ordusuna ait bir güç, 
Cerrar’ın Ramallah kentindeki evine 
baskın düzenleyerek arama yaptı ve 
ardından Cerrar’ı gözaltına aldı.

İsrail yönetiminden Cerrar’ın 
gözaltına alınmasıyla ilgili herhangi 
bir açıklama yapılmadı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephe-
si’nin (FHKC) önde gelen liderleri 

arasında yer alan ve eski bir tutuklu 
olan Cerrar, İsrail hapishanelerin-
deki Filistinli tutukluların haklarını 
savunmasıyla biliniyor. İsrail, gizli 
güvenlik bilgilerine dayanarak “ida-
ri tutuklama” adı altında Filistinlileri 
1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Tu-
tuklunun “İsrail güvenliği için tehli-
ke teşkil ettiğine” karar verilmesi 
halinde askeri hakim, suç isnadında 
bulunmadan tutukluluk süresini 5 
yıla kadar uzatabiliyor.
n AA

İslam düşmanlığı içlerine işlemiş!

Suriye’deki iç savaşın sivillere faturası ağır olmaya devam ediyor. Ülkede on binlerce sivil katledildi.
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AHİ Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Aleyna Büro Mobilya İşletme 
Sahibi Durmuş Ali Kabran’ın anneannesi Asiye Işık Hakk’a yürüdü

Pazarda sebze ve meyve satışlarında durgunluk yaşanıyor.
 Havalar geç ısındığı için yerli ürün geç gelecek

Durmuş Ali Kabran’ın acı günü Pazar esnafı yerli ürünü bekliyor

AHİ Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Aleyna Büro 
Mobilya İşletme Sahibi Dur-
muş Ali Kabran’ın anneanne-
si Asiye Işık vefat etti. Bir sü-
redir hastanede tedavi gören 
76 yaşındaki Merhume Asiye 
Işık geçtiğimiz gün hayata 
gözlerini yumdu. Merhume-
nin cenazesi Hacı Veyis Ca-
mii’nde kılınan cenaze nama-
zı sonrası Üçler mezarlığına 
defnedildi. Merhume Asiye 
Işık’ın cenazesine Genç MU-
SİAD Konya Şubesi 6.dönem 
Başkanı Emre Babayiğit, Genç 
MUSİAD Konya Yönetim Ku-

rulu Başkanı Kadir Başaran, 
Genç MUSİAD Yönetim Ku-
rulu üyeleri, TÜRKBİRDEV 
Konya Şube Başkanı Mehmet 
Kabran ve çok sayıda kişi ka-
tıldı. Işık ailesi ise gelen dost 
ve akrabalarının taziyelerini 
kabul etti. Merhume Asiye 
Işık’ın 1 erkek 1 kız olmak 
üzere toplam 2 evladı vardı. 
Yenigün Gazetesi olarak Mer-
hume Asiye Işık’a Allahtan 
rahmet, Başta Durmuş Ali 
Kabran olmak üzere Kabran 
ve Işık ailelerine baş sağlığı ve 
sabırlar diliyoruz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Ramazan Bayramının ardından 
meyve ve sebze satışlarında durgun-
luk yaşanıyor. Pazar esnafları yerli 
ürünlerin gelmesini beklerken, hava 
sıcaklıklarının ürünlere etkisinden 
dolayı ürünlerin geç geleceğini söy-
ledi. Her sene dışarıdan gelen ürün-
lerin bitmesi ile yerli ürünlerin de 
başlamamasından dolayı durgunluk 
yaşandığını ifade eden esnaflar yerli 
ürünler ile satışların açılacağının al-
tını çizdi. Pazardaki sebze fiyatlarını 
sizler için analiz ettik. Pazarda doma-
tes 1,5 TL ile 2 TL arasında seyreder-
ken,  yerli salatalık 2TL’den satılıyor. 
Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar 
ise pazar fiyatlarının aşırı olmadığını 
söyleyerek bayramdan önce fiyatla-

rın yüksek olduğunu belirtti. 
ESNAF YERLİ 

ZAMANINI BEKLİYOR
Kadınlar Pazarı Esnaflarından 

Mustafa Yağlıkurt satışların durgun 
olduğunu söyleyerek, “Satışlar bay-
ramın ardından iyice durdu. Bayram-
dan önce de aynıydı. Sebze fiyatları 
yüksek değil normal. Domatesi 1,5 
TL’den satıyoruz. Buda yüksek değil. 
Yerli ürünler çıktıktan sonra fiyatlar 
biraz daha düşer” ifadelerini kullan-
dı. Fiyatların normal olduğunu söyle-
yen Pazar esnaflarından Hüseyin Os-
man Acar, “Bayram sonu olduğu için 
işler az oluyor. Pazarların genelinde 
böyle. Şuanda yerli salatalığın fiyatı 2 
TL. Domates ise 1,5 ile 2 TL arasında 

oynuyor.  Bayramdan önce de fiyatla-
rımız aşağı yukarı böyleydi. Bayram 
arifesi fiyatlar biraz daha yükseldi” 
dedi. Sebze ve meyve satıcısı Rama-
zan Serin ise yerli ürünlerin gelmesi 
ile birlikte satışların artacağını söyle-
yerek sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Satışlar durgun. Yaban olan ürün-
ler bitti. Yerlilerde daha başlamadı. 
Bundan dolayı bir durgunluk var. 
Havaların geç ısınmasından dolayı 
da ürünlerin yetişmesi biraz gecikti. 
Yerli de bu sene gecikecek. 

