
Havadan ticareti sevdik
Yaklaşık bir yıl önce Konya 

Organize Sanayi Bölgesi tara-
fından şehre kazandırılan Hava 
Kargo ve Geçici Depolama ala-
nına ilgi artıyor. Hava kargo ile 
yurtiçinde yüzlerce ton alım ve 

gönderim yapılırken, bu yolla ilk 
ihracatı da Bürotime yaptı.KSO 

Memiş Kütükcü, hava kargo 
alanı ile sanayicilerin bir yılda 

Türkiye’nin farklı illerine 111 ton 
mal gönderdiğini, 131 ton da 

mal kabul ettiğini bildirdi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Candem, fuarın 
gözdesi oldu

Ürettiği organik gübrelerle hem çevreyi koruyan, hem de çiftçilere 
daha verimli ve kaliteli ürünler yetiştirmeleri için öncülük eden 
Candem Gübre, geçtiğimiz hafta Antalya Expo’da düzenlenen 

Antalya GrowtechEurasia Tarım Fuarı’nda yerini aldı. Candem’in 
standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. n HABERİ SAYFA 3’TE

Rüzgar gülleri 
tarla sulayacak

Hüyük Ziraat Odası tarafından 2009 yılında ilk adımı atılan rüzgar 
enerjisi santrali projesine, KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Kurulan 30’ar metre çapındaki 
2 rüzgar gülünden oluşturulan santralde üretilecek enerjiyle, 200 bin 
dekarlık tarım arazisinin sulanması sağlanacak. n HABERİ SAYFA 7’DE

Önce çalıyor 
sonra yakıyor!

Kadınhanı’nda 
hırsızlık suçundan 
hakkında arama 
kararı bulunan, 
iki evden ve bir 
marketten hırsızlık 
yaptıktan sonra 
evleri ateşe verdiği 
ileri sürülen zanlı, 
yakalanarak 
tutuklandı. 
n SAYFA 6’DA

ASKON yönetimi,
çocukları sevindirdi

05 ‘Toplumu oluşturan
her birey eşittir’ 06 Alkollü sürücüden 

polise şaşırtan cevap 10 Zihni engelleri
birlikte kaldıralım

SAĞLIKTA KALİTE İÇİN
PERSONEL ARTIRILMALI

ŞEKER FABRİKALARI
YENİDEN KAMULAŞSIN

‘ENGELLİ KELİMESİNİ BİLE 
İÇİME SİNDİREMİYORUM’

KAZANAN SEVGİ 
VE DOSTLUK OLDU 

MHP Milletvekili Kalaycı:

İyi Parti Milletvekili Yokuş:

Vali Cüneyit Orhan Toprak:

Engelliler Günü’ne özel maç

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletve-
kili Mustafa Kalaycı sağlıkta yaşanan sorunlara de-
ğindi. Kalaycı, sağlık hizmetlerinde kalitenin artma-
sı için daha çok yardımcı sağlık personeli istihdam 
edilmesi gerektiğini söyledi.

Şeker fabrikalarının Türkiye ve Türk tarımı için ha-
yati bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken İyi Par-
ti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, özelleştirilen 
şeker fabrikalarının yeniden kamulaştırılması için 
kanun teklifi sundu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü vesilesi düzenlenen programda konu-
şan Vali Cüneyit Orhan Toprak, engelli kelimesini 
bile tam anlamıyla içine sindiremediğini, bu özellikte 
olmanın da hayatın bir gerçeği olduğunu söyledi.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile 
Konya Engelliler Gücü Ampute Futbol Takımı ara-
sında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebe-
tiyle düzenlenen dostluk maçında kazanan sevgi, 
dostluk ve kardeşlik oldu.

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

MEDAŞ’tan 
sanata destek

Kadınlarımız 
başarı getiriyor

Baba tavsiyesiyle 
işadamı oldu 

İstihdam için 
harekete geçti

MEDAŞ Sanat Galerisinde 
Türk Süsleme Geleneksel El 
Sanatları Sergisi açıldı. Me-
ram Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketi (MEDAŞ) sanat galeri-
sinde Halil Açıkgöz tarafından 
Türk Süsleme Geleneksel El 
Sanatları Sergisi açıldı. Sergi 
16 Aralık 2018 Pazar akşamına 
kadar ziyaret edilebilecek. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Kadın girişimcileri destekle-
mek amacıyla çeşitli çalışmalar 
yürüttüklerini kaydeden Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven, “Kadınlarımızın elinin 
değdiği işlerin sonucunda hep 
başarı var” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Karaman’da, 41 yıl önce 
üniversite eğitiminin ardından 
babasının tavsiyesi ile ticarete 
atılan 67 yaşındaki iş adamı 
Kemal Boynukalın, bugün bin 
300 kişiye istihdam sağlayıp, 85 
ülkeye ihracat yapıyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Kurum amirleri, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve ma-
halle muhtarlarının da katıldığı 
istişare toplantısında konuşan 
Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, Beyşehir’de İlçe Belediyesi 
olarak istihdama yönelik olarak 
hayata geçirecekleri projeleri 
anlattı.  n HABERİ SAYFA 5’TE
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ÇITA YÜKSEK!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı U. İbrahim Altay’ın hizmet çıtasını daha yukarı taşıması gerektiğini vurguladı 

HEDEF 31 İLÇE 
VE BÜYÜKŞEHİR

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Ada-
yı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Teşkilatı 
tarafından düzenlenen programla tanıtıl-
dı. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
“İnşallah 31 Mart 2019’da da kıymetli 
hemşerilerimizin verecekleri güçlü bir 
destekle yola devam diyeceğiz. 31 ilçe-
de ve büyükşehirde seçimi kazanmak ve 
şehrin insanlarına hizmet etmeyi sürdür-
mek istiyoruz” dedi.

GECE- GÜNDÜZ 
HİZMET EDECEĞİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, birlik ve beraberlik mesajı 
vererek, “Teşkilatlarımız ile ve Konyalı 
hemşerilerimiz ile birlikte el ele, gönül 
gönüle Konya’dan en yüksek bir desteği 
alabilmek için gece gündüz çalışacağız. 
Çaba göstereceğiz.  Ve inşallah 1 Nisan 
sabahı itibariyle de Konya’mızın  gelecek 
vizyonunu hep birlikte taşıyacağız” ifade-
lerini kullandı.  

ÇITAYI YÜKSELTMEK 
DURUMUNDA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla 
Şahin Usta, yerel seçimlerde Konya’nın 
en yüksek oy almasını ve Büyükşehir ile 
31 ilçeyi AK Parti olarak kazanmayı başa-
racaklarını vurguladı. Ayrıca Usta, “Uğur 
İbrahim Altay Bey çıtayı yüksek bir sevi-
yede aldı. Cumhurbaşkanımızdan tevdi 
edilen görev ile birlikte bu çıtayı daha da 
yükseltmek durumunda” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Sosyal sorumluluk 
projelerine büyük 
önem veren ASKON 
Konya Şubesi, kış 
başlangıcında yine 
örnek bir davranışa 
imza attı. ASKON 
Konya Şubesi çalışma 
kapsamında, 625 
çocuğa bot, mont, 
çorap dağıtılıyor. 
n SAYFA 11’DE

Memiş Kütükcü



4 ARALIK 2018 HAZIRLAYAN
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

EREGLİ

Ereğli Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekiplerinin yürüttüğü 
gizli operasyonda ticari bir araç 
içerisinde şehre getirilen 1000 
kiloya yakın ve piyasa değeri 10 
Bin TL’yi bulan sahte toz deterjan 
ele geçirilerek imha edildi.  Konu 
hakkında açıklamalarda bulunan 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin 
yürüttüğü gizli operasyonda ele 
geçirilen yaklaşık 1000 kiloluk 
halkımızın sağlığını tehdit eden 
sahte toz deterjan imha edildi. 
Ülkemizin içerisinde bulunduğu 
ekonomik durumu fırsat bilerek 
halkımızı kandırmaya yönelik üre-
tilen sahte ürünlere ve stokçulara 
karşı mücadelemiz devam ediyor. 
Hemşehrilerimizin kaliteli mallara 
uygun fiyatlarla ulaşması yönün-
deki çalışmalarımızı ekiplerimizle 
sürdürüyoruz. Bu tür sahtekar-
lıklara ve stokçulara hiçbir zaman 
fırsat vermeyeceğiz. Bu noktada 
vatandaşlarımızın bu tür durumla-
rı belediyemize bildirmelerini rica 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. Öz-
güven: “Vatandaşlarımızın sağlık 
ve huzuru bizim hizmet anlayışı-

mızın bir parçasıdır. Bu düsturla 
göreve geldiğimiz günden bu yana 
şehrimize layıkıyla hizmet etmek 

için canla başla çalışıyoruz. Gay-
retle, sevgiyle samimiyetle hiz-
metlerimize devam edeceğiz. Bu 

anlamda bizlerden desteklerini 
esirgemeyen tüm hemşehrilerimi-
ze teşekkür ediyorum” dedi.

Parkla gelen mutluluğa 
çocuklardan teşekkür

Metruk binalar yıkılıyor
tehlike engelleniyor 

Ereğli Belediyesi’nin Çömlek-
çi Mahallesi’nde yeni yaptığı park 
özellikle çocukları çok mutlu etti. 
Yapılan parkı ziyaret eden Bele-
diye Başkanı Özkan Özgüven’e 
park için teşekkür eden çocukların 
yoğun ilgisi vardı. Onların mutlu-
luğu bizim için çok değerli diyen 
Başkan Özgüven: “Çocuklarımız 
geleceğimizin teminatı, ülkemi-
zin geleceğidir. Onlar için yapılan 
her yatırım gelecek için atılmış en 
büyük adımdır. Göreve geldiğimiz 
günden bu yana çocuklarımıza ve 
gençlerimize yönelik hizmetlerimi-
ze her zaman büyük önem verdik. 
Onların mutluluğuyla mutlu olduk. 
Şehrimizde yapımını tamamladığı-
mız 34 yeni park ile yeşilimize yeşil 

katmanın yanı sıra hemşehrilerimi-
ze mesire alanları ve en önemlisi 
çocuklarımıza güvenli oyun alanları 
oluşturduk. Ereğli’mizi daha değerli 
hale getirmek için çeşitli proje ve 
hizmetleri gerçekleştirdik. İlçemiz-
de uzun yıllardır yapılamayan hiz-
metleri yaptık. Alt yapısıyla, üst ya-
pısıyla, modern ışıklandırmalarıyla, 
yeşil alanlarıyla, prestij cadde ve 
sokaklarıyla Ereğli’mize çağ atlat-
tık” ifadelerini kullandı. Özgüven: 
“Çocuklarımızın gösterdiği ilgi ve 
teşekkürleri bizim için çok değer-
li ve özeldir. Bu ilgiden dolayı çok 
mutlu olduğumu ifade etmek isti-
yorum. Bundan sonraki süreçte de 
Ereğli’mize hak ettiği hizmetleri ka-
zandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Ereğli Belediyesi ekipleri şehrin 
muhtelif yerlerinde bulunan met-
ruk binaların yıkımına devam edi-
yor. Oluşturduğu kötü görünümün 
yanında insan ve çevre güvenliği 
açısından tehlike arz eden sahipsiz 
binalar yıkılıyor.

Çalışmalar hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven: “Göreve gel-
diğimiz günden bu yana şehrimizin 
her noktasında temas ederek bir-
çok sorunu çözüme kavuşturduk. 
Uzun yıllar çözüm üretilemeyen 
veya ötelenen sorunların kararlı-
lıkla üzerine giderek çözüme ka-
vuşturduk. Bu kapsamda metruk 

binaların yıkımını gerçekleştirerek 
kötü görüntüyü ortadan kaldır-
manın yanı sıra hemşehrilerimiz 
açısından tehlike arz etmesinin de 
önüne geçiyoruz. Bu noktada bize 
destek olan tüm vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. Özgüven: “Belediye çalışma-
larıyla şehrimize yeni ve modern 
bir kimlik kazandırmak adına canla 
başla çalışıyoruz. Mesai mefhumu 
gözetmeden yürüttüğümüz hiz-
metlerle kalıcı eserler bırakmaya 
gayret gösteriyoruz. Gayretle, sev-
giyle, samimiyetle Ereğli’mizi daha 
değerli hale getirmek için çalışma-
larımıza devam edeceğiz” dedi.

Kadın girişimcileri desteklemek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, “Kadınlarımızın elinin değdiği işlerin sonucunda hep başarı var” dedi

‘Kadın eli değen yerde 
her zaman başarı var’
Ereğli Belediyesi ve İlçe Tarım 

Müdürlüğü ortaklığında ‘Kadın Çift-
çiler Yarışıyor’ adlı bilgi ve kültür ya-
rışması Belediye Kültür Merkezi’nde 
düzenlendi.

Programa Ereğli İlçe Kaymaka-
mı Hayrettin Çiftçi, Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven ve eşleri İlkay 
Özgüven, AK Parti İlçe Başkan Ve-
kili Zübeyir Dursun, İlçe Emniyet 
Müdürü Necdet Ercan, İlçe Tarım 
Müdürü Orhan Soylu, Ziraat Oda-
sı Müdürü Abdullah Çelik, Kurum 
Müdürleri, Oda ve Birlik Başkanları, 
STK Temsilcileri, Muhtarlar, kadın 
çiftçiler ve çok sayıda vatandaş ka-
tıldı.

Açılış konuşmasını yapmak üze-
re kürsüye gelen İlçe Tarım Müdürü 
Orhan Soylu: “Belediyemiz ile iş-
birliği ile gerçekleştirdiğimiz kadın 
çiftçiler bilgi ve kültür yarışmasın-
daki amacımız kırsal alanlarda ya-
şayan kadın çiftçilerimizin bir araya 
gelerek rutin iş temposundan kur-
tularak sosyal bir faaliyet içerisinde 
bulunmalarını sağlamaktır. Kadın 
çiftçilerimiz sürdürülebilir tarımın 
en büyük güvencesidir. Hepinize 
katılımlarınızdan dolayı teşekkür 
ediyorum. Programımızın hayırlara 
vesile olmasını diliyor, saygılar su-
nuyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Belediye olarak vatandaşlarımıza 
bir farkındalık oluşturmak, onların 
hayatlarında bir değişiklik oluşma-
sını sağlamak ve bunu doğru katkı 
sunacak şekilde yapmak için çeşitli 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun 

süre İlçe Tarım Müdürlüğü yapmış 
bir hemşehriniz olarak bu projelerde 
hep yer aldık. Şunu gördük ki kadın-
larımızın, kadın çiftçilerimizin, kadın 
girişimcilerimizin elinin değdiği, be-

nimseyerek, isteyerek yaptığı işlerin 
sonucunda hep başarı var. Kırsalda 
yaşayan kadınlarımızın özgüvenle-
rini artırmak, üretime, istihdama ve 
aile ekonomisine katkıda bulunma-

larını sağlamak amacıyla çeşitli iş-
ler yapıyoruz. Bu anlamda Belediye 
Başkanı olarak göreve geldiğimizde 
ilk olarak yaptığımız hizmetlerden 
birisi olan Kadın Girişimciler Der-
neğimizi kurdurduk. Burada ka-
dınlarımızın ürettikleri ürünleri de-
ğerlendirsinler ve aile ekonomisine 
katkıda bulunsunlar diye bir proje 
geliştirdik. İçişleri Bakanlığımızın da 
kabul etmesiyle birlikte Oğuz Ata 
Tesislerimiz içerisinde güzel bir tesis 
kurduk. Beyaz kiraz üretiminden or-
ganik gıdaların işlenmesi ve paket-
lenmesi ile ilgili çalışmalarımız sürü-
yor. Düzenlediğimiz yarışmamızda 
7 mahallemizden gelen kadınlarımız 
var, tarımsal konulardaki bilgileriyle 
sorulara cevap verecekler. Bu yarış-
manın bir sosyal aktivite ve kendi-
lerine olan özgüvenlerin artırılması 
noktasında katkısının olacağını bili-
yor, diğer kadınlarımıza örnek ola-
cağını düşünüyorum. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor, şimdiden 
tüm katılımcıları şampiyon ilan ede-
rek hayırlı olmasını diliyorum” ifade-
lerini kullandı.

Yarışmaya Gökçeyazı, Kuzuku-
yusu, Şinasi, Belceağaç, Zengen, 
Aziziye ve Merkez Mahallelerden 
kadın çiftçiler katıldı. İlk oturumda 
15 sorunun sorulduğu ve ikinci otu-
rumda 5 altın sorunun sorulduğu 
yarışmada birinciliği Kuzukuyusu 
Mahallesi elde etti. Son oturumda 
2. ve 3. Olan mahalleleri belirlemek 
için yapılan kadın çiftçilerin kendi 
elleriyle çektiği kuranın sonunda 
ikinciliği Şinasi, üçüncülüğü ise Bel-
ceağaç Mahallesi elde etti.

Sahtekarlığa geçit vermiyorlar
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Candem Gübre, Antalya’da fuarın gözdesi oldu

Ürettiği organik gübrelerle hem 
çevreyi koruyan, hem de çiftçile-
re daha verimli ve kaliteli ürünler 
yetiştirmeleri için öncülük eden 
Candem Gübre, geçtiğimiz hafta 
Antalya Expo’da düzenlenen An-
talya Growtech Eurasia Tarım Fu-
arı’nda yerini aldı. ‘Bilinçli üretici, 
bilinçli tüketici’ sloganıyla doğaya 
zarar vermeden toprağın ihtiyacı 
olan gübreyi doğal yollarla üreten 
Candem’in standı, ziyaretçilerin il-
gisini çekti. 

Fuarı değerlendiren ve Can-
dem Gübre hakkında bilgi veren 
Genel Müdür İdris Candan, “Can-
dem Organik Gübre kimyasal güb-
relerin çevremize ve dünyamıza 
vermiş olduğu ağır tahribatın yo-
ğunlaştığı günümüzde çiftçi kar-
deşlerimizin üzerine bir güneş gibi 
doğmuştur. Bilinçsizce su tüketimi, 
küresel ısınma ve buna benzer 
sebeplerden dolayı dünyanın göz 
bebeği olan ülkemiz toprakları ağır 
tahribat görmüştür ve görmek-

tedir. Candem bu konuda bilinçli 
üretici, bilinçli tüketici sloganıyla 
çiftçilerimize organik gübre ürete-
rek topraktaki çoraklaşmayı önle-
yerek çiftçimizin daha kaliteli, daha 
bereketli ürün alınmasına yardım-
cı olmaktadır. Candem Tohum 
Kaplama preparatlarını Demnem 
markası ile sıvı ve toz olarak siz 
değerli çiftçilerimizin kullanımına 
sunmuştur. Tohum kaybını sıfıra 
indirerek çiftçilerimizin aşırı tohum 
kullanmasının önüne geçmiştir. 

