
Savunmanın kritik altyapısı Konya’da
Türkiye, Avrupa’nın çift raylı 
en uzun test hattını içeren Harp 
Başlığı Raylı Sistem Dinamik 
Test Altyapısı (HABRAS) ile yerli 
savunma sanayisi ürünlerinin 
geliştirilmesinde önemli bir 
imkan kazandı. Karapınar’da 
kurulan HARBAS, farklı silahları 
test edecek. Türkiye’de ilk defa 
kurulan tesis ile farklı silahların 
testi yapılırken kaybedilen za-
man da bertaraf edilmiş olacak.
n HABERİ SAYFA 9’DA

VALİ YAKUP CANBOLAT, 
GAZETECİLERLE VEDALAŞTI

HUĞLU ŞİMDİ DE İMPLANT 
MALZEMESİ İHRAÇ EDECEK

Vali Yakup Canbolat, veda ziyaretleri kapsamında Konya Gaze-
teciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Vali Yakup Canbolat, Konya’da 

bulunduğu süreçte Konya basını ile uyumlu bir şekilde çalıştıkla-
rını belirterek Konya basınına duyarlı, ahlaklı ve ilkeli habercilik 

anlayışından ötürü teşekkür etti. n SAYFA 6’DA

Beyşehir’de av tüfeği üretimiyle adından söz ettiren Huğlu 
Mahallesi’nde kurulu bir firma, yüzde 80’i ithal edilen medikal ve 
dental sektöründeki malzemelerle diş protezi parçaları üretiyor. 
İmplant ve benzeri malzemeler üretimiyle ülkeye döviz girdisi 

sağlamak hedefleniyor. n SAYFA 4’TE

Soğuk havaya 
sıcak çözüm

Pastırma yazının yaşandığı bu günlerde gece ile gündüz ara-
sındaki sıcaklık farkı 20 dereceye kadar çıkıyor. Çetin geçecek 
olduğu anlaşılan kış mevsimi öncesinde soğuktan korunmak 
isteyen vatandaşlar yün kıyafetler almayı tercih ediyor. Yün 

korse, kuşak, dizlik, bronşit atleti, çorap ve benzeri ürünlere son 
günlerde talebin arttığı belirtiliyor. n SAYFA 3’TE

Hastalığın kalkanı 
bitki çayı

Hava sıcaklığının sürekli değişkenlik gösterdiği ve mevsim geçi-
şinin yaşandığı bu günlerde grip ve soğuk algınlığı başta olmak 
üzere çeşitli sağlık sorunları da baş gösteriyor. Soğuk algınlığı, 
grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanmamak ve vücudun diren-
cini artırmak için ise ilk başvurulan yöntem bitki çayları oluyor. 

n SAYFA 3’TE

İstihdam sorununa çözüm üretildi Çevik: Tarımda köklü dönüşüm lazım
Değirmen makinecileri is-
tişare toplantısına katılan 
KSO Başkanı Memiş Kü-
tükcü, sektörün yetişmiş 
eleman ihtiyacının Konya 
OSB’de bulunan Mehmet 
Tuza Pakpen Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’n-
de yeni açılacak olan 
değirmencilik bölümüyle 
son bulacağını söyledi. 
Kütükcü, sektör sana-
yicilerinden bu bölüme 
destek beklediklerini dile 
getirdi. n SAYFA 4’TE

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Ticaret Borsa-
ları Konsey Toplantısı, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Toplantıda 
konuşan Konsey Başkanı 
Hüseyin Çevik, “Tarım sek-
töründe köklü dönüşümlerin 
yapılması kaçınılmazdır. 
Tedbir almazsak, sadece 
gıda değil, milli güvenliği-
miz de tehlikeye girer, dışa 
bağımlı hale geliriz” dedi. 
n SAYFA 10’DA
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MEVSİM GEÇİŞLERİNDE 
DEPRESYONA DİKKAT!

SON 5 YILDA SEYDİŞEHİR
HAK ETTİĞİ YATIRIMI ALDI

ARAÇTA GÜVENLİĞİN
YOLU LASTİKTEN GEÇER

Zade Vital ile güne sağlıkla merhaba

Seydişehir’de 153 milyon TL

Güvenliği doğrudan etkiliyor

Depresyon her insanın zaman zaman hissettiği üzün-
tüyü ve mutsuzluğu ifade ediyor. Hava değişimleri ile 
ruh hali arasındaki ilişki ise biyometeroloji konusunun 
en eski ve en popüler konularından bir tanesi… Tür-
kiye Ruh Sağlığı Profili Çalışması’nda 12 aylık depre-
sif nöbet yaygınlığı kadınlarda yüzde 5.4, erkeklerde 
yüzde 2.3, tüm nüfusta yüzde 4.0 olarak veriliyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Seydişehir’de Büyükşehir Belediyesi’nin yatı-
rımlarını inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 
yatırımları da inceleyen Altay, Seydişehir’e son 5 yılda 
153 milyon liralık yatırım yapıldığını vurguladı.

Trafikte güvenli bir seyahatin önemli sacayaklarından 
birini hiç şüphesiz lastikler oluşturuyor. Bir aracın dış 
dünya ile bağlantısını sağlayan lastiklerin yeni, bayat-
lamamış, bakımlı ve sağlam olması trafikteki herkesin 
güvenli seyahati için önem arz ediyor. Candurmaz 
Lastik AŞ yöneticilerinden Gürcan Okur, yaklaşan kış 
mevsimi öncesinde lastik bakımının önemini anlattı.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

3. İstanbul’a
3 ödül birden

Nakil beklerken
umut oldu

Ailenin destekçisi
Ailem Meram oldu

Seha Yapı, Adese, Fuzul Grup, 
Al Zamil ve Başakşehir Beledi-
yesi işbirliği ile hayata geçirilen 
Başakşehir’in en büyük karma 
projesi 3. İstanbul Başakşehir, 
Avrupa Gayrimenkul Ödül-
leri’nde (European Property 
Awards) 3 kategoride ödüle 
layık görüldü. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

10 yıldır böbrek yetmezliği 
nedeniyle diyalize giren ve 5 
gün önce evinde rahatsızlana-
rak beyin kanaması geçiren 
Hakverdi Kayar, kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti. 
Kayar’ın organları ise kendisi 
gibi nakil bekleyen 2 kişiye 
umut oldu. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Ailem Meram Projesi’nin 
zengin bir içeriğe kavuştuğunu 
söyleyen Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, özellikle 
aile ve gençleri ilgilendiren her 
projenin öncüsü ve destekçisi 
olmaya devam edeceklerini 
belirtti. 
n HABERİ SAYFA 7’DE
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Devlet dümende! 
Türkiye’deki olumsuz 

ekonomik tablonun 
kalıcı olmadığını ve bu 
tablonun düzeleceğini 

belirten Dr. Öğretim 
Üyesi Mehmet Akif 
Gündüz, “Bu fırtına 

dinecek. Devlet ilk defa 
direksiyon başında” dedi 

EKONOMİDE ARTIK 
DEVLET VAR

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İda-
ri Bilimle Fakültesi  Uluslararası Ticaret 
ve Lojistik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 
Mehmet Akif Gündüz, daha önce Türki-
ye ekonomisinin tek başlı olmadığını be-
lirterek, “TÜSİAD kendi başına ekono-
miye yön vermeye çalışıyordu, yabancı 
sermaye, küresel sermaye vardı. Devlet 
bunlar üzerinde bir etkiye sahip değildi. 
Devlet sanki direksiyonda değildi ama 
artık devlet direksiyonda” dedi.

EKONOMİK 
FIRTINA DİNECEK

Türkiye’deki bu ekonomik durumun 
kalıcı olmayacağını dile getiren Gün-
düz, “Başka herhangi bir kriz çıkmaz-
sa 2019 yılının ilk çeyreğinde dolar 
5.2’ye tekrar düşecek. Çünkü köpüğü 
5.2’de yaptı. Şuan bir fırtına var ama 
bu fırtına dinecek. Türkiye dünyanın 
merkez ülkesi konumuna geliyor. Biz 
artık yüksek teknolojik yatırım göre-
ceğiz” diye konuştu.  
n SAYFA 13’TE



Zade Vital 
Yetişkinler 

İçin Omega 3 
Balık Yağı

Zade 
Vital

Kişniş 
Yağı

Zade 
Vital

Moodfix

DEPRESYONA KARŞI DESTEK ÜRÜNLER

Bu aralar Chicago’da 
yapraklar renk 
değiştirmeye ve düşmeye 

başladı. Estetik 
olarak en güzel 
mevsim sonbahar 
olsa da sağlık 
anlamında aynısını 
söyleyemeyiz. 
Havaların 
soğuması, 
okulların 
başlaması, işlerin 
yoğunlaşması 
vs gibi etkenler 

gerek fiziksek gerekse ruhsal sıkıntıları 
bir arada getiriyor. Sonbahar o nedenle 
tedbir alınması gereken mevsimlerden 
bir tanesi. Gribal enfeksiyonlar, bahar 
yorgunluğu ve depresif ruh hali karşımıza 
en sık çıkan sıkıntılar….

ABD çok sayıda yabancı öğrenci 
barındırdığı için öğrencilere yönelik 
bilgilendirmeler de çok fazla. 
Bu bilgilendirmelerden ben çok 
faydalanıyorum ve çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. ABD’de okuyan gençleri 
mevsim değişikliklerine hazırlamak için 
broşürler ve dijital içerikler hazırlanıyor. 
İşte önerilerden bir kaçı…

 • Bol su için: Havanın nem oranı 
azaldığı için yeterince su içmediğiniz 
taktirde cildiniz kurur ve çatlar. Çatlayan 
cilt daha fazla enfeksiyona açık olacaktır.

 • Bağışıklık sisteminizi destekleyin: 
Vücut direncinin düşmesi nedeniyle 
hastalıklardan korunmak için bol sebze ve 
meyve yiyin. Çörek otu yağı, sambucus, 
C vitamini ve çinko gibi destekleyiciler 
kullanın.

 • Hareket edin: Hareket ile hem kilo 
almanızı önleyebilirsiniz hem de hareket 
sırasında salgılanan kimyasallar size 
ruhsal sıkıntılardan uzak tutacaktır. 

Sağlıklı ve keyifli bir sonbahar 
geçirmeniz dileğiyle…

Kaynak:
http://www.intlstudent.org/articles/seasonal-

changes-and-you-tips-on-keeping-healthy-during-
seasonal-changes#

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Değerli okuyucular merhaba,
Çocuklarda ruh ve beden 

sağlığı bir bütündür. Her ikisinin 
de eksikliği ailede kaygıya sebep 
olur. Bu hafta daha çok çocukları-
mızın ruh sağlığından bahsetmek 
istiyorum. Onların ruh sağlığı için 
aşağıdaki konulara dikkat etmekte 
fayda var;

Çocuklarımız için en önemlisi 
onlara huzurlu ve mutlu bir aile 
ortamı sağlamak. Onları mutsuz ki-
şiler olarak değil olumlu, geleceğe 
umutla bakan, sağlıklı ve üretken 
kişiler olarak yetiştirmeye gayret 
etmeliyiz. 

Çocuğun hayatının ilk yıl-
larındaki ebeveynleri ile olan ilişkisi onun ruh 
sağlığının gelişimindeki temel taşlardandır. Bu 
sebeple bu dönemlerde çocuklarımızla kaliteli 
vakit geçirmeye dikkat etmek gerekir. Onlarla 
oyunlar oynamak, yaşlarına göre gelişimlerine kat-
kı sağlayacak aktiviteler yapmak inanın istedikleri 
bir oyuncağı almaktan çok daha önemlidir. 

Çocuklarınızla mutlaka muhabbet edin, gün-
lerinin nasıl geçtiğini sormalı, kreşe veya okula 
giden çocuğunuza bugün okulda ne hissettiğini 
sormayı ihmal etmemeliyiz. Çünkü bu noktada 

anlattığı şeylerden ufak ipuçlarını 
mutlaka yakalayacaksınızdır. Bu 
ipuçlarından her şeyin yolunda 
gidip gitmediğini anlamanız çok 
zor olmayacaktır.

Çocuğunuza verdiğiniz sözleri 
mutlaka tutun, ya da tutamaya-
cağınız sözleri lütfen vermemeye 
gayret edin. Bu da çocukların ruh 
sağlığı ve ahlaklı bir birey olmaları 
için çok önemlidir. 

Çocuklarınızı herhangi bir 
konuda uyarırken bunu yüksek 
sesle değil de kulağına eğilip kısık 
sesle söylemeniz onun üzerinde 
farklı bir etki yaratacak ve sizin 
sözünüzü daha çok dinleyecektir. 

Evde mümkün mertebe coşkulu olun, çocuklar 
neşeyi ve coşkuyu çok sever, ve ruhları bundan 
beslenir. Mesela evde müzik açıp hep beraber dans 
edin, o zaman çocuğunuzun gözlerindeki mutlulu-
ğu ve kahkahalarındaki içtenliği hissedeceksiniz. 

Son olarak çocuklarımızın sevgi ile büyüdü-
ğünü ve tüm gelişiminin bununla ilintili olduğunu 
unutmayın ve çocuklarınıza onları sevdiğinizi 
söylemeyi ihmal etmeyiniz. 

Sağlıcakla ve mutlu kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Bu hafta size kişniş tohumundan bahsedeceğim. Bunun 
nedeni ise hava değişimi ile birlikte bizleri bekleyen depres-
yon ve anksiyete riskleri… Kişniş tohumu kaygı ve endişe 
giderici etkinliğinden dolayı bu dönemde en büyük yardım-
cılarınızdan biri olabilir.

Kimyasal toksin ve ağır metallerin vücuttan uzaklaştırıl-
masında klorofilden zengin gıdaların özellikle kişnişin rolü 

çok büyük. Petroselinik asit içeriği açısından zengin Kişniş; Latince adı Coriandrum Sativum 
L. olan kişniş apiceae ailesine ait, tıbbi alanda kullanılan bir bitki. Eski zamanlardan beri halk 
hekimleri tarafından kullanılıyor.

Yapılan çalışmalarda kişniş tohumunun dahilen kullanımında;
• Anksiyete (kaygı-endişe hali), depresyon gibi rahatsızlıklarda etkili olabileceği gösterilmiştir.
• Sedatif (uyku verici) özelliğine de yer verilmiştir.
Kişniş tohumunun haricen kullanımında ise;
• Antifungal ve antibakteriyel etkileri bulunmaktadır.
• Tinea pedis  (ayak mantarı) gibi mantar enfeksiyonlarına karşı da destektir.
Haftaya yepyeni bir bitki ile görüşmek üzere, sağlıkla kalın…
Referanslar:
BALDWİN Nigel; CANTOX Intertek Initial Assessment Coriander Seed Oil.  Food Safety Authority of Ireland, Haziran 2011. • CIOANCA, 

Oana, et al. Cognitive-enhancing and antioxidant activities of inhaled coriander volatile oil in amyloid  (1–42) rat model of Alzheimer’s disease. 
Physiology & behavior, 2013, 120: 193-202. • EMAMGHOREISHI, Masoumeh; KHASAKI, Mohammad; AAZAM, Maryam Fath. Coriandrum 
sativum: evaluation of its anxiolytic effect in the elevated plus-maze. Journal of ethnopharmacology, 2005, 96.3: 365-370. • EMAM, GHOREY-
SHI M.; HEYDARI, HAMEDANI G. Sedative-hypnotic activity of extracts and essential oil of coriander seeds. 2006. • SAHIB, Najla Gooda, 
et al. Coriander (Coriandrum sativum L.): A Potential Source of High-Value Components for Functional Foods and Nutraceuticals-A Review. 
Phytotherapy Research, 2013, 27.10: 1439-1456. • SAMOJLIK, Isidora, et al. Antioxidant and hepatoprotective potential of essential oils of co-
riander (Coriandrum sativum L.) and caraway (Carum carvi L.)(Apiaceae). Journal of agricultural and food chemistry, 2010, 58.15: 8848-8853. • 
SOURMAGHI, Mohammad Hossein Salehi, et al. Comparison of essential oil composition and antimicrobial activity of Coriandrum sativum L. 
extracted by hydrodistillation and microwave-assisted hydrodistillation. Journal of food science and technology, 2015, 52.4: 2452-2457. • BUR-
DOCK, George A.; CARABIN, Ioana G. Safety assessment of coriander (Coriandrum sativum L.) essential oil as a food ingredient. Food and 
Chemical Toxicology, 2009, 47.1: 22-34. • BEIKERT, F. C., et al. Topical treatment of tinea pedis using 6% coriander oil in unguentum leniens: 
a randomized, controlled, comparative pilot study. Dermatology, 2013, 226.1: 47-51. • REUTER, Juliane, et al. Anti-inflammatory potential of 
a lipolotion containing coriander oil in the ultraviolet erythema test. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 2008, 6.10: 
847-851.• SILVA, Filomena, et al. Coriander (Coriandrum sativum L.) essential oil: its antibacterial activity and mode of action evaluated by 
flow cytometry. Journal of medical microbiology, 2011, 60.10: 1479-1486.• CASETTI, F., et al. Antimicrobial activity against bacteria with 
dermatological relevance and skin tolerance of the essential oil from Coriandrum sativum L. fruits. Phytotherapy Research, 2012, 26.3: 420-424. 
• DE ALMEIDA FREIRES, Irlan, et al. Coriandrum sativum L.(coriander) essential oil: antifungal activity and mode of action on Candida spp., 
and molecular targets affected in human whole-genome expression. 2014.

Referanslar: http://www.psikiyatri.org.tr/halka-yonelik/24/depresyon-konusunda-bilmek-istedikleriniz - https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/depresyon-nedir/https://www.ntv.com.tr/saglik/kis-depresyonu-sizi-esir-almasin,TlUfSZ8ROESSfpQFXMVP7g

Güneş enerjisi ile çalışanlardan 
mısınız?

Ben onlardanım. Güneş varsa hayat 
var benim için. Neşeli, enerjik, üretken 
oluyorum. İçim içime sığmıyor. Kışın, 
yaz aylarında olduğum kadar keyifli 
olamıyorum. Bu güneşsizliğin getirdiği keyifsizlik bazı kişilerde biraz 
daha ileri safhalarda olabiliyor. 

Mevsimsel değişikliklerle eşzamanlı, yılın belirli dönemlerinde ortaya 
çıkan ve yinelenen duygusal değişiklikler, mevsimsel duygu durum 
bozukluğu olarak adlandırılıyor. Bu duruma yol açan birçok sebep olduğu 
varsayılıyor.

Sonbahar ve kış mevsimlerinde gün ışığından yeterince 
faydalanamadığımızda, mutluluğumuzu sağlayan serotonin seviyesi 
azalıyor. Doğal bir sakinleştirici etkiye sahip olan melatonin ise artıyor. 
Bu durum fiziksel hareketlerimizi yavaşlatıp uykulu bir hale geçmemize, 
birazcık da mutsuz hissetmemize neden oluyor.

Mevsimsel duygu durum bozukluğu genellikle üzüntülü ruh hali 
ve düşük enerji ile karakterizedir. Sık sık ağlama eğilimi, yorgunluk 
ve halsizlik, konsantrasyon zorluğu, normalden fazla uyuma, günlük 
aktivitelerde azalma, yavaşlık, sosyal geri çekilme, karbonhidrat ve şeker 
alımını arttırma ve buna bağlı olarak kilo alma durumuna rastlanmaktadır. 
Bu durum birçok kişide kış süresince bağışıklık sistemini zayıflatabilir, 
bu nedenle de hastalıklara yakalanma riski artabilir.

Bu durumla baş edebilmek için yapılacak en önemli şey iyi ve dengeli 
beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve iyi bir uyku düzenine sahip 
olmak. Buna rağmen, mutsuzluğunuz baş edemeyeceğiniz bir boyutta ise 
bu konuda uzman bir doktora başvurmalısınız.

Ayrıca yardımınıza yetişecek birçok doğal kaynak mevcut. Omega 
3 yağ asitlerinin vücut için faydaları tartışılmaz. Duygu durumunu 
yükseltmedeki etkilerini destekleyen birçok çalışma da mevcut. Haşhaş 
ve kişniş tohumu yağı geleneksel olarak uzun yıllardır duygusal 
rahatlama sağlamak amacıyla kullanılıyor ve çalışmalar da etkilerini 
destekliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirip olası hastalıklardan 
korunmak, bu kışı kolay atlatmak için de doğa, birçok seçenekle 
destekçiniz…

Referanslar:
-Gastón MS. Et al. Sedative effect of central administration of Coriandrum sativum essential 

oil and its major component linalool in neonatal chicks. Pharm Biol. 2016 Oct;54(10):1954-61.
-Deacon G. Et al. Omega 3 polyunsaturated fatty acids and the treatment of depression. Crit 

Rev Food Sci Nutr. 2017 Jan 2;57(1):212-223.
-De Crescenzo F. Et al Melatonin as a treatment for mood disorders: a systematic review. 

Acta Psychiatr Scand. 2017 Dec;136(6):549-558
-Nussbaumer B. Et al. Light therapy for preventing seasonal affective disorder. Cochrane 

Database Syst Rev. 2015 Nov 8;(11):CD011269. 
-Mahendra P1, Bisht S. Anti-anxiety activity of Coriandrum sativum assessed using different 

experimental anxiety models. Indian J Pharmacol. 2011 Sep;43(5):574-7. 
-Ku PW. Et al. Prospective relationship between objectively measured light physical activity 

and depressive symptoms in later life. Int J Geriatr Psychiatry. 2018 Jan;33(1):58-65.
-O’Hare C. Et al. Seasonal and meteorological associations with depressive symptoms in 

older adults: A geo-epidemiological study. J Affect Disord. 2016 Feb;191:172-9

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı

ramazan@zade.com.tr

Türkiye Ruh Sağlığı Profili 
Çalışması’nda 12 aylık depresif nöbet 

yaygınlığı kadınlarda % 5.4, erkeklerde 
% 2.3, tüm nüfusta % 4.0 olarak veriliyor.

Hava Değişiminin Ruh Halinize Etkileri Neler?

• Kış boyunca gündüz saatleri 
süresince olabildiğince 
doğal güneş ışığı 
almalısınız. Bu nedenle 
penceresi olmayan ve 
yapay ışıkla aydınlatılan 
ortamlarda çalışıyorsanız, 
sabah mesai saatinden önce ve 
hafta sonları güneşli ortamlarda 
bulunmaya çalışın. 
• Evde ve işyerinde aydınlatma için doğal 
güneş ışığı tarzında ışık veren ampuller 
kullanın. 
• D vitamini açısından zengin 
olan balık etini haftada 
en az 2 kez tüketin. Bol 
sıvı ve meyve suyunu 
ihmal etmeyin. 
• Mümkünse kış 
tatillerinizi güneşli ve rahat 

ortamlarda geçirin. 
• Uyku alışkanlıklarınızı değiştirmeyin, 
hafta sonları geç saatlere kadar uyanık 
kalmayın.
• Haftada 3-4 gün 

egzersiz yapın. 
Böylelikle hem 

kendinizi daha dinç 
hissedecek, hem de 
gece daha rahat uykuya 
dalacaksınız. 
• Yapmak isteyip de 
devamlı ertelediğiniz 

sosyal aktiviteler 
için kış 
mevsiminin 
iyi bir fırsat 
olduğunu 
akıldan 

çıkarmayın.

Yaz bitip güneşli havalar ortadan kalktıktan sonra insanlar kendilerini 
yorgun ve mutsuz hissetmeye başlıyor. İnsanların çoğu güneşin onları 
mutlu ettiğine, yağmurun da hüzünlendirdiğine inanıyor. Yapılan ça-

lışmalara göre psikolojik sorunlara sahip olan kişiler ise hava deği-
şimlerinden daha fazla etkileniyor, depresyon oranı artış gösteriyor

Depresyon her insanın zaman zaman hissettiği 
üzüntüyü ve mutsuzluğu ifade ediyor. Hava 
değişimleri ile ruh hali arasındaki ilişki ise 

biyometeroloji konusunun en eski ve en 
popüler konularından bir tanesi… 

Mevsimsel Depresyon Belirtileri
• Enerjisi yoksunluğu, 
• Sabahları güç uyanma, 
• İsteksizlik, 
• Genel keyifsizlik, 
• Gün içinde aşırı uykulu olma, 
• Konsantrasyon güçlüğü, 
• Performans düşüklüğü, 
• Sıklıkla karbonhidratlı besinler 
tercih edildiği için kilo alınması, 

Depresyona Karşı Önemli Püf Noktalar;
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Hava sıcaklığının sürekli değiş-
kenlik gösterdiği ve mevsim geçi-
şinin yaşandığı bu günlerde grip ve 
soğuk algınlığı başta olmak üzere 
çeşitli sağlık sorunları da baş göste-
riyor. Soğuk algınlığı, grip ve nezle 
gibi hastalıklara yakalanmamak ve 
vücudun direncini artırmak için ise 
ilk başvurulan yöntem bitki çayla-
rı oluyor. Soğuk havaların gelmesi 
bitki çaylarına rağbeti artırırken, 
aktarlarda en çok ıhlamur, zencefil, 
zerdeçal, tarçın, adaçayı gibi şifalı 
bitkiler ile çeşitli bitkilerin bir araya 
getirildiği karışımlar rağbet görüyor. 

