
KOP’tan kırsal 
kalkınmaya 
mali destek  
n HABERİ SAYFA 3’TE

İlk Türk uçağını
yaptı, 10 gün 
hapis yattı!
n HABERİ SAYFA 5’TE

Selçuklu ailelerin 
bebek sevincine 
ortak oluyor 
n HABERİ SAYFA 7’DE

ISIRMA VE SOKMALARA
KARŞI PANZEHİR DESTEĞİ

EL ARABASIYLA BETON
TAŞIMA DEVRİ KAPANDI

TATİL GENÇ KOMEK’LE
VERİMLİ HALE GELİYOR

Haşereye karşı mücadele arttı

Özbaran İnşaat, yeniliklerle dikkat çekiyor

KOMEK Yaz Okulu heyecanı yaşanıyor

Havaların ısınması ile birlikte 
böcek ısırıkları, akrep, yılan, 
kırkayak ve çeşitli zehirli sü-
rüngenlerin sokma vakaları 
arttı. Sağlık kuruluşlarında 
panzehir desteği sağlandı. 
Belediyeler ise mücadeleyi 
sürdürüyor.

Özbaran İnşaat farklı projeleri ile dikkat çekiyor. Sabit yer 
pompası makinesi ile el arabasıyla taşınan betonlara son 
veren firma yeniliklere açık vizyonu ile hedefleri doğrultu-
sunda ilerliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 
yeni dönem eğitimleri merkezle birlikte ilçelerde de başla-
dı. İlçelerde KOMEK ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’n-
de (ASEM) düzenlenen programlarda öğrencilerin coşku-
su ve heyecanı dikkat çekti.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 14’TE

Yolcuları ikramlarla serinlettiler ‘Tuvalet’ paylaşımı tepki gördü Kalitesi ile Akşehir kirazı tescillendi

Afrika sıcaklarının etkisini 
gösterdiği Konya’da, Konya 
Minibüsçüler ve Umum 
ve Servis Araçları Odası, 
yolculara su ve dondurma 
ikramında bulundu, yolcular 
serinledi. 

Osmanlı döneminde Ferit 
Paşa’nın yaptırdığı su 
deposunun tuvalet yapıldığı 
şeklindeki paylaşımı nedeniyle 
Tarihçi Mustafa Armağan’a 
Konyalılar tepki gösterdi.

Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat 
Festivali yapıldı. Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya, 
“Kendine has aroması ile 
kirazımız ‘Akşehir Kirazı’ olarak 
tescillenmiştir” dedi.

n  HABERİ SAYFA 2’DE n  HABERİ SAYFA 2’DE n  HABERİ SAYFA 13’TE
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Gıdım gıdım akıyor!
‘Afrika sıcakları’ ile birlikte son 

birkaç gündür bunaltıcı sıcakların 
hakim olduğu Konya’da su kullanım 

oranları artınca, basınç yetersiz 
kaldı. Anadolu tabiri ile sular “Gıdım 

gıdım” akınca ya da tamamen 
kesilince vatandaş mağdur oluyor 

ŞEBEKE SUYUNDA 
AZALMALAR YAŞANDI

Sıcaklıklar vatandaşları bunaltınca, su 
tüketimi de oldukça arttı. Zaman zaman 
tüketimin artmasıyla Konya’da yaşanan 
“Su kesintisi” sorunu bu nedenle son 
günlerde de kendini göstermeye baş-
ladı. Son 1 haftadır şebeke sularında 
ciddi manada azalmayalar meydana 
geldi. Suların az akmasına vatandaşlar 
tepki gösterdi.

YOĞUN KULLANILDI, 
BASIN YETERSİZ KALDI

Sularda yaşanan sıkıntı nedeniyle vatan-
daşlar KOSKİ’den yardım istedi. Ancak 
herhangi bir arıza olmadığı için ekipler 
bir şey yapamadı. Sosyal medyada da 
tepki çeken konu üzerine “Konya için 
teyemmüm vakti” gibi düşündüren eleş-
tiriler yapıldı. KOSKİ ise sorunu “Yoğun 
kullanım nedeni ile basınçlar yetersiz” 
diyerek açıkladı.  n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Gün bir olma, 
diri olma zamanı’

Çarpıtılan gerginlik
fitne amacı taşıyor

Karatay Kaymakamı Abdullah 
Selim Parlar ve Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, muh-
tarlarla biraraya geldi. Başkan 
Hançerli, “Gün birlik olma, bir 
olma, diri olma zamanıdır” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Suriyelilerle ilgili meydana 
gelen olaylarla ilgili İçişleri 
Bakanlığı’ndan yapılan açıkla-
mada, “Suriyeli misafirlerimizle 
zaman zaman yaşanan gergin-
likler son günlerde çarpıtılarak 
aktarılmaktadır” denildi.
n HABERİ SAYFA 6’DA

‘OSB’ler üreten
güç olmaya
devam edecek’
Yeniden OSBÜK Başkanı seçilen 
Memiş Kütükcü, Türkiye’de 316 
organize sanayi bölgesi bulunduğunu 
ve bir milyon 738 bin kişiye istihdam 
sağlandığına dikkat çekerek, “OSB’ler 
milyonlara iş, aş oldu” dedi.
n HABERİ SAYFA 15’TE

Gemlik’te şehit olan polis memuru Büyükdönmez, toprağa verildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 
görev yaptığı adliye binası 
girişinde uğradığı silahlı saldırı 
sonucu şehit olan polis memuru 
İdris Büyükdönmez, Tuzlukçu'da 
gözyaşları arasında defnedildi.
Şehidin kızı Tuğba Büyükdön-
mez, "Anne, ağlama. Babam 
ölmedi. Babam şehitliği isterdi. 
Allah herkese şehitlik nasip et-
mez. Bu onun en büyük idealiydi" 
sözleriyle annesini teselli etti.
n HABERİ SAYFA 17’DE

‘Anne ağlama, babam ölmedi!’
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Afrika sıcaklarının etkisini gösterdiği Konya’da, Konya Minibüsçüler ve Umum ve Servis Araçları Odası, yolculara su ve dondurma ikramında bulundu

Minibüsçülerden serinleten ikram
Afrika sıcaklarının etkisini 

gösterdiği Konya’da, Konya Mi-
nibüscüler ve Umum ve Servis 
Araçları Odası, farklı bir etkinli-
ğe imza atarak minibüsle seya-
hat eden yolculara soğuk su ve 
dondurma ikramında bulundu. 
Konya’nın farklı bölgelerinde baş-
latılan sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında, Adalhan kavşağın-
daki güzergahta minibüslerin 
gidiş ve dönüşlerinde yolculara 
su ve dondurma dağıtıldı. Oda 
Başkanı Muharrem Karabacak ve 
Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer 
aldığı etkinlikte konuşan Karaba-
cak, Konya’da 40 derecenin üze-
rinde bir sıcaklığın söz konusunu 
olduğunu belirterek, minibüsler-
de yolculuk yapan vatandaşların 
serinlemesine fayda sağlamak 
amacıyla Konya’nın farklı bölgele-
rinde su ve dondurma dağıtımla-
rının devam ettiğini söyledi.

Su ve dondurma dağıtımının 
yaz boyunca devam edeceğinin 
altını çizen Karabacak, minibüs 

şoförlerine teşekkür ederek, “ Bu 
sıcaklarda çok zor bir görev yapı-
yorlar, emeklerine saygı duyuyor 
ve kendilerine çok teşekkür ediyo-
rum. Seyir halinde iken kapıların 
kapalı, klimaların açık vaziyette 
seyretmelerini önemle rica ediyo-
rum” dedi.

ETKİNLİK SOSYAL 
MEDYAYA TAŞINDI

Etkinlikten vatandaşlar olduk-
ça memnun kaldı. Bazı minibüs-
lerde seyahat eden vatandaşlar 
dondurma ve su ikramı nedeniy-
le minibüsçülere sosyal medyada 
yaptıkları paylaşımlarla teşekkür 
etti. Yapılan teşekkür paylaşımın-
da, “Bugün öğlen 12.45 Şeker hat-
tında çalışan şoför arkadaş, tüm 
yolculara dondurma ısmarladı. 
Hissedilir 40 derecelere yaklaşan 
sıcaklarda böyle bir şey yapması 
gerçekten çok güzeldi. Teşekkür 
ederiz koca yürekli dolmuş şofö-
rü” diyerek minibüsçülere olan 
teşekkürlerini dile getirdiler. 
n METE ALİ MAVİŞ

Mustafa Armağan’a 
tuvalet tepkisi!

Birinci derece arkeolojik SİT 
alanı olan Alaeddin Tepesi’nde, 
Osmanlı döneminde Konya Valiliği 
yapan Ferit Paşa’nın yaptırdığı su 
deposunun yakınına, 2012 yılında 
Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından abdesthane ve tuvalet yapıl-
mıştı.

Çalışmaları başlatan Büyükşehir 
Belediyesi o dönemde tepki çekmiş, 
bazı çevrelerce “Tarihe saygısızlık” 
olarak yorumlanmıştı. Ancak çalış-
malara Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu’ndan alınan izinle 
başlandığı belirtilmiş ve çalışma ta-
mamlanmıştı. Aradan geçen 5 yılın 
ardından Tarihçi-Yazar Mustafa Ar-
mağan, konuyu yeniden gündeme 
getirdi. 

Resmi sosyal medya paylaşım 
sitesinden Ferit Paşa’nın yaptırdığı 
su deposunun kapısının fotoğrafını 
paylaşan Armağan, “Koca Abdül-
hamid Han, sen kalk Mevlana şeh-
rine su deposu yaptır; 1 asır sonra 
Konyalılar oraya WC yapsın. Bu hata 
ecdadın ruhunu muaazep eder” di-
yerek tarihe saygısızlık yapıldığını 
ima etti. Yapılan paylaşımla bölge-
deki tuvalet yeniden gündeme gel-
miş oldu.

TEPKİLER GECİKMEDİ
Armağan’ın paylaşımının ardın-

dan tepkiler de gecikmedi. Onlarca 
yorum alan paylaşımla Mustafa Ar-
mağan’a çok sayıda Konyalı tara-
fından tepki gösterildi. Yorumlarda 
Armağan’ın paylaşımının aksine 
tuvaletin depoya değil, deponun 
yakınına yapıldığı, yapılan paylaşı-
mın yanlış olduğu belirtildi. Ayrıca 
bazı yorumlarla da Konya’nın tarihi 
mirasına her zaman sahip çıktığı 
vurgulanarak, Konya’nın bu konuda 
haksız yere suçlanmamasını dile ge-
tirdi.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

Son zamanlarda havaların ısınması ile birlikte böcek ısırıkları, akrep, yılan, kırkayak ve çeşitli zehirli 
sürüngenlerin sokma vakaları arttı. Isırma ve sokmalara karşı sağlık kuruluşlarında panzehir 

desteği sağlandı. Belediyeler ise haşereler ve böceklere karşı mücadeleyi sürdürüyor

Böcek ve sürüngen
sokmasına dikkat! 
Havaların ısınması ile birlikte si-

nekler ve zehirli böcekler de çoğaldı. 
Hastanelerde böcek ısırması vakaları 
da arttı. Sıcaklıklardan dolayı toprak 
üstüne çıkan böcek ve sürüngenler 
insan hayatını da tehlikeye sokuyor. 
Yılan, akrep, örümcek gibi sürüngen 
sokmaları sonucu vatandaşlar has-
tanelere başvuruyor. Yetkililerden 
alınan bilgilere göre ise hastaneler-
de ısırma ve sokmalara karşı yeterli 
panzehir var. Sağlık Bakanlığı ta-
rafından bütün hastanelere yeterli 
panzehir gönderiliyor. Panzehirler 
her yılda yenileniyor. Ülkemiz diğer 
ülkeler arasında da yeterli derecede 
panzehir potansiyeline sahip durum-
da. Sıcaklıkların artmasından dolayı 
lağım gibi yerlerden çıkan böceklerin 
sayısında da artış yaşanıyor. Beledi-
ye ekiplerinin ilaçlama çalışmaları 
yapmasına rağmen maalesef böcek 
ve sineklerin önüne geçilemiyor. Uz-
manlar ise böcek ve zehirli hayvan-
ların sokmalarına, ısırmalarına karşı 
otların üzerinde açık ayakkabı ve çıp-
lak ayakla yürünmemesi, parklarda 
ve piknik alanlarında açık kıyafetle-
rin giyilmemesi, herhangi bir vaka-
da vatandaşların derhal hastaneye 
başvurmaları konusunda uyarılarda 
bulunuyor.  Belediyeler ise haşereler 
ile mücadeleye devam ediyor.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAHALLE 
VE İLÇELERDE İLAÇLAMA YAPIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Yeni Büyükşehir Yasası çerçevesin-
de 31 ilçe ile mahalleye dönüşen 
584 köy ve 168 beldede haşereye 
karşı ilaçlama çalışması yapıyor. Ko-
nuyla ilgili Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığından yapılan açık-
lamada, 31 ilçenin mahalle büyük-
lükleri göz önüne alınarak 10 böl-
geye ayrıldığı belirtilerek, ilaçlama 
hizmetinin ilçe belediye başkanlıkları 
ve mahalle muhtarları ile koordineli 
bir şekilde sezon boyu sürdürüleceği 
ifade edildi. İlaçlama çalışmalarının 
ULV makinesi bulunan tam teçhizatlı 
araçlarla 10 ekip tarafından gerçek-
leştirildiği vurgulanan açıklamada, 
“Karasinek ve sivrisinek mücadelesi 
kapsamında ilaçlamalarımız özellikle 

haşerelerin aktif olduğu Haziran ve 
Ekim ayları arasında, her gün sabah 
06.00-10.00, akşam 18.00-22.00 
saatleri arasında yapılmaktadır. Va-
tandaşlarımızın belediyelerin haşe-
re ile mücadele çalışmalarına katkı 
sağlamak amacıyla gıda artıklarını 
poşetlemeden atmamaları, çevre te-
mizliğine dikkat etmeleri, çöplerini 
poşetlemeleri ve çöp konteynerle-
rine koyarak açıkta bırakmamaları 
gerekmektedir. Hayvancılıkla uğra-
şan vatandaşlarımızın ise gübrele-
rini biriktirmemeleri ve kendilerinin 
de periyodik olarak ilaçlama yaparak 
haşerelerin üremesine meydan ver-
memesi büyük önem arz etmekte-
dir” denildi.

SELÇUKLU 24 EKİP 
İLE İLAÇLAMA YAPIYOR

Selçuklu Belediyesi de ilaçlama 
çalışmalarına devam ediyor. Selçuk-
luda çöp konteynerleri de ilaçlama 
çalışmalarına dâhil ediliyor. Selçuklu 
Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü, 
Çevre Koruma Kontrol ve Park Bah-
çeler Müdürlükleri tarafından oluş-
turulan 24 ilaçlama ekibi ile haşere 

ile mücadele çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor.Havaların ısınmasıyla 
birlikte ortaya çıkan haşerelere kar-
şı çalışma planı hazırlayan Selçuk-
lu Belediyesi; yeşil alan, ağaç, çöp 
konteynerleri ve sokakları haşereye 
karşı ilaçlıyor. Ekipler tüm mahal-
lelerde sabah erken saatlerde baş-
ladıkları ilaçlama çalışmalarını gece 
geç saatlere kadar sürdürüyor. İlaç-
lama faaliyetlerinde modern ilaçla-
ma teknikleriyle doğanın dengesini 
bozmayacak ve insan sağlığına zarar 
vermeyecek ilaçlar kullanıyor.

MERAM’DA LARVA MÜCADELESİ 
EKİM AYI SONUNA KADAR SÜRECEK

Meram Belediyesi de haşereler 
ile mücadeleye devam ediyor. Me-
ram Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğünden yapılan açıklamada,  
“2017 yılı haşereyle mücadele çalış-
malarında önemli bir yer tutan Larva 
mücadelesinin başladığı belirtilerek, 
“Haşereye yumurtlama döneminde 
müdahale edebilmek için öncelikli 
olarak larva mücadelesi yapıyoruz. 
Çünkü bu mücadele, haşereyle etkin 
mücadelenin temelini teşkil etmek-

tedir. Bu maksatla haşerelerin üre-
me alanları olan su kanalları, havuz-
lar, su birikintileri,  organik atıkların 
bulunduğu yerler, çöp konteynerleri, 
gübrelikler, pazar yerleri vb. alanlar 
ekiplerimizce ilaçlanmaktadır. İlaçla-
ma çalışmaları kadar vatandaşların 
çöplerini de en doğru zamanda ve 
şartlarda dışarı çıkarmaları da önem-
lidir. Çöpler zamanından önce ve uy-
gun bir şekilde çıkarılmaz ise sinek 
ve haşerelerin üremesine kaynaklık 
teşkil etmektedir. Belediye olarak 
haşere mücadelesinde Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından bu alanda tavsiye 
edilen biyosidal ürünler kullanılmak-
tadır.  Larva mücadelesinde, spesifik 
olarak sadece larvaları etkileyen, hiç-
bir yan etkisi bulunmayan biyosidal 
ürünler tercih edilmektedir. Larva 
mücadelemiz belirli periyotlarla 
ekim ayının sonuna kadar yeni alı-
nan mistblower cihazı ve pulvariza-
tör ile yapılacaktır” denildi.

KARATAY’DA 82 MAHALLE 
8 GÜNDE İLAÇLANIYOR

Karatay’da da ilaçlama çalış-
maları 82 Mahalle 8 günde olacak 
şekilde devam ediyor. Yoğun bir 
mücadele veren ekipler Karatay’ın 
mahallelerinde görev yapıyor.Yapı-
lan ilaçlama çalışmasıyla karasinek, 
sivrisinek vb. kanatlılara karşı; hava 
şartlarına bağlı olmak kaydıyla Ka-
sım ayına kadar Karatay’ın tama-
mında mücadele devam edecek. 
Karatay Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü yetkilileri, ilçe sınırları 
içerisinde bulunan 82 mahallenin 
tamamında uzman kişiler tarafından 
haftalık olarak ULV cihazlı 3 araç ile 
ilaçlandığı belirtti. Kullanılan ilaçla-
rın Sağlık Bakanlığından onaylı olup 
belli kontrollerden geçtikten sonra 
kullanıldığı belirten yetkililer; ulus-
lararası standartlara uygun ilaçlar ile 
merkezden 95 kilometre uzaklıktaki 
mahallelerimizde dahil olmak üzere 
belirli bir takvim çerçevesinde bütün 
mahallelerimizde ilaçlama çalışması-
nın sabah 06.00 – 10.00 ve akşam 
18.00 – 22.00 saatleri arasında uy-
gulandığını söyledi.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan’ın, 
resmi sosyal medya hesabından yaptığı 

paylaşıma onlarca tepki geldi.

Sıcaklıklardan dolayı toprak üstüne çıkan böcek ve sürüngenler insan hayatını da tehlikeye sokuyor. Yılan, akrep, örümcek gibi sürüngen
 sokmaları sonucu vatandaşlar hastanelere başvuruyor.

Konya Minibüscüler ve Umum ve Servis Araçları Odası, minibüsle 
seyahat eden yolculara soğuk su ve dondurma ikramında bulundu.
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 
7-8-9 Temmuz tarihlerinde onlarca 
film gösterimi, birbirinden farklı et-
kinlikler ve çok sayıda sürpriz hediye 
ile Türkiye’nin en eğlenceli Çocuk 
Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Tür-
kiye’nin en eğlenceli Çocuk Festiva-
li’ne ev sahipliği yapıyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, ülkemizin gele-
ceği olan çocukların milli ve manevi 
değerlerle yetişmesinin son derece 
önemli olduğunu belirterek, düzenle-
dikleri eğitimler ve etkinliklerle buna 
katkı yapmaya çalıştıklarını söyledi. 

Geçtiğimiz yıl ilki yapılan ve bü-
yük ilgi gören Konya Çocuk Festiva-
li’nin bu yıl birbirinden farklı filmler, 
aktiviteler ve sürpriz hediyelerle ço-
cuklarla buluşacağını belirten Başkan 
Akyürek, çocukların hem eğleneceği-

ni hem de anlamlı filmler izleyerek, 
bilim gösterileri ve atölye çalışmaları-
na katılarak öğreneceğini dile getirdi. 

Başkan Akyürek, Konya’daki bü-
tün çocukları 7 Temmuz Cuma günü 
saat 18.00’da açılacak Konya Çocuk 
Festivali’ne katılmaya davet etti. 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Çocuk Dostu Şehir projesi kapsa-
mında M1 Konya Sinemaları ve açık 
alanında 7-8-9 Temmuz tarihlerinde 
gerçekleştireceği Konya Çocuk Festi-
vali’nde çok sayıda ücretsiz film gös-
terimi, çizgi film karakterleri Niloya, 
Harika Kanatlar, Elifin Düşleri ve He-
idi Tiyatrosu, bilim gösterileri, atölye 
çalışmaları, yazar buluşmaları, yarış-
malar, animasyon atölyesi, ücretsiz 
lunapark biletleri, çocuk oyunları, çok 
sayıda sürpriz hediye ve ikramlar ola-
cak. n HABER MERKEZİ

KOP İdaresi’nden kırsal 
kalkınmaya mali destek

KOP Kırsal Kalkınma Programı 
ile kalkınmayı hızlandıracak proje-
lere mali destek imkanı sunulacak. 