Tohumdaki kardeşlemeyi tam ya-
parak ürün artışına ciddi anlamda 
katkıda bulunmuştur” dedi. 

‘Muhteşem Beşli’ adını verdik-
leri ürünleri hakkında da bilgi ve-
ren Candan, “Muhteşem Beşli ile 
bitkilerin kardeşleme dönemi ve çi-
çek öncesi ve sonrası çiftçilerimizin 
kullandığı gübreleri üretmektedir. 
4-5 senelik bir kullanma dönemin-
den sonra topraktaki kireçlenmeyi 
tamamen yok ederek çitçilerimize 
daha sağlıklı topraklar sunmak-

tadır. Candem yaygın bir bayi ağı 
ile çiftçilerimizin ürünlere rahatça 
ulaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca 
tecrübeli mühendis kadromuz ile 
Candem ürünlerini kullanan çift-
çilerimize mühendislik hizmetle-
ri sunulmaktadır. Rekabetin had 
safhada olduğu günümüzde gelişi 
güzel çiftçilikle dünya pazarlarına 
ayak uydurulamayacağı anlaşılmış-
tır. Bu nedenle daha az masraf ve 
daha kaliteli ürün alabilmek için 
organik ihtiyaç duyulmaktadır. Bit-

kinin sadece azota değil (üre, nitrat) 
organik maddeler ve iz elementlere 
de ihtiyacı vardır. Bunun içinde iz 
element ağırlıklı organik gübrelerin 
kullanımı şart olmuştur. Firmamız 
pazarda “Muhteşem Beşli” sloganı 
ile kalite ve hizmetten taviz verme-
den çalışmalarına aralıksız devam 
etmektedir” ifadelerini kullandı. 
İdris Candan, Antalya Growtech 
Eurasia Tarım Fuarı’nın firmaları 
açısından bereketli geçtiğini sözle-
rine ekledi.  n HARUN YILMAZ

Geleneksel sanatlar
MEDAŞ Sanat Galerisi’nde

MEDAŞ Sanat Galerisinde 
Türk Süsleme Geleneksel El 
Sanatları Sergisi açıldı. Meram 
Elektrik Dağıtım Anonim Şir-
keti (MEDAŞ) sanat galerisinde 
Halil Açıkgöz tarafından Türk 
Süsleme Geleneksel El Sanatla-
rı Sergisi açıldı. Gerçekleştiren 
sergi açılışına çok sayıda davet-
li katıldı. Sergi 16 Aralık 2018 
Pazar akşamına kadar ziyaret 
edilebilecek.   Sergi hakkında 
bilgi veren Sedefkar Halil Açık-
göz, “Sergiyi açmamdaki hedef 
geleneksel Türk süsleme el sa-
natını unutturmamak. Olduğu-
nu göstermek, hem de sanatın 

sevilmesi için gereken uğraşı 
vermek amacı ile sergimizi aç-
tım. Bir diğer amacım ise insan-
ların sanata olan bakış açısını 
değiştirmek.  MEDAŞ Sanat 
Galerisinde açmış olduğum ve 
16 Aralık’a kadar ziyaretçilerin 
ziyaret edebileceği sergimde 
130 farklı çalışma var. Ahşap 
üzerine, metal üzerine ve ben-
zeri birçok ürün Konyalı sanat-
severle buluşuyor.  Sergi ile 
Geleneksel Türk El Sanatları 
hakkında sergimizi ziyaret eden 
sanatseverle bilgi veriyorum” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yaklaşık bir yıl önce Konya Organize Sanayi Bölgesi tarafından şehre kazandırılan Hava Kargo ve Geçici Depolama alanı-
na ilgi artıyor. Hava kargo ile yurtiçinde yüzlerce ton alım ve gönderim yapılırken, bu yolla ilk ihracatı da Bürotime yaptı

Sanayici ‘hava’dan
ticaret yapıyor!

Yaklaşık bir yıl önce Konya 
Organize Sanayi Bölgesi tara-
fından şehre kazandırılan Hava 
Kargo ve Geçici Depolama ala-
nına ilgi artıyor. Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
hava kargo alanı ile sanayicile-
rin bir yılda Türkiye’nin farklı 
illerine 111 ton mal gönderdi-
ğini, 131 ton da mal kabul etti-
ğini bildirdi. Ayrıca ilk ihracatın 
Temmuz ayında yapıldığı hava 
kargo alanından, 5 ayda 3 tona 
yakın ihracat gerçekleştirilirken, 
160 kilogram da ithalat yapıldı. 
SANAYİCİLERİMİZE EN KALİTELİ 

VE VERİMLİ HİZMET SUNUYORUZ 
Konya Organize Sanayi Böl-

gesi  tarafından hayata geçirilen 
Hava Kargo ve Geçici Depolama 
Alanı hakkında bilgi veren Kon-
ya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, daha önce sanayici-
lerin İstanbul, İzmir ve Ankara 
gibi illerden aldıkları bu hizme-
ti Konyalı sanayicilerin ayağına 
getirdiklerini vurgulayarak, sa-
nayicilere KOS Hava Kargo ve 

Geçici Depolama Alanını daha 
fazla kullanmaları çağrısında 
bulundu. 

Kütükcü, “Artık sanayicileri-
mizin farklı şehirlerden hizmet 
almalarına gerek yok. Burada 

en kaliteli hizmeti, en verimli 
şekilde sunuyoruz” dedi. 

HAVA KARGODAN 5 AYDA
3 TON İHRACAT 

Hava Kargo ile 5 ay içeri-
sinde 3 ton ihracat yapıldığına 

dikkat çeken Başkan Memiş Kü-
tükcü, “Sanayicilerimize hem 
zaman kazandırmak hem de 
maliyetlerini düşürmek amacıy-
la Konya Havaalanımızın eski 
VİP girişini Hava Kargo ve Geçi-
ci Depolama Alanına çevirerek, 
burada gümrüklü hava kargo 
taşımacılığı hizmeti vermeye 
başladık. Konya OSB’mizin bu 
yatırımının sanayicilerimiz tara-
fından her geçen gün daha fazla 
kullanıldığını memnuniyetle gö-
rüyoruz. 

Yaklaşık bir yıl önce hizmete 
açtığımız Hava Kargo ve Geçici 
Depolama alanımızda sanayici-
lerimiz bugüne kadar ülkemizin 
farklı illerine 111 ton mal gön-
derdi, 131 ton da mal kabul etti. 
Ayrıca İlk ihracatın Temmuz 
ayında büro mobilyaları üreten 
Bürotime firmamızın yaptığı 
hava kargo alanımızdan 5 ayda 
3 tona yakın ihracat gerçekleşti-
rilirken, 160 kilogram da ithalat 
yapıldı” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

7 gün 24 saat hizmet veren olan Konya Organize Sanayi Bölgesi Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanı’nın da, 5 ayda 3 tona yakın ihracat gerçekleştirilirken, 160 kilogram da ithalat yapıldı

Memiş Kütükcü
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AK Parti İl Teşkilatı tarafın-
dan Selçuklu Kongre Merkezinde 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkan Adayı olarak 
açıklanan Başkan Uğur İbrahim 
Altay düzenlenen program ile ta-
nıtıldı. Düzenlenen program AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Leyla Şahin Usta, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı, Ak Parti Konya İl 
Kadın Kolları Başkanı Esra Do-
ğan, AK Parti Konya İl Gençlik 
Kolları Başkanı Murat Koru, mil-
letvekilleri, belediye başkanları, 
ilçe başkanları, teşkilat mensup-
ları ile basın mensuplarının katı-
lımıyla gerçekleştirildi.  

31 İLÇEYİ VE BÜYÜKŞEHİR’İ 
KAZANMAK İSTİYORUZ  

AK Parti Konya Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı tanıtım 
toplantısında konuşan AK Par-
ti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya’nın onlarca yıl konuşul-
muş projelerinin hayata geçtiği 
bir dönem yaşandığına dikkat 
çekerek, “Geçtiğimiz günlerde 
partimiz 60 ilin Büyükşehir ve 
İl Belediye Başkanlarını açıkla-
dı. Konya Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Adayı olarak da yaklaşık 
7 aydır bu görevi yürüten Uğur 
İbrahim Altay yeni dönemde de 
birlikte yol yürüyeceğimiz, mille-
timizin huzuruna çıktığımız ada-
yımız.  Belediyecilik AK Parti ge-
leneğidir, temel taşlarıdır. 2002 
genel seçimleri ile başlayan kutlu 
yürüyüşümüz, 2004 ile beraber 
yerel yönetimlerde de iktidar ol-
duk. O günden bugüne pek çok 
hizmet hayata geçti.  Ben huzur-
larınızda şehrimize geçmişten 
bugüne kadar belediye başkanı 
olarak hizmet etmiş başkanları-
mıza teşekkür ediyorum. Her biri 
imkânları neye elverdiyse hizmet 
etmek için çalıştılar. Ama 2004 
sonrasında hizmetler çok daha 
farklı oldu. Çünkü güçlü bir ikti-
dar, Konya sevdalısı bir Başbakan 
ve Konya’nın onlarca yıl konuşul-
muş yüz yıl geriye giden proje 
başlangıçlarının tek tek hayata 
geçtiği bir dönemi yaşadık. 14 
yıl şehrimize hizmet etmiş Tahir 
Akyürek Bey’de yereldeki imkân-
ları genelin gücüyle birleştirdi. 
Bu şehrin çok daha öteye yakla-
şılması, mazideki gücün atiye gö-
türebilmek için tüm ekibiyle gece 
gündüz demeden çalıştı. 7 aydır 
da bu kutlu yürüyüşü Uğur İbra-
him Bey devam ettiriyor.  İnşal-
lah 31 Mart 2019’da da kıymet-
li hemşerilerimizin verecekleri 
güçlü bir destekle yola devam di-
yeceğiz. Bu arada 31 tane ilçemiz 
var, mevcut belediye başkanla-
rımız var, aday adaylarımız var 
önümüzdeki günlerde kalan 21 
ile birlikte inşallah ilçelerimizde 
kademeli olarak başkan adayları-
nı belirlemiş olacağız. Konya’nın 
onlarca yıl konuşulmuş projele-
rinin hayata geçtiği bir dönem 
yaşadık. 31 Mart 2019’da da mil-
letimizin vereceği destekle yola 
devam diyeceğiz. Önümüzdeki 
günlerde kalan 21 ilin adayları 
belirlenecek. Bizim için önem-
li olan bu aziz millete hizmet... 
2019 ve sonrasında 31 ilçede ve 
büyükşehirde seçimi kazanmak 
ve şehrin insanlarına hizmet et-
meyi sürdürmek istiyoruz” dedi. 

EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ 
HEMŞERİLERİMİZİN DUASI 
Konuşmasına tüm Konyalıla-

ra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve emeği geçen herkese 
teşekkür ederek başlayan Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay  “  Cumhur-
başkanımız Erdoğan’ın takdirle-
riyle Konya Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı olarak açıklandı. 
Emeği geçenlere teşekkür edi-
yorum. Desteğini hissettiğim 
Konyalı hemşerilerime de teşek-
kür ediyorum. AK Parti’nin yerel 
yönetimlere bakışı hizmet yarı-
şıdır, gönüllere girmektir, şehrin 
emini olmaktır. Bu vizyonun te-
meli Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığına 
dayanır. AK Parti Belediyeciliği 
sadece günü kurtarmak değil, şe-
hirlerin ve insanların geleceğine 
yatırım yapmaktır. AK Parti Be-
lediyeciliği sadece fiziki yatırım 

değil, gönüllere girebilmektir. 
Laf üretmek değil, ortaya vizyon 
koyabilmektir. Halka hizmetkâr 
olmak ve Hakk’ın rızasını ala-
bilmektir. Konya’da yaşamak 
ile Konya’yı yaşamak arasındaki 
farkı hisseden hemşerilerimizin 
duaları bizim en büyük desteği-
mizdir” şeklinde konuştu. 

KONYA’YA HİZMET ETMEK 
ŞEREFTİR 

Yerel yönetimlerin bir bayrak 
yarışı olduğunu, her gelen beledi-
ye başkanının bir önceki belediye 
başkanından aldığı bayrağı daha 
yukarıya taşımak için gayret etti-
ğini ifade eden Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Konya’ya 10 yıl hizmet etmiş 
bir kardeşiniz olarak bizim için 
belediye başkanlığı, hizmetkâr 
olduğumuz bu toprağın insanının 
yüzündeki tebessümü artırma 
vesilesidir. Doğup büyüdüğümüz 
ve havasını teneffüs ettiğimiz bu 
şehre hizmet şükür vesilesidir. 

Belde-i Muhayyere ’de şehrin 
emini olmak, bu şehirde yaşayan 
tüm canlıların “zikrine” vesile ol-
mak bizim için şereftir” dedi.

KONYA’MIZ İÇİN GECEMİZİ 
GÜNDÜZÜMÜZE KATIP HİZMET 

EDECEĞİZ
Konuşmasında teşkilat men-

suplarında da seslenen Başkan 
Altay, “31 ilçemizi sizlerle birlikte 
gezdik. Kimsesizin kimsesi olduk, 
çaresizin çaresi olduk. Doğru ve 
Hakk’tan bildiğimiz yoldan hiç 
ayrılmadık. Yetimin hakkını ko-
ruduk, güçsüze umut olduk. Aynı 
duaya âmin dedik, aynı duyguları 
paylaştık. Tüm bunları imar eder-
ken odak noktamız her zaman 
hemşerilerimiz oldu. Allah’ın iz-
niyle yine el ele vereceğiz, gönül 
gönüle vereceğiz ve Konya’mız 
için gecemizi gündüzümüze ka-
tıp hizmet edeceğiz.  Biz hizme-
ti ibadet kabul eden bir ecdadın 
torunlarıyız, Allah yolumuzdan 
ayırmasın. Bugüne kadar gönül 

verdiğimiz gönül belediyeciliğini 
“Benim Şehrim” sloganıyla yeni-
den yaşamak ve yaşatmak ama-
cındayız. Bizleri bu göreve layık 
gören başta Genel Başkanımız 
ve Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkan 
Yardımcılarımıza, Milletvekilleri-
mize, İl ve İlçe Teşkilatlarımıza, 
Belediye Başkanlarımıza, meclis 
üyelerimize, Gençlik ve Kadın 
Kollarımız ile mesajları ve duaları 
ile yanımızda olan hemşerileri-
mize bir kez daha teşekkür ediyo-
rum. 31 Mart seçimlerine kadar 
ekibimiz ile teşkilatlarımız ile ve 
Konyalı hemşerilerimiz ile birlik-
te el ele, gönül gönüle Konya’dan 
en yüksek bir desteği alabilmek 
için gece gündüz çalışacağız. 
Çaba göstereceğiz.  Ve inşallah 
1 Nisan sabahı itibariyle de Kon-
yamızın  gelecek vizyonunu hep 
birlikte taşıyacağız” ifadelerini 
kullandı.
KONYA’YI EN YÜKSEK OY ORANI 

İLE BİRİNCİ İL ÇIKARMAYI 
BAŞARACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, “ Belediye hiz-
metleri açısından Konya’ya bak-
tığımız zaman özellikle Büyükşe-
hir Yasaların gelmesi ile birlikte 
Konya ile öncülüğünü yaparak bu 
konunda en başarılı örneklerini 
sergilemiştir.  O yüzden o dönem 
başkan  olan Tahir Akyürek baş-
kanımıza göstermiş olduğu üstün 
performans ve başarıdan dolayı 
ve ondan öncesinde de Konya’ya 
hizmet eden bütün belediye baş-
kanlarımıza tek tek teşekkür ede-
rek şükranlarımızı sunuyoruz. 

Konya eğer başarılı ise üretmiş 
olduğu, içinden, bayrından çıkar-
mış olduğu bu vefakar, cefakar 
ve başarılı insanlar sayesindedir. 
Elbette onun arkasında duran 
büyük bir teşkilatı ve sevgisini 
kazanmış Konya kamuoyu var-
dır. Ancak başarıda işin başında 
olan kişinin ve başkanın unutma-
mak gerekiyor.  Başkan adayımız 
ve 8 aydır başkanımız olan Uğur 
İbrahim Altay Bey çıtayı yüksek 
bir seviyede aldı. Cumhurbaşka-
nımızdan tevdi edilen görev ile 
birlikte bu çıtayı daha da yükselt-
mek durumunda. Eğer başkanı-
mızın başarısını istiyorsak, Kon-
ya’nın Türkiye’de en önde gelen 
illerden biri olmasını istiyorsak 
hepimizin birlik ve beraberlik 
içerisinde bugünden itibaren çok 
sıkı bir şekilde Konya için çalış-
mamız gerekiyor. Bizlerin Büyük-
şehir Belediye Başkanlarımızla, 
ilçe belediye başkanlarımızla ve 
ilçe başkanlarımızla yapacağımız 
her uyum Konya’nın seçim süre-
cindeki şehirler arasında birinci 
il olmayı hedeflememiz gereki-
yor. Bu zor bir hedef değil çünkü 
daha önce yaptık yine yapabiliriz. 
Dolayısıyla da hedefimizi yüksek 
tutacağız ve Konya’yı bu seçimde 
de en yüksek oy oranı ile birinci 
il çıkarmayı başaracağız inşallah” 
şeklinde konuştu. 