Diğer pazarlarda da işler az. Yani 
birtek kadınlar pazarı değil. İnşallah 
yerli ürünlerin gelmesi ile birlikte sa-
tışlarımız artacaktır.” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya genelinde etkili olan sıcak havalar vatandaşları bunalttı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar kendilerini park ve 
bahçelere attı. Meteoroloji ise bugüne dikkat çekerek hava sıcaklığının 40 derece olacağının tahmin edildiğini açıkladı

Gölgeliklerde dinlendiler
Bayramın ardından kendini göste-

ren güneş Konya’yı adeta kavurmaya 
devam ediyor. Hava sıcaklıkların etkili 
olduğu bu günlerde vatandaşlarda se-
rinlemek ve güneşten korunmak için 
park alanlarını ve ağaç altındaki göl-
gelikleri tercih ediyor. Evlerinde sıcak-
tan bunalan vatandaşlar özellikle pik-
nik alanlarını tercih etti. Meteoroloji 8. 
Bölge Müdürlüğünden yapılan açıkla-
maya göre bölgede hava sıcaklıkları-
nın artacağı ve mevsim normallerinin 
10 derece üzerinde olacağı bildirildi. 
Meteoroloji Kuzey Afrika üzerinden 
gelen sıcak hava dalgasının Pazartesi 
günü Konya genelinde çok etkili ola-
cağını bildirirken hava sıcaklığının 40 
dereceye kadar çıkacağını da söyledi. 
Önümüzdeki günler de hava tahmin-
leri ise şu şekilde; Pazartesi günü sıcak 
39 derece, Salı günü az bulutlu 34 de-
rece, Çarşamba günü parçalı bulutlu 
30 derece, Perşembe ve Cuma günü 
ise az bulutlu 31 derece olacak. Sıcak-
tan bunalarak soluğu serin yerlerde 
alan vatandaşlarımız ise Yenigün Ga-
zetesine şu şekilde konuştu: 

SERİN OLAN BÖLGELERİ 
TERCİH EDİYORUZ

Birlik parkında ailesi ile birlikte 
piknik yapan Mehmet Onur Güney 
ise sıcaklıktan dolayı bunaldıklarını 
söyleyerek serin havayı ve gölgelik-
leri tercih ettiklerini belirtti. Güney 

Selçuklu bölgesindeki yeşil alanın 
azlığına dikkat çekerek ifadelerini şu 
şekilde kullandı: “Konya gerçekten 
yanıyor. Ancak sıcak havaya da ihti-
yacımız var. Konya’nın Selçuklu ilçe-
sinde birlik parkı dışında rahat edebi-
leceğimiz bir park yok. İki tane park 
yapıldı ama oradaki ağaçlar yeterli 
değil. Park denildiği zaman insanın 
aklına serinlik, ağaç ve gölgelik gelir. 

Yeni yapılan parkların ben 10-15yıl 
sonra ideal hale geleceğini sanıyorum. 
Şehir merkezinde betonarme çoğaldı. 
Ağaç eksikliğimiz var. Kentleşme ar-
tık insanların hayatını durma nokta-
sına getiriyor. Meram’ın dışında yeşil 
alanımız maalesef yok. Selçuklu böl-
gesinde oturduğumuz için mecburen 
Birlik parkını tercih ediyoruz. Çünkü 
yakın oluyor. Karatay bölgesinde de 

bazı parkları tercih ediyoruz ancak 
uzak kalıyor bize. Birlik parkı da artık 
Selçuklu da bulunan vatandaşlara kü-
çük geliyor. 

Belediyelerimiz temizlik konu-
sunda ellerinden geleni yapıyor ama 
bizim vatandaşlarımız duyarsız. Bul-
duğu gibi bırakmıyor. Kirletip öyle gi-
diyor. Vatandaşlarımız lütfen oturduk-
ları yeri temiz bıraksın. ”

ŞEHİR MERKEZİNDE YEŞİL 
ALANLAR AZALDI

Parktaki vatandaşlardan Hikmet 
Karakuş Şehir merkezinde binaların 
çoğaldığını ve yeşil alan bulamadıkları 
için piknik alanlarını tercih ettiklerini 
söyleyerek sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Konya’da aşırı derece de sıcak-
lık var. Biz apartmana geçeli iki sene 
oldu. Daha önceden müstakil evimiz 

vardı. Müstakil evin bahçesi olduğu 
için hava alabiliyorduk. Ancak apart-
manlarda hava alınmıyor. Müstakil 
evimiz olduğu içinde yeşil alanlara ge-
rek duymuyorduk. Ama şimdi apart-
mandayız. Çocuklarda bunalıyor evde. 
Bina aralıklarında da yeşil alan yeter-
sizliği var. Meram’da dahil neredeyse 
hiçbir yerde yeşil alan kalmadı. Sağ 
olsun belediyelerimiz parklar yapıyor. 
Karatay bölgesinde bulunan parkları 
da ziyaret ediyoruz. Ancak burası bize 
daha çok yakın oluyor. İnsanlarımızda 
biraz daha parklarımıza dikkat etsin. 
Kirletmeden bırakırlar ise iyi olur.”