Kalkınma Bakanlığına bağ-
lı Konya Ovası Projesi(KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP 
Kırsal Kalkınma Programı kapsa-
mında, bölge kırsalında kalkınmayı 
hızlandırmakamacıyla hazırladığı 
mali desteklemelerini 2017 yılında 
da sürdürüyor.

KOP İdaresi Başkanlığı, Aksa-
ray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, 
Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat 
illerinden oluşan KOP Bölgesinin 
mekânsal ve sosyo-ekonomik de-
zavantajlarını avantaja dönüştüre-
rek, dünya standardında etkin ve 
güçlü bir üretim yapısı oluşturmak, 
istihdam düzeyini yükselterek gelir 
düzeyini ülke ortalamasının üze-
rine çekmek, örgütlenme yapısını 
güçlendirerek ulusal ve uluslararası 
pazarlama ağlarında bölge ürün ve 
kurumlarının rekabet gücünü artır-
mak, güçlü sosyal yapısı ve düzenli 
fonksiyonel bir fiziki altyapısı ile 
refah düzeyi yüksek ve şehirlerle 
bütünleşik bir KOP Bölgesi kırsalı 
oluşturmak için kademeli olarak 
öncelikle Aksaray, Karaman, Kon-
ya ve Niğde illerini kapsayan 2017 
yılı mali destek programı çağrısına 
çıktı.

Kalkınma Bakanlığı öncülü-
ğünde hazırlanan ve 2014 yılında 
yürürlüğe giren KOP Eylem Planın-
da yer alan KOP Kırsal Kalkınma 
Programıile yaklaşık bir yılı aşkın 
bir süredir bölge illerinin ekolojik, 
sosyal, ekonomik faktörleri ve ürün 
istekleri bazında analizler yapıldığı-
nı ve bunun neticesinde her ilçeye 

has destekleme modellerinin ortaya 
konduğunu kaydeden KOP İdare-
si Başkanı İhsan Bostancı, analiz 
sonuçlarına göre bölge kırsalında 
planlı bir kalkınma programı yürü-
tüleceğini belirterek, 2016 yılında 
12 projeyeyaklaşık 4 milyon TL öde-
nek aktarıldığını, 2017 yılını kapsa-
yan yeni mali destek programı çağ-
rısı ile bölgedeki yatırımların artarak 
devam edeceğini söyledi. 

KOP Kırsal Kalkınma Progra-
mına, proje illerindekiValilikler, 
Kaymakamlıklar, Üniversiteler, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılıkİl veİl-
çe Müdürlükleri, Orman Bölge ve 
Şube Müdürlükleri, İl Özel İdareleri, 
kamuya ait Araştırma Kuruluşları 
ve Büyükşehir Belediyelerinin baş-
vuruda bulunabileceğini ifade eden 
Başkan Bostancı, Kırsal Kalkınma 
Programının KOP İdaresinin görev 
sahasına yeni ilave edilen Nevşe-
hir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale 
illeri içinde uygulanabilmesi adına 
öncelikle bir araştırma yapılacağını 
ardından belirlenecek destekleme 
modelleri kapsamında önümüzdeki 
yıllarda bu illerimiz içinde mali des-
tek programı çağrısına çıkılacağını 
hatırlattı. 

SON BAŞVURU 18AĞUSTOS 2017
Program kapsamında belirlenen 

ilçelere yönelik yatırım yapmak için 
destek talep eden ilgili kamu ku-
rumlarıhttp://www.kop.gov.tr/pro-
jeleradresinden ‘KOP Kırsal Kalkın-
ma Mali Destek Programı 2017 Yılı 
Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi’ne 
uygun olarak hazırladıkları projele-
rini en geç 18Ağustos 2017 tarihine 
kadar teslim etmeleri gerekiyor.
n HABER MERKEZİ

‘Afrika sıcakları’ ile birlikte son birkaç gündür bunaltıcı sıcakların hakim olduğu Konya’da su kullanım 
oranları artınca, basınç yetersiz kaldı. Bu nedenle yaşanan su sorunu vatandaşları mağdur ediyor

Basınç yetersiz kaldı,
sular gıdım gıdım aktı!

Ramazan Bayramı ile birlikte 
tüm Türkiye “Afrika sıcakları”nın 
etkisi altına girdi. Bu durumdan 
Konya da nasibini aldı. Özellikle son 
3 gündür sıcaklıklarda büyük artış-
lar yaşandı. Meteoroloji Konya Böl-
ge Müdürlüğü geçtiğimiz Pazartesi 
gününe dikkat çekmiş, zorunlu ol-
madıkça vatandaşların özellikle öğle 
saatlerinde dışarı çıkmaması konu-
sunda uyarmıştı. Sıcaklıklar vatan-
daşları bunaltınca, su tüketimi de 
oldukça arttı. Zaman zaman tüke-
timin artmasıyla Konya’da yaşanan 
“Su kesintisi” sorunu bu nedenle 
son günlerde de kendini gösterme-
ye başladı. Son 1 haftadır şebeke 
sularında ciddi manada azalmayalar 
meydana geldi. Suların az akmasına 
vatandaşlar tepki gösterdi.

KULLANIM ARTTI, 
BASINÇ YETERSİZ KALDI

Sıcaklardan dolayı su kullanımla-
rında önemli derece artış yaşanınca, 
Konya’ya su veren şebekeler yeter-
siz kaldı. Şehre su veren pompaların 
verdiği su miktarı ile kullanım oranı 
arasında fark ortaya çıkınca, şehrin 
bazı bölümlerinde evlerde ve işyer-
lerinde hiç su akmazken, bazı bö-
lümlerinde de sular Anadolu tabiri 
ile “Gıdım gıdım” akmaya başladı. 
Özellikle yüksek katlı binaların üst 

katları, su az geldiği ve pompalama 
yetersiz kaldığı için susuzluk çekti, 
vatandaşlar mağdur oldu. 

VATANDAŞLAR KOSKİ’Yİ ARADI
Önceki gün bazı mahallelerde 

sular sabah saatlerinde gitti. Olası 
bir arızadan dolayı olduğu düşünü-
len kesintinin akşam saatlerinde gi-
derilmemesi nedeniyle vatandaşlar 
çareyi Konya Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (KOSKİ) ekiplerini aramakla 

buldu. İhsaniye Mahallesi ve Meh-
met Akif Mahallesi’nde de suları 
kesilen mahallelerdendi. Konya’nın 
merkezinde bulunan mahallede 
sular sabah saatlerinden itibaren 
kesildi. Akşama kadar bekleyen va-
tandaşlar sular gelmeyince KOSKİ 
ekiplerini aradı. Bölgeye gelen KOS-
Kİ ekipleri herhangi bir arıza bula-
madı. Ancak su kullanım oranlarının 
artması nedeniyle yetersizlikten do-

layı sorunun yaşanabileceği üzerin-
de duruldu. 

‘KONYA İÇİN TEYEMMÜM VAKTİ’
Yaşanan su sorununa vatandaş-

lardan tepkiler de gecikmedi. Özel-
likle sosyal medyada su sorununu 
dile getiren vatandaşlar, yaptıkları 
eleştiriler ile hem güldürdü hem 
düşündürdü. Bazı vatandaşlar du-
ruma “Konya için teyemmüm vak-
ti” diyerek esprili bir şekilde tepki 
gösterirken, bazı vatandaşlar da bu-
lundukları mahallede suyun ya hiç 
akmadığını ya da çok az aktığını be-
lirterek mağdur olduklarını dile ge-
tirdi. Vatandaşlar, yaşanan sorunla 
ilgili yetkililerin de sorunun çözümü 
noktasında gerekeni yapmalarını is-
tedi. 

AŞIRI SU KULLANIMI VAR!
Alınan bilgilere göre bu yıl su 

tüketimi geçen yıllara oranla büyük 
artış gösterdi. Sıcakların da etkisinin 
olduğu belirtilirken, bu nedenle su 
basınç yetersizliği yaşandığı ifade 
edildi. KOSKİ resmi internet adre-
sinde konuyla ilgili yaptığı bilgilen-
dirmede, merkez Selçuklu, Karatay 
ve Meram ilçelerinde yaşanan su 
sorununa ilişkin “Yoğun kullanım 
nedeni ile basınçlar yetersiz” açıkla-
masında bulunuldu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

En eğlenceli çocuk festivali başlıyor

İhsan Bostancı

Bazı mahallelerde sular ya hiç akmıyor ya da çok az akıyor. 
Duruma tepki gösteren vatandaşlar KOSKİ ekiplerini arıyor.
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Özbaran İnşaat farklı projeleri ile dikkat çekiyor. Sabit yer pompası makinesi ile el arabasıyla taşınan betonlara son veren firma yeniliklere açık vizyonu 
ile hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Özbaran İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Özbaran, yeniliklere açık olduklarını söyledi

El arabası devri kapandı!
Gayrimenkul ve İnşaat firma-

larının öncü isimlerinden olan Öz-
baran İnşaat farklı projeleri ile dik-
katleri üzerine çekiyor. Konya’da 
ilk defa Özbaran İnşaat’ta bulunan 
sabit yer pompası makinesi yüksek 
katlara beton basarak, el arabası ile 
beton taşınmasına son veriyor. Ya-
tay dökümlerde 400 metre dikey 
dökümlerde ise 50 kata kadar be-
ton dökülmesini sağlayan sabit yer 
pompa makinesi dökülen betonun 
bozulmasını da önlüyor. Özbaran 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mu-
harrem Özbaran, Özbaran İnşaat 
olarak kurumsal bir yapıyla ve mar-
kalaşarak büyümeyi hedefledikleri-
ni söyleyerek yeniliklere her zaman 
açık olacaklarının altını çizdi. 

Sizi ve firmanız olan Özbaran 
İnşaat’ı tanıyabilir miyiz? 

Kendi işimi kurarak öncelikle 
gayrimenkul danışmanlığı alanında 
hizmet vermeye başladım. Deva-
mında da faaliyet alanımı genişlet-
tim. Bu sektörün içerisinde oldu-
ğum için de hangi alanlarda açık 
olduğunu az çok biliyordum. Hazır 
beton sektöründe özellikle kapalı 
otoparklar ve yüksek katlı binalarda 
beton atma işleminin ne kadar me-
şakkatli ve zaman aldığı hep gözü-
me çarpardı. Yatırımımı da bu alan-
da gerçekleştirmek istedim.

Sabit yer pompa makinesi hak-
kında bilgiler verir misiniz? Fayda-
ları nelerdir? 

Sabit yer pompasının diğer pom-
palardan farklı yönleri var. Bu fark 
da onların işini daha da kolaylaştı-
rıyor. Yüksek binalara, uzun me-
safelere kolaylıkla beton basılması, 
bu makine ile daha kısa sürede ve 
daha az işgücüyle gerçekleşebiliyor. 
Tünel yapımında ortaya koyduğu 
performans ise kayda değer. Biz-
deki makineyle, diğer firmalarda 
bulunan mevcut pompaların gire-
mediği ya da ulaşmakta zorlandığı 
alanlarda beton dökümü kolaylıkla 
gerçekleştirilebilir. Yatay dökümler-
de 400 metre, dikey dökümlerde ise 
50 kata kadar sorunsuz beton dökü-
mü sağlanabilir. Dökülen betonun 
bozulmadan yerleşiyor olması da iş 
kalitesini artırmakta. Bu sayede de 
el arabası ile beton çekme, tabliyede 
delik bırakma ve sonradan yalıtım-
da çıkan sorunlar da son bulmakta. 
Bu hizmeti de Konya’da sadece biz 
sunuyoruz.

Gayrimenkul danışma faaliyet-
lileriniz hakkındaki görüşlerinizi 
alabilir miyiz?

Gayrimenkul işi benim ilk faali-
yet alanım ve bu alandaki çalışmala-
rımız da devam ediyor.  Ofisimizde 
çalışmalarımız sürüyor. Gayrimen-
kul Yatırım sektöründe özellikle 
taşeron firmaların elinde bulunan 
gayrimenkullerin alım satım işlerini 
yürütüyoruz. İş karşılığı elde edilen 
gayrimenkulleri piyasanın çok altın-

da bir bedelle satışa sunuyoruz. Bu 
da hem mülk sahibine hem de alı-
cıya hizmet oluyor. Demirci, kalıpçı, 
mobilyacı ya da inşaat malzemeleri 
satan firmalar barter sistemiyle ça-
lışabiliyor. Bu da ellerinde bol mik-

tarda daire birikimine yol açıyor. Bu 
daireler de dolayısıyla uygun fiyata 
alıcısı ile buluşuyor.

Konya’nın gayrimenkul piyasası 
şuanda ne durumda? 

İnşaat sektörü tüm Türkiye’de 
olduğu gibi Konya’da da hızla ge-
lişen sektörlerin başında geliyor. 
İnsanlar gayrimenkul tercihlerini 
büyük araştırmalardan sonra yapı-
yorlar. Bu araştırmada teknolojinin 
her kanalını da kullanıyor. Tercihle-
rin bu denli seçici olması inşaat fir-
malarını da nitelikli projeler uygu-
lamaya zorunlu kılıyor. Projelerdeki 
kalite her geçen gün biraz daha ar-
tıyor. Artık evlerdeki modern yapı, 
kaliteli malzeme ve kullanışlılık 
yetmiyor. İnsanlar yaşadıkları ko-
nutta sosyal yaşam alanı da istiyor. 
Bu nedenledir ki baktığımız zaman 
güvenlikli, geniş çocuk oyun alanlı, 
yüzme havuzlu, spor kompleksli si-
telerdeki daireler daha projedeyken 
satılıyor. Talepler bu yönde. İnsan-
lar artık kendilerini özel hissetmek 

istiyor ve sıra dışı, farklı özellikleri 
olan konutlara yöneliyor. Bu durum 
hem sektörün büyümesine hem de 
gelişmesine olanak sağlıyor.

Son olarak söylemek istedikle-
riniz ve hedefleriniz nelerdir?

Özbaran İnşaat olarak kurumsal 
bir yapıyla ve markalaşarak büyü-
meyi hedefliyoruz. İleride faaliyet 
alanımız genişleyecek ve biz aynı 
kalitede hizmet etmeyi sürdüre-
ceğiz. Teknolojiyi yakından takip 
ederek sektöre yenilik getirecek 
projelere imza atacağız. Biz yeni bir 
firma olmamıza rağmen sağladığı-
mız güveni koruyarak hizmet ver-
meyi amaçlıyoruz. Müşteri mem-
nuniyeti elbette ana prensibimiz. 
Genç, dinamik kadromuzla Konya 
ve bölgesinde ses getirecek, fark 
yaratacak çalışmalara imza atmak 
en büyük isteğimiz. Bu isteğimiz 
doğrultusunda da istihdamımızı ar-
tırarak Konya ve ülke ekonomisine 
katkı sağlamayı istiyoruz.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Muharrem Özbaran

Sabit yer pompası ile dökülen betonun bozulmadan yerleşiyor, iş kalitesini artıyor. 
Bu sayede de el arabası ile beton çekme, tabliyede delik bırakma ve sonradan yalıtımda çıkan sorunlar da son buluyor.
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Ben bir yorgun savaşçı… Ve her 
mücadele bana biraz daha güçlü olmayı 
öğretti. Savunmalarım suskunluk kalka-
nımda gizli… Bir yanardağ gibi içimde 
fokurdayan lavlara inat, hapsediyorum 
tüm acılarımı zemhere… Takvim yap-
rakları savruluyor gözlerimin önünde… 
Ne çok zaman geçmiş kaçma isteğimin 
üzerinden…

Yalnızlık en ihtişamlı hali ile yegâne 
dostum. Saç tellerimin ucuna kadar indi 
kırgınlıklarım… İçimde olanlara anlama-
ya tenezzül bile etmeyenlerin, çevremi 
kuşattığı bir yaşamın tam da ortasında-
yım.

Ruhum, duygularla dans ederken 
ay ışığında; kimseler bilmedi, görmedi, 
hissetmedi serhoşluğumu… Saçlarımı 
damla damla esir alan yağmura teslim 
ettim. 

Bir yaz gecesi balkonumun bir köşe-

sinde, dumanında acılarımı tüttürdüğüm 
çayımın yoldaşlığının yanı sıra küçük bir 
ateş böceği de geldi misafir oldu yanar-
dağ olan yüreğime… Harımı alevlen-
dirmeye mi geldi, yoksa içimdeki ateşe 
“aynı dert bende de var” imajı çizmeye 
mi çalıştı?.. Bilemedim!.. Anlamak içinde 
uğraşmıyorum zaten. Gelişigüzel, akışına 
bıraktım hayatı…

Nazım Hikmet Ran’ın dediği gibi; “Ne 
âlemsin yaşama sevincim benim…” 

Gözlerim tualim oldu, kirpiklerim fır-
ça… Gözyaşı boyasına batırarak hayatı-
mın resmini gözler önüne serdi yüreğim. 

Söyleyin de hayatın sillesine, ikide bir 
bana vurmayı bıraksın. Hayallerimi yarım, 
umutlarımı öksüz bırakmasın. Yüreğimin 
perdeleri kapalı günlerdir. Gönlümdeki 
çocuk, mutluluğu hak etmiyor mu ki?..

En anlamlı cümlelerin bile anlamını 
yitirdiği zamanlar olur ya hani… Sözler 

kifayetsiz kalır, görüntünün 
karşısında… Sadece sus-
mak istediğin…  Kendini 
susmaya zorladığın… Su-
sarak ne de çok konuşuruz 
oysa… Her şey susuşların 
içine gizlenir. Ve anlamlı 
anlamsızlıklar içinde sav-
rulur tüm cümleler.

Zaman eski bir hır-
ka… Çocukluğumdan 
kalma yamalı düşlerim 
hırkamı tamamlamakta… Sandığımdan 
çıkardım dantelli umutlarımı… Naftalin 
kokulu, birazda sararmış hayallerimin 
yanı sıra, ilmek ilmek birbirine oyalanmış, 
sarmaş dolaş olan umutların, esir aldığı 
anılar hâlâ gözüme hoş görünmekte... 

Hayat, kader fırçası ile 
tualine minik bir siyah nokta 
koyar. O siyah nokta kişinin 
kendisini simgeler. O koca-
man sayfanın diğer kalan 
yerlerini ise o minicik siyah 
nokta olan insanın doldur-
masını bekler. 

O beyaz sayfalardan 
nice insanlar, nice fırça dar-
beleri, nice çetrefilli çizgiler 
gelip geçmiştir. Zamanla 

hayatın elinde tuttuğu fırça ise bizim eli-
mize geçer!.. 

Adım attığımız her toprak birikintisi 
ne çok maziye ev sahipliği yapmıştır. 
Kumların üzerinde ne de çok hikâyeler 
insanların kanları ile geçmişe resmedil-

miştir. 
Buna mütevellit, Türkiye Yazarlar 

Birliği Konya şubesi ile geçtiğimiz cu-
martesi günü Takkeli Dağın zirvesindeki 
Gevale Kalesine düzenlenen bir tura katıl-
dık. O mirasa erişmemiz çok meşakkatli 
olsa da bütün emeğe değecek bir tarih ile 
karşılaştık. 

Konya’nın siluetini oluşturan tarihi 
Gavele Kalesi’ni gün yüzüne çıkartma 
çabaları yaklaşık, bin yedi yüz metre yük-
seklikte devam ediyor. Bu tarihi miras ilk 
çağdan itibaren; Roma, Bizans, Selçuklu, 
Karamanoğlu ve Osmanlı döneminde de 
kısmen kullanılmış. 

Eğer bu kale restore edilip, bizlerle 
buluşursa kültür ve tarih açısından son 
derece önemli bir alan Konya turizmine 
kazandırılmış olacak.

Yalnız ve dimdik ayakta duran o 
görkemli dağ ne çok anlama, ne de çok 

geçmişe ev sahipliği yapmış. Bizde onun 
geçmişini, bir nebze de olsa Gavele’de 
yaşananları anımsamak için orayı gör-
meye gittik. 

Gezip görülen yerler yazarlar ve şa-
irlere her zaman ilham kaynağı olduğu 
gibi; İsmail Detseli’nin beraber gezip gör-
düğümüz bu güzel birikinti ile ilgili yazdığı 
şiirden bir dörtlüğü de sizlerle paylaşmak 
isterim;

“Senin geçmişini merak eden her-
kes gezmeye gelmiş.

Konya insanları geçmiş tarihine 
çok değer vermiş.

Asırlarca sende yapılan cenkler 
masal gibi söylenmiş.

Efsane gerçeğe dönüşüyor gayri 
Gevale Kalesi…”

Geçmişten geleceğe yatırım yapmak, 
yaşama odaklı ilerlemek dileğiyle… Se-
lam ve dua ile yazı dostlarım.

YAŞAMA ODAKLI

AK Parti Konya İl Gençlik Kol-
ları’nın başlattığı Diriliş Muştusu 
Kampları bu yıl da, devam ediyor. 
Yaklaşık bine yakın öğrenci bu yıl da 
kampa katılacak

 AK Parti Konya İl Gençlik Kol-
ları’nın başlattığı Diriliş Muştusu 
Kampları başladı. Her hafta 250 gen-
cin katılacağı ve 4 hafta sürecek Di-
riliş Muştusu kamplarının ilk haftası 
tamamlandı. 