31 İLÇEMİZİ DE AK PARTİLİ 
YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ 
AK Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı Leyla Şahin Usta, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın takdirleriyle kim aday 
olursa olsun hep beraber aday-
ların arkasında kenetlenerek ça-
lışılması gerektiğine vurgu ya-
parak sözlerini şöyle tamamladı: 
“Eğer çalışırsak ve bir beraber 
olursak mutabakatla aldığımız 
kararın yine mutabakatla arka-
sında durursak alamayacağımız 
hiçbir ilçe yok. Bundan da eminiz. 
Bazen etrafımızda bizleri korku-
tan söylemlerle karşılaşıyoruz hiç 
endişe etmeyin. Bugüne kadar 
nasıl Konya’yı temsil ettiysek ve 
Konya’yı böyle yüksek değerlere 
taşıdıysak bu seçimde de 31 ilçe-
mizin de AK Partili olması için en 
yüksek kapasiteyle çalışacağız ve 
başaracağız. Bundan emin olun. 
Kim ne derse desin biz, 31 ilçe-
mizin de AK Partili olabilmesi için 
çalışacağız ve bunu başaracağız” 
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Allah’ın izniyle yine el ele vereceğiz, 
gönül gönüle vereceğiz ve Konya’mız için gecemizi gündüzümüze katıp hizmet edeceğiz” dedi 

‘Konyamız için çalışacağız’

Hasan Angı  Uğur İbrahim  Altay Leyla Şahin Usta
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Beyşehir’e tekstil fabrikası kurulacak

Beyşehir Belediyesi Sosyal Te-
sisleri’nden Taşköprü Aile Çay Bah-
çesi’nde İlçe Kaymakamlığı tarafın-
dan düzenlenen ve kurum amirleri, 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
ve mahalle muhtarlarının da katıl-
dığı istişare toplantısında konuşan 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
Beyşehir’de İlçe Belediyesi olarak 
istihdama yönelik olarak hayata 
geçirecekleri projeye değindi. Bey-
şehir’de, Kültür ve Yaşam Mer-
kezi’nin yanında içerisinde tekstil 
makinelerinin bulunacağı ve ilçede 
yaşayıp istihdam imkanı bekleyen 
dezavantajlı kesimlere iş kapısı-
nı aralayacak bir fabrika kurmayı 
planladıklarını vurgulayan Özaltun, 
“Bunu neden söylüyorum? Siz bü-
tün hizmetleri yapsanız da ilçenize 
vatandaş şunu söylüyor; ‘bana ne 
senin hizmetinden. Benim kızım, 
oğlum, damadım işsiz, bana iş ka-
pısı aç’ diyor” şeklinde konuştu. 

Beyşehir Belediyesi olarak sa-
dece ilçeye hizmet etme noktasında 
değil bölgeye yeni iş istihdamının 
kapılarının açılması için de bugüne 
kadar var güçleriyle çalıştıklarını ve 
bu konuda yoğun bir gayret ve ça-
banın içerisinde olduklarını anlatan 
Özaltun, Beyşehir Organize Sanayi 
Bölgesi’nde göreve geldiklerinde 4 
olan fabrika sayısının bugün 20’ye 
yükseldiğini ve önümüzdeki süreç-
te bu sayının daha da artacağını, 
belediye olarak ilgili tüm kurum-
larla el ele vererek yatırımcıların 
önünü açacak çalışmalarla ilçede 
önemli bir sanayileşme hamlesine 
öncülük ettiklerini söyledi. Özaltun, 
organize sanayi bölgesi ile ilçeye 
yeni yatırımcıların gelmesi için ilçe 
dışında yaşayan Beyşehirli işadam-
ları ile sık sık bir araya gelerek böl-
geye yatırım yapmaları konusunda 

girişimlerde bulunduklarını, bunun 
meyvesini de son dönemde ilçe 
olarak almaya başladıklarını kay-
detti. 

Yeni kurulan bu fabrikalarda 
çalışan çok sayıda işsiz insanın bu 
çalışmaların ardından evine ek-
mek götürme imkanına kavuştu-
ğunu aktaran Özaltun, av tüfeği 
üretiminin gözde merkezlerinden 
Huğlu ve Üzümlü mahallelerine 
kazandırılacak yeni sanayi siteleri-
nin yapımı konusunda da belediye 
olarak her türlü desteği verdikleri-
ni hatırlatarak, burada da önümüz-
deki süreçte yeni fabrikaların açıl-
masıyla istihdam imkanının ilçede 
en üst noktalara çıkacağına dikkati 
çekti. Beyşehir Belediyesi olarak 
bu çalışmalarla da yetinmeyerek 
istihdama yönelik ilçe genelinde 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin 
de desteğiyle yeni bir proje baş-
lattıklarını vurgulayan Özaltun, 
bu çerçevede belediyenin kendi 
imkanlarıyla 433 kursiyere tekstil 
alanında eğitim imkanı sunacağını 
dile getirdi. İki ay sürecek bu eği-
tim esnasında katılımcılara gün-
lük 62 liralık bir ücret ödeneceğini 

vurgulayan Özaltun, “İş istihdamı 
bekleyen işsiz gençlerimiz burada 
kurulacak tekstil atölyelerinde dikiş 
makinesinde, overlok makinesinde 
eğitim alacak. Yani meslek öğre-
nirken cep harçlığı da alacak. Kurs 
sonunda bu eğitimlere katılanla-
rın yarısına belediye olarak kendi 
kuracağımız tekstil fabrikasında iş 
imkanı sağlayacağız. Yani işe ala-
cağız. Biz bu noktada çalışmaları 
başlattık. Bu fabrikamızı belediye-
mizin bin 71 kişilik kültür ve yaşam 
merkezinin yan tarafından büyük 
geniş bir alanda yapacağız. İnşallah 
Beyşehir Belediyesi, sadece Bey-
şehir’de değil, Türkiye genelinde 
tekstil fabrikası açan ilk belediye 
olacak. Bu konuda, önceliğimiz de-
zavantajlı kesimler olarak öngörü-
len bayanlar, engelliler, gençler ve 
hükümlüler olacak. Bu projeyi İŞ-
KUR desteğiyle, kaymakamımızın 
da onayı ile bir protokol anlaşması 
çerçevesinde inşallah gerçekleşti-
receğiz. Belediyemizin bu noktada 
bütçesinden herhangi bir çıkış ol-
mayacak. Çünkü bu proje için KOP 
Bölge Kalkınma İdaremizden de 
finansman desteği alıyoruz. Kurs 

ücretini ise İŞKUR karşılayacak. Bu 
proje devam ederken, ilçemize yeni 
tekstil fabrikaları kazandırılması 
konusunda da çalışmalarımız sü-
recek. Bu anlamda büyükşehirleri-
mizde ilçemizin gururu olan işada-
mı hemşehrilerimiz var. Onlardan 
da tekstil sektörünün ilçemizde 
daha da ivme kazanması konu-
sunda yatırım destekleri istiyor ve 
bekliyoruz. İnşallah, bu projemizin 
bu ayağı da devreye girdiğinde, 
Beyşehir Belediyesi olarak sadece 
Türkiye’de değil, dünya çapında is-
tihdam konusunda tüm kurumlara 
önemli bir rol model olmayı planlı-
yoruz” ifadelerini kullandı.  

Beyşehir Kaymakamı Yusuf 
Özdemir de konuşmasında, düzen-
ledikleri toplantının mahiyeti ile 
ilgili bilgiler verirken gündemdeki 
konularla ilgili mahalle muhtarları-
nın öneri ve taleplerini de dinlemek 
istediklerini aktardı. 

Toplantıda, Beyşehir’e bağlı 
mahallelerde yürütülen hizmet ve 
çalışmalar da masaya yatırılırken, 
hayata geçirilmesi istenilen farklı 
projeler de dile getirildi. 
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de dağcılar
Tınaztepe’ye tırmandı

‘Toplumu oluşturan
her birey eşittir’

Seydişehir’de bir grup fotoğraf 
ve doğa tutkunu, bin 842 metre 
yüksekliğindeki Tınaztepe dağına 
tırmanış gerçekleştirdi. İlçeye 27 
kilometre uzaklıkta, Konya-Antal-
ya kara yolundaki dağa yaklaşık 
2 saatte tırmanan dağcılar, zirve-
de Türk bayrağı açtı. Dağcılardan 
Cemil Türkan, gazetecilere yap-
tığı açıklamada, bölgenin birçok 
medeniyete ev sahipliği yaptığını 
söyledi. Zorlu bir tırmanışın ar-
dında zirveye ulaştıklarını belirten 
Türkan, şöyle konuştu: “6 kişilik 
ekibimizle zirveye çıktık. Dağın zir-

vesinde tarihi kalıntıların bulundu-
ğunu gördük. Maalesef defineciler 
tarafından zarar verilmiş. Bu kalın-
tıların araştırılması ve korunması 
gerekiyor. Bugüne kadar bunların 
bilinmemesi büyük eksiklik. Hem 
tarihi hem de doğal güzellikle-
ri bağrında barındıran Tınaztepe 
Dağı, ana yola yakınlığı ve bölgeye 
hakim bir konumda olması açısın-
dan bizim için çok önemli. Bu böl-
geyi tanıtabilirsek Türkiye, hatta 
dünya çapında dağcıların ilgisini 
çekecektir.”
n AA

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet 
Karahan, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü nedeniyle mesaj yayımladı. 
Toplumu oluşturan her bireyin eşit 
haklara sahip olduğunu aktaran 
Karahan, mesajında şu ifadelere yer 
verdi: “Bu yaşam ve düşünce şekli, 
toplumu kaynaştırır ve yaşadığımız 
hayatı bize kolaylaştırır. Şunu çok 
iyi bilmeliyiz ki hepimiz birer engeli 
adayıyız, ne zaman, nerede, nasıl 
bir olayla karşılaşacağımızı ve şu 
andan itibaren hayatımızı nasıl de-
vam ettireceğimizi hiçbirimiz bile-
meyiz. Bugün bizim için asıl önemli 
olan gönüllerimizin, fikirlerimizin, 
insani ilişkilerimizin ve duyguları-
mızın önünde engel olmamasıdır. 
Engelli vatandaşlarımızın toplum-
da yaşadığı sorunlar sadece onların 
değil, ailelerinin, çevrenin, tüm in-
sanlığın ortak sorunudur. Gelin bir 
olalım sevelim, sevilelim, engelleri 
birlikte aşalım. Onların günlük ya-
şama adapte olabilmesi, toplumun 
duyarlılığı ile mümkündür. Engelli 
olmak bir seçim değildir. Onların 

hassasiyetlerine kulak verelim, on-
ların yaşam mücadelesine destek 
olalım ve hayatlarını kolaylaştırmak 
için elimizden gelenin daha fazla-
sını yapalım. Bu anlamlı haftada 
engelli vatandaşlarımıza karşı sev-
ginin, hoşgörünün ve hassasiyetin 
artmasını temenni ediyor, engelli 
vatandaşlarımızla ailelerini, sevgi, 
saygı, kardeşlik duygularıyla canı 
gönülden kucaklıyorum.”
n AA

Karaman’da, 41 yıl önce üniversite eğitiminin ardından babasının tavsiyesi ile ticarete atılan 67 yaşındaki 
iş adamı Kemal Boynukalın, bugün bin 300 kişiye istihdam sağlayıp, 85 ülkeye ihracat yapıyor

Babasını dinledi, dev oldu

Karaman’da, 41 yıl önce 
üniversite eğitiminin ardından 
babasının “kendi işinizi kurun” 
tavsiyesi ile ticarete atılan 67 
yaşındaki iş adamı Kemal Boy-
nukalın, bugün bin 300 kişiye 
istihdam sağlayıp, 85 ülkeye ih-
racat yapıyor. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 1995 yılında kuru-
lan, Türkiye’nin ilk 500 büyük 
firması arasına girmeyi başaran 
bisküvi firmasının yönetim ku-
rulu başkanı Kemal Boynukalın, 
lise eğitiminin ardından kısa bir 
süreliğine Almanya’ya gittiğini 
söyledi.

Burada 2 yıl çalıştıktan sonra 
memleketine döndüğünü be-
lirten Boynukalın, “Türkiye’ye 
dönünce Ankara Eğitim Ensti-
tüsü’ne kaydoldum. O yıllarda 

şartlar oldukça zordu. Okula 
gittim ama öğretmenlik yapma 
gibi düşüncem yoktu. Biz 4’ü 
erkek, 7 kardeşiz. Babam bele-
diyede zabıta amiriydi. 5 kardeş 
yüksek tahsil yaptık. Babam 
bize devamlı ‘Ceketimi satar sizi 
okuturum ama siz kendi işinizi 
kurun’ derdi.” diye konuştu.

HIRDAVATÇI OLARAK BAŞLADI
Bunun üzerine iş yeri açarak 

ticarete atılmaya karar verdi-
ğini anlatan Boynukalın, şöyle 
devam etti: “Semerciler Soka-
ğı’ında amcamın küçük bir ma-
rangoz dükkanını devraldım. 
Burayı hırdavatçı yaptım. Tica-
ri hayatım 1977 yılında böyle 
başladı. Zamanla kardeşimi ve 
ağabeyimi yanıma alarak işleri 
büyüttüm. İnşaat malzemeleri 

satmaya başladık. O zamanlar 
Karaman’da organize sanayi 
bölgesi yeni yeni parlıyordu. İş 
adamlarına malzeme veriyor-
duk. Bisküvi sektörüne girmek 
istedik. Araştırdık. 1994 yılın-
da karar verdik, 1995 yılında 
inşaata başladık. İlk tesisimiz 3 
bin metrekareydi. ‘Anı’ ismiyle 
1995 eylül ayında üretime baş-
ladık. Kendi markamızla sıfırdan 
başlayıp, 23 yıldır hep büyüme-
yi hedef aldık. Emin adımlarla, 
sindire sindire büyüdük. Hep 
ihracata önem verdik. Bunun 
sonucunda Karaman’da ihracat-
ta 5-6 yıldır zirveyi bırakmadık. 
Bisküvi sektöründe 60 civarında 
ürün çeşidimiz var. Bin 300 işçi 
çalıştırıyor, 85 ülkeye ihracat 
yapıyoruz. İSO’nun yayınladığı 

ilk 500 listesindeyiz.”
Boynukalın, iş dünyasında 

mutlaka uyduğu prensiplerinin 
olduğunu, bunları da Semerciler 
Sokağı’nda komşuları olan esnaf 
büyüklerinden öğrendiğini dile 
getirerek, sözlerini sürdürdü: 
“Semerciler Sokağı bize okul 
oldu. Bir kere, ne iş yaparsan 
yap dürüstlüğü bırakmayacak-
sın. Müşteriye yalan söyleme-
yeceksin. İşini takip edeceksin. 
Ben 17 yıl o sokakta çalıştım 
ama hiçbir zaman iş yerini ilk 
açan esnaf olamadım. Allah 
rahmet eylesin, Zafer Keçeci ve 
Süleyman Dinçer ağabeyimiz 
benden hep erken gelirdi. Ak-
şam eve saat 19.00’da zor gi-
derdik. Bugün de mutlaka sabah 
08.00’den önce iş yerimde olu-

rum. Zaten biz hareketli olmaz-
sak yaşayamayız. Asla emekli 
olamayız.”

‘BUNLARI ÇÖZMEK İÇİN GÖÇ 
ALMALIYIZ’

Aynı zamanda Karaman Sa-
nayici ve İşadamları Derneği 
(KARSİAD) Başkanlığı görevini 
de yürüten Boynukalın, OSB’nin 
ilde ekonominin can damarı ol-
duğunu vurguladı. Kentte sana-
yinin amiral gemisinin bisküvi 
sektörü olduğuna dikkati çeken 
Boynukalın, şöyle konuştu: “Bis-
küvi fabrikalarında 13 bin işçi 
çalışıyor. Bisküvimiz, bulguru-
muz ve makine sanayimiz var. 
Makine sanayisinin gelişmesinin 
sebebi de bisküvi sektörüdür. 
Bisküvi fabrikaları için müthiş 
makineler yapan arkadaşlarımız 

var. Karaman’da firmalar yüzde 
50 veya 60 kapasite ile çalışıyor. 
Bizim 400 tonluk kapasitemiz 
var, çalıştığımız kapasite günlük 
200-250 ton. En büyük prob-
lem işçi. Biz hala işçileri 100 
kilometre uzaktan getiriyoruz. 
Karaman’dan gelen işçinin ma-
liyeti ile çevre ilçelerden getirdi-
ğimiz işçi arasında 3-4 kat mali-
yet farkı oluyor. Bunları çözmek 
için göç almalıyız, göç almak için 
de projeler geliştirmeliyiz.”

