
Beyşehir’i konuştular

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’de yaşayan 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ilçenin tanınmış ve 
ileri gelen insanlarının bir bölümüyle düzenlenen istişare 

toplantısında biraraya geldi. n SAYFA 5’TE

İtibarımızı koruyalım!
Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem 
Karabacak, özellikle 
sosyal medya üzerinden 
yapılan dedikodular 
ve iftira içerikli 
paylaşımlar yüzünden 
Konya’nın itibarının 
küçük düşürülmeye 
çalışıldığını hatırlatarak, 
birlik çağrısı yaptı. 
n SAYFA 4’TE

03 Rektör Şahin 2. 
üniversite okuyacak 04 Protestolu senette

Konya ilk sıralarda 06 Kurdun yaraladığı 
keçiyi kurtardılar

ÜRETİM VE İHRACATLA
DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ

BEŞİZ KARDEŞLERİN 
BİSİKLET SEVİNCİ 

GİV Konya Şube Başkanı Ceylan:

5 kardeş de 40 gün camiye gitti

Son dönemde yaşanan ekonomik saldırılara karşı bir 
ve beraber olmak gerektiğini vurgulayan GİV Konya 
Şube Başkanı Fatih Ceylan, yaşananlardan ders alınıp 
üretime devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Güle Oynaya Camiye Gel Projesi kapsamında   40 
gün sabah namazına giden Feyza, Beyza, Meryem, 
Saliha ve Fatma isimli beşiz kardeşler bisikletlerine 
kavuştu.

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE

Okul servisleri 
artık internette! 

‘4,5 yılda büyük 
atılım yaptık’

‘Tasarruflu 
hareket etmeliyiz’

Karatay’a bir 
cami daha

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
çocukları okula giden velilerin 
servis şoförünü, servis aracını, 
güzergâhı ve ücreti sorgulama-
sına imkan tanımak için internet 
üzerinden sorgulama hizmeti 
başlattı.  n HABERİ SAYFA 3’TE

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez ile birlikte Bedesten 
Çarşısı’nı ziyaret eden Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, 
Meram ilçesinin özellikle son 
4,5 yılda büyük atılımlara sahne 
olduğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, bir taraftan 
milli kaynaklarla ekonomiyi 
daha da güçlendirirken, diğer 
taraftan da tasarruflu hareket 
ederek eldeki imkanları en 
verimli biçimde kullanmak 
gerektiğini vurguladı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Karatay ilçesi Erenler Mahal-
lesi’nde yapımı sürem İmam-ı 
Azam Camii’nin temeli düzen-
lenen törenle atıldı. Temel atma 
töreninde camilerin Beytul-
lah’ın şubeleri olduğuna işaret 
edildi. n HABERİ SAYFA 7’DE
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Konya savunuyor
Konya Sanayi Odası’nın 

ev sahipliğinde Savunma 
Sanayi Başkanlığı’nın 

destekleriyle bu yıl 3.’sü 
düzenlenen Konya Savunma 
Sanayi Zirvesi’nde Konya’nın 

savunma sanayindeki 
potansiyeli göz doldurdu

SAVUNMA SANAYİNİN
KALBİ KONYA’DA ATIYOR

Konya Sanayi Odası (KSO) iki yılda bir dü-
zenlediği savunma sanayi zirvelerinin 3.’sü 
Selçuklu Kongre Merkezinde başladı. Konya 
Sanayi Odası tarafından Savunma Sanayi Baş-
kanlığı’nın destekleriyle düzenlenen zirvede, 
dünyanın en büyük 100 savunma şirketi ara-
sında yer alan Aselsan, Roketsan ve STM gibi 
firmaların yanı sıra 50 firma, yerli ve milli üre-
timlerini sergiledi.

SAVUNMADA DIŞA BAĞIMLILIK
HER GEÇEN GÜN AZALIYOR

Zirvede konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat, 
“Anadolu’nun üretim üssü Konya’mız, ülkemiz 
açısından hayati öneme haiz savunma sektö-
rüne önemli katkılar sağlamakta ve katkısı her 
geçen gün artmaktadır” dedi. Programa ev sa-
hipliği yapan KSO Başkanı Memiş Kütükcü ise, 
Türkiye’nin savunma sanayinde yüzde 80 dışa 
bağımlılıktan yüzde 75 yerli üretime geçişinin 
önemli olduğunu vurguladı. n SAYFA 2’DE

Türkçe’yi unutuyoruz! 
Özenti sonucu evlerimize kadar giren yabancı kelimelere 
son yıllarda Suriyelilerin açtığı iş yerlerinin tabelalarının da 
eklenmesi, Türkçe’ye olan hassasiyeti köreltiyor. Bu konuda 
yetkililerin önlem alması isteniyor.

Konuyla ilgili bazı örnek çalışmalar da yapılmıştı. Geçtiğimiz 
yıl bu olumsuz duruma karşı önlem alan Adana ve Hatay 
Büyükşehir Belediyeleri, Arapça tabelalar konusunda çeşitli 
çalışmalar yürütmüşlerdi.  n HABERİ SAYFA 12’DE
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Konya Sanayi Odası (KSO) iki 
yılda bir düzenlediği savunma 
sanayi zirvelerinin 3.’sü Selçuk-
lu Kongre Merkezinde başladı. 
Konya Sanayi Odası tarafından 
Savunma Sanayi Başkanlığı’nın 
destekleriyle düzenlenen zirvede, 
dünyanın en büyük 100 savunma 
şirketi arasında yer alan Aselsan, 
Roketsan ve STM gibi firmaların 
yanı sıra 50 firma, yerli ve milli 
üretimlerini sergiledi. Gerçekle-
şen programa Vali Yakup Can-
bolat, Konya Sanayi Odası (KSO) 
Memiş Kütükçü, Büyükşehir Bele-
diyesi Başkanvekili Mahmut Sami 
Şahin, Konya İl Jandarma Komu-
tanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, 3. 
Ana Jet Üs ve Garnizon Komu-
tanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan 
Yüksel, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, SASAD (Sa-
vunma ve Havacılık Sanayi İma-
latçılar Derneği) Başkanı Öner 
Tekin, Savunma Sanayi Başkanlı-
ğı Hareket Destek Grup Başkanı 
Yüksel Ünal,  Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Konya Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Babür Özçelik ile çok 
sayıda davetli katıldı.

KONYA SAVUNMA SANAYİNE 
DESTEK VERMEYE HER 

ZAMAN HAZIRDIR
Konya sanayisinin ülke ekono-

misi için önemli olduğunu ifade 
eden Vali Yakup Canbolat, “ Ülke-
mizin son yıllarda her alanda ol-
duğu gibi savunma sanayi sektö-
ründe de önemli gelişmelerde de 
göstermiştir. Yakın zamana kadar 
dışa bağımlı olduğumuz birçok 
alanda ne mutlu ki bizlere artık 
kendi üretimimizi yapabilmekte-
yiz. Bugün ordumuzun kullandığı 
insansız hava aracından tankına, 
çeşitli silahlardan helikopterleri 
kendimiz şükürler olsun üret-
mekteyiz. Ülkemiz açısından ha-
yatı öneme hayiz stratejik bir sek-
tör olan savunma sanayinin daha 
da geliştirilmesi ve yerli üretim 
oranın artırılması için sahip oldu-
ğumuz tüm potansiyeli harekete 
geçirmemiz gerekmektedir. Bu 
anlamda 9 adet organize sanayi 
bölgesi, 48 adet küçük sanayi si-
tesi, 10 adet özel sanayi alanı ile 
önemli bir potansiyele sahip olan 
ilimizin savunma sanayine vere-
ceği katkı son derece önem arz 
etmektedir” dedi.  Konyalı sana-
yicilerden da övgüyle bahseden 
Vali Canbolat, şu şekilde devam 
etti:  “Anadolu’nun üretim üssü 
Konya’mız sürekli gelişen sanayi-
si ve  yer altı ve yer üstü zengin-
likleri  ile yüksek kalitedeki beşeri 
sermayesi, coğrafi konumu ve 
ulaşım altyapısına dayalı    lojistik 
avantajları ve her şeyden önemli-

si  vatanına ve milletine özündün 
bağlı sanayici ve iş adamlarıyla 
savunma sanayine destek verme-
ye her zaman hazırdır” ifadeleri 
kullandı.   

TÜRKİYE’YE TEKNOLOJİK 
ÜSTÜNLÜK KAZANDIRACAK 

PROJELER BİRER BİRER
HAYATA GEÇİRİLDİ

Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Türkiye’nin sa-
vunma sanayinde yüzde 80 ba-
ğımlılıktan yüzde 65 yerli üretime 
ulaşmayı başardığını ifade ede-
rek, “15 yıl önce savunmada yüz-
de 80’nin üzerinde bağımlı olan 
bir Türkiye’den, bugün yüzde 65 
yerlilik oranını yakalamış bir Tür-
kiye’nin başarı hikayesi. Dünya-
nın en büyük savunma şirketleri 
arasında hiçbir şirketi olmayan 
Türkiye’den, bugün 4 şirketi olan 
bir Türkiye’nin başarı hikâyesi. 
Elhamdülillah Cumhurbaşkanı-
mızın desteği, Savunma Sanayi 
Başkanlığımızın üstün gayretle-
ri ve tüm tarafların çabaları ile 
Türkiye’ye teknolojik üstünlük 
kazandıracak projeler birer birer 
hayata geçirildi” dedi.
KONYA, SAVUNMADA EN BAŞARILI 

ŞEHİRLER ARASINDA
Konya’nın savunma sanayin-

de Türkiye’nin en başarılı şehir-
lerinin başında geldiğinin ifade 
eden Başkan Kütükcü, şehir ola-
rak bu başarıyı artırmakta kararlı 
olduklarını belirterek,  “Konya’da 
100’ün üzerinde firmamız şu 
anda savunma ve havacılık sana-
yine çalışıyor. Bu firmalarımızın 
çoğunluğu da, Savunma ve Ha-
vacılık Sanayi İhracatçılar Birli-
ği’ne kayıtlı, yani ihracat yapıyor. 
Konya, Türkiye’nin savunma ve 
havacılık sanayi ihracatının yüz-
de 94.5’ini gerçekleştiren 5 şehir 
arasında yer alıyor. Ayrıca ülke-
mizin MPT-76, MİLGEM, Altay 
Tankı, Hava-Kara Savunma Sis-
temleri gibi milli projelerinde yer 
aldık. ASELSAN, TAİ, Roketsan, 
Makine Kimya Endüstrisi Kuru-
mu gibi ana yüklenicilere hizmet 
veren firmalarımız var. Savunma 
sanayinin kullandığı havan parça-
ları, silah, mermi, roket başlıkları, 
zırhlı araç parça ve ekipmanları 
gibi bir çok ürün de şehrimizde 
halihazırda üretiliyor.  Huğlu ve 
Üzümlü bölgelerimiz de, tüfek, 
özellikle de av tüfeği üretiminde 
Türkiye’nin en iddialı bölgeleri. 

Şehrimizde üretim yapan TÜ-
MOSAN ise, PUSAT isimli Taktik 
Tekerlekli Zırhlı Araç geliştirerek, 
bu konuda Konya’dan bir firma-
nın savunmada ana sanayiye ev-
rilme potansiyeli taşıdığını ortaya 
koydu. Yine şehrimiz, askeri si-
lahların ve diğer silahların parça-
ları alanında İstanbul’un ardından 
Türkiye’nin en büyük üreticisi du-
rumunda. Motorize tank ve diğer 
zırhlı araçları ile bunların parçala-
rı alanında da varlığımızı gösteri-
yoruz” dedi.

ASELSAN KONYA YATIRIMINDA 
SÖZLEŞME MÜZAKERESİ 

DEVAM EDİYOR 
Aselsan’ın Konya’ya yapaca-

ğı silah sistemleri yatırımdan da 
bahseden Kütükcü, “Konya Sana-
yi Odası olarak, şehrimizin sektör-
deki potansiyelini çok iyi biliyor 
ve bu potansiyeli açığa çıkarmak, 
daha fazla milli fayda üretmek 
için çalışıyoruz. Sektörün başarı 
hikayesini, azmini daha da ileri-
ye taşımak bizim boynumuzun 
borcu.Bunun için de, bir küme 
kurarak, sektörün ortak bir sinerji 
yakalamasına öncülük ettik. Bey-
şehir’deki silah sanayicilerimiz 

ve Konya’da savunma sanayine 
çalışan sanayicilerimizle birlikte 
kurduğumuz Konya Savunma ve 
Havacılık Sanayi Kümesi faaliyet-
lerine devam ediyor. Konya’nın 
bu yatırıma, kurulan Konya Sa-
vunma Sanayi A.Ş. ile yüzde 49 
ortak olduğunu, bu yatırımın 
Konya’nın birlik ve beraberliği 
ile şehre kazandırıldığını aktardı. 
Kütükcü, yatırımın hayata geç-
mesi için şu anda sözleşme müza-
kerelerinin devam ettiğini aktara-
rak, bu müzakerelerin sonucunda 
imzaların atılarak, kazma vurula-
cağını belirtti.

SASAD’IN 192 ÜYESİ 
BULUNMAKTADIR 

SASAD (Savunma ve Hava-
cılık Sanayi İmalatçılar Derne-
ği) Başkanı Öner Tekin dernek 
hakkında bilgi vererek başladığı 
konuşmasında , “ SASAD 1990 
yılında savunma sektörünün 12 
büyük firması tarafından Mil-
li Savunma Bakanlığının destek 
ve teşvikleri ile kurulmuştur. Bu 
gün itibari ile 6 sı küme olmak 
üzere 192 Üyesi bulunmakta-
dır. SASAD’ ın kurulmasında ta-
nımlanan amaç; Türk Savunma 

Sanayi’ni her platformda temsil 
edecek, sektörün gelişimine, güç-
lenmesine, dünya pazarlarında 
rekabetçiliğine katkı sağlayacak 
bir derneğe sahip olmaktır. 28 yılı 
aşan bir süredir bu amaç doğrul-
tusunda başarılı çalışmalar yapan 
SASAD; 2012 yılında yapılan tü-
zük değişikliği ile, havacılık (sivil 
dahil) sektörünü de bünyesine 
dahil etmiştir” ifadeleri kullan-
dı. SASAD (Savunma ve Hava-
cılık Sanayi İmalatçılar Derneği) 
Başkanı Öner Tekin ise, savun-
ma sanayinin en stratejik sektör 
olduğunu vurgulayarak, “2000 
yılına kadar savunma ihtiyaçları-
mızı yüzde 80 civarında dışarıdan 
temin ediyorduk. Bu tarihten son-
ra yurt içinde tasarımı ve üreti-
mi yapılan bir modele geçtik. Bu 
model bugünkü geldiğimiz altın 
çağa ulaşmamızı sağladı” ifadele-
rini kullandı. Savunma sanayinde 
dünyadaki ülkelerde yüzde 100 
yerlilik oranına sahip bir ülke ol-
madığını da aktaran Tekin, “Her-
kes bir şekilde dışarıdan tedarik 
eder. Önemli olan kritik tekno-
lojileri kendi ülkenizde üretmek. 
Biz son dönemde ülkemizde kri-
tik teknolojileri üretmeyi başar-
dık.  Her türlü kara-deniz plat-
formu, silah sistemlerini özgün 
olarak tasarlayıp üretebiliyoruz 
ve dünyaya pazarlayabiliyoruz. 
F35 uçaklarına bile ciddi anlam-
da üretim yapıyoruz, hatta bazı 
parçaları sadece Türkiye üretiyor. 
Bu yeteneklerimizin üzerine uydu 
fırlatma yeteneğimizi ekledik. 
Artık kendi fırlattığımız uydular 
yörüngeye yerleştiriliyor. Resmi 
İhracat rakamları dikkate alındı-
ğında Türkiye Savunma ve Hava-
cılık Sanayi İhracatı Türkiye’yi 12. 
Sıraya sokmaktadır. Türkiye Ulus-
lararası Savunma Sanayi Araştır-
ma Kurumlarına göre bölgesel bir 
güç ve yükselen üretici altı ülke-
den biri olarak açıklanmaktadır” 
dedi.

PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEYE 
DEVAM EDİYORUZ 

Savunma Sanayi Başkanlı-
ğı Hareket Destek Grup Başkanı 
Yüksel Ünal, da zirvede yaptığı 
konuşmada, “  Savunma Sanayi 
Başkanlığı olarak 1985’den bu 
yana, özellikle son 15 yılda ihtiyaç 
makamımız ve kullanıcı maka-
mımız olan Türk Silahlı Kuvvet-
leri ve güvenlik teşkilatlarımız 
ile birlikte, ilgili savunma sana-
yi firmalarımız ile birçok projeyi 
gerçekleştirdik. Gerçekleştirme-
ye devam ediyoruz. Bu projeler 
paydaşların birbirine inanması ile 
olduğu için son 20 yılda özellikle 
birçok başarıya imza attı. Türk Si-
lahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını 
karşıladı” ifadelerini kullandı.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen Konya 3. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri başladı. Yapılan Konuşmalarda yer-
li ve milli üretimin önemi anlatırken, Konya’nın savunma sanayindeki potansiyeli ve her zaman destek olmaya hazır olduğu ifade edildi 

Savunmanın kalbi Konya’da atıyor

Yakup Canbolat Memiş Kütükçü Öner Tekin Yüksel Ünal
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Okul servisleri artık internetten sorgulanabilecek
Konya Büyükşehir Belediyesi, çocuk-

ları okula giden velilerin servis şoförünü, 
servis aracını, güzergâhı ve ücreti sor-
gulamasına imkan tanımak için internet 
üzerinden sorgulama hizmeti başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, okul 
servislerini internet üzerinden sorgulama 
uygulamasını hayata geçirdi. Konya’da bu 
yıl 450 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci-
si eğitim öğretime devam ederken Konya 
Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki okul ser-
vislerinin sorgulanmasına imkan tanıyan 
önemli bir projeyi hayata geçirdi. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, \”Öğrenci velilerimizin isteği ile 
yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. 
Öğrenci servislerini web sayfamızdan ve 
ATUS’dan sorgulama hizmetini açtık. Bu 
yönde bizi yönlendiren hemşehrilerimize 
ve ekibimize teşekkür ediyorum. Hayırlı 
Olsun\” dedi. www.konya.bel.tr adresi ile 
atus.konya.bel.tr adresi üzerinden kulla-

nıma sunular Servis Aracı Sorgulama ile 
veliler, çocuklarının okul servisinin ““Okul 
Servis Aracı İzin Belgesi” olup olmadığını, 
servis şoförlerini, araç rehberlerini, aracın 

hangi okullara çalıştığını ve servis ücreti-
ni sorgulayabiliyor. Sorgulamalar Kayıt-
lı Şoför Sorgulama, Kayıtlı Servis Aracı 
Sorgulama ve Okul Servisi Ücreti Hesap-

lama başlıkları altında yapılıyor. Böylece 
şoförün servis aracı kullanmaya yetkin 
olup olmadığı, aracın izin belgesinin olup 
olmadığı öğreniliyor. Servis ücreti hesap-

lanırken de başlangıç ve bitiş noktaları se-
çilerek belirlenen ücretin ne kadar olduğu 
görülebiliyor.
n HABER MERKEZİ

Rektör Prof. Dr. Şahin ikinci
üniversiteye kaydını yaptırdı

Sağlık tesislerinin yöneticilerine
verimlilik eğitimi verildi

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Anadolu 
Üniversitesi (AÜ) İkinci Üniversi-
te Programları kapsamında İlahi-
yat Bölümüne kaydını yaptırdı. 