SICAKLIKLARA DA İHTİYACIMIZ VAR
Ramazan Duman ise, Sıcak hava-

lara da ihtiyacın olduğunu söyleyerek 
yaz mevsiminde şikayetçi olmadıkla-
rını vurguladı. Serinlemek için piknik 
alanını tercih ettiklerini söyleyen Du-
man,  “Bayramdan sonra gerçekten 
Konya çok ısındı. Serin ve kar yağışlı 
bir kış dönemi geçirdik. Bu sıcak ha-
valara da ihtiyacımız var. Yaz Mevsi-
minden şikâyetçi değiliz. Mevsimlerin 
böyle de olması lazım. Kışı kış gibi yazı 
da yaz gibi geçirmemiz gerekiyor. Ge-
nelde yakın olduğu için birlik parkını 
tercih ediyoruz. Belediyeler sağ olsun 
parklarda rahat edebiliyoruz. Ailemiz 
ile birlikte güzel vakit geçiriyoruz. 
Mangalımızı da yaktık” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar piknik alanlarına akın etti. Gölgelere çekilen vatandaşlar, burada hem dinlendi hem de eğlendi. 
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Büyük organizasyon, bugün başlıyor
U17 Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde yapılacak 
turnuvada Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan, Çekya, Belarus, Belçika, İspanya, İtalya ve Rusya mücadele edecek

Son zamanlarda uluslararası tur-
nuvalara ev sahipliği yapan Konya, 
bu sıfatına bir yenisini daha ekledi. 
Mevlana şehri, bugün başlayacak U17 
Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyona-
sı’na ev sahipliği yapacak. 1.grupta 
ev sahibi Türkiye’nin yanı sıra Bulga-
ristan, Finlandiya, Hollanda, Sırbistan 
ve Yunanistan yer alırken, 2.grupta 
ise Çekya, Belarus, Belçika, İspanya, 
İtalya ve Rusya mücadele edecek. 

BASIN TOPLANTISI YAPILDI
Avrupa Voleybol Konfederasyonu 

(CEV) tarafından 3-11 Temmuz tarih-
leri arasında Konya’da düzenlenecek 
U17 Erkekler Avrupa Voleybol Şam-
piyonası için dün basın toplantısı dü-
zenlendi. Konya Büyükşehir Belediye 
Spor ve Kongre Merkezinde gerçek-
leştirilen toplantıya Avrupa Voleybol 
Konfederasyonu Süpervizörü Marga-
ret Ann Fleming, Türkiye Voleybol Fe-
derasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksü, 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürümüz Ömer Ersöz, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Daire Başkanı 
Cevdet İşbitirici’nin yanı sıra Türkiye 
U17 Erkek Voleybol Milli Takım Antre-
nörü Hüseyin Düzceler ve Milli Takım 
Kaptanı Berkün Eber Üstündağ de ka-
tıldı. 

‘SON DERECE MUTLUYUZ’
Toplantının açılış konuşmasını ya-

pan Türkiye Voleybol Federasyonu As-
başkanı Ahmet Göksü, organizasyo-
nun Türkiye’de yapılmasından dolayı 
memnuniyetlerini dile getirdi. Göksu 
yaptığı açıklamada; “Avrupa’da ilk kez 
düzenlenen bu turnuvanın Mevlana 
şehrinde oynanmasından dolayı gayet 
gururluyuz ve sevinçliyiz. İnşallah bu 
müsabakalar hayırlara vesile olur. 

İlk kez düzenlenecek bu müsabaka-
nın ülkemizde oynanmasından dolayı 
da doğal olarak en büyük şampiyon 
adayı biziz. Biz ülkemizde oynanacak 
bu müsabakalarda bizim gençlerimiz, 
çocuklarımız bu güzel Konya şehrinde 
bir destan yazacaklardır. Final oyna-
yarak hepinizin gözü önünde şampi-
yon olmak istiyorlar. Bizler de bunu 
çok istiyor ve arzu ediyoruz” dedi.

‘AVRUPA FEDERASYONU’NA ÇOK 
TEŞEKKÜR EDERİM’

Ahmet Göksu; “Müsabakaların 
Türkiye’ye verilmesinde Avrupa Vo-
leybol Federasyonu’na çok teşekkür 
ediyoruz. Türkiye Voleybol Federas-
yonu başkanımız da bütün takımları-
mıza kazasız, sakatlıksız bir turnuva 
temenni ediyor. Bunu da bizim aracı-
lığımızla sizlere duyurmamızı istedi. 
Başkanımızın tüm takımlara saygı ve 
sevgisi var. İnşallah ülkemizde 12 
takım arasından sıyrılarak şampiyon-
luğa ulaşacaktır. Hepinize teşekkür 
ederim” diye konuştu.

‘SEYİRCİMİZİ BEKLİYORUZ’
Son olarak Konya seyircisi ile ilgili 

olarak konuşan Göksu; “Şu an 10 bin 
kişilik bir salındayız. Müsabakalar da 
burada oynanacak. İlginin az olması 
halinde biz bunun avantaja çevire-
meyebiliriz. Bundan dolayı tüm Kon-
yalıları maçlarımıza davet ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

‘KONYA ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR’
Ahmet Göksu’nun ardından söz 

alan Avrupa Voleybol Konfederasyonu 
Süpervizörü Margaret Ann Fleming 
ise; “Öncelikle burada olmaktan dola-
yı çok mutluyum. 

Sizlere Avrupa Voleybol Federas-
yonu başkanının tebriklerini getirdim. 