Boynukalın, öz sermayesini 
yatırıma çeviren, her zaman is-
tikrarlı büyümeyi tercih eden ve 
ihracat odaklı çalışan Karamanlı 
sanayicinin son aylarda ekono-
mide yaşanan gelişmelerden 
çok fazla etkilenmediğine işaret 
etti.  n AA

Kemal Boynukalın

Mehmet Karahan



Ilgın’da, kamyonetin kasasın-
daki briketlerin üzerine devrildiği 
park halindeki otomobilde bulunan 
kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 
Mehmet B. (28) idaresindeki 42 VP 
857 plakalı kamyonetin kasasında 
bulunan briketler, Ulu Cami Kav-
şağı’ndan geçtiği sırada park ha-
lindeki 42 ABF 234 plakalı otomo-
bilin üzerine devrildi. Otomobilde 
bulunan Uğur Enli, araç içerisinde 
sıkıştı. Briketler çevredeki vatan-
daşların yardımıyla kaldırıldıktan 
sonra yaralanan Uğur Enli araçtan 
çıkartıldı. Dr. Vefa Tanır Ilgın Dev-

let Hastanesi’ne kaldırılan yaralı-
nın hayati tehlikesinin bulunmadı-
ğı öğrenildi. Kamyonetin sürücüsü 
Mehmet B. ise gözaltına alındı. Öte 
yandan kaza anı, bölgedeki bir iş 
yerinin güvenlik kamerasınca kay-
dedildi. Görüntülerde, kamyonette 
yüklü bulunan briketlerin, viraja 
girdiği sırada otomobilin üzerine 
devrildiği görülüyor. Çevredeki 
vatandaşların briketleri kaldırarak 
otomobilden çıkardıkları yaralının 
ambulansa alınarak hastaneye 
sevk edilmesi görüntüye yansıyor.
n AA

Aksaray’da sürücünün hızlı 
gelen araca çarpmamak için di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıkan otomo-
bil, ters istikamette park halindeki 
nakliye kamyonetine çarptı. Ka-
zada otomobil sürücüsü hafif ya-
ralandı. Kaza, Şifahane Mahallesi 
Atatürk Bulvarı üzerinde meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, şe-
hir merkezi istikametine seyreden 
Gökhan E. (46) idaresindeki 68 
BA 985 plakalı otomobil, kavşakta 
hızla geçen bir otomobile çarp-
mamak için direksiyonunu kırdı. 
Otomobile çarpmadan kurtaran 
sürücü daha sonra direksiyon ha-
kimiyetini kaybederek ters yönde 

park halinde bulunan 68 AJ 372 
plakalı nakliye kamyonetine çaptı. 
Otomobil adeta hurdaya döner-
ken, sürücü kazayı hafif sıyrıklar-
la atlattı. Kazayı anlatan sürücü 
Gökhan E., “Aşağıya doğru iniyor-
dum. Yol benim olduğu halde gö-
bekte beklemedi, çok yakın mesa-
feden geçti. Ben de frene basınca 
kontrolden çıktı ve toparlayama-
dım. Sol omzumda biraz ağrı var 
ama önemli değil herhalde” dedi. 
Sürücü olay yerine gelen 112 Acil 
Yardım ekiplerince Aksaray Eği-
tim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıl-
dı.  n İHA
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112’ye yapılan 5 bin 400 çağrının 470’i gerçek
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 

112 Acil Çağrı Merkezi’ne günde ortalama 5 bin 400 
civarında çağrı geldiğini, bunların yalnızca 470’inin 
gerçeği yansıttığını söyledi.  1 - 7 Aralık arasında 
kutlanan ‘112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’ nede-
niyle Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nde bir program 
düzenledi. Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda düzenle-
nen programda en çok ilgiyi 1954 model ambulans 
gördü. Sağlık personelleri ve vatandaşlar, ambulans-
la fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

5 BİN 400 ÇAĞRININ SADECE 470’İ GERÇEK  
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 

112 Acil Çağrı Merkezi’ne günde ortalama  5 bin 400 
civarında çağrı geldiğini bunların yalnızca 470’inin 
gerçeği yansıttığını söyledi. Koç, ‘’Çağrı merkezi-
mize günde 5 bin 400 civarında çağrı gelmektedir. 
Bunların sadece 470 tanesi gerçek hastadır. Vatan-
daşlarımızdan ricamız gerçek hastalara ulaşmayı 
engelleyecek olan bu tür gereksiz çağrılardan kaçın-
mamız ve dakikalara, saniyelere ihtiyacı olan hasta-
larımıza yetişmemiz engelleyecek olan çağrılardan 
kaçınmalarını arzu ediyorum” dedi.
n DHA

Kadınhanı ilçesinde girdiği mar-
ketten para ve sigara çaldıktan son-
ra güvenlik kamerasını fark edince 
iş yerini ateşe veren şüpheli A.K. 
(17), yakalandı. 7 farklı suçtan kay-
dı bulunan ve hırsızlık suçundan da 
hakkında arama kararı bulunduğu 
belirtilen A.K.’nin marketten önce 
de iki evden 60 bin lira değerinde 
hırsızlık yapıp, evleri ateşe verdiği 
ileri sürüldü. A.K., çıkarıldığı mah-
kemece tutuklandı.

Olay, 29 Ekim öğle saatlerin-
de ilçeye bağlı Örnekköy Mahalle-
si’nde meydana geldi. İddiaya göre, 
mahallede market işleten Göksel 
Yıldız, iş yerini kapatıp Konya şehir 
merkezine gitti. Bir kişi, marketin 
arka tarafında bulunan demir kor-
kulukları yerinden söküp içeri gir-
di. Marketten para ve sigara çalan 
şüpheli, çıkarken güvenlik kamera-

sını fark edince iş yerini ateşe verip, 
kaçtı. Marketten alevlerin yükseldi-
ğini fark eden vatandaşlar durumu 
jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İtfa-
iye ekipleri marketi saran alevlere 
hemen müdahale etti. Yangın kısa 
sürede kontrol altına alınırken, 30 
bin lira zararın olduğu belirtilen iş 
yeri tamamen kullanılamaz hale 
geldi. 

DAHA ÖNCE DE İKİ EVİ YAKTIĞI 
ŞÜPHESİ

Olay yerinde inceleme yapan 
jandarma, şüphelinin daha önce de 
hırsızlık olaylarına karıştığı tespit 
edilen A.K. (17) olduğunu belirledi.  
Poliste 7 farklı suçtan kaydı bulu-
nan ve hakkında daha önce karış-
tığı 3 hırsızlık olayından dolayı ya-
kalama kararı da olan A.K., Konya 
kent merkezinde polis tarafından 
yakalandı. Kadınhanı Jandarma 

Komutanlığı’na teslim edilen A.K.,  
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Aynı mahallede, ağustos ayında iki 
evden yaklaşık 60 bin lira çalındık-

tan sonra evlerin ateşe verilmesinin 
de A.K. tarafından yapıldığı üzerin-
de duruluyor. 
n DHA

Kamyonetteki briketler, 
otomobilin üzerine devrildi

Otomobil park halindeki
kamyonete çarptı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Konya’da iki grup arasında çı-
kan bıçaklı kavgada Afganistan 
uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılar 
tedaviye alınırken, polis kaçan sal-
dırganların kimliğini belirlemek 
için çalışma başlattı. Olay, akşam 
saatlerinde merkez Meram ilçesi 
Şükran Mahallesi Sarraflar Yeraltı 
Çarşısı önünde meydana geldi. Af-
ganistan uyruklu Resul Ö. (25), 
Yasin N. (24), Gayyur H. (25), yol-
da karşılaştıkları bir grupla henüz 
belirlenemeyen sebeple tartıştı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
sonucu bacak ve karın bölgele-
rinden bıçakla yaralanan Resul 
Ö., Yasin N. ve Gayyur H.’nin ilk 
müdahaleleri ihbar üzerine gelen 
sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 
Ardından 3 yaralı, Konya Numune 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi al-
tına alınan yaralıların sağlık duru-
munun iyi olduğu belirtildi. Polis, 
kaçan saldırganların yakalanması 
için çalışma başlattı.
n DHA

Bıçaklı kavgada Afganistan
uyruklu 3 kişi yaralandı 

Konya’da alkollü olarak ya-
kalanan sürücü polisi uğraştırdı. 
Trafik polislerinin sakin bir şekilde 
davrandığı sürücü, “Alkollüyüm 
tamam, ne yapacaksın müebbet 
mi vereceksin” diye konuşurken, 
sürücüye ceza kesildi ve sigortasız 
olan araç otoparka çekildi. 

Olay, gece saatlerinde merkez 
Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi 
Büyükkeçeciler Sokak üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Trafik Denetleme Şube Mü-
dürlüğüne bağlı ekipler seyir ha-
lindeki 42 FBH 35 plakalı otomo-
bili sokak üzerinde şüphe 
üzerine durdurdu. Araç-
tan indirilerek ehliyet ve 
ruhsat kontrolünün ar-
dından alkol muayenesi 
yapılan sürücü Ali M.’nin 
1.32 promil alkollü ol-
duğu belirlendi. Sürücü, 
aracı ilk park halinde gö-
ren polis ekiplerinin ken-
disinin başka bir yerde 

durabileceğini ve alkollü şekilde 
gidebileceği söylediğini iddia ede-
rek, polis ekiplerine tepki gösterdi. 

Uzun süre polisle diyalog yaşa-
yan alkollü sürücünün, “Tamam 
ne gerekiyorsa yap, uzatma. Al-
kollüyüm tamam, ne yapacaksın 
müebbet mi vereceksin. Karakola 
gitsem ne mahkemeye gitsem ne” 
diye konuşması dikkat çekti. Sürü-
cüye alkollü araç kullanmaktan bin 
500 lira idari para cezası kesilir-
ken, araç sigortasız olduğu için de 
otoparka çekildi.
n İHA

Alkollü sürücüden 
polise şaşırtan cevap 

Arsız hırsız yakalandı
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Genç çiftçi zirvesi için Türki-
ye’nin 81 ilinden Konya’ya gelen 
genç çiftçi adayları, sanatçıların köyü 
olan Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şük-
ran köyünde buluştu.  Genç çiftçi 
adayı gençler, sanatçıların köydeki 
kerpiç evlerini ziyaret ederken, yer-
leşim merkezindeki üretim yapılan 
bahçe ve alanlarda da incelemede 
bulundu. 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkan Danışmanı ve Proje Koordi-
natörü Ahmet Katıksız, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, Genç Çiftçi Pro-
jesi kapsamında yapılan zirve için 
81 ilden Konya’ya gelen genç çiftçi 
adaylarını sanatçıların köyünde bir 
araya getirdiklerini söyledi. Türki-
ye’nin farklı yerlerinden yola çıkan 

gençlerle birlikte Sonsuz Şükran 
köyünde buluşmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getiren Katıksız, 
şunları söyledi: “Bugüne kadar 7 
bölgeden gençlerimizle çalıştaylar 

gerçekleştirdik. Proje çerçevesinde, 
şunu diyoruz; biz Anadolu’yu ger-
çekten bu verimli toprakları doldur-
malıyız. Bunu doldurabilecek ger-
çekten nitelikli donanımlı üretebilen 

gençlerimiz ve profilimiz var. Genç 
arkadaşlarımız bugün buradalar ve 
buradan ayrıldıktan sonra projemiz 
bitecek ama Anadolu’nun farklı yer-
lerinde üretmeye devam edecekler. 
Proje kapsamında gençliğin tarım-
sal üretime dahil olmak için ne tür 
beklenti ve ihtiyaçları olduğunu bir 
sonuç bildirgesine dönüştürdük. 
Gençler gerçekten üretmek istiyor-
lar. Bunu bir kez daha burada gör-
dük. Sadece üretmek için kendile-
rine alanlar oluşturulmasını bizden 
talep ediyorlar.” Katıksız, proje kap-
samında kendilerine Türkiye gene-
linden 7 bin 717 başvuru geldiğini 
ancak bu 7 bin genç arasından proje 
bütçesi sebebiyle sadece 81 ilden 81 
kişiyi seçebildiklerini vurguladı.
n AA

Mali Müşavirlik Staja Giriş 
Sınavı başvuruları başladı

Konya Genç Mali Müşavirler 
Platformu, 2 Mart 2019 tarihinde 
yapılacak Mali Müşavirlik mesleği-
ne ilk adım olan Staja Giriş Sınavına 
başvuruların 1 Aralık 2018 itibariyle 
başladığını ve son başvuru tarihinin 
31 Aralık 2018 olduğunu açıkladı. 

Konya Genç Mali Müşavirler Plat-
formu tarafından yapılan açıklamada, 
“1 Aralık 2018 tarihinde başlayacak 
başvurular 31 Aralık 2018 tarihinde 
sona erecek. Staja Giriş Sınavı TÜR-
MOB’un eğitim birimi olan Temel 
Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) ta-
rafından yapılmaktadır. Sınav soruları 
Ankara Üniversitesi akademisyenleri 
tarafından hazırlanmaktadır. 100 
soru alan bilgisi, 30 soru ise genel 
kültür ve yetenek olmak üzere 130 
soruluk testten oluşmaktadır. Sınav 
konuları ve soru sayıları, genel kültür 
ve yetenek alanında Türkçe, Mate-
matik, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 
ve Yabancı dilden 30 sorudan oluş-
maktadır. Alan bilgisinde ise Finansal 
Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali 
Tablolar Analizi, Denetim’den 58 
soru, Ekonomi ve Maliye’den 12 soru, 
Hukuk alanından (Meslek, iş ve sos-
yal güvenlik, vergi, ticaret, borçlar) 
30 soru olmak üzere bu konulardan 
toplamda 130 soru sorulmaktadır. 
Her yıl 3 dönem olarak yapılan sına-
vın bu dönem ki başvurusu 31 Ara-
lık’a kadar yapılması gerekmektedir” 

denildi. 
‘SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN 
60 PUAN ALINMASI GEREKİYOR’
Açıklamanın devamında şu ifa-

delere yer verildi: “Staja giriş sınavı-
na başvuru yapabilmek için İktisat, 
İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, 
Muhasebe ve Denetim, Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslara-
rası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, Ekonometri, Siyaset Bilimi, 
Uluslararası Finans, Ekonomi, Banka-
cılık ve Sermaye Piyasası, Pazarlama 
Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Pa-
zarlama, Turizm İşletmeciliği, Turizm 
ve Otel İşletmeciliği, Hukuk bölümle-
rinden en az lisans düzeyinde me-
zun olmak gerekmektedir. Sınav de-
ğerlendirmesi ise, sınava giren tüm 
adayların iki ana başlıkta başarı pu-
anları (Genel Kültür ve Alan Bilgisi) 
ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart 
sapmaları 10 olacak biçimde normal 
dağılıma göre hesaplanmaktadır. Bu 
iki ana baslıkta aldıkları puanlardan 
ağırlıklı başarı puanları bulunmak-
tadır. Sınavda başarılı olmak isteyen 
adayın 60 puan alması gerekmekte-
dir.” 

Adayların sadece TESMER’e Staj 
Dosya ve Başvuru Bedeli ve Staja Gi-
riş Sınav Bedeli olmak üzere toplam 
bin 730 TL ödeme yapması gerektiği 
de hatırlatıldı. 
n İHA

Hüyük’te kurulan 30’ar metre çapındaki 2 rüzgar gülünden oluşturulan santral-
de üretilecek enerjiyle, 200 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması sağlanacak

Rüzgar enerjisiyle
tarlalar sulanacak

Hüyük’e bağlı o dönem belde 
statüsünde olan İlmen Mahallesi Yas-
sıyurt mevkiinde kurulan 2 rüzgar 
gülüyle, ilçedeki tarımsal sulamanın 
enerji ihtiyacı karşılanacak. Hüyük 
Ziraat Odası tarafından 2009 yılında 
ilk adımı atılan rüzgar enerjisi santrali 
projesine, Kalkanma Bakanlığı Konya 
Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Be-
lediyesi destek verdi. Santralde 60’ar 
metre yüksekliğinde 30’ar metre ça-
pında iki rüzgar türbini bulunduğunu 
ifade eden dönemin İlmen Belde Be-

lediye Başkanı ve Hüyük Ziraat Odası 
eski Başkanı Hürriyet Şahin, santralin 
2019 yılında elektrik üretmeye başla-
yacağını kaydetti.
‘PROJEMİZ TÜRKİYE 2’NCİSİ OLARAK 

ÖDÜLLENDİRİLDİ’
Lisansının ise Konya Büyükşehir 

Belediyesi’ne devredileceğini ifade 
eden Şahin, şunları söyledi: ‘’Rüzgar 
enerji santralimiz, bölgenin tarımsal 
sulamada kullanılacak enerjiyi karşı-
laması amacıyla kuruldu. 2009 yılın-
da Ege Üniversitesi ile hazırladığımız 
projeyi Mevlana Kalkınma Ajansı’na 

(MEVKA) sunduk. Fakat ödenek ye-
tersizliğinden dolayı o dönem gerçek-
leştirilemedi.  2013 yılında dönemin 
Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı-
mız projemizi Türkiye ikincisi olarak 
ödüllendirdi. Şu ana kadar bu proje 
3-4 yıl olgunlaşma süreci geçirdi.’’
200 BİN DEKAR ALAN YARARLANACAK

Projenin hayata geçirilmesiyle 
birlikte 200 bin dekar alanın bundan 
faydalanacağını belirten Şahin, “Bu-
rası Beyşehir Gölü’ne kuş uçumu 15 
kilometre mesafede uzaklıkta. Projey-
le birlikte Hüyük’teki çiftçimizin sula-

ma derdi kalmayacak. Bölgemizde 15 
bin 500 nüfusumuz var. Bu projeyi 
devreye soktuğumuzda, bu bölgemi-
zin bütün kooperatiflerinin hatta dı-
şardan gelecek özel müteşebbislerin 
bile enerjisine yeteceğini düşünüyo-
ruz. 200 bin dekarlık toprağın tama-
mının sulanmasını hedefliyoruz. Böl-
gemizde rüzgar esintimiz oldukça 
yüksek. Bunu enerjiye dönüştürece-
ğiz. Yani halk diliyle, su var, toprak 
var, enerji var, un var, yağ var, şeker 
var, helvayı da çiftçimiz yapacak” diye 
konuştu.  n DHA

Genç çiftçiler sanatçı köyünde buluştu

Dünyaca ünlü Orange Blossom’un ‘sufi’ hayranlığı

Konya ve Ankara konserleri 
için ikinci kez Türkiye’ye gelen, 
Meksikalı, Mısırlı, Fransız ve Ce-
zayirli müzisyenlerden oluşan 
dünyaca ünlü müzik grubu Oran-
ge Blossom’un üyeleri, Türk ve 
sufi müziğine hayranlıklarını dile 
getirdi. “Çukur” dizisinde çalınan 
“Ya Sidi” şarkısıyla Türkiye’de 
geniş bir hayran kitlesine ulaşan 
Orange Blossom grubunun üye-
leri, Konya’da Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde düzenledikleri kon-
serin ardından açıklama yaptı.

Elektronik müziği Orta Doğu 
ve Afrika müzik gelenekleri ile 

birleştirerek, doğunun geleneksel 
melodileriyle harmanlayan gru-
bun sampling altyapısını hazırla-
yan, gruba Latin tadını veren per-
küsyon ve davulların başındaki 
Meksikalı Carlos Robles Arenas, 
Türkiye’ye ikinci, Konya’ya ilk kez 
geldiğini söyledi.

Konya’yı ve Türkiye’yi çok 
sevdiğini, ilk fırsatta tekrar gel-
mek istediğini anlatan Arenas, 
farklı kültürleri görmeyi, yaşama-
yı ve müziğe yansıtmayı hedefle-
diklerini aktardı.

Grubun vokalistliğini Mısır-
lı Hend Elwary’nin üstlendiğini, 

böylece Arap tınılarıyla müzik-
lerinin bir ruh kazandığını dile 
getiren Arenas, “Bunda bir ruh 
var, Türk müziği gibi, İspanyol 
Flamenko’su gibi bir ruhu var bu 
müziğin.” dedi.
‘BİR ARADA YAŞAYABİLMELİYİZ’

Arenas, grubun her üyesinin 
farklı kültürlerden geldiğine dik-
kati çekerek, şöyle devam etti: 
“Bu, kombine bir müzik. Dünya 
ve hayat böyle bir şey. Paris’te 
de Londra’da da İstanbul’da da 
değişik kültürlerden, ülkelerden 
insanlar bir arada yaşıyor. Biz de 
bu durumu müziğimize yansıttık. 