Anadolu Üniversitesi’nde 
Sınavsız İkinci Üniversite kayıt-
ları 5 Ekim 2018 tarihine kadar 
devam ediyor. Açıköğretim Fa-
kültesi (AÖF) Meram Büro Yö-

neticisi ve Şube Müdürü Deniz 
Taşpınar, Koordinatör Yardımcısı 
Öğretim Görevlisi Battal Çelik ile 
birlikte Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i 
ziyaret etti. Taşpınar ve Çelik, 
Rektör Şahin’in ikinci üniversite 
kapsamında İlahiyat Bölümüne 
kaydını aldı.
n İHA

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ile birlikte Bedesten Çarşısı’nı ziyaret eden Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Meram ilçesinin özellikle son 4,5 yılda büyük atılımlara sahne olduğunu söyledi

Meram 4,5 yılda
büyük atılım yaptı

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, AK Parti Konya Milletveki-
li Halil Etyemez ile birlikte Tarihi 
Bedesten Çarşısı  esnafına ziyaret 
gerçekleştirdi. Ziyaretlere Ak Parti 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolu-
lar ile Ak Parti Meram ilçe Teşkilatı 
yöneticileri de iştirak etti. Çarşıda 
incelemelerde bulunan Başkan Fat-
ma Toru bedesten esnafının ve alış-
veriş yapan vatandaşların istek ve 
sorunlarını dinledi. Esnaflarla tek 
tek hasbihal eden Başkan Toru ve 
Etyemez, yoğun ilgi ile karşılandı-
lar. Esnaflardan bölge ve  sektörle-
rinin  sorunları hakkında bilgi alan 
Başkan Toru, Meram Belediyesi’nin 
attığı her adımda esnafı ve esnafın 
sorunlarını gözettiğini söyledi.
>YEREL SEÇİMLER BİR FIRSATTIR

AK Parti’nin, belediyecilik an-
layışına getirdiği yenilikler ve yerel 
kalkınma hamleleriyle şehirlerin 
her alanda adeta çağ atladığını ha-
tırlatan Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “AK Parti’nin iktidar-
da olduğu şehirler, sorunları büyük 
ölçüde çözüp, alt yapıdan yollara, 
yeşil alanlardan kültürel ve sosyal 
yatırımlara kadar her alanda büyük 
atılımlar yaptılar. Şehircilik anlayı-
şında hizmet çıtalarını çok yüksek-
lere taşıdılar. Bunun en güzel ör-
neklerinden biri de Meram oldu. Bir 
zamanlar çözülemez diye görülen 
her sorun bugün özverili çalışma-
larla neredeyse tamamen mazide 
kaldı. Yeterli mi? Değil elbet. Mille-
timizle birlikte yürüyeceğimiz daha 
çok yol var. Önümüzdeki yerel se-
çimler, yürüyüşün devam etme-
si için bir fırsat. Bu kutlu yürüyüş 
Meram’ın tek bir sorunu kalmayın-
caya, her yönüyle modern, müref-

feh bir Meram’ı yükseltene kadar 
sürecektir. Bu kutlu yürüyüşümüz 
son nefesimize kadar devam ede-
cek. Çünkü bu yürüyüş ilk insanla 
başladı, son insana kadar devam 
edecek. Biz milletin kendisiyiz!” 
diye konuştu.

BİR BÜYÜK MEDENİYETİ ELBİRLİĞİ 
İLE YENİDEN İHYA VE İNŞA 

EDİYORUZ
Bedesten esnafının tek tek istek 

ve şikayetlerini de dinleyen Başkan 
Toru ve Etyemez, esnaflarla çay 
içti, hatıra fotoğrafı çektirdi.  Soh-

betinde, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’la birlikte Türki-
ye’nin her alanda yıllardır sürege-
len makus talihini yendiğine dik-
kat çeken Başkan Toru, dünyada 
örnek teşkil edecek bu başarıların 
yerelden genele yayıldığını hatır-
lattı.  Başkan Toru, sözlerini şöyle 
sürdürdü; ‘Bu süre zarfında, sorun-
ların üstesinden gelindi birer birer. 
Daha yaşanabilir şehirler inşa ettik. 
Milletimiz için hep daha fazlasını is-
tedik. Çünkü bu büyük millet hep 
en iyisini hak ediyor. Bu sebeple, 
sadece fiziki hizmetlerle değil, aynı 
zamanda yeni bir kültür yeni bir 
medeniyet ve dünya lideri bir Tür-
kiye tezahürü için gayret gösteriyo-
ruz. Geleceğin dünyaya yön veren 
büyük Türkiye’si ancak bu şekilde 
inşa edilebilir” dedi.

ETYEMEZ; “MUHALEFET YİNE 
KENDİ DERDİYLE MEŞGUL”

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez ise Türkiye’nin, Konya’nın 
ve Meram’ın büyük bir değişim ve 
dönüşüm yaşadığına dikkat çeke-
rek, “Muhalefet kendi iç çekişmele-
rinden fırsat bulup Türkiye’nin so-
runları hakkında en ufak bir bilgisi 
ve önerisi bile yokken, biz sürekli 
sahalardayız. Biz hep milletimizle 
birlikteyiz. Onlar kendi dertleriyle 
meşgulken biz Büyük Türkiye için 
projeler üretiyoruz. Milletimizde 
kendine değer verenin kim oldu-
ğunun farkında. Bu farkındalıkla 
her seçimde sandıktan AK Parti’yi 
çıkardı. Sandıktan çıkan AK Parti 
değil aslında milletin kendisidir. Bu 
birliktelik ülkemize çok şey kazan-
dırdı ve kazandırmaya da devam 
edecek” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Kamu Hastaneleri Genel Mü-
dürlüğünce, Aksaray, Antalya, 
Karaman ve Konya İl Sağlık Mü-
dürlükleri ile sağlık tesislerinin yö-
neticilerine yönelik verimlilik eği-
timi düzenlendi. Sağlık Bakanlığı 
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü 
Prof. Dr. Murat Alper, Selçuk Üni-
versitesi Süleyman Demirel Kültür 
Merkezinde düzenlenen “2018 
Verimlilik Uygulamaları Bilgilen-
dirme Toplantısı”nda, toplantının 
hem sağlık çalışanları, hem de 
hastalar açısından hayırlı olmasını 
diledi.

Bölgedeki dört ilin ihtiyaçlarına 
yönelik önemli konuları ele ala-
caklarını belirten Alper, “Verimli-
lik kavramı aslında bizim daha iyi 
kavram bulana kadar kullanmayı 
tercih ettiğimiz bir kavram. Ve-
rimlilik daha çok sanayi üretimleri 
için kullanılmakta ama biz burada 
hiçbir zaman ‘daha çok hasta ba-
kın, daha çok ameliyat yapın’ gibi 
bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Böy-
le bir talebimiz olmayacak. Biz ve-
rimliliği ‘daha iyi, daha pratik, daha 
ekonomik, daha katılımcı, daha iyi 
sonuçlu’ anlamıyla kullanmayı 

tercih ediyoruz.” diye konuştu. Al-
per, dört ilin acil servis, poliklinik, 
yoğun bakım, laboratuvar, rande-
vu süreleri, hasta hakları, çalışan 
hakları, stok, tedarik, lojistik, insan 
gücü planlama, ek ödeme, tanıtım, 
iletişim ve web faaliyetleri başta 
olmak üzere tüm konuların ele alı-
nacağı yoğun bir toplantı olacağını 
bildirdi. 

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç da Konya’daki 
hastanelerde verimliliği daha üst 
noktalara çıkarmak için çalışma-
larını sürdüreceklerini vurguladı. 
Konuşmaların ardından, Kamu 
Hastaneleri Genel Müdürlüğü yet-
kilileriyle Aksaray, Antalya, Kara-
man ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü 
personelinin de katıldığı toplantı 
kapsamında verimlilik eğitimleri 
başladı. Üç ayrı salonda gerçekleş-
tirilen eğitimlerde stok analizleri, 
tıbbi sosyal hizmet uygulamaları, 
insan gücü planlama, sağlık bakım 
hizmetleri, internet temelli tanıtım 
araçları kullanımı, acil sağlık hiz-
metleri analizleri, MHRS analizleri 
ve tetkik, randevu gibi konularda 
sunumlar yapıldı.  n AA
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Karabacak’tan birlik ve beraberlik çağrısı
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-

ları Birliği (KONESOB) Başkanı Mu-
harrem Karabacak, özellikle sosyal 
medya üzerinden yapılan dedikodular 
ve iftira içerikli paylaşımlar yüzünden 
Konya’nın itibarının küçük düşürül-
meye çalışıldığını hatırlatarak, “Top-
lumsal huzurumuzu bozmak, gelişen 
ekonomimize engel olmak ve Türki-
ye’nin önünü kesmek adına yapılan 
tüm manipülasyonlara karşı birlik 
beraberliğimize daha fazla önem ver-
meliyiz” dedi. 

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak yaptığı yazılı açıklamada, 
küresel güçlerin Türkiye üzerinde 
ekonomik bir oyun oynadığını, Türk 
insanının da bu oyuna gelmeme-
si gerektiğine vurgu yaptı. Başkan 
Karabacak, “Millet olarak tek yürek 
olduğumuz sürece aşılamayacak zor-
luk yoktur. Toplumsal huzurumuzu 

bozmak, gelişen ekonomimize engel 
olmak ve Türkiye’nin önünü kesmek 
adına yapılan tüm manipülasyonlara 
karşı birlik beraberliğimize daha fazla 
önem vermeliyiz. Esnaf Teşkilatı ola-
rak tüm ekonomik saldırılara, yapılan 
algı operasyonları ve dedikodulara 
karşı tek vücut dimdik devletimizin 
arkasındayız. Türkiye’ye yönelik si-
yasi, diplomatik ve ekonomik operas-
yonlara karşı Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın öncülüğünde başlatılmış olan, 
‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet’ vurgusunun önemine 
dikkat çekiyor ve sonuna kadar bu 
değerlere sahip çıkacağımız sözünü 
veriyoruz. Hükümetimizin hazırladığı 
yeni ekonomik programa da destek 
vereceğimizi belirtmek istiyorum” 
diye konuştu.

‘KONYAMIZA VE FİRMALARIMIZA 
SAHİP ÇIKALIM’

Son günlerde Konya gündemini 
meşgul eden ve özellikle sosyal med-
ya üzerinden Konya firmalarına yöne-
lik yapılan iftira içerikli paylaşımları 
da eleştiren Başkan Karabacak, “Tür-
kiye’nin zor bir süreçten geçtiği, milli 
birlik ve beraberliğin önem kazandığı 
bir süreçte, birilerinin oturduğu yer-
den sosyal paylaşım mecrasını kulla-
narak iftira ve karalama kampanyası 
yürüttüğüne üzülerek şahitlik ediyo-
ruz. Belli merkezlerce yürütülen bu 
algı operasyonları ve çirkin iftiralar 
yüzünden hem Konya insanımız hem 
de firmalarımız zarar görüyor. Esnaf 
Teşkilatı olarak bu durumdan olduk-
ça rahatsızız ve bu davranışlarda bu-
lunanları protesto ediyoruz. Bu ülkeyi, 
vatanını şehrini seven insanlar olarak 
iş üretelim, Konyamıza ve firmaları-
mıza hep birlikte sahip çıkalım” dedi.
n HABER MERKEZİ

Protestolu senette
Konya ilk sıralarda

Konya’da 722 bin 226 adet
kara taşıtı bulunuyor

2018 Ocak-Ağustos arasındaki 
8 aylık dönemde protesto edilen 
senet sayısı bir önceki yıla oranla 
yüzde 5 azalırken, senet tutarı ise 
yüzde 34 arttı. Konya, protestolu 
senet sıralamasında ilk 5 il arasın-
da yer alıyor.

Bu yılın ocak-ağustos döne-
minde protesto edilen toplam 588 
bin senedin parasal tutarı 10,8 
milyar TL oldu. Geçen yılın aynı 
dönemine göre protesto edilen se-
net adedi yüzde 5 azalırken, senet 
tutarı yüzde 34 arttı. 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 
bu yılın ocak-ağustos döneminde 
protesto edilen toplam 588 bin se-
nedin parasal tutarının 10,8 milyar 
TL olduğunu duyurdu. 

TBB Risk Merkezi, yılın ocak-a-
ğustos dönemine ait protesto edi-

len senetlere ilişkin verileri açıkladı. 
Buna göre, 2018’in ocak-ağustos 
döneminde protesto edilen toplam 
588 bin adet senedin parasal tuta-
rı 10,8 milyar TL oldu. Geçen yılın 
aynı dönemine göre protesto edi-
len senet adedi yüzde 5 azalırken, 
senet tutarı yüzde 34 arttı. 

Adet olarak en fazla senedin 
protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla 
İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve 
Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye 
genelinde protesto edilen senetle-
rin yüzde 33’ünü İstanbul’dakiler 
oluştururken, İstanbul’u yüzde 10 
ile Ankara, yüzde 5 ile İzmir, yüz-
de 4 ile Konya ve Antalya izledi. 
Protesto edilen senet tutarının en 
düşük olduğu iller ise Tunceli, Bay-
burt ve Kilis oldu.
n AA

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
2018 yılı Ağustos ayı Motorlu 
Kara Taşıtları istatistiklerinden 
yola çıkarak Konya’daki motorlu 
kara taşıtlarının envanterini çıkar-
dı. TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü 
verilerine göre Konya’da motorlu 
kara taşıt sayısı bir yılda 24 bin 
211 adet arttı.  Konya’da 2018 
yılı Ağustos ayı sonunda toplam 
trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı 
sayısının bir önceki aya göre 537 
adet (%0,1) ve bir önceki yılın aynı 
ayına göre 24 bin 211 adet (%3,5) 
artarak 722 bin 226 adede ulaş-
tığı belirtilen acıkmada, “2018 
yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla 
Konya’daki toplam 722 bin 226 
motorlu kara taşıtının; %48,9’u 
(353 bin 39 adet) otomobil, %1,5’i 
(11 bin 15 adet) minibüs, %0,8’i 
(5 bin 899 adet) otobüs, %16,8’i 
(121 bin 50 adet) kamyonet, 
%5’i (36 bin 309 adet) kamyon, 

%14,5’i (104 bin 477 adet) moto-
siklet, %0,3’ü (2 bin 77 adet) özel 
amaçlı taşıtlar ve %12,2’si (88 bin 
360 adet) de traktörlerden oluş-
maktadır” denildi. 

Öte yandan Konya’da Ağus-
tos ayında 20 bin 137 adet taşıtın 
devri yapıldığı belirtilirken, devri 
yapılan taşıtlar arasında ilk sıra-
yı otomobillerin aldığı bildirildi. 
2018 Ağustos ayı itibariyle Tür-
kiye genelinde toplam 22 milyon 
770 bin 658 adet trafiğe kayıtlı 
araç bulunurken, bunun 722 bin 
226 adedi Konya’da bulunuyor. 
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre; 
Konya’da  2018 yılı Ağustos ayı 
itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu 
kara taşıtlarında bir önceki yılın 
aynı ayına göre en yüksek artış sı-
rasıyla; özel amaçlı taşıtlar (%8,6), 
kamyonet  (%5,1) ve otomobil 
(%3,9) şeklinde sıralanıyor.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, milli kaynaklarla ekonomiyi daha da güçlendirir-
ken, tasarruflu hareket ederek eldeki imkanları en verimli biçimde kullanmak gerektiğini vurguladı

Ekonomimizi tasarruf
yaparak güçlendireceğiz

Selçuklu Belediyesi tarafından 
şehrin geleceği için ortak kanaat 
oluşturma ve birlikte hareket etme 
amacıyla gerçekleştirilen istişare 
toplantıları Konya Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği (KONESOB) 
ile devam etti. 

Selçuklu Belediyesi tarafından 
şehrin ve ilçenin geleceğine de-
ğer kazandırmak amacıyla farklı 
kurum ve kuruluşlarla gerçek-
leştirilen istişare ve değerlendir-
me toplantıları KONESOB’a bağlı 
esnaf odası başkanlarıyla devam 
etti. Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen programda, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, Konya Esnaf Odası Başkanı 
Muharrem Karabacak ve birliğe 
bağlı oda başkanları bir araya gel-
di. Birlik ve beraberlik mesajları-
nın verildiği toplantıda Konya ve 
ülke gündemine ait konuların yanı 
sıra belediye ve esnaf odalarının 
çalışmaları ele alınırken birliğe 
bağlı oda başkanlarından gelen ta-
lep ve önerileri dinlendi. 

‘ÜLKEMİZ, ÜZERİNDE OYNANAN 
OYUNLARA RAĞMEN DAHA DA 

GÜÇLENECEKTİR’ 
Türkiye’nin yönetiminde güç-

lü bir hükümetin olduğunu ifade 
eden ve mecliste de güçlü bir itti-
fakla karar alma mekanizmasının 
işlediğine dikkat çeken Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Ülke ve millet olarak Tür-
kiye’nin mevcut durumdan sıyrıl-
ması için gerekli her türlü imkan 
elimizde mevcut. Türkiye artık 
eski Türkiye değil. Üretmek için, 
istihdam için yeterli potansiyel var. 
Bunları en iyi şekilde değerlendi-
rerek birlik ve beraberlik içerisinde 
bütün bu zorlukların üstesinden 
geleceğiz. Bundan sonraki süreçte 
de Türkiye çok daha güçlü olacak 
ve hem bölgesinde hem de dün-
yada yerini almaya devam edecek. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın BM 
Genel Kurulundaki son konuşma-
larında gerekse Almanya’yla ikili 

görüşmelerde yaptığı konuşma-
larda ortaya çıkan şu, Türkiye’nin 
liderliği artık dünyada da güçlü 
bir lider olarak kabul ediliyor ve 
sözüne itibar ediliyor. Dışarıdan 
gerçekleştirilmek istenen oyunlar 
hiçbir şekilde bundan sonra Tür-
kiye üzerinde olamayacak. Lideri-
mizin arkasında sağlam bir şekilde 
durmaya devam edeceğiz ve milli 
kaynaklarımızla üretimimizi artı-
rıp ihracatımızı çoğaltarak ekono-
mimizi daha da güçlendireceğiz. 
Bütün bu hamleleri yaparken ta-
sarrufla hareket ederek elimizdeki 
imkanları en verimli biçimde kul-
lanmamız gerekiyor” dedi. 

‘TÜRKİYE BUGÜNÜ KADAR DAHA 
ZORLU SÜREÇLERDEN GEÇTİ’ 

AK Parti Selçuklu İlçe Baş-
kanı Mustafa Hakan Özer, esnaf 
odalarının önemli bir misyonu ol-
duğunu ve temsil ettiği kitle bakı-
mından önemli bir yeri olduğuna 
vurgu yaparak, “Belirli periyotlarla 
bir araya gelip istişare etmemizin 
esnaf kardeşlerimizin taleplerine 
cevap verebilme adına anlamlı ol-
duğunu düşünüyorum. Bu birlik 
ve beraberliğin getirdiği toplantı-
larımızda hem ilçemizde hem de 
Konya’da hep birlikte insanları-
mızı nasıl yukarıya taşırız, hayat 
konforunu nasıl artırırız bunun 
cevabını aramaya devam edece-
ğiz. Türkiye bugüne kadar daha 
zorlu süreçlerden geçti. Bu süreç-
te onlardan daha zor değil. Yeter 

ki millet olarak birlik ve beraberlik 
ruhunu elden bırakmayalım. 15 
Temmuz en yakın örneklerinden 
bir tanesi. Biz pek çok zorluğa kar-
şı millet olarak birlik olabiliyoruz 
hamdolsun” şeklinde konuştu. 

AK Parti İl Başkan Yardımcısı 
Ali Dığrak da, son 15 yılda ülke 
olarak alınan mesafenin önemi-
ne vurgu yaparak, “Türkiye’nin 
kaydettiği gelişmeler bazı ülke-
lerin işine gelmiyor ve bir takım 
ekonomik yaptırımlar uygulama 
içine girdiler. Bizler millet olarak 
bu zorlukların da üstesinden gele-
ceğiz. Ancak tasarruf konusuna da 
değinmek lazım. Son yıllarda tüke-
tim alışkanlığı değişti ve çok fazla 
tüketir hale geldik. Bu anlamda 
tüketim alışkanlıklarımızı değiştir-
memiz gerekiyor. Planlı bir şekilde 
tüketim sağlarsak ve tasarruflu bir 
şekilde yaşarsak bu zorlukları da 
aşacağımıza inanıyorum” dedi. 

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak da, istişare toplantıları-
nın yapılmasından duyduğu mem-
nuniyeti ifade ederek, “Esnaf ve 
sanatkarımız özellikle bu dönemde 
daha da önem arz ediyor. Çünkü 
her türlü olumsuzlukta esnaf ve 
sanatkarımız devletinin ve mille-
tinin hep yanında olmuştur. Bu 
günde ülkemiz üzerinde oynanan 
oyunlara hep birlikte şahitlik edi-
yoruz esnafımız da konuşmadan 
üretimine devam ediyor ve istih-
dam sağlamaya da devam ediyor” 
dedi.  

Konuşmaların ardından birlik 
üyesi oda başkanları sektörleriy-
le ilgili olan konulardaki istek ve 
önerileri toplantıya katılanlar-
la paylaştı. Toplantının sonunda 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı tarafından KONE-
SOB Muharrem Karabacak’a Sel-
çuklu Belediyesi tarafından yayın 
hayatına kazandırılan Karahanlı 
Türkçesi ile Kur’an-ı Kerim Meali 
hediye edildi.  
n HABER MERKEZİ
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BEYSEHIR

Konyalı fotoğrafçılar, Beyşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği Çanak-
kale gezisi kapsamında ecdatla bu-
luştu.