4 hafta sürecek bir kamp serisi 
5 günlük kamplar Mersin’de gerçek-
leştiriliyor. Kampın ilk haftasında AK 
Parti İl Başkanı Musa Arat, Konya Mil-
letvekili Ziya Altunyıldız, Derviş Ar-

gun, Seyfettin Huca gibi isimler genç-
lerle bir araya gelerek dersler verdi. 
Yine önceki gün Kamp Ateşi yakan 
gençlere Ünlü Ezgi Sanatçısı Ömer 
Karaoğlu eşlik etti. Gençler marşlarını 
Karaoğlu ile birlikte söyledi. 

‘Biraz Ciddiyet’ ana teması ile icra 
edilen kamplarda, üretkenlik, azim, 
sorumluluk, ufuk, öncülük, bilgi gibi 
konular işlenecek. Başta siyaset bilin-
ci, bakış açısı, kişisel gelişim ve sosyal 
medya olmak üzere birçok konuda da 
eğitimler veriliyor. 

 Kamp hakkında konuşan AK Parti 
Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Mu-
hammed Said Çelik, Diriliş Muştusu 

kamplarının son derece verimli geç-
tiğinin altını çizdi Kampa gençlerin 
ilgisinin büyük olduğunu ifade eden 
Başkan Çelik, “Ecdadımızın mirasını 
yüceltecek ve yükseltecek bir genç-
lik için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Ülkemize faydalı bireylerin yetişmesi 
için üzerimize düşeni yapmaya çalışı-
yoruz. Bizlerden desteklerini esirge-
meyen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Gençlerin memnum kaldığını 
vurgulayan Çelik, “Geçtiğimiz yıl da 
çok güzel geçmişti. Bu yıl da yine he-
yecanla başladık. Manevi ve sosyal 
eğitimlerin yanında birçok konuda 

uzman hocalarımız, ağabeylerimiz 
bizlere bilgilerini aktarıyor. Yine sos-
yal olarak çok güzel etkinlikler yapı-
yoruz. Marşlar ve ezgiler söylüyor, 
aslımıza dönüyoruz. İnşallah daha 
güzellerini yapmak nasip olur” diye 
konuştu.

Başkan Çelik Yapılacak olan diğer 
üç kampın 07-11 Temmuz, 13-17 
Temmuz, 19-23 Temmuz 2017 ta-
rihleri arasında Lise düzeyinde eğitim 
gören gençler yönelik olduğunu ve 
başvuruların  https://form.jotformpro.
com/71724282325959 linkinden ya-
pılacağını  belirtti.
n HABER MERKEZİ

İlk Türk uçağını yaptı,
10 gün hapis yattı!

Konya Aydınlar Ocağı’nın Sel-
çuklu Salı Sohbetleri’nde İlk Türk 
uçağını yapan havacı pilot Vecihi 
Hürkuş’un, mücadeleye dayanan 
hayat hikâyesi dile geldi. Emekli 
Astsubay Bahri Kılınçel,“İlk Türk 
Uçağını İmal Eden Efsane Pilot 
Astsubay Vecihi Hürkuş’un İlginç 
Hayat Öyküsü” başlıklı sunumun-
da, 1896’da İstanbul’da, gümrük 
müfettişi Faham Bey ve Zeliha 
Niyir Hanım’ın ortanca çocukları 
olarak dünyaya gelen ve 16 yaşın-
dayken eniştesi Kurmay Albay Ke-
mal Bey’in yanında 1912’de Balkan 
Harbi’ne katılan Vecihi Hürkuş’un, 
1914 yılında İstanbul-Kahire-Şam 
seferinde uçağın düşmesi sebebiyle 
Nuri, Sadık ve Fethi Bey’lerin şehit 
olmalarından çok  etkilenerek pilot 
olmaya karar verdiğini söyledi.

İl Halk Kütüphanesi’nde ger-
çekleştirilen sohbette emekli Astsu-
bay Kılınçel, Pilot Astsubay Vecihi 
Hürkuş’u “İdealist, Türk milliyetçi-
si, havacılığa tutkun, yılmadan, bık-
madan, usanmadan uçaklar yapan, 
uçuran bedeller ödeyen çılgın Türk” 
olarak tanıttı. Kılınçel, hayatının 
yaklaşık 30.000 saati havada geçen 
ve 1916-67 yılları arasında toplam 
102 ayrı model uçak kullanan ilk 
ve tek Türk pilotu olan Vecihi Hür-
kuş’u, şu sözlerle özetledi: “Vecihi 
Hürkuş, havacılık tarihimizin ön-
cüsü uçak makinisti, savaş pilotu, 
Kurtuluş Savaşı’nın TBMM tarafın-
dan üç takdirnameyle taçlandırılmış 
İstiklal Madalyalı kahramanı, ilk 
Türk askeri ve sivil uçak tasarımcısı, 
üreticisi, Türkiye’nin baş tayyareci-
si, Hava ve Deniz Tayyare Mektebi 
öğretmeni, ilk sivil tayyare mektebi, 
ilk sivil tayyare fabrikası kurucusu, 
Türk Tayyare Cemiyeti, Türk Kuşu, 
Kanatlılar Birliği’ne cansuyu veren, 
tayyare makine mühendisi, ilk sivil 
havayolu şirketimiz Hürkuş’un ku-
rucusudur.”
VECİHİ HÜRKUŞ HARBİYELİ DEĞİLDİ

Pilot Astsybay Vecihi Hürkuş’un 
ilk uçuşunu 16 yaşında, pilot diplo-
masını ise 17 yaşında aldığını ve 
Rus uçağını düşüren iki Türk pilot-
tan ilki olduğunu ve Ruslara 21 ya-
şındayken Kafkas Cephesinde esir 
düştüğünü anlatan Kılınçel, “Vecihi 
Hürkuş’a özellikle hakim zihniyet 
astsubay oluşundan bahsetmemiş, 
gizlemiştir. Kaynaklarda kullanıl-

mamıştır. Sırf bu nedenle örneğin 
pilot Sabiha Gökçen’e gösterilen 
ilgi Vecihi Hürkuş’dan esirgenmiş-
tir. Bunun nedeni jakoben, halkına 
tepeden bakan, hakim anlayış olan 
general anlayışıdır. Çünkü Vecihi 
Hürkuş Harbiyeli değildi” dedi.

İstiklâl Harbi’ne Konya’dan 
katılan Vecihi Hürkuş’un, ilk Türk 
uçağını, Yunanlılardan ganimet ola-
rak ele geçen uçak motorlarından 
yararlanarak 1925’de “Vecihi K-6” 
adıyla yaptığını ve izinsiz uçtuğu 
için 10 gün hapis ve yarım maaşını 
kesilmesi cezasına çarptırıldığı ifade 
eden Kılınçel, bu konuda Hürkuş’un 
şu sözlerine yer verdi: “İlk Türk uça-
ğını yaptığım zaman yani 1924’de 
bugünkü dünya havacılık endüst-
rilerinin yüzde 80’i henüz doğma-
mıştı. Bu gün dünyanın en büyük 
hava endüstrisi sayılan Douglas, 
Boeing, Piper, Flashing, Fokerwolf 
gibi fabrikalar 1928’den sonra te-
şekkül etmeye başlamışlardı.”

Uçak imal etmek için Kayseri’de 
kurulan TOMTAŞ’ın başına gelen 
hikâyeyi de dinleyicilerle paylaşan 
Kılınçel, Vecihi Hürkuş’un ilk Türk 
sivil uçağını, 1930’da Kadıköy’de 
kiraladığı bir keresteci dükkânında 
yaptığını, daha sonra Nuri Demi-
rağ’ın kendisine verdiği 5 bin TL ile 
yaptığı uçakların Ankara-Kayseri 
arasında yolcu taşıdığını dile getirdi. 

MİLLİ UÇAĞIMIZ 
“HÜRKUŞ” HAVADA

Kısa adı TUSAŞ olan Türk Ha-
vacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafın-
dan üretilen temel eğitim uçağına 
“HÜRKUŞ” adı verildiğini ve ATAK 
helikopterinden sonra ANKA insan-
sız hava uçağının yapıldığını, yakın 
bir zamanda hafif taarruz uçağı olan 
HÜRKUŞ-C’nin ziyaretçilerin beğe-
nisine sunulacağını kaydeden Kılın-
çel, konuşmasına, Vecihi Hürkuş’a 
ait şu sözlerle son verdi: “Başkala-
rını kanatlarıyla uçmaya çalışanlar 
asla HÜRKUŞ olamazlar.” 

Soru-cevap kısmında kendisine 
sorulan soruları da cevaplandıran 
emekli Astsubay Bahri Kılınçel, 
FETÖ- Paralel Yapılanma’nın özel-
likle Deniz Kuvvetleri’nde ülkeye 
büyük zararlar verdirdiğini ve Milli 
Parola Sistemi (MİLPA)’ni çökert-
tiklerini, yeni bir parola sisteminin 
ancak 2,5 yıl sürdüğünü ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
muhtarlarla biraraya geldi. Başkan Hançerli, “Gün birlik olma, bir olma, diri olma zamanıdır” dedi

‘Gün birlik günü’
Karatay Kaymakamı Abdullah 

Selim Parlar ve Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli Mahalle 
Muhtarlarıyla bir araya gelerek isti-
şare ve değerlendirme toplantısı ger-
çekleştirdi.

Karatay İlçe Kaymakamlığı ve 
Karatay Belediyesi tarafından her ay 
ortaklaşa düzenlenen Muhtarlar Top-
lantısı Aziziye Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. Toplantıya Karatay Kayma-
kamı Abdullah Selim Parlar, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Karatay İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin 
Arslantürk, Karatay’daki mülki erkan 
ve çok sayıda Muhtar katıldı. Aziziye 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen top-
lantıda konuşan Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar; hizmetlerin 
en iyi şekilde yürütülmesi noktasında 
ortak bir fikir etrafında toplanmanın 
son derece önemli olduğunu söyle-
di. Kaymakam Selim Parlar, mahal-
lelinin şikayet ve taleplerinin çabuk 
ulaşması noktasında muhtarlara 
büyük görev düştüğünü belirtti. Ye-
rel yöneticiler olarak kamu hizmeti 
verdiklerini aktaran Başkan Mehmet 
Hançerli de, amaçlarının vatandaşla-

rın hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyacı 
olan hizmetleri sağlamak olduğunu 
dile getirdi. 

Ortak aklın önemine de değinen 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, “Belediye olarak tüm va-
tandaşlarımıza en iyi hizmeti gö-
türmek zorundayız. Bu nedenle siz 
muhtarlarımızla en iyi şekilde diyalog 
halinde olmamız gerekir” dedi. Muh-
tarların demokrasinin çekirdeği ol-
duğunu vurgulayan Başkan Mehmet 

Hançerli, Muhtarların Türkiye’de 
demokrasi anlamında çok önemli 
bir mihenk taşı olduğunu söyledi. 
15 Temmuz’un yıldönümünün yak-
laştığını hatırlatan Başkan Hançerli, 
“15 Temmuz’da Milletimiz; Emniyet 
Teşkilatımızın mensuplarıyla ve dar-
becilere karşı harekete geçen Türk 
Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla el ele 
vererek, bu darbe girişimine karşı ta-
rihi bir duruş sergilemiştir. Gün birlik 
olma, bir olma, diri olma zamanıdır. 

Türk Milletinin gücü ile başaramaya-
cağımız hiçbir şey yoktur” ifadelerini 
kullandı. 

Toplantının sonunda Karatay İlçe 
Müftüsü katılımcılara sunum yaptı.
Toplantıya katılan Mahalle Muhtar-
ları ise sorunlarını dile getirerek, ilgi 
ve alakalarından ötürü Kaymakam 
Abdullah Selim Parlar ve Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li’ye teşekkürlerini sundu.
n HABER MERKEZİ

Asımın nesli, Diriliş Muştusu’nda yetişiyor

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Emekli Astsubay Bahri Kılınçel

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli Mahalle 
Muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz darbe girişi-
minde şehit olan Astsubay Ömer 
Halisdemir’in eşi Hatice Halisdemir 
tarafından yapılan başvuru üzerine 
şehidin ismi, Türk Patent ve Marka 
Kurumunca tescillendi. Balıkesir ve 
Çanakkale’de faaliyet gösteren Batu 
Patent’in kurucu ortağı ve avuka-
tı Onur Turgut, yaptığı açıklamada, 
şehit Ömer Halisdemir’in eşi Hatice 
Halisdemir’in şehidin ismi üzerinden 

kazanç sağlamaya çalışan kötü niyetli 
kişilere engel olmak amacıyla onun 
ismini marka olarak tescil ettirmek 
için müracaat ettiğini söyledi. Bu ko-
nuda firma olarak Hatice Hanım’a 
destek sağladıklarını belirten Turgut, 
“Tescil işlemini tamamlamanın ve 
şehidimizin büyük fedakarlığına kar-
şılık bizlere düşenden az bir kısmını 
bu tescil işlemi ile yerine getirmenin 
huzurunu yaşamaktayız.” dedi.

Batu Patent Müdürü Çağdaş Bağ-

meşli de şehit Ömer Halisdemir’in 
adının savunma sanayisinden, kara, 
deniz ve hava lojistik hizmetlerine, 
medya yayıncılığından finansal hiz-
metlere, bilimsel ve sınai inceleme-
den, eğitim öğretim alanına, hukuki 
hizmetlerden mühendislik hizmetle-
rine, tıbbi alandan enerjiye kadar bir-
çok sektörde tescillendiğini söyledi.

“Türk Patent ve Marka Kuru-
munun Ömer Halisdemir’in adını 
tescillemesiyle artık şehidimiz üze-

rinden kötü niyetle maddi kazanç 
elde etmek isteyenler için hukuki ve 
cezai yaptırımlar söz konusu olacak-
tır. Devletimiz şehidine sahip çıkmış, 
ailesini ve ismini bu tescil ile koruma 
altına almıştır.” değerlendirmesin-
de bulunan Bağmeşli, tarihe geçmiş 
böyle sembol bir kişinin adının yaşa-
tılması ve marka olarak da korunma-
sının Türkiye için önem arz ettiğini 
kaydetti.
n AA

Suriyelilerle ilgili meydana gelen olaylarla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suriyeli 
misafirlerimizle zaman zaman yaşanan gerginlikler son günlerde çarpıtılarak aktarılmaktadır” denildi 

Gerginlikler çarpıtılıyor!
İçişleri Bakanlığının yazılı açıkla-

masında, bazı basın yayın organları 
ve sosyal medya hesaplarından, Su-
riyeliler konusunda “suçu tırmandır-
dıklarına yönelik” servis edilen haber 
ve yorumların gerçek bağlamından 
koparılarak kamuoyuna yansıtıldığı 
belirtildi. 

Son yıllarda yaşanan kitlesel göç 
hareketlerinin komşu ülkelerdeki is-
tikrarsızlık, iç savaş ve terörden kay-
naklandığı hatırlatılan açıklamada, 
Türkiye’nin, zulümden ve ölümden 
kaçan insanların sığındığı ilk kapı ol-
duğu vurgulandı.

Savaştan kaçan, ailesi ve çocuk-
larıyla Türkiye’yi ev bilmiş 3 mil-
yonun üzerinde Suriyelinin ülkede 
konuk edildiği belirtilen açıklama-
da, Türkiye’nin gerek güvenlik ge-
rek barınma gerekse yasal mevzuat 
noktasında birçok düzenleme ger-
çekleştirerek sığınmacıların sağlıklı 
bir şekilde günlük hayata uyumunu 
sağlamaya çalıştığı, bu bağlamda 
göçün etkilediği diğer ülkelere göre 
çok daha etkin, modern ve insani bir 
yaklaşım ortaya koyduğu kaydedildi.

‘Suç işleme ve suça karışma 
oranları oldukça azdır’

Gerek kamplarda gerek kamp dı-
şında kalan Suriyelilerin parmak izle-
rinin alındığı, güvenlik soruşturma-
larının yapıldığı ve bu kişilere “Geçici 
Koruma Kimlik Belgesi” verildiği bil-
dirilen açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: “Suriyeli misafirlerimizle ge-
rek kendi aralarında gerekse vatan-
daşlarımızla zaman zaman yaşanan 
gerginlikler son günlerde çarpıtıla-
rak, abartılarak toplum içinde infial 
yaratacak bir dille aktarılmakta, mi-
safirperverlik ve ensar ruhuyla bağ-
daşmayacak şekilde, başka bir boyu-
ta taşınmak istenmekte, bu konu bir 

fitne, nifak ve iç siyaset malzemesi 
haline getirilmeye çalışılmaktadır. 
Buna karşın, Suriyeli misafirlerimizin 
suç işleme ve suça karışma oranları, 
elimizdeki verilerle karşılaştırıldığın-
da, kamuoyuna yansıtılan verilerle 
örtüşmemekte, rakamlar bunun tam 
tersini göstermektedir. Suriyelilerin 
Türkiye’de işlenen toplam suçlara 
oranı Türkiye’deki toplam nüfusları 
göz önünde bulundurulduğunda ül-
kemiz genel suçlarına göre oldukça 
azdır. 

Suriyelilerin karıştıkları olayların 
Türkiye’deki toplam asayiş olaylarına 
oranı 2014-2017’de yıllık ortalama 
yüzde 1,32’dir. Bu olayların önemli 
bir kısmı kendi aralarındaki anlaş-
mazlıklardan kaynaklanan olaylardır. 
Ayrıca 2017’de Suriyelilerin karıştık-
ları suç olaylarında, nüfuslarındaki 
artışa rağmen bir önceki yılın ilk 6 

ayına oranla yüzde 5’lik bir azalma 
olmuştur.”

‘BAZI DİLENCİLER 
SURİYELİ KILIĞINA GİRİYOR’

Açıklamada, ülke genelinde 17 
ve 27 Mayıs tarihlerinde iki kez yapı-
lan “Huzurlu Sokaklar” uygulamaları 
hatırlatılarak, bu kapsamda dilencilik 
suçuyla ilgili toplam 3 bin 46 kişiye 
işlem yapıldığı, bunlardan ilk uygula-
mada 149 kişinin, ikinci uygulamada 
ise 230 kişinin Suriyeli olduğunun 
tespit edildiği, bu kişilere gerekli adli 
ve idari işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Yakalanan bazı dilencilerin Su-
riyeli kılığına girdikleri vurgulanan 
açıklamada, şu bilgilere yer verildi: 
“Bu veriler dikkate alındığında, za-
man zaman yaşanan gerginliklerin, 
kamuoyunda tırmandırılmak isten-
diği açıkça gözlemlenmektedir. Suça 
karışan kişilerle ilgili gerekli kovuş-

turma ve adli işlemler derhal yapıl-
makta, ülkemizin ve vatandaşları-
mızın huzur ve güvenliği açısından 
da her türlü tedbir alınmaktadır. Öte 
yandan, başta Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm 
kolluk birimlerimiz ile adalet meka-
nizmamız tarafından, vatanımızı evi 
bilmiş kardeşlerimiz ile suçlular ve 
suça eğilimli kişiler arasındaki ayrım, 
dikkatle ve titizlikle yapılmaktadır. 
Yüce milletimiz, manevi değerleri-
nin, Anadolu medeniyetinin ve tarihi 
sorumluluklarının gereğini yapmış, 
yapmaya da devam edecektir. Bu 
tip provokasyonlar ve bilinçli yön-
lendirmelere karşı aziz milletimizi 
ve kamuoyunu doğru bilgilendirme 
sorumluluğumuzun gereği olarak, 
bu açıklamanın yapılması uygun gö-
rülmüştür.”
n AA 

Şehit Halisdemir’in ismi tescillendi

Karaman’da kontrolden çıkan bir hafri-
yat kamyonu park halindeki iki otomobile 
çarptıktan sonra evin odasını yıktı. Kaza, Ka-
raman-Ereğli karayolunun 6. kilometresinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal 
Karadayı yönetimindeki 70 BF 736 plakalı 
hafriyat kamyonu seyir halindeyken sürü-
cünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu önce park halindeki iki otomobile 
ardından da yol kenarındaki evin duvarına 
çarptı. Kaza sonrası hafriyat kamyonu ile oto-
mobiller olay yerinden kaldırılırken, kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Seydişehir’de bir ekmek fırınında yangın 
çıktı. Alınan bilgiye göre, Seydişehir ilçesinin 
Ortakaraören Mahallesi’nde, daha önce 
kapanan Ortakaraören Belediyesine ait 
olan ekmek fırınının ikinci katında henüz 
belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana 
geldi. Yangın, Konya Büyükşehir Belediyesi 
itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden 
söndürüldü.  n AA

Kamyon
duvarı yıktı!

Ekmek fırınında
yangın çıktı

Beyşehir’de, kontrolden çıkan otomobilin kamelyaya 
çarptıktan sonra yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlanması 
sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Beytepe Mahallesi Seyir Tepe-
si mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan 
S. (18) yönetimindeki 42 BKD 74 plakalı otomobil, Seyir Te-
pesi mevkisine geldiğinde kontrolden çıkarak kaldırım üze-
rindeki kamelyaya çarparak parçaladı. Duramayan otomobil 
sonrasında kamelya arkasında bulunan yaklaşık 25 metrelik 

uçuruma uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü ve araç içerisinde 
yolcu olarak bulunan Sevcan K. (17) ve Burcu Emir K. (16) 
yaralandı. Hafif şekilde yaralanan kazazedelerin sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenilirken, şarampoldeki otomobil kurta-
rıcı tarafından çıkarıldı. Sürücünün, polise, seyir halinde iken 
direksiyonun kilitlendiğini, fren yerine yanlışlıkla gaza basınca 
kontrolden çıkararak kamelyaya çarptığı yönünde bilgi verdiği 
öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. n İHA

Kamelyaya çarptı, uçurama yuvarlandı

Türkiye’nin, zulümden ve 
ölümden kaçan insanların 
sığındığı ilk kapı olduğu 

vurgulandı.