İnsanlar Amerikan müziğinin çok 
kopyasını yapıyorlar. Blues, rock, 
pop... Daha çok Amerikan müzi-
ğinin takipçisi oluyorlar ama biz 
bunun dışına çıktık. Farklı kültür 
ve gelenekleri bir araya getirerek, 
kendi müziğimizi oluşturduk. Bi-
zimkisi geleneksel bir müzik, bir 
kimlik müziği. Bizim müziğimiz-
de tarih var, kültür var, kimlik 
var. Dünyayı değiştirmemiz la-
zım. Dünya siyaseti, politika iyiye 
gitmiyor. Bizler bir arada yaşaya-
bilmeliyiz.”

Grup üyelerinin Türk müzi-
ğini dinlemeyi sevdiğini, sık sık 

birlikte dinlediklerini vurgulayan 
Arenas, “Harika bir tarihsel müzi-
ğiniz var. Ney sesine bayılıyorum. 
Türk müziğini ve sema yapan 
dervişleri seviyorum. Sazın sesi 
de beni çok etkiliyor. Sufi müzi-
ği çok seviyorum ve şu anda bu 
müziğin merkezinde olduğunu 
biliyorum.” diye konuştu.

‘TÜRK MÜZİĞİNİ MISIR’DA DA 
BEĞENEREK DİNLİYORUM’
Grubun vokalistliğini kendi-

ne has yorumuyla yapan Mısırlı 
Hend Elwary ise Türkiye’ye ilk 
defa geldiğini ve çok beğendiğini 
ifade etti. Elwary, Türk müziği-

ni ve sufi müziği takip ettiklerini 
belirterek, “Türkiye, çok güzel bir 
ülke. Seyirci çok heyecan verici. 
Türkiye’yi çok sevdim. İnşallah 
tekrar gelmeyi çok isterim. Türk 
müziğini tanıyorum ve Mısır’da 
da beğenerek dinliyorum.” ifa-
delerini kullandı. Sahneye çıplak 
ayakla çıkan ve performansıy-
la izleyicilerin ayakta alkışladığı 
Elwary, “Sahneye çıplak ayakla 
çıkmak bana pozitif enerji veriyor. 
Bunu seviyorum, performansıma 
da yansıdığını düşünüyorum.” 
diye konuştu.
n AA

N e c m e t t i n 
Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Sosyal 
ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Bilal 
Kuşpınar, Kanada 
McGill Üniversi-
tesinde “Mevlana 
Celaleddin Ru-
mi’nin İrfanı ve 
Düşüncesinin Dünya Medeniyetle-
rine Etkisi” konusunda konferans 
verdi. McGill Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi, Dini Çalışmalar Fakülte-
si, İslami Çalışmalar Enstitüsü ve 
Antropoloji Bölümünün ortaklaşa 
düzenlediği konferansta hem öğren-
cilere hem de akademisyenlere hitap 
eden Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, konuş-
masının başında dünyadaki farklı 
Mevlana algılarından bahsederek 
kısaca Mevlana’nın hayatı ve eserle-
rini tanıtıp onun kendine has tasav-
vufi anlatım metodundan örnekler 
sundu. Özellikle Mesnevi’sinden 
hareketle Mevlana’nın öğretilerinin 
derinliğini, hem Mevlevi geleneği 

içindeki yorumlarıyla hem de gele-
nek dışındaki yansımalarıyla anla-
tan Kuşpınar, “Onun “Bir ayağımız 
İslam’ın ilkelerinde ve değerlerinde 
sabit dururken, diğer ayağımızla yet-
miş iki milleti dolaşırız” sözünün hik-
metini, aslında mensubu olduğu İs-
lam dininin, kölesi olduğu Kur’an’ın 
ve ayağının tozu olduğu Hazreti 
Peygamberin evrenselliğiyle ilişki-
lendirebiliriz. Şu anda bu sunumu 
yaparken bile, dünyanın farklı yerle-
rinde, farklı dillerinde ve kültürlerin-
de, farklı bilimsel, sanatsal, sosyal ve 
güncel ortamlarında ya Mevlana’dan 
ismen bahsediliyordur ya da onun 
eserleri tetkik ediliyor veya şiirleri 
terennüm ediliyordur” dedi.   n İHA

Prof. Dr. Kuşpınar, Kanada’da 
Hazreti Mevlana’yı anlattı 
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VASIFSIZ
BAY

ELEMANLAR
ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER MAK. MET. NAK. SAN
VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK+YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85



4 ARALIK 2018 9İLAN

Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 Mustafa TEKDERE’nin babası

Abdurrahman TEKDERE’nin
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 881317   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümünden almış olduğum öğrenci kimlik 
kartımı kaybettim, hükümsüzdür.

AĞAHAN KÖSE
Öğr. No: 130906036

Z-428

ZAYi VE
ELEMAN 

İLANLARINIZ 
İÇİN 

BİR TELEFON 
KADAR YAKINIZ

444 5 
158

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE;
Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Bilgisayar Programlarında Tecrübeli Bay/Bayan 
Personel Alınacaktır.

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE;
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE;
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
3 vardiyalı sistemde çalışacak, Sertifikalı veya Sertifikasız bay güvenlik elamanı alınacaktır.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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Kabarık elbisesi yok üzerinde.” 
Marifet elbisede değil” diyor.  İşi gücü 
hep sözcüklerle… Onlarla oynuyor 
adeta, bir sihirbaz gibi şekilden şekle 
sokuyor kelimeleri. Onlar da kendisine 
alışkın; her gün ziyarete gelen kuşlar 
gibi pencerenin açılmasıyla yanında 
bitiveriyorlar. Anlamlı, kafiyeli, domi-
no taşları gibi birbiri ardınca dizilive-
ren kelimeler; onun elinde fırıncının 
hamuru, çömlekçinin çamuru misali 
istediği şekli alıyorlar yormadan. Söz-
cükler hem kalemine hem diline dost 
“Buckingham’lı muharrirenin.”

Girdiği her ortamda gördüğü 
itibar köklü bir aileye mensubiyetin-
den çok sihirli sözcüklerinden kay-
naklanıyor.  O sözcükler ki kaleminin 
ucundan damlayan kızıl renkli yağmur 
damlalarıyla yeşeren bir kitap orma-
nına eviriliyor. O ormanda her türden 
ağaca rastlamak mümkün.  Orman, 

kamp kuranlar, hamağını gerip uyu-
yanlar için de, geçmişten günümüze 
ulaşan damıtılmış reçineleri yakından 
görüp inceleme yapmak isteyenler 
için de bulunmaz bir mekân. Bu or-
manı ayrıcalıklı kılan yegâne unsur, 
üstadın gecesini, gündüzünü orma-
nına vakfetmesi ve orada her daim 
ağaçlarıyla hemhâl olmasıdır elbette. 

Söylerken dilinden tomurcukla-
nan sözcükler, hafif esen yel misali 
nefesiyle her kulağa ihtiyacı olanı ih-
tiyacı olduğu kadar taşıyor. Mecliste 
bulunanlar, aklı mesabesinde alıyor 
alacağını ki her yaştan, her mizaçtan, 
her konumdan dinleyicinin yüzünde 
doyumlu bir gülümseme beliriyor. 
Bu Tanrı vergisi yeteneğin, köklerin-
den aldığı tedrisatla dal budak saldığı 
besbelli.

Kitapları manevi evlatları olmuş 
Buckingham’lı muharrirenin. Her bi-

rini tanıtırken nazenin 
parmaklarıyla doku-
nuşundaki o naif özen, 
onları meydana getirir-
ken gösterdiği itinanın 
habercisidir handiyse. 
Onlarla kök salmış ci-
hana; onlarla ölümsüz-
leşmiştir adeta. Onlar 
ki iyi yetişmiş bir evlat 
gibi sadaka-i cariyesidir; 
ulaştıkları her yerden 
oluk oluk, sağanak sağanak hayır dua 
taşır ebedi mecmuaya.

İnsanları tanıma hususunda bir 
sarraf titizliğinde işleyen hafızası aynı 
zamanda yeni eserler meydana geti-
rirken esin kaynağı sunuyor ona.  Öyle 
ki üzerinde olumsuz etki bırakanların 

uyandırdığı duygu yo-
ğunluğuyla kaleme aldığı 
yazılar, eserleri arasında 
tadımlık; doyumsuz hic-
viyeler çıkarmıştır ortaya.

Asillik başka şey azi-
zim… Günlük, sıradan 
hadiseler o asil yetenekle 
bir araya geldiğinde nice 
hikâyeler, nice roman 
kahramanları beliriveri-
yor perde üzerinde. Per-

de dediysem zinhar bir karagöz hayali 
anlaşılmasın sözlerimden. Kastettiğim 
daha çok suya çeşitli maddeler karış-
tırılarak oluşturulmuş saydam bir 
perdenin üzerinde ortaya çıkan eşsiz 
çiçeklerin müstesna görünümüdür.   
O, ipek şala bürünmüş peri kızlarının 

raksıdır adeta… O, ateşten yayları, 
kıvılcım saçan oklarıyla gerçeküstü 
suretlerin kılıç kalkan oyunudur. O, 
köylü kızın sevdiğine uzattığı oyalı 
mendilidir kimi zaman. Ve nihayet o, 
dağarcığını name edip Anadolu’nun 
bağrında esen bir nice rüzgârla bütün 
beşeriyete üfürendir… 

Payitahtta birkaç pehlivanın el alıp 
el verdiği, kadim otoritelerce! Kabul 
görmüş “gayrisi daha bu kapıdan 
içre alınmaya!” dedikleri dar kapılar, 
dar mekânlar dar kafalı icazet dağı-
tıcılarının tezgâhından çıkma kalem 
ehli değildir Buckingham’lı muharrire. 
Anadolu’nun bağrında sert esen rüz-
gârlara meydan okuyarak açan kan 
kırmızı gelincik çiçeğidir. Dolayısıyla 
zorluklar yıldıramaz onu; zira onlardan 
beslenmiştir.

Bazen kader, gelen bora halinde 
zorludur ;

Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka 
öyle bak.

Bazan da cevreden nice bir âde-
moğludur,

Görmek değil düşünmeğe bîgâne 
kal! Bırak!

Dörtlüğünü düstur edinir bazen 
Yahya Kemal’in, kapar gözünü, ku-
lağını; yalnızca kalp sesiyle istikamet 
bulur. Ama ille de bulur ki bu buluş 
gece yarısı deryanın ortasında kala-
kalmış mahzun gemicilere fe(ne)r 
olur…

Not: Bu yazıyı kendisiyle tanış-
mayı büyük şans olarak addettiğim 
Selçuklu’nun kadim başkenti Konya 
merkezde ikamet eden; yayınlanmış 
pek çok eseriyle yazın dünyamızı 
zenginleştirmiş, kendisinden ve soh-
betinden ziyadesiyle istifade ettiğim 
değerli üstat Hüzeyme Yeşim Koçak 
Hanımefendi’ye adıyorum. 

BUCKİNGHAM’LI MUHARRİRE

TBMM’ne yapılan teklifinin ya-
salaşmasıyla, alacak ve tazminata 
ilişkin ticari uyuşmazlıklarda, zorun-
lu arabuluculuk uygulanacak. Ko-
nuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Konya Arabuluculuk Merkezi Yöne-
tim Kurulu Başkanı arabulucu Elife 
Kazancı, 1 Ocak 2018’den itibaren 
işçi-işveren uyuşmazlıklarında baş-
latılan ve büyük başarı yakalanan 
zorunlu arabuluculuk uygulama-

sının kapsamının genişleyeceğini 
söyledi. “Konu hakkında yapılan 
teklifinin yasalaşmasıyla, alacak ve 
tazminata ilişkin ticari uyuşmazlık-
larda, zorunlu arabuluculuk geliyor” 
diyen Kazancı, sözlerine şöyle de-
vam etti, “Söz konusu uyuşmazlık-
larda, taraflar dava açmadan önce 
arabuluculara başvuracak. Böylece, 
ticari davalar, en fazla 1 ayda çözü-
me kavuşturulacak.  Türkiye’de ilk 

kez zorunlu arabuluculuk, 1 Ocak 
2018’den itibaren işçi-işveren uyuş-
mazlıklarında uygulanmaya başlan-
dı. Dava açmadan önce işçi-işveren 
uyuşmazlıkları arabuluculuğa ta-
şındı. 1 Aralık 2018 itibariyle on bir 
ayda 321 bin zorunlu arabuluculuk; 
70 bir ihtiyari arabuluculuk olmak 
üzere 400 bin arabuluculuk baş-
vurusu yapılmıştır.320 bin zorunlu 
arabuluculuk başvurusundan, ara-
buluculuk anlaşmama tutanağı ile 
açılan dava sayısı 78170 olmuştur. 
Yani her dört başvurudan biri da-
vaya dönüşmüş Yüzde yetmiş beş 
oranında sorun çözümü gerçekleş-
miştir. Ticari davalarda arabulucu-
luk tasarısı genel kurulda görüşüle-
cek ve Yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 
olacaktır. Ticari davalarda zorunlu 
arabuluculuk başlayacak. TBMM’ye 
sunulan teklifin yasalaşmasıyla, ala-
cak ve tazminata ilişkin ticari uyuş-
mazlıklar da arabuluculuk dava şartı 
olacak. Söz konusu uyuşmazlıklarda, 
taraflar dava açmadan önce arabu-

luculara başvuracak. .
Ticari davalarda arabuluculuğun 

zorunlu hale gelmesiyle, yargının iş 
yükü azaltılacak, alternatif çözüm 
yollarının etkinliği artırılacak. Bunun 
yanı sıra uyuşmazlıkların, tarafların 
iradelerine uygun şekilde sonuçlan-
dırılacak. Yılda yaklaşık, 200 bin ala-
cak ve tazminata ilişkin ticari uyuş-
mazlığın arabuluculara taşınması 
bekleniyor.” n HABER MERKEZİ

Teknolojiyle diş alanında 
daha çok hizmet verilebilir

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 
tarafından “Diş Hekimliğinde Yeni 
Materyaller Yeni Sorunlar, Yeni 
Fırsatlar” konulu bir konferans 
gerçekleştirildi.

Zürih Üniversitesi Dental Ma-
teryaller Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Mutlu Özcan NEÜ’de olmaktan 
memnun olduğunu dile getirerek 
davetleri için bölüm hocalarına ve 
öğrencilere teşekkür etti. Özcan, 
“Giderek artan başka materyal 
alternatifleri söz konusu. İlk baş-
ta kullandığımız metallerin yerini 
zaman içerisinde metalsiz başka 

malzemeler almaya başladı. Ör-
neğin biz titanyumla meşgulken 
bir başka teknoloji de kişiye özgü 
implant yaratmak üzerine çalışı-
yor. Yine bu alanda da çalışmalar 
yapılabilir.” dedi. 10 sene önce bu 
noktaya geleceğine inanılmayan 
teknolojilerin bugün kullanılabil-
diğini söyleyen Özcan, yeni fır-
satlar ve üzerinde yapılacak çalış-
malar sayesinde diş hekimliğinde 
çok daha önemli hizmetlerin veri-
lebileceğini söyledi. Program soru 
cevap bölümünün ardından sona 
erdi. 
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik’te miniklere
sağlık semineri verildi

Özel Gençlik Anaokulu aile ka-
tılımı etkinliği çerçevesinde öğren-
cilerine sağlıklı yaşam kuralları ile 
ilgili bilgi verdi. Aile katılımı etkinli 
çerçevesinde gerçekleşen prog-
rama öğrenci velilerinden çocuk 
kardiyoloji doktoru Doç. Dr. Derya 
Arslan katıldı. Arslan minik öğ-
rencilere sağlıklı yaşam için nelere 
dikkat etmeleri gerektiğini, nasıl 
beslenmeleri gerektiğini anlatarak 
sağlıksız yaşamdan uzak durmaları 
ile ilgili genel bilgiler verdi. Arslan, 

sağlıklı bireylerin sağlıklı toplumla-
rı ortaya çıkardığına işaret ederek, 
küçük yaşlarda kazanılan alışkan-
ların yaşam biçimi haline geleceği-
ni söyledi.

Okul müdürü Aliye Duman 
Gençlik Anaokulu’nda uygulanan 
aile katılımı etkinlikleri sayesinde 
veli okul ilişkisini güçlendirdikleri-
ni belirtti. Yoğun iş temposundan 
zaman ayırarak etkinliğe katılan 
Arslan’a teşekkürlerini sundu.
n HABER MERKEZİ 

Özel Enderun ailesi veli 
buluşmalarını gerçekleştirdi

Özel Enderun Fen ve Anadolu 
Lisesi I. dönem veli toplantılarını 
gerçekleştirdi. Her sınıf düzeyinde 
gerçekleştirilen toplantı iki günde 
tamamlandı. Ailelerin eğitim süre-
cine katılımına ilişkin görüşleri hu-
susunda Okul Müdürü Said Turgut 
şunları ifade etti: “Okul ile aile ara-
sında işbirliği, etkili okulların özel-
likleri arasında yer almaktadır. Veli 
toplantıları, anne babaların çocuk-
larının gelişim ve eğitimlerine kat-
kıda bulunmaları için düzenlenmiş 
etkinliklerin bütünü olarak tanım-
lanabilir. Kaliteli bir eğitime ulaş-

mak için sağlıklı bir öğretmen-veli 
işbirliğine, sağlıklı bir işbirliği içinse 
tarafların birbirleriyle açık iletişim 
kurmalarına ve çocukların önemini 
çok daha iyi kavramalarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Çocukların ilk eği-
timcilerinin anne babaları olduğu 
görüşünden hareketle, ailelerin ço-
cuklarının eğitimini desteklemesi 
ve katkıda bulunmasını sağlamak 
üzere, sistematik ve kurumsal bir 
eğitim veren okulumuzda evdeki 
eğitimi bütünleştiren bir yaklaşım 
sergilenmektedir.”
n HABER MERKEZİ 

Bem-Bir-Sen Konya Şube Başkanı Sait Közoğlu, “Zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için 
gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara kol kanat germek hepimizin asli görevidir” dedi

Engelleri kaldıralım!
Bem-Bir-Sen Konya Şube Baş-

kanı Sait Közoğlu, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nde Dünya Engel-
liler Şampiyonası’nda Badminton 
alanında dereceler alan Zehra Bağ-
lar’a başarılarından dolayı çeyrek 
altın hediye etti. Başkan Közoğlu, 
engellilerin bedende değil, zihin-
lerde olduğuna dikkat çekerek, 
“Engelli kardeşlerimizin spor, sanat 
ve edebiyat, müzik ve siyaset gibi 
alanlarda gösterdikleri başarılar he-
pimize örnek olmalıdır” dedi.