Kendileri güzel bir turnuva olmasını 
temenni ediyor. Burada harika bir 
fırsat sunulmuş durumda. Türkiye 
Voleybol Federasyonu ve Konya şehri 
için büyük bir fırsat bu. Bu turnuva bu 
yaş kategorisinde oldukça önemli. Bu 
turnuvaya katkısı olan tüm şehirlere 
ve Türkiye Voleybol Federasyonu çalı-
şanlarına teşekkür ederim” dedi.
‘İSKOÇYA FAZLA GÜNEŞ ALMIYOR’

Konya şehri için hissettiği duy-
guları da ifade eden Margaret Ann 
Fleming; “Burada olmak benim için 
gerçekten çok büyük bir gurur. Bura-
da çok güzel bir güneş var. İskoçya’da 
fazla güneşi görmek mümkün değil. 
Gördüğüm kadarıyla Konya gerçekten 
çok güzel bir şehir” diye konuştu.

‘SON YILLARDA BUNU 
HEP YAPIYORUZ’

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz ise; “Konya son 
yıllarda uluslararası organizasyonla-
rın merkezi haline geldi. 

Her sene dünya ve Avrupa gene-
linde organizasyonlara ev sahipliği 
yapıyoruz. Bunların tamamını ise her-
hangi bir problem yaşamadan gerçek-
leştirebiliyoruz. Bunların yapılabil-
mesi için Konya’nın bütün katmanları 
birlik oluyor. Bu da bize ayrı bir güç 
veriyor. Bu organizasyonun da sıkın-
tısız bir şekilde geçmesini temenni 
ediyoruz. 

Daha önce de Konya’da uluslar 
arası başarılar elde etmiştik. Bu ba-
şarıları yeniden elde etmek istiyoruz” 
dedi.
‘NEDEN YENİ BİR BAŞARI OLMASIN’

Konya Büyükşehir Belediyesi Dai-
re Başkanı Cevdet İşbitirici ise yaptığı 
konuşmada; “Bundan önce basketbol-

da Türkiye Şampiyonu olmuştuk. Fut-
bolda milli talkım olarak güzel başarı-
lar elde ettik. Mevlana şehrinde böyle 
bir organizasyonun gerçekleşmesi 
bizleri çok mutlu etti. Şimdi neden bir 
yenisini eklemeyelim” diye konuştu.

‘BU TURNUVA İÇİN 
ÖZEL OLARAK ÇALIŞTIK’

Türkiye U17 Erkek Voleybol Milli 
Takım Antrenörü Hüseyin Düzceler 
ise; “Avrupa’da bu yaş kategorisinde 
ilk kez düzenlenen bu organizasyonun 
Türkiye’ye verilmesinden dolayı çok 
mutluyuz. Biz burada hem ev sahibi 
olarak hem de bir önceki sezon Bal-
kan Şampiyonu olarak katılmaya hak 
kazandık. Son 3 sezonun şampiyonu 
olmuştuk. Bu sezon 3.olarak bitirdik. 
Orayı bir hazırlık aşaması olarak dü-
şünerek bu turnuvayı dikkate almıştık. 
Şampiyon olarak voleybol tarihinde 
yer almak istiyoruz. Turnuvaya gele-
cek olursak, çok iyi bir şekilde çalış-
tığımızı söyleyebilirim. Ama Avrupa 
voleybolunun en güçlü ekipleri ile 
mücadele edeceğiz. Öncelikle finale 
kadar gitmek sonrasında ise şampi-
yon olmak istiyoruz” dedi.

‘KAZANABİLECEK GÜÇTEYİZ’
Türkiye U17 Erkek Voleybol Milli 

Takım Kaptanı Berkün Eber Üstündağ, 
toplantıda söz alan son isim oldu. Üs-
tündağ; “İlk kez düzenlenen bu şam-
piyonaya iyi hazırlandık. Çok çalıştık. 
Emeğimizin karşılığını almak istiyo-
ruz. Bizle bunu başarabileceğimiz dü-
şünüyoruz” dedi.

GRUPTA KİMLER VAR?
1.Grup: Türkiye, Bulgaristan, Finlandiya, 
Hollanda, Sırbistan, Yunanistan 
2.Grup: Çekya, Belarus, Belçika, İspanya, 
İtalya, Rusya   
n HASAN YILDIRIM

Ahmet Göksu

Margaret Ann Fleming

Ömer Ersöz

Hüseyin Düzceler
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‘Her turnuvada ilerleme kaydediyoruz’
Tekvando Teknik Direktörü 

Konyalı Ali Şahin, takım olarak her 
turnuvada ilerleme kaydettiklerini 
belirterek, “Olimpiyatlara gitmek, 
Olimpiyatlar’da madalya almaktan 
daha zor” dedi. Güney Kore’de dü-
zenlenen 23.Büyükler Dünya Tek-
vando Şampiyonası’nda şampiyon 
olan sporcuların Teknik Direktörü Ali 
Şahin, düzenlenen basın toplantısın-
da açıklamalarda bulundu. Dünya 
şampiyonu olmanın çok güzel bir şey 
olduğunu söyleyen Ali Şahin, “Geç-
miş yıllarda çok madalya alan ülke-
ler, bugün altın madalya alamadılar. 

Tekvando’da çok sık oyun kural-
ları değişiyor. Bu değişikliklere ha-
zırlanabilmek, kolay değil. Onun için 
antrenman metotlarında değişiklik 
olabiliyor. 