Toplumların yok 
oluşuna zemin hazırla-
yan en önemli hastalık-
lardan biri de nemela-
zımcılıktır.

Çünkü nemelazımcı 
olan biri kendinden baş-
ka kimseyi düşünmez. 
Kendi menfaatleri, kendi  
çıkarları için yaşar.

Kimse için elini kı-
pırdatmaz, ‘Boş ver’ der 
geçer.

Bu sosyal kara delik tarih boyun-
ca, nice fert, topluluk, cemaat, devlet 
ve imparatorluğu yutmuştu.

İşte bu boş veriş, şu anda yaşadı-
ğımız acıların, sıkıntıların, göz yaşları-
nın, zorlukların... nedeni.

Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar 
kurduğumuz devletlerin yıkılmasını 
nemelazımcılık oluşturdu.

Selçuklu ve Osmanlı’yı da yıkan 
bu zihniyettir.

Şu anda Türk-İslam dünyasındaki 
acıların, savaşların nedeni işte budur.

Onun için toplum olarak nemela-
zımcılıktan sorumlu birey pozisyonu-
na geçmeliyiz. Aksi takdirde kendim 
ettim kendim buldum dünyasında 
yaşamaya devam ederiz...

Osmanlı’nın yıkılış sebeplerine 
dair şu hikaye bu anlamda önemlidir; 

Kanuni Sultan Süleyman, devle-
tini olabilecek en yüksek seviyelere 
çıkarır; ama, Günün birinde Osma-
noğulları da inişe geçer, çökmeye 
yüz tutar mı? diye de zaman zaman 
düşünür!

Birçok meselede olduğu gibi, bu 
endişe edilecek düşüncesini süt kar-
deşi meşhur alim Yahya Efendi’ye aç-
maya karar verir. Keşfine, kerametine 
inandığı Yahya Efendi’ye el yazısıyla 
bir mektup gönderir:

�Sen ilahi sırlara vakıfsın. Kerem 
eyle de, bizi aydınlat. Bir devlet han-
gi halde çöker? Osmanoğulları’nın 
akıbeti nasıl olur? Bir gün olur da 
izmihlale uğrar mı? diye özetler endi-
şesini.

Devrin kudretli sultanı Muhteşem 
Süleyman’dan gelen bu mektubu 
okuyan Yahya Efendi’nin cevabı ise 
gayet kısadır:

Nemelâzım be Sultanım!

Topkapı Sarayı’nda 
bu cevabı hayretle oku-
yan Sultan, bu söze bir 
mana veremez, endişesi 
daha da artar. Zira Yahya 
Efendi gibi bir zat, ciddi 
bir meseleye böylesine 
basit bir cevap vermezdi, 
vermemeliydi!

Söylenmeye başlar:
Acaba bilmediğimiz 

bir mana mı vardır bu ce-
vapta?

Kalkar, Yahya Efendi’nin Beşik-
taş’taki dergahına gider. Bu sefer si-
tem dolu bir şekilde:

Ağabey ne olur mektubuma ce-
vap ver. Bizi geçiştirme, soruyu ciddi-
ye al! diyerek, sorusunu tekrar sorar.

Yahya Efendi duraklar:
Sultanım, sizin sorunuzu ciddiye 

almamak kabil mi? Ben sorunuzun 
üzerine iyice düşündüm ve kanaatimi 
de açıkça arz etmiştim.

İyi ama bu cevaptan bir şey an-
lamadım. Sadece nemelazım be sul-
tanım! demişsiniz. Sanki beni böyle 
işlere karıştırma’ der gibi bir mana 
çıkarıyorum.

Yahya Efendi bunun üzerine, ibret 
dolu şu sözleri tarih gergefine nakşe-
der:

Sultanım! Bir devlette zulüm ya-
yılsa, haksızlıklar ayyuka çıksa!

İşitenler de nemelazım, deyip 
uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar 
değil de, çobanlar yese, bilenler bunu 
söylemeyip sussa, gizleseler, fakirle-
rin, muhtaçların, yoksulların, kimse-
sizlerin, feryadı göklere çıksa da, bunu 
da taşlardan başkası işitmese, işte o 
zaman devletin sonu görünür. Böyle 
durumlardan sonra devletin hazinesi 
boşalır, halkın itimat ve hürmeti sarsı-
lır. Asayiş ve emniyete vesile olan, ita-
at hissi gider, halkta hürmet duygusu 
yok olur. Çöküş ve izmihlal de böylece 
mukadder hale gelir!

Söyleneni dinlerken ağlamaya 
başlayan koca Sultan, başını sallaya-
rak da bunları tasdik eder. Söz bitince 
ikazlarının devamı için tembihte bulu-
nur süt kardeşine.

Sonra da memleketinde kendisini 
ikaz eden böyle bir alim olduğu için Al-
lah’a şükrederek oradan ayrılır!

NEMELAZIMCILIK!

hayhan@konyayenigun.com
HASAN AYHAN
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Hüyük Belediyesi, hizmetleri 
için MEDAŞ´a teşekkür etti

Arslantaş Mahallesi, Başkan 
Gün’e teşekkür plaketi verdi

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş(-
MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uç-
mazbaş ve Genel Müdür Yardımcısı 
Eyüp Erduran, Hüyük Belediye Baş-
kanı Mehmet Şahin í makamında 
ziyaret etti. Uçmazbaş ve Erduran´a 

MEDAŞ Hüyük İşletme Şefi Hasan 
Hüseyin Süner de eşlik etti.

Medaş Genel Müdürü Erol Uç-
mazbaş Belediye başkanı ile yapılan 
görüşmede, 2016 yılında yapılan  
ve 2017 yılı sonuna kadar yapılacak 

olan yatırımlar hakkında bilgi verdi. 
Görüşme sonunda Başkan Şahin, 
Uçmazbaş´a MEDAŞ ı́n hizmetle-
rinden dolayı teşekkür ederek, he-
diye takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Bozkır-Arslantaş Mahallesi 
Dernek yönetimi, Bozkır Beledi-
ye Başkanı İbrahim Gün’ü maka-
mında ziyaret etti. Başkan Gün’ü 
makamında ziyaret eden dernek 
yönetimi, Arslantaş mahallesinde 
bu güne kadar yapılan hizmetler-

den dolayı Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün’e teşekkür ederek, 
hizmetlerin bundan sonraki yıllarda 
da artarak devam etmesi temenni-
sinde bulundu. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Bozkır 
Belediye Başkanı İbrahim Gün, 

ilçe genelinde çalışmaların artarak 
devam edeceğini vurgulayarak, zi-
yaretten dolayı dernek yönetimine 
teşekkür etti.  Daha sonra Dernek 
Yönetimi, Başkan Gün’e, çalışmala-
rından dolayı teşekkür plaketi verdi.
n HABER MERKEZİ

Konya Valiliği, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin yıldönümü yaklaşır-
ken uyarıda bulundu.

Uyarıda 15 Temmuzla ilgili prog-
ram netleştikten sonra duyuru ya-
pılacağı bunun haricindeki münferit 
çağrılara itibar edilmemesi istendi. 
Valilik’ten yapılan açıklama şöyle; “15 
Temmuz 2016 günü gerçekleşmesi 
istenen hain darbe girişiminin yıldö-
nümünde; 15 Temmuz ruhunun ve 
mücadelesinin canlı tutulması ama-
cıyla tüm vatandaşlarımızın coşkulu 
olarak katılabilecekleri bir organizas-
yon düzenlenecek olup, bunun hari-

cinde vatandaşlarımızın veya çeşitli 
kurum kuruluşların sosyal medya 
üzerinden veya farklı şekillerde yap-
mayı planladıkları organizasyonların 
Şehrimizde başta Güvenlik ve Trafik 
olmak üzere olumsuzluklara yol açıla-
bileceği, ayrıca gece yapılmak istenen 
organizasyonun birlik ve bütünlüğe 
zarar vereceği; 15 Temmuzla ilgili 
program netleştikten sonra vatandaş-
larımıza ilan edileceği, bunun dışında 
yapılan münferit çağrılara itibar edil-
memesi hususları kamuoyuna say-
gıyla duyurulur.”
n HABER MERKEZİ  

Pompalı tüfekle dehşet
saçanlar adliyeye sevk edildi!

Hesap yüzünden tartıştıkları 
köfteciyi ve pazarda alışveriş yapan 
kişileri rastgele ateş açarak yarala-
yan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 
Olay, dün öğle saatlerinde merkez 
Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Söyle-
mez Sokak Balık Hali yanında bulu-
nan pazar yerinde meydana gelmiş-
ti. Edinilen bilgiye göre, Bedrettin 
G.’nin işlettiği köfte minibüsüne ye-
mek yemeye giden Sedat D., Hakan 
D. ve Muammer D. köfte yedikten 
sonra hesap yüzünden köfteci Bed-
rettin G. ile tartışmıştı. Tartışmanın 
büyümesiyle birlikte Sedat D. evin-
de bulunan tüfeği alıp pazar yerine 
Bedrettin G.’nin yanına tekrar ge-
lerek tartışmaya başladı. Tartışma-
nın büyümesiyle Sedat D. elindeki 
tüfekle Bedrettin G.’nin ayağına 
ateş edip yaraladıktan sonra kaçma-
ya başladı. Sedat D.’nin kaçarken 
rastgele ateş açması sonucu pazar 
yerinde bulunan Ali S.’nin parmağı-
nın koptuğu öğrenilirken, Abdülaziz 
T. ile Suriye uyruklu İlyas H. çeşitli 
yerlerinden yaralandı. 

Olaydan sonra kaçan 3 şüpheli 
polis ekiplerinin takibi sonrasında 
yakalandı. Olaya karışan Sedat D, 
Hakan D. ve Muammer D., Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesin-

de sağlık kontrolünden geçirilerek 
emniyetteki işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından Konya Adli-
yesine sevk edildi. Öte yandan, ya-
ralılardan İlyas H.’nin sırt kısmında 
çok sayıda saçma olduğu, Abdülaziz 
T.’nin yoğun bakımda olduğu, par-
mağı kopan Ali S.’nin ise ameliyat 
olduğu ve tedavilerinin devam edil-
diği öğrenildi. n İHA

Selçuklu Belediyesi, ilçede bebek sahibi olan ailelerin sevincine “Çok Yaşa Bebek” projesi ile ortak oluyor

Selçuklu ailelerin bebek 
sevincine ortak oluyor

Selçuklu Belediyesi, ilçede yürü-
tülen fiziki belediyecilik faaliyetleri 
yanında sosyal belediyecilik faaliyet-
lerine de aralıksız devam ediyor. Bu 
kapsamda geçtiğimiz aylarda faaliye-
te geçirilen “Çok Yaşa Bebek” projesi 
ile Selçuklu’da ikamet eden ve yeni 
bebeği olmuş aileler evlerinde ziyaret 
ediliyor. Sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında hayata geçirilen proje 
ile bebek sahibi olan ailelerin mut-
luluğuna ortak olunuyor. Ziyarette 
ailelere içerisinde yeni doğan bebe-
ğin ihtiyacını karşılayacak battaniye, 
zıbın, bebek ajandası, malzeme çan-
tası, şampuan ve çantanın yer aldığı 
yeni doğan bebek seti hediye ediliyor.      

Selçuklu Toplum Sağlığı ile ko-
ordineli bir şekilde yürütülen proje 
kapsamında ilçede yeni bebek sahi-
bi olan aileler belirleniyor ve evlere  
ziyaretler gerçekleştiriliyor. Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’ın tebrik mesajını ailelere ulaştı-
ran görevliler daha sonra getirdikleri 
hediyeyi aileye takdim ediyor. Proje 
kapsamında Selçuklu Belediyesi şu 
ana kadar 7200 ailenin mutluluğuna 
ortak oldu. Proje yeni büyükşehir ya-
sası ile de ilçenin bağlanan mahaller-
de de uygulanıyor. 

 “Çok Yaşa Bebek” projesi kapsa-
mında ziyaret edilen aileler Selçuklu 
Belediyesi’ne yürütülen proje için 
teşekkür ettiler. Aileler “Bebeğimize 
ilk hediyesini Selçuklu Belediyesi tak-
dim etti ve bu özel ve mutlu günü-
müzde hatırlandığımızı bilmek güzel. 
Projenin uygulanmasında emeği ge-
çen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a ve emeği geçen her-
kese teşekkür ediyoruz” dedi.

Selçuklu’da her yıl ortalama 10 
bin bebeğin gözlerini dünyaya açtığı-
nı ifade eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay,” Selçuklu 
Belediyesi olarak yürüttüğümüz 
“Çok Yaşa Bebek” projesi ile yeni do-

ğan bebeklerimizi evlerinde ziyaret 
ediyoruz, ailelerimizin mutluluğuna 
ortak oluyoruz. Dünyaya gözlerini 

mutlu bir yuvada açan tüm çocukla-
rımızın sağlıklı ve mutlu birer bireyler 
olarak yetişmeleri ülkemize ve devle-

timize hayırlı birer fert olmaları en 
büyük temennimizdir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Valilik’ten 15 Temmuz uyarısı!

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen proje ile bebek sahibi olan ailelerin mutluluğuna ortak olunuyor.
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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



ZAYi VE 
ELEMAN 

İLANLARINIZ 
İÇİN

BİR TELEFON
KADAR 
YAKINIZ

6 TEMMUZ 2017 9İLAN

Bosna 
Hersek 

Mahallesi’nde  
Satılık 

Kaloriferli,  
 2+1 ve 

3+1 
daireler
0531 
710 

88 76

SATILIK 
DAİRELER

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

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

                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.
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Çarşı Merkezinde 
AVM Kapalı Otopark 

içinde bulunan 
Sirkülasyonu hızlı 

Oto bakım ve 
yıkama merkezi 

iş değişikliği 
nedeniyle devren

SATILIKTIR
İrtibat

0544 660 09 81

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

BAY / BAYAN ELEMANLAR 
alınacaktır

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

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

SATILIK DAİRE
S.S. AKŞEHİR YAPI KOOPERATİFİ

Güneydoğu ve Kuzeydoğu cephe 
Zemin üstü 1. Kat 115m2  

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

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

Aranmaktadır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

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

Tel: 0332 245 97 97

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;

ELEMAN 
ALINACAKTIR

AŞÇI 
ARANIYOR

Yüksel Balatacılık
San. ve Tic A.Ş.

Tel: 0332 239 01 84

ELEMANLAR ARANIYOR

- DÖKÜM KALIPÇISI
- DÖKÜM KALIP YARDIMCISI

- DÖKÜM FLEKS TAŞLAMACISI
- DÖKÜM OCAKCISI 

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

- MESLEK LİSESİ DÖKÜM BÖLÜMÜ 
MEZUNU BİLGİSAYAR     

   KULLANMAYI BİLEN ELEMAN
- YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

18-25 YAŞ ARASI VASIFSIZ
ELEMANLAR ARANMAKTADIR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAKIM ÇALIŞMASINA UYUMLU

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

(3.ORGANİZE B.KAYACIK SELÇUKLU/KONYA

TEL: 342 10 70 PBX - 239 10 86 
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ELEMANLAR 
ARANIYOR
- YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE 20 YAŞINI 
AŞMAMIŞ ELEMAN

- GRAFİK 
TASARIMCI
- MONTAJ 

ELEMANLARI
alınacaktırMüracaatlar 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 

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere,

* E SINIFI EHLİYETE SAHİP
* DENEYİMLİ 
* SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0530 402 44 72

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

FETÖ elebaşı Gülen’in 
avukatlarının da araların-
da bulunduğu 52 avukat 
hakkında, anayasayı ihlal, 
FETÖ üyesi ve yöneticisi 
olmak suçundan dava açıl-
dı. Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) elebaşı Fetullah 
Gülen’in avukatlarının da 
arasında bulunduğu 52 
avukat hakkında, anaya-
sayı ihlal, FETÖ üyesi ve 
yöneticisi olmak suçundan 
dava açıldı.  Avukatların, özellik-
le 17-25 Aralık sürecinden sonra 

FETÖ/PDY kapsamında KPSS, polis 
dosyaları ve iş adamlarının gözaltı-
na alınmasına ilişkin hukuki süreç-

leri takip etmekle görevlendirildik-
leri belirlendi. 
n AA

52 avukata FETÖ’den dava açıldı
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Cad Sunucu, Masaüstü Yazılım ve Uygulamaları hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/313557
1-İdarenin
a) Adresi  : Nişantaş Mh. Vatan Cd. No: 2 42020 Selçuklu/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  :3323551731 - 3323553745
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 87 Adet muhtelif miktarlarda Cad Sunucu, Masaüstü Yazılım
   ve Uygulamaları Hizmet Alımı.
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
c) Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 10(on) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Nişantaş Mah. Vatan Cad. No:2 Selçuklu / KONYA
b) Tarihi ve saati  : 28.07.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan  ticaret  sicil memurlukları  veya serbest muhasebeci,  yeminli mali müşavir  ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Halihazır İmar ve Kadastro,Arazi Modelleme,Temel Koordinat Hesaplama ve Paftalama 
Yazılımları, Kamulaştırma Yazılımları, Coğrafi Veri Sunucusu Temel Yazılımları, Projelendirme 
Yazılımları Güncellenmesi veya Satışı (Birlikte veya ayrı ayrı) ile ilgili hizmetler benzer iş 
olarak kabul edilecektir.
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 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Büyükşehir 
Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı veznesine şartname bedelinin yatırılmasına 
müteakip makbuzu ile birlikte Levazım ve Ayniyat İşleri Şube Müdürlüğü Karatay / 
KONYA adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler,  posta  masrafı  dahil  210 TRY (Türk Lirası)  doküman  bedelini  00158007290051109 
nolu Vakıflar Bankası Konya Merkez Şubesi hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale 
dokümanı  satın  almak  isteyenler,  ihale  doküman  bedeline  ilişkin  ödeme  dekontu  ve  adına  ihale 
dokümanı  satın  alınacak  gerçek/tüzel  kişiye  ait  TC  Kimlik/Vergi  Kimlik  numarası  bilgisi  ile  ihale 
dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği  ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer 
alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 
zorundadır. İhale dokümanı  iki  iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.  İhale 
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından 
ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın 
postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
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 Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire 
Başkanlığında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen personele elden 
teslim edilebilir veya aynı adrese iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilebilir adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler  tekliflerini,  Birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale  sonucu  üzerine  ihale  yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
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Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli Çevre Düzenlemesi 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 : 2017/304948
1-İdarenin
a) Adresi  : Pirebi Mah. Feritpaşa Cad. No: 3 Anıt Alanı 42040 Meram/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 0.332.3220191 - 0.332.3209953
c) Elektronik Posta Adresi  : dsi4@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Yaklaşık 605 ton demir boru korkuluk, 50 km beton direkli kafes 
   tel, muhtelif inşaat, elektrik ve mekanik imalatlar
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Konya İli
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
    yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : DSİ 4. Bölge Müdürlüğü - Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 
   (idarenin adresi ile aynı)
b) Tarihi ve saati  : 27.07.2017 - 10:30
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:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif  edilen  bedelin  %  10  dan  az  olmamak  üzere  istekli  tarafından  belirlenecek  tutarda  bankalar 
nezdindeki  kullanılmamış  nakdi  veya  gayrinakdi  kredisini  ya  da  üzerinde  kısıtlama  bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 
suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını 
göstermek üzere serbest muhasebeci,  yeminli mali müşavir  veya serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve 
bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 
sunabilirler.  Bu  takdirde  belgeleri  sunulan  yılların  parasal  tutarlarının  ortalaması  üzerinden  yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım  işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım  işlerinin 
parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin  cirosunun  teklif  ettiği  bedelin  %  25  inden,  taahhüt  altında  devam  eden  yapım  işlerinin 
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı  için  ise teklif edilen bedelin % 15 
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan 
başlamak üzere birbirini  takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri 
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına 
bakılır.
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 % 
90 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:
“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”`nde yer alan A/9 grubu işler, benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
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 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 4. Bölge 
Müdürlüğü - Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü (idarenin adresi ile aynı) 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 DSİ 4. Bölge Müdürlüğü  - Proje  ve  İnşaat Şube Müdürlüğü 
(idarenin adresi  ile aynı) adresine elden  teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese  iadeli  taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini, Her  bir  iş  kaleminin miktarı  ile  bu  iş  kalemleri  için  teklif  edilen birim  fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan  toplam bedel üzerinden  teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.  İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10.  İstekliler  teklif  ettikleri  bedelin %3’ünden az olmamak üzere  kendi  belirleyecekleri  tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi  sınır  değerin  altında  olduğu  tespit  edilen  isteklilerin  teklifleri,  Kanunun  38  inci  maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
            16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete:
           “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım 
İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale 
Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı 
“1,00” olarak belirlenmiştir.
           İlan olunur.”