Memur-Sen Konfederasyo-
nuna bağlı Belediye ve Özel İdare 
Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-
BİR-SEN) Konya Şube Başkanlığı, 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
dolayısıyla badminton şampiyonu 
Zehra Bağlar’ı ağırladı.

Tüm engellilerin gününü kut-
layarak, başarı dileklerini sunan 
Bem-Bir-Sen Konya Şube Başkanı 
Sait Közoğlu, yaşamın her alanın-
da topluma örnek davranışları ve 
başarılarıyla kendinden söz ettiren 
engellilerin gurur kaynağı olduğu-
nu ifade ederek, Badminton Şam-
piyonu Zehra Bağlar’ı Bedensel 
Engelliler Dünya ve Avrupa şampi-
yonalarında derecelere girmelerin-
den dolayı tebrik etti.

İnsanı yaratılmışların en şe-
reflisi olarak gören bir geleneğin 
takipçisi olduklarını belirten Baş-
kan Közoğlu, “Her zaman engelli 
kardeşlerimizin yanında yer al-
maya, onların hayat standartlarını 
yükseltmeye büyük önem verme-
liyiz. Bu konuda belediyelerimizin 
gerek toplu ulaşımda olsun gerek 
kaldırımlarda olsun engelli kardeş-
lerimizin toplumsal hayata katıl-
malarını destekleyen çalışmaları 
bizleri memnun etmektedir.Engelli 
kardeşlerimizi hayatın içine teşvik 
etmek, kalplerdeki ve zihinlerde-
ki engelleri hep birlikte kaldırmak 
için gayret göstermek, sorunlarının 
çözümünde onlara kol kanat ger-
mek hepimizin asli görevidir. Zehra 
Bağlar gibi spor, sanat ve edebiyat 
alanlarında başarı elde eden engelli 
kardeşlerimizi görünce aslında en-
gelin bedende değil zihinlerde ol-
duğunu daha iyi anlıyoruz. Herkes 
zihnindeki engelleri kaldırmalı ve 
böyle başarıları kendine örnek al-

malı” diye konuştu.
Konuşmasının sonunda engel-

leri dolayısıyla karşılaştıkları güç-
lüklerden yılmadan, azimli, kararlı 
duruşları ve çabalarıyla hepimize 
örnek olan engellilerin sorunları 

karşısında 3 Aralık Dünya Engel-
liler Günü vesilesiyle herkeste du-
yarlılığın artmasını temenni eden 
Başkan Közoğlu, Zehra Bağlar’a-
çeyrek altın takdim etti. Bu ince 
davranışlarından dolayı Közoğlu ve 

Bem-Bir-Sen yönetimine teşekkür 
eden Bağlar, “Sayın Sait Közoğlu 
ve ekibinin desteklerini sadece en-
gelliler gününde değil her zaman 
hissediyoruz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk geliyor

haber@konyayenigun.com
FATMA TUTAK

Bem-Bir-Sen Konya Şube 
Başkanı Sait Közoğlu, 3 
Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde Dünya Engelliler 
Şampiyonası’nda 
Badminton alanında 
dereceler alan Zehra 
Bağlar’ı ağırlayarak hediye 
takdim etti.



114 ARALIK 2018HABER 

Tapuda işlem yükü hafifleyecek ASKON,  çocukları sevindiriyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Murat Kurum’un “tapu senet-
leri oldukça eskimişti.,üzerinde 
gereksiz bilgiler olduğunu gör-
dük ve artık barkotlu yeni tapu 
senetlerine geçiyoruz” açıkla-
masını değerlendiren Konya 
Emlakçılar Odası Başkanı Sedat 
Altınay; “Tapu dairelerinin hız-
la modernize olduğu, rande-
vulardan dosyalamalara kadar 
pek çok işlemin artık online 
sistemle gerçekleştirilebildiği 
tapularda tek eksik nokta kare 
kod sistemi… Kare Kod siste-
miyle, noterlere gelen tapulara 
ilişkin bilgilerin güncelliğinin bu 
sistemle anında kontrol edile-
bilmesi amaçlanıyor. Böylelikle 
hem işlemlerin gerçekçi ve hızlı 
olması, hem de tapu dairelerin-
deki işlem yükünün azaltılması 
hedefleniyor.

Bakanlığımız açıklamış oldu-

ğu yeni bilgiler doğrultusunda 
tapu senetleri komple yeniden 
değişecek. Yeni tapularda Paf-
ta, Ada, parsel ve mahalle bil-

gilerine yer verilmeyecek. Tapi 
senedinin taşınmaz numarası 
diye bir kimlik numarası var. 
Aynı Türkiye Cumhuriyeti kim-
lik numarası gibi tapu senetle-
rinin bir kimlik numarası olacak 
Bu kimlik numarasıyla birlikte 
artık tapularımıza kök senetle-
rine kadar ulaşıp, bu tapu nere-
den geliyor, nasıl oluşmuş, nasıl 
yapılmış, malikler kimmiş, gibi 
tüm bilgilere buradan erişebile-
cektir. 

Kare kotla birlikte, akıllı te-
lefonlarda yeni alınan tapularda 
herkes bulunan mevkisini ve 
gayrimenkulün bulunduğu yeri 
kare kod’u girmekle birlikte gö-
rebilecektir. Konya Emlakçılar 
odası olarak sektörümüzün bu 
yeniliklerle işlerinin daha kolay 
ve hızlı olacağı kanısını taşımak-
tayız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Sosyal sorumluluk projele-
rini aksatmayan ASKON Konya 
Şubesi, şimdi de 625 çocuğa 
kışlık giyecek dağıtımı gerçek-
leştiriyor.

Sosyal sorumluluk projele-
rine büyük önem veren ASKON 
Konya Şubesi, kış başlangıcında 
yine örnek bir davranışa imza 
attı. ASKON Konya Şubesi Eği-
tim ve Sosyal İlişkiler Başkanı 
Zeliha Üzümcü önderliğinde 
gerçekleştirilen çalışma kapsa-
mında, 625 çocuğa bot, mont, 
çorap dağıtılıyor. Hazırlıkları 
tamamlanan çalışma kapsamın-
da çocuklara giyecekler bu haf-
ta içinde dağıtılacak.  Çalışma 
ile ilgili açıklamalarda bulunan 
ASKON Konya Şubesi Eğitim 
ve Sosyal İşler Başkanı Zeliha 
Üzümcü, ASKON Konya Şubesi 
olarak sosyal sorumluluk proje-
lerine önem verdiklerinin altını 

çizdi. Üzümcü, “Resulullah(-
SAV) buyuruyor ki, ‘Cennet-
te büyük bir köşk vardır. İsmi 
Darü’l ferahtır. Buraya ancak 

çocukları sevindirenler girer.’ 
Biz de bu düsturla çocukları se-
vindirme noktasında çalışmala-
ra önem veriyoruz. Geçtiğimiz 
yıllarda da yaptığımız dağıtım-
lar oldu. Bu yıl da ihtiyaç sahibi 
625 çocuğumuza kışlık giyecek 
dağıtacağız. Mont, bot ve ço-
rap kombinlerimiz şubemizde 
hazırlandı. Bu hafta içi minik 
yavrulara dağıtımı gerçekleş-
tireceğiz. Bu çalışmada bizlere 
öncülük eden başkanımız Ya-
kup Yıldırım’a ve desteklerini 
esirgemeyen tüm yönetim ku-
rulumuza teşekkür ediyorum” 
dedi. ASKON Konya Şube Baş-
kanı Yakup Yıldırım da,  böyle 
güzel bir projeye imza attıkları 
için Eğitim ve Sosyal İşleri Baş-
kanı Zeliha Üzümcü’yü tebrik 
ederek, destek veren tüm yöne-
tim kurulana teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

İyi Parti Konya Milletvekili Fah-
rettin Yokuş,  özelleştirilen şeker 
fabrikalarının yeniden kamulaştır-
ması için kanun teklifi verdi. Ülke-
mizde şeker fabrikalarının hayati bir 
öneme sahip olduğunu vurgulayan 
Yokuş, şeker pancarının yüksek 
katma değerli olması nedeniyle gay-
ri safi milli hasılayı zenginleştiren 
stratejik bir ürün olduğunu söyledi. 
“Cumhuriyet tarihimizin başlan-
gıcından itibaren şeker fabrikaları-
na büyük önem verilmiştir” diyen 
Yokuş sözlerine şöyle devam etti, 
“1923 tarihinde Uşak Terakki Ziraat 
T.A.Ş kurulmaya başlayan milli fab-
rikalarımız ve 2001 yılları arasında 
tamamen yerli sermeye ile kurulan 
ve işletilen toplamda 30 şeker fabri-
kası kurulmuştur. Cumhuriyet son-
rasında nüfusun arttığı her dönem 
için şeker fabrikaları kurulmasına 
karşın 2002 yılından itibaren ülke-
mizde kamu eliyle şeker fabrikası 
kurulmamıştır.”

ŞEKER PANCARI 
SEKTÖRÜ KAN KAYBETTİ 

Şeker fabrikalarının bulunduğu 
kırsal kesimlerin sosyo-ekonomik 
durumu iyileştirdiğini dile getiren 
Yokuş, “Pancar çiftçisi düzenli ekim 
nöbetleri, planlı üretim ve sulu ta-
rımı da sürdürebildiğinden ekim 
alanlarında kalmakta ve kırdan ken-

te göçü azaltmaktadır. Şeker pancarı 
üreticilerin gelir kaynağı olmakla 
birlikte istihdam sağlayan önemli 

bir bitkidir.  Şeker pancarından şe-
ker üretimi arasındaki maliyet farkı-
na karşın ABD, Almanya ve Fransa 
gibi gelişmiş ülkelerin birçoğu gıda 
güvenliklerini sağlamak için şeker 
pancarından şeker üretimini sürdür-
mekte, şeker pancarı üretimi devlet 
tarafından desteklenmektedir. Tür-
kiye önceki yıllarda, şeker ihracatçısı 
iken,  şeker fabrikalarında doğru iş-
letme stratejisi uygulayamadığından 
şekeri ithal eder duruma gelinmiştir. 
Bu durumun çözümünü özelleştir-
mede gören hükümetin, mevcut 
kamu fabrikalarında düzenlemeye 
gitmesi gerekirdi.

Kamuya ait şeker fabrikaları-

nın özelleştirilmesinden sonra, ne 
yazık ki, ülkemizdeki şeker pancarı 
tarımı çok büyük kayıplara sebebi-
yet vermiştir. 14 şeker fabrikasının 
alelacele özelleştirilmesi sürecinde, 
birçok hukuki usulsüzlükler yapıl-
mıştır. Pancar üreticisi çiftçilerimiz 
ağır mağduriyetler yaşamıştır. Şe-
ker fabrikalarında çalışan yaklaşık 
iki bin işçimiz işini kaybetmiştir. Şe-
ker fabrikalarının özelleştirilmesi, 
Türk çiftçisine ve işçilerimize ağır 
bir bedel olarak yansımıştır. “Zarar 
ediyor” bahanesi ile yola çıkanlar, 
Türk insanına nişasta bazlı şekeri 
(NBŞ) yedirmeyi planlamaktadır-
lar. Nihai hedefleri, ABD’nin şeker 
devi olan Cargill firmasına hizmet 
etmektir.

Ülkemizdeki ekonomik kalkın-
manın gerekliliği, şeker tarımın 
sürdürülebilmesi, pancar çiftçisinin 
üretimi, mevcut istihdamın küçüm-
senemeyecek boyutlarda olması ve 
insan sağlığı açısından büyük önem 
sahip olan doğal şeker pancarı, özel 
sektöre bırakılamayacak kadar ha-
yati önem taşımaktadır” ifadelerini 
kullandı. Gerekçelerini sunan Yo-
kuş, şeker fabrikalarının kamuya ye-
niden kazandırılması amacıyla Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Başkanlığı’na kanun teklifini sundu.
n METE ALİ MAVİŞ

4. Uluslararası Tıp Öğrenci 
Kongresine hazırlanıyorlar

Kurulduğu günden bu yana bi-
limsel ve sosyal faaliyetler yürüten, 
fayda esaslı çalışan ve daima yeni-
likçi, üretken hekimler yetiştirmeyi 
hedefleyen Avicenna, yeniden tüm 
bilim severleri Konya’da buluştur-
mak için hazırlıklarına başladı. Sel-
çuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi 
Avicenna Bilim Topluluğu, 26-28 
Nisan 2019 tarihinde Mevlana Kül-
tür Merkezinde düzenleyecekleri 
4. Uluslararası Tıp Öğrenci Kong-
resini “Çocuk Hastalıkları ve Sağ-
lığı” başlığı altında organize ediyor. 
Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i 

ziyaret eden Topluluk Danışmanı 
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü Çocuk Cerrahisi Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan 
Çiftci ve öğrenciler, 4. Uluslararası 
Tıp Öğrenci Kongresiyle ilgili bilgi 
paylaşımında bulundular. Rektör 
Şahin, ziyaretlerinden dolayı Sel-
çuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi 
Avicenna Bilim Topluluğu Danış-
manı Doç. Dr. İlhan Çiftci’ye ve 
öğrencilere teşekkür ederek, her 
türlü desteği sağlayacaklarını be-
lirtip çalışmalarında başarılar ve 
kolaylıklar diledi.
n HABER MERKEZİ

Yardımcı sağlık personeli istihdamının artırılmasına dikkat çeken MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, bu sayede sağlık hizmeti kalitesinin artırılabileceğini söyledi

‘Sağlık personeli 
istihdamı artırılmalı’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık 
Bakanlığı Bütçe görüşmeleri esna-
sında “ Yardımcı Sağlık Personeli İs-
tihdamına” ilişkin sorduğu sorulara 
gelen cevabı kamuoyuyla paylaştı. 
Kalaycı’nın “Günümüzde yardımcı 
sağlık personeli okullarından me-
zun işsizler ordusu ortaya çıkmış 
olup bunların istihdamında sorunlar 
yaşanmaktadır. Bu grupta ebe, acil 
tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni, 
sağlık memurları ve tıbbi sekreterler 
bulunmaktadır. Bu personelin gerek 
özel gerekse de resmî kuruluşlarda 
istihdam edilmesi için gerekli koşul-
lar sağlanmalıdır. Yardımcı sağlık 
personeli istihdamı arttırılarak sağlık 
hizmetlerinin standardı ve kalitesi 
daha da yükseltilmelidir” sorusuna 
gelen cevap şu şekilde, “Açıktan ilk 
defa veya naklen personel istihdamı, 
Bakanlığımıza ihdas edilen kadro ve/
veya pozisyon sayısına göre ihtiya-
cın en üst düzeyde olduğu unvan 
ve branşlardan başlamak üzere op-
timum faydayı sağlayacak şekilde 
yapılmaktadır. 2018 yılı için Sınav 
yöntemi ile atanması öngörülen 27 
bin sözleşmeli sağlık personeli (ebe, 
hemşire, sağlık memuru, sağlık tek-
nikeri ve diğer sağlık lisansiyerleri) 
pozisyon ihdası yapılmıştır. 22 bin 
743 Sözleşmeli (657 sayılı Kanunun 
4/B Maddesi ile 663 sayılı KHK 45/A 
Maddesi) sağlık personelinin ata-
ması yapılmıştır. Diğerlerinin ata-
ma işlemleri devam etmekte olup 
işlemlerin bitimine müteakip ata-

maları yapılacaktır. 2019 yılında ise 
Bakanlığımıza tahsis edilecek kadro 
ve/veya pozisyon sayısına göre ihti-
yacın en üst düzeyde olduğu unvan 
ve branşlardan başlamak üzere op-
timum faydayı sağlayacak şekilde 
ve ihtiyacımız nispetinde personel 
alımı yapılabilecektir.”

ENGELLİLERİ UNUTMADI 
Kalaycı ayrıca “3 Aralık Dünya 

Engelliler Günü”vesilesiyle TBMM 
Başkanlığına 3 Kanun Teklifi verdi.  
Engellilere insanca bir yaşam sun-
manın insani bir görev olduğunu 
vurgulayan Kalaycı, “Bizim için en-
gellilerin toplumla bütünleşmeleri, 
başkalarının yardımına muhtaç ol-
madan hayatlarını idame ettirmeleri 
asıl gayedir.Eğitimlerine ve sosyal 
yaşantılarına normal olarak devam 
edebilmeleri için fiziki ve sosyal 
çevrenin oluşturduğu engellerin 
kaldırılması başlıca beklentimizdir. 
Engelli vatandaşlarımızın önündeki 
engeller kaldırılmalı, kendilerinin ve 

ailelerinin yaşam kalitesi yükseltil-
melidir. Bu itibarla engelli bireylerin 
öncelikle işe yerleştirilmeleri, üreti-
me katılmaları ve topluma kazandı-
rılmaları temin edilmelidir.