Beyşehir Belediyesi’nin ‘Beyşe-
hir ecdadla buluşuyor’ sloganıyla 
başlattığı Çanakkale gezisi program-
ları devam ediyor. 

Düzenlenen Çanakkale gezisinin 
6.turuna Beyşehir Belediyesi tara-
fından Çanakkale gezisi ile ödüllen-
dirilen fotoğrafçıların da aralarında 
olduğu vatandaşlar katıldı.  Gezi çer-
çevesinde Kilitlibahir Kalesi, Mecidi-
ye Tabyaları, Havuzlar ile Şahindere 
ve Soğanlıdere şehitliklerini ziyaret 
eden katılımcılar, Seyit Onbaşı’nın 
215 kiloluk mermiyi tek başına kal-
dırarak İngiliz denizaltısını batırdığı 
ve savaşın seyrini değiştirdiği batar-
yayı da ziyaret etti. 

Tur rehberlerinin anlatımı eş-
liğinde Seddül Bahir, Ezineli Yahya 
Çavuş Şehitliği, abide, meçhul asker 
anıtı, 57.Alay Şehitliği ve Conkbayırı 
gibi tarihi alanları da gezen katılım-
cılar, bundan 103 yıl önce yazılan 

kahramanlık destanının sıcaklığını 
hala koruyan hatıralarını görme fır-
satı buldu. 

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, “Beyşehir ecdadla 
buluşuyor” sloganıyla başlattıkları 
Çanakkale gezisi programlarının 
sürdüğünü belirterek, “Beyşehir 
Belediyemiz ile Beyşehir Fotoğraf 
Kulübü işbirliği neticesinde geride 
kalan 11.Uluslararası Göl Festivali 
kapsamında gerçekleştirilen fotoğ-
raf yarışmasında en güzel kareye 
çeken fotoğrafçılarımızı Çanakkale 
gezisi ile ödüllendirmiştik. Bu son 
gezimize onların ve bir gazimizin de 
aralarında olduğu çeşitli mahallele-
rimizden katılımcılar oldu. Başlattı-
ğımız bu programlara yoğun bir ilgi 
sözkonusu. Dolayısıyla gezilerimiz 
önümüzdeki günlerde de kesintisiz 
olarak devam edecek.”diye konuştu. 

Geziye katılan fotoğrafçı Yücel 
Uysal,   gezi programını düzenle-
yen Beyşehir Belediyesi’ne teşekkür 
ederken, “Çocuklarımızı da buralara 
getirmemiz lazım. Buralar, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ön sözünün yazıl-
dığı topraklar. İnanın, burada adım 
attığımız her yerde mutaka bir şe-
hidimizden bir iz, bir eser, bir parça 
var. Konuşmak zor aslında, insanın 
boğazı düğümleniyor. Onların yaşa-
dıklarını göz önüne getiriyorsunuz, 
orijinal şehitlikleri de gördük. İsim-
leri ve taşları belli değil. Yani, yurt-
larını, evlerini, çocuklarını, gelecek-
lerini, her şeylerini bırakıp gelmişler 
insanlar, atalarımız, dedelerimiz. 
Onların en büyük korkusu günün 
birinde unutulmaktı. Görüyorum ve 
mutlu oluyorum; Türk evladı atasını 
unutmuyor. Kendisi için yapılanları 
unutmuyor. Beyşehir Belediyesi son 
zamanlarda çok güzel projelere imza 
atıyor. İşte bu proje de onlardan biri-
si. Fotoğraf yarışması buna bir aracı 
oldu, böyle kültürel etkinliklerle yöre 
halkımızın Çanakkale gibi, Kütahya 
gibi böyle yerleri görmesi gerçekten 
de çok önemli. Ki, biz nasıl bu hale 
geldik, nasıl nefes alıyoruz, bu top-
raklarda canını veren ecdadımız sa-
yesinde işte nefes alıyoruz.”dedi. 

Geziye katılan fotoğrafçı Gülten 
Yıldız da, geldikleri Çanakkale’de 
fotoğraf mesaisine devam ettikle-
rini vurgularken, “Ben de fotoğraf 
yarışmasında dereceye girenlerde-
nim. Burada da iyi kareler yakaladı-
ğıma inanıyorum. Bunları dönüşte 
inşallah kulübümüzün sayfasında 
paylaşacağım. Tarifi imkansız duy-
gularımın. Bir anneyim, bir fotoğ-
rafçıyım ve bir sağlıkçıyım. Bunlar 
birleşince duygu yüklü oluyor insan. 
Yaşanmışlığı belgelemek, ecdadımı-
zı ziyaret edip dualar okumak, beni 
manevi yönden rahatlatsa da yeri 
doldurulamaz duygular yaşadık. 
Çektiğimiz fotoğrafların hepsi de 
anlamlı, birbirinden ayırt edemem, 
her fotoğraf bir belgedir, bir anıdır, 
yaşanmışlıktır, silinebilecek hiçbir 
fotoğraf yok burada çektiklerim ara-
sında. Çok güzel, duygu yüklü bir 
anı ve gezi oldu bizim için. Bu an-
lamda belediye başkanımıza ve bu 
organizasyonda emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Beyşehir Gölü’ne 500 bin 
yavru sazan balığı desteği

Beyşehir’de ‘Gönülden Göze’ 
konulu fotoğraf sergisi açıldı

Mehter Marşı eşliğinde
aşure coşkusu yaşandı

Tarım ve Orman Bakanlığı ta-
rafından Türkiye’nin  en önemli 
tatlı su balığı üretim merkezlerin-
den Beyşehir Gölü’ne 500 bin adet 
yavru sazan balığı bırakıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü tarafından Türkiye’de-
ki su kaynaklarının balıklandırıl-
ması projesi kapsamında, Akdeniz 
Su Ürünleri Araştırma Üretim ve 
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü te-
sislerinde üretilen 6 milyon sazan 
balığı yavrusundan 500 bin adeti 
Beyşehir Gölü’nün tatlı suları ile 
buluşturuldu.

Beyşehir Gölü’nün 500 bin 
sazanla balıklandırılması ve gölün 
terk edilmiş av araçlarından te-
mizlenmesi projeleri kapsamında  
Beyşehir Jandarma Komutanlığı 

iskelesinde düzenlenen törende 
konuşan Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, Beyşehir 
Gölü’nün balıkçılık anlamında da 
bölge için ne kadar önemli eko-
nomik bir imkanı yörede yaşayan 
insanlara sağladığına dikkati çekti. 
Konuşmaların ardından Akdeniz 
Su Ürünleri ve Araştırma Üretim 
ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 
tesislerinde üretilen 500 bin adet 
pullu sazan balığı yavrusu Beyşe-
hir Gölü’nün 4 farklı noktasında 
tatlı sularla buluşturuldu. 

Programa katılan ilçe protoko-
lü, Beyşehir merkezdeki Jandar-
ma Bot Komutanlığı iskelesinden 
yavru sazan balıklarını göl sularına 
bıraktı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’de yaşayan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile il-
çenin tanınmış ve ileri gelen insanlarının bir bölümüyle düzenlenen istişare toplantısında biraraya geldi

Beyşehir halkı için
biraraya geldiler

Beyşehir’de toplumun her kesi-
miyle belirli aralıklarla biraraya ge-
lerek onlarla istişare yapan Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, bu 
toplantılarda hemşerileriyle Beyşe-
hir üzerine istişarelerde bulunmanın 
yanında ilçe halkının dertlerini ve 
sorunlarını da dinleyip, taleplerini 
aldıklarını belirtti. Özaltun, şehrin 
tanınmış ve ileri gelen insanlarıyla 
buluşmaya yönelik  toplantıların önü-
müzdeki günlerde de devam edece-
ğini belirtti.  

Konuşmasında biraraya  geldik-
leri kesim arasında bölgede faaliyet 
gösteren esnaf, iş dünyası ve  sanayi-
cilerin de olduğunu dile getiren Özal-
tun, Beyşehir Belediyesi olarak onlara 
da her türlü katkı ve desteği sunmaya 
çalıştıklarını söyledi.

Ülkenin en temel sorunlarından 
birisi olan işsizlik konusunu Beyşe-
hir’de en aza indirebilmek adına bu 
destek ve katkıyı verdiklerini dile 
getiren Özaltun, “Başta mermer ve 
av tüfeği olmak üzere birçok ürünün 
üretildiği Organize Sanayi Bölgemiz 
ile Üzümlü ve Huğlu gibi mahalleleri-
mizden gelen talep ve isteklerle ilgili 
Belediye olarak tüm imkanlarımızı 
hizmet noktasında bugüne kadar hep 
seferber ettik. Organize Sanayimizin 
bugünkü konumuna gelmesi için 4 
milyon liralık parayı  bu bölgede yü-
rütülen çalışmalar için harcarken, 
Üzümlü Mahallemizde küçük sanayi 
sitesinin yapılması adına iş makinele-
rimizi topyekün seferber ettik. Huğlu 
Mahallemizde yine üretimin daha iyi 
noktalara gelmesi adına sunduğu-
muz her türlü katkı ve desteklerin 
amacı aslında; Beyşehir’imizi başta 
savunma sanayisi olmak üzere hangi 
kalemde üretim oluyorsa ülkemizde 
ses getiren bir yer haline getirebil-
mekti. 4,5 yıl önce geldiğimiz kürsü-
lerde konuşurken Beyşehir’in Türki-
ye’de üretilen av tüfeklerinin yüzde 
75’ini, dünyada ise yüzde 25’ini üre-
ten bir bölge olduğunu söylerdik. 4,5 

yıl sonrasına geldiğimizde ise bugün 
gönül rahatlığıyla artık sadece yivsiz 
av tüfeği üretimini değil, Türkiye’nin 
ilk milli piyade tüfeği olan MPT-76’ı-
nın iki önemli parçasının bölgemizde 
üretilmeye başlandığını, bölgemizde-
ki fabrikaların yivli av tüfeği üretimi-
ne başlayacak olmalarını konuşuyor 

hale geldik. Esas hedefimiz ise; izin 
verilirse ‘tank da üretebiliriz’ diyoruz. 
Biz bu süreçte; birçok amaç ve hede-
fimize ulaştığımızı söyleyebiliriz. Sa-
vunma sanayisine üretim konusunda 
bölgemizin  bugün geldiği noktayı 
hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu 
noktalara gelebilmek için defalarca 

Ankara’ya gittik, defalarca şunları 
dile getirdik; Allah korusun herhangi 
bir olumsuzlukta, olası savaşta dışa 
bağımlılıktan kurtulmak için, milli si-
lahlara sahip bir ülke olmamız gerek-
tiğine vurgu yaptık, yerli ve alternatif 
üretimin önemine dikkat çektik. Son 
dönemde ASELSAN artık bizim me-
dar-ı iftiharımız olan bir kurum hali-
ne geldi. Ve bu iftiharımız, Konya’da 
bir şirket kuruyor. Şirketin yüzde 51’i 
ASELSAN’a ait,  yüzde 49’u ise deği-
şik firmalara ait. Bu yüzde 49’luk ora-
na Huğlu ve Üzümlü mahallelerimiz 
de dahil oluyor. Yönetim kurulunda 
da Beyşehir’de av tüfeği üretimi ya-
pan Huğlu Av Tüfekleri Kooperati-
fimizin başkanı da yer alıyor.”diye 
konuştu.

Toplantıda, Beyşehir’e son 4,5 
yılda yapılan Belediye hizmetlerinin 
yanısıra, ilçeye kazandırılan devlet 
yatırımlarından da söz eden Özaltun, 
Konya’da 28 taşra ilçesi içerisinde 
yatırım noktasında adet bazında son 
4,5 yıl ile ilgili olarak sıralama yapıl-
dığında birinciliğin Beyşehir’e ait ol-
duğunu görmenin kendilerini de çok 
mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Beyşehir ilçesinde, düzenlenen 
“Gönülden göze” konulu fotoğraf 
sunumu ve söyleşi etkinliğinde 
Beyşehir’e dair fotoğrafların da yer 
aldığı serginin açılışı gerçekleştiril-
di.

Beyşehir Belediyesi ve Bey-
şehir Kültür ve Turizm Derneği 
Fotoğraf Kulübü işbirliği ile Bey-
şehir Belediyesi Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen söyleşi 
etkinliğinde fotoğrafa dair her şey 
konuşuldu. Beyşehir Fotoğraf Ku-
lübü yöneticilerinden Feray Bilir, 
sunumunda Beyşehir’de çekimi-
ni yaptığı 160 fotoğraftan oluşan 
çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi, 
katılımcılardan gelen soruları ce-
vaplandırdı.

Sunumun ardından Bilir’in 

Beyşehir’e ait karma fotoğraf ça-
lışmalarının yer aldığı fotoğraf ser-
gisinin açılışı gerçekleştirildi. Prog-
rama,  Beyşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal Etkinlikler Sorumlusu ve 
Beyşehir Kültür ve Turizm Derne-
ği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ile 
çok sayıda fotoğraf sever katıldı. 
Büyükkafalı, “Bu tür fotoğraf su-
num etkinliklerimiz önümüzdeki 
günlerde yine sürecek. Beyşehir 
Fotoğraf Kulübü yöneticilerimizi 
bu etkinliklerde ilçemizde yaşayan 
fotoğraf severlerle buluşturmaya 
devam edeceğiz. Bu etkinliklere 
verdiği desteklerden dolayı Bey-
şehir Belediye Başkanımız Murat 
Özaltun Bey’e kulübümüz ve fo-
toğraf severler adına çok teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

Beyşehir’de, muharrem ayı 
dolayısıyla iki farklı mahallede 
Cuma namazı sonrasında vatan-
daşlara mehter takımının çaldığı 
marşlar eşliğinde aşure dağıtıldı. 

Yeni Mahalle’de, Ravza Cami-
si Yaptırma ve Yaşatma Derneği 
tarafından Cuma namazı çıkışın-
da vatandaşlara aşure ikramında 
bulunuldu. Genç, yaşlı onlarca 
vatandaş kendilerine ikram edilen 
aşureleri geri çevirmedi. 

 Beyşehir Belediyesi Mehter 
Takımı’nın da konser verdiği aşu-
re etkinliğine Beyşehir Kaymaka-
mı Yusuf Özdemir, Belediye Baş-

kanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe 
Başkanı Mustafa Şenol, kurum 
müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 

Bu arada, AK Parti Beyşehir 
Kadın Kolları Başkanlığı tarafın-
dan düzenlenen aşure etkinliği 
kapsamında da Beytepe Mahalle-
si’nde bulunan bir halı saha tesi-
sinin bahçesinde  Cuma namazı 
sonrasında mahalle sakinlerine 
aşure ikramında bulunuldu.

Programa, Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Kadın 
Kolları Başkanı Emine Kaya, parti-
liler ve vatandaşlar katıldı.

Fotoğrafçılar, Çanakkale’de ecdatla buluştu

Beyşehir Müftüsü Mahmut Çeli-
koğlu, Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun’u ziyaret etti. Müftü Çelikoğlu,  
kendisine eşlik eden din görevlileri ile 
Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsa-
mında Belediye Başkanı Murat Özaltun’u 
makamında ziyaret ederek çiçek takdim 
etti. Belediye Başkanı Murat Özaltun, zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirip din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

Müftü Çelikoğlu, 
Özaltun’u ziyaret etti



Seydişehir’de hayvanların 
yem ihtiyacını karşılamak için 
ekilen silajlık mısır hasadına baş-
landı. Gökhüyük Mahallesi’nde 
30 dönümlük arazide silajlık mısır 
ekimi yapan Memiş Kuş, buğday 
ve ot veriminin düşmesi sonucu 
silajlık mısır ekimine ağırlık ver-
diklerini söyledi. Silajlık mısırı 
hayvanların süt verimini arttır-
dığı için tercih ettiklerini belirten 
Kuş, şunları kaydetti: “Her sene 
mısır ekiyoruz. 30 yıldır da tarım 

ve hayvancılıkla uğraşırım. Yem 
fiyatları pahalı olduğundan çok 
sayıda hayvan sahibi silajlık mısır 
ekmek zorunda kaldı. Bu yıl geçen 
yıllara oranla mısırın verimi çok 
daha iyi. İnşallah emeğimizin kar-
şılığını alırız.” Bu yıl 10 bin dekar 
alanda silajlık mısır ekimi yapıldı-
ğı ve bu alandan da 50 bin tonun 
üzerinde ürün elde edilmesinin 
beklendiği ifade edildi.
n AA

Seydişehir ilçesinde Botanik 
Bitkiler Fotoğraf Sergisi açıldı. 
Adile Baysal Kültür Evi’nde dü-
zenlenen serginin açılışında ko-
nuşan Selçuk Üniversitesi (SÜ) 
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Bo-
tanik Bilim Dalı Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr Osman Tugay, Toroslar’ı 
karış karış gezerek objektiflerine 
yansıttığı çiçekleri fotoğrafladı-
ğını söyledi. Toros Dağları’nın 
dünyanın en çok bitki çeşitliliğine 

sahip bölgelerinden biri olduğunu 
aktaran Tugay, “Fotoğrafladığım 
30 botanik çiçek, bilimsel araş-
tırmalara katkı sağlayacak. Yaptı-
ğımız çalışmalar ilaç sanayimizin 
kurulmasına ışık olacak. Bu sergi-
nin açılmasını sağlayan ve ev sa-
hipliği yapan Seydişehir Belediye 
Başkanlığına teşekkür ediyorum.” 
dedi.  Serginin bir hafta açık kala-
cağı öğrenildi.
n AA
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Saka kuşu avcısına bin 654 lira para cezası 
Konya’da saka kuşunu ‘canlı 

mühre’ olarak kullanıp, yine saka 
kuşu avlamak istediği öne sürü-
len R.A.’ya bin 654 lira para cezası 
uygulandı.  Orman Bölge Müdürlü-
ğü’ne bağlı Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şubesi ekipleri, Ilgın ilçesi 
Esentepe Mahallesi yakınları yap-
tığı kontrolde R.A.’yı ‘canlı mühre’ 
olarak kullandığı saka kuşu, ka-
fes ve kapan tertibatıyla birlikte 
yakaladı. R.A., ekiplere bölgede 
oturduğunu ‘canlı mühre’ olarak 
kullandığı ileri sürülen saka kuşu-
nu 2 yıl önce yaralı olarak buldu-
ğunu, iyileştirip, köpeğiyle birlikte 
gezmeye çıktığını iddia etti. Ekip-
ler, saka kuşunu doğaya bırakır-
ken, R.A. hakkında da Kara Avcılı-
ğı Kanunu’na muhalefet suçundan 
bin 654 lira para cezası uyguladı.
n DHA

Karaman’da kurdun saldırısı sonucu yaralandıktan sonra bir mağaraya sığındığı tahmin edilen keçi bölgeye 
işe giden tamirciler tarafından ölmek üzereyken bulundu. Yaralı keçiyi tamirciler sırtlarında taşıyarak kurtardı

Kurdun yaraladığı keçiyi 
ölümden kurtardılar

Karaman’da kurdun saldırısı 
sonucu yaralandıktan sonra bir ma-
ğaraya sığınan ve 10 gün boyunca 
sadece su içerek hayatta kaldığı 
tahmin edilen keçiyi ölmek üzerey-
ken tamirciler buldu. Tamircilerin 
sırtında mağaradan indirilerek şeh-
re getirilen keçi, tedavi ve bakım 
sürecinin ardından yeniden sağlığı-
na kavuştu. 

Yeni Sanayi Sitesinde iş yeri 
bulunan Yavuz Selim Aksoy, diğer 
usta arkadaşları ile birlikte arızala-
nan bir kepçeyi tamir etmek için 
merkeze bağlı Güldere köyü şifalı 
su mevkisine gitti. Burada arıza-
lanan kepçeyi tamir eden Yavuz 
Selim Aksoy ve arkadaşları tam 
ayrılacakları sırada kepçe operatö-
rü kendilerine ileride bulunan bir 
mağaranın içinde keçi gördüğünü 
söyledi. Mağaradaki keçiyi merak 
eden Aksoy ve arkadaşları 3 kilo-
metre uzaklıkta bulunan mağaraya 
güçlükle yürüyerek gitti. Mağaraya 
varan Aksoy ve arkadaşları ope-

ratörün söylediği gibi bir insanın 
güçlükle girebileceği mağara için-
de yaralı vaziyette saklanmış keçiyi 
gördü. 