Basın 622840 - www.bik.gov.tr

BAĞBAŞI BARAJI VE MAVİ TÜNELİ 
ÇEVRE DÜZENLEMESİ DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun, partisinin İstanbul 
Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 
tutuklanmasına tepki olarak baş-
lattığı yürüyüşe katılanlara saldırı 
planladıkları iddiasıyla Kayseri ve 
Kocaeli’de düzenlenen operasyon-
da 6 DEAŞ mensubu yakalandı. 
Güvenlik kaynaklarından alınan 
bilgiye göre, Kayseri Emniyet Mü-
dürlüğü Terörle Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, kentte bulu-
nan bir DEAŞ üyesinin, Suriye’den 
aldığı talimatla Kayseri’den mini-
büs kiralayarak CHP yürüyüşünün 
devam ettiği Kocaeli’ye gitmek 
istediğini belirledi. Ekipler tarafın-
dan zanlı takibe alındı. Minibüsü 
yürüyüşteki kalabalığın üzerine 

sürerek saldırı yapmayı planladığı 
değerlendirilen zanlı, Kocaeli’de 
gözaltına alındı. 

Zanlıya yardım ve yataklık yap-

tıkları tespit edilen 5 kişi de Kayse-
ri’de yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki sor-
gusu sürüyor. n AA

CHP yürüyüşüne saldırı planı 
iddiasıyla 6 DEAŞ’lı yakalandı
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Çumra’da Genç KOMEK’e yoğun ilgi Karapınar’da ilk buğday satışı yapıldı

Çumra Genç KOMEK Yaz Oku-
lu, 400 öğrenciyle yeni eğitim-öğre-
tim dönemine başladı.

Çumra Belediye Başkanı Meh-
met Oğuz, Çumra Merkez Atatürk 
İlkokulunda düzenlenen açılış tö-
reninde KOMEK hizmet binasının 

açıldığını anımsattı.
Gençlik Merkezinin de bittiğini 

ifade eden Oğuz, “Oranın imkan-
larından da faydalanacaksınız. Ar-
tık önünüzde yeni bir stadyumu-
nuz, halı sahalarınız, yeni bir yarı 
olimpik yüzme havuzunuz ve kız 

kardeşleriniz için de kullanabile-
ceği bir şehir konağımız var” dedi. 
Çumra Kaymakamı Uğur Kalkar ise 
öğrencilerin bu kurslarda en iyi şe-
kilde eğitim alacaklarına inandığını 
söyledi. 
n AA

Bu yılki hasat sezonunun ilk 
ürünü olan yeni mahsul Anadolu 
kırmızı sert ekmeklik buğday (Es-
peria) satışı yapıldı. Buğdayın satışı 
Karapınar Ticaret Borsası Elektro-
nik satış salonunda yapılırken Kara-
pınar Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nazım Sezer, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet 

Ulusoy, Meclis Başkan Yardımcısı 
Zeki Uysal ve Meclis Üyesi Veysel 
Akkaya ve üyelerin katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. 

Satış öncesinde Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nazım Sezer yaptığı 
konuşmada, “Yeni harman döne-
minin bütün üreticilerimiz ve üye-
lerimiz için bol kazançlı bir yıl ol-

masını temenni ediyorum. Umarım 
bereketli bir yılın ardından çiftçimiz 
için verimli bir yıl olur” dedi. Akö-
ren köyünden Fahri Candan’a ait 
20 ton buğday, Serdar Uysal Tarım 
Ürünleri Nak.Hay. San. Tic. Ltd. Şti. 
adına İbrahim Uysal tarafından sa-
tın alındı.
n AA

58. Uluslararası Akşehir Nasred-
din Hoca Şenliği kapsamında dellallar 
Akşehir’in cadde ve sokaklarını geze-
rek halkı etkinliklere çağırırken, ilçe 
protokolünü de makamında ziyaret 
edip etkinliklere davet etti.  Davul ça-
larak Akşehir Belediye binasına gelen 

dellallar, Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya’dan bahşiş alarak Baş-
kan Akkaya’ya davul çaldırttı.

Şenliğin Akşehir ve Türkiye için 
hayırlı olmasını temenni eden Baş-
kan Akkaya, “58 yıldır Nasreddin 
Hoca Şenlikleri yapıla geliyor ve bu 

şenliklerle birlikte Hocamızı hem yad 
ediyor, hem de anıyoruz. Hocamızın 
mesajlarını tekrar vurguluyor ve ile-
tiyoruz. Bu şenliğin Akşehir’imizin 
tanıtımına ve Nasreddin Hoca’mızın 
daha iyi tanınmasına, birliğimizin ve 
beraberliğimizin daha da artmasına 

vesile olmasını diliyorum” diye ko-
nuştu.

Dellallar Akşehir cadde ve sokak-
larında dolaşıp davul çalarak şenliğin 
başladığını söyleyerek herkesi şenliğe 
davet etti.
n İHA

NEÜ’nün Cezayir ile 
eğitim işbirliği gelişiyor

Kulu’da büyükbaş hayvan
yetiştiricileri bilgilendirildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) ve Cezayir Echadid Hamma 
Lakhdar-El Oued Üniversitesi ara-
sında işbirliği protokolü imzalandı. 
Cezayir El Oued Üniversitesi Rek-
törü Prof. Omar Ferhati ve bera-
berindeki heyet NEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker’i makamında 
ziyaret etti. Ziyarette konuşan El 
Oued Üniversitesi Rektörü Ferhati, 
“Ülkelerimiz arasındaki derin tarihi 
ve kültürel bağlar, akademik işbir-
liği kapsamında, bilgi ve tecrübe 
paylaşımı ile daha ileri boyutlara ta-
şınabilir. Yaptığımız anlaşmalar ile 
gelecekteki işbirliğimizin temelleri-
ni atmış bulunuyoruz. Ülkelerimizin 
geleceğinde rol oynayacak bireyle-
rin yetiştirilmesinde, halklarımızın 
yakınlığı ve bilimsel alanda işbirliği 
büyük önem taşımaktadır. Allah 
bizleri, halklarımızı korusun ve yar-
dım etsin” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren NEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker ise, “Heyetin 
üniversitemiz ile işbirliği yapma 

talepleri değerlendirildi. Bizleri Ce-
zayir’e davet ettiler. Bu işbirliğinin 
Türkiye ve Cezayir arasındaki tarihi 
kardeşliğe katkı sağlayacağını düşü-
nüyorum. Onlardan bize akademik 
değişim programı çerçevesinde 
hocaların gelmesi ve buradan ora-
ya hoca göndermemiz söz konusu 
olacak. Öğrenciler açısından da El 
Oued Üniversitesi öğrencileri Mev-
lana Değişim Programı çerçevesin-
de buradaki derslere katılabilecekler 
ve biz de oraya öğrenci gönderebi-
leceğiz. Cezayir ile kardeşliğimizin 
daim olmasını diliyor ve ziyaretten 
dolayı kendilerine teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hediye 
ve plaket takdimi yapıldı. Cezayirli 
heyet ve Rektör Şeker akşam ye-
meğinde tekrar bir araya geldi. Bu-
rada Rektör Şeker ve Rektör Ferhati 
Necmettin Erbakan Üniversitesi ile 
El Oued Üniversitesi arasında yapı-
lacak olan işbirliği için protokol im-
zaladı.
n İHA

Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali yapıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 
“Kendine has aroması ile kirazımız ‘Akşehir Kirazı’ olarak tescillenmiştir” diye konuştu 

Kalitesi ile Akşehir 
kirazı tescillendi

Akşehir’de, Akşehir Kirazını daha 
iyi tanıtmak ve üreticileri teşvik et-
mek amacıyla bu yıl altıncısı düzen-
lenen Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat 
Festivali yapıldı. Akşehir Kültür Mer-
kezinde gerçekleştirilen programda 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından, İlçe Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürü Bahri 
Karaman açılış konuşmasını yaptı. 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akka-
ya da yaptığı konuşmada bu yılki fes-
tivale 90 kiraz üreticisinin yarışmacı 
olarak katıldığına değinerek, “Kiraz 
üretiminde yıllık 15-20 bin ton kiraz 
üreterek Konya üretiminin yüzde 
30’unu oluşturuyoruz. Yine Türkiye 
üretiminin yüzde 4’ünü oluştururken 
çok dikkat çeken konu ise Türkiye 
ihracatında ise yüzde 16 ile 20’sini 
buluyoruz. Demek ki Akşehir kaliteli 
üretiyor ve ürettiğinin çoğunu ihraç 
ediyor” dedi.

Akşehir Kirazının 2004 yılında 
Patent Enstitüsü tarafından tescilli 
bir kiraz olduğuna dikkat çeken Baş-
kan Akkaya, “Dayanıklı, gevrek, sulu 
olması, renk parlaklığı ve berraklığı 
ile kendine has aroması ile kirazımız 
‘Akşehir Kirazı’ olarak tescillenmiştir” 
diye konuştu.

Akşehir Kaymakamı Mehmet 
Türk’te Akşehir’in birçok önemli ta-
rihi, kültürel ve doğal zenginliğe sa-
hip olduğuna dikkat çekerek, bu de-
ğerlerin en önemlilerinden birisinin 
de Akşehir Kirazı olduğunu söyledi. 
Yapılan bu festival sayesinde Akşehir 
Kirazı’nın kalitesini yükselterek bili-
nirlik oranı artırmayı hedeflediklerini 
söyleyen Kaymakam Türk festivalde 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından, 
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü ile Akşehir Belediyesinin 
birlikte organize ettiği ve 90 üreti-
cinin katıldığı Kiraz Yarışması ile En 

Güzel Kiraz Bahçesi Yarışması ödül 
törenine geçildi. Yarışma jürisinin; 
yarışmaya katılan üreticilerin üretti-
ği kirazlar arasından zorlukla yaptı-
ğı seçim sonucunda birinciliği Hacı 
İbrahim Yardım, ikinciliği Mustafa 
Aksu, üçüncülüğü ise İbrahim Abalı 
kazandı. Yarışmada dereceye girenle-
re programa katılan protokol tarafın-

dan çeşitli para ödülleri verildi. Ayrıca 
dördüncü olan Mevlüt Topal, beşinci 
olan Ali Kılınç ve altıncı olan Mustafa 
Bayram’a da Akşehir Ziraat Odası ta-
rafından ödül verildi.

En güzel Kiraz Bahçesi Yarışma-
sında ise birinciliği Savaş Mahalle-
si’nden Halil Doğan, ikinciliği Koza-
ğaç Mahallesi’nden Selim Güvendik, 

üçüncülüğü ise Saray Mahallesi’nden 
Ahmet Aka kazandı. Bahçe yarışma-
sında dereceye girenlere de çeşitli 
para ödülleri verildi.

“Görme engelli jüri kirazları elle-
riyle inceleyip seçimini yaptı”

Bu arada yarışmada en dikkat 
çeken konulardan biri yarışma jüri-
sinde görme engelli avukat Mustafa 
İncekara’nın yer almasıydı. Jüride yer 
alan İncekara, yarışmaya katılan ki-
razları elleriyle tek tek inceleyip, sert-
lik, irilik, sulu olması, tadı ve aroması-
na baktığını belirterek, “Renk konusu 
hariç diğer tüm konularda değerlen-
dirmemi yaparak, jürideki arkadaşla-
rımla birlikte en güzel ve kaliteli kirazı 
seçmeye çalıştık” dedi.

Ödül töreninin ardından Saz Üs-
tatları Erol Şahiner, Temel Turabi 
ve Osman Feryadi tarafından Aşık-
lar Şöleni programı gerçekleştirildi. 
Aşıklar; türküler, deyişler, destanlar, 
atışmalar, lebdeğmez ve kahramanlık 
türkülerinden oluşan bir programla 
katılımcılara keyifli saatler yaşattı. 
Konserin sonunda Şemsigül Jakubo-
va isimli Kazakistan Uyruklu sanatçı 
tarafından da dombıra çalınarak bir 
dinleti sunuldu. Program sonunda 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akka-
ya tarafından saz üstatlarına ve Kaza-
kistanlı Sanatçıya plaket sunuldu.

Festivale; Akşehir Kaymakamı 
Mehmet Türk, Akşeir Garnizon Ko-
mutanı Orkun Turaçlı, Akşehir Bele-
diye Başkanı Salih Akkaya, İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Abdülsettar Ya-
rar, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah 
Bahadır Örs, Akşehir Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Erdal Çiftci, İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahri 
Karaman, İlçe Ziraat Odası Başkanı 
Aziz Bingül, bazı kamu kurum mü-
dürleri, oda başkanları ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.
n İHA

Kulu’da büyükbaş hayvan ye-
tiştiricilerine yönelik bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 

Kulu Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü tarafından, Kozanlı 
Mahallesi Tarımsal Kalkınma Koo-
peratifi binasında büyükbaş hayvan 
yetiştiriciliğinde yapılması gereken-
ler hakkında bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan 
Kulu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürü Ali Uysal, “Çiftçiler ta-
rafından yetiştirilmekte olan küçük 
ölçekli büyükbaş hayvancılıkla ilgili 

barınakları olan ahır rehabilitasyo-
nu ve gübre yönetimi konularında 
daha sağlıklı üretimin yapılabilmesi 
için, KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı tarafından finanse edi-
len proje kapsamında bilgilendir-
me toplantısı gerçekleştirdik” dedi. 
Toplantıya İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Ali Uysal, Kozanlı 
Tarımsal Kalkınma Kooperatif Baş-
kanı Cengiz Karpuz ve büyükbaş 
hayvan sahipleri olan kooperatif 
üyeleri katıldı.
n İHA

Dellallar halkı şenliklere davet etti

Akşehir’de, Akşehir Kirazını daha iyi tanıtmak ve üreticileri teşvik etmek amacıyla bu 
yıl altıncısı düzenlenen Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali yapıldı.
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Karaman’a yeni stadyum yapılıyor
Karaman Belediye Meclisinin 

Temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı. 
Belediye Meclisi Toplantı Salonunda 
yapılan toplantında konuşan Beledi-
ye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Kara-
man’ın, son yıllarda gerek kamu ge-
rekse belediye yatırımları ile en parlak 
dönemlerinden birini yaşadığını söy-
ledi. Karaman Havaalanı yapım iha-
lesinin bu yılın Ağustos-Eylül ayı gibi 
yapılacağını ifade eden Çalışkan, “Ka-
raman Havaalanı bulunduğu konum 
itibari ile yaklaşık 1 milyonluk bir nü-
fusa hizmet verebilecek. Bu komşu il 
ve ilçelerimize de büyük katkı sağla-
yacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Başbakanımıza, Kalkınma Bakanımız 
Lütfi Elvan Beye, milletvekillerimize 
ve emeği geçen herkese şahsım ve 

Karaman halkı adına teşekkür edi-
yorum” dedi. Karaman Belediyesinin 
büyük projelerde lokomotif görevi 
yaptığını belirten Çalışkan, “Kara-
man için büyük avantaj sağlayacak 
olan Lojistik Merkezi, Teknokent, 2. 
Organize Sanayi Bölgesi gibi projeler-
de de önemli adımlar atıyoruz. Şehir 

ekonomisi için hayati öneme sahip bu 
projeler hızlı bir şekilde ilerliyor. Bele-
diyemiz Karaman’da gerçekleştirilen 
bütün kamu yatırımlarında lokomotif 
görevini üstlenmiş durumdadır. Yeni 
Şehir Stadyumu Projesinde yapım 
ihalesi gerçekleşti. Yer teslimi yapıl-
dı. Bu yıl şu ana kadar yapım ihalesi 

gerçekleşen tek stadyum projesi Ka-
raman’dakidir. Yaklaşık değeri KDV 
dahil 100 milyon lira bütçeli bu dev 
projede, alışveriş merkezleri, antren-
man sahaları bulunacak. İnşallah ça-
lışmalar en kısa süre içerisinde başla-
yacak” şeklinde konuştu.
n İHA

15 Temmuz şehitleri
için pedal çeviriyorlar

Konya Halk Sağlığı Müdürlü-
ğü tarafından düzenlenen ve Kon-
ya Sağlık-Sen’in destek verdiği 15 
Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet 
Turu’na katılanların ekip başları 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven’i makamında ziyaret etti. 1 
Temmuz’da Konya’da başlayan tur 
19 Temmuz’da Çanakkale’de son 
bulacak. Yaklaşık 250 bisikletçinin 
katıldığı turda toplamda Bin 600 
kilometre yol yapılacak.  “Vatanse-
ver arkadaşlarımızı aramızda gör-
mekten ve onları şehrimizde ağırla-
maktan dolayı çok mutluyuz” diyen 
Başkan Özgüven, “Onlar kutlu ve 
uzun bir yola çıktılar. Bu uzun yol-
da gittikleri her yerde şehitlerimizin 
mezarlarını ziyaret ederek onların 
mezarlarından aldıkları toprakla-
rı Çanakkale’ye götürmek gibi de 
güzel bir amacı güdüyorlar. Ayrıca 
bu kardeşlerimiz gittikleri yerlerde 
şehit ailelerimizi de ziyaret edecek-
ler, onlara bizlerin selamlarını ilete-
cekler. 15 Temmuz Türk tarihine 
vurulmuş kara bir damgadır. An-
cak Türk Milleti bu kara geceyi Ça-
nakkale ruhuyla destansı bir zafere 
dönüştürdü. Türk Milleti iradesine, 
özgürlüğüne ve bağımsızlığına ket 
vurulamayacağını o kara gecede 
tüm dünyaya göstermiştir. Bu yüce 

millet 15 Temmuz ruhunu sonsuza 
kadar yaşatacaktır. O gece yapılan 
kalkışmanın bertaraf edilmesinde en 
önemli faktör Cenab-ı Allah’ın yardı-
mı ayrıca halkımızın gözlerini kırp-
madan mermilerin, tankların önün-
de durması ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik ve 
önderlik vasıflarıyla milletimizin bu 
hain darbe girişimine karşı duru-
şunun fitilini ateşlemesidir. FETÖ 
mensubu hainlerin iç yüzleri her 
geçen gün halkımız tarafından anla-
şılmaktadır. Kendi insanına kurşun 
sıkan, vatanın birliğine ve milletin 
iradesine kasteden bu hainleri ne bu 
millet ne de tarih affetmeyecek. Bu 
duygu ve düşüncelerle böyle anlamlı 
tura öncülük eden Dr. Mustafa Ko-
yuncuoğlu Bey’e, Dr. Nurettin Uyar 
Bey’e, Konya Halk Sağlığı Müdür-
lüğü Personel Şube Müdürü Ahmet 
Ekizer Bey’e ve bütün katılımcılara 
teşekkür ediyorum. Hedeflerine 
sağlıklı bir şekilde kazasız, belasız 
ulaşmalarını yüce Allah’tan niyaz 
ederim” dedi. Bisikletçiler Başkan 
Özgüven’e 249 şehidin isminin yaz-
dığı forma hediye etti. Başkan Özgü-
ven ise bisikletçilere Kuran-ı Kerim 
ve Türk Bayrağı hediye ettikten son-
ra Belediye önünden bizzat uğurladı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda yeni dönem eğitimleri merkezle birlikte ilçelerde de başladı. İlçelerde 
KOMEK ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) düzenlenen programlarda öğrencilerin coşkusu ve heyecanı dikkat çekti

KOMEK, gençleri eğitecek
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Genç KOMEK Yaz Okulu’nun yeni 
dönem eğitimleri merkezde Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek’in katılımı ile yapılırken 
ilçelerde ise İlçe Kaymakamları ve 
İlçe Belediye Başkanlarının katıldı-
ğı programlarla yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genç KOMEK Yaz Okulu’nda yeni 
dönem eğitimleri merkezle birlikte 
ilçelerde de başladı. 

Konya genelinde 8-16 yaş arası 
öğrencilerin yaz tatillerini en ve-
rimli şekilde iyi değerlendirmeleri, 
eğlenerek öğrenmeleri için düzen-
lenen Genç KOMEK Yaz Okulu 17 
binden fazla öğrenci ile bu yılki eği-
timlerini başlattı. 

Konya merkezde Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in 
katılımı ile yapılan yeni eğitim öğ-
retim yılı açılışı, ilçelerde ise İlçe 
Kaymakamları ve İlçe Belediye 

Başkanları ve Hal Eğitim Müdür-
lerinin katıldığı programlarla yapıl-
dı. İlçelerde KOMEK ile Aile Sanat 

ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) 
düzenlenen programlarda öğren-
cilerin coşkusu ve heyecanı dikkat 

çekti. 
Öğrencilerin “Dinimiz ve De-

ğerlerimiz”, “Spor” ve “Sanat” 

başlıklarında eğitimleri ile milli ve 
manevi değerleri öğrenerek spor 
ve sanat açısından gelişmelerine 

katkı sağlayacak Genç KOMEK Yaz 
Okulu’nda özellikle yüzme saatleri 
büyük sevince sahne oluyor. İlçe-
lerdeki öğrenciler yüzme saatlerin-
de Karapınar, Ereğli, Akşehir, Ilgın, 
Cihanbeyli, Çumra, Karapınar, Gü-
neysınır, Tuzlukçu ve Sarayönü il-
çelerindeki ASEM’leri, merkezdeki 
öğrenciler ise Büyükşehir Belediye-
si’ne ait havuzları kullanıyor. 