Biz en iyi düzenleyebilen milli 
takımız. Her turnuvada devamlı bir 

ilerleme var. Olimpiyatlara gitmek, 
Olimpiyatlar’da madalya almak-
tan daha zor. Diğer branşlara göre. 
Elimizde mevcut olan sporcuların 
en kısa zamanda başarılı olmasını 
sağlıyoruz. Başarılı olan sporcuların 
performanslarını yıllarca koruyabili-
yoruz. Bu başarılarımızı koruyarak, 
daha da başarılı olmak istiyoruz. 
Askeri hayat yaşıyoruz. Kamplar ya-
pıyoruz” diye konuştu.
‘VERİLEN İMKÂNLAR BAŞARILARIN 

GELMESİNDE BÜYÜK ROL’
Verilen imkânların başarıların 

gelmesinde büyük rol oynadığını be-
lirten Şahin, “Başkanımızın Dünya 
Federasyonu’ndaki etkinliği haksız-
lık yapılmasını önleyici faktörler-
den. Yoksa bu yolda ilerlemek kolay 
değil. Başkanımızın orada olması 
bizim için çok bir güç” ifadelerini 
kullandı.

‘HER SPORCU DA TEKNİK DİZAYN 
YAPMAK KOLAY DEĞİL’

Yeni çıkan oyun kurallar hakkın-
da da açıklamalarda bulunan Şahin, 
“Yeni çıkan kurallarda her sporcuda 
teknik dizayn yapmak kolay değil. 
Farklı fiziklerde farklı sporcular çıkı-
yor. Servet Tazegül’ü psikolojik ola-
rak desteklememiz gerekiyor” dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLMUŞTU
Konyalı sporcu Zeliha Ağrıs, 

önceki gün Güney Kore’nin Muju 
kentinde düzenlenen 23.Dünya 
Tekvando Şampiyonası’nda 53 ki-
loda kürsünün zirvesine çıkmayı 
başarmıştı. Türkiye Tekvando Fe-
derasyonu ise konu ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamasında final müsa-
bakasından sonra Zeliha Ağrıs’ın 
teknik direktör Ali Şahin’e sarılarak 
gözyaşlarına hâkim olamayan milli 
sporcudan övgü ile bahsetmişti.
n İHA/SPOR SERVİSİ

Cevdet İşbitirici, 
müjdeyi verdi

Konya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı ve 
aynı zamanda Konya Büyükşehir Belediyespor’un 
Kulüp Başkanı olan Cevdet İşbitirici, voleybol takımı 
ile ilgili olarak Konyalılara müjdeli bir haber verdi. 
Beşiktaş takımının Efeler Ligi’nden çekildiğini ifade 
eden İşbitirici, geride kalan sezon Voleybol Erkekler 
1.Lig’de sezonu 3.sırada tamamlayan Konya Büyük-
şehir Belediyespor voleybol takımının buraya davet 
edilmeyi beklediğini söyledi. 

MÜJDEYİ TOPLANTIDA VERDİ
Konya’da düzenlenecek U17 Erkekler Avrupa Vo-

leybol Şampiyonası’nın basın toplantısında konuşan 
Cevdet İşbitirici, müjdeli haberi yine toplantı sıra-
sında verdi. İşbitirici’nin müjdeli haberi ise şehirde 
büyük heyecan uyandırdı.

RESMİYET BEKLENİYOR
Edinilen bilgiye göre Türkiye Voleybol Federas-

yonu, Konya Büyükşehir Belediyespor’u Efeler Ligi’n-
de davet etmek için Beşiktaş takımının resmi olarak 
ligden çekilmesini bekleyecek. Akabinde ise sarı-si-
yahlı takım Efeler Ligi’nin yeni temsilcisi olacak.
n HASAN YILDIRIM

Burak Selen, 
Büyükçekmece’de

Türkiye Basketbol Süper Lig’de mücadele ede-
cek Demir İnşaat Büyükçekmece, gelecek sezon ile 
ilgili olarak transfer çalışmalarını aralıksız sürdürü-
yor. İstanbul temsilcisi daha önceden transfer listesi-
ne aldığı 4 numara pozisyonunun başarılı ismi Burak 
Selen ile geçtiğimiz günlerde masaya oturmuştu. İki 
taraf da görüşmelerden olumlu sonuçlarla ayrılırken, 
dün gün içinde transfer resmiyete dönüştü. 2.05 
boyundaki Burak Selen, daha önce de Konyaspor 
Basket forması giyerken, gösterdiği performans ile 
beğenileri toplamıştı. 

BURAK SELEN KİMDİR?
1988 Kahramanmaraş doğumlu olan Burak 

Selen, 4 numara pozisyonunda görev yapıyor. 2.05 
boyundaki uzun forvet, daha önce Darüşşafaka, Tor-
ku Selçuk Üniversitesi ve Torku Konyaspor Basket’te 
forma giymişti. Burak, 4 yıllık Konya kariyerine kulü-
bün kapatılmasının ardından nokta koyarak İstanbul 
temsilcisi Beylikdüzü’ne transfer olmuştu.
n SPOR SERVİSİ

Başakşehir, bugün 
topbaşı yapacak

Geride kalan sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı 
finalde Konyaspor’a kaptıran Medipol Başakşehir, 
yeni sezon için çalışmalarına bugün başlıyor. Ligde 
geçtiğimiz sezonu 73 puanla ikinci sırada tamam-
layan ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3.ön eleme 
turundan katılma hakkı elde eden turuncu-lacivert-
liler, yeni sezonu bugün yapacağı antrenmanla 
açacak. 