“Kış çayları genellikle vücudu-
muzun bağışlıklı sistemini güçlendi-
rerek hastalıklara ve enfeksiyonlara 
karşı direnç kazanmamıza yardımcı 
olur” diyen aktar Arif Altınok, “Kış 
çayları genellikle vücudumuzun 
bağışlıklı sistemini güçlendirerek 
hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı 
direnç kazanmamıza yardımcı olur. 
Çaylarımızın farklı türleri var. Yak-
laşık 30-35 bitkiden karışanları var. 
Genellikle kullanılan ve tüketilen 
tarçın, zencefil, karanfil, ıhlamur, 
adaçayı, papatya, kuşburnu. Bunlar 
hem c vitamini bakımından hem de 
bağışıklık sistemimizi güçlendiril-
mesi açısından en sağlıklı kış bitki-

leridir. Kışın bu bitkiler hem vücut 
ısımızı hem de soğuklara ve enfek-
siyonlara karşı direnç kazanmasına 
yardımcı olur. Bunlar çay şeklinde 
tüketebileceği gibi bal, pekmez ve 
macunla karıştırılarak tüketilebilir. 
Kışın bu bitkilere talepler artıyor. 
Mevsim gereği işlerimizde hareket-
lilik yaşanıyor. İlerleyen günlerde 
çaylara olan ilginin daha da artaca-
ğını düşünüyorum. Havaların soğu-
masıyla bitki çaylarına talep artmış 
durumda. Ihlamur en çok tercih 
edilen çaylar arasında. Ada çayı, 
hibiskus, hatmi çiçeği, zencefil ve 

tarçınlı çaylar da bol miktarda ter-
cih ediliyor. Kış aylarının gelmesiyle 
artan soğuklarla çaylara olan talep 
artınca normale göre işlerimizde de 
artış oldu” dedi.

KIŞ ÇAYI GÜNDE 2 DEFA 
TÜKETİLMELİ 

Mevsimsel geçiş döneminin ya-
şandığına dikkat çeken Altınok, “Şu 
anda tam havanın geçiş dönemi. Bu 
dönemde insanların dikkat etmesi 
gereken şey soğuk algınlığıdır. Hava 
sıcaklığı çok değişken bu dönem-
lerde bir anda 5 derece düşüyor bir 
anda sıcaklık artış gösteriyor. Bu da 

insanları nezle dediğimiz soğuk al-
gınlığı yapıyor. Ben bunun için kış 
çayı öneriyorum. Özellikle Kuşbur-
nu, adaçayı, ebegümeci, ekinezya, 
zencefil, havlıcan kaynattığımız 
sıcak suya atarak 5 dakika dinlen-
dikten sonra içilmesini öneriyorum. 
Günde iki defa içilmesi soğuk algın-
lığı almamızı engelleyecektir. Bu kış 
çayını içenler vücutlarına a,b ve c 
vitamini almış olacaklar, öksürük ol-
mayacak, sıcak tutacak insanları Kış 
çayı ve şifalı bitkiler her yerden alın-
maz. Bizlerin vatandaşlara tavsiye-
miz bu ürünleri işin içerisinde olan 
ve güvenilir atarlardan almaları” ifa-
delerini kullandı. Kış çayı tarifi de ve-
ren Altınok, “Malzemeler: 1 yemek 
kaşığı adaçayı, 2 yemek kaşığı kuş-
burnu, 1 tane kabuk tarçın, 2 tane 
zencefil, 5-6 tane papatya, 1 yemek 
kaşığı hibisküs, 4-5 tane karanfil, 
yarım elmanın kabuğu, 3 tane oka-
liptüs yaprağı. Malzemelerin hepsi 
bir kasede karıştırılır. Bu esnada 
demlikte su kaynatılır. Karışımdan 1 
tatlı kaşığı 1 bardak kaynamış suya 
eklenir. Malzemeler 5 dakika sıcak 
suda demlendikten sonra süzülür. 
İçine çeyrek limonun suyu eklenir 
ve çayınız hazır” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Vali Canbolat’tan 
Borsa’ya veda ziyareti

3. İstanbul Başakşehir 
3 ödül birden aldı!

Konya’dan Bursa’ya atanan 
Vali Yakup Canbolat, Konya Ti-
caret Borsası’na (KTB) veda ziya-
retinde bulundu. Konya’ya veda 
etmeye hazırlanan Vali Yakup 
Canbolat’ın Konya Ticaret Borsa-
sı’na gerçekleştirdiği ziyarete KTB 
Başkanı Hüseyin Çevik ve yönetim 
kurulu üyeleri katıldı. 

Ziyarette konuşan Vali Canbo-
lat, Konya’nın birlik ve beraberlik 
içinde her geçen gün gelişmekte 
olan bir şehir olduğunu belirterek, 
böyle bir şehirde valilik yapmış 
olmanın mutluluğunu yaşadığını 
belirtti. Vali Canbolat, “Kurumlar 
arası işbirliğinin en güzel yaşandığı 
şehirlerden birisi Konya’dır. Konya 
Ticaret Borsası da bu anlamda bu 
şehrin değeridir. Valilik görevim 
boyunca kendileriyle uyum için-
de çalıştık. Çalışmalarıyla birçok 
ilke imza atmıştır. Konya tarımı-
na, hayvancılığına önemli katkılar 

sunmaktadır. Bu anlamda KTB 
yönetimine başarılarının devamını 
diliyorum” dedi. 

KTB Başkanı Hüseyin Çevik 
de, Vali Canbolat’la birlikte hızlı 
düşünme ve hareket etmenin, ku-
rumlar arası diyalogun Konya için 
ne denli önemli olduğunu gördük-
lerini ifade ederek, yaptığı hizmet-
lerden dolayı teşekkür etti. Çevik, 
“Sayın Valimiz Konya’da güzel iz-
ler bırakmıştır. 15 Temmuz hain 
darbe girişimindeki kararlı ve dik 
duruşu, şehrin, sanayinin, tarımın 
gelişimine sağladığı katkıları için 
kendilerine teşekkür ediyorum. 
Bursa Valiliği görevlerinde başarı-
lar diliyorum” ifadelerini kullandı. 

Programda ziyaretin anısına 
Vali Canbolat’a KTB Başkanı Hü-
seyin Çevik tarafından üzerinde 
hat sanatı bulunan bir tablo hediye 
edildi.
n HABER MERKEZİ

Pastırma yazının yaşandığı bu günlerde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı 
20 dereceye kadar çıkıyor. Çetin geçecek olduğu anlaşılan kış mevsimi öncesin-
de soğuktan korunmak isteyen vatandaşlar yün kıyafetler almayı tercih ediyor

Konya’nın ayazına 
karşı yünlü önlem

Havaların soğumasıyla vatan-
daşlar kışlık giyecek alışverişine 
başladı. Mağazalarda da çeşit çeşit 
kabanlar, montlar, kazaklar reyon-
larda yerini aldı. Fakat bu ürünle-
rin yanı sıra Konya’nın kışının sert 
ve yağışlı geçmesi sebebi ile va-
tandaşlar vücutlarını Sıcak tutmak 
için korse, kuşak, yün çamaşır gibi 
ürünler alıyor. Soğuk havanın az da 
olsa kendisini hissettirmesi kışlık 
ürünlere ilgisini artırdı. 

HAVA SOĞUDU, YÜN 
GİYECEKLERE İLGİ ARTTI

Tarihi Bedesten Çarşısı esnaf-
larından Bora Giyim İşletmecilerin-
den Talha Bora, korse, kuşak, dizlik, 
çamaşır, bronşit atleti, çorap gibi 
yün ürünlere son günlerde talebin 
artığını belirtti. Özellikle bu ürünleri 
bronşit hastalarının ve soğukta dı-
şarı da çalışmakta kalan insanların 
yoğun şeklinde aldığını belirterek, 
“Şehrimizin soğuğu meşhur, bu 
soğuklardan kurtulmak için yün 
içlikler giyilmesi gerekiyor. Bu yün 
içliğin iplikleri Türkiye’ye Avust-
ralya’dan gelir, Bursa’da işleniyor 
sonrasında Dünya’nın her tarafına 
yayılıyor. Yün kışın sıcak olur, yazla-

rı ise serin olur. Havalar soğumaya 
başlaması ile birlikte içliğin giyil-
mesi iyi olur. Havalar soğuk olduğu 
için pantolonun ve gömleğin altın-
dan giyilebilir. Pantolonun altından 
giyildiğinde iz yapmaz. İçliklere 
karşı bir talep yoğunluğu var. Hem 
pantolonun altından hem üst olarak 
giyilebilir. Vatandaşlarımız parayı 
doktora değil, içliğe versinler. Yün 
çok sağlıklı bir ısınma aracı. Yün 
giyenler kendini soğuktan sağlıklı 
bir şekilde koruyor. Bir de yün diye 
satılan orlonlar var, her yün diye 
satılan içlik yün değildir. Vatandaş-
lar yün içlikleri iyi bildikleri yerler-
den alsın. Vatandaşlar aldanmasın. 
Hakiki yün sağlıktır. Biz yazın bile 
müşterilerimize yün içlik satıyoruz. 
Yün giyenler siyatik ağrılardan ve 
romatizmadan kurtulur. Özellikle 
soğuk havalarda ısınmak için yön-
tem aradığımız zamanlar da bizi 
soğuk havalardan koruyan termal 
içlikler oldukça işe yaramakta. Sa-
tışlarımız şuan için çok iyi, havanın 
giderek soğumasıyla satışlarımız 
şuan için çok iyi, havanın giderek 
soğumasıyla satışlarımız daha da 
artacaktır” dedi.

TERMAL ÜRÜNLERE İLGİ BİZLERİ 
MUTLU EDİYOR 

Konya’da kış ayının yoğun ya-
şanması sebebi ile termal ürünlere 
vatandaşların yoğun ilgi göster-
diğini ifade eden Bora, “Bronşit 
hastalarının bu ürünü tercih etme-
lerinin nedeni ise yünün vücudu 
sıcak tutması ve teri emmesidir. 
Bronşit hastası olan bir insan yün 
içliğini giydiğinde dışarıda rahat-
lıkla dolaşabiliyor. Özellikle bronşit 
atletlerimize de ilgi var. Bunların 
alt ve üst takımları var. Genellikle 
bronşit atletlerini çocuklar tercih 
ediyor.  Özelikle çocuklar okulda 
ya da sıcak ortamlarda koşarken 
terliyorlar.  Bundan dolayı bunun 
önlemini alabilmek için genellik-
le doktor tavsiyesi olan Bronşit 
atletlerimiz var.  Bu bronşit atleti 
vücuda direk yapışarak hem sıcak 
tutuyor. Hem de ter emme özelliği 
var. Genellikle çocuklarımıza tavsi-
ye ediyoruz. Termal ürünler iğleri 
yünlerden ve orlonlardan oldukça 
farklı. Biraz daha fazla esnek. Nay-
lonumsu bir karışım var içerisinde. 
Yalnız içerisinde naylon karışımın 
olmasının sebebi çok fazla terletme 

yapmıyor ama dışarıdan gelen ha-
vayı içeri almıyor. İçerdeki sıcaklığı 
dışarıya vermiyor. Vücudu oda sı-
caklığında tuttuğu için kullanabilir. 
Dışarı uzun süre kalan ve soğuk kış 
günlerini sıcacık geçirmek isteyen 
vatandaşlarımıza termal ürünle-
ri kullanmalarını tavsiye ediyoruz.  
Mağazamızda termal olarak ayak-
tan başa kadar bütün ürünlerimiz 
mevcut.  Ürünlerimiz takım olarak 
veya tek olarak da veriyoruz. Ter-
mal olmayan ürünleri termal şekil-
de satan kişiler var. Ürün alınırken 
termal olunmasına dikkat edilmeli. 
Firma olarak genellikle kalite ürün-
ler satmaya çalışıyoruz. Konya’da 
kış ayının yoğun yaşanması sebebi 
ile termal ürünlere vatandaşlarımız 
yoğun ilgi gösteriyor. Buda bizleri 
mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.  
Talha Bora, kışlık ürünlerden Ter-
mal çorap 15 TL, termal içlik takım 
55 TL, termal mest 35 TL, termal 
boyunluk 15 TL, termal eldiven 10 
TL, termal şapka 10 TL, yüz dizlik 
35 TL, yün içlik takımı 130 TL, yün 
çorap 10 TL, bronşit atleti 35-65 TL, 
orlon içlik takımı 40 TL. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İstanbul’un değerlenen bölge-
lerinden Başakşehir’in en büyük 
karma projesi 3. İstanbul Başakşe-
hir, Avrupa Gayrimenkul Ödülle-
ri’nde 3 ödüle birden layık görüldü.

Bu yıl 27’ncisi gerçekleştirilen 
International Property Awards 
2018’in Avrupa ayağı olan Europe-
an Property Awards gayrimenkul 
sektörünün devlerinin projelerine 
ev sahipliği yaptı. Seha Yapı, Ade-
se, Fuzul Grup, Al Zamil ve Başak-
şehir Belediyesi işbirliği ile hayata 
geçirilen Başakşehir’in en büyük 
karma projesi 3. İstanbul Başakşe-
hir, Avrupa Gayrimenkul Ödülle-
ri’nde (European Property Awards) 
3 kategoride ödüle layık görüldü.

Konut ve ticari gayrimenkul 
alanında dünyada en prestijli ödül-
lerden biri olarak gösterilen Avru-
pa Gayrimenkul Ödüllerinde, ya-
rışmaya katılan projeler; tasarım, 
kalite, altyapı, yenilik, kararların 
özgünlüğü ve sürdürülebilir kal-
kınmaya bağlılık kriterlerine göre 
değerlendirildi. Bu kapsamda öne 
çıkan 3. İstanbul Başakşehir pro-
jesi European Property Awards’ta 
“En iyi satış ofisi mimari”, “En iyi 
satış ofisi iç mimari” ve “En iyi ör-
nek daire” kategorilerinde üç ayrı 
ödülün sahibi oldu.Ödüller düzen-
lenen törende projenin mimarları 
Tülay Gümüşdere ve Berkan Tuğ-

cu’ya takdim edildi.
3. İstanbul Başakşehir proje-

siyle ilgili bilgi veren 3. İstanbul 
Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer Saylık, “Ticari alanlardan ve 
rezidanslardan oluşan projemiz, 
mimari tasarımı ve çevre düzenle-
mesiyle birlikte satış ofisi ve örnek 
dairesiyle de dikkat çekiyor. Başak-
şehir’de 116 bin metrekare arsa 
üzerinde yükselen projenin toplam 
alanın yüzde 60’ında sert-yumu-
şak peyzaj alanları bulunuyor. Ba-
şakşehir’in en büyük projelerinden 
biri olan 3. İstanbul’un sosyal do-
natıları da yatırımcılardan ilgi gö-
rüyor. Aynı zamanda İstanbul’un 
yeni yaşam merkezi olarak kabul 
gören 3. İstanbul, TEM Otoyolu’na 
5 dakika, E-5’e ve İstanbul Hava-
limanı’na 12 dakika, 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’ne 30 dakika, 
Atatürk Havalimanı’na 12 dakika, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 
ise 20 dakika mesafede bulunma-
sı gibi avantajlara sahip durumda. 
Avrupa’da inşa edilen birçok proje 
arasında beğenileri toplayan satış 
ofisi ve örnek daire mimarimizin 
ödüle layık görülmesi 3. İstanbul 
ekibinin tecrübesini bir kez daha 
kanıtladı. 3. İstanbul’dan ev sahibi 
olanlar tecrübesini ödülle ispatla-
mış bir projede yaşayacaklar” dedi.
n HABER MERKEZİ

Bitki çayları hastalığa kalkan oluyor
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Vali Yakup Canbolat, gazetecilerle vedalaştı
Yaklaşık 2,5 yıl Konya’da görev 

yapan ve son Valiler Kararnamesi ile 
Bursa’ya tayin olan Vali Yakup Can-
bolat, veda ziyaretleri kapsamında 
Konya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziya-
ret etti. Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir, yönetim ku-
rulu üyeleri ve gazeteciler tarafın-
dan karşılanan Vali Yakup Canbolat, 
Konya’da bulunduğu süreçte Konya 
basını ile uyumlu bir şekilde çalış-
tıklarını belirterek Konya basınına 
duyarlı, ahlaklı ve ilkeli habercilik 
anlayışından ötürü teşekkür etti. 

Şahsının Konya’ya atanan 42. 
vali olduğunu ve Konya’daki gö-
revi süresince şehri yönetenlerin 
uyumlu bir şekilde çalıştığına şahit 
olduğunu dile getiren Vali Yakup 
Canbolat, “Önemli olan geride hoş 
bir seda bırakabilmektir. Bunu sağ-
layabilmişsek ne mutlu bize. Konya 

huzurlu, yaşanılası bir şehir. Kon-
ya’ya hizmet etmek, benim için bir 
onurdur, şereftir. Çok kısa bir süre 
önce teknik altyapısı tamamlanan 
ve sözleşmeleri imzalanan ASEL-
SAN yatırımının Konya’ya kazandı-
rılmasında şehrin tüm idarecileriyle 

birlikte büyük mesai harcamıştık. 
Şükür ki, büyük yatırım bütçelerine 
haiz olan bu projeyi Konya’ya kazan-
dırdık” dedi. 

Vali Yakup Canbolat’ın 15 Tem-
muz hain darbe girişiminden çok 
kısa bir süre önce Konya’ya geldiği-

ne dikkat çeken Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir de, 
“Böylesi zorlu bir süreçte Konya’ya 
yeni atanmış olmasına rağmen sa-
yın valimiz Konya’da birlikteliğin 
sağlanmasında önemli bir rol üst-
lenmiştir. Edindiği devlet tecrübesi 

ve halkla içe yapısı ile Konya’nın bu 
zorlu süreci en az zararla atlatmasın-
da ve hainlerin ortaya çıkarılmasın-
da önemli bir rol üstlenmiştir. Kon-
ya’ya vermiş olduğu hizmetlerden 
ötürü sayın valimize teşekkür ediyo-
ruz” diye konuştu. Konuşmaların ar-

dından Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir, Vali Yakup 
Canbolat’a üzerinde Mevlana figürü 
işlemesi olan bir tablo hediye etti. 
Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesi 
ile son buldu. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Değirmen makinecileri istişare 
toplantısına katılan KSO Başka-
nı Memiş Kütükcü, sektörün ye-
tişmiş eleman ihtiyacının Konya 
OSB’de bulunan Mehmet Tuza 
Pakpen Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nde yeni açılacak olan 
değirmencilik bölümüyle son bu-
lacağını söyledi. Kütükcü, sektör 
sanayicilerinden bu bölüme destek 
beklediklerini dile getirdi.

Konya Sanayi Odası 23. mes-
lek komitesi üyeleri, değirmen 
makinesi ve gıda makinesi sektör 
temsilcileri istişare toplantısında 
bir araya geldi. KSO Meclis Üyesi 
Mustafa Oral’ın ev sahipliğinde 
yapılan toplantıda söz alan Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kü-
tükcü, değirmen makineleri sek-
törünün de yer aldığı makine ve 
aksamları sektörünün Konya’nın 
ihracatında ilk sırada yer aldığını 
ve bunun memnuniyet verici ol-
duğunu söyledi. 

Sektörün katma değerinin 
daha fazla artması için bir takım 
çalışmalar yürüttüklerini ifade 
eden Kütükcü, “İhracatta kilog-
ram satış fiyatımızı artırabilme-
mizin yolu, makinelerimizi daha 
akıllı hale getirebilmekten geçiyor. 
Marka değerlerimizi güçlendirme-

miz gerekiyor. Bununla ilgili Oda 
olarak bazı çalışmalar yürüttük, 
yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi 
ve uzun zamandır üzerinde çalış-
tığımız konu, meslek liselerinde 
değirmencilik bölümünün açılma-
sıydı. Milli Eğitim Bakanlığımız, 
değirmencilik bölümünün açılması 
ile ilgili kararı talim terbiye kuru-
lunda aldı. Konya Organize Sanayi 
Bölgemizde bulunan Pakpen Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisemizde, 
bu bölümü açacağız. Sektörün de 
bu konuda sorumluluk alarak, bö-
lüme sahip çıkmasını ve öğrencile-
re staj imkanı sunmasını istiyoruz” 
şeklinde konuştu. 

SORUNLAR İSTİŞARE EDİLDİ

Toplantıya katılan KSO Yöne-
tim Kurulu Üyesi Hüsamettin Sön-
mez de, değirmencilik bölümünün 
müfredatının Konya’da hazırlan-
dığını söyleyerek, sanayicilerden 
bu bölüme başlayacak olan öğren-
cilerin stajına destek vermelerini 
istedi. 

Toplantıya ev sahipliği yapan 
KSO Meclis Üyesi Mustafa Oral 
ise, istişare toplantısı sonucunda 
ortaya çıkacak olan raporun Kon-
ya Sanayi Odası tarafından yetkili 
mercilere iletileceğini ifade ede-
rek, toplantıya katılımlarından do-
layı herkese teşekkür etti. 

Sektörün bazı sorunları ve çö-
züm önerileri şu şekilde: İhracatta, 

ağırlıklı olarak vadeli satış yaptık-
larını söyleyen sektör sanayicileri, 
geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de 
yayımlanan ve ihracat bedelinin 
yüzde 80’inin bir bankada TL’ye 
çevrilmesi zorunluluğunun ken-
dilerini zora sokacağını ifade etti. 
KDV alacaklarının iadesinin uzadı-
ğına vurgu yapan sanayiciler, hız-
landırılmış KDV iade uygulaması-
nın yaygınlaştırılmasını talep etti. 
Değirmen makineleri sektörünün 
know-how üretmesi gerektiğine 
de işaret eden sektör temsilcileri, 
bunun da yolunun daha çok akıllı 
makine üretimi ve Ar-Ge ile olabi-
leceğini belirttiler.
n HABER MERKEZİ  

Huğlu şimdi de implant 
malzemesi ihraç edecek

Beyşehir’de av tüfeği üreti-
miyle adından söz ettiren Huğlu 
Mahallesi’nde kurulu bir firma, 
yüzde 80’i ithal edilen medikal ve 
dental sektöründeki malzemelerle 
diş protezi parçaları üretiyor. Fir-
manın işletme müdürü Mehmet 
Uslu, “Türkiye’de yılda 1 milyon 
200 bin adet civarında dental tıb-
bi malzeme ithal ediliyor. Bunun 
yüzde 10’luk bölümünü üreterek, 
ülkemize döviz kazandırmayı he-
defliyoruz” dedi.

Beyşhir’de av tüfeği üretimiyle 
adından söz ettiren Huğlu Mahal-
lesi’nde kurulu bir firma, ürettiği 
implant cerrahisinde kullanılan 
malzemeleri yurt dışına satmaya 
hazırlanıyor.

Medikal sektöründe faaliyet 
gösteren Değirmenci Otomotiv 
ve Endüstri AŞ (DOME), dünyada 
5 milyar doları bulan implant pa-
zarından daha fazla pay almak için 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Konyalı firma, ithalatına büyük pa-
ralar ödenen diş implantı parçaları 
ve cerrahi aletlerini, Beyşehir’in 
Huğlu Mahallesi’nde kurduğu fab-
rikada üretmeye başladı.