“YARALI KEÇİYİ SIRTLARINDA 
TAŞIDILAR” 

Güçlükle tehlikeli şartlar altında 
mağaranın içine giren Yavuz Selim 
Aksoy ve arkadaşları, kurdun sal-

dırısı sonucu korkudan mağaraya 
sığınan yaralı keçiyi yakalayarak dı-
şarıya çıkardı. Açlıktan oldukça bit-
kin düşen keçiyi, ölüme terk etmek 
istemeyen Aksoy ve arkadaşları, 
sırayla sırtlarında keçiyi aşağıda 
bulunan araçlarının yanına kadar 
taşıdı. Aksoy, daha sonra aracıyla 
Karaman’a getirdiği yaralı keçiyi bir 

veterinere götürdü. Tedavisini yap-
tırdığı keçiyi daha sonra iş yerinin 
deposuna koyan Aksoy, 25 gündür 
keçiye burada yonca ve yem vere-
rek bakıyor. 

“SAHİBİ BULUNMAZSA HAYIR 
KURUMUNA VERECEĞİM” 

Keçiye iş yerinde bakan Yavuz 
Selim Aksoy, mağarada yaralı va-
ziyette bulduklarını ifade ederek, 
“Arkadaşlarımla birlikte keçiyi 
sırtımızda aşağıya kadar indirdik. 
Keçiyi veterinere götürdüm ve te-
davisini yaptırdım. Şimdi iş yerimin 
deposunda bakıyorum. Keçiyi bul-
duğumuzda ölmek üzereydi. Şimdi 
sağlığına yeniden kavuştu” dedi. 
Keçinin sahibini aramalarına karşı 
bulamadıklarını da anlatan Aksoy, 
“Keçi şu anda bizde duruyor. Eğer 
sahibi gelir ise keçisini kendisine 
teslim edeceğiz. Keçinin kulağın-
da küpesi var. Buradan sahibi belli 
olur. Şayet sahibi bulunamazsa ke-
çiyi bir hayır kurumuna vereceğiz” 
ifadelerini kullandı.  n İHA

Seydişehir’de silajlık 
mısır hasadı başladı

Seydişehir’de botanik bitkiler
fotoğraflarla sergileniyor

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
3 Ekim 2018 Çarşamba  • Yıl: 11 • Sayı: 3456

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY

TCDD, Ankara, Konya, Kayse-
ri, Niğde ve Eskişehir sınırları içe-
risinde otla mücadele kapsamında 
ilaçlama yapacak. 

Konuyla ilgili yapılan açıklama-
da, “Ankara, Yozgat, Kayseri, Niğ-
de, Eskişehir, Sakarya ve Konya 
il sınırları içindeki konvansiyonel 
demiryolu hat ve istasyonlarında 
01-07 ekim 2018, YHT hat ve is-
tasyonlarında 10-18 ekim 2018 
tarihleri arasında otla mücadele 
kapsamında ilaçlama yapılacaktır. 
İnsan ve hayvan sağlığı açısından 
tehlike oluşturan ilaçlama ne-
deniyle, belirtilen demiryolu hat 
kesimleri ile istasyonların çevre-

sinde vatandaşların dikkatli olma-
ları gerekmektedir. Mücadelede 
kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan 
sağlığını etkileyici özellik taşıdı-
ğından; Demiryolu güzergâhı ve 
yakınındaki arazilerde ilaçlama 
tarihlerinden itibaren 10 gün bo-
yunca vatandaşların ilaçlama ya-
pılan sahaya yaklaşmamaları ve 
dikkatli olmaları, belirtilen yerler-
de hayvanlarını otlatmamaları, ot 
hasadı yapılmaması gerekmekte-
dir. Bu sebeple ilaçlamanın baş-
layacağı 01.10.2018 tarihinden 
itibaren 01.12.2018 tarihine kadar 
demiryolu hattının 10 metre ya-
kınına yaklaşılmasının can ve mal 

emniyeti bakımından tehlikelidir” 
denildi. 

İlaçlama programı şu şekilde: 
“01 Ekim 2018 Ankara il sınırları 
içerisindeki Marşandiz İstasyon 
sahası ve Ray Kaynak Fabrikası, 
02 Ekim 2018 Ankara ve Eskişe-
hir il sınırları içerisindeki Marşan-
diz İstasyonu-Hasanbey İstasyonu 
arası, 04 Ekim 2018 Ankara ve 
Yozgat il sınırları içerisindeki An-
kara Gar-Yerköy İstasyonları arası, 
05 Ekim 2018 Yozgat ve Kayseri il 
sınırları içerisindeki Yerköy İstas-
yonu -Kayseri Gar arası, 06 Ekim 
2018 Kayseri il sınırları içerisinde-
ki Kayseri Gar ve varyant sahası, 

07 Ekim 2018 Kayseri ve Niğ-
de il sınırları içerisindeki Kayseri 
Gar-Niğde-Ulukışla İstasyonları 
arası, 10 Ekim 2018 Ankara ve Es-
kişehir il sınırları içerisindeki Mar-
şandiz İstasyonu-Eskişehir Gar 
arası YHT Hattı, 11 ve 13 Ekim 
2018 Eskişehir ve Sakarya il sınır-
ları içerisindeki Eskişehir Gar-Ali-
fuatpaşa İstasyonu YHT hattı, 15 
Ekim 2018 Eskişehir ve Ankara il 
sınırları içerisindeki Eskişehir Gar 
-Marşandiz İstasyonu YHT hattı, 
16 ve 18 Ekim 2018 Ankara ve 
Konya il sınırları içerisindeki Mar-
şandiz İstasyonu -Konya Gar arası 
YHT hattı.” n İHA

TCDD otla mücadele için ilaçlama yapacak 
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Savaştan Konya’ya kaçışın hazin öyküsü
Adı, dedesinin çok sevdiği 

‘Türkiyye’ koyulan 85 yaşında-
ki kadın, savaştan kaçtığı Türki-
ye’ye bir kamyonetin üzerindeki 
valizlerin arasında geldi. Kadının 
zorlu yolculuğu Konya’da son bul-
du. Suriye’de yaşanan iç savaş 
sebebiyle Türkiye’ye sığınan 85 
yaşındaki kadın, Cilvegözü Sınır 
Kapısını tekerlekli sandalyesi ile 
valizlerin arasında geçti. Dedesi-
nin çok sevdiği için ismini ‘Türkiy-
ye’ koyduğu yaşlı kadın, bavulların 
arasında yolculuk yaparak Türki-
ye’ye sığındı. 

Suriye’de yaklaşık 8 yıldır de-
vam eden iç savaş sebebiyle bin-
lerce insan hayatını kaybederken, 
binlercesi yerini-yurdunu terk 
etmek zorunda kaldı. On binlerce 
aile birbiriyle ayrılmak zorunda 
kalırken, savaş en çok yaşlılar ve 

çocukları etkiliyor. Hatay’da bulu-
nan Cilvegözü Gümrük Kapısı da 
ilginç hikayelere ev sahipliği yapı-
yor. 

ZORLU YOLCULUK KONYA’DA
 SON BULDU

Son hikayenin kahramanı ise 
85 yaşındaki Suriye vatandaşı 
Türkiyye Kanniş oldu. Hayatını te-
kerlekli sandalyede sürdüren yaşlı 
kadın, Suriye’de yaşanan iç savaş-
tan kaçmak için zorlu bir yolculuk 

yaptı. Geçtiğimiz yıllarda çocukla-
rını Türkiye’ye gönderen Kanniş, 
kendisi ise yük kamyonetinin açık 
kasasında bavullarla birlikte geldi. 
Tekerlekli sandalyede yaşamını 
sürdüren Suriyeli kadının yardımı-

na Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda 
müşteri bekleyen taksi şoförleri 
koştu. Yolcu taşıyan şoförler yaşlı 
kadını kasadan indirerek, gölge bir 
alana aldı. Yaklaşık 5 saat yolculu-
ğun ardından Halep’ten Hatay’a 

gelebilen yaşlı kadın, bavulların 
arasında yaptığı çileli yolculuğa 
rağmen hem savaştan kaçtığı hem 
de çocuklarına kavuştuğu için ol-
dukça mutluydu. Yolculuğu an-
latan Türkiyye Kanniş, “Sabah 
7’de Halep’ten yola çıktım ve Bab 
el-Hava Gümrük Kapısı’na kadar 
geldim. Sonrasında bir kamyone-
tin kasasına bindim. Türkiye kont-
rol noktasında da başka bir kam-
yonetin kasasına binip geldim. 
Tekerlekli sandalyem olmadan 
hiçbir yere gidemiyorum. Zor bir 
yolculuk oldu. Allah’a çok şükür 
öyle veya böyle geldim. İç savaş-
tan kaçıp geldim. Evimiz yıkıldı” 
dedi. 85 yaşındaki Türkiyye Kan-
niş daha sonra bir araya geldiği 
çocuk ve torunlarıyla, ikamet ettiği 
Konya’ya geldi.
n İHA

Selçuk İletişim 6 ayda
8 ödül almayı başardı

Nesibe Aydın Konya’da
öğrenciler sandık başına gitti

Elde ettiği başarılarla adın-
dan sıklıkla söz ettiren Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi 
başarıdan başarıya koşuyor. Sel-
çuk İletişim, son 6 ayda farklı bir 
çok dalda 8 ödül almayı başar-
dı. Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi öğrencileri tarafından 
hazırlanan kısa film ve belgesel-
ler Türkiye’nin en prestijli film 
festivallerinden ödüllerle döndü.

Radyo Televizyon ve Sine-
ma Bölümü öğrencileri, Kısa-Ca 
Film Atölyesi ve Üniversite Te-
levizyonu bünyesinde ürettiği 
filmlerle, Eylül ayında düzenle-
nen başta 25. Uluslararası Ada-
na Film Festivali olmak üzere 
19. Altın Safran Uluslararası 
Belgesel Yarışması ve 5. Yed-i 
Velayet 7 Vilayet film Festiva-
li’nin de aralarında bulunduğu 
prestijli 6 festivalden 8 ödül ka-
zanarak büyük bir başarıya imza 
attı. Öğrencilerin aldığı ödüller 
ise şunlar: Yönetmenliğini Esra 
Yıldırım’ın üstlendiği ‘Çalıkuşu’ 
adlı belgesel film, bu yıl 25.’si 
düzenlenen Uluslararası Adana 
Film Festivali Ulusal Öğrenci 
Filmleri Kategorisinde Jüri Özel 
Ödülüne layık görülürken, İnö-
nü Üniversitesi 11. Uluslararası 
Kısa Film Festivali’nde ise ‘bel-
gesel dalda’ ikinci oldu. Yönet-
menliğini Melisa Tuğrul’un üst-
lendiği “Kırmızı Başlıklı Kız” adlı 

deneysel filmi 600 filmin yarıştı-
ğı Bursa’da düzenlenen 5. Yed-i 
Velayet 7 Vilayet Film Festivali 
Kısa Film Kategorisinde 2. oldu. 
Yönetmenliğini Şenol Çöm’ün 
üstlendiği “Ömürlük Göç” adlı 
belgesel film, Erdemli Belediyesi 
İle Mersin Sinema Derneği’nin 
ortaklaşa düzenlediği 1. Kız Ka-
lesi Film Festivalin’de 306 filmin 
arasında 2.’lik ödülü aldı. Yine 
aynı festivalde yarışan ve yönet-
menliğini Melisa Tuğrul’un üst-
lendiği “Kırmızı Başlıklı Kız” adlı 
deneysel film ‘Deneysel Dalda 
En İyi ikinci Film’ seçildi. Yönet-
menliğini Gökhan Öcal’ın üst-
lendiği “Süheyla” adlı belgesel 
film, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sinema Genel Müdürlüğü Des-
teği İle Rize Valiliği tarafından 
düzenlenen ve Rize’de düzenle-
nen ilk film festivali olma özelli-
ğini taşıyan Çay, Doğa ve Genç-
lik Filmleri Festivali’nde en iyi 
belgesel seçildi. Yönetmenliğini 
Hasan Akıncı ile Zeki Koyun-
cu’nun üstlendiği ‘Nakavt’ filmi 
bu yıl 19.’su düzenlenen ulusla-
rarası Altın Safran Belgesel Film 
Yarışması Amatör Belgesel Film 
dalında ikinci olurken, yine aynı 
festivalde yönetmenliğini Zeki 
Koyuncu’nun üstlendiği “Pe-
likül” adlı film Süha Arın Özel 
Ödülüne layık görüldü.
n HABER MERKEZİ

Karatay ilçesi Erenler Mahallesi’nde yapımı sürem İmam-ı Azam Camii’nin temeli düzenle-
nen törenle atıldı. Temel atma töreninde camilerin Beytullah’ın şubeleri olduğuna işaret edildi

İmam-ı Azam Camii’nin
temeli törenle atıldı

Karatay Erenler Mahallesi’nde 
yapımı süren İmam-ı Azam Cami-
nin temel atma töreni gerçekleşti-
rildi. Törene, Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, AK Parti Karatay İlçe Başka-
nı Mehmet Genç, Konya İl Müftü-
sü Ahmet Poçanoğlu, Karatay İlçe 
Emniyet Müdürü Mustafa Demir-
gül, Karatay İlçe Müftüsü Mehmet 
Akpınar, Karatay Belediyesi Meclis 
Üyeleri, İmam-ı Azam Cami Yap-
tırma ve Yaşatma Derneği Başka-
nı Şaban Topal, Muhtarlar, hayır-
severler ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

İmam-ı Azam Cami Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği Başkanı Şa-
ban Topal konuşmasında İmam-ı 
Azam Cami’nin tamamlandığında 
1200 kişinin ibadet edebileceği 
kapasiteye sahip olacağını belirtti.

Şaban Topal, İmam-ı Azam 
Cami’nin yapımının hayırseverle-
rin katkılarıyla gerçekleştirildiğini 
dile getirdi. Başta caminin yapımı-

na sağladığı büyük katkılar nede-
niyle Hacı Mehmet Çekiç, Hasan 
ve Zeynep Akça olmak üzere tüm 
hayırseverlere teşekkür etti. 

Karatay İlçe Müftüsü Mehmet 
Akpınar, Allahuteala’nın Tevbe 
Suresi 18. Ayette “Allah’ın mes-
citlerini, ancak Allah’a ve ahiret 

gününe inanan, namazı dosdoğru 
kılan, zekâtı veren ve Allah’tan 
başkasından korkmayan kimseler 
imar eder.” diye buyurduğunu 
belirterek; cami yaptırmanın öne-
mini vurguladı. Mehmet Akpınar, 
camilerde ibadetin yanı sıra de-
ğerler eğitimi de verildiğini belirt-

ti. Mehmet Akpınar, İmam-ı Azam 
Cami’nin bir an evvel hizmete 
açılmasını temenni ederek tüm 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya İl Müftüsü Ahmet Po-
çanoğlu, camilerin Beytullah’ın 
şubeleri olduğunu dile getirerek; 
Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli’ye ve emeği geçen 
tüm hayırseverlere teşekkür etti. 
İmam-ı Azam’ın İslam Fıkhının 
üstadı olduğunu belirten Ahmet 
Poçanoğlu; İmam-ı Azam Ca-
mi’nin hayırlara vesile olmasını 
diledi. 

KUBBE BETONU İHATA DUVARI 
ÇEVRE DÜZENLEMESİ KARATAY 

BELEDİYESİ’NDEN
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli, Karatay’ın geliştiğini 
ve değiştiğini vurgulayarak; birkaç 
yıl içerisinde Karatay’da 1-2 katlı 
bina kalmayacağını dile getirdi. 
Başkan Hançerli gerçekleştirdikle-
ri İmar Revizyon Planlarında cami, 
Kuran kursu, okul yerlerinin hazır 
olduğunu getirdi. Başkan Hançer-
li, şu an Karatay’da yapımı süren 
38 cami olduğunu belirtti.

İmam-ı Azam Caminin kubbe 
betonunun, ihata duvarının, çevre 
düzenlemesinin Karatay Belediye-
si tarafından gerçekleştireceğinin 
müjdesini veren Başkan Hançerli, 
İmam-ı Azam Cami’nin hayırlara 
vesile olmasını temenni etti.   Ka-
ratay Kaymakamı Abdullah Selim 
Parlar, camilerin önemine deği-
nerek; İmam-ı Azam Cami’nin 
yapımında emeği geçen tüm ha-
yırseverlere teşekkür etti. Konuş-
maların ardından protokol tarafın-
dan İmam-ı Azam Cami’nin temeli 
dualar eşliğinde atıldı.
n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın Eğitim Kurum-
ları Konya Kampüsünde 3. Sınıf 
öğrencileri demokratik hakları-
nın kullanarak, sınıf temsilcilerini 
seçmek için sandık başına gittiler. 
Öğrenciler demokratik haklarını 
kullanarak sınıf başkanlarını seçti.

Nesibe Aydın Eğitim Kurum-
ları bünyesinde eğitim-öğretim 
faaliyetini sürdüren Nesibe Ay-
dın İlkokul 3-B sınıfı öğrencileri 
2018-2019 eğitim-öğretim yılı 
içerisinde görev yapacak olan sı-
nıf başkanlarını, sınıf içerisinde 
kurdukları sandıkla ve demokra-
tik haklarının kullanarak seçtiler. 
3 adayın kıyasıya bir mücadele 

ettiği 3-B sınıfı öğrencileri sınıf 
öğretmenleri nezaretinde oylarını 
kullanarak başkan ve başkan yar-
dımcılarını seçtiler. Nesibe Aydın 
Konya Okulları yönetim kurulu 
Üyesi Can Ünal, “Öğrencilerimi-
zin demokratik haklarını kullana-
rak başkanlarını seçmelerini ve 
geleceğimizin teminatı olan öğ-
rencilerimiz, ülke geleceği için oy 
kullanmayı da bu vesile ile öğren-
melerinden dolayı mutlulukla kar-
şılıyoruz. Emeği geçen öğretmen 
ve öğrencilerimize bu anlamlı et-
kinlikten dolayı kutluyor ve teşek-
kür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 

Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

Ambalaj San.Tic. A.Ş. bünyesinde çalışacak takım akadaşları arıyoruz.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE MEVCUT İMALAT 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

- 22 – 40 yaş arası
- Askerlik hizmetini tamamlamış,
-Tam zamanlı,
- Bay, 
- Sorumluluk bilinci yüksek, 
- Vardiyalı sistemde çalışabilecek
- Vasıflı&vasıfsız elemanlar istihdam edilecektir.

1.Organize Sanayi Bölgesi Çevreli Sk.No:6-8 SELÇUKLU /KONYA 
TEL. 0 332 251 39 40

SEZERSAN AMBALAJ

NOT: Servis ve yemek imkanları firmamız tarafından 
karşılanacaktır.Tecrübeli, askerliğini yapmış kişiler tercih sebebidir.

Müracatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve 
Temizlik işlerine 

bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

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

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76

ELEMAN 
ARANIYOR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

3 KAPORTACI
3 BOYACI 
3 OTO TAMİRCİ (VASIFLI)

elemanlar alınacaktır.
Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi Sitesi 
Efsane Sokak No: 78 Selçuklu / KONYA

Tel: 0 543 874 22 54
ÇAVUŞOĞLU

Hasar Onarım Merkezi

ELEMAN ARANIYOR

Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/KONYA

Tel: +90 332 239 23 39   Cep: 0 554 612 18 21
Fax: +90 332 239 23 19

Firmamızda çalıştırmak üzere,

3 Dış Ticaret Bölümü Lise veya Üniversitenin ilgili 
bölümlerinden mezun,
3 İngilizceyi anlayabilen ve konuşabilen,
3 Askerlikten muaf yada tecilli
3 İletişimi ve diksiyonu düzgün,
3 Takım çalışmasına yatkın,
3 En Az B Ehliyetine sahip,
3 Dış Ticaret Satış ve Pazarlama Bölümü için İş 
Arkadaşı aranmaktadır.

ELEMAN ARANIYOR
PREFABRİK BETON ELEMANLARI ÜRETİMİ YAPAN 

TESİSİMİZİN BAKIM ATÖLYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

� ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
� TERCİHEN İLGİLİ MESLEK LİSESİ 
MEZUNU,
-  TEKNİK BAKIM ELEMANI,
-  GAZALTI KAYNAKÇILARI
-  AYRICA VASIFSIZ ELEMANLAR,

ALINACAKTIR.