Bu kapsamda, engellilerin ya-
şadığı bazı önemli sorunlara çözüm 
getirilmesi amacıyla hazırlanan3Ka-
nun Teklifi bugün TBMM Başkanlı-
ğına sunulmuştur. Bu Kanun Teklif-
lerinde;

Engelli vatandaşlarımıza bağla-
nan aylıklarda muhtaçlık durumu-
nun,aile geliri yerine kendi gelirle-
rine göre belirlenmesi, Başkasının 

yardımına muhtaç engelli aylığının 
ayda 985 liraya üç ayda 2 bin 954 
liraya, engelli ve engelli yakını aylı-
ğının ayda 656 liraya üç ayda 1969 
liraya yükseltilmesi, Doğuştan ya da 
işe girmeden önce engelli olup, ça-
lışma gücünün en az yüzde 60’ını 
kaybedenlerin de malul sayılması, 
Kamuda engelli kotalarının yüzde 
5’e çıkartılması ve 2019 yılında en 
az 10 bin engelli atamasının yapıl-
ması, önerilmekte olup, Teklifleri-
mizin bir an önce yasalaşmasını te-
menni ediyorum” diye konuştu.
n METE ALİ MAVİŞ

Engelliler sinemaya gitti
duygusal anlar yaşandı

Geçtiğimiz günlerde Ayrın-
tı Ofset, sosyal sorumluk projesi 
kapsamında daha önce hiç sine-
maya gitmemiş 17 zihinsel engelli 
öğrencinin sinemayla tanışmasına 
öncülük etmişti.  “Engelleri Kaldır” 
mesajının verildiği bir sosyal deney 
yapıldı ve ortaya ilginç bir görün-
tü çıktı. Salonun tamamı sosyal 
deney için kapatıldı ve ekipten ki-
şiler salonun ön sıralarına dağınık 
bir şekilde oturdu. Özel eğitime 
muhtaç öğrencilere salona girme-
den önce öğretmenleri tarafından 
bir uyarı yapılmıştı. Uyarı, ön sı-
ralardaki boş yerlere oturmalarıy-
dı. Tamam diyerek salona giren 
öğrenciler kendilerini görmezden 
gelen, asık suratla oturan insanları 
görünce bir müddet ne yapacağını 
şaşırdı ve arka sıralara doğru iler-

lemeye başladılar. Öğretmenlerin-
den tekrar ön sıralara oturmaları 
için bir uyarı geldi fakat öğrenciler 
bunu yerine getiremedi. Çekin-
gen bir şekilde asık suratla oturan 
insanları izlemeye başladılar. Hiç 
biri ne yazık ki bir adım atamadı. 
Salonda sessizlik hakimdi. Aslın-
da daha uzun sürmesi planlanan 
eyleme sosyal deney ekibi daha 
fazla dayanamadı. Bir müddet ne 
yapacağını bilemeyen öğrencilere 
döndüler ve gülümseyip, el salla-
dılar. Ayağa kalkıp yanlarına davet 
edince duygusal anlar yaşandı. Öğ-
renciler hızla ve mutlu bir şekilde 
yerlerini aldılar. Bu sosyal deney-
de; özel eğitime muhtaç bireylerin 
sosyal hayatta yer almasını bizlerin 
engellediğinin altı çizildi.
n HABER MERKEZİ

‘Şeker fabrikaları yeniden kamuya kazandırılmalı’

Sedat Altınay Yakup Yıldırım

Fahrettin Yokuş

Mustafa Kalaycı 
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'Engellilerin sorunlarını birlikte çözmeliyiz' 'Engellilik hali kimsenin kendi tercihi değil'
Konya Tabip Odası Başkanı Se-

yit Karaca, 3 Aralık Dünya Engelli-
ler Günü nedeniyle bir açıklama 
yaptı. Engellilere verilen değerin, 
bir toplumun gelişmişliğinin de 
göstergesi olduğunu belirten Ka-
raca, engellilerin topluma kazandı-
rılması amacıyla 3 Aralık gününün 
Dünya Engelliler Günü olarak ka-
bul edildiğini hatırlattı. Karaca söz-
lerine şöyle devam etti, "3 Aralık, 
farkındalık yaratmak amacıyla ha-
yata engelli bireylerin penceresin-
den bakmaya gayret edilen önemli 
bir gündür. Bu bağlamda, engelli 
kardeşlerimizin maruz kaldığı 
eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, is-
tihdam yoluyla özgürleşmelerini 
sağlamak, yaşam koşulları ve ba-
kım hizmetlerini iyileştirmek, ön 
yargılarla mücadele etmek ve on-
lara güvenli bir gelecek sunmak, 
millet ve devlet olarak en temel 
görevimizdir. Doğuştan ya da son-

radan herhangi bir hastalık ya da 
kaza sonucu toplumsal yaşama 
uyum sağlama ve günlük gerek-
sinimlerini karşılamada güçlükleri 
olan engelli vatandaşlarımızın so-
runlarının çözümü için çalışmalara 
toplum olarak canı gönülden ka-
tılıp, destek vermeliyiz. Bu duygu 

ve düşüncelerle, toplumumuzda 
engelli haklarının unutulmaması-
nı temenni ederken, tüm engelli 
vatandaşlarımıza sevgi ve selam-
larımı sunuyor, aileleri ve sevdik-
leriyle birlikte mutlu, huzurlu ve 
sağlıklı günler diliyorum"
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Gününü nedeniyle bir 
mesaj yayımladı.  Belediye Başkanı 
Özaltun, toplumda bazı insanların 
doğuştan veya hayatın akışı için-
de meydana gelen talihsiz olaylar 
neticesinde, hayatlarını fiziksel ya 
da zihinsel engelleriyle sürdürmek 
zorunda kaldığını belirtti.  Özal-
tun, mesajında şu cümlelere yer 
verdi: “Engellilik hali hiç kimsenin 
kendi tercihi olmadığı gibi, sağlıklı 
insanların da bu duruma düşmesi 
muhtemeldir. Engelli insanların 
sorunlarına kalıcı çözüm üretil-
mesi devletimizin yanı sıra sivil 
toplum örgütlerinin ve tüm vatan-
daşlarımızın çabalarıyla mümkün 
olabilir. Bizlere göre Engelli insan 
yoktur, engellenmiş insan vardır. 
Kilis Belediyesi olarak bu düşün-
ceyle hareket edip hizmetlerimizi 
engelli vatandaşlarımızı gözete-

rek yapmaktayız. Engelli vatan-
daşlarımız, durumlarından dolayı 
umutsuzluğa kapılmadan, sosyal, 
kültürel ve ekonomik hayata katıl-
dıkları takdirde, yaşama sevinçleri 
artacak ve hayata olan bağlılıkları 
güçlenecektir. Bu duygu ve dü-

şüncelerle, tüm engelli vatandaş-
larımızın 3 Aralık Dünya Engelliler 
Gününü kutlar, huzur ve mutluluk 
içinde yaşamlarını sürdürmelerini 
temenni eder, sevgi ve saygılar 
sunarım”
n HABER MERKEZİ

Konya İHH İnsani Yardım Der-
neği, Konya Güneysınır’da yaşa-
yan 80 aileye gıda yardımı ulaştır-
dı. Yardımlardan 200 kişi istifade 
etti. "Kış Kampanyası" kapsamında 
gıda yardımları ihtiyaç sahibi aile-
lere ulaştırıldı. Konya İHH tarafın-
dan hazırlanan yardım, önceden 
tespit edilen köy ve beldelerde ya-
şayan 80 aileye ulaştırıldı.

 “YARDIMLAR DÜZENLİ OLARAK 

YAPILIYOR”
Konya İHH İnsani Yardım Der-

neği Güneysınır Temsilcisi Ömer 
Sındır, yapılan çalışma sonucun-
da en ücra köylerdeki ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştıklarını belirterek, " 
Derneğimiz tarafından belirli dö-
nemlerde gönderilen gıda kolilerin 
ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımını 
titizlikle yapıyoruz" diye konuştu. 

“İLÇE HALKIMIZA TEŞEKKÜR 

EDİYORUZ”
Sındır, Güneysınır’daki ihtiyaç 

sahibi ve yetim ailelerine yardımcı 
olmaya devam edeceklerini ifade 
ederek, şöyle konuştu: “İHH ola-
rak nerede olursa olsun sıkıntıya 
düşmüş, felakete uğramış, savaş 
ve doğal afet gibi sebeplerle mağ-
dur olmuş, zulme uğramış insan-
lara  yardım ulaştırmaya devam 
ediyoruz. Güneysınır’da yetim ve 

ihtiyaç sahibi ailelerimize çeşit-
li alanlarda yardımlar yapıyoruz. 
Ayrıca bu ay ikinci TIR’ımızı Suri-
yeli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının 
giderilmesi için Suriye’ye gönder-
dik. Yemen’deki açlık ve Endonez-
ya’daki sel felaketi için başlatılan 
kampanyaya da destek verdik.  
Güneysınır halkına destekleri için 
çok teşekkür ederiz.”
n HABER MERKEZİ

'Mezhep din değildir, 
mezhepsiz de olmaz'

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” kon-
feranslarında Güncel İslami Mese-
leleri değerlendiren Diyanet İşleri 
Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuru-
lu Üyesi ve NEÜ İlahiyat Fakülte-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Yaman, mezhebin din olmadığını, 
ancak dinin de mezhepsiz olmaya-
cağını söyledi. Birlik Vakfı Konya 
Şubesi'nin düzenlediği “Her Cu-
martesi Birlikteyiz” programına 
katılan Diyanet İşleri Başkanlığı 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, 
“Güncel İslami Meseleler” konu-
lu konferans verdi. Konferansta 
Kur’an ve sünnetin birbirinden 
ayrılamayacağını, hayatımızı bu iki 
kavrama göre yaşamamız gerekti-
ğini vurgulayan Prof. Dr. Yaman, 
mezhebin din olmadığını, ancak 
mezhepsiz de olmayacağını ifade 
etti.

AK Parti Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun ile kalabalık bir davetli 
topluluğunun katıldığı konferansta 
Diyanet İşleri Yüksek Kurulu’nun 
faaliyetleri hakkında bilgi veren 
Prof. Dr. Yaman, dini meselelere 
bakışta 5 tavır olduğunu kaydetti. 
Prof. Dr. Yaman, bu 5 tavrı şöyle 
özetledi: “Din itikat ve ahlaktan 
ibarettir. Din hukuka karışmaz, 
ilkesel düzeyde müdahale edebi-
lir. Yani haksızlık yapmayın, zayıfı 
ezmeyin, sosyal adaleti sağlayın, 
genel adaleti sağlayın gibi… İkinci 
tavra göre dinin hükümleri tarih-
seldir, bugün bizim yenilememiz 
gerekir. Üçüncü tavırda doğrudan 
vahye tabi olalım, aradaki birikimi 
kaldıralım,indirilmiş Kur’an’a tabi 
olalım der. Dördüncü tavır; anne-
mizden, babamızdan bize bir mez-
hep kaldı, kabul ettiğimiz mezhep, 
hak mezhebidir. Mezhep taassu-
buyla hareket etmemiz gerekir. 
Son olarak da bir mezhebe bağlı 

ama mezhebi din olarak görme-
yen geniş anlamda dini meselelere 
çözüm üreten anlayış… Bir Müs-
lümanın yaşamını bu 5 tavra göre 
düzenlemesi gerekir.”

Mezhebin Müslümanı disipli-
ne ettiğini ve her Müslümanın bir 
mezhebe bağlı kalmasının kaçınıl-
maz olduğunu bildiren Prof. Dr. 
Yaman, “Siz her bir meseleyi doğ-
rudan kendiniz çözemeyeceğinize 
göre bir bilene soracaksınız. Onun 
için bir mezhebe bağlı olmak bir 
Müslümanın hayatında çok önemli 
bir unsurdur. Bana göre de mez-
hepsiz kimse yoktur, olamaz da. 
Aksi halde tutarsız bir dini hayatı 
olur. Bir mezhebe tabi olmak gere-
kir karmaşanın önlenmesi açısın-
dan.Bütün ülkelerdeki yönetimler 
bir mezhebi esas alır.Biz Diyanet 
İşleri Yüksek Kurulu olarak kar-
maşanın önlenmesi ve sorunların 
çözümü için son zamanlarda bazı 
konularda zamanımıza göre dü-
zenlemeler yaptık” dedi.

Prof. Dr. Yaman, program 
sonunda katılımcıların dini me-
selelerle ilgili sorularını da cevap-
landırdı. Birlik Vakfı Konya Şube 
Başkanı Abdi Parlak, Prof. Dr. Ah-
met Yaman’a günün anısına tablo 
ve katılım belgesi takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, engelli 
kelimesini bile tam anlamıyla içine sindiremediğini, bu özellikte olmanın da hayatın bir gerçeği olduğunu söyledi

'Engelli kelimesini bile 
içime sindiremiyorum'

Konya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü vesilesi ile Mevlana Kül-
tür Merkezi Sema Salonunda 
engelli öğrenciler ve ailelerine 
yönelik bir program düzenledi.

Özel Eğitim öğrencilerinden 
oluşan Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Özel Gençler Mehter Ta-
kımının seslendirdiği marş ve 
ezgilerle misafirlerin karşılan-
dığı program, saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı-
nın okunmasıyla başladı. İstiklal 
Marşı’na Konevi İşitme Engelli-
ler Ortaokulu Öğrencileri de işa-
ret diliyle eşlik etti.

Selçuklu Mediha Hasan 
Tahsin Alaylı Görme Engelliler 
Ortaokulu Öğrencisi Ali Demir-
tepe günün anlam ve önemine 
dair bir konuşma gerçekleştirdi. 
Demirtepe, hayatta bazı şeyleri 
seçme şansımızın olmadığını, 
önemli olanın, artı ve eksileriyle 
hayatta “ben de varım” diyebil-
mek olduğunu ifade etti.

Daha sonra kürsüye Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak 
çıktı. Konuşmasında, “engelli” 
kelimesini bile tam anlamıyla 
içine sindiremediğini vurgula-
yan Vali Toprak, bu özellikte 
olmanın da hayatın bir gerçeği 
olduğunu ifade etti. Bu durum-

da olan vatandaşlarımız için 
hayatı kolaylaştırma adına ge-
reken tüm imkânların sunul-

ması gerektiğinin altını çizerek 
dünyadaki gelişmiş ülkelerin bu 
konuda büyük gelişmeler gös-

terdiklerini söyledi. Vali Toprak, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın önderliğinde devle-
timizin tüm kurumlarının, bu 
kardeşlerimizin hayatlarını ko-
laylaştırma adına çok önemli ça-
lışmaların altına imza attıklarını 
da sözlerine ekledi.  Konuşma-
ların ardından ulusal ve ulus-
lararası müsabakalarda derece 
alan özel öğrencilere ödüllerini 
takdim etti. 

Selçuklu Özel Eğitim Meslek 
Okulu öğrencilerinin halk oyunu 
gösterilerinde bulunması; Sel-
çuklu Sancak Ortaokulu evde 
eğitim öğrencisi KübranurBoz-
lar’ın şiir okuması; Meram Me-
like Hatun Özel Eğitim Meslek 
Okulu öğrencilerinin şemsiye 
grubu gösterisi; Meram Kozağaç 
ESOB Özel Eğitim Uygulama 
Okulu öğrencilerinin karma ri-
tim gösterisi; Adnan Akgül Özel 
Eğitim Meslek Lisesi öğrencile-
rinin ilahi dinletisi ve Karatay 
Özel Eğitim Meslek Okulu öğ-
rencileri tarafından sema gös-
terisinde bulunulmasının ardın-
dan program sona erdi.

Programa Konya Valisi Cü-
neyit Orhan Toprak’ın yanı sıra 
il protokolü, öğretmenler, öğ-
renciler ve aileleri katıldı.
n HABER MERKEZİ

İHH'dan 80 aileye gıda yardımı    

Prof. Dr. Ahmet Yaman

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesi ile Mevlana Kültür 
Merkezi Sema Salonunda engelli öğrenciler ve ailelerine yönelik bir program düzenledi.
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Supar Supap ve Parça 
Sanayi Ticaret A.Ş. 

Kurucusu ve Yönetim Kurulu 
Üyesi,  Makine Mühendisi
Doç. Dr. Mustafa 
Şekip Alp’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesine ve yakınlarına 
Cenab-ı Allah’tan Sabr-ı 

Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Hazreti Mevlana’nın Uluslarara-
sı Vuslat Yıldönümü  (Şeb-i Arus) 
Anma Törenleri’nin bu yıl 81. si ya-
pılacak. Konya’ya 7-17 Aralık tarihleri 
arasında yerli ve yabancı birçok turist 
katılım sağlayacak.  Bu nedenle Kon-
ya önemli bir hafta yaşacak.

Vuslatının 745. yılında Hazret-i 
Mevlana’yı Anma Etkinlikleri bu yıl “ 
Selam Vakti” temasıyla  hazırlandı. 
Hazret-i Mevlana’nın temsil ettiği 
tasavvufi kabuller; öz alarak İslam’ın 
insanlığa armağanı olan evrensel prensiplere da-
yanmaktadır. Bu prensipler, bütün insanlığı Hak-
k2ın yaratma sıfatının bir tezahürü ve işareti olarak 
kabul eder. Bu kabule göre de her insan SELAM’I 
yanı bu ve öte alemdeki saadeti hak etmektedir. Bu 
ebedi saadet vurgusu , kişinin yaratıcısıyla , ken-
disiyle, öteki insanlarla, hatta diğer varlıklarla ba-
rışık yani SELAM  üzere yaşamasına bağlıdır. Bu 
yüzden insanlığa son ilahi mesajı armağan eden 
Hazret-i Peygamber “ SELAMI yaygınlaştırın” 
buyurmuştur. Selam vakti teması Hazreti Mevla-
na’nın “Selam (Sulh) Denizi Coştuğunda, Gönül-
lerden Kini Giderir” şeklindeki özlü sözünden alıntı 
yapılarak belirlendi.  Bu yılki Anma törenlerinde 
sema, müzik,sanat,sohbet atölye çalışması v. b 
etkinliklerin tümünde Hazret-i Mevlana’nın tasav-
vufi görüşlerinde  önemli ve öncelikli yer  tutan “ 
SELAM” kavramı bütün boyutlarıyla resmedilme-
ye çalışılmıştır. 

Konyalılar olarak hafta boyunca bizlere büyük 
bir görev düşüyor. Konya’mıza şehir dışından ge-
len yerli ve yabancı turistlere Konyalıların ve Türki-
ye’nin misafirperverliğini göstermemiz gerekmek-
tedir. Başta Konya Valiliği olmak üzere İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, 
Uluslararası Mevlana Vakfı, İrfan Medeniyeti Araş-
tırma Merkezi ve Musiki , Sema  ve Mevlevi Kül-
türünü Araştırma Merkezi hafta boyunca birçok 
program hazırladı.  Konyalılar olarak bu etkinliklere 
katılım sağlamalıyız. Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü etkinlikleri duyur-
mak amacı ile şehrimizin genelinde billboardlarda 
etkinlik  programlarına yer verdi. Yine internet 
sitelerinden bu programlara ulaşma imkanı var. 
Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Ulus-
lararası Anma Törenleri kapsamında gerçekleşti-
rilecek toplam 3 bin 649 etkinlik gerçekleştirecek. 
Bu rakam oldukça önemli.  Konya’ya gelen misa-
firlerimize başta Oteller, taksiciler, lokantalar, kafe-
teryalar, hediyelik eşya satan esnaflarımız ve Kon-
ya halkı  gelen turistleri güler yüzle, hoşgörüyle 

ağırlar ise, onlara yardımcı olurlarsa 
gelen turist memnun kalır ve bizi gü-
zel bir şekilde anlatır, yeni turistlerin 
gelmesine de katkı sağlar.