‘İTHALATIN ÖNÜNE GEÇMEYİ 
HEDEFLİYORUZ’

Firmanın işletme müdürü 
Mehmet Uslu, yaklaşık 18 yıl önce 
kurulan fabrikada yerli cerrahi 
aletler ve dental medikal malzeme 

ürettiklerini söyledi. İmplant tasa-
rım ve üretim aşamalarına yönelik 
fason üretim yaptıklarını anlatan 
Uslu, şöyle konuştu: “Cerrahi el 
aletleri üzerine çalışmaya başladık. 
Bunlarda da markalaşma yoluna 
gittik. Belgelendirme ve kaliteyi 
yakaladıktan sonra seri üretime 
geçtik. İthalatın 4’te biri oranında 
tıbbi malzeme üretimi yapıyoruz. 
İmplant cerrahisinde kullanılan 
ekipmanlarda ihracat için yapı-
lanmamızı tamamlamak üzereyiz. 
Yerli üretimle ithalatın önüne geç-
meyi hedefliyoruz. Türkiye’de yıl-
da 1 milyon 200 bin adet civarında 
implant ithal ediliyor. İlk etapta 
bunun önemli bölümünü üreterek, 
ülkemize döviz kazandırmayı he-
defliyoruz.”
‘YERLİ İMPLANTIN ÜRETİMİ İÇİN DE 

PROJELERİMİZİ TAMAMLADIK’
Uslu, yerli implanta ilişkin ça-

lışmaların sürdüğüne işaret ede-
rek, “Konya Teknokent’te yerli 
implantın üretimi için de projele-
rimizi tamamladık, test ve Ar-Ge 
aşamalarını geçtik. Ürünü mar-
kamızla piyasaya sürmenin son 
aşamasındayız. Kalite olarak da 
eksiğimiz yok, artımız var. Üretim 
kapasitesi yıllık 75 bin adet. Yapı-
lanmamız bu kapasiteye göre an-
cak ileride bunu daha da büyütme 
hedefini taşıyoruz.” diye konuştu.
n AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alan CHP Konya Milletvekili Şener 
Cumhurbaşkanlığı sisteminin mantıklı olmadığını savunurken, MHP Konya Millet-
vekili Kalaycı ise bu sistemin önümüzdeki yılların altın anahtarı olduğunu ifade etti

Konya vekillerinin 
sistem tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonu’nda, Cumhurbaşkanlığı, MİT 
Başkanlığı, MGK Genel Sekreterli-
ği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim 
Başkanlığı, Savunma Sanayii Baş-
kanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlı-
ğı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 
Devlet Arşivleri Başkanlığı bütçele-
rinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde söz alan CHP 
Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi ifadesi mantıklı da değil, doğru 
da değil. Herhalde bir yasaya girdi 
bu ifade ama Sayın Cumhurbaşka-
nı’ndan, iktidar partisi milletvekil-
lerinden daha fazla MHP’li millet-
vekili arkadaşlarımızın kullanması 
nedeniyle bu kavramı bir sorgula-
yalım diye düşünüyorum.” dedi.

Ülkede yalnızca hükümet siste-
minin değil, diğer erklerin de değiş-
tiğini, olayı hükümete indirgeyerek 
tanımlamanın mümkün olmadığını 
belirten Şener, “Bir şey söylenecek-
se hiç değilse ‘Hükümet’i çıkarmak 
lazım. Bir de öneri yapayım; Cum-
hurbaşkanlığı Sistemi daha şık bir 
şey gibi geliyor bana.” ifadesini kul-
landı.

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET 
SİSTEMİ BİZE ÖZGÜ BİR SİSTEM”

MHP Konya Milletvekili Mus-
tafa Kalaycı ise Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilatı’nın yeni yapısıyla Meclis’te 
olduğunu, Cumhurbaşkanlığı ve 

bağlı kuruluşlarının ilk bütçesinin 
görüşüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin, “milletin eseri” oldu-
ğunu anlatan Kalaycı, yeni siste-
min omurgasını güçlü devlet, güçlü 
yönetim ve demokratik istikrarın 
oluşturduğuna işaret etti. Dünya-
daki ülkelerde standart bir yönetim 
sistemi bulunmadığını bildiren Ka-
laycı, “Her iki ülkenin kendi özel-
liklerine göre yönetim sisteminde 
farklılıklar görülmekte. Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’miz 
de bize özgü bir sistem. Türk mil-

letinin tarihi misyonuna, devlet 
geleneğine de uygun bir yönetim 
modeli.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin, cumhuriyet tarihinde-
ki en önemli yönetim reformu ol-
duğunu ifade eden Kalaycı, şunları 
söyledi: “Yeni sistem, Türkiye’nin 
medeniyet ve milletler mücadele-
sinde stratejik kozu, güvenlik suru 
ve güçlü ruhudur. Yeni sistemle 
hükümet tartışmaları, hükümet 
krizleri, hükümet kurulamama so-
runu ortadan kalkmış, koalisyonlar 
dönemi sona ermiş, siyasi, ekono-

mik ve demokratik istikrarın yolu 
açılmış; bürokrasiyi azaltacak, yetki 
karmaşalarını delecek, hızlı işleyen, 
çabuk karar alan, sorunların çözü-
müne ve Türkiye’nin gelişmesine 
odaklı bir yönetim yapısı tesis edil-
miştir. Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi ile başlayan dönem, 
siyaset ve devlet hayatının sıçrama 
tahtası, önümüzdeki bin yılların da 
altın anahtarıdır. Bu anahtar doğ-
ru kullanılırsa Türk milletini ebedi 
yurdundan söküp atmaya da hiç 
kimsenin gücü yetmeyecektir.”
n AA

Yetişmiş eleman sorunu çözülüyor

Vali Yakup Canbolat, veda ziyaretleri kapsamında Konya Gazeteciler Cemiyeti’nde gazetecilerle biraraya geldi. 

Mustafa Kalaycı Abdüllatif Şener
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Mimarlar, daha iyi bir dünya için çalışıyor
Mimarlar Odası Konya Şubesi 

tarafından ‘Mimarlık… Daha iyi bir 
Dünya için’ teması ile Ekim ayı içeri-
sinde gerçekleştiren etkinliklerin gala 
programı olan 4. Ulusal Mimari Koru-
ma Proje Sergisi ve Tuluyhan Uğurlu 
piyano Resitali Dedeman Otelde dü-
zenlendi. Düzenlenen programa Sel-
çuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları 
Ali Ziya Yalçınkaya,  Ali İmran Arı-
tan, Konya Müteahhitler Birliği (KO-
MÜT) Başkanı Şaban Topal, Dünya 
Erdemli Sanayici ve İşadamları Der-
neği (DERSİAD) Konya Şube Başkanı 
Musa Özkan, PTT Konya Başmüdürü 
Akın Akıncı ile çok sayıda mimar, oda 
üyesi ve davetli katıldı. Programın 
açılış konuşmasını yapan Mimarlar 
Odası Konya Şube Başkanı Arma-
ğan Güleç Korumaz, “Uluslararası 
Mimarlar Birliği her yıl Ekim ayının 
ilk pazartesi gününü Mimarlar Günü 
olarak ilan kutlanmaktadır. Bugün 

için her yıl farklı tema belirlenmekte-
dir. Bu yıl da daha iyi bir dünya için 
mimarlık teması ile Ekim ayı boyunca 
ülkemiz genelinde ve Konya’da çeşitli 
etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda 
kuruluşundan bu yana ilke edindiği-
miz toplumsal hizmetlerde mimarlık 
çalışmalarını yürüttüğümüz her za-
man daha iyi bir dünya için tasarım 
yapmaya, üretmeye, şehrimize katkı 

sunmaya devam ediyoruz. Bundan 
sonra da devam edeceğiz. Sağlıklı ve 
güvenilir çevrede yaşama hakkının 
korunması konusunda sorumluluğu-
muzun bilincindeyiz. Ve bu bilinçle 
bütün mesleki deneyimimizi, biriki-
mimizi ve bilgimizi ortaya koymaya 
hazırız. Ekim ayında yapmış olduğu-
muz çalışmalarla mimarlığa dikkat 
çektik. Mimarlığın var olduğu his-

settirmek ve farkındalık oluşturmak 
istedik. Ekim ayı boyunca etkinlikle-
rimize destek veren sponsorlarımıza, 
oda üyelerimize ve programların ha-
zırlanmasında emeği geçen yönetim 
kurulu üyelerimize teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı. Konuşma-
ların ardından program Tuluyhan 
Uğurlu piyano resitali ile devam etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Doğan Arısoy’a 
Post-Der’de yeni görev

Özel Gençlik Anaokolu
Konyanüma’yı gezdi

Kısa adı Post-Der olan Postane 
Çalışanları Derneği’nin 30. Ola-
ğan Genel Kurulu geçtiğimiz haf-
ta sonu Ankara’da yapıldı. Seçim 
sonucunda Hüseyin Akkaya baş-
kanlığa seçilirken, Post-Der Konya 
Şube Başkanı Doğan Arısoy, Post-
Der Genel Başkan yardımcılığına 
seçildi.

Ankara Ayaş Prestij Termal 
Otel’de gerçekleştirilen 30. ola-
ğan genel kurul 65 ilden gelen 
çok sayıda delegenin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Seçim sonunda 
Hüseyin Akkaya yeniden 3 yıllığı-
na başkanlığa seçilirken, Post-Der 

Konya Şube Başkanı Doğan Arısoy 
ise Genel Başkan Yardımcılığı gö-
revine seçildi.

Genel Başkanlığı görevine se-
çilen Post-Der Konya Şube Baş-
kanı  Doğan Arısoy, “1953 yılında 
kurulan ve 65 yıllık bir sivil toplum 
örgütü olan derneğimizin amacı 
postane çalışanlarının sosyal ve ka-
nuni haklarını koruyup geliştirmek 
için gerekli çalışmayı yapmaktır. 
Türkiye’nin dört bir yanından ge-
len delegelerimizin şahsıma gös-
termiş olduğu teveccühten ötürü 
şükranlarımı sunarım” diye konuş-
tu.   n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydişehir’e kazandırılan 
yatırımları inceleyerek ilçe halkıyla buluştu. Altay, son 5 yılda Seydişehir’e 153 milyon liralık yatırım yapıldığını vurguladı

Seydişehir son 5
yılda yatırıma doydu

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Seydişehir’de Büyükşehir Bele-
diyesi’nin yatırımlarını inceleye-
rek vatandaşlarla bir araya geldi. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılan, Aile Sanat ve 
Eğitim Merkezi (ASEM) olarak 
hizmet veren şehir konağı ziyareti 
ile programlarına başlayan Baş-
kan Altay, burada ASEM üyeleri 
ve öğretmenlerle sohbet etti. İlçe 
halkının KOMEK ve ASEM’e ilgi-
sinden memnun olduklarını dile 
getiren Başkan Altay, “İçinde yüz-
me havuzu, spor salonu ve mes-
lek edindirme kursları hizmetleri-
nin verildiği bir binadayız. ASEM 
ve KOMEK’lerimizi önemsiyoruz. 
Çünkü Konya merkezde ilçe bele-
diyelerimizin böyle mekânları var. 
Yeni Büyükşehir Yasası ile birlik-
te diğer ilçelerimiz de bu hizmete 
kavuşmuş oldu. Özellikle Seydişe-
hir’deki bu yoğun talep, bizi yeni 
bir KOMEK binası yapmaya itti ve 
şu anda binamızın inşaatı devam 
ediyor. İnşallah binamızı en kısa 
sürede tamamlayacağız” dedi. 

Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal da canhıraş bir 
şekilde ilçeye hizmet ettiklerini 
belirterek, ilçeye verdiği katkılar 
nedeniyle Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a te-
şekkür etti. 

SEYDİŞEHİR’E 5 YILDA 
153 MİLYON LİRALIK YATIRIM 
Başkan Altay, Büyükşehir Be-

lediyesi tarafından restorasyonu 
tamamlanan Bakırcı Evi olarak bi-
linen tarihi evdeki çalışmaları da 
yerinde inceledi. Yeni Büyükşehir 
Yasasıyla ilçelerin çok büyük ya-
tırımlar aldığının altını çizen Al-
tay, Seydişehir’e son 5 yılda 153 
milyon liralık yatırım yaptıklarını 
dile getirdi. Altay, “Seyyid Harun 
Veli Hazretleri Türbesi etrafın-
da ciddi kamulaştırma çalışması 
yaptık. Bunun yanı sıra orada yeni 
bir proje çalışması yürütüyoruz. 
Bu proje kapsamında da Bakırcı 
Evi’nin restorasyonu tamamlandı. 
Bizler bir taraftan altyapı çalış-
ması yürütürken bir taraftan da 
şehirlerimizin estetiğine önemli 

katkılarda bulunuyoruz. Ayrıca 
Seydişehir’de çok önemli de bir 
çevre yatırımı gerçekleştirdik. 
Seydişehir’in atık su arıtma tesisi 
tamamlanmak üzere. Yaklaşık 45 
milyon liralık maliyeti olan tesisi-
miz bu yıl içinde hizmete girecek 
inşallah. İlçelerimizi her yönden 
kalkındırmak adına gece gündüz 

demeden gayret ediyoruz” diye 
konuştu. 

BAŞKAN ALTAY İLÇE 
HALKIYLA BİR ARAYA GELDİ 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, ya-
tırım incelemelerinin yanı sıra 
Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, AK Parti Konya İl 
Başkanvekili Gökhan Taşkıran, İl 

Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Se-
lim Özkan, AK Parti Seydişehir 
İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve 
belediye meclis üyeleriyle birlikte 
Seydişehir esnafını ziyaret ede-
rek vatandaşlarla bir araya geldi. 
Başkan Altay, vatandaşlarla ger-
çekleştirdiği buluşmada talepleri 
dinleyerek istişarelerde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik Anaokulu öğ-
rencileri Konyanüma Panorama 
alanını gezdi. Alanda minik öğ-
renciler Mevlevihanelerin, min-
yatürlerle sergilendiği 1200’lü 
yıllarının resmedildiği Hazreti 
Mevlana’nın yaşadığı çağda ve 
bize anlatılan hayat hikâyesindeki 
bazı sembol anlarını görme fırsa-
tı yakaladı.  ‘Konyanüma’ adının 
verildiği panorama bölümün de 

Hazreti Mevlana’nın hayatının 
ve yaşadığı dönemin anlatıldığı 
müzede gezen, öğrenciler müze 
hakkında bilgi aldı. Okul Müdürü 
Aliye Duman geçmişini bilen ne-
sillerin geleceğe daha emin adım-
larla ilerlediğini belirterek bilinçli 
nesiller yetiştirmenin Gençlik Eği-
tim Kurumları’nın temel hedefi 
olduğunu söyledi.
n HABER MERKEZİ

Armağan Güleç Korumaz



Konya  şehirlerarası  otobüs 
terminalindeki  asker  uğurla-
masında  asker  adayları  peron 
demirlerine çıkıp, barfiks çekti. 
Olası  bir  kazaya  davet  çıkaran 
hareketler  kameralar  tarafın-
dan kaydedildi. 
Konya Şehirlerarası Otobüs 

Terminali’nde  askere  gidecek 
adaylar  için  son  günlerde  yo-
ğunluk yaşanıyor. Gece geç sa-
atlere kadar süren asker uğur-
lamasında, davul, zurna çalınıp 
oyunlar oynanıyor. Asker aday-

larının  yaklaşık  4  metre  yük-
sekliğindeki  peron  demirlerine 
tırmanıp,  barfiks  çekmesi  ise 
dikkatlerden  kaçmadı.  Genç-
ler  demirlere  asılıp  barfiks  çe-
kerken,  hem  kendilerini  hem 
de o sırada yerde bulunan çok 
sayıda  insanı  tehlikeye  sok-
tu.  Aynı  hareketi  birçok  asker 
adayının aynı anda yapması ise 
gözlerden  kaçmadı.  Bu  anlar 
kameralar tarafından saniye sa-
niye kaydedildi.
n DHA
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Yangında 90 ton çekirdek ile 12 ton nohut kül oldu 

Karaman’da hububat ve bakliyat sa-
tışı yapan bir dükkanda çıkan yangında 
90  ton  çekirdek  ile  12  ton  nohut  telef 
olurken iş yeri tamamen yanarak kulla-
nılamaz hale geldi. 
Yangın,  gece  saat  02.30  sıralarında 

Yenişehir Mahallesi’ndeki Hasan Özkay-
mak Buğday Pazarı’nda meydana geldi. 

Alınan bilgiye göre, iş yerinden alevlerin 
yükseldiğini gören bir vatandaş durumu 
itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine ge-
len  itfaiye  alev  topuna  dönen  dükkanı 
müdahale  etti.  Yangın  itfaiyenin  2  sa-
atlik çalışması sonucu bitişikte bulunan 
diğer  dükkanlara  sıçramadan  söndü-
rülerek  kontrol  altına  alındı.  Yangında 

dükkan  tamamen yanarak kullanılamaz 
hale gelirken, içerisinde bulunan 90 ton 
çekirdek  ile  12  ton  nohutta  telef  oldu. 
Yangının  çıkış  sebebi henüz  tespit  edi-
lemezken,  maddi  hasarın  yaklaşık  500 
bin  lira  olduğu  belirtildi.  Yangınla  ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Yaklaşık 10 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren ve nakil bekleyen bir kişinin evinde be-
yin kanaması geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından bağışlanan organları iki kişiye nakledilecek 

Kendisi nakil beklerken 
organlarıyla umut oldu 

Konya’da Mesut Babayiğit (35), 
eğlence mekanında çalışan 1 yıllık 
eşi Hanife Babayiğit’i  (24)  iş çıkışı 
araziye götürüp tüfekle vurduktan 
sonra ağır yaralı halde hastaneye bı-
rakarak kaçtı. Son sözlerinde kendi-
sini eşinin vurduğunu söyleyen Ha-
nife  Babayiğit  yaşamını  yitirirken, 
polis  tarafıdan  yakalanan  Mesut 
Babayiğit tutuklandı. Babayiğit, ifa-
desinde, eşinin eğlence mekanında 
çalışmasının  istemediğini  belirte-
rek, “Konuşmak için buluştuk. Ha-
nife beni tahrik etti” dedi.
 Olay, dün saat 08.00 sıralarında 

merkez  Selçuklu  ilçesi  Beyhekim 
Mahallesi’nde, dağlık arazide mey-
dana  geldi.  Zaman  zaman  inşaat 
işleri yaptığı belirtilen Mesut Baba-
yiğit, bir süre birlikte yaşadığı Hani-
fe Babayiğit ile bir yıl önce evlendi. 
1  yaşındaki  bir  kız  çocuğu  sahibi 
olan çift arasında ekonomik neden-
lerle  şiddetli  geçimsizlik  başladı. 
Geçen yıl Eylül ayında bir eğlence 
mekanında işe başlayan Hanife Ba-
bayiğit, burada çalışmasını isteme-
yen eşi tarafından darp edildi.

İKİ KEZ EVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Hanife  Babayiğit’in  şikaye-

ti  üzerine  Mesut  Babayiğit’e  ev-

den  uzaklaştırma  kararı  verildi. 
Uzaklaştırma süresinin dolmasının 
ardından  çift,  yeniden  bir  araya 
geldi. Bir ay önce yine eşine şiddet 
uygulayan  Mesut  Babayiğit  hak-
kında  yeniden uzaklaştırma kararı 
verildi.  Bu  kararın  ardından  çiftin 
polis merkezine giderek barıştıkla-
rına dair tutanak tutturduğu ve bir 
araya geldiği öğrenildi.

İŞ ÇIKIŞI ALIP, ARAZİYE GÖTÜRDÜ
Daha  önceki  evliliğinden  üç 

çocuğu  bulunan  Mesut  Babayiğit, 
dün  saat  05.00  sıralarında  eşiyle, 
çalıştığı  eğlence  mekanının  çıkı-
şında  buluştu.  Eşini  alıp  araziye 
götüren  Babayiğit,  burada  aracın 

içinde konuşmaya başladı. Eğlence 
mekanında  çalışmak  istemediği-
ni belirten Mesut Babayiğit  ile eşi 
Hanife arasında tartışma çıktı. Tar-
tışma  büyüyünce  bagajdaki  tüfeği 
alan  Mesut  Babayiğit,  eşi  Hani-
fe’yi karın bölgesinden vurdu.
SON SÖZLERİNDE KENDİSİNİ EŞİNİN 

VURDUĞUNU SÖYLEDİ
Mesut  Babayiğit,  yaralı  eşini 

yakınlardaki Beyhekim Devlet Has-
tanesi’ne bırakıp, kaçtı. Burada ilk 
müdahalesi  yapılan  Hanife  Baba-
yiğit, ambulansla Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine sevk edildi. 
Son sözlerinde kendisini eşinin vur-
duğunu söyleyen Babayiğit, yapılan 

tüm müdahalelere karşın kurtarıla-
madı.
Olayla  ilgili  çalışma  başlatan 

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amir-
liği ekipleri, Mesut Babayiğit’i kısa 
sürede  yakaladı.  Gözaltına  alınan 
Babayiğit’in  suç  aleti  tüfeği  ise 
merkez  Meram  ilçesinde  bulunan 
ailesinin evinin bahçesine sakladığı 
tespit edildi. 

KISKANDIĞI İÇİN VURMUŞ
Mesut  Babayiğit  polisteki  ifa-

desinde,  eşinin  kendisini  tahrik 
ettiğini  ileri  sürerek  şunları  söyle-
di: “Eşimin eğlence merkezinde ça-
lışmasını  istemiyordum.  Etrafında 
erkekler olması nedeniyle onu kıs-
kanıyordum.  Hanife,  beni  kıskan-
dıracak  hareketler  de  yapıyordu. 
Bu  konuyu  konuşmak  için  sabah 
05.00’te Hanife’yi çalıştığı eğlence 
mekanından aldım. Arabayla arazi-
ye gittik. Konuşma sırasında Hanife 
beni hep tahrik edip, üzerime geldi. 
Gururumu  kıracak  sözler  söyledi. 
Ben  de  araçtaki  tüfekle  onu  vur-
dum” dedi.  Emniyetteki  işlemleri-
nin  ardından  adliyeye  sevk  edilen 
Mesut Babayiğit, ‘kasten adam öl-
dürme’  suçundan  çıkarıldığı mah-
kemece tutuklandı.  n DHA

Konya’da böbrek nakli olmayı 
beklerken  geçirdiği  beyin  kana-
ması  sonucu  hayatını  kaybeden 
vatandaşın bağışlanan organları 2 
kişiye umut oldu. 
Konya’da 10 yıldır böbrek yet-

mezliği nedeniyle diyalize giren ve 
5 gün önce evinde rahatsızlanarak 
beyin kanaması geçiren Hakverdi 
Kayar  (45),  yakınlarının  çağırdı-
ğı  ambulansla  Konya  Eğitim  ve 
Araştırma  Hastanesine  kaldırıldı. 
Beyin  kanaması  geçirdiği  anlaşı-
lan Kayar, burada yapılan ameliyat 
sonrası  yoğun  bakıma  kaldırıldı. 

Hayati  tehlikesi bulunan Hakver-
di  Kayar’ın  dün  gece  saatlerinde 
beyin ölümü gerçekleşti. Kayar’ın 
ailesinin onayıyla alınan karaciğer 
ve korneası, organ bekleyen 2 has-
taya nakledilecek. 