ADRES: BİRİKETÇİLER SANAYİ ÜMMÜGELİN SOKAK NO:20 KARATAY/KONYA

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

 

• Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu bilgisi ve muhammen bedeli (K.D.V.dahil) yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde açık 
teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir. Muhammen bedeller 1 inci yıl içindir. 2 nci ve 3 üncü yıl kira bedelleri Belediye Encümenince belirlenecektir.
• İhalesi 10.10.2018 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
• İhaleye gireceklerin en geç ihale günü saat 12:00’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanun gereği teminat 
yerine geçen ve  4 üncü maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğine ibraz etmeleri gerekmektedir.
• İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
• Dilekçe, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir 
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve 
tüzel kişiliğin imza sirküleri,
• İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
• İstekliler adına vekalet iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza 
beyannamesi.
• Kır düğün salonu ihalesine girecek her bir gerçek kişi veya tüzel kişilik daha önce Sosyal Güvenlik Kurumunun konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 
kısmının herhangi bir sınıfında işletmeci olduğuna ve bu işyerinde en az 13 kişi çalıştırdığına dair ilgili kurumdan tevsik edilmiş geriye dönük 4 aylık sigorta 
prim bildirgelerini ibraz etmek zorundadır.
• Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak  girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin 
her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
• Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.

• Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 867765

S.No Mahalle Ada/Parsel Niteliği/M2 Adres/Kapı No 1 Yıllık Muhammen 
Bedel TL.

Geçici Teminat 
Bedeli TL.

İhale İştirak Teminat 
Bedeli TL.

1 Karaaslan Üzümcü 33016/1 Kır Düğün 
Salonu 11.296,05

Karaaslan Üzümcü Mh. 
Dervişhan Sk. No:11-13-15 500.000,00 15.000,00 35.000,00

2 Selim Sultan 25809/10 Market / 664,00 Selim Sultan Mh. Selim 
Sultan Cad. No:157/C 100.000,00 3.000,00 7.000,00

3 Fetih 22663/3 Fırın / 43,00 Fetih Mh. Ş.Ulema Yahşi 
Cad. No:147/D 7.500,00 225,00 -----
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ZAYİ
Selçuk Üniversitesi 
Fransız Dili ve Edebiyatı 
Bölümünden almış 
olduğum 102609069 
nolu öğrenci kimlik kartımı 
kaybettim, hükümsüzdür.

REYYAN DURAN

Z-402

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı 

kaybettim, 

hükümsüzdür.

TALHA ELİBOL

Z-403

Beyşehir’de doğa yürüyüşü etkinliği ger-
çekleştirildi. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği 
Doğa Yürüyüş Topluluğu ve Beyşehir Belediyesi 
işbirliğinde çok sayıda doğaseverin katıldığı doğa 
yürüyüşü etkinliği yapıldı. Doğaseverler, Yeşil-
dağ Mahallesi, Ecirli bölgesindeki bin 790 metre 
yüksekliğindeki Flama Taşı Zirvesi’ne tırmandı. 
Yaklaşık 7 kilometre mesafeli parkurda ormanlık 
ağaçlar arasından yürüyerek zirveye çıkan doğa-
severler, Beyşehir Gölü’nü yüksekten fotoğraf-
lama fırsatı buldu. Beyşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal Etkinlikler Sorumlusu ve Kültür ve Turizm 
Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazeteci-
lere yaptığı açıklamada, bir süredir ara verdikleri 
doğa yürüyüşü etkinliklerine yeniden başladıkla-
rını söyledi. Etkinlik çerçevesinde zirveye tırma-
nırken bölgedeki doğada kendiliğinden yetişen 
sonbahar çiçeklerini de görme imkanı buldukla-
rını vurgulayan Büyükkafalı, “Yıllardır doğa yürü-
yüşü etkinliği düzenliyoruz. Son etkinliğimizde ilk 
kez doğaseverler olarak bir yaban domuzu sürüsü 
ile karşılaştık. Yürüyüş esnasında 50 metre önü-
müzden geçen 20’ye yakın yaban domuzu bizleri 
bayağı bir tedirgin etti.” dedi.
n AA

Doğaseverler 
zirveye tırmandı

Ereğli’de 150 milyonluk yatırım 
yapıp, bisküvi fabrikası kuran Irak 
uyruklu Abdurrahman Zade, Türk 
vatandaşlığı almak istiyor

Gıda sektörü üzerine 18 yıldır 
çalışan Abdurrahman Zade, Irak’ın 
Erbil ilçesinde yaşarken, 2017’de 
Ereğli ilçesine 150 milyonluk yatı-
rım yaparak, bisküvi fabrikası kur-
du. Günlük 220 ton üretim kapasi-
teli tesiste 413 kişi istihdam edildi. 
İşçilerin büyük bölümünün Ereğli 
halkından olduğunu belirten Ab-
durrahman Zade, bu yılbaşından 
itibaren üretime başladıklarını ve şu 
an kapasitelerinin yüzde 30’u kadar 
üretim yaptıkları için işçi sayısının az 
olduğunu belirtti. Yüzde 100 kapa-
site ile üretim yapmaya başladıkla-
rında işçi sayısının artacağını dile ge-

tiren Zade, niçin Türkiye’ye yatırım 
yaptığını da anlattı.

‘BİR AN ÖNCE TÜRK VATANDAŞI 
OLMAK İSTİYORUM’

Türk vatandaşlığı hakkı elde 
etmek için Türkiye’ye yatırım yap-
maya karar verdiğini belirten Ab-
durrahman Zade, “18 yıldır gıda 
sektörüyle uğraşıyorum. Avrupa’ya 
ya da Türkiye’ye yatırım yapmak 
için 2 yıl araştırma yaptık. Bu sü-
reçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, yabancı yatırımcıya des-
tek olacaklarını ve Türk vatandaşlı-
ğı hakkını vereceklerini söyleyince 
yatırımı Türkiye’ye yapmaya karar 
verdim’’ diye konuştu. 

Fabrika için 150 milyonluk ya-
tırım yaptığını dile getiren Zade, 
‘’Üretimimizin yüzde 100’ü ihraç 

ediliyor. 13 ülkeye şu ana kadar 8 
milyon dolar ihracat yaptık. Yıl so-
nuna kadarki hedefimiz 15 milyon 
dolar’’ dedi. 

Türkiye’ye 2008’den itibaren 
sürekli gelip, gittiğini belirten Ab-
durrahman Zade, son 1,5 yıldır da 
Ereğli’de yaşadığını söyledi. Türk 
vatandaşı olmak istediğini dile ge-
tiren Zade, ‘’Yabancı yatırımcılara 
Türk vatandaşı olunması konusunda 
kolaylık sağlanıyor. Ben de Türk va-
tandaşı olmak için başvurdum; ama 
şu ana kadar çeşitli prosedürler ne-
deniyle olamadım. Bir an önce Türk 
vatandaşlığı hakkına sahip olmak 
istiyorum. Türk vatandaşı olduktan 
sonra işlerimiz daha kolaylaşacak. 
İhracat için yurt dışına daha kolay 
çıkacağım’’ dedi.   n DHA

Iraklı yatırımcı, Türk 
vatandaşı olmak istiyor 

ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Anabilim Dalı Yerel Yönetimler ve Siyaset Bilim 
Dalı’ndan aldığım Yüksek Lisans Öğrenci Kimlik Kartımı 
kaybettim, hükümsüzdür.  

Yusuf AVCI
Öğrenci No: 17810402052

Z-401
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Birleşmiş milletlerin 73’ncü kuru-
luş yıldönümünde yapılan konuşma-
larda en ilgi çekeni, özellikle ülkemiz 
açısından Trump’ın dünyayı umursa-
maz konuşması ve Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ının insan-
lığa duyarlıi, insanlık için kaygılanan 
konuşmasıydı.

Üstelik dört milyon sığınmacıya  ev 
sahipliği yapan, dünyanın her yerindeki 
insanlık dramlarına duyarlı tavırları ile  
vicdan sahibi Türk milletinin   yaptıkları 
Cumhurbaşkanının konuşmasının  altı-
nı dolduruyordu.

Trump ise Kasım ayında yapılacak 
seçimlerin tedirginliği ve başındaki 
dava süreci ile sanki Temsilciler Mec-
lisinde kendini savunmaya çalışan bir 
başkan gibiydi.

Sadece Amerikan medyası  bu 
toplantıyı izliyori,dünya kamuoyunun 
temsilcileri basını yokmuş gibi.

Sanki  dünyanın dört bir tarafında 
Amerikan üstleri, yoktu!

Dünyanın bütün  denizlerinde 
Amerikan gemileri yoktu.

Amerikan şirketleri dünyanın her 
tarafında işler yapmıyor, Sanki  diğer 
dünya şirketleri ile işbirlikleri yoktu!

Dünyadan  sadece mal ithal edi-
yor, dünyaya mal satmıyordu!

Amarikan ekonomisi dış dünya-
dan soyut, içine kapalı bir ekono gibi!

Koca dünya pazarı sanki hiç umur-
larında değildi!

Adalet kavramı hiç önemli değil, 
yapılanları kamufle eden bir ambalaj 
gibi bir tavırla konuşuyordu.

Trump öyle konuştuk ki; Amerika 
dünyanın hamisi olamya çalışan devlet 
değil, kendi şirketini kurtarmaya çalı-
şan, , amcı sadece kar ve gücü maksi-
mize etmek isteyen yerel  tüccar hava-
sındaydı.Öyle bir konuştuk ki; Amerika 
küresel bir devlet değil,Amerikalılar da 
dünyalı değildi!

Kurulda bulunanların bazen düşük 
seviyeli, bazen de ince alaylı alkışlarını 
bile görmezden gelen  ince tepkilerini 
bile, büyük bir pişkinlikle herkes beni 
ilgi ile izledi, taktir etti diyecek kadar da 
geniş alelade biri gibiydi.

İnsanlık bu kadar ayak altına alına-
mazdı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Tay-
yip Erdoğan’ının insanlığı kucaklayı-
cı,yaşanan dramlara çözüm olacak 
şekilde, Birleşmiş milletlerin yeniden 

yapılanmasını önermesi,-
herkesin elini taşın altına 
koymasını talep etmesi 
kurulda olanların takdirini 
topladı.

Dünya beşten bü-
yüktür diyerek, Birleş-
miş Milletler Güvenlik 
Konseyinin daha adil bir 
yapılanma ihtiyacını vur-
gulaması, 

Bu tavır elbette salonda ve dünya 
kamuoyunda sempati ile karşılanmış-
tır.

73 yılında Birleşmiş milletler çö-
züm üretemeyen sembolik bir kuruluş 
haline gelmiştir.Ciddiye alınır yanı kal-
mamıştır. 

Kınamanın ötesinde bir iş yapa-
mamaktadır.

Mesela İsrail’in Filistin politikalrın-
da çaresiz kalmıştır.

Afganistan, Irak,Libya,Suriye gibi 
ülkelerden milyonlarca insan göçe zor-
lanmış, göçmenlere çözüm üretileme-
miştir.Yüz binler Birleşmiş Milletlerin 
çaresiliğinden ama açlıktan ama göç 

yolunda telef olmuş, ol-
maktadır.

Orta doğu, Kuzey  
Afrika, Afrika ve Afganis-
tan’da olaylara görünürde 
insanlık adına barış de-
mokrasi gibi kavramlarla 
yaklaşılmakta ise de stra-
tejik konumlanma icabı 
yeniden yapılanma gibi 

bakılmaktadır.
Böyle bir ortamda Trump sanki 

küreselleşmeden vaz geçmiş, içine ka-
panmakta olan ülke görünümü çizmiş-
tir. Aslında sorumluluktan kaçmaktan 
başka bir şey değildir bu.

Öyle bir algı oluşturulmaya çalışılı-
yor ki sanki Amerikan kağıdı dolar olup 
karşılığında dünya zenginlikleri Ameri-
ka’ya transfer edilmiyor.!

Yani kağıt karşılığında dünya re-
zervleri  Amerikan lehine trampa edi-
liyor.

Kendi ülke refahını dünya insalı-
ğının sırttına yükleyip,dünya insalarını 
dilenci pozisyonuna sokuyor!

Böyle durumda neler yapılmalı’

Öncelikle yerli üretime ağırlık ve-
rilmeli.

Yerli üretim yapılırken milli tek-
nolojiye de geçilmeli yoksa  başkala-
rının teknolojisi ile ülkemizde üretim 
yapmak onların ekmeğine yağ sürmek 
olur. Sadece yerli üretim bir tuzağa dö-
nüşebilir.

Özellikle çok güçlü olduğumuz ta-
rım ve gıda sektöründe, kendi doğal ve 
milli tohumumuza hızla geçmeliyiz.

Milli üretime bakış açımızı güncel-
leyerek, maliyet minimizasyonu ve kat-
ma değer maksimizasyonu ile üretime 
geçmeliyiz.

Fındık, Baklagil, hububat gibi ülke-
mizin güçlü potasnsiyelinde en azın-
dan itahalatı durdurup fındık gibi fazla 
üretim yaptığımız alanlarda piyasa ya-
pıcı olmalıyız.

Bu konuda güzel gelişmelr var. 
Piyasa yapıcılığının olmazsa olmazı 
depolama alanında büyük teşvikler ve 
yatırımlar var.

Savunma sanyiindeki millileşme 
harketini, anadolu sanayinin de entegre 
ederek gelişme yolu açılmalı, anadolu 
sanayisinin de yüksek teknolojiye girişi 
sağlanmalı.

Özellikle küçük ve orta ölçekli iş-
letmelerde  kalifiye insan kaynakları ile 
çalışma konusundaki  isteksizliği gider-
mek lazım.

Bu sistemli ilkeleşmiş şirketlerle 
yapılabilir. Yoksa dar bakış açısı ile 
küresel düzeyde ekonomi üretmek  sü-
rekli olmaz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleş-
miş milletlerde bu güçlü çıkışının altını 
doldurmak,  Sanayi ; Ticaret ,esnaf 
odaları ve diğer meslek kuruluşlarının 
küresel düzeyde bir devlet olma nın ku-
rumları olma konusunda bilinçlenmesi 
gerekmektedir.

Bu küresel düzeyde bir icraat de-
mektir. Sadece dilemek bunu birile-
rinden beklemek saflık ya da uyanıklık 
olur.

Parasal büyüklük zenginlik demek 
değil. Asıl zenginlik gelişmektir.

Yoksa  küçük köylerde trampacılık 
yapan tüccarlar gibi davranan Trump 
bütün dünyanın gözüne baka baka he-
pimizle alay eder.

Üstelik cebimize kendi dolarını ko-
yarak hatta kendi kendimizle alay eder 
hale geliriz.

TRU(A)MPACI

Karapınar İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Sami Sağdıç, öğrenci servis 
şoförlerinin büyük sorumluluk 
taşıdığını bildirdi. Sağdıç, İbra-
him Gündüz Anadolu Lisesinde 
düzenlenen toplantıda öğrenci 
servis şoförlerinin büyük sorum-
luluk taşıdığını söyledi. Sağdıç, 
toplantıda güvenlik güçleriyle 

yaptıkları görüşmeyle servislerin 
sürekli denetlenmesi konusunda 
karar alındığını, servis şoförlerinin 
özellikle öğrencileri taşırken trafik 
kurallarına uymaları konusunun 
da yakından takip edileceğini ifade 
etti. Toplantıya, okul müdürleri ve 
servis şoförleri katıldı.
n AA

Karapınar Kaymakamı Musta-
fa Karaca, Kayacık Mahallesi’nde 
vatandaşlarla bir araya geldi. Kara-
ca, sosyal devlet anlayışı içerisinde 
vatandaşların yanında olduklarını 
göstermek için sık sık mahalle zi-
yaretleri yaptıklarını söyledi. Devlet 
imkanlarını ihtiyacı olan vatandaşla-
ra sunmanın görevleri olduğunu dile 
getiren Karaca, “Bu tür ziyaretlerle 
devlet vatandaş ilişkisini daha da 

kuvvetlendirmek ve devletin vatan-
daşlarımızın yanında olduğunu gös-
termek istedik. Onların sorunlarını 
dinliyoruz. Sorunların çözümü nok-
tasında yardımcı oluyoruz. Gerek 
yaşlı ve gerekse yardıma muhtaç ai-
lelerimizin daima yanlarında olmaya 
devam edeceğiz.” dedi. Ziyarette, 
Kaymakam Karaca’ya İlçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Müdü-
rü Hatice Soran eşlik etti.  n AA

Seydişehir’de çevreyolu 
aydınlatma çalışmaları başladı

Seydişehir’de Çavuş, Bos-
tandere, Karabulak Kavşağı 
girişleri ile Yeni Oto Sanayi ve 
Marangozlar Sanayi Kavşağı 
arasında kalan karayolunda 
aydınlatma çalışmaları başladı. 

Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal’ın MEDAŞ 
ve TEDAŞ Genel Müdürleri ile 
yaptığı kazaların önlenmesi ve 
Çevreyolu aydınlatma talebi 
görüşmeleri sonuç verdi. Ay-
dınlatma çalışmalarının 1 aylık 
gibi kısa bir sürede sonuçla-
nacağını kaydeden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Konya 
Seydişehir Karayolu, Çavuş, 
Gevrekli, Bostandere Mahalle-
si girişlerinde bulunan kavşak-
larında aydınlatılarak kazaların 
önlenmesi konusunda çalış-
maların yapılacağını söyledi. 

MEDAŞ ve TEDAŞ Genel 
Müdürleri ile yaptığı girişim-
ler sonucu ışıklandırma çalış-
malarının başladığını belirten 
Başkan Tutal, Çavuş, Gevrekli 
ve Bostandere Mahallerimizin 
girişleri, Yeni Oto Sanayi ve 
Marangozlar Sanayi arasın-
da bulunan yol güzergahında 
yaşanan kazalar nedeniyle ay-
dınlatma yapılması yönünde 
sürekli talepler oluyordu. Du-

rumu MEDAŞ ve TEDAŞ Genel 
Müdürlerimiz ve Karayolları ile 
görüştük. Görüşmelerimiz so-
nucu yatırım programına alı-
nan kavşaklarımız ile Yeni Oto 
Sanayi ve Marangozlar Sanayi 
güzergahın ihalesi yapıldı. 1 
milyon 550 lira bedelle, yapı-
mına başlanılan güzergahları-
mızda su kanalları, orta refüj-
ler ve Gevrekli, Bostandere, 
Çavuş mahallelerimizin giriş-
lerinde bulunan kavşaklarda 
peyzaj düzenleme çalışmaları 
belediyemiz tarafından yapıla-
cak” dedi.  Vatandaşların can 
ve mal güvenliğinin önem-
li olduğunu kaydeden Tutal, 
“Yaşanan kazalar ve olumsuz-
luklar nedeni ile birçok sıkıntı 
yaşanmıştı. Vatandaşlarımızın 
talebi ve yaptığımız girişimler 
sonuç verdi. Bu konuda eme-
ği geçen Karayolları Müdürlü-
ğümüze, MEDAŞ ve TEDAŞ 
Genel Müdürlerimize teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullan-
dı.  Başkan Tutal, ayrıca Alay-
lar 1 Mahallesinde Seydişehir 
Belediyesi tarafından yapılan 
asfaltlama çalışmalarının ta-
mamlanarak aydınlatma çalış-
malarının yapıldığı kaydetti.
n İHA

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, farklı kaynaklardan getirilecek suların su hac-
mi son dönemde giderek azalan Beyşehir Gölü’nün kurtuluş reçetesi olacağını söyledi

Beyşehir Gölü’ne
cansuyu aranıyor

Özaltun, yaptığı açıklamada, bu 
yıl su seviyesi oldukça düşen Beyşehir 
Gölü’ne farklı kaynaklardan su akta-
rılması konusunda yeni bir proje ha-
zırlığı içerisinde olunduğunu söyledi. 
Bu projenin devreye girmesi ile farklı 
kaynaklardan su getirilmesi halinde 
Beyşehir Gölü’nün gelecek 50 ve 100 
yılının kurtulmuş olacağını belirten 
Özaltun, “Yürütülecek bu proje ile il-
gili ayrıntıların önümüzdeki günlerde 
netleşerek kamuoyuna açıklanmasını 
bekliyoruz”dedi.

Özaltun, Türkiye’nin en önemli ve 
en büyük tatlı su kaynağı durumun-
daki Beyşehir Gölü’ne ülke olarak hep 
birlikte sahip çıkılması gerektiğini 
vurguladı. Gölün elden gitmesi halin-
de geriye gelmesinin belki de müm-
kün olmayacağının altını çizen Özal-
tun, Beyşehir Gölü su hacminin çeşitli 
sebeplerle her geçen gün azaldığına 
dikkati çekerek, “Türkiye olarak gelin 
Beyşehir Gölü’ne çözülmesi gereken 

sorunları konusunda hep beraber sa-
hip çıkalım. Beyşehir Belediyesi ola-
rak zaten gölün sorunlarının çözümü 
noktasında en üst düzeyde girişim-
lerimiz devam ediyor. Bu sorunların 
çözümü hususlarında ilgili tüm ku-
rumlarımızdan ve vatandaşlarımız-
dan da destek ve katkılar sunmasını 
bekliyoruz. Beyşehir Belediyesi olarak  
geçmişte Cumhurbaşkanlığımızdan, 
bakanlarımızdan, Çevre,Şehircilik, 
Orman ve Su İşleri Bakanlıklarından 
bazı projelerin hazırlanmasına yönelik 
taleplerimiz olmuştu. Öncelikle gölde 
zemin temizliği olmazsa olmazımız. 
Bu noktada eski Orman ve Su İşleri 
Bakanımız  Veysel Eroğlu döneminde 
bunun onayını almıştık.  Önümüzdeki 
günlerde inşallah Beyşehir Gölü’nde 
kısmi temizlik yapılacak” dedi.