8 hafta sürecek Genç KO-
MEK Yaz Okulunda günde 3 saat 
Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler, geri 
kalan 2 saatte de spor ve sanat eği-
timleri verilecek öğrenciler, şehir 
turları, doğa kampları, tarih bilin-
ci çalışmaları, adabı muaşeret ve 
edepli yaşama dersleri, pratik dikiş 
teknikleri, ebru, el sanatları, mut-
fak kullanım bilgileri, yüzme, masa 
tenisi, futbol, basketbol, voleybol, 
atletizm, satranç gibi sporlarla dolu 
dolu bir yaz geçirecek.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir’den ziraatçılara aspir eğitimi
Konya Büyükşehir Belediyesi 

bünyesinde bulunan 27 ziraat mü-
hendisine Aspir Bitkisi ve Yetiştiricili-
ği konusunda eğitim verildi. Az yağış 
alan bölgelerde rahatlıkla yetişebilme 
özelliğine sahip bitki konusunda far-
kındalık oluşturmak ve uzmanlar ye-
tiştirmek amacıyla verilen eğitimlere 
katılanlara sertifikaları takdim edildi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi Ta-
rımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
tarafından Aspir Bitkisi ve Yetiştirici-
liği eğitimi verilen ziraat mühendisle-
rine sertifikaları teslim edildi. 

MEVKA desteğiyle verilen eği-
timlerin ardından Büyükşehir Bele-
diyesi bünyesindeki 27 ziraat mü-
hendisine sertifikaları Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kıl-
ca tarafından veridi.  Yeni Büyükşehir 
Yasası sonrası kurulan Tarımsal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığı’nın önemli 
hizmetler yaptığını belirterek, sulama 
projelerinin, tarımsal desteklerin ve 
eğitimlerin artarak devam ettiğini 
dile getirdi.  Konya iklimine uyum 
sağlayan aspir bitkisinin yaygınlaş-
tırılması için ilk olarak eğitimcilerin 
eğitime tabu tutulduğunu, sonra-

sında çiftçilere eğitimler verileceğini 
kaydeden Kılca, emeği geçen herkese 
teşekkür etti.  Selçuk Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Fikret Akınerdem’in verdiği eğitimle-
re katılan ziraat mühendislerine ser-
tifikaları Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Hasan Kılca tarafından tak-
dim edildi. 

Biyojet uçak yakıtı ve biyodizel ya-
kıt yapımı için uygun olan aspir bitki-
sinin Konya’da üretiminin artırılması 
ve yaygınlaştırılması planlanıyor. Eği-
timler, az yağış alan bölgelerde rahat-
lıkla yetişebilme özelliğine sahip bitki 
konusunda farkındalık oluşturmak ve 
uzmanlar yetiştirmek amacıyla veril-
di. n HABER MERKEZİ 

Farkındalık oluşturmak ve uzmanlar yetiştirmek amacıyla 
verilen eğitimlere katılanlara sertifikaları takdim edildi.

8-16 yaş arası öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri için düzenlenen Genç KOMEK Yaz Okulu 17 binden fazla öğrenci ile bu yılki eğitimlerini başlattı.
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‘Koruyucu tarımda Konya öncü il’
Konya’da düzen-

lenen konferansta, ko-
ruyucu tarımın önemi, 
dünyadaki uygulama 
örnekleri ve Türkiye’de-
ki durumu, 30’a yakın 
ülkeden temsilcinin 
katılımıyla masaya yatı-
rıldı.

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı 
ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgü-
tü (FAO) tarafından Konya’daki bir 
otelde düzenlenen “Uluslararası Ko-
ruyucu Tarım Konferansı”nda, ko-
ruyucu tarımın yaygınlaştırılmasını 
sağlayacak stratejiler tartışıldı.

Konferansta sunum yapan Türk 
ve yabancı temsilciler, toprağa mini-
mum müdahale ilkesini güden, bir 
yandan doğal kaynakları korurken 
bir yandan da tarımsal üretimi, gelir 

artışını ve gıda güvenli-
ğini yükselten koruyucu 
tarımı anlattı.

30’a yakın ülkeden 
tarım araştırmacısı, çift-
çi ve üreticilerin katıldığı 
konferansa ilişkin bilgi 
veren FAO Orta Asya 
Alt Bölge Ofisi Koor-
dinatörü Yuriko Shoji, 
amaçlarının koruyucu 
tarımın önemine dikkat 
çekmek olduğunu söy-

ledi.
Shoji, koruyucu tarımın, iklim 

dostu tarımın önemli bir öğesi oldu-
ğunu belirterek, “Koruyucu tarımın, 
tarımsal üretimde sürdürülebilir ar-
tış ve iklim değişikliğini azaltmada 
önemli katkıları vardır.” dedi.

Koruyucu tarımın Kuzey, Güney 
ve Orta Asya’da önemli bir uygula-
ma olarak görüldüğünü ve birçok 

örneği bulunduğunu anlatan Shoji, 
şunları kaydetti: “Bu ülkelerin ortak 
özelliği hepsinde az yağış olması 
ve kuraklık. Dolayısıyla koruyucu 
tarım kuraklıkla mücadelede de 
önemlidir. Kuraklık ve az yağış bü-
tün dünyayı etkileyen unsurlar. Akıl-
lı teknolojileri kullanmak zorundayız 
ki büyüyen, artan nüfusa yeterli gıda 
verebilelim. Bu gıdanın da öncelikle 
güvenilir olması, kimyasal, zararlı 
maddeler içermemesi ve insanlığa 
faydalı olması için koruyucu tarım 
bir gereklilik.”

Konferansla, Türk çiftçi, üretici 
ve araştırmacılarına koruyucu tarı-
mın yurt dışındaki örneklerini gös-
tererek, inceleme ve yeni stratejiler 
geliştirmelerine imkan sunduklarını 
vurgulayan Shoji, “Türkiye de zaten 
bu konuda koruyucu tarım stratejisi 
oluşturmuş ve bununla ilgili tecrü-
beleri var. Bunları diğer ülke uzman-

larıyla paylaşacaklar ve sonuçta her 
iki taraf da tecrübelerden ve kon-
feranstan yararlanacak” ifadelerini 
kullandı.

Konya İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Seyfettin Baydar da 
Konya’nın, koruyucu tarım, toprak 
ve suyun muhafazası, bunun etkili 
şekilde değerlendirilmesi konusun-
da ülke genelinde en başarılı, en 
fazla proje uygulanan il olduğunu 
söyledi. 

Konya’da bu konuda uluslarara-
sı projelerin uygulandığını anlatan 
Baydar, koruyucu tarımı, toprağı ve 
suyu koruyan uygulamaları yaygın-
laştırmak için çaba gösterdiklerini 
belirtti.

Baydar, gelişmiş ülkelerde koru-
yucu tarımın yaygın olduğuna işaret 
ederek, “Ülkemizde çok büyük oran-
da konvansiyonel tarım uyguluyo-
ruz. Artık konvansiyonel tarımdan 

koruyucu tarıma geçmeliyiz.” değer-
lendirmesini yaptı.

Uluslararası Koruyucu Tarım 
Konferansı, 7 Temmuz’da sona ere-
cek. 

Konferansta yarın, farklı ülkeler-
de ve iklim koşullarında koruyucu 
tarımı teşvik eden ve uygulayan bi-
lim insanı, uzman ve çiftçiler tecrü-

belerini paylaşacak. 
Konferansın son gününde ise 

katılımcılar, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü ve FAO tarafından proje 
kapsamında oluşturulan pilot böl-
geleri ve koruyucu tarım uygulayan 
çiftçilerin sahalarını ziyaret edecek, 
fikir alışverişinde bulunacak.
n AA

‘2017’de 1 milyon 100
bin istihdama ulaşıldı’

Bitkisel üretim destek 
ödemesinde süre uzatıldı

Başbakan Yardımcısı Canikli, 
2016’da 137 bin net istihdam yara-
tıldığını belirterek, “Bu yıl şu ana ka-
dar 1 milyon 100 bin net istihdama 
ulaşıldı” dedi. Başbakan Yardımcısı 
Nurettin Canikli, yaptığı açıklama-
da, yıl içinde enflasyonda ufak tefek 
yükselişler olabileceğini, buna kar-
şın genel anlamda düşüş trendinin 
sürerek yıl sonunda tek haneli ra-
kamların yakalanacağını söyledi. 
Enflasyondaki düşüşün yüksek bü-
yüme rakamlarının yakalandığı bir 
dönemde gerçekleşmesinin önemi-
ne işaret eden Canikli, “Türkiye gibi 
ülkelerde belli bir rakamın üstünde 
büyüme oranı yakaladığınızda bu 
durum enflasyonun artmasını da 
beraberinde getirebiliyor. Türki-
ye’de, yüksek büyümeye rağmen 
enflasyonun düşmesi çok kıymetli 
bir gelişmedir” diye konuştu. 

Büyüme performansı hakkın-
da da değerlendirmelerde bulunan 
Canikli, Orta Vadeli Program’da bu 
yıl için yüzde 4,4 büyüme hedefi 
belirlendiğini, yıl sonu itibarıyla bu-
nun üzerinde bir oran beklediklerini 
kaydetti.  Canikli, işsizlik oranların-
da düşüş trendinin devam ettiğini 
hatırlatarak, “2016 yılında net is-
tihdam sayısı 137 bindi, bu yıl şu 
ana kadar 1 milyon 100 bin net is-
tihdama ulaşıldı” ifadesini kullandı.  

Canikli, özellikle bankaların üretime 
destek verdikleri sürece değerli ol-
duklarını belirterek, “Bankalar amaç 
değil, büyümeyi ve üretimi artırmak 
için araçtır. Hiç kimsenin bunu 
unutmaması gerekir.” değerlendir-
mesinde bulundu. 

Bankacılık sektörünün mevduat 
toplamak için yüksek faiz uygula-
dıklarına yönelik eleştirileri de de-
ğerlendiren Canikli, mevduat faiz-
lerinin yüzde 15’in üstüne çıktığına 
dikkati çekti. 

Canikli, yüksek faiz verildiğinde 
sisteme giren toplam mevduatın 
artmadığının altını çizerek, “Bura-
da bir aldatmaca ve psikolojik bir 
yanılgı söz konusu. Sisteme giren 
kaynak miktarını artırma imkanı 
yok. O zaman yapılan sadece faiz-
lerin yükseltilmesi, ekonomiye olan 
yükün artırılmasıdır. Buna izin vere-
meyiz. Bankaların aşırı faiz yarışına 
girmelerini mutlaka engellememiz 
gerekiyor” dedi. 

Türkiye’nin koşar adımlarla yo-
luna devam ettiğini anlatan Canikli, 
“Bütün olanlara rağmen bu yılın ilk 
çeyreğindeki yüzde 5’lik büyüme 
oranı, şapka çıkartılacak bir orandır, 
Türkiye açısından son derece gurur 
vericidir. Şu an için ekonomiye dair 
hiçbir kaygımız yok.” değerlendir-
mesinde bulundu.  n AA

Yeniden OSBÜK Başkanı seçilen Memiş Kütükcü, Türkiye’de 316 organize sanayi bölgesi bulunduğunu ve bir 
milyon 738 bin kişiye istihdam sağlandığına dikkat çekerek, “OSB’ler milyonlara iş, aş oldu” dedi

‘OSB’ler iş, aş oldu’
Türkiye’deki organize sanayi böl-

gelerini temsil eden OSBÜK (Organi-
ze Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu)’ün 
15. Olağan Genel Kurulu TOBB Kon-
ferans salonunda yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Faruk Özlü’nün de ka-
tıldığı genel kurulda, mevcut başkan 
Memiş Kütükcü oy birliğiyle yeniden 
seçildi. Toplantıya, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün 
yanı sıra Bakan Yardımcısı Doç. Dr. 
Hasan Ali Çelik, Müsteşar Prof. Dr. 
Ersan Aslan, Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürü Yaşar Öztürk, TBMM Sana-
yi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başka-
nı Ziya Altunyaldız ve OSB başkanları 
ile OSBÜK delegeleri katıldı. 

OSB’LER MİLYONLARA
 İŞ OLDU, AŞ OLDU

Kurulun açılışında konuşan OS-
BÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Tür-
kiye’de 316 organize sanayi bölgesi 
bulunduğunu ve organize sanayi 
bölgelerindeki 51 bin işletmede bir 
milyon 738 bin kişiye istihdam sağ-
landığını vurgulayarak, “OSB’ler mil-
yonlara iş, aş oldu” dedi. 

OSBÜK’e özel hukuk tüzel kişili-
ği kazandıran Üretim Reform Paketi 
ile birlikte OSB’ler ve OSBÜK için 
yeni bir dönem başladığının altını 
çizen Kütükcü, “Sayın Cumhurbaş-
kanımızın onayıyla birlikte yürürlüğe 
giren Üretim Reform Paketiyle TRT 
payı, hafta sonu çalışma izni, emlak 
vergisi, tapu harcı uygulaması gibi 
pek çok yük sanayicilerimizin sırtın-
dan alındı.  Artık daha fazla üretme 
zamanı. Bundan önce olduğu gibi 
OSB’lerimiz bundan sonrada Türki-
ye’nin üreten gücü olmaya devam 
edecek. Organize Sanayi Bölgeleri-
miz artık özel hukuk tüzel kişiliğe ka-
vuşan bir OSBÜK’le çok daha güçlü 
şekilde temsil edilecekler. Bakanlığı-
mızla OSB’ler arasında bir köprü va-
zifesi gören, OSB’lerimizin ortak sesi 
olan OSBÜK, daha etkin bir yapıyla 
hizmet üretecek” şeklinde konuştu. 
Kütükcü, konuşmasında Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 
ve Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya 
Altunyaldız’a da teşekkür ederek, 
yüksek faiz oranları ve sanayiciye po-

tansiyel suçlu gözüyle bakan yargının 
iş dünyasının motivasyonunu düşür-
düğünü sözlerine ekledi. 

 MALİYET KAMBURU ERİTİLİYOR 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Salih Zeki Murzioğlu da,  Üretim Re-
form Paketinin sanayicinin maliyet-
lerini düşürdüğünü söyledi. OSB’ler 
için yeni bir dönemin başladığını 
söyleyen Murzioğlu, “Üretim Reform 
Paketi ile rasyonel ve katılımcı re-
formlar hayata geçirildi. Reformlar, 
kalifiye eleman sorununun çözümü-
ne de katkı sunacaktır” dedi. 

SANAYİCİLERİMİZİN HIZINI KESEN 
HER ŞEYİ ORTADAN KALDIRDIK
OSBÜK Genel Kurulu’na katılarak 

sanayicilere hitap eden Sanayi Komis-
yonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türki-
ye’nin zor süreçlerden geçtiğini ancak 
hiçbir zorluğun Türkiye’yi üretimden 
vazgeçiremediğini ifade etti. Üretim 
Reform Paketiyle birlikte sanayicinin 
maliyetlerinin düşürülerek, rekabet 
gücünün artırıldığını dile getiren Al-
tunyaldız, “Sanayicilerimizin hızını 

kesen her şeyi ortadan kaldırdık. Yap-
tığımız reformlarla sanayicilerimizin 
önünü açtık. Artık sanayimizi daha 
fazla katma değer üreten bir yapıya 
dönüştürmemiz lazım” dedi. 

OSB’LERİ HER ZAMAN 
DESTEKLEYECEĞİZ

Son olarak söz alan Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise, 
sanayicinin, üretimin önünü açmak 
için yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. OSB’lerin çatı kuruluşu 
olan OSBÜK’ün yapısının güçle-
neceğini vurgulayan Bakan Özlü, 
istihdam sağlayan, üretim yapan 
OSB’lerin her zaman desteklenece-
ğini söyledi. 

BU PAKET HER DERDE DEVA 
Yürürlüğe giren Üretim Reform 

Paketinin Türk sanayisine hayırlı ol-
masını temenni eden Özlü, şunları 
söyledi: “Sahadan gelen istekleri kar-
şıladık. OSB’lerimizden gelen talep-
leri istişare ederek bu yasayı çıkardık. 
OSB’lerimizin penceresinde bakacak 
olursak OSB’lerimizin gelişmesi için 

bu paket derde deva, bir çok yenilik 
barındıran bir pakettir. Paketin 217 
yerinde OSB kelimesi geçiyor. Yani 
üretim reform paketi OSB’lerimizin 
ufkunu açan bir paket niteliği taşı-
yor.” Özlü, Türk sanayisinin gaza 
basması gereken birincil konunun 
marka değeri yaratmak olduğunu da 
sözlerine ekledi.

YENİ YÖNETİM ŞU ŞEKİLDE 
OSBÜK’ün yeni yönetim kuru-

lu şu isimlerden oluştu; Konya OSB 
Başkanı Memiş Kütükcü , Adana 
Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Süt-
cü, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, 
İzmir Torbalı OSB Başkanı Hakkı At-
taroğlu, Gebze Güzeller OSB Başkanı 
Adem Ceylan, Bursa OSB Başkanı 
Hüseyin Durmaz, İstanbul Deri OSB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal, 
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursa-
çan,  ASO 2. ve 3. OSB Başkanı Seyit 
Ardıç, Çorum OSB Müteşebbis Heyet 
Üyesi Mustafa Yağlı ve Mersin Tar-
sus OSB Başkanı Sabri Tekli.
n HABER MERKEZİ

Yetkilendirilmiş tohumculuk 
kuruluşlarının bitkisel üretim des-
tekleme ödemesinden yararlanma-
ları için son başvuru süresi 31 Tem-
muz’a kadar uzatıldı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığının “Bitkisel Üretime Des-
tekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 
Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliği” Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi.  Buna 

göre, daha önce 30 Haziran olarak 
belirlenen yetkilendirilmiş tohum-
culuk kuruluşlarının destekleme 
ödemesi için son başvuru tarihi 31 
Temmuz oldu. Yurt içi sertifikalı fi-
dan üretim desteği için son başvuru 
tarihi de 31 Temmuz olarak gün-
cellendi.  Tebliğ hükümleri 1 Ocak 
2016’dan geçerli olmak üzere uygu-
lanacak.
n AA

FAO Orta Asya Alt Bölge 
Ofisi Koordinatörü 

Yuriko Shoji

Nurettin Canikli

OSBÜK 15. Olağan Genel Kurulu ile Başkan Memiş Kütükcü, OSBÜK’te yeniden başkan seçilerek 
güven tazeledi. Genel Kurul’a Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı.
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Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi,

 Mehmet Emin 
GÜRBÜZ’ün

 

 kayınpederi Emekli Polis

Bahattin 
AYDIN’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Diş Hekimi,

 Yusuf YİĞİT’in ablası 
Diş Hekimi

İlker YİĞİT’in halası

Fatma 
KÜPESİZ’in

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Emin 
Gürbüz’ün kayınpederi Emekli Polis Bahattin Aydın Hakk’a yürüdü

Diş Hekimi Yusuf Yiğit’in ablası, Diş Hekimi İlker Yiğit’in halası Fatma Küpe-
siz vefat etti. Merhume Fatma Küpesiz’in cenazesine çok sayıda kişi katıldı

Emekli Polis Bahattin 
Aydın vefat etti

Fatma Küpesiz, Hakk’ın
rahmetine kavuştu

Konya Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mehmet Emin Gürbüz’ün 
kayınpederi Emekli Polis Bahattin 
Aydın vefat etti. 72 yaşında vefat 
eden Aydın bir süredir hastanede 
tedavi görüyordu. Merhum Bahattin 
Aydın geçtiğimiz gün Hacı Veyis Ca-
mii’nden öğlen namazına müteakip 
Üçler Mezarlığına defnedildi. Mer-
hum Aydın’ın cenazesine sevenleri 
dost ve akrabaları katıldı. Aydın ailesi 
ise gelen dostlarının taziye dilekleri-
ni kabul etti. Merhum Aydın toprağa 
verildikten sonra ailesi ve yakınları 
ise mezar başında dualar etti.  Mer-
hum Bahattin Aydın’ın 1’i erkek 2’si 

kız olmak üzere toplam da 3 evla-
dı vardı. Yenigün Gazetesi olarak 
Bahattin Aydın’a Allahtan rahmet, 

başta Mehmet Emin Gürbüz olmak 
üzere Gürbüz ve Aydın ailelerine baş 
sağlığı  ve sabırlar dileriz.  n TEVFİK EFE

Diş Hekimi Yusuf Yiğit’in ablası, 
Diş Hekimi İlker Yiğit’in halası Fatma 
Küpesiz, Hakk’a yürüdü. 79 yaşında 
vefat eden Merhume Fatma Küpesiz 
geçtiğimiz gün ikindi namazına mü-
teakip Hacı Veyis Camii’nden Üçler 
Mezarlığına defnedildi. Dualar eşli-
ğinde toprağa verilen Merhume Kü-
pesiz’in cenazesine sevenleri, dostla-
rı, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı. 
Merhume Fatma Küpesiz’in cenazesi 
helallik alındıktan sonra dualar ile 
toprağa verildi. Merhume Küpesiz, 
1’erkek 3’ü kız olmak üzere toplam 
4 çocuk annesiydi. Yiğit ailesi ise top-
rağa verilen akrabalarının mezarı ba-
şında dualar ederek dostlarının ve ya-

kınlarının taziye dileklerini kabul etti. 
Yenigün Gazetesi olarak Merhume 
Fatma Küpesiz’e Allah’tan rahmet, 

başta Diş Hekimi Yusuf Yiğit, İlker 
Yiğit ve Küpesiz ailesine baş sağlığı 
dileriz. n HASİP MUTLU
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde, görev 
yaptığı adliye binası girişinde uğra-
dığı silahlı saldırı sonucu şehit olan 
polis memuru İdris Büyükdönmez, 
Tuzlukçu’da gözyaşları arasında def-
nedildi.