İLK ÇALIŞMA TESİSLERDE
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri’n-

de çalışmalarına başlayacak Medipol Başakşehir, 
8 Temmuz’da yurt dışı kampı için Slovenya’ya gi-
decek. 19 Temmuz’a kadar bu ülkede çalışmaları-
na devam edecek turuncu-lacivertliler, İstanbul’a 

dönerek 25 veya 26 Temmuz’da oynayacağı Şam-
piyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlık-
larını tesislerinde sürdürecek. Bu turun rövanşı ise 
1 veya 2 Ağustos’ta oynanacak.  

SAVUNMA VE ORTA SAHAYA TRANSFER
Transfer dönemine hızlı giriş yapan Medipol 

Başakşehir, 3 oyuncuyu kadrosuna katarken, 2 
deneyimli isimle yollarını ayırdı. Turuncu-lacivert-
liler, Galatasaray’dan ayrılan Aurelien Chedjou, 
Feyenoord’dan Eljero Elia ve Kasımpaşa ile sözleş-
mesi sona eren Tunay Torun’u renklerine bağladı. 
Medipol Başakşehir, Yalçın Ayhan ve Samuel Hol-
men’in sözleşmelerini ise karşılıklı olarak feshetti. 
n AA

Anadolu Selçuk, 
gurbetçileri bağladı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un, Spor Toto 2.Lig’de mücadele eden pilot takımı Konya 
Anadolu Selçukspor, geride kalan günlerde düzenlendiği ön eleme kampında dikkatlerini çeken 
Alpay Cin ve Ali Yaşar ile profesyonel sözleşme imzaladı. Futbolcuların sözleşmesi ise 3’er yıllık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kon-
yaspor’un; Spor Toto 2.Lig’de mücadele 
eden pilot takımı Konya Anadolu Selçuks-
por, geçtiğimiz günlerde Konyaspor scout 
ekibi tarafından belirlenen gurbetçi oyun-
cular için ön eleme kampı düzenlemişti. 
Yeşil-beyazlılar bu kamp neticesinde dik-
katlerini çeken oyuncuları takımla birlikte 
çalışmalara davet etmişti. Bunu neticesin-
de ise sağ açık Alpay Cin ve sol bek Ali Ya-
şar ile 3’er yıllık sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞME İMZALADILAR

Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü 
Mustafa Alper Avcı’nın raporu doğrultusun-
da ise dikkat çeken bir iki oyuncu ile resmi 
sözleşme imzalandı. Futbol yaşantısına 
yurtdışında yaşayan ve yine gurbette yaşa-
yan gençler, önceki gün Karatay Belediyesi 
Tatlıcak Tesisleri’ne gelerek kendilerini 
3’er yıllığına Anadolu Selçukspor’a bağla-
yan sözleşmeyi imzaladılar.

‘GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ, 
SÖZLEŞME İMZALADIK’

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda 

bulunan Anadolu Selçukspor Kulüp Başka-
nı Mehmet Güney; “Geçtiğimiz haftalarda 
gerçekleştirilen ön hazırlık kampında de-
ğerlendirmeye alınan isimler vardı. On-
lardan Alpay Cin ve Ali Yaşar ile yapılan 
görüşmelerin olumlu sonuçlandı. Bunun 
neticesinde de iki futbolcu ile sözleşme im-
zaladık” dedi.

ALPAY CİN KİMDİR?
1997 doğumlu olan Alpay Cin, Anadolu 

Selçukspor’a Almanya’nın Regional Ligin-
den Sprockvel takımından transfer edildi. 

Sağ açık bölgesinde görev yapan Alpay 
Cin, kendisini 3 yıllığına Konya Anadolu 
Selçukspor’lu yapan sözleşmeyi geçtiğimiz 
günlerde imzaladı. 

YENİ SOL BEK: ALİ YAŞAR 
1995 doğumlu olan Ali Yaşar, Hollan-

da’nın Roda takımından transfer edildi. 
Daha önce de Hollanda milli takımının çe-
şitli altyapı kategorilerinde forma giyen Ya-
şar, yeni sezonda Anadolu Selçukspor’un 
başarısı için ter dökecek.
n HASAN YILDIRIM 
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Atiker Konyaspor’un orta saha oyuncusu Volkan Fındıklı, Be-
ray Erdil ile evlendi. İçmeler Mahallesi Orka Lotus Beach Otel’de 
düzenlenen düğünle Volkan ve Beray çifti dünyaevine girdi. Kon-
yaspor’un başarılı oyuncusu Volkan’ın nikah şahitliğini arkadaşları 
yaptı. 

Gelin ve damat düğünün yapılacağı alana gelirken yollarına 
güller döküldü. Havai fişek gösterisinin yapıldığı düğünde Volkan 
Fındıklı ve Beray Erdil birbirlerine şarkılar söyledi.  Davetli sayısı 
kadar ağaç dikilmesi için TEMA Vakfına bağış yapıldı. 

Volkan Fındıklı’yı mutlu gününde Atiker Konyaspor’dan takım 
arkadaşları da yalnız bırakmadı. Futbolcular gece boyunca halay 
çekip, zeybek ve horon oynadılar.
n AA

Volkan Fındıklı 
dünya evine girdi

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferle ilgili 
yaptığı açıklamada 7 oyuncu daha alıp transferi noktalayacakları-
nı, alınacak oyunculardan dördü defans, ikisi orta saha, birinin de 
forvet olacağını söyledi. 