Bu noktada Beyşehir Gölü’nün 
Beyşehir tarafında 50, Hüyük tarafın-
da ise 10 kilometrelik kıyı şeridinde 
kısmi temizlik yapılmasının hedeflen-

diğini vurgulayan Özaltun, şöyle de-
vam etti: “Ankara’nın Mogan Gölü’n-
deki temizliğin bir benzeri  inşallah 
Beyşehir Gölü’nde de olacak. Sosyal 
medyadan sürekli ‘gölümüze sahip 
çıkalım’ deniliyor. Ama nasıl sahip çı-
kalım? Bu noktada Beyşehir Gölü’nün 
kenarlarında bulunan sazlıklar ile di-
ğer taraftan BSA kanalından hunhar-
ca akıtılan suya önce ‘dur’ dememiz 
gerekiyor. Beyşehir Gölü’nün su yö-
netimi DSİ Bölge Müdürlüğümüzce 
yürütüldüğü için defalarca bu konuda 
istişarelerde bulunduk, ilgililerle ko-
nuştuk. Diyoruz ki; ‘Mahkeme kodu 
var 1125.50 olan kot 1124.60 olarak 
belirlenmiş. DSİ, son gün 1124.60’a 
gelinceye kadar gölden su alımı yapı-
yor. Buharlaşma kaybını hesaba kat-
madığı için mahkeme kotunun altına 
düşüyoruz. Her yıl bu böyle olduğu 
için Beyşehir’de yaşayan hemşerile-
rimiz bizi, ‘Başkanım göle, suya niçin 
sahip çıkmıyorsun?’ diye eleştiriyor. 

Ama ortada bir yasa var. Kanunlara 
göre Bölge Müdürlüğümüz gölden 
suyu alıyor, alma hakkına sahip. Ama 
buharlaşma kaybı da eklendiğinde 
durum daha da olumsuz noktalara gi-
diyor.  Biz 2019 yılında Bölge Müdür-
lüğümüzle şunu konuşacağız; mah-
keme kotuna 5 veya 6 santim kalarak 
su alma işini durdurmak istiyoruz. 
Su alımı durduğu zaman Beyşehir 
ve Seydişehir’deki köyler dahil bitki 
ve meyvelerimizi nasıl sulayacağız? 
Bu konuda Bölge Müdürlüğümüzle 
ortak bir formül düşünüyoruz. Kanal-
larda su stoğu yaparak bu sorunun 
da önüne geçmek istiyoruz. Ama, ta-
bii ki bunlar çözüm değil, yaraya bir 
pansuman niteliği taşıyor. En büyük 
çözümün de Beyşehir Gölümüze fark-
lı kaynaklardan su aktarmaktan geç-
tiğine inanıyoruz. Bu sağlandığında 
Beyşehir Gölü’nün  gelecek 50 ve 100 
yılı kurtulmuş olacaktır diye düşünü-
yoruz.”   n HABER MERKEZİ

Okul servis araçları
büyük sorumluluk taşıyor

Kaymakam Karaca 
Karapınarlılarla buluştu

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Son yıllarda çekirdek kabak yetiştiri-
ciliği Konya’mızda artmıştır. Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerine göre 
2013 yılında Türkiye’de %2.51’lik 
ekim alanına sahip olan Konya 2017 
yılında iki kattan daha fazla artış 
ile %5.73 ekim alanına ulaşmıştır. 
Beklentiler karşılanırsa bu artış de-
vam edecek görülmektedir. Aşağı-
da görüleceği gibi ilimizde en fazla 
ekim alanı Çumra(%35.56), Altıne-
kin(%33.06) ve Seydişehir (%12.08) 
ilçelerimizde yapılmaktadır. Bu üç 
ilçe Konya il ekim alanının %80.70’ni 
ve üretiminin de  %82.35’ni üret-

mektedir.Üreticilerimiz 2017 yılı 
istatistiklerinde bu rakamların 
görülmesine rağmen ekim 
alanının daha fazla olduğunu 
da söylemektedirler. Hemen 
belirtmeliyim ki bu ekim alanını 
fazla olabileceği söylemi doğrudur. 
Çünkü “Çerezlik Kabak” destekleme 
kapsamında değildir, bu nedenle 
bazı çiftçilerimiz ÇKS (Çiftçi 
Kayıt Sisteminde) destekleme 
yapılmadığından bildirmemiş 
olabilirler. Kabağın çekirdeği birçok 
faydaları olan ve meyvesi de yem 
ve başka amaçlarla kullanılabilen 
bir bitkidir. Bu nedenle çiftçilerimiz 
adına benim talebim “Çerezlik Ka-
bak yetiştiriciliği” destekleme kap-
samına acilen alınmalıdır.  

Çekirdeklik kabak yazlık bir 
bitkidir ve çekirdek kabağı, kestane 
kabağı, bal kabağı, karpuz, kavun 
gibi bitkilerle birlikte Cucurbitacea 
(kabakgiller) familyasını oluşturmak-
tadır. Kabak bitkisi diğer kabakgiller 
familyasındaki bitkilerle aynı yapıya 
sahiptir ve kabuk, muzokarp (etli 
kısım), endokarp(çekirdekli kısım), 
pürçek bağlar olmak üzere dört kı-
sımdan oluşmaktadır (Bayraktar, 
1970). Kabak çekirdeğinin harman-
lamadan sonraki ortalama nemi 
%65-70 olarak belirlenmiştir. Kabak 
çekirdeği mineraller, esansiyel yağ-
lar ve proteinler bakımından zengin. 
Ayrıca içinde kemikler ve iştah için 
önemli bir madde çinko var. 

Bir bardak kabak çekirdeği gün-
lük çinko, demir ve E vitamini ihti-
yacımızın tamamını, yarım bardak 
kabak çekirdeği ise magnezyum 
ihtiyacımızın tamamını karşılıyor. 
Omega 3 ve omega 6 içeriği beyin 
fonksiyonlarının düzenlenmesine 
yardımcı oluyor. Zihinsel gelişimi 
olumlu yönde etkiliyor. Arjinin adlı 
amino asit sayesinde nitrik oksik 
oluşumu ile damarların esnemesi 
ile kalp problemlerinde kullanılma 
potansiyeli yüksek olduğundan bu 
alanla ilaç yapım    çalışmaları sü-
rüyor. Fosfor içeriyor. Fosfor kemik 
oluşumuna yardımcı oluyor, böbrek 
fonksiyonlarını düzenliyor. Sağlık-
lı kemikler kemik kanseri riskinin 
azalması anlamına geliyor. Özellikler 

erkeklerde belirli bir yaştan sonra 
ortaya çıkan kemik erimesini önlü-
yor yahut azaltıyor. Doymamış yağ 
oranı yüksek olduğundan kandaki 
trigliseridi düşürüyor yani kolesterol 
sıkıntısının çözülmesine yardımcı 

oluyor. Yine bu mantıkla ve phys-
tosterin maddesinin de yardımıyla 
damar kanserine iyi geldiği belirtil-
mektedir. Ayrıca kabak meyvesinin 
yem olarak kullanılması yanında 
alkol, etanol ve biyogaz üretiminde 
kullanılması da araştırılmalıdır. 

Sulama suyu yetersizliği olan 
bölgemizde diğer bazı bitkilere göre 
daha az su ile yetiştirilmesi ve Tablo. 
2’de görüldüğü gibi ilimizde birim 
alandan diğer illere göre fazla ve-
rim alınması önemli bir avantajdır. 
Konya tarımının gündemde olduğu 
bu günlerde dile getirilmesi ge-
rekli önemli bir husus da “Çerezlik 
Kabak” yetiştiriciliğinin destekleme 
kapsamına alınması gerekmektedir. 

Konya–Karaman Tarım Koope-
ratifleri Birliği Başkanı Seyit DAĞ’ın 
davetlisi olarak 28 Eylül 2018 tari-
hinde İçeri Çumra’da bu güne kadar 
tarlada bırakılan “Çerezlik Kabak” 
meyvelerinin yem olarak değer-
lendirilmesi toplantısına katıldık. 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesin-
den Prof. Dr. Mevlüt MÜLAYİM ve 
Prof. Dr. Behiç COŞKUN ve Selçuk 
Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 
Doç. Dr. Esat Sami POLAT’ın katıldı-
ğı bu toplantıda İçeri Çumralı ve Al-
tınekin’li üreticilere “Çerezlik Kabak” 
yetiştiriciliği ve çerezlik kabak mey-
vesinin yem olarak değerlendirilmesi 
ile ilgili teorik bilgiler verilmiştir. Üç 
Öğretim Üyesinin katıldığı bu toplantı 
sonrası çekirdeği alınmış(çekilmiş) 
çerezlik kabak meyvesinin tahıl sapı 
ve tanelik mısır atıklarının ile silaj ya-
pılması konusunda uygulamalı bilgi-
ler verilerek hazırlanan silaj torbalan-
mış ve olgunlaşmaya bırakılmıştır. 
Çekilmiş (çekirdeği alınmış) kabak 
meyvesinde %8-12 kuru madde ve 

önemli besin maddesi bulunmak-
tadır. Bu değer zayi edilmemeli bir 
şekilde değerlendirilmelidir. Çerezlik 
kabak ekimi desteklenir ise ekim 
alanı artacak ve daha fazla materyal 
yem olarak değerlendirilecektir.

Yukarıda resimlerde görüldü-
ğü gibi %75-85 oranında çekilmiş 
kabak meyvesi atıkları %15-25 
oranında tahıl sapı veya tanesi alın-
mış mısır sapları ile karıştırılarak 
silaj paketleme makinasında paket-
lenerek saklanılıp değerlendirilebilir. 
İşletmenin imkânları silaj paketleme 

makinasında yaptırmaya müsait 
değilse işletme içerisinde düzgün 
sert bir zemin üzerine tahıl sapı veya 
tanesi alınmış mısır sapları 20-25 
cm kalınlığında (%15-25) serilerek 
üzerine çekilmiş kabak meyvesi 
atıkları(%75-85) serilerek birkaç kat 
olacak şekilde (en alt ve üst tahıl 
olmalı) yığılarak üzeri kapatılarak silaj 
yapılabilir. Böylece hem tahıl atıkları 
hem de çekilmiş çerezlik kabak mey-
vesi atıkları yem olarak değerlendiril-
miş olacaktır.

Bu yıl 4000 dekardan fazla kabak 
ekimi yapılan İçeri Çumralı çiftçilerin 
yaklaşık 8- 10 bin ton kabak meyve-
sini yem olarak kullanmaları halinde 
kaba yem açığı olan bölgemizde bu 
uygulama çiftçilerimize önemli eko-
nomik katkı sağlayacağı belirtilmiş-
tir. Konya’da resmi kayıtlı 37.250 
dekar alanda makine ile çekilerek 
çoğunluğu tarlada bırakılan kabak 
meyvesinin yem olarak kullanılması 
eskiden küçük işletmelerde hayvan 
yemi olarak değerlendirilmesi halin-
de Konya hayvancılığı için iyi bir kaba 
yem kaynağı olacaktır, israf edilme-
meli ve mutlaka değerlendirilmelidir. 
“Çerezlik Kabak” yetiştiriciliğinin 
destekleme kapsamına alınması 
Konya’mızda ekim alanını artıracağı 
gibi, su kullanımına ve yem ihtiya-
cına da destek olacaktır. Sağlıcakla 
kalınız. 

ÇEREZLİK KABAK ÇEKİRDEĞİ VE MEYVESİ

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

Özenti sonucu evlerimize kadar giren yabancı kelimelere son yıllarda Suriyelilerin açtığı iş yerlerinin tabe-
lalarının da eklenmesi, Türkçe’ye olan hassasiyeti köreltiyor. Bu konuda yetkililerin önlem alması isteniyor 

Türkçe’yi unutuyoruz!

Hayatımıza ve dilimize giren 
birçok yabancı kelimenin yanına, 
artık her mahallede görebildiğimiz 
Arapça tabelalar da eklenince ana 
dilimiz olan Türkçe’ye olan hassa-
siyetlerin yavaş yavaş yok olmasına 
neden oluyor. 

Dünyanın en zengin dilleri ara-
sında yer alan Türkçe, son yıllarda 
büyük bir tahribata uğramış du-
rumda. Emperyalist ülkelerin bile-
rek ve isteyerek kültürel tahribata 
yol açmak için Türkiye’ye dayattığı 
birçok unsurun içerisinde “dil” de 
yer alıyor. Türkçe’ye ve hayatımıza 
sokulan yabancı kelimelerle Türkçe 
hassasiyetinin yok olması amaçla-
nıyor. Bu konuda büyük bir zarar 
gören Türkiye’de neredeyse Türkçe 
unutulacak duruma geldi. İnterne-
tin de etkisiyle bu süreç hızlanırken, 
günlük hayatımızdaki konuşmalar 
bir yana, Türkçe yazılı tabela ne-
redeyse bulunmaz hale geldi. Bu 
duruma 2011 yılında ülkelerinde 
başlayan iç savaş nedeniyle Türki-
ye’ye gelmek zorunda kalan Suriye-
lilerin Türkiye’de açtığı işyerlerin-
deki Arapça tabelalar da eklenmesi, 
Türkçe’nin hayatımızdan uzaklaş-
masına neden oluyor. Bu olumsuz 
duruma karşı yetkililerin önlem 
almasını isteyen vatandaşlar, Kon-
ya’nın hemen hemen her mahal-

lesinde yer alan Arapça tabelalara 
karşı önlem alınmasını istiyor. 

ÖRNEKLERİ VAR
Suriyelilerin Türkiye’ye gelişiyle 

birlikte türeyen Arapça tabelalar, 
hem görüntü kirliliğine neden olu-
yor hem de Türkçe’ye olan hassasi-
yeti köreltiyor. Özellikle Suriyelilerin 
yoğun olarak yaşadığı mahallelerde 
kendini gösteren bu durum, ade-
ta bölgede yabancı bir ülkedeymiş 
algısını uyandırıyor. Geçtiğimiz yıl 
bu olumsuz duruma karşı önlem 
alan Adana Büyükşehir Belediye-
si ve Hatay Büyükşehir Belediyesi, 
Arapça tabelalar konusunda çeşitli 
çalışmalar yürütmüşlerdi. Konya’da 
da benzeri bir uygulamayla Türkçe 
hassasiyetinin ortaya konması bek-
leniyor. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
UYARIDA BULUNMUŞTU

Türkçe konusunda Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen 
yıl düzenlenen Türk Dili Kurulta-
yı’nda hassas davranılması gerektiği 
konusunda uyarılarda bulunmuştu. 
Türkçe’ye uygun olarak tasarlan-
mış ‘F’ klavyenin kullanımının yay-
gınlaşması gerektiğini vurgulayan 
Erdoğan, özenti sonucu hayatımı-
za alınan yabancı kelimelere karşı 
mücadele vermek gerektiğini söy-
lemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Türkçe hassasiyetinden yola çıkarak, 
yabancı tabelalar konusunda gös-
terilecek hassasiyetin, Türkçe’nin 
korunması adına isabetli bir karar 
olacağı düşünülüyor.   
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Mahallelerinize kadar giren farklı dillerdeki tabelalar konusunda düzenleme 
yapılarak Türkçe konusunda hassasiyet gösterilmesi bekleniyor.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, her Salı Halk Günü'nde 
bir araya geldiği vatandaşları dinle-
meye devam ediyor. Hemşehrileri-
nin kendileri için her zaman öncelikli 
olduğunu ifade eden Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, "Haftanın 
her günü her saat vatandaşlarımızla 
hemhal olmak, onların istek ve ta-
leplerine cevap vermek bizim önce-
liğimizdir. Bizim gayemiz Ereğlimize 
layıkıyla hizmet etmek, hizmetlerin 
odağında da hemşehrilerimiz bulun-
maktadır. Ne zaman isterlerse bele-
diyemizin ve bizim kapımız onlara 

hep açıktır. Göreve geldiğimiz ilk 
günden beri belirttiğimiz gibi şehri-
mizi birlikte yönetiyoruz. Bu anlam-
da onların da desteğiyle çalışmaları-
mızı sürdürüyor, şehrimize önemli 
hizmetler kazandırıyoruz. Bundan 
sonraki süreçte de hizmetlerimize 
bu perspektifte devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

Makamların mevkilerin geçici 
olduğuna dikkat çeken Özgüven, 
“Bizler bu makamları hizmet etmek 
için işgal ediyoruz. Bu doğrultuda 
da gece gündüz demeden çalış-
maya devam ediyoruz. Makamlar 

mevkiler gelip geçici, önemli olan 
şehrimizde ve vatandaşlarımızın 
gözünde kalıcı izler bırakabilmektir. 
Gayretle, sevgiyle, samimiyetle de-
diğimiz sloganımızda olduğu gibi bu 
üç olgunun gerektirdiği şekilde yak-
laşımda bulunuyoruz. Biz bu mem-
leketin evladıyız ve burada yaşam 
sürmeye devam edeceğiz. Belediye 
Başkanlığı sürecimizin sonunda da 
hemşehrilerimizle aramızdaki köp-
rünün samimi kurulması ve yaptı-
ğımız hizmetler için bir 'Allah razı 
olsun' sözü bizim en büyük mutlulu-
ğumuz olacaktır” dedi.  n İHA

Özgüven, Halk Günü'nde vatandaşları dinliyor 

www.konyayenigun.com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ
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Ahmet Yesevi Caddesi düzenleniyor Yeni çağrı merkezi numarası hizmette
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

yapımını sürdürdüğü Ahmet Ye-
sevi Caddesi’ndeki çalışmalarda 
sona yaklaştı.  Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, toplamda 2 kilometre olan 
projenin asfalt kısmının 1650 met-
reye kadar tamamlandığını, yaya 
ve bisiklet yolu kısmındaki çalış-
maların ise yüzde 90’ının bittiğini 
ifade etti. 

Başkan Altay, “Ahmet Yesevi 
Caddesi’nde yürüttüğümüz çalış-
malarımız devam ediyor. Caddede 
yağmur suyu hatları tamamlandı. 
7 santimetre binder asfalt yaptı-
ğımız yolumuz, 5 santimetre de 
aşınma olarak tanzim edilecek. Ya-
tay işaretlemeler de sinyalizasyon 
ekiplerimiz tarafından yapıldı. Yine 
yeşil alan ve tretuvar çalışmaları, 
Park Bahçeler ekiplerimizin gay-
retiyle bitme aşamasında. Yolu-
muzun geriye kalan 350 metrelik 

bölümü de en kısa sürede tamam-
lanarak vatandaşımızın hizmeti-
ne sunulacak ve bölge trafiği için 
önemli bir rahatlama sağlayacak” 
ifadelerini kullandı.  Kelebekler 

Vadisi ve Beyhekim Devlet Has-
tanesi güzergahı gibi önemli bir 
noktada hizmet veren Ahmet Ye-
sevi Caddesi’nin yol genişliği ise 
30 metre oldu.   n HABER MERKEZİ

Meram Elektrik Perakende 
Satış A.Ş. (MEPAŞ), yenilenen 
çağrı merkezi numarasıyla kesin-
tisiz hizmet anlayışını sürdürmeye 
devam ediyor.  Abonelerinin bir 
telefonla ulaşabilmeleri, iletişim 
kontrollerinin kaliteli olarak sağ-
lanabilmesi, hizmet kalitesinin ve 
verimliliğin arttırılarak devam et-

mesi amacıyla MEPAŞ çağrı mer-
kezi numarası yenilendi. Abonelik 
işlemleri, bilgi güncelleme, fatura 
ve borç sorgulama, tahsilat ve tari-
fe, online işlemler ve MEPAŞ Kart 
hakkındaki tüm işlemlerin 444 7 
786 numaradan gerçekleştirile-
bileceği bildirildi. Çağrı merkezi 
Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, 

Nevşehir ve Karaman’da bulunan 
abonelere 7 gün 24 saat hizmet 
veriyor. İleri teknolojinin kullanıl-
dığı çağrı merkezinde tüm baş-
vurular kayıt altına alınarak ilgili 
birimlere anında iletiliyor. Başvu-
rular sonuçlandığında abonelere 
SMS yoluyla gerekli bilgilendirme-
ler yapılıyor.  n HABER MERKEZİ

Fırat Kalkanı Harekatı’yla te-
rörden temizlenen bölgelerde din 
görevlileri hem insani yardım hem 
de din işleri alanlarında Suriyelilere 
hizmet veriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
görevlendirdiği din görevlileri, Bab, 
Cerablus, Çobanbey ve Azez bölge-
lerinde Suriyelilere yol gösteriyor.