‘ÜLKEMİZDE İNSANLAR DAHA 
DUYARLI, KONYA HALKI NAKİL 

KONUSUNDA ARTIK DAHA HASSAS’
Konya  Eğitim  ve  Araştırma 

Hastanesi  Organ  ve  Nakil  Koor-
dinatörü  Uzman  Doktor  Mehmet 
Akif  Yazar,  “Bildiğiniz  üzere  ül-
kemizde  25  binin  üzerinde  nakil 
bekleyen  hasta  var.  Konyamızda 

son üç  ay  içerisinde hastanemiz-
de  bu  dördüncü  vakamız  organ 
bağışı  için.  10  yıldır  böbrek  yet-
mezliği nedeniyle tedavi gören ve 
ani beyin kanaması geçirmesi so-
nucu acil servisimize gelip yoğun 
bakım  ünitesinde  takip  edilirken 
beyin ölümü gerçekleşen hastamı-
zın organ nakli gerçekleştirildi. Bu 
konuda  artık  ülkemizde  insanlar 
daha duyarlı, Konya halkımız nakil 
konusunda artık daha hassas dav-
ranıyor” dedi. 
‘YAKINLARI BU SIKINTILARI ÇOK İYİ 

BİLMEKTEYDİ’

Uzman  Doktor  Yazar,  “Has-
tamız 10 yıldır böbrek yetmezliği 
nedeniyle diyalize gidiyordu. Maa-
lesef kendisinde beyin ölümü ger-
çekleştikten sonra yakınları bu sı-
kıntıları çok iyi bilmekteydi. Organ 
bağışında daha hassas davrandılar 
ve bağışta bulundular. Onlara çok 
teşekkür  ediyorum”  şeklinde  ko-
nuştu. 
Bağışlanan  karaciğer  ve  ve 

kornea  Necmettin  Erbakan  Üni-
versitesi  Meram  Tıp  Fakültesi 
Hastanesinde bekleyen iki hastaya 
nakledilecek. n İHA

Asker adaylarından 
tehlikeli hareketler!
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Çumra İdlib’i yalnız bırakmadı Tedem’de, Cumhuriyet coşkusu
Konya İHH İnsani Yardım Der-

neği Çumra Temsilciliği tarafından 
“Çumra’dan İdlib’e Gıda Yardımı” 
sloganıyla başlatılan gıda kampan-
yasına yardımsever Çumra hal-
kının ilgisi devam ediyor. Yardım 
gönderim töreninde Konya İHH 
İnsani Yardım Derneği Çumra 
Temsilcisi Fatih Soytaş,  Çum-
ra’daki hayırseverlerin destekleri-
nin devam ettiğini söyledi. “Bugün 
halkımızın desteği ile 1 tır un ve 
bakliyatı Suriye’ye gönderiyoruz” 
diyen Soytaş şunları söyledi, “Su-
riye’de insani yardımların düzenli 
olarak gitmesini sağlamak ama-
cıyla bu kampanyayı başlatmış 
bulunmaktayız. Allah’ın izni Çum-
ra halkının destekleriyle düzenli 
aralıklarla Çumra’dan Suriye’ye 
gıda başta olmak üzere kıyafet 
odun kömür sağlık yardımları vb. 
ihtiyaçları gidermeye yönelik ça-
lışmalarımız devam etmekte. Biz 

Suriye başta olmak üzere Filistin, 
Arakan, Yemen, Moro, Bangladeş, 
Sri Lanka gibi acil yardım bekle-
yen ülkelere  sizlerin yardımlarını 
ulaştırıyoruz. Onların İhtiyaçlarını 
karşılamak hem insani hem de İs-
lami sorumluluklarımızdan bizim 
görevimiz.” Çumra Merkez Camisi 
önünde düzenlenen TIR uğurla-

ma törenine Çumra halkının ilgisi 
yoğun oldu. Konya İHH Çumra 
Temsilcisi Fatih Soytaş’ın yaptığı 
duanın ardından un ve bakliyat 
yüklü insani yardım TIR’ı İdlib’e 
ulaştırılmak üzere İHH İnsani Yar-
dım Vakfı’nın Reyhanlı’daki Lojis-
tik Merkezine doğru yola çıktı. 
n HABER MERKEZİ

Özel Tedem Koleji Erenköy 
Kampüsünde  Cumhuriyet Bay-
ramı kutlaması coşkusu yaşandı. 
Cumhuriyet Bayramı kutlama 
törenine,  Tedem Özel Eğitim 
Kurumları Yönetim Kurulu Baş-
kanı Teoman Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Üyesi Ömer Cücük, okul 
idarecileri, öğretmenler, veliler 
ve öğrenciler ile davetliler katıldı. 
Törenin açılışında konuşan Özel 
Tedem Koleji Ortaokul Müdürü 
Burçak Tüter Cumhuriyetimizi 
kurucusunu ve bu ülke için şe-
hit olanları asla unutmayacağız 
diyerek, “Atamız Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş 
uygarlık yolunda ödün verme-
den ilerleyerek, gelecek nesille-
re güçlü bir Türkiye bırakmanın 
çabası içinde olacağız. Bu mutlu 
ve onurlu günde, Cumhuriye-
timizin 95. Yılında bilincimizle, 
yüreğimizle ve bütün benliğimiz 

ile bugün buradayız. Hep birlikte 
Cumhuriyet Bayramımızı kutlu-
yoruz. Büyük asker, büyük devlet 
adamı, hiç kuşkusuz son yüzyılın 
en büyük dehası Mustafa Kemal 
Atatürk, ‘Benim en büyük eserim 
Cumhuriyet’ demiştir. Atatürk’e 
göre çağdaşlaşmak her şeyden 
önce bir yaşam davası, bir var 
olma mücadelesidir. En büyük 
arzusu ise fikri hür, vicdanı hür, 

irfanı hür bir nesiller yetiştirmek-
tir. Bu doğrultuda Cumhuriyet 
ile demokratik, eşitlikçi, insan 
haklarına dayalı bir yaşamı, kadın 
erkek ayrımı gözetmeksizin hepi-
mize sunarak armağan etmiştir. 
Bu duygu ve düşünceyle Cumhu-
riyet Bayramımızı kutluyorum” 
dedi. Konuşmaların ardından öğ-
renciler güne özel gösteriler yap-
tı.  n HABER MERKEZİ

Tüketim harcamalarında 
konut ve kira ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürü Ad-
nan Bedlek, “Hanehalkı Tüketim 
Harcaması (Bölgesel), 2016” ko-
nusundaki istatistikleri kamuoyu 
ile paylaştı. Hanehalkı Bütçe Araş-
tırması’nın 2015, 2016 ve 2017 
yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş 
sonuçlarının yer aldığı bilgiler ışı-
ğında açıklama yapan Bedlek, top-
lam tüketim harcamalarının büyük 
bölümünü konut ve kira, gıda ve 
alkolsüz içecekler ile ulaştırma 
harcamalarının oluşturduğunu 
söyledi. “Konya ve Karaman’ı kap-
sayan bölgemizde (TR52), Hane-
halkı Bütçe Anketi verilerine göre 
hanehalklarının tüketim harcama-
ları içinde en yüksek payı, konut ve 
kira harcamaları almaktadır” diyen 
Bedlek, sözlerine şöyle devam etti, 
“Bu pay 2016 yılında yüzde 22,8 
iken 2017 yılında yüzde 23,3 ola-
rak tahmin edilmiştir. Ülkemizde, 
Hanehalkı Bütçe Anketi verilerine 
göre hanehalklarının tüketim har-
camaları içinde en yüksek payı, 
konut ve kira harcamaları almak-
tadır. Bu pay 2016 yılında yüzde 
25,2 iken 2017 yılında yüzde 24,7 
olarak tahmin edilmiştir. Konut ve 
kira harcamalarına en yüksek payı 
ayıran bölge yüzde 30,7 oranıyla 
TR1 İstanbul Bölgesi iken en dü-
şük payı ayıran bölge yüzde 21,8 
ile TR9 Doğu Karadeniz Bölgesi 
oldu.
KONUTTAN SONRA GIDA GELİYOR 

Hanehalkı tüketim harcama-
larında, konut ve kira harcamala-
rından sonra en yüksek payı alan 
grubun yüzde 20,8 oranıyla gıda 
ve alkolsüz içecekler grubunun 
oluşturduğunu dile getiren Bed-
lek. “Gıda ve alkolsüz içecekleri 
yüzde 20,0 oranıyla ulaştırma har-

camaları izlemektedir. Konya ve 
Karaman illerini kapsayan bölge-
mizde en düşük pay yüzde 1,4 ile 
eğitim hizmetleri grubuna aittir. 
Ülkemizde toplam tüketim harca-
malarında, konut ve kira harcama-
larından sonra en yüksek payı alan 
grup yüzde 19,7 oranıyla gıda ve 
alkolsüz içecekler olmuştur. Gıda 
ve alkolsüz içecekleri yüzde 18,7 
oranıyla ulaştırma harcamaları iz-
lemektedir. Toplam tüketim har-
camalarında en düşük pay yüzde 
2,2 ile sağlık grubuna ait iken, eği-
tim hizmetleri yüzde 2,3 oranıyla 
toplam harcama içindeki en düşük 
ikinci harcama grubudur” dedi. 

Bedlek sözlerine şöyle devam 
etti, “Konya ve Karaman’ı kapsa-
yan bölgemizde kültür ve eğlence 
harcamalarına hanehalkı bütçe-
sinden ayrılan pay sadece yüzde 
3,1 iken lokanta ve oteller harca-
malarının payı ise yüzde 6,1’dir. 
Ülkemizde eğlence ve kültür har-
camalarına hanehalkı bütçesinden 
ayrılan pay sadece yüzde 2,7 iken 
lokanta ve oteller harcamalarının 
payı ise yüzde 6,2’dir. Araştırma 
sonuçlarına göre; Türkiye’deki top-
lam tüketim harcamalarının yüzde 
24,8’i TR1 İstanbul Bölgesi’nde 
oturan hanehalkları tarafından 
gerçekleştirildi. İkinci sırada yüzde 
15,2 ile TR3 Ege Bölgesi yer alır-
ken, bunu izleyen TR6 Akdeniz 
Bölgesi’nin payı yüzde 11,4 oldu. 
Ankara, Konya ve Karaman ille-
rinin kapsayan TR5 Batı Anadolu 
Bölgesinin payı yüzde 10,7 olarak 
gerçekleşti. En düşük payı yüzde 
1,6 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu 
Bölgesi aldı. Bu bölgeyi, yüzde 2,9 
oranıyla TRB Ortadoğu Anadolu 
Bölgesi izledi.” 
n EMİNE ÖZDEMİR 

Ailem Meram Projesi’nin zengin bir içeriğe kavuştuğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
özellikle aile ve gençleri ilgilendiren her projenin öncüsü ve destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti

‘Ailem Meram’ kısa 
zamanda çok yolaldı 

Rehberlik Araştırma Merkezi 
Uzmanları ve Grup Liderleri, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru’ya, 
Ailem Meram Projesi kapsamında 
bugüne kadar yapılan çalışmalar ve 
bundan sonrası için planlanan pro-
jeler hakkında bir sunum yaptı. Me-
ram İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
Mustafa Acar ve Rehberlik Araştır-
ma Merkezi (RAM) Müdürü Mustafa 
Durlanık’ın da katıldığı sunumda, 
her grup lideri kendi çalışma alan-
ları hakkında Başkan Toru’ya bilgi 
verdiler. Aile Danışmanlığı hakkın-
da Dilek Zekiye Kaşık, Kariyer Da-
nışmanlığı grubunda Enver Ekinci, 
Dezavantajlı Çocuklar konusunda 
Fatma Aslan, Özel Gereksinimli Bi-
reyler Grubu hakkında Rabia Can-
kıran, Bağımlılıkla Mücadele Proje-
siniHayrıllah Nazlı, Tiyatro/Drama 
Projesini Abdülkadir Nazli, Ailem 
Meram Her Yerde Projesinde yapı-
lanları ve yapılacakları ise Tayfun 
Eroğlu’nun anlattığı programda 
grup liderleri ayrıca Başkan To-
ru’nun sorularını yanıtladı ve görüş/
önerilerini dinledi. 
“BU KADAR GENİŞ BİR YELPAZEDE 
HİZMET VERMENİZDEN MUTLULUK 

DUYDUM” 
Birifingöncesi kısa bir açıklama 

yapan RAM Müdürü Mustafa Dur-
lanık, ‘Ailem Meram Projesi’ ile ilgili 
kısa bir zamanda ciddi anlamda bir 
yol aldıklarını söyleyerek, ‘Herbiri 
kendi alanlarında uzman arkadaş-
larımız önderliğinde yürüttüğümüz 
grup ve bireysel çalışmalarımız ciddi 
anlamda ilgi gördü. Bunun en güzel 
kanıtlarından biri Fahrünnisa Hatun 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bi-
reysel danışmalarda seansların dol-
muş olması” diye konuştu. Meram 
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mus-
tafa Acar ise uzmanların gayretin-
den ve başarılı çalışmalarından do-
layı gururlandığını belirtti. Brifingin 
ardından bir açıklama yapan Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru pro-
jenin bu kadar geniş bir yelpazede 
hizmet veriyor olmasının kendileri 
adına büyük mutluluk olduğunu 
söyledi. 

“AİLEM MERAM, HERKESİ HER 
KESİMİ İLGİLENDİREN ZENGİN BİR 

İÇERİĞE SAHİP OLDU”
Uzmanlardan dinlediği her baş-

lıkta çok zengin bir içerikle karşı-
laştığını ve bu zenginliğin, ‘Ailem 
Meram’ın ne denli başarılı bir proje 
olduğunun göstergesi olduğunu 

kaydeden Başkan Toru, “Sunum 
yapan her arkadaşımızı dinledikçe 
proje hakkındaki heyecanımız arttı. 
Bu başarıyı gördükçe birlikte yürü-
yeceğimiz daha çok yol olduğunu 
düşünüyorum. Her alana ve yaşa-
mın her safhasına dokunan gayet 
başarılı bir çalışma sergilemişsiniz. 
Ailem Meram, en ince ayrıntısına 
kadar mükemmel düşünülmüş bir 
proje halini aldı. Bu çalışmanın bu 
gayretlerle halka halka büyüyece-
ğinden şüphem yok. Allah yardım-
cınız olsun” diye konuştu.   

“ÖZELLİKLE AİLE VE GENÇLERİ 
İLGİLENDİREN PROJELERİN HER 
ZAMAN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”
Bugüne kadar fiziki belediye-

cilik çalışmaları yanında sosyal ve 
kültürel alanda atılan her adımın 
destekçisi olduklarını ifade eden 
Başkan Toru sözlerini şöyle sür-

dürdü; “İnsanımızın mutluluğunu 
sağlayacak her projenin lojistik des-
tekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu-
gün Batı Emperyalizminin en büyük 
düşmanı ‘Aile’ kurumu. Özellikle 
bizim gibi güçlü aile yapısı bulunan 
ülkeler üzerinde daha fazla düş-
manlık gösteriyorlar. Bununla bir-
likte dünya ciddi anlamda değişim/
dönüşüm yaşıyor. Bunun en büyük 
yansıması yine gençlerimiz ve aile 
yapımız üzerinde oluyor. İşte Ailem 
Meram bu noktada oluşan boşluğu 
doldurmak üzere düşünülmüş ve 
hayata geçirilmiş bir proje. Projenin 
sizin gibi genç, dinamik, kalifiye bir 
ekibin elinde büyüdüğünü görmek 
beni fazlasıyla mutlu etti.” 

BAŞKAN TORU; “PROJEYİ 
BÜYÜTMEK KADAR, ONU 
TANITMAKTA ÖNEMLİ” 

Projenin tanıtımı içinde ciddi bir 

çalışma yürütülmesinin gerekliliği-
ne işaret eden Başkan Toru, bundan 
sonraki aşamada, gelinen bu nokta-
yı kitaplaştırarak tüm Türkiye’ye ör-
nek olması temennisinde bulundu. 
Bu çalışma ve başarının detayları-
nın herkese ulaştırılması gerektiğini 
aktaran Toru, “Ne kadar başarılı bir 
çalışma yaparsanız yapın, bunu an-
latamazsanız başarınız havada kalı-
yor. Vatandaşın haberdar olması çok 
önemli. Hatta başarılı her projenin 
en önemli ayağı bu. Anlattığınız her 
başlık Türkiye’nin geleceği adına 
çok önemli. Neler düşündük, neler 
yaptık ve neler yapacağız. Bunları 
herkese anlatmamız gerek. Türki-
ye’ye örnek olması açısından bu çok 
önemli. Bu çalışmayı anlatamazsak 
sadece Meramla sınırlı kalır. Oysa 
buna tüm Türkiye’nin ihtiyacı var” 
diye konuştu.  n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Ailem Meram Projesi’nde bugüne kadar yapılanlarla ilgili bilgi aldı.
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ZAYİ
Nüfus Cüzdanımı 
kaybettim, hükümsüzdür.

ZEYD AÇIKGÖZ

Z-418
ZAYİ

Nüfus Cüzdanımı 
kaybettim, hükümsüzdür.

ALİ TEKDERE

Z-420 ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden aldığım 
Öğrenci Kimlik Kartımı kaybettim, hükümsüzdür.

Öğr. No: 16050011032 ÜMRAN KAYIR

Z-419

Türkiye savunmada kritik altyapı kazandı
Türkiye, 2 bin metre uzun-

luğuyla Avrupa’nın çift raylı en 
uzun test hattını içeren HABRAS 
ile savunma sanayisinde önemli 
bir yetenek ve altyapıya kavuştu. 
Karapınar’da kurulan HARBAS, 
farklı silahları test edecek.

Türkiye, Avrupa’nın çift raylı 
en uzun test hattını içeren Harp 
Başlığı Raylı Sistem Dinamik 
Test Altyapısı (HABRAS) ile yer-
li savunma sanayisi ürünlerinin 
geliştirilmesinde önemli bir im-
kan kazandı. Cumhurbaşkanlığı 
kabinesinin 100 Günlük İcraat 
Programı’nda yer alan HABRAS, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın katıldığı törenle hizmete 
girdi.

Türkiye, HABRAS ile 2 bin 
metre uzunlukta Avrupa’nın çift 

raylı en uzun test hattına sahip 
altyapısına kavuştu. TÜBİTAK 
SAGE tarafından Konya Karapı-
nar’da kurulan ve hizmete alınan 
HABRAS ile milli olarak geliştiri-
len silah sistemlerinin geliştirme 
aşamasındaki etkinlik testleri, seri 
üretilen mühimmatların kafile ka-
bul testleri ve Türk Silahlı Kuvvet-
leri tarafından yurt dışından satın 
alınan silah sistemlerinin operas-
yonel koşullardaki farklı hedefler 
üzerindeki etkinlik testleri yurt 
içinde yapılabilecek.

HABRAS’ta delici harp başlığı 
testleri haricinde uçak pilot koltu-
ğu fırlatma testleri, arayıcı başlık 
testleri gibi farklı tipte özel test-
ler de icra edilebilecek. Türkiye, 
HABRAS altyapısı kurulmadan 
önce milli olarak geliştirilen si-

lah sistemlerinin dinamik etkinlik 

testlerini yurt dışında yaptırmak 

zorunda kalıyordu. Bu yüzden test 

edilen silah sistemleri yurt dışın-

da testin yapıldığı ülke tarafından 

görülüyordu. HABRAS’ın kurul-

masıyla etkinlik testleri yurt içinde 

yapılabileceğinden, mühimmat 

sistemlerinin gizli kalması gereken 
bilgilerine yönelik bu tip olumsuz-
luklar da ortadan kalkmış olacak.

İZİN RİSKİ ORTADAN KALKACAK, 
BEKLEME SON BULACAK

Yurt dışında etkinlik testlerinin 
yapılabilmesi için testin gerçekleş-
tirileceği ülkenin hükümetinden 
izin alınması gerekiyordu. Olduk-
ça uzun süren bu süreç sonunda 
ülkeler arasındaki ilişkilerin duru-
muna ve test edilecek silah siste-
minin özelliklerine göre izin alına-
mayabiliyordu.

HABRAS’ın kurulmasıyla yurt 
dışında test alanlarının bulunduğu 
ülkelerin hükümetlerinden izin alı-
namaması, dolayısıyla geliştirilen/
geliştirilecek mühimmat sistem-
lerinin gerçekleştirilmesi zorunlu 
etkinlik testlerinin yapılamama 

sorunu ortadan kalkmış oldu. 
Kaynaklar yurt içinde kalacak
Günümüze kadar farklı savun-

ma sanayisi kuruluşları tarafından 
yürütülen birçok proje kapsamın-
da ihtiyaç duyulan ancak altyapı 
yetersizliği nedeniyle yurt dışında 
yapılan testler yüksek maliyetlere 
yol açtı. HABRAS’ın faaliyete geç-
mesiyle bu ihtiyaçlar karşılanacak 
ve ulusal kaynaklar yurt içinde ka-
lacak.

HABRAS benzeri altyapılar 
ABD, İngiltere, Fransa, Almanya 
gibi kendi silah sistemlerini ge-
liştiren sınırlı sayıda ülkede bulu-
nuyor. HABRAS ile Türkiye, test 
yaptıran ülke konumundan, hem 
kendi testlerini icra eden hem de 
test hizmetini yurt dışına veren 
ülke konumuna gelecek.  n AA

Aksaray’ın içme suyu sorununa 
köklü çözüm getirerek, şehri daha 
temiz ve kaliteli suya kavuşturmak 
için 3 kısımdan oluşan içme suyu 
projesinde sona yaklaşıldı. Belediye 
Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Millet-
vekili İlknur İnceöz ve AK Parti teş-
kilatı Bağlıköy’de devam eden arıt-
ma tesisi inşaatında incelemelerde 
bulundu. 

Aksaray’ın yıllardır çözüm bek-
leyen içme suyu sorununa 110 
milyonluk kaynak aktarılarak iha-
lesi yapılan ve bu yıl sonunda ta-
mamlanması hedeflenen içme suyu 
projesi adım adım tamamlanıyor. 
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yaz-
gı ve beraberindekiler Aksaray’ın 
içme suyu temininde ilk kısmında 
yer alan inşaatı süren Bağlıköy’de 

arıtma tesisini ziyaret etti. Belediye 
Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bitme 

aşamasına gelen artırma tesisi il-
gili olarak DSİ işbirliğinde açılan 

kuyulardan çıkan suyun şehre ve-
rilmeden önce Ultrafiltrasyon- Ters 
ozmos arıtma tesisinde arıtılacağını 
söyledi. 2019 yılı başından itibaren 
arıtma tesisinin işletmeye alınacağı 
açıklayan Başkan Yazgı, “Şehrimize 
memba suyu kalitesinde içme suyu 
sağlayacak tesisimizin içerisindeyiz. 
Yeni yıl ile birlikte tesisi işletmeye 
alacağız. Suyumuzun kalitesi arta-
cak. Böylece barajdan su almaya 
gerek kalmayacaktır” diye konuştu. 
Aksaray’ın yarım asırlık içme suyu 
sorunun böylece çözüleceğini açık-
layan Başkan Yazgı, “Halkımızın 
merakla beklediği temiz ve kaliteyi 
içme suyu kısa süre içinde kavuşu-
yoruz. Halkımız musluklardan da-
macana kalitesinde su içecek” dedi.
n İHA

İnşaatın çatısına çıkıp
intihara kalkıştı

Otomobil ile motosiklet 
çarpıştı: 1 yaralı

Kazalı otomobili 
çekerken yandı

Aksaray’da bunalıma giren bir 
kişi 5 katlı inşaatın çatısına çıkarak 
intihar etmek istedi. 

Olay, Paşacık Mahallesi Acem 
Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı 
inşaatta meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, bir markette tezgah-
tar olarak çalışan Mustafa Ç. (40), 
işten çıktıktan sonra evine gitti. 
Evde ailesiyle tartışan Mustafa Ç. 
daha sonra evden ayrıldı. Bir süre 
sokakta gezdikten sonra bunalıma 
giren Mustafa Ç., yol üzerinde gör-
düğü 5 katlı inşaatın 5’inci katına 
çıkarak intihar girişiminde bulun-
du. Durumu fark eden vatandaşlar 

112 ve polis ekiplerine haber verdi. 
Kısa sürede olay yerine gelen polis 
ekipleri itfaiye ekiplerine de haber 
verdi. Olay yerine gelen itfaiye 
ekipleri vatandaşın atlama ihtimali 
üzerine hava yastığı açtı. Bu sırada 
şahsın bulunduğu kata çıkan polis 
ekipleri şahsı ikna etmeye çalış-
tı. Yaklaşık yarım saat süren ikna 
çabalarının ardından vatandaşın 
bir anlık dalgınlığından faydala-
nan polis ekipleri şahsı yakaladı. 
Polis ekiplerince inşaattan indiri-
len Mustafa Ç. Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine götürüldü.
n İHA

Ereğli Belediyesi, Kalkınma Bakanlığı ve KOP İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile yapımı gerçekleşen 
Hayvan Pazarı’nın açılışı yapıldı. Pazarın sadece Ereğli’ye değil bölge şehirlere de hizmet vereceği belirtildi

Ereğli Hayvan Pazarı
bölgeye hizmet edecek

Yapımı tamamlanan Ereğli 
Hayvan Pazarı düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. Açılışa Ereğli Bele-
diye Başkanı Özkan Özgüven, AK 
Parti İlçe Başkan Yardımcısı Zübe-
yir Dursun, Ereğli Ticaret Borsası 
Başkanı Zekeriya Ünlü, Konya Da-
mızlık ve Süt Üreticileri Birliği Baş-
kanı Edip Yıldız, Ereğli Kırmızı Et 
Üreticileri Birliği Başkanı Bahattin 
Öztürk, Ereğli Ziraat Odası Başka-
nı Abdullah Çelik katıldı. 