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferlerle ilgili 
açıklamalarda bulundu. Sarı-siyahlılardaki transfer çalışmalarıyla 
ilgili konuşan Gevrek, 7 futbolcuyu daha renklerine bağlayacakla-
rını söyledi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içe-
risinde sürdürdüklerini kaydeden Gevrek, “Transferde komitemiz 
büyük bir  titizlik  içerisinde hareket  ediyor.  7  oyuncu daha alıp, 
transferi noktalayacağız. Bu oyuncuların dördü defans,  ikisi orta 
saha, biride forvet olacak. Bu transferleri Bolu kampı devam eder-
ken bitirmeyi planlıyoruz. Tabi aldığımız yabancı oyuncuların da 
önemli  yetenekler  olduğunu  düşünüyorum.  Sezon  başladığında 
herkesin oyuncularımızı büyük bir keyifle izleyeceğine inanıyorum” 
ifadelerini kullandı.  n İHA

Yeni Malatyaspor 
7 oyuncu daha alacak

Her yenilik, her değişim tabiatı 
itibari ile bazı riskleri beraberinde 
getirir. Ancak Konyaspor’un yaşa-
dığı hoca değişimi aynı zamanda 
temel dinamikleri de etkilediği için 
olması gerekenden daha kritik ve 
hassas bir sürece soktu yeşil be-
yazlı camiayı.

Hoca değişiminin anlayış, kadro 
ve organizasyon farklılığı getirmesi-
nin yanında Konyaspor camiasının 
iki farklı anlayışa savrulmuş olma-
sı, Konyaspor’un yaşadığı değişimi 
hassaslaştıran en önemli etmen. 

Nedir bu farklı anlayışlar? İlki 
Türk futboluna hakim olan genel al-

gıdan beslenen, transfer ve başarılı 
odaklı yerleşik anlayış. Yönetimden 
şaşalı transferler bekleyen, radikal 
hamleler isteyen ve her türlü tem-
kinli yaklaşıma karşı çıkan agresif 
bir kitle var. 

Öteki kesim ise son dönemdeki 
dengeli anlayışın sürdürülmesini, 
Aykut Kocaman dönemindeki ölçü-
lü ilerleyişi destekleyen bir kitle.

Konyaspor yönetimi nasıl bir 
tavır sergilerse sergilesin mutlaka 
eleştiri alacak ve bir kesimin tepki-
sini çekecek. Hatta şu anda olduğu 
gibi iki kesimi birden tatmin edeme-
me gibi bir tehdit bile söz konusu. 

Bu kırılmaya tabii 
riskleri de eklediğimiz 
zaman Konyaspor için 
önümüzdeki sürecin ne 
kadar tehlikeli olduğu 
apaçık ortaya çıkıyor. 
Tabi yönetim kurulu-
nun gereksiz gerginli-
ği, ilk krizde dağılmaya 
meyyal tavrını da unut-
mamak gerek.

Hal böyleyken gi-
rilecek en küçük türbülans çok 
ağır yara alınmasına neden olabi-

lir. Bu nedenle kişisel 
tartışmaları bir kenara 
bırakmak, yaşanan an-
laşmazlıkları daha sakin 
dönemlere ertelemek 
daha uygun görünüyor.  

Yakından takip 
edenler son dönemde 
Konyaspor yönetimi 
ile yaşadığımız gergin-
liği biliyor. Konyaspor 

merkezli başlayan bu 
tartışma son dönemde hiç hak et-
mediği biçimde giderek kişisel bir 

hal alırken, diğer gazeteci arka-
daşlarımızın da yaşadığı gergin-
liklerle beraber iyice genelleşti 
ve Konyaspor’a zarar verecek 

boyuta ulaştı. 
Özellikle sosyal medyada şah-

sıma gösterilen destek bir gazeteci 
için büyük bir mutluluk olsa da, bu 
tartışmanın Konyaspor’a zarar ve-
recek konuma gelmesi beni tedirgin 
ediyor. 

Elbette söylenecek çok şey, 
açıkça verilecek önemli bir müca-
dele var. Konyaspor Başkanı Ahmet 
Şan’ı tesiri altına almaya çalışan, 
özellikle yerel basın konusunda 

yanlış yönlendiren, kendi çıkarın-
dan başka hiçbir şeyi düşünmeyen 
yalaka takımına edilecek bir çift la-
fımız var. 

Ama Konyaspor yönetiminin 
üzerindeki etkisini kullanarak, şah-
si çıkar elde etmeye çalışanlar için 
Konyaspor’a zarar verecek, Kon-
yaspor yönetimine savaş açacak 
değiliz.  Bu hassas dönemde kol 
kırılacak yen içinde kalacak.

Kariyer planlarını Konyaspor 
üzerine kuran, yalakalık ile nafaka 
çıkarmaya çalışanlar varsın korktu-
ğumuzu düşünsünler ama içinden 
geçilen hassas süreçte bu kavganın 
içinde olmayacağım. 

HASSASİYET!