Türkiye’de müftü, cami imami, 
Kuran kursu öğreticisi olarak görev 
yapan söz konusu görevliler, Suri-
ye’de Kuran kursları, cami tadilat-
ları ve mefruşatları, imam-müezzin 
seçimleri ve insani yardımların da-
ğıtılması faaliyetlerinde bulunuyor.

Suriye’de görev yapan din gö-
revlileri, çalışma şartlarını ve bu-

lundukları yerlerdeki halkın duru-
munu AA muhabirine anlattı.  Kilis 
Müftü Yardımcısı ve Azez Din Hiz-
metleri ve İnsani Yardım Koordina-
törü Hüseyin Demirhan, “Terörist-
lerden temizlenen bu bölgelerde 
ibadet ihtiyacını karşılamak üzere 
gayret gösteriyoruz. 2017’nin ba-
şından başlayarak bu bölgedeki 
tadilata ihtiyacı olan camileri tespit 
ettik. İlk etapta 66 camiyi restore 
ettik. Pazarcı, Mare, Soran, Çoban-
bey’de 160 cami ve dört müftülük 
binası da 2018 yılında hizmete gi-
recek.” dedi.

CAMİ TADİLATLARI, KURAN 
KURSLARI, HAFIZLIK EĞİTİMİ
Gaziantep İl Müftülüğünde Bab 

İnsani Yardımlar ve Din Hizmetleri 
Sorumlusu Selahattin Yıldırım da 
“Göreve başladığımda ilk hedefi-
miz camileri ibadetlere hazır hale 

getirmekti. Camilerin tadilatlarına 
başladık. Komisyonlar kurarak ca-
milerde görev alacak Suriyelileri 
tespit ettik. Şu an Bab bölgesinde 

400 görevli arkadaşlarımızla hiz-
met ediyoruz.” dedi. 

Yıldırım, Kuran kurslarında 7 
bin 500 civarında öğrencileri ol-
duğunu ifade etti. Bab’da haliha-
zırda 300 bin sivilin yaşadığını dile 
getiren Yıldırım, her geçen gün 
Türkiye’den dönüşler olduğunu ve 
ilçedeki istikrarın artması nedeniy-
le diğer bölgelerden göç de aldığını 
vurguladı. Yıldırım, terör örgütü 
DEAŞ işgalinden kurtarılmasının 
ardından ilçeye ilk geldiklerinde 
nüfusun yüz bin civarında olduğu-
nu paylaştı. 

KAMPLARDA EĞİTİM VE 
GIDA DESTEĞİ

Kilis Müftü Yardımcısı ve Su-

riye’deki kamplarda Din Hizmet-
leri ve İnsani Yardım Sorumlusu 
Mehmet Çoban da kamplardaki 
faaliyetleri şöyle özetledi: “İhtiyaç 
olan kamplarda büyük çadırlardan 
mescitler yapıyoruz. İmam, müez-
zinler görevlendirerek insanların 
bilinçlendirilmesi için çabalıyoruz. 
Kamplardaki kız ve erkek çocukla-
rına Kuran kursu eğitimi veriyoruz. 
Bunun yanı sıra kamplarda yardım 
dağıtımları yapıyoruz. Günlük 15 
bin kişilik yemek dağıtımları ya-
pıyoruz. Özellikle dağınık haldeki 
kamplara 65 bin ekmek dağıtımı 
yapıyoruz. Yemek pişirme imkanı 
olan kamplarda gıda kolisi dağıtım-
ları yapıyoruz.”  n AA

Beşiz kardeşler camiye 
gitti bisikletlerine kavuştu

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Güle Oynaya Camiye 
Gel Projesi kapsamında ardın-
dan camilerde bisiklet dağıtımı 
sürüyor. Büyükşehir Belediye-
si yetkilileri, dağıtımdan 2 gün 
önce programın gerçekleşeceği 
caminin görevlisini bilgilendi-
riyor.  Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, bisikletlerin montajı için 
170 yetkili servis ile sözleşme 
imzalarken; hak sahibi çocuk-
ların bisikletlerinin montajı üc-
retsiz olarak anlaşmalı servisler 
tarafından yapılıyor. Projenin 
sona ermesiyle gerçekleştirilen 
bisiklet dağıtım törenlerinde 
renkli görüntüler de oluşuyor. 
Bunlardan biri de bisiklet alma-
ya hak kazanan beşiz kardeşler. 
Güle Oynaya Camiye Gel Proje-
si kapsamında   40 gün sabah 
namazına giden Feyza ,Beyza,-
Meryem,Saliha ve Fatma beşiz 
kardeşler bisikletlerine kavuştu.  
Kardeşlerin bisikletlerine kavuş-
ma haberini Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
Sosyal Medya hesap’ında yaptı-

ğı açıklamayla duyurdu. Başkan 
Altay, “Feyza, Beyza,Meryem 
Saliha ve Fatma beşiz kardeşler.  
40 gün sabah namaza geldiler ve 
bisikletlerini aldılar. Hep birlikte 
bir Maşallah diyelim” ifadelerini 
kullandı.  Güle Oynaya Camiye 
Gel Projesi kapsamında bisiklet-
lerine kavuşan kardeşlerin mut-
luluğu gözlerinden okundu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Son dönemde yaşanan ekonomik saldırılara karşı bir ve beraber olmak gerektiğini vurgulayan GİV Kon-
ya Şube Başkanı Fatih Ceylan, yaşananlardan ders alınıp üretime devam edilmesi gerektiğini söyledi

Kendimize güvenip 
üretimi sürdürmeliyiz

Girişimci İşadamları Derne-
ği (GİV) Konya Şubesi, gençleri 
geleceğe hazırlıyor. Ülkemizin 
iktisadi geleceği için ihracatın ar-
tırılması gerektiği prensibiyle ha-
reket eden GİV Konya Şubesi bu 
noktada girişimcilere yardımcı 
oluyor. Konuyla ilgili açıklamalar-
da bulunan GİV Konya Şube Baş-
kanı Fatih Ceylan, son günlerde 
yaşanan ekonomik sorunları ve 
GİV olarak sergiledikleri duruşla 
ilgili önemli bilgiler verdi.  “Son 
günlerde yaşanan olaylar, bizlere 
daha fazla çalışmamız, daha üre-
tim, daha çok ihracat, daha güç-
lü bir Türkiye olmamız gerektiği 
gerçeğini bir kez daha göster-
miştir” diyen Başkan Ceylan, dış 
güçlerin döviz kuru üzerinden 
Türkiye ekonomisine saldırdıkla-
rına dikkat çekti. Ancak yapılan 
bu saldırıların Türkiye’ye boyun 
eğdiremeyeceğini dile getiren 
Ceylan şöyle devam etti, “Tüm 
yaşananlardan yola çıkarak bizde 
eksikliklerimizi ve hatalarımızı 
görme fırsatı bulduk. Üretimin 
daha çok desteklenmesi gerekti-
ğini, Üretim kalemleri içerisinde 
çeşitliliğin artırılması gerektiği-
ni, Katma değeri yüksek ürün-
ler üretilmesi gerektiğini, Daha 
çok teknolojik yatırım yapılması 
gerektiğini, İhracat yapılan ül-
kelerin ve ürünlerin artırılması 
gerektiğini, Hepsinden ve her 
şeyden önemlisi ülkemizin eko-
nomisine, ekonomi yönetimine 

ve kendimize güvenmemiz ge-
rektiğini öğrendik. Bizler rızkın 
Allah’tan olduğuna inandık. Ne 
verirse O verir. Öyle öğrendik. 
Ticari bir tevekkül örneği, Dük-
kan kapısı Hak kapısı bildik. 15 
Temmuz günü hainler eliyle ca-

nımıza kastedenler bugün döviz 
silahıyla malımıza kast etmekte-
dirler. 15 Temmuz da cevabını 
aldılar. Bugünde alacaklar. Bizi 
canımızla korkutamayanlar, ma-
lımızla korkutacaklarını zannedi-
yorlar.  Biz Cumhurbaşkanımızın 

liderliğindeki hükümetimize ve 
devletimize güveniyoruz. Dev-
letimizin sanayicilerimize ve gi-
rişimcilerimize desteğinin arta-
rak devam edeceğini biliyoruz. 
Yaşadıklarımızdan ders alarak 
girişimcilerimizin ve yatırımcıla-
rımızın eksik kaldığımız alanlara 
yönlendirilmelerini, üretim ve ih-
racat desteklerinin daha verimli 
kullanılmasının sağlanmasını is-
tiyor ve bekliyoruz.”

BİR VE BERABER OLMALIYIZ 
Ümidin kaybedilmeden çalış-

maya devam edilmesi gerektiği-
ne dikkat çeken Ceylan, olum-
suzluklardan ders çıkararak daha 
güçlü bir şekilde bu durumdan 
çıkabileceğini savundu. Birlik ve 
beraberliğin önemini vurgula-
yan Ceylan, “Bir olursan birlikte 
hareket edersek birbirimize ina-
nırsak her sorunun üstesinden 
gelebiliriz. Ancak umudunu kay-
betmiş ( Düşman böyle ister ) ve 
birbirimize düşmüş dağılmış bir 
millet ekonomik yönden ne kadar 
güçlü olursa olsun kaybetmeye 
mahkumdur. Biz inançla sabırla 
ülkemizin yarınları için gelece-
ğimiz için güçlü bir Türkiye için 
çalışmaya devam etmeliyiz. Bize 
ait olamayan ne varsa onların 
üretimi için mücadeleye devam 
etmeliyiz. Daha çok üretim daha 
çok ihracat ve bilinçli donanımlı 
bir gençlik ülkemizi daha güçlü 
yarınlara taşıyacaktır” dedi. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Hem insani yardım hem İslami hizmet

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay

Fatih Ceylan
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki 
ikinci maçında deplasmanda Standart 
Liege karşılaşacak olan Akhisarsor, bu 
zorlu karşılaşmasnın hazırlıklarını dün 
sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla 
sürdürdü. Grubun ilk maçında evinde 
Rus ekibi Krasnodar’a 1-0 mağlup olan 
Akhisarspor’da deplasmandaki hedef 
ilkleri başarmak olacak. Teknik Direktör 
Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını 
sürdüren yeşil-siyahlılarda UEFA kadro-
suna bildirilmeyen Daniel Larson ve sakat 
olan Serginho ile Eray Ataseven kadroda 
yer alamayacak. Akhisar temsilcisi, yarın 
sabah İzmir’den İstanbul aktarmalı olarak 
Belçika’ya giderek maç saatini bekleye-
cek. 

Basın mensuplarına açıklamalarda 

bulunan Teknik Direktör Cihat Arslan, 
bireysel ve sonrasında zincirleme gelen 
hatalardan dolayı Aytemiz Alanyaspor ma-
çını kaybettikleri için üzüntülü olduğunu 
ifade ederek, “O günki performansımıza 
bakarken çok kazanacak durumumuz yok-
tu. Maçın ikinci yarısı biraz daha önde oy-
nadık, biraz daha fazla istedik ama yeterli 
olmadı. İki tane daha hata gelince de kay-
bettik. Bu bize tabii ki bir ders oldu, iyiler 
ve kötüler olarak bir yere bıraktık. Şu an 
Avrupa Kupası maçına odaklandık” dedi. 

RAKİBİMİZE SAYGI DUYACAĞIZ
Dün gerçekleştirilen idman öncesi 

oyuncular ile bir toplantı yaptığını ve Avru-
pa Ligi maçının önemine değindiğini dile 
getiren Arslan, “Bizler hoca olarak neler 
istiyoruz, onlardan neler bekliyoruz, bunun 

gibi beklentilerimizi ifade ettik yaptığımız 
toplantıda. Şimdi UEFA Kupası maçı var. 
Tabii ki rakibimize saygı duyacağız ama 
şu da var; UEFA’da hem kendimizi hem de 
ülkemizi temsil ediyoruz ve Türk futbolunu 
temsil ediyoruz. Burada da kesinlikle hata 
yapmamamız gerekiyor. Hem saha içi dav-
ranışları olarak hem de performans olarak 
kazanmak istiyoruz. Bütün planlarımız ka-
zanmak üzerinedir. Bugün de işin taktiksel 
boyutu var, yarın yine orada yapacağımız 
ter antrenmanında işin taktik boyutlarına 
biraz daha gireceğiz. Takım oyununu biraz 
geliştirirsek, oynayacağımız maçta da ül-
kemizi iyi temsil ederek dönmek istiyoruz. 
Hedefimiz galibiyet veya ilkleri başarmak 
olacaktır” diye konuştu. 
n İHA

Arslan: Hata yapmamamız gerekiyor

Kasımpaşa, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile 1 yıllık sözleşme im-
zalandığını açıkladı. 

Geçtiğimiz gün Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, tecrübe-
li teknik adam Mustafa Denizli ile resmi sözleşme imzaladı. Dün akşam 
saatlerinde kulübün Kemerburgaz Tesisleri’ni gezen 68 yaşındaki teknik 
adam, bugün kendisini 1 yıllığına Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye 
imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kemerburgaz Tesislerimizde 
Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Fatih Saraç’ın da hazır bulunduğu imza 
töreninde yeni Teknik Sorumlumuz Mustafa Denizli, kendisini 1 yıllığına 
Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” ifadelerine yer veril-
di. Mustafa Denizli son olarak Eskişehirspor’un başında görev yapmıştı. 
Denizli, 3 büyük takımın başında şampiyonluk yaşamış tek teknik adam 
unvanına sahip.   n İHA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Perşembe 
günü Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlık-
larına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Phillip Cocu 
yönetimindeki antrenman saat 11.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koor-
dinasyon hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda pas organizas-
yonlarının ardından yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Fenerbahçe, 
Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı çalış-
malarla tamamlayacak. 
n İHA

Bursaspor, dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla cumartesi günü 
oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. İbrahim Yazıcı 
Özlüce Tesisleri’nde, Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde ger-
çekleştirilen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İlk 20 dakikası ba-
sın mensuplarına açık olan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve 
topla oynama çalışmasıyla devam etti. Sakatlıkları bulunan Henri Saivet 
antrenmana katılmazken, Aurelien Chedjou ise salonda çalıştı. Öte yan-
dan yeşil-beyazlı takımda Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Henri 
Saivet’in arka adalesinde yırtık tespit edildi. Futbolcunun yaklaşık 4 hafta 
sahalardan uzak kalması bekleniyor. 
n İHA

Mustafa Denizli 
Kasımpaşa’da

Fenerbahçe’de Trnava 
maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor’da Ankaragücü 
hazırlıkları devam ediyor

Evkur Yeni Malatyaspor’da, Me-
dipol Başakşehir maçı sonrası açık-
lamalarda bulunan Sportif Direktör 
Ali Ravcı, “Başakşehir Fatih Terim 
Stadı’ndan alnımız ak ve başımız dik 
olarak çıktık. Bizi destekleyen taraftar-
larımıza sonsuz teşekkürlerimi sunu-
yorum. Yürekli mücadelemize devam 
edeceğiz” dedi. 

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasın-
da E.Y. Malatyaspor’un deplasmanda 
Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere 
kaldığı müsabakayı İHA’ya değerlen-
diren Ravcı, alınan 1 puanın oldukça 
önemli olduğunu söyledi. Rakip karşı-
sında yürekli bir mücadele sergiledik-
lerini kaydeden Ravcı, “Bütün takımı 
ve teknik heyetimizi yürekten kutluyo-
rum. Şampiyonluk mücadelesi veren 
bir takım karşısında nasıl oynanması 
gerekiyorsa öyle oynadık. Özellikle 
1-0’dan sonra ikinci golü bulabilece-

ğimiz pozisyonlar yakaladık ancak 
değerlendiremedik. Müsabakanın 
ikinci yarısında onlar baskılı oynadı 
ama biz de o baskıya çok iyi diren-
dik” şeklinde konuştu. 

“ALNIMIZ AK VE BAŞIMIZ DİK 
OLARAK ÇIKTIK” 

Takımda oyuncu birlikteliğinin 
üst seviyede olduğunu da dile geti-
ren Ravcı, “Başakşehir Fatih Terim 
Stadı’ndan alnımız ak ve başımız dik 
olarak çıktık. Bizi destekleyen taraf-
tarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. Yürekli mücadelemize 
devam edeceğiz. Takım kalitemizin 
ve oyuncu birlikteliğimiz üst sevi-
yede olduğu bu maçla bir kez daha 
görülmüş oldu. Biz bu mücadelemizi 
sürdürdüğümüz takdirde ligde puan 
alamayacağımız takım olmadığını 
düşünüyorum. Herkesin ayağına ve 
yüreğine sağlık” diye konuştu.  n İHA

Evkur Yeni Malatyaspor 1 puandan memnun

4 hoca değişti!
Süper Lig’de geride kalan 7 haf-

tada tam 4 takım teknik direk-
tör değişimine gitti. Başarının 

gelmesi için istikrarın büyük 
önem taşımasına karşın 

bunun sağlanama-
ması ise düşünül-

mesi gereken bir konu 
olarak dikkat çekiyor

Spor Toto Süper Lig’de henüz 7 hafta geride kalmasına 
rağmen Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor, Akhisarspor ve 
Kasımpaşa teknik direktör değişikliğine gitti. Geride kalan 7 
haftalık süreçte yapılan teknik adam değişikliklerine bakıldı-
ğında geçtiğimiz sezona benzer bir tablo yaşanacakmış gibi 
duruyor. 2017-2018 sezonunun söz konusu haftasında antre-
nör değiştiren takım sayısı 5’ti. Devre arasında ise bu sayı 8’e 
yükseldi. Bu rakamlar göze alındığında 2018-2019 sezonunda 
ligin ilk yarısına kadar daha kaç takımın değişikliğe gideceği 
de merak konusu. 

ÇAYKUR RİZESPOR 
Süper Lig’in 2018-2019 sezonunda teknik direktör deği-

şikliğine giden ilk takım Rizespor oldu. Ligin yeni takımla-
rından olan Karedeniz ekibi, 4. haftada Antalyaspor deplas-
manında alınan 2-1’lik yenilginin ardından İbrahim Üzülmez 
ile yollarını ayırdı. 5. ve 6. haftadaki maçlarına Mehmet Ali 
Karaca yönetiminde çıkan mavi-yeşilliler, zorlu Fenerbah-
çe karşılaşması öncesinde ise takımın başına Okan Buruk’u 
getirdi. Buruk yönetimindeki Rizespor, sarı-lacivertlileri 3-0 
mağlup etmeyi başardı. 

AKHİSARSPOR 
Sezona Safet Susic yönetiminde Süper Kupa’yı alarak 

sezona başlayan ancak ligde istenen skorları elde edemeyen 
Akhisarspor, 5. haftada alınan 1-0’lık Ankaragücü mağlubi-
yetinin ardından Susic ile yollarını ayırdı. Akhisar temsilcisi, 
ligin geri kalanı için Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşma 
sağladı. 

BB ERZURUMSPOR 
Süper Lig’e bu sezon merhaba diyen BB Erzurumspor da 

erken teknik direktör değişikliği yapan takımlardan. Erzurum 
temsilcisi, takımı lige taşıyan isim olan Mehmet Altıparmak 
ile 6. haftadaki Ankaragücü yenilgisinden sonra yola devam 
etmeme kararı aldı. Erzurumspor, Altıparmak’ın ardından 
takımın başına Mehmet Özdilek’i getirdi. Mavi-beyazlılar, 7 
hafta sonunda 2 beraberlik, 5 mağlubiyet sonrası elde ettiği 
2 puanla son sırada bulunuyor. 