Şehit polisin cenazesi, Bursa Em-
niyet Müdürlüğü binası bahçesinde 
düzenlenen törenin ardından, karayo-
luyla memleketi Konya’nın Tuzlukçu 
ilçesine getirildi.

Şehidin naaşı, Pazar Mahallesi’n-
deki babaevinde helallik alınmasının 
ardından Merkez Mezarlığı’na geti-
rildi. Şehit polis memurunun gözyaşı 
döken eşi Ayla ile oğlu Muhammet, 
kızları Şerife Tuğçe ve Tuğba Büyük-
dönmez’in, ayakta durmakta güçlük 
çektiği görüldü.

Törene babasının şapkasıyla ka-
tılan şehidin kızı Tuğba Büyükdön-
mez, “Anne ağlama. Babam ölmedi. 
Babam şehitliği isterdi. Allah herkese 
şehitlik nasip etmez. Bu onun en bü-
yük idealiydi” diyerek annesini yatış-
tırdı.

Acı haberi aldıktan sonra has-
taneye kaldırılan 85 yaşındaki baba 
Mehmet Ali Büyükdönmez de cenaze 
törenine katıldı. Sürekli gözyaşı döken 
baba Büyükdönmez’i Konya Valisi 
Yakup Canbolat teselli etti.

Şehit Büyükdönmez’in cenaze-
si, Konya İl Müftü Yardımcısı Mu-
harrem Biçer’in, ikindi namazına 
müteakip kıldırdığı cenaze namazının 
ardından, vasiyeti gereği Merkez Me-
zarlığı’ndaki annesinin yanında def-
nedildi.

Cenaze törenine, şehidin yakın-
ları, AK Parti Konya Milletvekili Mu-
hammet Uğur Kaleli, Konya Valisi Ya-
kup Canbolat, askeri ve mülki erkan 
ile çok sayıda kişi katıldı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, dün 
akşam saatlerinde bir süre önce bo-
şandığı eşi Emine D. ve avukatı Öz-

gür Aksoy’u av tüfeğiyle yaralayan 
Musa G, ardından gittiği adliye bi-
nasında görevli polis memuru İdris 
Büyükdönmez’i şehit ettikten sonra 
yaşamına son vermişti.

OĞLUNUN ŞEHİT OLDUĞUNU 
EMNİYETTE ÖĞRENDİ

Tuzlukçu ilçesinde yaşayan 85 
yaşındaki Mehmet Ali Büyükdön-
mez, oğlunun saldırıda yaralandığı 
bilgisi üzerine, Tuzlukçu İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne gitti. Burada oğlunun 
şehadet haberini alan acılı baba, fena-
laştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahale-
si yapılan Büyükdönmez, ambulansla 
Tuzlukçu Devlet Hastanesine kaldırıl-
dı.  Öte yandan şehidin Tuzlukçu il-
çesi Pazar Mahallesi’ndeki babaevine 

Türk bayrağı asıldı. Akşehir Kayma-
kamı Mehmet Türk ile İlçe Belediye 
Başkanı Nurettin Akbuğa, şehidin 
babasını hastanede ziyaret etti. Şehit 
polis memuru evli ve üç çocuk baba-
sıydı. 

BURSA’DA TÖREN DÜZENLENDİ 
Musa Güler tarafından vurularak 

şehit edilen polis İdris Büyükdönmez 
için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde 
tören düzenlendi. Protokol üyeleri ve 
şehidin eşi Ayla Büyükdönmez, ço-
cukları Muhammed Ali ve Tuğba’nın 
yanı sıra ablası Elif Erili’nin katıldığı 
törenin ardından şehit polisin cena-
zesi memleketi Tuzlukçu ilçesine 
gönderildi. Şehidin büyük kızı Tuğçe 
ise şehir dışında olduğu için törene 

katılamadı. 
EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan, Aksoy’un avukat eşi 
Çiğdem Alnıak Aksoy, tören boyunca 
gözyaşlarına hakim olamadı. Tazi-
yeleri kabul eden Aksoy’u, Altun ve 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa 
Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğ-
lu teselli etti. Törene; Bursa Vali Vekili 
Ergün Güngör, Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, Bur-
sa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 
Başkanı Abdulkadir Şahin, BAM Baş-
savcısı Sait Gürlek, Uludağ Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü 
Selami Yıldız, Aksoy’un yakınları ve 

meslektaşları katıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ

Bursa’nın Gemlik ilçesinde adliye 
binasına giren bir kişi, av tüfeğiyle 
girişte görevli nöbetçi polis memu-
ru İdris Büyükdönmez’i vurmuş, 
olay yerine gelen sağlık ekiplerince 
ilk müdahalesi yapılarak duran kalbi 
yeniden çalıştırılan Büyükdönmez, 
kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde müdaha-
lelere rağmen kurtarılamamıştı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde adliye 
girişinde görevli polis memurunun 
şehit edildiği saldırının hemen önce-
sinde aynı silahla öldürülen avukatın, 
saldırganın 2014 yılında boşandığı 
eşiyle ortak malları için haciz işlemi-

ni gerçekleştirdiği bildirildi. Bursa 
Valiliğince, ilçede dün akşam bir sal-
dırganın adliye girişinde görevli po-
lis memurunu tüfekle vurarak şehit 
etmesi, bir avukatı öldürmesi, ayrıca 
eşini yaralayıp intihar etmesine ilişkin 
açıklama yapıldı.

Valiliğin internet sitesinde yer ve-
rilen açıklamada, Musa G’nin 2014’te 
boşandığı eşi Emine D. ile ortak mal-
larına haciz kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Musa G’nin, söz ko-
nusu haciz işlemini gerçekleştiren 
Gemlik Belediye Meclisinin CHP’li 
üyesi Avukat Özgür Aksoy’u çarşı 
bölgesinde tüfekle yaraladığı belirtil-
di.

Saldırganın, eski eşi Emine D’nin 
evine giderek onu da aynı silahla ya-
raladığı aktarılan açıklamada, şunlar 
kaydedildi: “Daha sonra da Gemlik 
Adliyesi’ne geldiği ve adliye girişinde 
görevli bulunan polis memuru İd-
ris Büyükdönmez’in arka kısmından 
yaklaşarak hiçbir şey söylemeden tü-
fekle ateş etmek suretiyle yaraladığı 
ve daha sonra adliye binasına girdiği 
kamera görüntülerinden tespit edil-
miş, burada da aynı pompalı tüfekle 
intihar ettiği anlaşılmıştır. Polis me-
muru İdris Büyükdönmez, İlçe Dev-
let Hastanesi’nde yapılan müdahale 
sonucunda hayati tehlikesinin bulun-
duğu belirtilerek Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edil-
miş, burada yapılan tüm müdahalele-
re rağmen kurtarılamayarak aynı gün 
şehit olmuştur. Avukat Özgür Aksoy 
da hayati tehlikesinin bulunduğu be-
lirtilerek Bursa Acıbadem Hastane-
si’ne sevk edilmiş, Aksoy da yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurtarıla-
mayarak vefat etmiştir.” Açıklamada, 
Emine D’nin hayati tehlikesi bulun-
madığı ve hastanedeki tedavisinin 
ardından taburcu edildiği duyuruldu.
n AA

Bursa’nın Gemlik ilçesinde adliye binasında uğradığı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Büyükdönmez, toprağa verildi. Şehidin kızı Tuğba Büyükdön-
mez, “Anne, ağlama. Babam ölmedi. Babam şehitliği isterdi. Allah herkese şehitlik nasip etmez. Bu onun en büyük idealiydi” sözleriyle annesini teselli etti 

‘Babam şehitliği isterdi’

Şehit Büyükdönmez’in cenazesi, Konya İl Müftü Yardımcısı Muharrem Biçer’in, ikindi namazına müteakip kıldırdığı cenaze 
namazının ardından, vasiyeti gereği Merkez Mezarlığı’ndaki annesinin yanında defnedildi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde adliye sarayında görevi sırasında Musa Güler tarafından vurularak şehit edilen polis İdris Büyükdönmez için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.
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Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Bony hamlesi Bongonda: Trabzon’da uzun süre kalabilirim
Forvet arayışı içinde olan Fe-

nerbahçe ve Beşiktaş, Manchester 
City’nin gözden çıkardığı Wilfried 
Bony’yi gündemine aldı. Ancak 
oyuncunun 20 milyon Euro’yu bulan 
maliyeti nedeniyle iki ekip de kira-
lama yöntemiyle transferi bitirmek 
istiyor. 

Kadrosunu forvet transferiyle 
güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve 
Beşiktaş, Manchester City’de şans 
bulamayan Wilfried Bony’yi günde-
mine aldı. İki takım da bu futbolcu 
için Manchester City’nin kapısını çal-
maya hazırlanıyor. Ancak transferi 
çıkmaza sokavak 2 önemli konu var. 
Birincisi Manchester City’nin bu fut-
bolcuyu satmak istemesi. Diğeri ise 
Bony’nin Manchester City’de ya da 
başka bir Premier Lig ekibinde oy-
nayıp kendisini göstermek istemesi.

Bonservisi 20 milyon Euro
2 sezon önce Swansea’den 32 

milyon Euro karşılığında Manchester 
City’ye transfer olan ancak bekleneni 

veremediği için geçen sezon Stoke 
City’ye kiralık olarak verilen Bony’nin 
bonservisi el yakıyor. Bu futbolcudan 
para kazanmak isteyen İngiliz ekibi, 

Fildişi Sahilli oşuncu içen 20 milyon 
Euro istiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe 
ise oyuncuyu kiralamak istiyor.
n İHA

Trabzonspor’un İspanya’nın Celta 
Vigo takımından satın alma opsiyonlu 
olarak kiraladığı Belçikalı sol kanat 
oyuncusu Theo Bongonda, kendini 
evinde gibi hissettiğini, böyle devam 
etmesi halinde bordo-mavili takımda 
2-3 yıl veya daha fazla kalabileceğini 
söyledi. Trabzonspor ile satın alma 
opsiyonlu olarak kiralık sözleşme 
imzalayan Belçikalı oyuncu, ilerleyen 
dönemlerdeki düşüncesine ilişkin ise 
“Önemli olan burada kalırken sizin 
kendinizi evinizde gibi hissetme-
niz. Şimdiye kadar böyle hissettim. 
O yüzden 2-3 sene belki daha fazla 
kalabilirim. Bir oyuncu için bu çok 
önemli. Böyle hissetmeye devam 
edersem Trabzonspor’da daha fazla 
kalabilirim.” diye konuştu.

Bongonda, kendisi hakkında ko-
nuşmayı sevmediğini de vurgulaya-
rak, “İlla ki bir şey söylemem gereki-
yorsa, kendimi süratli, teknik ve saha 
içinde fark yaratacak bir oyuncu olarak 
görüyorum.” ifadesini kullandı.

Kaliteli bir ekip olduklarını ifade 
eden Bongonda, bu mücadele içinde 
kendini sahaya vereceğini, takımın iyi 

yerde olması için çalışacağını kaydet-
ti.
n İHA

Evkur Yeni 
Malatyaspor 

Almeida’yı yalanladı
Daha önce Beşiktaş forması da giyen Hugo Almei-

da’nın transfer edilip edilmeyeceği konusuyla ilgili olarak 
da konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali 
Ravcı, “Bizim gündemimizde Hugo Almeida ismi hiç ol-
madı. Biz zaten istediğimiz oyuncularla birebir temasla-
rımızı sürdürüyoruz. Onları ilk etapta gerçekleştirebilirsek 
sağlıklı bir kadro kuracağımızı düşünüyorum” dedi. Rav-
cı, yıldız futbolcu transferi için de “Bütün kulüp camiaları-
nın beklentisi yıldız futbolcu yönündedir. Camialar, iyi bir 
isim, taraftarı heyecanlandıracak isim isterler. Ama biz, 
takımımıza nasıl bir katkı sağlayacaktır, bunu düşünerek 
hareket ediyoruz. Yıldız isim de neden olmasın. Ancak şu 
anda gündemimizde yıldız bir isim yok” diyerek sözlerini 
tamamladı.
n İHA

Bursaspor’dan 
savunmaya takviye

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Belçika 
ekibi Gent’in Nijerya asıllı Hollandalı stoperi William Tro-
ost Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesi Barış Yardımcı ve Titi’yi kadrosuna 
katan yeşil-beyazlı kulüp, üçüncü transferini de gerçek-
leştirdi. Bir süredir temas halinde olunan Belçika ekibi 
Gent’in Nijerya asıllı 23 yaşındaki Hollandalı stoperi Willi-
am Troost Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

İHA muhabirinin Bursasporlu idarecilerden aldığı 
bilgiye göre, genç oyuncunun bonservisi için 1 milyon 
Euro verildiği bildirildi. Oyuncuya ise yıllık 750 bin Euro 
verileceği kaydedilirken, Ekong’un cuma akşamı Bursa’ya 
gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
n İHA

Arouna Kone: Sivasspor için her şeyimi vereceğim
Sivasspor’un yeni transferi Fildişi Sa-

hilli forvet Arouna Kone, “Benim için yeni 
bir hedef, yeni bir mücadele başlıyor. Si-
vasspor’un hedeflerine ulaşması için her 
şeyi vereceğime inanın” dedi. 

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele 
edecek olan Sivasspor, ilk yabancı trans-
ferini geçen sezon İngiltere Premier Lig 
takımlarından Everton’da forma giyen 33 
yaşındaki forvet Aruona Kone ile gerçek-
leştirdi. Tecrübeli oyuncu, kulübün res-
mi internet sitesine yaptığı açıklamada, 
“Hem Sivasspor hem de kendi için yeni 
bir hikayenin başladığını belirterek, “İlk 
önce Sivasspor’un yöneticilerine teşekkür 
ediyorum. Bana güvendiler ve beni buraya 
getirmek için her şeyi yaptılar. Benim için 
yeni bir hedef, yeni bir mücadele başlıyor. 
Sivasspor’un hedeflerine ulaşması için her 
şeyi vereceğime inanın”ifadelerini kullan-
dı.

Sivasspor’a transfer sürecine de deği-
nen Kone, “Beni sayısız kez aradılar ve en 
sonunda kulüp ile direkt iletişime geçerek 
buraya geldim” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye gelmeden önce Spor Toto 
Süper Lig ile ilgili bilgisinin olduğunu da 
kaydeden Arouna Kone, “Süper Lig’de bir-
çok Fildişi Sahilli oyuncu oynuyor. Başkana 
da söyledim; Sivasspor’da 2 sezon önce 
forma giyen Djakaridja Kone benim akra-
bam. Gelmeden önce ondan bilgi topladım 
kulüp hakkında” diye konuştu.

Taraftarlara da seslenen Fildişi Sahilli 
futbolcu, Sivasspor’a gönül verenlerin takı-
ma her zaman destek olmalarını isteyerek, 
“Bir futbolcu bir takımın kaderini değişti-
remez. Futbol bir takım oyunu. Bu takımın 
hedeflerine ulaşması için de elimden gelen 
her şeyi yapacağım” diyerek sözlerini nok-
taladı.
n İHA

Pepe imzaladı
Beşiktaş transfer sezonunun en çok ses getiren imzasını attırdı. Siyah beyazlılar 

Real Madrid’in simge oyuncularından Portekizli stoper Pepe’yi renklerine bağladı. 
Portekizli savunmacı, “Buraya gelmemde taraftarın payı büyük” dedi

Beşiktaş, Portekizli savunma oyuncu-
su Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) ile 
2 yıllık sözleşme imzaladı. Vodafone Park’ta 
düzenlenen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fik-
ret Orman’ın da katıldığı törende Pepe kendi-
sini 2 yıllığına Beşiktaşlı yapan sözleşmeye 
imza attı.

Törende konuşan Başkan Fikret Orman, 
Portekizli oyuncu ile uzun süredir ilgilendik-
lerini belirterek, “Bizim için çok mutlu bir 
gün. Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. 
Taraftarlarımızın çok sevdiği ve istediği bir 
oyuncuydu. Açıkçası bize baskı yaptılar. On-
ları mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Çok uzun 
zamandır uğraştığımız, beğendiğimiz, önem-
li kariyeri ve kişiliği olan bir oyuncuyu aldık.” 
diye konuştu.

Geleceğe yatırım yaptıklarını dile getiren 
Orman, “Winner (kazanan) bir oyuncuyu ta-
kıma büyük katkı sağlayacağını düşündüğü-
müz için kadromuza dahil ettik. Transferde 
yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutya-
zıcıoğlu’nun büyük emeği oldu. Onları tebrik 
ediyorum, ellerine sağlık. Menajerler Jorge 
Mendes ve Ahmet Bulut da burada onlara da 
desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

Daha sonra Pepe’ye ‘Hoş geldin’ diyen 
Fikret Orman, “Burada mutlu günler yaşaya-
cağımıza emin olabilirsin. Beşiktaş güzel ve 
asil bir kulüp. Hep beraber güzel günler geçi-
receğiz. Değerli eşine de sana da şehrimize 
ve kulübümüze hoş geldin diyorum. Umarım 
bu günleri görmek nasip olur.” şeklinde ko-
nuştu. 

PEPE: “KENDİMİ BEŞİKTAŞ AİLESİNİN 
BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUM”

Beşiktaş yönetiminin transferi için çok 
uğraştığını söyleyen Pepe ise “Büyük bir mut-
luluk içindeyim. Kendimi Beşiktaş ailesinin 
bir parçası olarak görüyorum. Bütün yönetim 
transfer için çok uğraştı, hepsine teşekkür 
ederim. Dün kontratı imzaladık. Kendimi 
Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak görüyo-
rum.” diye konuştu. 

Portekizli savunma oyuncusu transferde 
taraftarın da ilgisinin önemli payı olduğunu 
belirterek şunları kaydetti:  “Transferde taraf-
tarın da payı büyüktü. Bana ve aileme göster-
dikleri ilgi karar vermemi kolaylaştırdı. Ben 

de bir an önce formayı giyip onların sevgisini, 
ilgisini cevaplamak istiyorum. Formayı giy-
mek için heyecanlanıyorum.”

BEŞİKTAŞ SERVET ÖDEYECEK
Beşiktaş, bonservisi elinde olan Pepe’nin 

transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 
(KAP) bildirdi. Buna göre Portekizli yıldız, 

Beşiktaş’tan 2 yıl için 9 milyon 500 bin Euro 
kazanacak. 

Siyah-beyazlıların Pepe’nin transferiyle 
ilgili KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

“Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)’in 
transferi konusunda oyuncunun kendisiyle 
anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncu ile 2 yılık anlaşmaya varılmış 
olup,

2017 - 2018 ve 2018 - 2019 sezonununda 
toplam 9. 500. 000 Avro Garanti Ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 
4.000 Avro ödenecektir.”
n AA
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U-17 Erkekler Avrupa Voleybol 
Şampiyonası’nda 2.gün tamamlandı Avrupa ikincilerinden 

Ömer Ersöz’e ziyaretAvrupa Voleybol Konfederasyonu 
(CEV) tarafından bu yaş kategorisinde 
ilk kez düzenlenen 2017 CEV 17 Yaş 
Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampi-
yonası Konya’da devam ediyor. Konya 
Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre 
Merkezi’nde oynanan 2.gün karşılaş-

malarında Türkiye U17 Erkek Voleybol 
Milli Takımı, Hollanda’ya 25-19, 22-
25, 19-25, 25-21 ve 15-11’lik setlerle 
3-2 mağlup oldu. Finallerde oynanan 
2.gün karşılaşmaların sonuçları şöy-
le oluştu; Sırbistan 0 – 3 Bulgaristan 
(23-25, 16-25, 21-25), İtalya 3 – 1 Çek 

Cumhuriyeti (16-25, 25-17, 25-18, 25-
12), Yunanistan 3 – 1 Finlandiya (25-
18, 25-27, 25-22, 28-26), Rusya 3 – 1 
İspanya (23-25, 25-11, 25-18, 25-17), 
Belçika 3 – 1 Belarus (23-25, 25-13, 
25-21, 26-24).
n SPOR SERVİSİ

Wushu Avrupa Şampiyonası’nda, 
Avrupa ikincisi olan Hatice Nur Küçük-
tanık ile Ahmet Tetik Konya Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret 
etti. Gürcistan’da yapılan 4. Avrupa 
Kung Fu Geleneksel Wushu Şampiyo-
nası’nda ikinci olan Hatice Nur Küçük-

tanık ile Ahmet Tetik, Türkiye Wushu 
Federasyonu yönetim kurulu üyesi 
Faruk Hatipoğlu, Wushu İl Temsilcisi 
Mehmet Altınsarı ve Wushu milli ta-
kım antrenörü Yılmaz Murat, Konya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Ömer Ersöz’ü ziyaret ederek vermiş 

olduğu desteklerden dolayı teşekkür 
etti. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz Wushu Avrupa 
Şampiyonası’nda ikinci olan sporcu-
lar Hatice Nur Küçüktanık ile Ahmet 
Tetik’i tebrik ederek, başarılarının de-
vamını diledi. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyesi’nden 
kick boksta 5 madalya

Yavru Kartal’ın hocası Alper Avcı, 
UEFA Pro Lisans kursuna katıldı

Türkiye Kick Boks Federasyo-
nu’nun faaliyet programında yer 
alan 15 Temmuz Şehitleri Kick Boks 
Türkiye Şampiyonası 29 Haziran-05 
Temmuz tarihleri arasında Bolu ilinde 
yapıldı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve 
minikler kategorilerinde düzenlenen 
şampiyonaya 3800’den fazla sporcu-

nun katıldı. Türkiye Şampiyonası’na 
Selçuklu Belediyesi Kick Boks takımı 
miniklerde 2, yıldızlarda 6, gençler-
de 4 ve büyüklerde 3 olmak üzere 15 
sporcuyla katıldı. Selçuklu Belediyesi 
takımından Aybüke Betül Aras büyük 
bayanlar Kicklight kategorisinde +70 
kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. 