Ereğli Ticaret Borsası Başkanı 
Zekeriya Ünlü, “2019 hayvancılık 
açısından daha da verimli bir yıl 
olacak inşallah. Bundan sonra yerli 
ve milli yiyeceklere yöneliş arta-
caktır ve bunun da hayvancılığa 
katkısı olacaktır. Belediye Başkanı-
mızla birlikte yaptığımız istişareler 
sonucunda civar il ve ilçelerden 
üretici ve tüccarları buraya çek-
meyi baz alarak yeni Hayvan Pa-
zarımızı oldukça geniş tuttuk. Bu-
rasını Konya’nın en büyük pazarı 
yapmayı amaçlıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

SEKTÖR SÜTLE AYAKTA 
DURABİLECEK

Konya Damızlık ve Süt Üre-
ticileri Birliği Başkanı Edip Yıldız: 
“Dışarıdan damızlık hayvan alı-
mı durduruldu. Sektörün ayakta 
durmasının tek şartı sütün ayakta 
kalabilmesi. Sayın Bakanımızla da 
görüştük bununla ilgili de yakın 
zamanda inşallah üreticilerimizi 
tatmin edecek bir fiyat açıklanacak 
ve sürdürülebilir üretimin önünü 
açılmış olacaktır. Ereğli’miz ilçe 
bazında hayvancılıkta açık ara bi-
rinci sırada ve üretim anlamında 
da 40 İl’den daha önde yer alıyor” 
diye konuştu.           

EREĞLİ’NİN BÜYÜK BİR 
İHTİYACI GİDERİLDİ

Ereğli’nin modern bir hayvan 

pazarına kavuştuğunu dile geti-
ren Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven de “Ereğli hayvancılık 
anlamında önemli bir potansiye-
le sahip bir şehirdir. 10 yıllık İlçe 
Tarım Müdürlüğü görevimizde 
hepinizin tarlasında ve ahırında 
bulunduk. O zamanlardan beri 
dile getiriyorduk; şehrimizin bir 
modern Hayvan Pazarı yok diye, 
Allah(cc)’a şükürler olsun ki bunu 
yapmak bize nasip oldu. Burayı 

yaklaşık 2 Milyonluk bir yatırımla 
daha modern, hijyenik ve şartlara 
uygun hale getirdik. 

KOP İdaremizden katkı sağ-
ladık, Ticaret Borsamızın büyük 
desteğini gördük ve bugün de 
siz yetiştiricilerimizin hizmetine 
sunuyoruz. Bizler her zaman ye-
tiştiricilerimizin, üreticilerimizin 
yanındayız. Burayı Ticaret Borsa-
mız sizlere en iyi hizmeti sunarak 
şekilde işletecek, biz de Ereğli Be-

lediyesi olarak denetçisi olacağız. 
Burada bir kafeteryamız var, sos-
yal tesislerimiz var, rampalarımız, 
küçükbaşların olduğu yer, büyük-
başların olduğu yer kısacası her 
şey detaylı bir şekilde düşünüldü. 
Yakında buradaki kavşağımızı da 
açacağız ve ulaşımı kolaylaştıra-
cağız. Bizler laf değil iş üretmeye 
gayret gösteriyoruz. Burası sizin 
ve burayı en iyi şekilde değerlen-
direcek, kullanacak kişiler sizler-
siniz. Ticaret Borsamız ile birlikte 
işletmeciliğini yapacağımız Hay-
van Ticaret Borsası hüviyetinde 
faaliyetlerini sürdürecek modern 
Hayvan Pazarımızın şehrimize ha-
yırlı olmasını diliyorum” diyerek 
duygularını dile getirdi.

Ticaret Borsası Başkanı Zekeri-
ya Ünlü’nün Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven’e plaket takdimiyle 
devam eden program kurdele ve 
kurban kesiminin ardından sona 
erdi. Ayrıca Ereğli Belediyesi tara-
fından programa katılanlara sıcak 
çorba ikramı da yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Aksaray’da otomobil ile moto-
sikletin çarpışması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 1 kişi 
yaralandı. Kaza, Nakkaş Mahallesi 
Somuncu Baba Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, çarşı merkez istikametine 
seyreden Talha Ö. (21) idaresin-
deki 06 HE 4987 plakalı otomobil, 
kavşaktan çıkan gazete dağıtıcılığı 
yapan Hilmi Onur P. (32) idare-

sindeki plakasız motosiklet ile çar-
pıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 
yaralanırken, araç sürücüsü sağlık 
ekiplerini aradı. Olay yerine gelen 
112 Acil Yardım ekipleri, yaralı sü-
rücüyü ilk müdahale sonrası Aksa-
ray Eğitim ve Araştırma Hastane-
sine kaldırdı. Tedavi altına alınan 
Hilmi Onur P.’nin durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.  n İHA

Aksaray’da kazalı otomobilin 
yüklü olduğu çekici, çıkan yangın-
da kül oldu. 

Olay, saat 01.30 sıralarında 
Küçük Bölcek Mahallesi 2698. 
Sokak’ta meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Muhammet A. gece 
yarısı kaza yapan bir otomobilin 
yüklü olduğu 68 AP 772 plakalı çe-
kiciyi evinin önüne park etti. Sabah 
kazalı otomobili sanayiye götür-
mek için evden çıkan Muhammet 

A., aracının yanarak kül olduğunu 
gördü. Olay yerine çağrılan polis ve 
itfaiye ekipleri yangının çıkış nede-
ni hakkında araştırma başlattı. 

Kamyonetin şase veya unutu-
lan sigara sonucu içeriden yandığı 
ihtimali üzerinde duruluyor. Kul-
lanılamaz hale gelen kamyonetin 
üzerinde bulunan kazalı otomo-
bilin ise yangından kısmen zarar 
gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili in-
celeme başlatıldı.  n İHA

Aksaray yeni yılda temiz suya kavuşuyor
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‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ Projesi’ne ödül
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla 
Şahin Usta ve İl Sağlık Müdürlüğü 
öncülüğünde başlatılan ‘İlk Adım 
Ebe-Gebe Okulu Projesi’ meyve-
lerini vermeye başladı. Sezaryen 
oranlarını düşürmek ve normal do-
ğum sayısını artırabilmek hedefi ile 
ortaya konulan proje kapsamında şu 
ana kadar yaklaşık 900 anne adayı-
nın doğuma hazırlık eğitimlerinden 
hiçbir ücret ödemeden faydalandığı 
açıklandı. İzmir’de yapılan ve Ulus-
lararası katılımla gerçekleştirilen 3. 
‘Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve 
Eğiticiliği’ kongresinde ‘İlk Adım 
Ebe-Gebe Okulu’ projesinin istatis-
tikî verileri ile Halk Sağlığı Hizmet-
leri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Engin 
Dinç tarafından gerçekleştirilen su-
numun, 176 sözlü sunum arasından 
2’ncilik ödülü almaya hak kazandığı-
nı belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, projenin son derece 
başarılı bir şekilde devam ettiğini 
ve 2018 yılı hedeflerine ulaşıldığını 
söyledi. Ebe-Gebe Okulu projesi ile 
4’ü Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı olmak üzere, 17 ebe, 1 
hemşire, 1 fizyoterapist, 2 psikolog 
ve 2 sosyolog sağlık çalışanının 6 
aylık bir zaman dilimi içerisinde eği-
tim alarak gebelere eğitim vermeye 
başladığının altını çizen Prof. Dr. 
Koç, daha güzel bir geleceğe imza 
atmak için projenin önemine vur-
gu yaptı. Prof. Dr. Koç, “Eğitimler 
sayesinde özellikle doğum kaygısı 
yaşayan anne adaylarımız bu korku-

larından kurtuluyorlar. Bunun yanı 
sıra eğitimler sonucunda değişim 
gösteren ve bilinçlenen gebelerimi-
zin durumu ailelerine de çok olumlu 
yansıyor” dedi. Proje kapsamında 
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı 
Hizmetleri Başkanlığı’nda son de-

rece nezih ve modern bir ortamda 
“Ebe-Gebe Okulu” açıldığını da vur-
gulayan Prof. Dr. Koç, “Halk Sağlığı 
Hizmetleri Başkanlığımızda, Eğitim 
ve Araştırma ile Dr. Ali Kemal Bel-
viranlı Kadın Doğum ve Çocuk Has-
talıkları Hastanemizde ‘Ebe-Gebe 

Okulu’ eğitimlerimiz devam etmek-
tedir. Yapılan bu eğitimler sonu-
cunda alınan geri bildirimler anne 
adaylarımızın ‘keşkesiz’ bir doğum 
süreci geçirdiklerini bizlere göster-
mektedir” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Görme engellilerden 
Özboyacı’ya ziyaret

 Altınokta Körler Derneği 
Konya Şubesi, AK Parti Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı’yı 
Ankara’da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ndeki makamında ziyaret 
etti. Ziyarette Altınokta Körler Der-
neği Konya Şube Başkanı Mehmet 
Ali Şahin ve beraberindeki dernek 
üyeleri hazır bulundu.  Görme 
engelliler adına Ak Parti Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı’ya 
taleplerini dile getiren Altınokta 
Körler Derneği Konya Şube Başka-
nı Mehmet Ali Şahin, dernek ola-
rak gerçekleştirdikleri faaliyetlerle 
görme engellileri hayata bağlama 
noktasında ellerinden gelen gayre-
ti sarf ettiklerini belirterek, Konyalı 
iş adamları, siyasiler ve bürokrat-
lardan engellilerle alakalı konular-
da hassasiyet göstermelerini iste-
di. Altınokta Körler Derneği Konya 

Şubesini ayakta tutabilmek için 
dernek bünyesinde çeşitli hediyelik 
oyuncakları üyelerin gayretleriyle 
imal ettiklerini ve bu oyuncakları 
satarak derneğe gelir elde etme-
ye çalıştıklarını dile getiren Şahin, 
Ak Parti Konya Milletvekili Selman 
Özboyacı’ya desteklerinden dolayı 
teşekkür ederek dernek bünyesin-
de yapmış oldukları hediyelerden 
takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren AK Parti Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı ise 
engellilerin toplumun bir parçası 
olduğunu ifade ederek AK Parti 
hükümetinin engelli vatandaşlar 
için önemli çalışmalar gerçekleştir-
diğinin önemine değindi. Özboya-
cı, görme engellilerin taleplerinin 
takipçisi olacaklarını sözlerine ek-
ledi.  n HABER MERKEZİ

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı’nda konuşan Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, “Tarım sektöründe köklü dönüşümlerin 
yapılması kaçınılmazdır. Tedbir almazsak, sadece gıda değil, milli güvenliğimiz de tehlikeye girer, dışa bağımlı hale geliriz” dedi

‘Tarım’da köklü değişim şart’
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey 
Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli, TOBB 
Ticaret Borsaları Konsey Başkanı 
Hüseyin Çevik ve borsa başkanları 
katıldı. 

TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleş-
tirilen toplantının açılışında konu-
şan TOBB Ticaret Borsaları Konsey 
Başkanı Hüseyin Çevik, Türkiye’nin 
16 yıllık istikrarlı dönemde coğraf-
yasındaki karışıklıklara rağmen böl-
ge siyaseti ve ekonomisinde önemli 
hamleler yaptığını ancak dış kaynak-
lı ekonomik ve siyasal saldırılara da 
uğradığına dikkat çekti. Çevik, “Eko-
nomik saldırılar karşısında iş dün-
yası olarak panik yapmadık, strese 
kapılmadık. Çünkü biz Cumhurbaş-
kanımıza, ülkemize, halkımıza, Türk 
iş dünyasına güvendik.  Birlik ve be-
raberlik ile bu süreci de aşacağımıza 
inandık. İnşallah tüm emekler sonuç 
verecek ve ülkemiz büyümesini sür-
dürecektir” dedi. 

Küresel ticaret savaşlarında Tür-
kiye’nin elini güçlendirmek için ye-
rel para birimleriyle ticareti artırma 
girişimini yerinde bulduklarını ifade 
eden Çevik, “Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açık-
ladığı, ‘100 günlük icraat programı’ 
kapsamında da yer alan ticarette 
yerel para kullanımı iş dünyasını 
önemli oranda rahatlatacaktır. Sayın 
Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a 
bu konudaki yoğun çalışmaları ve 
gayretleri için teşekkür ediyorum. 
Elbette daha yapılması gereken iş-
ler de var. Bankalardan, faizlerini 
indirmelerini ve masraf miktarla-
rının düşürülmesini istiyoruz.Hü-
kümetimizin enflasyonla mücadele 

kapsamındaki kampanyasına TOBB 
Başkanımızın talimatlarıyla 81 ildeki 
365 oda ve borsamız üyeleri yoğun 
bir katılım sağlayarak ‘Enflasyonla 
Mücadelede Türkiye Kazanacaktır’ 
demişlerdir. Aynı şekilde ‘TOBB 
Nefes Kredisi’ ile birçok üyemiz ra-
hatlamıştır” diye konuştu. Tarım 
sektöründe Türkiye’nin ihracatçı bir 
ülke olduğuna dikkat çeken Çevik, 
şunları kaydetti: “Tarım sektörü de 
aynen sanayi sektörü gibi, rekabe-
te kendisini hazırlamak zorundadır. 
Bunun için yeni politikaların gelişti-
rilmesi, tarım sektöründe köklü dö-
nüşümlerin yapılması kaçınılmazdır. 
Tedbir almazsak, sadece gıda değil, 
milli güvenliğimiz de tehlikeye girer, 
dışa bağımlı hale geliriz. Sektörü; 
üretimiyle, ticaretiyle sürdürülebilir 
ve yönetilebilir bir duruma getirmek 
için paydaşlar arası etkileşim ve ile-

tişim sağlam temellerde yeniden 
inşa edilmelidir.  Tarım ve Orman 
Bakanımızın, ‘Tarım savunma sana-
yisinden de önemli. Savunma eşit-
tir tarım, tarım eşittir savunmadır” 
düşüncesinden dolayı tarım pay-
daşları olarak teşekkür ediyoruz. Bu 
yıl mısırın tonunu 950 liradan, Ka-
sım’dan itibaren 1. kalite levant fın-
dığın kilosunu 14, Giresun fındığının 
14,5 liradan alınacağını açıklaması, 
hububatta dekara verilen gübre 
desteğinin 4 liradan 8 liraya yüksel-
tilmesi, Lisanslı depoculuk destek-
lerinin arttırılması, buğdayda 5 ku-
ruş olan prim desteğinin 10 kuruşa 
çıkarılması sektörü sevindirmiştir. 
Bu olumlu gelişmelerin yanında 
stratejik ürün olan buğdayda ekim 
alanlarını koruyacak tedbirler acilen 
alınmalıdır. Tarımın iklim şartlarına 
bağımlılığını azaltmak için, belli ilke-

ler çerçevesinde havzalar arasında 
su transferi bir devlet projesi olarak 
ele alınmalıdır. Lisanslı depoculuğu 
etkin bir şekilde kullanarak, Ürün 
İhtisas Borsası’nın faaliyetiyle birlik-
te dünya tarımsal ticaretine entegre 
olmalıyız. Türkiye şartlar ne olursa 
olsun üretmek, daha çok üretmek 
ve ürettiğini satmalıdır.”

‘BORSALAR, PEK ÇOK KURUMLA 
ENTEGRE HALE GELECEK’

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu da yaptığı konuşmada tarım 
ve hayvancılık sektöründe yaşanan 
iş gücü ihtiyacına dikkat çekti. Hi-
sarcıklıoğlu, “Çobandan tutun da, 
fındık, kayısı toplamaya, adam bu-
lamıyoruz. Yabancılar çalışıyor artık 
bu işlerde. Köylerde çocuk sesi de 
kalmadı zaten. İşte bu yüzden ta-
rım ve hayvancılıkta yeni bir sosyal 
güvenlik sistemine ihtiyaç var. Bu 

sektörlerin şartlarına göre düzenlen-
miş, insanlara gelecek vadeden bir 
sistemi, sizlerin desteğiyle hayata 
geçirmeliyiz” dedi. Hem Ticaret Bor-
salarının hem de girişimcilerin gay-
retleriyle, lisanslı depoculuk yatırım-
larının hızla artmaya devam ettiğini 
belirten Hisarcıklıoğlu,  Ürün İhtisas 
Borsasının kuruluş izninin çıktığını, 
şirket kuruluşunun tamamlandığını 
da söyleyerek, “Ürün İhtisas Borsa-
sını kısa sürede faaliyete geçirmek 
için de çalışmalarımıza devam edi-
yoruz” dedi.

‘TİCARETTE YENİ BİR ANLAYIŞIN 
TEMELLERİNİ ATIYORUZ’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
ise konuşmasında, “Önümüzdeki 
dönemde teknolojiye, tasarıma ve 
markalaşmaya yatırım yaparak ih-
racat artışını yapısal bir şekilde uzun 
döneme yaymayı hedefliyoruz” ifa-

desini kullandı. Bakanlık olarak, yurt 
içi ticaretin daha elverişli koşullarda 
yapılması için de önemli adımlar 
atıklarını ifade eden Pekcan, şöyle 
konuştu: “Tarım ürünlerinin sağlıklı 
ortamlarda depolanması ve ürün-
lerin ticaretinin elektronik ortamda 
yapılması için Lisanslı Depoculuk 
Sistemini uygulamaya aldık. Lisanslı 
depoculuk sisteminde kuruluş izni 
alan işletme sayısını 145’e, faaliyete 
geçen işletme sayısını 62’ye, toplam 
lisanslı depo kapasitemizi 3 milyon 
32 bin 217 tona ulaştırdık. Bu sis-
temin geliştirilmesi için kira, analiz, 
nakliye ve kredi faiz desteği başta 
olmak üzere çok önemli teşvikleri 
hayata geçirdik.” 

‘HUBUBAT TİCARETİYLE İLGİLİ 
ULUSLARARASI ŞİRKET’

Tarımda elverişli arazilerin gün 
geçtikçe azaldığını vurgulayan Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli de, “Ziraati, tarımı gerçekten 
çok stratejik, belki de savunmadan 
da önemli görmeliyiz. Dünyayı do-
yuran dünyanın lideri olacak. Bu 
yüzden tarım sektöründe hesapsızca 
görülen büyük satın almalar gerçek-
leşiyor” diye konuştu. 

Hububat ticaretiyle ilgili ulusla-
rarası bir şirket kurmak istediklerini 
aktaran Pakdemirli, “Kamu ve özel 
sektör girişimiyle tamamen profes-
yonel yönetilecek şirketle, Ukray-
na’dan, Rusya’dan, Kazakistan’dan 
tüm hububatı bu şirket pazarlaya-
cak. Türkiye de lojistik üssü olacak” 
şeklinde konuştu. Pakdemirli, Ba-
kanlık olarak tarımı ve hayvancılı-
ğı tekrardan değerli kılacak eğitim 
projeleri hayata geçireceklerini ifade 
ederek, YÖK Başkanı ile bu konuda 
görüşmeler yaptıklarını ve yakın za-
manda bir çalıştay düzenleyecekleri-
ni söyledi. 
n HABER MERKEZİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı’nda konuşan TOBB Ticaret Borsaları
Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, tarımsal konularda önemli açıklamalarda bulundu.
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Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş. tarafından Konya İli, Altınekin İlçesi, Akköy 
Mahallesi, Vatan Caddesi No:122, 136 Ada 31 ve 39 Parsel mevkiinde 
“Bitkisel Ham Yağ Üretim Tesisi Kapasite Artışı” projesinin yapılması 
planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve 
saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için 
“Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır.

Halkımıza saygı ile duyurulur.

Toplantı Yeri : Altınekin Belediyesi Düğün Salonu
Toplantı Yerinin Adresi : Ölmez Mahallesi, İstiklal Caddesi
   No:38/B Altınekin/Konya
Toplantı Tarihi : 15.11.2018
Toplantı Saati : 11:00
Proje Sahibi : Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş.
Tel : (0332) 633 40 63
Faks : (0332) 633 40 82
ÇED Raporunu
Hazırlayan Kuruluş : SAVRA İnşaat Makine Mühendislik
   Çevre Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.
Tel : (0312) 244 37 71
Faks : (0312) 244 37 73

DUYURU
ÇED Sürecine

Halkın Katılımı Toplantısı

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: 887957

Bir aracın yolcu güvenliği açısından en önemli parçalarından birinin lastik olduğuna ve  lastiğin önemsenmesi gerekti-
ğine dikkat çeken Gürcan Okur, güvenli bir seyahat için lastik bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiğini vurguladı

‘Araçta güvenlik, lastiktir’
Trafikte güvenli bir seyahatin 

önemli sacayaklarından birini hiç 
şüphesiz lastikler oluşturuyor. Bir 
aracın dış dünya ile bağlantısını 
sağlayan lastiklerin yeni, bayatla-
mamış, bakımlı ve sağlam olması 
trafikteki herkesin güvenli seya-
hati için önem arz ediyor. Candur-
maz Lastik AŞ yöneticilerinden 
Gürcan Okur, yaklaşan kış mev-
simi öncesinde lastik bakımının 
önemini ve lastiğin dünden bugü-
ne gelen serüvenini anlattı. 

Gürcan Okur kimdir?
1986 Konya doğumluyum. Li-

seyi bitirdikten sonra Ankara Gazi 
Üniversitesi’nde İşletme bölümü 
okudum. 2012 senesinde baba-
mın işi lastikçilik olması nedeniyle 
buraya geldim ve aile şirketimde 
bu işi yürütmeye başladım. 
Bize firmanızdan bahseder misiniz? 

Ne zamandan bu yana faaliyet 
gösteriyorsunuz?

Burası Candurmaz AŞ’nin şu-
besi. Candurmaz olarak 1986 yı-
lından bu yana lastik sektöründe 
faaliyet gösteriyoruz. Kayışla baş-
ladığımız süreç daha sonra lastik 
ve aküye dönüştü. Bazı markala-
rın bölge bayiliklerini yapıyoruz. 
Bayisi bulunduğumuz markaları 
en kaliteli hizmetle tüketiciye 
ulaştırmaya çalışıyoruz. 

Sektörünüzde dünden
 bugüne neler değişti? 

Trafikte kullanılan araç sayısı-
nın artmasına paralel olarak lastik 
sektörü de her geçen gün büyüyor. 
Bu büyüme kendini yenilemeyi ve 
teknolojinin getirdiği imkanları 
daha fazla kullanarak daha çok 
çeşidi beraberinde getirdi. Sektö-
re genel olarak baktığımız zaman 
gerek ithal gerekse yerli olsun bir 
lastiğin onlarca belki de yüzlerce 
çeşidinin olduğunu görebiliyoruz. 

Konseptimiz gereği asıl üzerinde 
durulması gereken konuya gelecek 
olursak, araçlarda lastiğin önemine 

ilişkin neler söylemek istersiniz?
Aslında lastik sektöründeki 

değişim ve dönüşüm sürecinin, 
gelişimin temelinde lastiğin öne-
mi yer alıyor. Sürekli bir gelişim 
süreci yaşanıyor. Lastik, araçlar 
var olduğu sürece ihtiyaç olacak 
ve belirli dönemlerde yenilenmesi 
gereken bir ürün. Araçların belki 
de çok göze çarpmayan ama en 
önemli parçalarından bir tanesi. 
Bununla beraber lastiklerde ömür 
olarak 40-50 bin kilometre yol 
ömrü var. 4-5 yıl içerisinde lastik 
bayatlıyor ve kullanılamaz hale 
geliyor. 

Kış lastiği, yaz lastiği ve dört 
mevsim olmak üzere genele in-
dirgeyecek olursak üç tip lastiğin 
olduğunu söyleyebiliriz. Bunun 
yanında kullanım amacına göre 
lastik tipleri de değişkenlik gös-
termektedir. Toplu taşımada kul-
lanılan minibüs tarzı araçlarda da 
C tipi dediğimiz yüklü kullanımla-
ra elverişli lastikler var. 
Bu lastik sınıflandırmaları neye göre 
yapılıyor? Örneğin bir kış lastiğini 
yaz lastiğinden ayıran şey nedir?