KASIMPAŞA 
Söz konusu takımlar ve teknik direktörler içinde en şok 

edici değişiklik Kasımpaşa ve Kemal Özdeş ayrılığı oldu. Ligin 
ilk 4 haftasında 4 galibiyet elde eden ancak sonraki 3 haftada 
ise sahadan mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa’dan dün yapılan 
açıklamada, başarılı çalıştırıcı Kemal Özdeş’in ayrılık kararı 
aldığı belirtildi. 12 puanla 6. sırada bulunan lacivert-beyazlı-
lar, 48 yaşındaki teknik adamın ardından 1 yıllığına Mustafa 
Denizli ile anlaştı.   n İHA
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Selçuklu Belediyesi Spor Okulların-
da Kış dönemi başlıyor. 2018-2019 kış 
dönemine kayıt olan öğrenciler 6 Ekim 
Cumartesi günü ilk antrenmanlarını ger-
çekleştirecek. Her yıl binlerce çocuğu 
sporla buluşturan Selçuklu Belediyesi 
Spor Okulları’nda kış dönemi başlıyor. 
10 Eylül 2018 tarihinden bu yana kayıt 
olan öğrenciler ilk antrenmanlarını 6 
Ekim Cumartesi günü gerçekleştirecek. 
12 Mayıs 2019 tarihine kadar sürecek 
olan Kış Spor Okullarında kontenjanla-
rın büyük bir bölümü doldu. Aileler tara-
fından yoğun ilgi gören spor okullarında 
kayıtlar kış dönemi boyuncu devam 
edecek. Yüzme, Basketbol, Cimnas-
tik, Futbol, Güreş, Judo, Karate, Kick 
Boks, Masa Tenisi, Satranç, Tekvando, 

Tenis, Voleybol ve Wushu branşlarında 
eğitim verilecek olan spor okullarında, 
Antrenörler tarafından başarılı bulunan 
sporcular Selçuklu Belediyespor Ku-
lübü lisanslı sporcusu olacak. Kış dö-
neminin en çok ilgi gören branşları ise 
Yüzme, Cimnastik, Futbol ve Tekvando 
oldu. Selçuklunun her bölgesine servis 
imkanının bulunduğu spor okullarında, 
çocuklar evlerinden alınarak güvenli bir 
şekilde tekrar evlerine teslim ediliyor. 
Geçtiğimiz yaz döneminde Selçuklu 
Belediyesi Spor Okullarında yaklaşık 15 
bin öğrenci eğitim görmüştü. Kış döne-
minde ise spor okullarında 10 binden 
fazla öğrencinin eğitim görmesi bekle-
niyor.

E-KAYIT DÖNEMİ

Selçuklu Belediyesi kış spor okul-
larına kayıtlar www.selcuklubeledi-
yespor.com adresinden yapılabilecek. 
Kayıtlarını başarıyla tamamlayan aile-
ler kendilerine gelecek bilgilendirme 
mesajının ardından kıyafet ve kesin ka-

yıt için Selçuklu Belediyesi Uluslararası 
Spor Salonu Spor Okulları Merkezine 
gelecek. Spor okulları ile ilgili 0 332 248 
00 43 veya 0 332 248 03 06 numaralı te-
lefonlardan bilgi alınabileceği belirtildi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu kış spor okullarında eğitimler başlıyor

Tam 1087 madalya!
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) bünyesinde yetişen sporcular, uluslararası organizas-
yonlarda 358’i altın 1087 madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının geleceğin olimpiyat şampi-
yonlarını yetiştirmek için başlattığı TOHM projesi kapsamında atılan tohumlar, meyvelerini veriyor

Yetenekli sporcuların belirli kriterler 
dahilinde seçilerek elit düzeyde yetiş-
tirildiği merkezler, 2013 yılının kasım 
ayında 12 ilde faaliyete girdi. Olimpik 
hazırlık merkezlerinin bulunduğu kent 
sayısı zamanla 21’e çıkarken, TOHM 
sporcularının uluslararası şampiyonalar-
da kazandığı toplam madalya sayısı da 
bini aştı. Ankara, Adana, Afyon, Antalya, 
Artvin, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Edirne, 
Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kahraman-
maraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, 
Rize, Sakarya, Samsun ve Trabzon’da 
faaliyet gösteren merkezlerden yetişen 
sporcular, uluslararası organizasyonlar-
da 358 altın, 327 gümüş ve 402 bronz ol-
mak üzere 1087 madalya elde etti. TOHM 
sporcuları, dünya şampiyonalarında 
15 altın, 15 gümüş ve 24 bronz, Avrupa 

şampiyonalarında ise 53 altın, 50 gümüş 
ve 86 bronz madalya kazanma başarısı 
gösterdi. Dünya şampiyonalarında son 
olarak gençlerde atıcılıkta Şevval İlayda 
Tarhan, güreşte Kerem Kamal altın ma-
dalyaya uzandı. Genç sporculardan gelen 
bu güzel haberler, Türkiye’nin olimpiyat-
lardaki madalya sayısının artacağı inan-
cını da güçlendirdi.  

TOHM’DAN RİO’YA 16 SPORCU 
2016 Rio Olimpiyatları’nda TO-

HM’dan yetişen 16 milli sporcu mücade-
le etti. Türkiye 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz 
olmak üzere 8 madalya kazandığı olim-
piyatlara toplam 103 sporcuyla katıldı. 
Olimpiyat kafilesinde güreşte 5, halterde 
3, atıcılıkta 2, atletizm, cimnastik, judo, 
okçuluk, yüzme ve bisiklette birer TOHM 
sporcusu yer aldı. 2020 Tokyo Olimpi-

yatları’na hazırlık için belirlenen olimpik 
sporcu havuzuna TOHM’dan 142 sporcu 
dahil edildi.

ARJANTİN’DE 14 TOHM SPORCUSU 
MADALYA ARAYACAK

Türkiye, Arjantin’in başkenti Buenos 
Aires’te 6-18 Ekim tarihlerinde düzenle-
necek 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyun-
ları’na 55 sporcuyla katılacak. Bunun 
14’ünü olimpik hazırlık merkezlerindeki 
sporcular oluşturacak. TOHM sporcuları 
atıcılık, eskrim, güreş, judo, tekvando, 
yüzme, atletizm, cimnastik ve halter 
branşlarında madalya mücadelesi vere-
cek. Yaz Gençlik Olimpiyatları’nda atı-
cılıkta Alp Eren Erdur, atletizimde İlyas 
Çanakçı, Ömer Amaçtan, Sümeyye Kinar 
ve Ali Berk Erol, eskrimde Nisanur Erbil, 
cimnastikte Nazlı Savranbaşı ve Bora 

Tarhan, halterde Dilara Narin ve Furkan 
Özbek, judoda Ömer Kemal Aydın, tek-
vandoda Emine Göğebakan, yüzmede 
Efe Turan, güreşte de Halil Gökdeniz ma-
dalya için yarışacak.

903 SPORCU EĞİTİM GÖRÜYOR
TOHM’da 591’i erkek, 312’si kadın 

toplam 903 sporcu eğitim görüyor. Spor-
cuların 560’ı gündüzlü, 343’ü ise yatılı 
eğitimlerine devam ediyor. 21 ildeki 
merkezlerde atıcılık, atletizm, bisiklet, 
boks, buz pateni, cimnastik, curling, es-
krim, güreş, halter, judo, kano, karate, 
kayak, kürek, tekvando, tenis, okçuluk, 
yelken ve yüzme olmak üzere olimpik 20 
branşta faaliyet gösteriliyor. Ayrıca Ak-
saray’da paralimpik merkez kurulurken, 
burada paralimpik branşların milli takım 
kampları yapılıyor.  n AA

Maksut Taşkıran, Konyaspor’a göz kırpıyor
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da 

Maksut Taşkıran, geçtiğimiz hafta oynanan Zonguldak Kö-
mürspor mücadelesinde güzel oyununu bir de gol atarak 
taçlandırdı. 2016-2017 sezonunda Konyaspor tarafından 
transfer edilen pilot takım Konya Anadolu Selçukspor’a ki-
ralık olarak giden futbolcu o sezon 35 resmi maçta forma 
giymiş ve performansı ile de dikkatleri üzerine çekmişti. 
Geçtiğimiz sezon Altay’a kiralık olarak giden 1994 do-
ğumlu orta saha oyuncusu siyah beyazlı takımda 27 maça 
çıktı ve 5 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

MAÇLARIN TAMAMINDA OYNADI
Bu sezon başında Konya Anadolu Selçukspor’a yeni-

den dönen Maksut Taşkıran, orta sahanın değişilmezle-
rinden oldu. 5 lig maçının tamamında oynayan Maksut, 
karşılaşmaların tamamında 90 dakika sahada kaldı. Son 
olarak Zonguldak Kömürspor maçında bir de gol atan 
yetenekli futbolcu, gözünü Konyaspor’a dikti. Maksut, iyi 
performansını sezon boyu sürdürerek gelecek sezon Kon-
yaspor forması giymek istiyor. Futbolcunun Konyaspor ile 
2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk’ta 
Kırklareli hazırlıkları

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 
6.hafta maçında Pazar günü Kırklarelispor’a konuk olacak. 
Yeşil beyazlı takım, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı ant-
renman ile başladı. Yavru Kartal, Zonguldak Kömürspor mü-
cadelesinin ardından bir günlük izne ayrılırken, dün Tatlıcak 
Tesisleri’nde yeniden biraraya geldi ve zorlu karşılaşmanın 
hazırlıklarına başladı. Kırklarelispor maçını kazanarak deplas-
mandaki ilk galibiyetini almak isteyen Anadolu Selçukspor’da 
çalışmalar bugün de devam edecek.
n SPOR SERVİSİ

Konya GHSİM sporcuları 
Ilgın’dan madalya ile döndü

Konya GHSİM Gençlik Merkezi Karate Kulübü sporcuları 
Ilgın’da Şehitler ve Gaziler Haftası etkinlikleri karate dalında 
yarıştıkları turnuvadan madalya ile döndü. Ilgın’da Şehitler ve 
Gaziler Haftası etkinlikleri karate dalında madalyalarla dönen 
sporcular Fatma Eker, Şeyda Fırtına, Hatice Nur Büyükşen ile 
antrenörleri Cihan Yavuz kendilerine bu imkanları sağlayan 
Gençlik Merkezi Müdürü Kasım Yazıcı, Koordinatör İsmail 
Göktürk ile kulüp yetkilileri Engin Çakıllar ve Şeyma Tolu’ya 
teşekkür ederek başarılarının devamının geleceğini belirtti. 
n SPOR SERVİSİ

UEFA Regions Cup 
maçları başlıyor

Kafile Başkanlığını, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federas-
yonu Başkanı Remzi Ay’ın yaptığı TFF İstanbul Bölge Amatör 
Karması’nın 2-11 Ekim 2018 tarihleri arasında Bulgaristan’ın 
Sliven ve Stara Zagora kentlerinde düzenlenecek UEFA Regi-
ons Cup Eleme Turu maçları başlıyor. Teknik Sorumlu İsmail 
Taviş yönetimindeki İstanbul Bölge Amatör Karması: 4 Ekim 
(Galler) Güney Galler, 7 Ekim (Belarus) Energetik Bsatu ve 
10 Ekim (Bulgaristan) SW Bulgaria maçlarının üçünü de saat 
15.30’da oynayacak. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyo-
nu yaptığı açıklamada, İstanbul Bölge Amatör Karma takımına 
oynayacağı maçlarda başarılar diledi.
n SPOR SERVİSİ

Konya Anadolu Selçukspor’da 
sezon başında yeniden takıma kazan-
dırılan Emre Can Atila, yeşil beyazlı 
kulüp ile çalışmalara geç başlayan 
Emre Can, ilk 11’deki yerini almaya 
başladı. Atila, Zonguldak Kömürspor 
maçında ilk 11’de sahaya çıkarken 
2 gol atarak alınan galibiyette pay 
sahibi oldu. Geçtiğimiz sezon devre 
arasında Makedonya’ya transfer olan 

22 yaşındaki futbolcu, sezon başında 
1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’a 
kiralık olarak gitmiş ancak kırmızı si-
yahlı takımın lisans problemi nedeni 
ile Konya Anadolu Selçukspor’a geri 
dönmüştü. Sezona iyi bir başlangıç 
yapan Emre Can, bu yıl Yavru Kar-
tal’ın orta sahadaki en önemli silah-
larından biri olacak.
n SPOR SERVİSİ

Emre Can Atila 
küllerinden doğacak



Atiker Konyaspor Futbol Gelişim Akademisi 110 okulda seç-
melere başladı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaz döneminde yapılan 
görüşmeler neticesinde geliştirilen projeye göre 30 antrenör iki haf-
ta boyunca genç yetenekleri tespit edip akademiye kazandırmaya 
çalışacak.

 İlk planda Konya merkezdeki okullarda gerçekleşecek seçme-
lerde ayrıca Futbol Okullarının tanıtımı için afiş ve broşür dağıtımı 
yapılacak.

 Özellikle alt yaş gruplarında Konyaspor aidiyetinin artırılması 
için başlatılan projeye öğrencilerin yoğun ilgisi Futbol Gelişim Aka-
demisi’nde memnuniyetle karşılandı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor 11 okulda 
seçme yapacakRPS

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

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Kazanabilirdik!
Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Rıza 
Çalımbay yaptığı açıklamalarda Göztepe 

maçını değerlendirdi. Şanssız goller yedik-
lerini ifade eden Çalımbay, “Rahatlıkla be-
rabere bitebilirdik, kazanabilirdik de” dedi

‘Konyaspor Hatıra Pulu’ basılacak 
Konya PTT Başmüdürü Akın Akıncı ve beraberindeki heyet 

bugün Konyaspor’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Hilmi 
Kulluk, As Başkan Mehmet Günbaş ve Genel Müdür Bahri Bı-
çakçı’nın hazır bulunduğu ziyarette Konyaspor için özel olarak 
hazırlanacak hatıra pulları konusu görüşüldü. PTT Başmüdürü 
Akın Akıncı Atiker Konyaspor’u yakından takip ettiklerini ifade 
ederek, “Atiker Konyaspor’un geniş ve tutkulu bir taraftar kitle-
si var. Aidiyet duygusunun pekiştirilmesi ve Konyaspor’un tari-
hine not düşmek açısından böyle bir hizmetin camia adına son 
derece önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi. Konyaspor Baş-
kanı Hilmi Kulluk ise, “Öncelikle nazik ziyaretiniz için teşekkür 
ediyorum. Elbette hatıra pullarının manevi değerleri yüksek. 
Güzel ve önemli bir proje. Atiker Konyaspor 100 yıla dayanan 
tarihiyle birçok başarıyı bünyesinde barındıran bir kulüp. Hatıra 
pulunun basılması için gerekli çalışmaları yapacağız ve Konya 
Store aracılığıyla taraftarımıza ulaştıracağız. PTT ülkemizin en 
saygın kurumlarından biri dolayısıyla sizlerle böyle bir projenin 
içinde olmak camiamızı mutlu eder ” şeklinde konuştu. Ziya-
retin ardından PTT Başmüdürü Akın Akıncı, Hilmi Kulluk’un 
fotoğrafı ve Konyaspor armasının bulunduğu hatıra pulunu 
takdim etti. Başkan Hilmi Kulluk bu nazik hediye için teşekkür 
ederken kendilerine üzerinde isminin bulunduğu 42 numaralı 
formayı ve Konyaspor’un lisanslı ürünlerini hediye etti. 
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’un Ziraat Türkiye 
Kupası 3. Tur maçında Yeni Amasyaspor 
ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gö-
ren Adis Jahovic’in cezası belli oldu. Yeşil 
beyazlı takımın oyuncusu Jahovic’e 2 maç 
men ve 13 bin TL para cezası verildi. PF-
DK’dan yapılan açıklamada, “Atiker Kon-
yaspor Kulübü sporcusu ADIS JAHOVIC’in, 
26.09.2018 tarihinde oynanan Yeni Amas-
yaspor-Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye 
Kupası müsabakasında, rakibine yönelik 
hakareti nedeniyle takdiren 2 Resmi Müsa-
bakadan Men Ve 13.000.-Tl Para Cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilmiştir” denil-
di. Adis Jahovic, Göztepe ile oynanan maçta 
1 maçlık cezasını çekmiş oldu. Adis, Beşik-
taş ile oynanacak olan maçta da takımını 
yalnız bırakacak. Konyaspor yönetiminin de 
yıldız oyuncuya ceza vermesi bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

Adis Jahovic’e 2 maç men
ve para cezası! 

Atiker Konyaspor’da 6 oyuncu, ülke milli takımlarının 
oynayacağı Uluslar Kupası, Afrika Uluslar Kupası, U21 
Avrupa Elemeleri ve özel maçlar için kadroya çağrıldı. 
Slovenya Milli Takımı’nın 13 Ekim’de Norveç ile deplas-
manda, 16 Ekim’de Rum Kesimi ile iç sahada oynayaca-
ğı Uluslar Kupası maçları için oyuncu Nejc Skubic, Burki-
na Faso’nun 13 ve 16 Ekim tarihlerinde içeride-dışarıda 
oynayacağı Botswana maçları için oyuncu Abdou Razack 
Traore, Bosna-Hersek U21 Takımı’nın 2019 Avrupa Ele-
meleri’nde 16 Ekim’de deplasmanda Portekiz ile oynaya-

cağı karşılaşma için oyuncu Amir Hadziahmetovic milli 
takımlara davet edildi. Konyasporlu futbolculardan Deni 
Milosevic, Bosna-Hersek Milli Takımı’nın 11 Ekim’de Ri-
ze’de Türkiye ile oynayacağı özel maç ve 15 Ekim’de Bos-
na’da Kuzey İrlanda ile yapacağı Uluslar Kupası maçları, 
Paolo Hurtado ülkesi Peru’nun Amerika’da 12 Ekim’de 
Şili ve 16 Ekim’de ABD özel maçları ve Wilfred Moke ise 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 13 Ekim’de Zimba-
bwe ile oynayacağı 2019 Afrika Uluslar Kupası maçı için 
aday kadrolara çağrıldı.   n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da
6 oyuncuya milli davet

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, Göztepe ile oynadığı maçtan 3-2 mağlup ayrıldı ve deplasmandaki ilk yenilgisini aldı. Bu maç hakkında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplas-manda en çok gol atan takım olduklarını ve Göztepe maçında da 2 gol attıklarını dile getirdi. Çalımbay, Beşiktaş maçını en iyi şekilde geçirmek için inancının tam olduğunu bildirdi.
‘DEPLASMANDA EN ÇOK GOL ATAN TAKIMIZ’Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yaptığı açıklamalarda bütün deplasman maçlarında gol attıklarını ifade etti. Çalımbay, “Se-zona başlarken tam bütün arkadaşlarımızla başlayamadık. Sonradan gelen arkadaşlarımız oldu. Onlar yavaş yavaş takıma uyum sağlıyorlar. Yavaş yavaş oynamaya başladılar. Bunun dışında deplasmanlarda gol atmadığımız maç yok bizim. Deplasmanda Türkiye liginin en çok gol atan takımı biziz. İçeride dışarıda kazanmak için oynuyoruz. Göztepe maçına gelene kadar da bir hafta içinde 3 tane maç oynadık. Çok bir Kayserispor ve Amasyaspor maçları oynadık. Göztepe maçında da iyi oynadık. İki tane gol attık. Daha da fazla atabilirdik. Ama yemememiz gereken iki tane gol yedik. Eğer o şanssız golleri yemeseydik rahatlık-la kazanabilirdik. Aynı şekilde Antalyaspor, Fenerbahçe maçlarında da oldu. Orada üzüldüğümüz nokta yediğimiz goller. Göztepe maçına iyi başladık. İyi oynadık. Özellikle maçın ikinci yarısı bizim kontrolümüzde geçti. Ama işte yediğimiz goller var” dedi.
‘KUPA MAÇLARI DENGEMİZİ BOZUYOR’Kupa maçlarından dolayı istedikleri gibi antrenman yapamadıklarını değinen Çalımbay, “Kupa maçları bütün dengemizi bozuyor. Az forma giyen arkadaşlarımıza şans veriyor. Diğer oynayanlar burada kalıyor. Ama istediğimiz antrenmanları yapamıyoruz. Buna rağmen biz Göz-tepe maçını kaybetmeyebilirdik. Kazanabilirdik de. Bu şekilde devam edeceğiz. Oynadığımız oyuna devam edeceğiz. Üstüne çıkacağız. Ben takımımdan memnunum” ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

Rıza Çalımbay son olarak Konyaspor’un Beşiktaş ile oynayacağı lig maçına değindi. Çalımbay, “Kupa maçında iki arkadaşımız sakatlandı. Diagne ve Ali Turan. Stoperimiz yoktu. Jevtovic’i koyduk. O da çok iyi bir maç çıkardı. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Onu da en iyi şekilde geçireceğimize inanıyorum. Yeter ki böyle şanssızlık yaşamayalım” şeklinde konuştu.
n YUNUS ALTINBEYAZ/MUHAMMED SAYDAM
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