Miniklerde Fatih Şen Türkiye üçüncü-
sü, genç erkeklerde Fatih Koçyiğit Tür-
kiye üçüncüsü, yıldız bayanlarda Rana 
Mihcen Kasalak Türkiye ikincisi, yıldız 
bayanlarda Beyza Cankurt Türkiye 
üçüncüsü oldu. Selçuklu Belediyesi bu 
sonuçlarla şampiyonadan 5 madalya 
ile döndü. n SPOR SERVİSİ

Spor Toto 2. Lig temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü 
Alper Avcı’nın da katıldığı ve Türkiye 
Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Di-
rektörlüğü tarafından düzenlenen UEFA 
Pro Lisans Kursu’nun ilk etabı başladı. 
Erzurum SWAY Otel’de gerçekleştirilen 
ve 16 Temmuz’da sona erecek kursta; 
Ömer Kaner, Dr. Atilla Yüce, Osman 
Öngen, Prof. Dr. Bülent Bayraktar, 

Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Doç. Dr. Meh-
met Özçağlayan, Yard. Doç. Dr. Faruk 
Turgay, Yard. Doç. Dr. İlker Yücesir, 
Dr. Erden Or, Dr. Anıl Işık, Uzman Psk. 
İbrahim Eke, Çağatay Şahan ve Murat 
Ilgaz’ın verecekleri eğitimlerin yanı 
sıra Özkan Sümer ve Fatih Kuşçu da 
misafir konuşmacı olarak kursiyerlerle 
buluşacak. Kursa katılan kursiyerler şu 
şekilde; Adil Turhan, Ali Asım Balkaya, 

Aykan Atik, Cem Bağcı, Cevdet Göç, 
Fahrettin Sayhan, Fehmi Alpay Öza-
lan, Ferruh Özgün, Galip Gündoğdu, 
Gökhan Bölükbaşı, Hasan Gökhan Şaş, 
Hüseyin Eroğlu, İsa Turan, Kaya Tevfik 
Saygılı, Mesut Dilsöz, Murat Gürkan 
Zora, Mustafa Alper Avcı, Mustafa 
Özer, Orhan Atik, Saffet Akbaş, Serkan 
Emre Sefa, Tahir Karapınar, Tahsin 
Tam ve Yusuf Şimşek. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Yaz Spor Okulları 
büyümeye devam ediyor

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 
Yaz Spor Okulları 2017 yaz dönemin-
de de öğrenci ve ailelerden büyük ilgi 
görüyor. Çalışmalarına öğrenci sayısını 
her yıl artırarak devam eden Selçuklu 
Belediyesi Yaz spor okullarında bu yaz 
döneminde kayıt yaptıran öğrenci sayısı 
10 bin kişiyi aştı. İlçeye yeni bağlanan 
mahalleler ile sayı 12 binin üzerine 
çıktı.

16 BRANŞTA EĞİTİM
12 Haziran Pazartesi günü eğitimle-

rine başlayan Selçuklu Yaz Spor Okul-
larında bir yandan eğitimler devam 
ederken diğer yandan da öğrenci kayıt-
ları sürüyor. Yüzme branşında kayıtlar 
eğitimler başlamadan haftalar öncesin-
de dolan yaz spor okullarında futbol ve 
basketbol branşları da rekora koşuyor. 
Bu branşların ardından cimnastik, tenis 
ve tekvando da en çok kayıt yaptırılan 
spor dalları arasında yer aldı. 2017 yaz 
spor okullarında basketbol, futbol, vo-
leybol, hentbol, cimnastik, tekvando, 
karate, kick-boks, wushu, judo, yüzme, 
tenis, satranç, güreş, masa tenisi ve 
binicilik branşlarında eğitim veriliyor.

YÜZME BRANŞINA BÜYÜK İLGİ
Yaz spor okullarında geride kalan 

süre içinde; yüzme 2000, futbol 1450, 
basketbol 1500, cimnastik 765, tenis 
652, tekvando 634, voleybol 526, wus-
hu 433, kick-boks 486 ve satranç 316 
kişi kayıt aldı. Binicilik, Masa Tenisi, 
Hentbol, Judo ve Güreş öğrencileri ile 
bu sayı 10 bin kişiyi geçti. Ayrıca mer-
keze yakın ve ilçeye yeni bağlanan ma-
hallelerde verilen eğitimlerle bu sayı 12 
bin kişiye ulaştı. 

KAYIT YAPTIRANLARA 
KIYAFET VERİLİYOR

Yaz spor okullarına kayıt yaptıran 
öğrencilere kayıt yaptırdıkları branşla-

ra göre kıyafetleri Selçuklu Belediyesi 
Spor Kulübü tarafından veriliyor. Kayıt 
işlemini gerçekleştiren öğrenci adeta 
bir konfeksiyon mağazası gibi düzenle-

nen birimden kıyafetlerini ve çantasını 
alarak mutlu bir şekilde ayrılıyor.
HER YIL SERVİS İMKANI SAĞLANIYOR

Eğitimler haftanın 3 günü bir buçuk 

saatlik seanslar halinde gerçekleştiri-
liyor. Spor okullarında eğitimler hafta 
da iki grup halinde Pazartesi-Çarşam-
ba-Cuma ve Salı-Perşembe-Cumartesi 

şeklinde yapılıyor. Modern ve nezih çok 
sayıda tesise sahip Selçuklu Belediyesi 
Yaz Spor Okullarında kentin farklı mer-
kezlerinde ve noktalarında yer alan çok 

sayıda merkezde eğitim veriliyor. Öğ-
renciler eğitim alacağı tesislere servis-
lerle getirilerek eğitimin ardından yine 
servislerle evlerine dönebiliyor. 

26 TESİSTE EĞİTİM
35 tesis ve 56 salonda 150 antre-

nörle 10500’ü bulan öğrenciye eğitim 
verilen Selçuklu Belediyesi yaz spor 
okullarında önümüzdeki yıllarda bu 
sayının daha da artırılması hedefleni-
yor. Spor okullarında öğrencilere servis 
imkanı da sağlanıyor. Sayıları 3 bini 
aşan öğrenci 52 servis ile evlerinden 
alınarak tesislere getiriliyor ve eğitimin 
ardından tekrar evlerine bırakılıyor. 
Eğitimlere 12 Haziran Pazartesi günü 
başlanan yaz spor okullarında eğitim-
ler 30 Ağustos tarihinde sona erecek. 
Okulların açılması ile birlikte kış döne-
mi spor okulları eğitimleri başlayacak. 

SELÇUKLU BELEDİYESPOR 
HİZMET VERDİĞİ TESİSLER

Selçuklu Belediyesi Uluslararası 
Spor Salonu, Yenikent Spor Salonu, 
Yazır Spor Salonu, 

Aydınlıkevler Şehit Rıdvan Adam 
Spor Salonunda, Bağlarbaşı Spor Salo-
nu (500 Evler), Selçuklu Belediye Stadı, 
Şehit Muharrem Samur Stadı, Dumlu-
pınar Spor Kompleksi, Sancak Spor 
Salonu, Büyükbayram İ. Ö. O. Spor 
Salonu, Ertuğrul Gazi İ.Ö.O. Spor Sa-
lonu, Öğretmen Fethiye Onsun İ.Ö.O. 
Salonu, Mustafa Karacihan İ.Ö.O. Spor 
Salonu, Şehit Mustafa Çuhadar İ.Ö.O. 
Spor Salonu, Zeki Altındağ İ.Ö.O. Spor 
Salonu, Mustafa Necati İ.Ö.O. Spor 
Salonu, Selçuklu Tenis Kortu, Sancak 
ve Yazır Yarı Olimpik Yüzme Havuzları 
ve Piri Reis Parkı içinde yer alan spor 
alanları eğitim verilen olan tesisler ara-
sında yer alıyor.
n MUHAMMED SAYDAM

Yaz ve kış aylarında gerek amatör spora, gerek spor okullarına yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken Selçuklu Belediyespor, bu yaz da binlerce 
öğrenciye hizmet veriyor. 16 branşta spor eğitimi veren Selçuklu Belediyespor’da kayıtlar devam etmesine rağmen 12 bin sporcuya ulaşıldı
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Dünya Şampiyonu Zeliha’ya, coşkulu karşılama
Güney Kore’de yapılan Dünya 

Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda 
53 kiloda Türkiye’ye altın madalya ka-
zandıran milli tekvandocu Zeliha Ağrıs, 
memleketi olan Konya’nın Beyşehir 
ilçesine gelişinde büyük bir coşkuyla 
karşılandı. 

Dünya şampiyonu Zeliha Ağrıs, 
kent girişindeki otogar kavşağında 
Beyşehir Belediye Başkanlığı tarafın-
dan düzenlenen organizasyon kapsa-
mında çiçeklerle ve çalan davul zurna 
eşliğinde karşılandı.Zeliha Ağrıs, 
Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahi-
ner,Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Musta-
fa Şenol, Konya PTT Başmüdürü Akın 
Akıncı, kamu yöneticileri, ailesi ve 
minik tekvandocular ile Konyasporlu 
bir grup taraftar tarafından ellerinde 
Türk bayraklarıyla karşılanırken, “Sen 
bizim her şeyimizsin” sloganları atıl-
dı. Alana omzundaki Türk bayrağıyla 
inen ve Başkan Özaltun tarafından çi-
çek takdim edilen Ağrıs ve ailesi daha 
sonra ilçe protokolü ile birlikte “Dünya 
şampiyonu gururumuz Zeliha Ağrıs, 
şehrimize hoşgeldin” yazılı kendi fo-
toğrafının yer aldığı afişin asılı olduğu 
Konyaspor’a ait otobüse alınarak şehir 
merkezinde düzenlenen tura katıldı.
Otobüs üzerinde tur esnasında kendi-
sini alkışlarla karşılayan vatandaşları 
selamlayan Ağrıs, zaman zaman as-
ker selamı verdi, altın madalyasını 
öperek yaşadığı sevinci gözler önüne 
serdi. Şehir içerisindeki devam eden 
uzun araç konvoylarının oluştuğu turun 

ardından Beyşehir Gölü kıyısındaki fes-
tival alanında düzenlenen programa 
katılan Zeliha Ağrıs, burada da Bey-
şehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın 
gösterileriyle karşılandı. Ağrıs, burada 
sahneye çıktığı Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun’la birlikte alanda toplanan 
kalabalığa hitaben bir konuşma yapar-
ken, kendisine gösterdiği başarıdan 
ötürü plaket ve çeşitli ödüller takdim 
edildi. Karşılama programı, göl ke-
narında havanın kararmasıyla birlikte 
düzenlenen havai fişek gösterileriyle 
son buldu. 

“19 yaşında gelen dünya 
şampiyonluğu hiç de kolay olmadı”

Zeliha Ağrıs, burada gazetecilere 
yaptığı açıklamada, böylesine muhte-

şem bir karşılama töreni beklemediği-
ni belirterek, “Öncelikle belediye baş-
kanımıza, hocama ve aileme teşekkür 
ediyorum yanımda oldukları için” diye 
konuştu.19 yaşında gelen dünya şam-
piyonluğunun hiç de kolay olmadığını 
belirten Ağrıs, 4-5 yıldır devam eden 
çalışmalarının meyvesini aldığını dile 
getirerek, “Ülkeme ve Beyşehir’imize 
böyle bir başarı getirdiğim için çok 
mutluyum” dedi. Ağrıs, daha önce 
Avrupa şampiyonalarında yenildiği 
rakibini bu sefer yeneceğine inandığı-
nı vurgulayarak, “Bu sefer olacak, di-
yordum. Avrupa şampiyonasında yarı 
finalde Rus rakibime yenilmiştim, ‘Av-
rupa şampiyonası senin olsun’ dedim. 
‘Dünya şampiyonası ise benim olsun’ 

dedim ve dünya şampiyonluğunu ben 
aldım” ifadelerini kullandı. 2019’da 
yapılacak dünya şampiyonasında aynı 
başarısını tekrarladıktan sonra2020’de 
yapılacak Tokyo olimpiyatlarına katı-
larak Türkiye’ye burada altın madalya 
elde etmek istediğini de vurgulayan 
Ağrıs, kazandığı madalyayı her kazan-
dığı madalyada olduğu gibi yine şehit 
ve gazilere, onların ailelerine arma-
ğan ettiğini söyledi, “Bu mutsuz gün-
lerimizde onları bir nebze de olsa se-
vindirebildiysem çok mutluyum onlar 
adına” diye konuştu. Beyşehir Beledi-
ye Başkanı Murat Özaltun da, Zeliha 
Ağrıs’ın elde ettiği bu büyük başarıyla 
Beyşehirliler’e adeta bir bayram coş-
kusu yaşattığını belirtti. Bundan dolayı 

kendisine teşekkür eden Özaltun, Bey-
şehir’in tarihi ve nadir günlerden biri-
sini yaşadığını ifade ederek, “Beyşe-
hir’de, coşkunun, sevincin zirve yaptığı 
bir günü yaşadık. İnşallah bu coşku ve 
sevincimiz sürekli zirve yapsın.”dedi.
Zeliha Ağrıs’ın geriden gelen tekvan-
docu kardeşlerine de iyi birer örnek 
olacağına inandığını ve yeni Avrupa 
ve dünya şampiyonlarının ilçeden yine 
çıkacağı ümidinde olduklarını dile ge-
tiren Özaltun, dünya şampiyonu Zeliha 
Ağrıs’ın ismini yaşatabilmek için Bey-
şehir’de bir spor kompleksi yaparak 
onun adını vereceklerini söyledi.

Zeliha Ağrıs’ı yetiştiren Beyşehir 
Belediyespor Kulübü tekvando antre-
nörü Nafiz Çakır ise, Beyşehir’de daha 

önce dünya ikinciliği ve üçüncülüğü 
başarısını gösteren milli sporcular çı-
kardıklarını ancak dünya şampiyonlu-
ğunun ilçe için bir ilk olduğunu belirte-
rek, “İnşallah bundan sonraki seferde 
bir olimpiyat şampiyonu çıkarabilir-
sek, çok mükemmel olacak” dedi.

Zeliha Ağrıs’ın annesi Ayşe Ağrıs 
da, tarifsiz bir mutluluk içerisinde ol-
duklarını dile getirerek, bu onur ve gu-
ruru yaşattığı için kızına ve emeği ge-
çen herkese teşekkür ettiğini söyledi.
Baba Hüseyin Ağrıs ise, kızının kazan-
dığı madalyayı Beyşehirli rahmetli mil-
li tekvandocu Ömer Tosun’a armağan 
ettiğini, çocuklarının onu örnek alarak 
böylesine başarılara imza attığını dile 
getirdi. n İHA

Konyaspor’da sağlık 
kontrolleri sona erdi

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 
Kayacık Tesisleri’nde devam eden Konyaspor’da sağlık 
kontrolleri ve testler sona erdi. 

Medicana Konya Hastanesi’nde yapılan sağlık kont-
rollerinde oyuncuların kan tahlilleri, EKG çekimleri, akci-
ğer röntgenleri çekilirken, kardiyoloji tetkikleri, ortopedik 
ve genel sağlık muayeneleri yapıldı. Oyunculara Kayacık 
Tesisleri’nde Performans Antrenörü Patrick Reich ve yar-
dımcısı Ertekin Uluer gözetiminde esneklik ve patlayıcılık 
testleri, fizyoterapist Salih Kırışka gözetiminde ise izoki-
netik testi uygulandı.
n İHA

Kayserispor’a 
dünyaca ünlü golcü

Kayserispor dünyaca ünlü Ganalı futbolcu Asamo-
ah Gyan’ı transfer etti. Kayserispor’un yaklaşık iki aydır 
transfer görüşmelerinde bulunduğu Ganalı oyuncu ile 2+ 
1 yıllık sözleşme imzaladı. Gyan, saat 22.40’ta Kayseri’de 
olacak. 31 yaşındaki Ganalı golcü oyuncu, Al-Ahli Dubai 
Club’nün futbolcusu olmasına rağmen geçtiğimiz sezon 
Çin takımı Shanghai SİPG’de kiralık olarak forma giydi. 
n İHA

47. Balkan U20 (Gençler) Atletizm 
Şampiyonası’nda 3000 metre engelli ka-
tegorisinde Balkan Şampiyonu olan Konya 
TOHM sporcusu Yonca Kutluk Konya Genç-
lik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret 
etti.

Romanya’nın Piteşti kentinde, 01-02 
Temmuz 2017 tarihinde yapılan 47. Balkan 
U20 (Gençler) Atletizm Şampiyonası’nda 
3000 metre engelli kategorisinde Balkan 
Şampiyonu olan Konya TOHM sporcusu 

Yonca Kutluk ve Antrenörü Ali Topal, Kon-
ya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümü 
Ömer Ersöz’ü ziyaret ederek vermiş olduğu 
desteklerden dolayı teşekkür etti. Konya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz, Atletizm Balkan Şampiyonu Yonca 
Kutluk’u tebrik ederek, Kenya’da yapılacak 
Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda 
2000 Mt Engellide ülkemizi temsil edecek 
sporcuya başarılarının devamını diledi.
n SPOR SERVİSİ

Balkan Şampiyonu,
Ömer Ersöz’ü ziyaret etti

Konyaspor’dan
yeni hamle!

Şu ana kadar 5 oyuncuya imza attırarak kadrosuna 
takviye yapan Atiker Konyaspor, 2 yeni transfer 

için düğmeye bastı. İmoh Ezekiel ile büyük ölçüde 
anlaşan yeşil beyazlıların Başakşehir’in sol beki 

Ferhat Öztorun için de harekete geçtiği iddia edildi
Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi temsilci-

miz Atiker Konyaspor transfer çalışmalarına hız 
kazandırdı. 

Şu ana kadar Kaleci Patrik Carlgren, sağ bek 
Savaş Polat, eski oyuncusu Traore, orta saha 
oyuncusu Mehdi Bourabia ve Anadolu Selçuks-
por’dan santrafor Seddar Karaman’a imza attıran 
yeşil beyazlılar, birkaç gün içinde yeni imzalar 
için sıkı çalışıyor. 

Özellikle sol bek ve santrafor için girişimleri-
ni sıklaştıran yönetim, her an yeni imza müjdesi 
verebilir.

İMOH EZEKİEL AN MESELESİ
Atiker Konyaspor’un Teknik Direktör Musta-

fa Reşit Akçay’ın daha hızlı bir golcü isteğinden 
sonra gündemine aldığı Nijeryalı golcü İmoh 
Ezekiel transferinde sona geldiği iddia edildi. 

Yönetim oyuncu ile sözleşme imzalama aşa-
masına gelirken bugün yarın bu transferin netice-
leneceği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Hora’nın performansına göre 
Mustafa Reşit Akçay’ın Ezekiel haricinde yeni bir 
golcü daha isteyebileceği öğrenildi. 

Kampta Hora’nın durumuna bakacak olan de-
neyimli teknik adam, oyuncu hakkında gönderil-
mesi yönünde rapor verirse, Konyaspor yeni bir 
santrafor için kolları sıvayacak.

FERHAT ÖZTORUN 
İDDİASI

Mehmet Uslu’nun 
sözleşmesinin sona 
ermesi, Barry Doug-
las’ın İngiltere’ye 
transfer olması 
nedeniyle sol 
bekte sıkıntı ya-
şayan Konyaspor 
Özgür Çek ile masa-
ya oturmuş ancak anlaş-
ma sağlanamamıştı. Konyaspor’un aynı bölge 
için Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Ferhat 
Öztorun’u gündemine aldığı iddia edildi.  Ba-
şakşehir’in Manchester City’nin dünyaca ünlü 
yıldızı Gael Clichy’yi transfer etmesinin ardından 
gönderilmesine kesin gözü ile bakılan Ferhat’ın 
Konyaspor’a yakın olduğu gelen bilgiler arasın-
da.

Bu bölge için iki transfer planlayan Kon-
yaspor’un bir gözü de Mustafa Reşit Akçay 
tarafından kampa davet edilen Özkan Taşte-
mur’da. Deneyimli teknik adamın Anadolu Sel-
çukspor’dan gelen genç Özkan hakkında olumlu 
rapor vermesi durumunda, sol beke sadece bir 
transfer yapılabilir. n SPOR SERVİSİ