Lastikler kullanıldıkları zemi-
ne, mevsim şartlarına ve doğa ko-
şullarına en uyumlu olacak şekilde 
üretiliyor. Tabi hava sıcaklığının 
sıfırın altına düştüğü hava şartları 
ile +30 derecenin üstüne çıktığı 
hava şartları aynı olmayacağı gibi, 
üretilen lastiğin de bu koşulların 
hepsine birden mükemmel an-
lamda uyum sağlaması da müm-
kün değildir. Lastiklerin içinde 
silika hammaddesi var. Yaz lastik-
lerinde silika maddesinin oranı kış 
lastiğine göre daha az orandadır. 
Silika maddesinin özelliği lastiği 
daha yumuşak tutmasıdır. 7 dere-
cenin altındaki hava sıcaklığında 
normal bir lastik daha sert bir ya-
pıya dönüşecekken, silika madde-
si daha yoğun olan kış lastiği daha 
soğuk havalarda bile yumuşak 
kalacaktır. Bu da aracınızın yolu 
daha iyi kavramasını sağlamasını, 
daha güçlü çekmesini ve fren me-
safesini daha kısaltmasını sağlar. 

Peki yazın kış lastiği, kışın yaz 
lastiği kullanılamaz mı?

Yaz lastiğini kış şartlarında 
kullanırsanız, kullandığınız lastik 
sertleşecektir. Bu da aracın fren 
mesafesini uzatacaktır. Yine bu 
sertleşme aracınızın yol tutuşu-
na da doğrudan etki edecektir. 
Özellikle karlı ve buzlu havalarda 
kış lastiğinin önemi gayet iyi bir 
şekilde anlaşılmaktadır. Birçok 
sürücü kış lastiği alıp bunu dört 
mevsim kullanıyor. Bunun birçok 
dezavantajı var. Yaz aylarında 
aracınızda hissedilir bir gürültü 
olacaktır. Aracınızın yakıt tüke-
timi artacaktır. Lastiğin ömrü de 
daha kısa olacaktır. Bundan ötürü 
biz müşterilerimize Nisan ayında 
yaz lastiklerini takmalarını; ekim 
itibariyle de kış lastiklerini kullan-
malarını tavsiye ediyoruz. 

Bir lastik satıcısı olarak, uzun 
yıllardır bu işte bulunan birisi 

olarak lastiğin önemi üzerine neler 
söylersiniz?

Arabalar eğer uçmayacaksa, 
bu arabalar olduğu sürece dört 
tekeri ve dört lastiği olmak zo-

rundadır. Bir aracın dış dünya ile 
bağlantısını lastikler sağlar. Ben 
lastiğin güvenlik açısından aracın 
en önemli parçası olduğunu dü-
şünüyorum. Bu açıdan lastik ba-
kımı da büyük önem arz ediyor. 
Güvenli bir sürüş için lastiklerin 
belirli periyotlarla kontrol edilme-
si gerekir. Özellikle yola çıkmadan 
önce lastiklerin hava basıncına 
bakmak ve aracın standart de-
ğerlerine getirmek gerekir. Ara-
cınızın ön düzeninin bozuk olma-
ması gerekir ki bu da lastik ömrü 
açısından önemli bir unsurdur. 
Lastiklerin değişimi mevsim nor-
mallerine göre yapılması gerekir. 
Lastiğin ömrü bittiyse ki bunu en 
iyi bilecek olan sürücüdür. O lastik 
muhakkak değiştirilmelidir. 

Bazı araçlarda dışarıdan bakınca 
çok dikkat çeken ve o araca ait 
olmadığı bariz belli olan jant ve 
lastikler var. Bunların güvenlik 
açısından bir sakıncası yok mu?

Bu aslında belki de bilinmedi-
ği için çok dikkat edilmeyen ama 

önemli bir husus. Jantların ve 
lastiklerin üzerinde ebatları ya-
zar. Bunlar, o aracı üreten firma-
lar tarafından en uygun kriterler 
olarak belirlenmiştir. Sürücüler 
kendi zevklerine göre araçlarının 
jantlarını ve lastiklerini değiştire-
bilmektedir. Fabrika çıkışı ölçüle-
rin üzerine çıkılmasını çok fazla 
tavsiye etmeyiz. Bunların araçlar 
üzerinde önemli hasarları oluşa-
bilir. Öyle ki bu aracınızda önemli 
şanzıman hasarlarına bile neden 
olabilir. Çoğu araçta garantiler bu 
şartlardan dolayı bozulabilmekte-
dir. 

Peki işin bir de mali boyutu 
var. Özellikle son 6 aylık süreç-
te lastik fiyatlarında ciddi artışlar 
olduğunu biliyoruz. Bu fiyat ar-
tışlarını neye bağlıyorsunuz, size 
dönüşleri nasıl oluyor?

Birçok sektörde olduğu gibi 
bizde de zamlara bağlı olarak tica-
ri daralma oldu. Özellikle Kurban 
Bayramı’ndan sonraki süreçte las-
tik fiyatlarında yüzde 40’lara va-
ran oranlarda artış oldu. Bazı mar-
kalar yurt dışından direkt geldiği 
için ekstra zamlı oldu. Yerli üre-
timlerde de hammaddeye bağlı 
olarak fiyat artışı oldu. Yani dolara 
endeksli olmak bize de doğrudan 
yansıdı. Fiyatların yükselmesi de 
haliyle işlerimize durağanlık ola-
rak yansıdı. 
Son olarak sizin sektörünüze ilişkin 

paylaşmak istediğiniz
hususlar var mı?

Bazı konularda sürücülerin bi-
linçlenmesi gerekiyor. Kış lastik-
lerinde bazı araç tiplerinde ceza 
yükümlülüğü var. Zaman zaman 
yolculukta bu denetimler esnasın-
da trafik cezaları yiyenler oluyor. 
Cezadan kaçmak maksadıyla değil 
kendi can güvenliğimiz ve trafik-
teki diğerlerinin can güvenliği için 
lastiklerimizi kontrol etmek ve 
mevsimine uygun lastikleri kul-
lanmak durumundayız. 
n METE ALİ MAVİŞ

Necmettin Erbakan Üni-
versitesinde (NEÜ) düzenlenen 
konferansta Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesinden Dr. 
Öğretim Üyesi Ali Rıza Özcan 
‘Günümüz Hat Sanatı ve Prob-
lemleri’ konusunu ele aldı. NEÜ 
Güzel Sanatlar Fakültesi Konfe-
rans Salonunda gerçekleştirilen 
programa Güzel Sanatlar Fakül-

tesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çay-
cı, akademisyenler, öğrenciler ve 
davetliler katıldı. Hat sanatının 
tarihi hakkında bilgi veren Dr. 
Öğr. Üyesi Ali Rıza Özcan, “Hat 
sanatına soyut sanatın zirvesi 
diyoruz çünkü tabiatta karşılığı 
yok bu hareketlerin. Son zaman-
larda, hattatların ne yazacakla-
rına karar veremedikleri için ya 

da bu tür yazılar talep gördüğü 
için ‘kendine gel’, ‘Adem ol ca-
nımı ye’ gibi ibareler yazıldığına 
şahit oluyoruz ve üzülüyoruz. 
Hattat, eserlerinde verdiği me-
sajlara dikkat etmelidir. Sana-
tı biz başkaları için yapıyoruz. 
Sanat yaparken diğer insanlara 
mesaj veriyoruz. Bunun anlaşıla-
bilir olması önemli ve bunun için 

gayret etmek gerekir. Sanatın 
temel kaidelerine uyarak istedi-
ğimiz denemeyi yapabiliriz diye 
düşünüyorum. Özümüzü kay-
betmeyeceğiz ama öbür tarafta 
da hayal dünyamızı, iç alemimizi 
malzemenin tanıdığı imkanlarla 
sanat olarak işlemeye çalışaca-
ğız” dedi.
 n HABER MERKEZİ

NEÜ’de günümüz hat sanatı 
ve problemleri konuşuldu 



2 KASIM 201812 HABER

‘Mondros Mütarekesi Viyana’nın rövanşıdır’
Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 

haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde 
“100.Yılında Mondros Mütarekesi” 
anlatıldı. Mondros Mütarekesi’ni 24 
Maddesiyle birlikte ele alan NEÜ 
Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bö-
lümü Başkanı Prof. Dr. Caner Ara-
bacı, “Osmanlı başkentine ve Ça-
nakkale’ye saldırırken düşman ileri 
gelenlerinin hesapları şöyleydi: 232 
yıl sonra Viyana’nın öcünü alacağız 
idi. Mondros’ta bu rövanşı aldılar. 
Yâni bin yıllık zaferlerin ve ileri ha-
rekâtın rövanşını aldılar” dedi. 

VATANI HALK VE MİLLET 
OLUŞTURUR

1071’den itibaren Anadolu’nun 
çok hızlı bir şekilde vatan haline 
getirildiğini belirten tarihçi Caner 
Arabacı, “Vatanı askerî harekâtlar 
oluşturmaz. Vatanı millet oluşturur. 
Vatanı halk meydana getirir. Askerî 
harekât yol açar, fırsat tanır. Ama 
toplum olmadan millet olmadan ne 
vatan kurulur ne devlet kurulur ne 
de yaşatılır. 1071’den itibaren Ana-
dolu’yu vatanlaştırma Türk milleti-
nin İslâm medeniyeti adına bir ileri 
hamlesidir. Ama Türk milleti çok 
tehlikeli bir millettir. Anadolu’yu 

vatanlaştırır. Burayla durmaz Bal-
kanlara geçer. Balkanlar’la durmaz 
Orta Avrupa’ya Tuna’ya gider. Tu-
na’yla da kalmaz…” dedi.

TÜRK OLMAK İSLÂM OLMAK 
DEMEKTİR

Balkan coğrafyasında yaşayan-
ların kendilerini ay-yıldız ile ifade 
ettiklerini, kabir taşlarının üzerin-
de ay yıldız bulunduğunu ve Müs-
lüman olduklarının kimliğini ay 
yıldız ile ifade ettiklerini kaydeden 
Prof. Dr. Arabacı, “Türk olmak İs-

lâm olmak demektir. Ama hıristi-
yan ileri gelenleri ve siyasetçileri 
İslâm varlığını, yâni Türk varlığını 
Balkanlar’dan atmayı,  Orta Avru-
pa’dan atmayı; Balkanlar’dan sonra 
İstanbul’dan ve Anadolu’dan atma-
yı ve bu milleti geldiği yere sürmeyi 
veya toptan yok etmeyi asırlarca 
planladılar. Bu 1000 yıllık bir dâva. 
Şark Meselesi ve Doğu Sorunu 
dendi. Şark meselesinin Mond-
ros Antlaşması en ileri noktasıdır. 
Yâni müslüman ve Türk varlığını, 

İslâm medeniyetini Avrupa’dan ve 
Balkanlar’dan attıktan sonra Ana-
dolu’da da yok etme, İslam’ı silme 
hareketinin en ileri adımlarından 
biri” diye konuştu. 

OSMANLI, MONDROS’LA FELÇLİ 
HALE GETİRİLDİ

Mondros’a doğru giden süreç 
ile yapılan antlaşmanın maddele-
ri üzerinde de duran Arabacı, 24 
maddeden oluşan Mondros Ant-
laşması’nı şu sözlerle özetledi: 
“Meselâ Trakya, Boğazlar, Anado-

lu, Kafkasya Mondros’la anahtar 
teslimi verilir. Ordu terhis edilir, 
silahların teslimi kabul edilir. Bütün 
ulaşım ve haberleşme vasıtaları ih-
tilaf devletlerinin kontrolüne verilir. 
Bu korkunç bir şeydir ve ölümdür! 
Bazı yazarlarımız ve âlimlerimiz, 
Osmanlı’nın Mondros’la “meflûç” 
hale geldiğini ifade ederler. Yâni 
parmağını kıpırdatamaz, göz kapa-
ğını hareket ettiremez, ayaklarını 
kımıldatamaz felçli hale geldiğini 
ifade ederler. Bütün bunlar Os-

manlı Cihan Devleti’nin varlığına 
son verme ve Türk milletinin bütün 
direncinin kırılması anlamına gelir. 
Topraklar işgal edilecek, direnme 
gücü kırılacak ve bu işlere hukukî 
bir zemin hazırlanmış olacak. Tabi 
Mondros Mütarekesi İngilizlerin, 
Fransızların, İtalyanların yâni müt-
tefiklerin (ihtilaf devletlerinin), 
haçlıların bize bakışlarını, politik 
niyetlerini çok net ortaya koyar. Bu, 
şark meselesini ve doğu sorunu-
nu kökten halletmek demektir. Bir 
kere Mondros karşılıklı bir antlaşma 
değil, diktedir.” 

Bu antlaşmadan sonra Türk 
milletine tek bir yolun kaldığını ve 
bunun da; “Yeniden Diriliş” ve “Ye-
niden Mücadele” olduğunu belirte-
rek “Mondros’u düşmanlarımızın 
niyetlerini okuma, anlama, ellerine 
fırsat geçtiği zaman Türk Milletine 
nasıl bir felaket hazırlayabilecek-
lerini kavrama yönünden anmak 
lâzım” diyerek sözlerine son veren 
Prof. Dr. Caner Arabacı’ya, Konya 
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. 
Mustafa Güçlü tarafından “Büyük 
Selçuklu Mirası” adlı eser hediye 
edildi.  n HABER MERKEZİ

BİK ve İletişim Müdürlerinden
hayırlı olsun ziyaretleri

Bakkallar Odası’ndan 
Kanun Teklifi uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Konya İl Müdürü Abdurrahman 
Fidancı ve Basın İlan Kurumu Kon-
ya İl Müdürü Özden Konur, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığına yeni 
atanan Ramazan Solmaz ile Konya 
Barosu Başkanlığına yeniden seçi-
len Av. Mustafa Aladağ’a nezaket 
ziyaretinde bulundu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı görevine yeni atanan Ramazan 
Solmaz ile Konya Barosu Başkan-
lığı görevine yeniden seçilen Av. 
Mustafa Aladağ’a hayırlı olsun zi-
yaretleri sürüyor. Cumhurbaşkan-
lığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya 
İl Müdürü Abdurrahman Fidancı 
ile Basın İlan Kurumu (BİK) Konya 
İl Müdürü Özden Konur, Solmaz 

ve Aladağ’ı makamlarında ziyaret 
ederek yeni görevlerinde başarılar 
diledi. Her iki İl Müdürü de kurum-
larının çalışmaları hakkında bilgi 
vererek, kurumlar arası işbirliğine 
hazır olduklarını dile getirdi. Fidan-
cı, basın mensuplarının doğru ve 
güvenilir bilgiyi vatandaşa ulaştı-
rabilmek için zorlu şartlar altında, 
büyük fedakarlıklar göstererek 
çalıştıklarını ifade ederek, ülkeye 
hizmet yolunda Konya basınının 
da milli ve manevi sorumlulukla 
önemli görevler üstlendiğini söy-
lerine ekledi. Fidancı, daha sonra 
ziyaretin anısına Cumhuriyet Baş-
savcısı Solmaz’a eski Konya fotoğ-
rafını takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Zincir marketlere karşı reka-
bet gücü kalmayan esnafa bir dar-
be daha vurulmaması  konusunda 
çağrıda bulunan Konya Bakkallar 
Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf 
Odası Başkanı Feridun Göner, “Ba-
sına yansıyan haberlerden, Türki-
ye Büyük Millet Meclis’ine sunu-
lan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi” uyarınca; tütün ürünleri-
nin kapalı dolaplarda satılmasının 
önerildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bakkalın gelirinin yaklaşık yüzde 
60’ı yasal sigara satışından geliyor. 
Bu kanun teklifi yasalaşır ve siga-
raların kapalı dolaplarda satılması 

zorunlu olursa, esnafımız iyice zora 
girer” dedi. 

Başkan Göner, tütün mamul-
lerini kapalı dolapta satmayanla-
rın, mahalli mülki amir tarafından 
5 bin TL'den 20 bin TL’ye kadar  
idari para cezası ile cezalandırılma-
sının ve sonrasında, kapatma ce-
zası verilmesinin de gündemde ol-
duğunu ifade ederek, esnafı iflas 
noktasına getirebilecek uygulama-
lardan uzak durulması için çağrı-
da bulundu. İlgili kanun teklifinde 
bahsi geçen uygulamanın halk sağ-
lığını koruma amacına hizmet et-
mediğini dile getiren Göner, yetkili-
leri konuyu tekrar değerlendirmeye 
davet etti.  n HABER MERKEZİ

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) Karaman’ın Ayrancı ilçesindeki mağaralarda 
üretilen Divle Tulum Peyniri’nin korunması ve ticarileştirilmesi için önemli bir adım attı

Divle Peyniri KGTÜ 
korumasına alındı

Kurulduğu günden itibaren 
pek çok bilimsel projeye imza atan 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 
Divle Obruğu Tulum Peyniri için de 
önemli bir adım attı. Karaman’ın 
Ayrancı ilçesindeki mağaralarda 
üretilen peynirin standardizasyo-
nu, korunması ve ticarileştirilmesi 
için gerçekleştirilen toplantıda, ge-
leneksel üretim yöntemlerinin ko-
runması gerektiğine dikkat çekildi. 
Sanayi ölçeğinde üretim yapılabil-
mesi amacıyla ileri araştırmaların 
yapılmasına karar verildi. 

KGTÜ’DEKİ BİLİM İNSANLARI, 
DİVLE PEYNİRİ İÇİN HAREKETE 

GEÇTİ
Konya Gıda ve Tarım Üni-

versitesi tarafından düzenlenen 
toplantıda, Karaman’ın Ayrancı 
ilçesinde yerin 36 metre altındaki 
mağarada üretilen Divle Obruğu 
Tulum Peyniri’nin standartizasyo-
nu, korunması ve ticarileştirilme-
si gibi konular ele alındı. Üretim 
süreçlerinin standartlaştırılarak 
geleneksel üretim metotlarının 
korunması, bölgedeki yayla turiz-
mi ve planlanacak diğer katkılar 
ile kırsal kalkınmanın geliştirilme-
si, peynirin oluşmasını sağlayan 
şartların korunması ve imkanlar 
dahilinde sanayi ölçeğinde üretim 
imkanlarının görüşüldüğü top-
lantıya, Ayrancı Belediye Başkanı 
Yüksel Büyükkarcı, Karaman Ta-
rım ve Orman İl Müdürü Orhan 
Özçalık, TKDK Karaman İl Koor-
dinatörü Özgür Öztürk, Panagro 
Et-Süt Ürünleri Entegre Gıda Te-
sisleri Genel Müdürü Hakan Ak-
koyun, Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Dr. Mikdat Çakır, Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş,  KGTÜ Gıda 
Mühendisliği Bölüm Başkanı ve 
aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı 

Sağlık ve Gıda Politikaları Kuru-
lu üyesi Prof. Dr. Zümrüt Begüm 
Ögel, Ankara Üniversitesi Süt 
Teknolojisi Bölümü Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Şebnem Öztürkoğlu 
Budak ile Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 
Danışmanı, Gıda Mühendisliği ile 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bö-
lümü öğretim üyeleri katıldı.

‘ÖNCELİĞİMİZ KORUMAK’
Divle Obruğu Tulum Peyni-

ri’nin mevcut üretim teknikleri ve 
üretim yöresinin korunması, ge-
liştirilmesi, bölgede yapılabilecek 
çalışmalar ile bölge çiftçisinin refa-
hının geliştirilmesi, peynir üretim 
standartlarının belirlenmesi ve 
sanayi ölçeğinde üretim imkânları 
üzerine yapılan toplantıda konu-
şan KGTÜ Mütevelli Heyeti Başka-
nı Mikdat Çakır, yapılacak çalışma-
ların böylesine önemli bir değerin 

korunması açısından önemli oldu-
ğunu kaydetti. 

Çakır, önceliklerinin Divle Ob-
ruğu Tulum Peyniri ile ilgili kadim 
gelenekleri korumak; bununla bir-
likte çiftçiler tarafından kurulmuş 
bir üniversite olarak, Divle’de sür-
dürülebilir bir kırsal kalkınmanın 
ortaya konmasını sağlamak oldu-
ğunu söyledi. 

Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş, toplantıyı KGTÜ Kuru-
cu Başkanı, 25. ve 26. Dönem 
AK Parti Karaman Milletvekili ve 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk’un konuya verdiği öne-
me binaen düzenlediklerini söyledi 
ve geleneksel ürünlerimizden olan 
Divle Obruk Tulum Peynirinin 
üretim koşullarının ve standardi-
zasyonunun önemine vurgu yaptı. 

Peynir üretimi ve koyun ye-

tiştiriciliği yapan ailelerin destek-
lendiğini ifade eden Ayrancı Be-
lediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı 
da KOP desteği ile Divle Obruğu 
Tulum Peyniri üretiminin stan-
dartlaştırılması için yürüttükleri 
projeden bahsetti, Divle Obruğu 
Tulum Peynirinin bölge çiftçisi için 
önemli olduğunu vurguladı. 

Toplantının sonunda yöre hal-
kının refahının yükseltilmesi ve 
devamlılığının sağlanması için 
coğrafi işaret tescili alınmış Divle 
Obruğu Tulum Peynirinin ürün ve 
üretim süreçlerinin standartlaştırı-
larak hem geleneksel üretim yön-
temlerinin korunmasına hem de 
sanayi ölçeğinde üretim yapılabil-
mesi amacıyla ileri araştırmaların 
yapılmasına karar verildi. 

Toplantı, katılımcıların yapıla-
bilecek çalışmalar ile ilgili görüşle-
ri alınarak tamamlandı.
n HABER MERKEZİ

Karaman’ın Ayrancı ilçesindeki mağaralarda üretilen Divle Obruğu Tulum Peyniri, 
KGTÜ tarafından korunarak bölge ekonomisine daha büyük katkı verir hale getirilecek.
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Beyşehir Gölü sahil şeridi aydınlatıldı
Türkiye’nin en büyük tatlı su 

gölüne sahip olan Beyşehir il-
çesinde, göl kıyı şeridi Belediye 
tarafından kurulan ışıklandırma 
sistemiyle  daha da aydınlık hale 
getirildi. Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, Beyşehir 
kent merkezindeki göl sahilinin 
boydan boya kurulan ışıklandır-
ma sistemiyle havanın karardığı 
saatlerde de aydınlatıldığını söy-
ledi. Beyşehirli vatandaşlardan 
gelen konuyla ilgili  yoğun talep-
ler üzerine harekete geçerek bir 
çalışma başlattıklarını belirten 
Özaltun,  Öğretmenevi ile İçeri-
şehir Mahallesi’ndeki tarihi Hü-
kümet Konağı arasında kalan 2,5 
kilometre uzunluğundaki sahil 
şeridinin ışıklandırma sistemine 
kavuşturulduğunu söyledi. Pro-

je kapsamında kıyı şeridine bazı 
noktalarda 25 metre, bazı nokta-
larda ise 30’ar metre aralıklarla 
görsel tasarımıyla dikkat çeken 
95 aydınlatma direği yerleştiril-
diğini vurgulayan Özaltun, “6,5 
metre yüksekliğinde  dikilen di-

rekler üzerinde kurulan aydınlat-
ma sistemi ile  Vuslat Parkı’na da 
kıyısı olan sahil bandını  geceleri 
de ışıl ışıl ve aydınlık hale getir-
dik. Direklerdeki sistem, hem göl 
tarafını, hem de park tarafını ışık-
landırırken,  kıyı bandında oluş-

turduğumuz bisiklet ve yürüyüş 
yolunu kullanacak vatandaşları-
mız için de önemli bir ihtiyaca ce-
vap vermiş oldu. Benzer bir çalış-
mayı Vuslat Parkı’nda çocuk oyun 
gruplarının bulunduğu noktalar-
da da gerçekleştirdik. Bununla 

da yetinmeyerek Vuslat Parkı’nın 
akşam saatlerinde daha aydınlık 
olması için orta kesimindeki alan-
larında  projektörlü aydınlatma  
sistemini devreye koyabilmek için 
yeni bir çalışmaya daha imza atı-
yoruz. Bu çalışmanın da yaklaşık 

iki hafta içerisinde hizmet verme-
si planlanıyor.  Vuslat Parkı’ndaki 
sahil şeridinde ve iç kesimlerde 
yürütülen aydınlatma sistemine 
yönelik çalışmalarla ziyaretçi-
lerimizin bu alanlarda  havanın 
karardığı akşam saatlerinde de 
güvenle ve gönül rahatlığıyla ge-
zebilecekleri alanlar oluşturduk.  
Yeni konsept parklarımızda zaten 
yeterli ışıklandırma sistemi mev-
cut bulunuyor. Vatandaşlarımızın 
sahil şeridinin ve parkların akşam 
saatlerinde yeterince aydınlık ol-
madığına dair şikayetine de bu 
çalışmayla son vermiş bulunuyo-
ruz. Benzer bir çalışmayı Jandar-
ma burnu mevkisi olarak bilinen 
güzergahta da bir süre önce ger-
çekleştirmiştik. İlçemize hayırlı 
olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Danıştay’ın 3 yeni 
üyesinden biri Konya’dan

‘Hediyem Tabağımda’
sergisi törenle açıldı

Otomobilde uyuşturucu 
ve tüfek elegeçirildi

HSK Genel Kurulu, boş bulu-
nan Danıştay üyeliklerine, Konya 
BİM Daire Başkanı Ali Özgür, An-
kara 14. İdare Mahkemesi Başkanı 
Hamdi Şenler ile Danıştay Tetkik 
Hakimi Munise Kabakulak’ı seç-
ti. Hakimler ve Savcılar Kurulu 
(HSK), boş bulunan 3 Danıştay 
üyeliği için seçim yaptı. Alınan 
bilgiye göre, HSK Genel Kurulun-

ca, Konya Bölge İdare Mahkemesi 
(BİM) Daire Başkanı Ali Özgür, An-
kara 14. İdare Mahkemesi Başkanı 
Hamdi Şenler ile Danıştay Tetkik 
Hakimi Munise Kabakulak, Da-
nıştayın yeni üyeleri olarak seçildi. 
Danıştayda boş bulunan bir üyelik 
için de Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından seçim yapı-
lacak.  n AA

Hediyem Tabağımda (My Gift 
is on My Plate) isimli eTwinning 
projesi kapsamında öğrenciler ta-
rafından hazırlanan Çini Tabak 
Sergisi’nin açılış töreni, 01 Kasım 
2018 tarihinde Selçuklu Mehmet 
Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde dü-
zenlendi. Türkiye, Arnavutluk ve 
İtalya’dan toplam 5 ortak kurumla 
birlikte yürütülen projede, porse-
len tabaklar üzerine Türk süsleme 
sanatına uygun motiflerin gele-
neksel yöntemlerle çizildiği tabak-

lar, katılımcılar tarafından büyük 
beğeni topladı. Bu tabaklara mo-
tifleri işleyen öğrencilerden çalış-
malara dair bilgi alan Konya İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, 
öğrencilerle ve projede görevli öğ-
retmenlerle sohbet etti. Programa 
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
Gürsoy’un yani sıra Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Turan Kaya-
cılar, şube müdürleri, öğretmenler 
ve öğrenciler de katıldı.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’deki olumsuz ekonomik tablonun kalıcı olmadığını ve bu tablonun düzeleceğini belirten Dr. 
Öğretim Üyesi Mehmet Akif Gündüz, “Bu fırtına dinecek. Devlet ilk defa direksiyon başında” dedi

Fırtına
dinecek!