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

Karabükspor’da 
transfer çalışmaları

Spor Toto Süper Lig takımlarından 
Kardemir Karabükspor’un kulüp başka-
nı Hikmet Ferudun Tankut, “İki transfer 
daha yaparak sezona hazır hale gelece-
ğiz.” dedi. Tankut yaptığı açıklamada, 
kırmızı-mavili takımın şu anda Bolu’da 
kampta olduğunu ve yeni sezon hazır-
lıklarını  sürdürdüğünü  söyledi.  Geçen 
sezon  oluşturulan  kadronun  iskeletini 
bozmadıklarını ve aynı kadroyla yolları-
na devam edeceklerini belirten Tankut, 
şunları kaydetti: 

“Geçen yıl  sıfırdan bir  takım oluş-
turmuş ve oyuncuların birçoğuyla uzun 
süreli  sözleşmeler  yapmıştık.  Geçen 
sezonun devre arasında da takviyelerle 

takımı güçlendirmiştik. Bu sezona aynı 
kadro fakat yeni bir teknik heyetle başla-
yacağız. Teknik kadromuzun da bilgileri 
dahilinde iki transfer yapmıştık. Ferhat 
Görgülü ve Hamidou Traore. İki transfer 
daha yaparak sezona hazır hale gelece-
ğiz. İkisi de yabancı olabilir. Biri kanat, 
diğeri  ise  10  numara mevkisi  olacak. 
Belirlenen isimlerle görüşmeler devam 
ediyor. Sonuç aldığımızda açıklanacak-
tır.” 

Bolu  kampına  yeni  transferleri  ye-
tiştirmeyi  düşündüklerini  de  aktaran 
Tankut, yurt dışındaki ikinci etap kam-
pına  tam kadro gitmeyi planladıklarını 
sözlerine ekledi.  n AA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut 
Kocaman, Topuk Yaylası’ndaki antren-
manlarda  drone  görüntülerini  kullana-
rak analiz yapacak. 

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yay-
lası’nda  devam  eden  Fenerbahçe’de 
Teknik Direktör Aykut Kocaman, drone 
görüntülerinden  analiz  yapacak.  Ku-
lüp  televizyonunun  kamp  için  getirdiği 
drone’la,  havadan  çekilen  görüntüleri 

izleyecek  olan  Aykut  Kocaman,  özel-
likle  oyuncuların  sahadaki  dağılımı  ve 
aldıkları  pozisyonlarla  ilgili  olarak  da 
analizler  yapacak.  Kocaman,  eldeki 
görüntüler  yardımıyla  futbolcuların  ek-
siklerini daha iyi görecek ve oyuncuların 
sahanın  hangi  bölümünde  daha  etkili 
olacağı  konusunda  da  bu  sayede  fikir 
sahibi olacak.
n İHA

Kocaman antrenmanları 
drone ile izleyecek

Ezikiel’de sona 
doğru

Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi, Spor Toto 
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 
3 kulvarda mücadele edecek olan Konyaspor, 
bu doğrultuda transfer çalışmalarını da sürdü-
rüyor. Yeşil-beyazlılar kadro derinliği açısından 
önemli olacak hamleler yaparak transfer liste-
sini  şekillendirmeye  başlamıştı.  Konyasporlu 
yöneticiler, en son Katar temsilcisi Al Arabi’de 
forma  giyen  Nijeryalı  golcü  Imoh  Ezekiel’in 
transferine odaklanmış ve bu transfer için yoğun 
mesai harcamaya başlamıştı.

PÜRÜZLER GİDERİLDİ
Edinilen  bilgiye  göre  Konyaspor’un  Imoh 

Ezekiel transferinde sona geldindi. Yeşil-beyaz-
lı takımın yöneticileri oyuncunun kulübü il olan 
pürüzleri  kaldırırken,  sporcu  ile  de  prensipte 
anlaşma  sağladı.  Nijeryalı  golcünün  de  Kon-
yaspor’a sıcak baktığı ve 3 kulvarda mücadele 
edecek yeşil-beyazlılarda forma giymek istediği 
ifade edildi.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KONYA’DA
Edinilen bilgilere göre; 24 yaşındaki golcü 

oyuncu  Imoh  Ezekiel’in  birkaç  gün  içerisinde 
Konya’ya geleceği öğrenildi. Genç futbolcunun 
Konya’ya gelmesinin ardından ise yeşil-beyazlı 
kulüp ile resmi sözleşme imzalaması bekleni-
yor.

IMOH EZEKİEL KİMDİR?
1  Ocak  1993  tarihinde  Nijerya’da  doğan 

Imoh Ezekiel, kariyerine yine ülkesinin takım-
larından ACB Lagos’ta başladı. Buradaki per-
formansı  ile  göz  dolduran  başarılı  golcü,  18 
yaşında ise Belçika Pro Lig ekiplerinden Stan-
dard Liege’e transfer olmuştu. 3 sezon boyunca 
Belçika’da  kalan  başarılı  oyuncu,  2014/2015 
sezonunun başında bonservisi ile birlikte Katar 
temsilcisi Al Arabi’ye transfer olarak Standard 
Liege’e kiralandı. Sonraki sezon bir diğer Belçi-
ka temsilcisi Anderlecht’e kiralanan genç golcü, 
son olarak bu sezon kulübü Al Arabi’de kaldı.
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Konyaspor’un, 
transfer listesinin 

başını çeken 
Nijeryalı golcü 
Imoh Ezekiel’in 

transferinde sona 
geldiği öğrenildi. 
Yeşil-beyazlılar 
24 yaşındaki 

golcü oyuncuyu 
renklerine 

bağlamak için
büyük çaba

sarf ediyordu