Türkiye ekonomik olarak son 
aylarda olumsuz bir tablo sergiliyor. 
Yaşanan siyasi krizler, ülke içerisinde 
atılan yeni adımlar, bu ekonomik gi-
dişatın da ateşleyicisi oldu. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hü-
kümet yetkilileri ekonomi konusunda 
yaptıkları açıklamalarda, yaşanan 
bu olumsuz tablonun siyasi temelli 
olduğunu, dışarıdan ekonomiye mü-
dahalelerde bulunulduğunu açıkladı. 
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ile çıkan Rahip Brunson krizi, 
dövizi daha da yukarılara taşıdı. Bu 
durum, Türkiye ekonomisine dışarı-
dan bir müdahale olduğunu kanıtlar 
nitelikteydi. Ancak uzmanlar bu tab-
lonun kalıcı olmadığını, Türkiye’nin 
ortaya koyduğu ekonomi stratejisinin 
de bu durumun aşılmasında etkili ola-
cağını belirtiyor. Ayrıca Türkiye’nin 
küresel ekonomiye entegre olması 
ve Doğu-Batı arasında bir merkez 
konuma evrilmesinin de Türkiye’nin 
gelecekte ekonomik anlamda daha iyi 
durumda olacağı tahmin ediliyor. 

DEVLET ARTIK EKONOIMİYE
 YÖN VERİYOR 

Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli 
değerlendirmelerde bulunan Konya 
Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniver-
sitesi İktisadi ve İdari Bilimle Fakül-
tesi  Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 
Akif Gündüz, Türkiye’nin ilk defa 
2018 yılında ekonomi yönetimi stra-
tejik vizyonu belirlediğini söyledi. 

Bundan önce hep orta vadeli prog-
ramlar ortaya konduğunu belirten 
Gündüz, “Türkiye ekonomisi çok baş-
lı bir ekonomiydi. Reel sektör ayrıydı, 
TÜSİAD kendi başına ekonomiye yön 
vermeye çalışıyordu, yabancı serma-
ye, küresel sermaye vardı. Devlet 
bunlar üzerinde bir etkiye sahip de-
ğildi. Mesela 2013 yılında Gezi olay-
larında devlet çok edilgendi. Ekonomi 
üzerinde birileri müdahale ediyordu 
ve devlet tepki veremiyordu. Devlet 
sanki direksiyonda değildi de yolcu 
durumundaydı. Şimdi 2018 Ağustos 
ayında devleti direksiyonda gördük. 
Devlet amaç belirledi. İlkeler ortaya 
koydu. Disiplin, değişim, dengelen-
me dedi. Piyasa hemen algılayamadı 
dolar yükseldi. Hemen arkasından 
da hedefler geldi. Dengelenmeye, 
disipline, dönüşüme ayrı hedefler ko-
yuldu. Devlet bir amaca yönelmişse, 
tüm paydaşları buraya yönlendirmesi 
gerekiyordu ve bunu gördük. Ban-
kaları, reel sektörü buy dengelenme 
politikasına doğru organize etmeye 
başladık. 2 ay içerisinde bu gerçek-
leşti. Orta vadeli program birden 
yeni ekonomik stratejisine dönüştü. 
2018’den önce böyle bir şey olsay-
dı devletin hesapları bir tavsiye gibi 
olurdu. Ama hükümet yapısı değişti-
ği için, bürokrasinin tabakaları yerine 
çok daha dikey olarak bilgi akışının 
oluştuğu bir yapıya dönüşünce, tepe-
deki yönetim tüm kanatlara hızlı bir 
şekilde uygulanabilecek. Devlet yön 

verebiliyor. Hem kendi bakanlıklarına 
hem de özel sektöre yön verebiliyor. 
Ekonomi yönetiminin direksiyonuna 
ilk kez devlet oturdu ve birdenbire 
küresel sermaye çevreleri buna tepki 
gösterdi. Çünkü ekonomi yönetimi bir 
koalisyonun elindeydi. Bu kez devlet 
dedi ki yönetimde ben varım siz pay-
daşsınız” diye konuştu. 

BİR SALDIRI SÖZ KONUSU 
Piyasalardaki ekonomik durumun 

aslında küresel bir sorun olduğuna 
dikkat çeken Gündüz, dünyada he-
men hemen Türkiye ile benzer ülke-
lerde aynı tablonun olduğunu söyledi. 
“Amerika ve Avrupa’da parasal da-
ralma yaşandığı zaman, kayma ger-
çekleşti tüm gelişen piyasalarda” di-
yen Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Bizimki en çok gelişen piyasa. Bizim 
bir de ekstra başımıza bir şey geldi. 
Onu da Ekonomi Bakanı yabancı bir 
başkentten bir operasyon yapıldı dedi. 
Biz bunu göremiyoruz ama yabancı 
bir başkentten Türkiye’ye bir ekono-
mik saldırı varsa bunun olacağı yerler 
bellidir tahmin etmek zor değil. Paris 
olabilir, Londra olabilir bir de Tokyo 
olabilir. Bu derece hem başkent hem 
de güçlü ekonomik yapının olduğu 3 
şehir var. Buraya bakınca hangisi ol-
duğunu tahmin etmek zor değil. Bi-
zim şuan ekonomik göstergelere yan-
sıyan bir çalkantı halindeyiz bunun 2 
sebebi var birincisi gelişmiş ülkelere 
karşı bir değer kaybı iki yabancı bir 
başkentten yapılan ekonomik operas-
yon.” 

BU DURUM KALICI DEĞİL 
Türkiye’deki bu ekonomik duru-

mun kalıcı olmayacağını dile getiren 
Gündüz, “Ekonomide iklimle hava 
durumunu karıştırmamak lazım. 
Hava durumu şuan ki durum ama ik-
lim kalıcı bir şeydir. Seçimlerden önce 

ekonominin yönetiminin devlete ge-
çeceğini gören küresel sermaye buna 
tepki gösterdi ve döviz köpük yaptı. 
Bu hava durumu. Sadece buna ba-
karak ekonomideki durumu söyleye-
meyiz. Kısa dönemli verilere bakarak 
ekonomi hakkında konuşuluyor. Oysa 
bu iklim değil hava durumu. Hava 
durumu kötü mü evet kötü çünkü 
döviz yükseliş halinde, faiz yükseliş 
halinde, enflasyon yükseliş halinde. 
Ama bu uzun vadeli değil. Benim 
tahminim başka herhangi bir kriz 
çıkmazsa 2019 yılının ilk çeyreğinde 
dolar 5.2’ye tekrar düşecek. Çünkü 
köpüğü 5.2’de yaptı. Şuan bir fırtına 
var ama bu fırtına dinecek. Ondan 
sonrası artık ekonomik entegrasyonla 
ilgili. Çünkü Türkiye bir başka dünya 
ile ekonomik entegrasyon halinde. 
Dünyanın merkez ülkesi konumu-
na geliyor Türkiye. Doğu ve Batı’nın 
ekonomik kilit noktası haline geliyor. 
Biz artık Avrupa ile de Doğu ile de 
daha fazla entegre olacağız. Biz artık 
yüksek teknolojik yatırım göreceğiz. 
Hem Batılı hem Doğulu yatırımcılar 
bu noktada Türkiye’ye daha fazla gi-
recekler. Bu da dövizi düşürür” ifade-
lerini kullandı. Türkiye’nin yerel para 
birimi ile ticaret yapılması konusunda 
bazı ülkelere çağrıda bulunmasını da 
değerlendiren Gündüz, “Dünyada re-
zerv para birimi dolar. Tüm ticaretim 
yüzde 65’i dolarla yapılıyor. Bu ne-
denle doların bir etki gücü var. Eğer 
yerel para birimleri arasında ticaret 
mümkün olursa bu iyi bir şey olacak. 
2018’de ilk defa dolarla yapılan tica-
ret düşüş yaşadı. Yerel para birimi ile 
ticaret yapmak için protokol yapmak 
gerekiyor ve iki ülke arasında anlaş-
mayı buna göre yapmak gerekiyor. 
Bu anlaşmaları yapmaya başladık. 
Bunun olacağını öngörmemek müm-

kün değil çünkü dünya oraya 
doğru gidiyor” dedi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Akşehir’de polisin şüphe üzeri-
ne durdurduğu bir otomobilde 24 
gram uyuşturucu madde ve pom-
palı tüfek ele geçirildi. Edinilen 
bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 
Cumhuriyet Bulvarı üzerinde şüp-
he üzerine 07 GBL 72 plakalı bir 
otomobili durdurdu. Otomobilde 
arama yapmak isteyen polis, araç-
ta bulunan 3 kişiden M.K.’nin (36) 
aşağıya inerken avucunda bulunan 

poşete sarılı bir maddeyi yere attı-
ğını fark etti. Yapılan incelemede 
yere atılan poşetteki maddenin 24 
gram uyuşturucu madde olduğu 
belirlendi. Araçta yapılan aramada 
1 adet pompalı tüfek ile 15 adet 
tüfek fişeği ele geçirildi. Şüpheliler 
M.K. İ.Y. (34) ve S.S. (33) gözaltına 
alındı. Şüphelilerin polisteki ifade-
lerinin ardından serbest bırakıldığı 
öğrenildi.
n İHA
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor 
Toto Süper Lig’de bugün oynayacakları 
maç ile birlikte toplamda 388. kez karşı 
karşıya gelecek. Söz konusu karşılaşma-
larda sarı-lacivertlilerin 146’ya 123 gali-
biyet üstünlüğü bulunuyor. 118 maç ise 
berabere bitti. 

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında-
ki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın 
Çayırı’nda oynanan müsabaka ile baş-
ladı. 109 yıllık dostlar, yarın oynanacak 
maçla tekrar karşılaşacak. Spor Toto 
Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, 
Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Ligde geride 
kalan 10 haftada sarı-kırmızılılar 19 puan-
la üçüncü, sarı-lacivertliler ise 9 puanla 
15. sırada bulunuyor. 

388. RANDEVU 
İki takım arasında rekabette geride 

387 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini 
kaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı-
lar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sa-
rı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup 
etti. 118 müsabakada da kazanan taraf 
çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galata-
saray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri 
havalandırdı. 

LİGDE 123. SINAV 
Ezeli rakipler, bugün oynanacak mü-

cadeleyle Süper Lig’de 123. kez kozları-
nı paylaşacak. Geride kalan 122 maçta 
sarı-lacivertlilerin 50-33’lük üstünlüğü 
bulunuyor. 39 karşılaşmada ise taraflar 
birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu 

müsabakalarda sarı-lacivertliler 154 go-
lüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık 
verdi. 

SON 10 MAÇTA 5 BERABERLİK ÇIKTI 
Galatasaray-Fenerbahçe arasında oy-

nanan son 10 karşılaşmada beraberlikler 
dikkat çekiyor. İki takım arasında 8 lig, 1 
Ziraat Türkiye Kupası finali ve 1 TFF Süper 
Kupa finalinde 5 beraberlik çıktı. Sarı-la-
civertliler sahadan 3 kez galip ayrılırken, 
2 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup 
etti. 2014-2015 sezonunda Ziraat Türkiye 
Kupası finalinde karşılaşan ezeli rakipler 
90 dakikada yenişememiş, sarı-lacivert-
liler penaltılarda 3-2 yenerek kupayı ka-
zanmıştı. 
n İHA

Galatasaray ile Fenerbahçe
388. randevuda

Trabzonspor 
7 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Bur-
saspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına 7 ek-
sikle başlarken, Nwakaeme ise takımla birlikte çalışmalara 
başladı. Trabzonspor, Bugsaşspor ile oynadığı Ziraat Türkiye 
Kupası maçının ardından 4 Kasım Pazar günü konuk edeceği 
Bursaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik 
Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesis-
leri’nde yapılan antrenmana tedavileri süren Hosseini, Hugo 
Rodallega ve Yusuf katılmazken, kaleci Onur, Abdülkadir Par-
mak, Kucka ve Semih ise salonda çalıştı. Uzun süredir sakat-
lığı bulunan Mustafa Akbaş’a ise özel bir antrenman programı 
uygulandı. Anthony Nwakaeme’nin takımla birlikte çalışmalara 
başlaması teknik heyeti sevindirdi. Bugsaşspor maçında forma 
giyen oyuncular koşu yaparken diğer oyuncular ise kondisyon 
çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.   n İHA

Bilal Başacıkoğlu 
ilk golünü attı

Kayserispor’un 23 yaşındaki başarılı oyuncusu Bilal Başacı-
koğlu, Sarı-Kırmızılı forma ile ilk golünü attı. 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Bilal Başa-
cıkoğlu’nun performansı her geçen hafta artarak devam ediyor. 
Sezon başında Hollanda ekiplerinden Feyenoord takımından 
transfer edilen ve yeteneği ile dikkat çeken Bilal, Kayserispor 
formasıyla ilk resmi golünün Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçın-
da dün Pazarspor’a attığı şık golle kaydetmiş oldu. Sezonun ilk 
iki maçında oyuna sonradan dahil olan Bilal Başacıkoğlu ardın-
dan son 8 haftada ise Süper Ligde sahaya ilk on birde çıktı. İlk 
11’de çıktığı 8 maçın 5’inde 90.dakika oynayan Bilal, 3 maçta 
ise oyundan ikinci yarılarda çıktı. Süper Ligde 10 maçta forma 
giyen Bilal Başaçıkoğlu 702 dakika saha kaldı. Dün oynanan Zi-
raat Türkiye Kupası 4.Tur maçında Pazarspor karşısında sahaya 
ilk 11’de çıkan Bilal Başaçıkoğlu güzel oyununu 52.dakikada at-
tığı şık golle süsledi.   n İHA

‘Sezon sonunda 
şampiyon olacağız’

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, sezon sonunda şampi-
yonluk kupasını kaldıracaklarına inandığını söyledi. Beşiktaş Kulü-
bü Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin yeni sayısında camiaya 
seslendi. Fikret Orman’ın kaleme aldığı yazı şu şekilde: “Beşiktaş 
Jimnastik Kulübü, yöneticileri, taraftarları, oyuncuları, hocaları ve 
çalışanlarıyla hep birlikte bir bütündür. Destekle, sabırla, inançla, 
birlik ve beraberlikle Beşiktaşımız’ın tüm hedeflerine ulaşacağın-
dan, tarihi başarılarımızın her alanda devam edeceğinden şüp-
heniz olmasın. Futbol takımımız, son haftalarda bize yakışmayan 
sonuçlar almış olabilir. Bunun bizim birlik ve beraberliğimizi boz-
masına asla izin vermemeli, tam tersine daha çok birbirimize ke-
netlenmeliyiz. Unutmayın, lig uzun bir maraton. Bizler, sevinmek 
için sevmeyen, bu yolda beraber yürümeyi şeref kabul eden ve 
“Hep kol kola, bir gün değil, her gün Beşiktaş” diyen bir camiayız. 
Elbette kötü sonuçları kabullenmeyeceğiz. Daha çok isteyeceğiz, 
daha çok çalışacağız ve inanıyorum ki sezon sonunda şampiyonluk 
kupasını kaldıracağız.   n İHA

Antalyaspor Teknik Direktörü 
Bülent Korkmaz, ligde her maçın zor 
olduğunu belirterek, Kaısmpaşa dep-
lasmanından iyi bir sonuçla dönecek-
lerini söyledi. 

Antalyaspor Teknik Direktörü Bü-
lent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig’in 
11. haftasında cumartesi günü dep-
lasmanda oynayacakları Kasımpaşa 
maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesis-
leri’nde açıklamalarda bulundu. Haf-
ta içi zorlu bir kupa maçı oynadıklarını 
dile getiren Korkmaz, o müsabakala-
rın tek maç üzerinden oynanmasının 
sürprizlere neden olduğunu belirtti. 
Korkmaz, takımın mücadelesi ve öz-
verisinden özgüyle bahsederek, bir 
üst tura çıktıkları için mutlu olduğunu 
söyledi. 

“İYİ BİR SONUÇLA DÖNERİZ” 

Ligde cumartesi günü deplasman-
da Kasımpaşa ile karşılaşacaklarını 
hatırlatan Korkmaz, “Kasımpaşa ligin 
en çok gol atan takımı. Rakip kaleye 

en hızlı giden takımı. Direkt kaleye gi-
den hızlı oyuncuları olan bir takım. Bu 
yönde çalışmalarımızı devam ettirdik. 
Analizimizi yaptıktan sonra maça ha-

zır olacağız. Yarın İstanbul’a gidiyo-
ruz. Zor bir maç, her maç olduğu gibi. 
Ama biz çalışmalarımızı iyi biçimde 
yaptık. Hafta sonu iyi bir sonuçla An-
talya’ya döneriz” diye konuştu. 

GENÇLERİN ÖNEMİ 
Charles’in sakat olması nedeniyle 

takımdaki yerini alamayacağını kay-
deden Korkmaz, “Sakatlıktan çıkan 
oyuncularımızı kupa maçında form 
tutmaları için oynattık. Altyapıdan 
oyuncular aldık. Bizim gözlerimizle 
bazı oyuncuları belli periyotlarda ta-
kıma katacağız. Genç oyunculardan 
Fehmi 15 yaşında geleceği olan bir 
oyuncu. Berkay’ı oynattık. Genç oyun-
cuların gelişimleriyle ilgili olarak de-
vamlı antrenmana katacağız” ifadele-
rini kullandı. 
n İHA

‘Kasımpaşa deplasmanından iyi sonuçla döneriz’

Özdilek: Hatalar 
maçın önüne geçti

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında evin-
de Kasımpaşa ile puanları bölüşen BB. Erzu-

rumspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek bu 
maçla ilgili, “Kasımpaşa maçında hakem ka-

rarları maçın önüne geçti. Alacağımız 3 puanın 
yerine 1 puan almamıza neden oldu” dedi

Süper Lig’in 11. haftasında dep-
lasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak 
olan BB. Erzurumspor’da Teknik Direk-
tör Mehmet Özdilek, kulüp binasında 
basın toplantısı düzenledi. Geçen haf-
taki karşılamada hakem kararlarının 
maçın önüne geçtiğini ifade eden Özdi-
lek, “Takımın başına geldiğimiz 3 hafta 
içerisinde her hafta hem oyun hem de 
puan anlamında üstüne koyan bir B.B. 
Erzurumspor var. Geçen haftaki maçta 
kazanabileceğimiz bir maçtı. Maçtan 
sonrada söylemiştim bu hafta içerisinde 
de çok konuşuldu zaten hakem kararları 
maçın önüne geçti. Bizim alacağımız 3 
puanın yerine 1 puan almamıza neden 
oldu. Bu tür mücadelelere devam ede-
ceğiz asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. 

MEHMET ÖZDİLEK, 
“6 PUANLIK BİR MAÇ” 

Akhisarspor ile oynanacak maçın 
her iki taraf içinde hayati önem taşıdığı-
nı vurgulayan Özdilek, “Hafta sonu oy-
nayacağımız Akhisarspor maçı için şunu 

söyleyeyim; her iki takım açısından da 
önemli bir müsabaka. İçeride veya dı-
şarıda oynamamız bizim için her hangi 
bir şeyi değiştirmeyecek. Hafta sonu da 
aynı düşünceyle çıkacağız. Maça ka-
zanma odaklı olacağız. Kazanabilmek 
içinde sahada neler yapmamız gerekti-
ğini çok net şekilde biliyoruz. Bakıldığı 
zaman onlarda zor bir süreçten geliyor 
geçen hafta kazanmaları onlara moral 
oldu ama konum itibariyle bakıldığı za-
manda biz son 3 haftadır kaybetmeyen 
açıkçası çok zor da gol yiyen bir takım 
haline geldik onu devam ettirmek istiyo-
ruz. Artık ligde kolay maç yok her maç 
çok zor ama bakıldığı zaman realitesi 6 
puanlık bir maç gibi görünüyor her iki 
taraf açısından. Amacımız oradan ka-
zanarak bir sonraki maça daha güvenli 
çıkmak olacak” şeklinde konuştu. 

AKHİSAR HAZIRLIKLARI SÜRDÜ
Yapılan basın toplantısının ardın-

dan BB Erzurumspor, Akhisarspor maçı 
hazırlıklarına yaptığı antrenmanla de-

vam etti. Kulüp tesislerinde Teknik 
Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 
1.5 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısın-
ma hareketlerinin ardından dar alanda 

pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, 
daha sonra toplu ve topsuz dayanıklılık 
çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde 
ise çift kale maç yapıldı. 
n İHA



Taşkent, ilk galibiyetini 
deplasmanda aldı

Konya 1. Amatör Küme A Grubu’nda mücadele eden Taş-
kentspor ligin üçüncü haftasında Sarayönüspor’u deplasman-
da 2-1 mağlup ederek, ligdeki ilk galibiyetini deplasmanda 
aldı.

Konya 1. Amatör Küme A Grubu’nda üçüncü hafta maç-
larını sona erdi. Taşkentspor ligde ilk haftayı Cihanbeylispor 
mağlubiyetiyle açarken, ikinci haftayı BAY olarak geçmişti. 
Taşkentspor ligin üçüncü haftasında ise Sarayönüspor ile 
deplasmanda karşılaştı. Zorlu geçen karşılaşma sonunda 
Taşkentspor rakibini 2-1 mağlup ederek haftayı hem üç puan 
ile kapattı. Taşkentspor Antrenörü Talat Yıldırım yaptığı açık-
lamada, “Ligin üçüncü haftasında Sarayönü deplasmanında 
ortaya koyduğumuz güzel futbol sonucunda üç puan ile tanış-
tık. Bu başarımızı bundan sonrada devam ettirmeyi hedefli-
yoruz.” dedi. Taşkentspor Kulübü Başkanı Ahmet Şanlı ise, 
“Taşkentspor olarak hedefimiz Konya gençliğine spor yap-
tırmaktır. Bunun yanı sıra da hedefimiz olan bir üst kümeye 
yükselmektir. Zorlu Sarayönü deplasmanında aldığımız gali-
biyet bizleri ilerisi için umutlandırmıştır. İnşallah lig sonunda 
hedefimize ulaşmış oluruz” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİS

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basketbol 
Takımı, ligdeki 4.hafta maçında Artvin Belediye’ye konuk ola-
cak. Bugün Çoruh Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanacak 
olan mücadele saat 17.00’de başlayacak. Geçtiğimiz hafta 
kendi evinde Final Spor’u mağlup eden Selçuklu Basketbol, 
Artvin Belediye’yi yenerek deplasmandaki ilk galibiyetini al-
mak istiyor. Konya ekibi, ligde aldığı 2 galibiyet ile 8.sırada 
yer alırken, 1 galibiyeti bulunan Karadeniz ekibi, 11.sırada 
bulunuyor.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Basketbol 
Artvin deplasmanında
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Satranç heyecanı 
Konya’da yaşanacak!
Türkiye’nin en büyük spor kulübünden birine sahip olan Selçuklu Belediyesi, uluslarara-
sı alanda düzenlenecek olan önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya ha-
zırlanıyor. 40 ülkeden 16 yaş altı genç sporcunun katılacağı Dünya Satranç Olimpiyatı, 
Selçuklu Belediyesi’nin destekleriyle Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ve Türkiye Satranç Fede-
rasyonu Başkanı Gülkız Tulay,  organi-
zasyonun tanıtımı amacıyla ortak basın 
toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda 
ulusal ve yerel basın temsilcilerinin 
yanı sıra Satranç Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Belediye Başkan Yar-
dımcıları da hazır bulundu. 
‘KONYAMIZI ULUSLARARASI ALANDA 

DAHA İYİ TEMSİL EDECEĞİZ’
Selçuklu Belediyesi olarak spora ve 

sporcuya her zaman yatırım yaptıklarını 
dile getiren Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı,  2018 Dünya 
16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatlarına 
ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu 
olduklarını ifade ederek, uluslararası 
şampiyonaların şehrin tanıtımı açısın-
dan önemli olduğuna dikkat çekti. Söz-
lerine “Türkiye bölgesinde ve dünyada 
küresel bir güç olma yolunda ilerliyor. 
Konya’da uluslararası bir şehir olma 
yolunda ilerliyor” diyerek başlayan 
Başkan Pekyatırmacı, organizasyonla 
ilgili detaylı bilgi verdi; “Biz Selçuklu 
Kongre Merkezinde Konya’mızın ulus-
lararası anlamda yapacağı faaliyetler-
de ev sahipliği ve öncülük yapmaktan 
dolayı mutlu oluyoruz. Bu anlamda 
Selçuklu Belediyesi olarak 25 Kasım 
ve 2 Aralık tarihleri arasında Selçuklu 
Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek 
olan 2018 Dünya 16 yaş altı satranç 

olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak ol-
manın heyecanının yaşıyoruz. Yaklaşık 
bir hafta sürecek olan organizasyonun-
da 40 ülkeden 200 genç sporcuya ev 
sahipliği yapacağız. Uluslararası şam-
piyonalar şehrimizin ve ilçemizin tanıtı-
mı açısından da büyük öneme sahiptir. 
Bu tür organizasyonlarında ülkemizde 
satranç branşına ilgiyi bir kat daha artı-
racağını düşünüyoruz. Selçuklu Beledi-
yemiz tüm Türkiye tarafından spora her 
zaman destek veren bir ilçe olarak anıl-
maktadır. 20 branşta faaliyet gösteren 
Selçuklu Belediyespor Kulübümüz 13 
bin 596 lisanslı sporcusuyla şehrimizi 
ve ülkemizi her türlü platformda temsil 
ediyor. Yaz ve kış dönemlerinde spor 
okulları faaliyetlerinde bulunan kulü-
bümüzde yıl boyu spor yapma imkanı 
bulunuyor. Üç yaşından itibaren çocuk-
larımız Selçuklu 

Belediyesi spor okullarında sporla 
tanışıyorlar. Spor okullarımızda ant-
renörlerimiz tarafından yetenekleri 
keşfedilen çocuklarımız lisans ala-

rak müsabakalara çıkıyorlar. Sadece 
2018 yılında satranç branşında 800 
sporcumuz, toplamda da 29 bin 600 
sporcumuz Selçuklu Belediyesi spor 
okullarında eğitim aldılar. Bu bizim açı-
mızdan büyük bir başarıdır. Sporcula-
rımız her gün servislerimiz aracılığıyla 
evlerinden alınarak spor salonlarımıza 
geldiler. Burada antrenörler eşliğinde 
eğitimlerini başarılı bir şekilde sürdür-
düler. Yine aynı gün içinde servisle-
rimiz tarafından evlerine bırakıldılar. 

Bu rakamlara Türkiye’de gerçekten 
ulaşabilmek zordur. Biz bu yönden 
gurur duyuyoruz. Böyle bir yapıyı oluş-
turabildiğimiz için büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Bizlere destek olan ve bizle-
re güvenerek çocuklarını emanet eden 
ailelere de özellikle teşekkür ediyoruz. 
Türkiye’nin en büyük spor kulüpleri ara-
sında yer alan Selçuklu Belediyespor 
Kulübümüz özellikle çocuklarımızın, 
gençlerimizin erken yaşta tanışmala-
rını, ruhen ve bedenen gelişmelerini 
amaçlıyoruz. Çocuklarımız ve gençle-
rimiz bizim geleceğimizdir. Bu yüzden 
spora sürekli yatırım yapmamız gere-
kiyor. Çocuklarımızın kişisel gelişimle-
rini her zaman önemsiyoruz. Satranç 
olimpiyatında ülke olarak son yıllarda 
elde edilen başarılarımıza, bu organi-
zasyonla bir yenisini daha ekleyeceği-
mize inanıyorum. Başta milli takımımız 
olmak üzere şampiyonada mücadele 
edecek tüm sporculara başarılar diliyo-
rum. Federasyon başkanımıza emekle-
rinden dolayı hassaten teşekkür ediyo-

rum” ifadelerini kullandı.
‘KONYA BİZİM İÇİN AYRI 

BİR ÖNEME SAHİP’
Türkiye Satranç Federasyonu 

Başkanı Gülkız Tulay federasyon ola-
rak özellikle son yıllarda çok önemli 
faaliyetlere imza attıklarını belirterek, 
“Türkiye’nin her ili bizim için çok kıy-
metli özellikle yönetim anlayışımızda 
ilk yürütmeye geldiğimizde yapacağı-
mız önemli organizasyonları ülkemizin 
değişik illerine yaymayı hedef edindik.  

Bu illerimizin içinde Konya özel bir yere 
sahip gerek lokasyon gerek ulaşım 
anlamında. Türkiye Kulüpler Şampiyo-
nası, Birinci, İkinci Lig gibi çok önemli 
faaliyetleri Konya’da yapıyoruz. Bizi 
Konya’ya bağlayan birçok neden var 
ama özellikle Selçuklu Belediyemizin 
bu yıl bize gösterdiği ilgi ve Selçuklu 
Kongre Merkezinde çok başarılı bir 
organizasyon yapmış olmamız bizim 
açımızdan çok önemlidir. Dünya Sat-
ranç Federasyonu’nun en önemli orga-
nizasyonları arasında yer alan 16 Yaş 
Altı ve Çocuk Olimpiyatları diye anılan 
bu kadar önemli bir olimpiyatı da bele-
diye başkanımızın ve belediyemizin çok 
kıymetli destekleriyle Konya’ya aldık. 
Selçuklu Belediyemizin sponsorluğuyla 
hayata geçireceğiz. 24 Kasım ve 2 Ara-
lık tarihinde dünyadan şu an için 40 ülke 
var ama biz rekor kırmayı hedefledik 40 
ülkenin üzerine çıkacağız ve 200’ün 
üzerinde çok kıymetli sporcu ülke dele-
gasyonlarıyla bir hafta burada olacak. 
Bu süreçte Konya’yı tanıtarak Mevla-
na’yı ziyaret ederek farklı yerlere geziler 
düzenleyerek ülkemizi tanıtacağız. Ben 
tekrar destekleri için Selçuklu Belediye 
Başkanımıza çok teşekkür ediyorum 
” dedi. Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Satranç Takımında yer alan sporcular-
da düzenlenecek Şampiyona’da Milli 
Takım için mücadele edecek.
n SPOR SERVİSİ

Aile boyu motosiklet sevdası!
Çocukluk yıllarında başlayan moto-

siklet tutkusunu çocuklarına aşılayan ve 
Türkiye şampiyonu iki sporcu yetiştiren 50 
yıllık motosiklet tamircisi Zeki Eryılmaz’ın 
en büyük hayali, küçük oğlu Furkan’ı dün-
ya şampiyonu olarak görmek.

Manisa’da, ilkokul yıllarında bisiklet 
ve motosiklete ilgisi üzerine babası ta-
rafından bir ustanın yanına çırak olarak 
verilen 68 yaşındaki Eryılmaz, daha sonra 
kendi iş yerini açarak mesleğini devam 
ettirdi.

Çocukluğundan itibaren işini büyük 
bir tutkuyla yapan, aynı zamanda motosik-
let kullanmaktan büyük keyif alan ve yarış-
lara da katılan Eryılmaz, çocuklarını yarış-
çı olarak yetiştirmeye karar verdi. Bir kız, 
iki erkek çocuğu olan Eryılmaz, eşinin de 
desteğiyle çocuklarına henüz okul çağına 
gelmeden motosiklet kullanmayı öğretti. 

Büyük oğlu 32 yaşındaki Şevket ile 
küçük oğlu 22 yaşındaki Furkan, 2011 yı-
lında farklı kategorilerde Türkiye şampiyo-
nu oldu. Eryılmaz, Bulgaristan’daki Doğu 

Avrupa Pist Şampiyonası’nda birincilik 
elde eden ve bugüne kadar katıldığı yarış-
larda 200’den fazla derece elde eden Fur-
kan’ın dünya şampiyonu olmasını istiyor. 

Eryılmaz, Türkiye Motodrag Şam-
piyonası için geldiği Konya’da  yaptığı 
açıklamada, 17 yaşında Manisa Turgut-
lu’da motosiklet tamirci dükkanını açtığını 
söyledi.

BİR YILDA 2 ŞAMPİYONLUK
Çocukları Aynur (34), Şevket ve Fur-

kan’ı küçük yaşlardan itibaren yarışçı 
olmaları hayaliyle büyüttüğünü, Şev-
ket’in 15, Furkan’ın ise 8 yaşında resmi 
yarışlara katılmaya başladığını belirten 
Eryılmaz, “Furkan 600 cc’de Şevket 750 
cc’de Türkiye şampiyonu oldu. Bir yılda 2 
şampiyonluk getiren oğullarım beni mutlu 
ettiler. Bu, her babaya nasip olabilecek bir 
şey değil.” dedi.

Eryılmaz, Furkan’ın dünya şampiyon-
luğu elde edebilecek potansiyele sahip 
olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

“Kenan Sofuoğlu’nun babasıyla ta-
nışıyoruz. O da motosiklet tamircisiydi. 
Kenan Sofuoğlu, babası da motorcu ol-
duğundan buralara kadar geldi. Şu anda 
sponsor sıkıntımız var. Furkan’ı Doğu 
Avrupa’daki şampiyonluktan sonra, mad-
di durumumuz elverseydi de Avrupa’ya 
gönderebilseydik, bugün Kenan’ın ya-
nında yarışıyordu. Hayalimiz, Furkan’ın 
Avrupa’da da başarı elde etmesi. Furkan’ı 
Avrupa’da üst yerlerde, dünya şampiyo-
nu olarak görmek istiyoruz. Elinden tutan 
olduktan sonra dünya şampiyonluğunu 
mutlaka görecektir.”

“BEN DE MOTOSİKLET
 KULLANMAK İSTERDİM”

Anne Şadiye Eryılmaz (50) da moto-
siklet sesinin bütün aileyi heyecanlandır-
maya yettiğini anlattı.

Motor sporlarını tehlikeli bulmadığı-
nı, yarış öncesi çocuklarına cesaret ver-
diğini vurgulayan Eryılmaz, şunları kay-
detti: “Ailece motorların sesini duyunca 

heyecanlanıyoruz. Bu bizim için bir tutku. 
Aile boyu motosikletçiyiz. Çocuklarım çok 
küçükken motorun üzerinden inmezlerdi. 
Ben çok hoşgörülü yaklaştım, yarışlarını 
izledik, hiç ayrılmadık. Zaman zaman he-
yecanlandık, zaman zaman gurur duyduk. 
Çocuklarımızın arkasında durduk, cesa-
ret verdik. Bir kızım var, o da motosiklet 
tutkunu. Küçükken motoru vardı ama o 
zaman kızlar pek yarışmıyordu, o yüzden 
ilerletemedi. O zaman bayanlar hep arka 
plandaydı. Şimdiki durum olsaydı ben de 
motosiklet kullanmak isterdim.” 

Furkan Eryılmaz da motosiklet tutku-
sunun bugüne dek kendisine sayısız ödül 
getirdiğine işaret ederek, “Sekiz yaşım-
dan beri yarışlara katılıyorum. 2013’te 
Doğu Avrupa Şampiyonu oldum. Geçen 
yıl iki şampiyonluğum var. 2017’de A gru-
bunda Türkiye şampiyonu oldum. 2018 
Türkiye Şampiyonası’nda tekrar şampiyon 
oldum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. 
Bu yolda Kenan Sofuoğlu’nu örnek alıyo-
rum.” ifadelerini kullandı.   n AA

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 KARESİ SPOR 3 3 0 327 252 0 0 6
2 ORMANSPOR 3 3 0 251 221 0 0 6
3 MANİSA B.Ş.B. 3 3 0 232 208 0 0 6
4 BURSASPOR 3 3 0 242 220 0 0 6
5 AKHİSAR BELEDİYE 3 2 1 249 220 0 0 5
6 ANKARA DSİ 3 2 1 240 214 0 0 5
7 DÜZCE BELEDİYE 3 2 1 231 225 0 0 5
8 SELÇUKLU BASKETBOL 3 2 1 254 262 0 0 5
9 YENİ MAMAK SPOR 3 1 2 240 235 0 0 4
10 EDİRNE SPOR 3 1 2 270 278 0 0 4
11 ARTVİN BELEDİYE 3 1 2 239 249 0 0 4
12 İTÜ BB 3 1 2 275 293 0 0 4
13 PETKİM SPOR 3 0 3 228 250 0 0 3
14 FİNAL SPOR 3 0 3 253 283 0 0 3
15 YALOVA BELEDİYE 3 0 3 207 262 0 0 3
16 BANDIRMA KIRMIZI 3 0 3 232 298 0 0 3

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 
2018 – 2019 SEZONU

PUAN DURUMU

Ahmet Pekyatırmacı Gülkız Tulay
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 10 6 3 1 14 4 10 21
2.KASIMPAŞA 10 6 1 3 23 16 7 19
3.GALATASARAY 10 6 1 3 17 12 5 19
4.BEŞİKTAŞ 10 5 3 2 19 13 6 18
5.ANTALYASPOR 10 5 2 3 13 15 -2 17
6.MKE ANKARAGÜCÜ 10 5 1 4 12 10 2 16
7.TRABZONSPOR 10 4 3 3 18 12 6 15
8.MALATYASPOR 10 4 3 3 13 10 3 15
9.GÖZTEPE 10 5 0 5 12 12 0 15
10.ATİKER KONYASPOR 10 3 4 3 15 14 1 13
11.BURSASPOR 10 2 6 2 8 8 0 12
12.KAYSERİSPOR 10 3 3 4 9 11 -2 12
13.A. ALANYASPOR 10 4 0 6 6 15 -9 12
14.SİVASSPOR 10 2 4 4 12 17 -5 10
15.FENERBAHÇE 10 2 3 5 7 13 -6 9
16.Ç. RİZESPOR 10 1 5 4 12 15 -3 8
17.AKHİSARSPOR 10 2 2 6 10 18 -8 8
18.ERZURUMSPOR 10 1 4 5 7 12 -5 7

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Bu rezaletin 
açıklaması yok

Atiker Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kahramanmaraşspor’a farklı mağlup 
olarak elenmesinin yankıları sürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, topu futbolculara atarken, 

taraftar isyanda. Ortak görüş suçlu kim olursa olsun böyle bir rezaletin açıklaması yok

 Spor Toto Süper Lig’in 11.haftasında oynanacak olan Demir 
Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor maçının biletleri satışa sunuldu. 

Ligin 11.haftasında 5 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de Yeni 
4 Eylül Stadyumu’nda Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor 
arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. 

Biletlerin satışı Passolig’in internet adresinden ve 4 Eylül Stad-
yumu Güney Kale Arkası Tribünü önündeki Passolig kart gişelerin-
de yapılacak. 

Bilet fiyatları VİP 54, Maraton 22 TL, Osman Seçilmiş Kale 
Arkası Tribünü 11 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü ve misafir takım 
tribünü 14 TL olarak belirlendi. 
n İHA

Sivasspor’un Konyaspor 
maçı biletleri satışta 11. hafta derbi ile başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 11. 
hafta bugün yapılacak derbi maç-
la başlayacak. Haftanın açılış ma-
çında Galatasaray, Fenerbahçe’yi 
konuk edecek. Türk Telekom Sta-
dı’nda oynanacak müsabaka saat 
21.00’de başlayacak.

Zirve yarışını yakından il-
gilendiren karşılaşmada ise 3 
Kasım Cumartesi günü Medipol 
Başakşehir, Beşiktaş’ı ağırlaya-
cak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih 
Terim Stadı’ndaki mücadele saat 
19.00’da oynanacak.

Hafta, 5 Kasım Pazartesi günü 
oynanacak iki karşılaşmayla ta-
mamlanacak.

Spor Toto Süper Lig’de 11. 
haftanın müsabaka programı şöy-
le:

Bugün: 21.00 Galatasaray-Fe-
nerbahçe (Türk Telekom)

Yarın: 13.30 Kasımpaşa-An-
talyaspor (Kasımpaşa Recep 
Tayyip Erdoğan), 16.00 Akhi-
sarspor-Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor (Spor Toto Akhisar), 
19.00 Medipol Başakşehir-Beşik-
taş (3. İstanbul Başakşehir Fatih 
Terim)

4 Kasım Pazar: 13.30 MKE 
Ankaragücü-Kayserispor (Osman-
lı), 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Ev-
kur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir 
Okulları), 19.00 Trabzonspor-Bur-
saspor (Medical Park)

5 Kasım Pazartesi: 20.00 Göz-
tepe-Çaykur Rizespor (Bornova), 
20.00 Demir Grup Sivasspor-Ati-
ker Konyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
n AA

‘Atiker Konyaspor’umuzu 
destekliyoruz’ kampanyası

Atiker Konyaspor’un Pazartesi günü dep-
lasmanda oynayacağı Sivasspor maçının 
hakemi belli oldu. Zorlu karşılaşmayı hakem 
Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretme-
noğlu’nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez 
ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dör-
düncü hakemi Abdülkadir Bitiğen.

Spor Toto Süper Lig’de 11. hafta maçları-
nı yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Fut-
bol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan 
yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 11. 
hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus, 
Kasımpaşa-Antalyaspor: Ümit Öztürk, Akhi-
sarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 
Mete Kalkavan, Medipol Başakşehir-Beşik-
taş: Halis Özkahya

MKE Ankaragücü-Kayserispor: Halil 
Umut Meler, Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni 
Malatyaspor: Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Bur-
saspor: Alper Ulusoy, Göztepe-Çaykur Ri-
zespor: Yaşar Kemal Uğurlu, Demir Grup 
Sivasspor-Atiker Konyaspor: Mustafa Öğret-
menoğlu
n AA

Sivasspor maçının hakemi Mustafa Öğretmenoğlu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur 
maçında TFF 2. Lig takımlarından 
Kahramanmaraşspor’a 3-0 mağlup 
olarak kupaya veda eden Atiker Kon-
yaspor’da bu maçın yankıları sürüyor. 
Yeşil beyazlılarda teknik direktör Rıza 
Çalımbay sorumluluğu futbolculara 
ihale ederken, taraftar ise hem oyun-
culara hem teknik heyete öfke kustu. 
Ortak görüş ise başarı için en uygun 
sezonlardan birinin elden kaçırıldığı. 

ÇALIMBAY TOPU 
FUTBOLCULARA ATTI

Karşılaşma sonrası basın men-
suplarına açıklamada bulunan Ati-
ker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay, “Yenilebiliriz, futbolda 
her şey olabilir” dedi. Maç öncesi 
mağlup olacaklarını beklemedik-
lerini söyleyen Çalımbay, “Kahra-
manmaraşspor’un bundan önceki 
maçını takip ettim ve 2-0 yenildiğini 
görmüştük. Tabii ki şimdi o takıma 
yenildi ama bizim maça böyle çıka-
cak değillerdi. Böyle bir şey bekle-
miyorduk. Arkadaşlara da anlattık. 
Ama maalesef oyun oynayamadıkları 
için isyan eden arkadaşlarımıza fırsat 
verdik, şanslarını kullanamadılar. Biz 
yenilebiliriz her şey olabilir futbol bu” 
diye konuştu. 

TARAFTAR ÖFKELİ
Ağır mağlubiyetin ve kupadan 

elenmenin öfkesi taraftarı adeta çıl-
dırttı. Teknik heyet ve futbolculara 
ağır eleştirilerde bulunan taraftarlar 

böyle bir rezaletin açıklamasının 
olmadığına vurgu yaptı.Özellikle 
beklentilerin yüksek olduğu ancak 
hem bu maçta hem ligde bekleneni 
veremeyen oyunculara odaklanan 
taraftarlar yönetimin yaptırım uygula-
masını istiyor.

TARİHİN EN PAHALI 
KADROLARINDAN BİRİ

Atiker Konyaspor’un kupadan 
elenmesi camiayı büyük hayal kırık-
lığına uğrattı. Konyaspor tarihinin en 
pahalı ve en kaliteli kadrolarından bi-
rinin hem ligde beklenen çıkışı yapa-
maması hem de kupadan elenmesi 
taraftarı çılgına çevirdi. 

FIRSAT KAÇTI
Atiker Konyaspor kupadan elene-

rek büyük bir fırsatı kaçırdı. Geçmiş 
sezonların aksine İstanbul takımla-
rının tel tel döküldüğü sezonda hem 
ligde hem kupada sükse yapması 
beklenen takımın kupadan elenmese 
camiayı büyük üzüntüye sevk etti.

DAHA NE OLMASI GEREK?
Sorunsuz bir şekilde sezona baş-

layan, diğer takımlar ekonomik ola-
rak ciddi sıkıntılar yaşarken oyuncu-
larının parasını günü gününe yatıran 
Konyaspor’un başarısızlığı akıllara 
‘daha ne olması gerekiyor’ sorusunu 
getirdi. Pek çok problemli takımın 
önemli başarılar sergilediği sezonun 
Konyaspor açısından kayıp sezon ola-
rak geçmesinden korkuluyor.
n SPOR SERVİSİ 

Konyaspor aidiyet hissini yoğunlaştırabilmek ve şehrin her yerinde 
görülecek Konyaspor adını hafızlara kazımak için yeni bir kampanya baş-
latıyor. “Konyaspor’umuzu Destekliyoruz” sloganıyla 1 Kasım’dan itibaren 
start alacak kampanya çerçevesinde Atiker Konyaspor’u desteklemek iste-
yen kurum, kuruluş ve kişilere Konyaspor yetkilileri tarafından verilecek 
plaketin yanı sıra iş yerlerinin camlarına veyahut kapılarına görünür şe-
kilde bahse konu işletmenin Konyaspor’a destek verdiğini belirtir büyük 
etiketler, girişlere ayaklı panolar yerleştirilecek.

Böylelikle hem gözle görülür ve hissedilir derecede dikkat çekilecek, 
hem Konyasporluluk bilincinin artırılması hedeflenecek hem de şehrin en 
büyük markası olan Atiker Konyaspor’a maddi manevi destek sağlanacak. 

Konyaspor’dan yapılan açıklamada, “Kampanyaya katılmak ve bilgi 
almak isteyenlerin 0 552 041 1922 nolu irtibat telefonunu aramaları ve gö-
revli arkadaşlarımızdan bilgi almaları gerekmektedir.” dedi.
n SPOR SERVİSİ
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