Özellikle Konya Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 
ve Karatay Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri 7-17 Aralık 
tarihleri arasında Hz. Mevlana 
Türbesi, Şems-i Tebrîzî türbesi ve 
buna yakın alanlarda denetimleri 
artırmalı. Dilenci, seyyar satıcılar 

göz açtırılmalı. Bu bölgeler Konya’nın imajı için 
oldukça önemli. 

Yine Mevlana Caddesinde bulunan lokanta-
ların cadde üzerinden geçen yerli ve yabancı tu-
ristlerin önüne atlayarak ya da kolundan çekilerek 
işyerlerine çekilmesinin önüne geçilmeli. Konya 
dışından gelen misafirlerimiz nerede yemek ye-
mek isterse orada yemeğini yer. Bizler misafirle-
rimize Konya’nın lezzetlerini güzel sunalım ki, mi-
safirlerimiz memnun kalsın.   Konya’da 7-17 Aralık 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Hazreti 
Mevlana 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası 
Anma Törenleri (Şeb-i Arus) törenlerinin hazırlan-
masında emeği geçen başta önceki dönem Konya 
Valisi ve şimdilerde Bursa Valiliği görevini yürüten 
Yakup Canbolat’a, Konya Valimiz Cüneyit Orhan 
Toprak’a , Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a , İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, programların hazırlanmasında 
emek veren üniversitelerimizin rektörlerine, ku-
rumlara ve programların hazırlanmasında emeği 
geçen herkese şimdiden teşekkür eder, hafta bo-
yunca çalışmalarında kolaylıklar dilerim

MAHALLELERİN SESİNE KULAK VERİN
Köşe yazımın bu kısmında Selçuklu Belediye 

Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kayma-
kamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu İlçe Emniyet 
Müdürü Birol Terzi’den bir ricam var:  Nişantaşı 
Mahallesi’nde ikamet etmekteyim. Nişantaşı Ma-
hallesi’nde bulunan Perşembe Pazarı içerisinde, 
mahalle muhtarımız Sefa Yaman’ın da katkılarıyla 
tuvalet yıkıldı ve pazarın içerisinde madde bağım-
lılığının önüne geçildi. Ancak her sabah gazeteye 
gelmek için Perşembe Pazarının  içerisinde içki 
şişeleri görüyorum. Bir mahalleli, bir YEŞİLAY 
gönüllüsü, duyarlı bir vatandaş olarak bu konudan 
oldukça rahatsızım. Bölge halkının da aynı şekil-
de düşündüğü kanaatindeyim. Çünkü bölgedeki 
vatandaşlar yaşanan olumsuz durumdan dolayı 
tedirginlik yaşıyor. Selçuklu ilçesinde görev yapan 
kıymetli bürokratlarımızın   bu konuda gereken 
hassasiyeti göstermesini istirham ediyorum. Bir 
sonraki yazımda görüşmek üzere selam ve dua ile 

SELAM VAKTİ

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Konya Engelliler Gücü Ampute Futbol Takımı arasında 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen dostluk maçında kazanan sevgi, dostluk ve kardeşlik oldu

Meram’da kazanan 
sevgi ve dostluk oldu 

Meram Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri ile Konya Engelliler Gücü 
Ampute Futbol Takımı 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü münasebetiyle karşı 
karşıya geldi. Engelliler gününe ve en-
gellilerin de sağlıklı insanlar gibi çok şeyi 
başarabileceklerine dikkat çekmek ama-
cıyla yapılan maç Meram Belediyesi Re-
cep Tayyip Erdoğan Spor Tesisleri’nde 
oynandı. Oldukça heyecanlı geçen maç 
5-5 berabere tamamlandı. Maça vatan-
daşların ilgisi de bir hayli yoğun oldu. 

“GERÇEK ENGELLER FİZİKİ OLANLAR 
DEĞİL, RUHLARDA VE ZİHİNLERDEDİR” 

Konya Engelliler Gücü Ampute Fut-
bol Tarımı oyuncuları maçın ardından 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu 
makamında ziyaret ettiler. Futbolcular, 
ziyarette desteklerinden dolayı Başkan 
Toru’ya teşekkür ederek takımlarının 
formalarını hediye ettiler. Başkan Fatma 
Toru ziyarette yaptığı konuşmada fiziki 
engellerin çok şey ifade etmediğini asıl 
engelin ruhlarda, zihinlerde ve kalplerde 
olduğunu söyledi. Gönüllerinin engelli-
lerle birlikte olduğunu belirden Başkan 
Toru; “Önemli olan diyalogu nezaket 
sevgi ve saygı esasıyla yürütmek. Her 
birimiz engelli adayıyız. Hayatımızın 
bundan sonraki kısmında başımıza neler 
gelebileceğini bilemeyiz. Aynı zamanda 
fiziki olmasa da her bir bireyin hayatında 
engeller var. Yerel yönetim olarak fiziki 
bakımdan ve ruhen tüm engellerin kal-
dırıldığı bir dünya için çabalıyoruz. Ama 

görüyorum ki sizler hayatlarınızda engel 
tanımıyorsunuz. Önemli başarılara imza 
atıyorsunuz. Sizin başarılarını bizi mutlu 
eder. Önemli olan insanların engelle-
ri aşabileceğine olan inancıdır. İnancın 
önünde hiçbir engel duramaz. Sizin 
buna olan inancınızı görüyor ve bundan 
sonrası içinde daha kolay bir hayat dili-
yorum sizler için” diye konuştu. 

BAŞKAN TORU; “SEVGİ SAYGI VE 
ANLAYIŞ HER ENGELİ AŞACAKTIR” 
Engellilerin azimleriyle toplumun 

diğer kesimleri gibi birçok şeyi başara-
bileceklerine dikkat çekmek istedikle-
rini söyleyen Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Toplumun duyarlılığını 
ve ilgisini bu noktaya çekmek amacıyla 
böyle bir organizasyona imza attık. En-
gellilerin her zaman ve her şartta yan-

larında olduğumuzu göstermenin en 
güzel yollarından biri bu oldu. Sevgi, 
saygı, birlik ve beraberliğin her engeli 
aşacağını hatırlatmak istedik. Bu maç bu 
noktada amacına da ulaştı. Çünkü görü-
yoruzki maç sırasında yaşanan heyeca-
nıyla sevinciyle tüm engeller ortadan 
kalkıyor. İmkan verildiğinde engellilerin 
neleri başarabileceklerini hep birlikte 
görüyoruz. Bu nedenle Meram Beledi-
yesi olarak bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da maddi manevi her 
şekilde onların yanında olmaya yanın-
da durmaya ve destek vermeye devam 
edeceğiz.” diye konuştu.  

Başkan Fatma Toru Ampute Takımı 
oyuncularına günün ve ziyaretlerinin 
anısına kupalarını takdim etti. 
n HABER MERKEZİ 

Konya sanayine büyük hiz-
metleri olan Supar Supap ve Par-
ça Sanayi Ticaret A.Ş. Kurucusu 
ve Yönetim Kurulu Üyesi,  Maki-
ne Mühendisi Doç. Dr. Mustafa 
Şekip Alp 84 yaşında vefat etti. 
Merhum Mustafa Şekip Alp ce-
nazesi Pazar günü İkindi namazı-
na müteakip Parsana Büyük Ca-
miinde kılınan cenaze namazının 
ardından Musalla Mezarlığına 

defnedildi. Alp ailesini acı günle-
rinde dostları ve sevenleri yalnız 
bırakmadı. Taziyeleri kabul eden 
Alp ailesi acı günlerinde yanla-
rında olan herkese teşekkür ede-
rek, taziyeleri kabul etti. Yenigün 
Gazetesi olarak merhum Musta-
fa Şekip Alp’e Allah’tan rahmet, 
Alp ailesine ve sevenlerine baş-
sağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Mustafa Şekip Alp dualarla defnedildi

Karaman’da yaşa-
mını yitiren Kıbrıs gazisi 
Mustafa Altay, toprağa 
verildi. Rahatsızlığından 
dolayı hayatını kaybeden 
67 yaşındaki Altay için 
musallada askeri tören 
düzenlendi.  Altay’ın Türk 
bayrağına sarılı cenazesi, 
öğle vakti kılınan cenaze 
namazının ardından aske-
ri törenle Kırmahalle Şehir 
Mezarlığı’na defnedildi.  
Cenaze törenine gazinin 
ailesi ve yakınlarının yanı 
sıra Karaman Valisi Fahri 
Meral, İl Emniyet Müdürü 
Fikret Bayraktar, İl Jan-
darma Komutan Vekili Kı-
vanç Savin ve vatandaşlar 
katıldı.
n AA

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı 
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Atak helikopteri Pakistan yolunda
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 

(TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve 
İletişim Başkanı Tamer Özmen, 
Pakistan’a Atak helikopteri ihra-
catına yönelik ihracat lisansını kısa 
sürede alacaklarını düşündükleri-
ni bildirdi. Özmen, ihracat lisansı 
sorunu nedeniyle Pakistan’a tesli-
matın ertelendiğine yönelik haber-
lerin doğru olmadığını, programın 
planlandığı gibi devam ettiğini be-
lirtti.

Milli Muharip Uçak Endüst-
riyel İşbirliği Günleri etkinliği 
Teknopark Ankara’da gerçekleş-
tirildi. Tamer Özmen, etkinlikte 
TUSAŞ’ın yürüttüğü çalışmalar 
ve mevcut projelere ilişkin bilgiler 
içeren bir sunum yaptı. Atak heli-
kopteri projesine ilişkin de değer-
lendirmelerde bulunan Özmen, 

kendi sınıfının en etkin taarruz 
helikopteri Atak’ın üretiminin ba-
şarıyla sürdüğünü söyledi. Özmen, 
helikopterlerin Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı bünyesinde başarıyla 
görev yaptığını dile getirdi.

Son olarak Atak helikopterinin 
Pakistan’a ihracatına yönelik söz-
leşme imzaladıklarını anımsatan 
Özmen, “Son günlerde ortaya atı-
lan (ihracat lisansı sorunu nedeniy-
le Pakistan’a teslimatın ertelendi-
ğine ilişkin) çeşitli dedikodular var. 

Şu anda ihracat lisansına ilişkin 
süreç işliyor. Ortaya atılan haberler 
doğru değil, program olduğu gibi 
devam ediyor. İhracat mevzuatıy-
la ilgili devam eden bir süreç söz 
konusu. Normal bir prosedür bu. 
İhracat lisansı için başvurduk ve 
kısa sürede alacağımızı düşünüyo-
ruz.” dedi.

TUSAŞ ile Pakistan Savunma 
Üretim Bakanlığı arasında temmuz 
ayında 30 Atak helikopteri satışına 
yönelik sözleşme imzalanmıştı. 
TUSAŞ bu satışın yanı sıra lojistik, 
yedek parça, eğitim ve mühimmat 
anlamında geniş bir sorumluluk 
üstlendi. Bu sözleşmeyle Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin tek seferde 
yapılan en büyük savunma sana-
yisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.
n AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Ofi-
si’nin Twitter hesabından yapılan 
açıklamada, Yemen’in Kızıldeniz 
sahilindeki liman şehri olan Hu-
deyde’de çatışmalar nedeniyle her 
3 çocuktan yalnızca birinin eğiti-
mine devam edebildiği kaydedildi. 
Açıklamada, “Hudeyde’nin en kötü 
etkilenen bölgelerinde, 3 öğrenci-
den yalnızca biri eğitimine devam 
edebiliyor ve bütün öğretmenlerin 
dörtte birinden azı okulda bulunu-
yor. Yemen’deki eğitim personelinin 
çoğu, 2 yıldan fazla süredir maaş al-
madı ve pek çoğu şiddetten kaçmak 
ya da geçimini sağlamak için başka 
imkanlar bulmak zorunda kaldı.” 
ifadesine yer verildi.

OKULLARIN 3’TE 1’İNDEN FAZLASI 
KAPALI

Hudeyde ve civarındaki çatış-
malar nedeniyle 60 binden fazla kız 
ve erkek öğrencinin okula gidemedi-
ğini duyuran UNICEF, şiddet olayları 
nedeniyle tüm okulların 3’te 1’inden 
fazlasının kapanmak zorunda kaldı-
ğını ve bölgedeki çok sayıda okulun 
çatışmalar sırasında ağır hasar gör-
düğünü ya da evlerinden edilmiş 

aileler için barınak olarak kullanıldı-
ğını bildirdi.

Bölgede ikili öğretimin yapıldığı 
okullarda, sadece sabah saatlerin-
de birkaç saatlik eğitim verilebildiği 
aktarıldı. Yemen genelinde 2 mil-
yondan fazla çocuğun okula gide-
mediğine dikkat çekilirken, ülkede 
5 okuldan birinin yıkılması, hasar 
görmesi, barınak olarak ya da aske-
ri amaçlarla kullanılması nedeniyle 
eğitim vermediği vurgulandı.

Yemen’in birçok kentine insa-
ni yardımların ulaştırılmasında en 
önemli noktalardan biri olan Hudey-
de Limanı’nın da içinde bulunduğu 
Hudeyde kenti uzun süredir çatış-
malara sahne oluyor. Uzun süredir 
siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdü-
ğü Yemen’de, Husiler ile hükümete 
bağlı güçler arasında çatışmalar ya-
şanıyor. Husiler ile Suudi koalisyon 
tarafından desteklenen hükümet 
güçleri arasında yaşanan bu çatış-

malar, Yemen’e insani yardım mal-
zemelerinin girişini zora sokuyor. 
Yemen’de 2014’te başlayan iç savaş 
ve ardından Mart 2015’te Suudi 
Arabistan öncülüğündeki koalisyon 
güçlerinin operasyonlarıyla bugüne 
dek süren çatışmalar, ülkenin sağlık 
alanının da çökmesine neden olu-
yor. Ülke, açlık, kolera, çatışmalar ve 
hava saldırıları sonucunda bedelini 
sivillerin ödediği büyük bir insanlık 
dramına sahne oluyor.   n AA

Fransa’da sağlık çalışanları 
ve öğrenciler de sokaklarda

Musul’daki iç göçmenlerin
çilesi dinmek bilmiyor

Fransa’da ‘sarı yelekliler’den 
sonra ambulans çalışanları ‘ça-
lışma şartlarının iyileştirilmesi’, 
öğrenciler ise Macron ve hü-
kümetin eğitim politikalarını 
protesto etmek için sokağa dö-
küldü. Fransa’nın başkenti Pa-
ris’teki Ulusal Meclis yakınında 
toplanan ambulans çalışanları 
“çalışma şartlarının iyileştiril-
mesi” talebinde bulundu. Göste-
rilerin yapıldığı bölgede trafiğin 
durmasına neden olan protesto-
cular lastikleri ateşe verdi. 

“Devlet beni öldürdü” yazılı 
bir pankartın taşındığı gösteride, 
“Macron istifa” sloganları atıldı.  
Güvenlik güçleri protesto göste-
risi nedeniyle çevrede geniş gü-
venlik önlemleri aldı. Macron ve 
hükümetin eğitim politikalarını 

protesto eden öğrenciler, ülke 
genelinde 100’den fazla lisede 
blokaj eylemi düzenlendi. Öğ-
renciler, ülke genelinde 100’den 
fazla lisede yaptıkları blokaj ey-
leminde Macron ve hükümetin 
eğitim politikalarını protesto 
etti. Eylemler nedeniyle söz ko-
nusu liselerde bugün eğitime 
tamamen veya kısmen ara veril-
diği belirtildi. Bu arada, Paris’in 
Aubervillers banliyösündeki bir 
lisede öğrenciler ile polis ara-
sında gergin anlar yaşandı. Bir 
araç ve birçok çöp bidonu ateşe 
verildi. Ülkenin Dijon kentinde 
düzenlenen eyleme ise binler-
ce öğrenci katıldı. Nice, Grasse, 
Marseille kentlerinde de blokaj 
eylemi yapıldı. 
n AA

Irak’ta terör örgütü DEAŞ 
ile girilen çatışmaların ardın-
dan büyük yıkımın meydana 
geldiği Musul’da iç göçmenler, 
kentin çevresinde bulunan ça-
dır kamplarda zor şartlar al-
tında yaşamlarını sürdürüyor. 
Musul’da 2016’da terör örgütü 
DEAŞ’a karşı başlatılan ope-
rasyondan sonra şiddetli sokak 
çatışmalarından dolayı evlerini 
terk edip kentin çevre bölge-
lerindeki kamplara yerleştiri-
len iç göçmenler için hayat, kış 
mevsiminin gelmesiyle daha 
da zorlaştı. Kentin güneyinde 
yer alan Kayyara kasabasındaki 
Cedda göçmen kampında ya-
şayan yaklaşık 10 bin Musullu, 
yağmurlu havanın etkisiyle ça-
mur deryasına dönen kampta 
hayata tutunuyor. Bu durum, en 
çok çocuk ve kadınları etkiliyor. 
Musul’u kurtarma operasyonu 
üzerinden bir yıl geçmesine rağ-

men kentin birçok bölgesinde 
barınma, güvenlik sorunları ve 
iş imkanlarının az olması ve en-
kazın kaldırılmaması, sivillerin 
evlerine tekrar dönebilmesinin 
önündeki en büyük engeller ara-
sında sayılıyor. Kentin yeniden 
imarı umuduyla her gün ev-
lerine dönebilme hayali kuran 
göçmenler, kamp çilesinin sona 
ermesiyle bir an önce eski gün-
lerine dönmek istiyor. Yetersiz 
beslenme ve kamptaki kötü hij-
yen koşulları nedeniyle çocukla-
rının hastalanmasından korktu-
ğunu dile getiren, kamp sakini 
35 yaşındaki beş çocuk annesi 
Halime Muhammed, “DEAŞ’ın 
ardından Musul’da hayat hâlâ 
normale dönmedi. Yardımlarla 
ayakta kalıyoruz. Zor şartlar al-
tında hayatımızı sürdürüyoruz. 
Kış mevsiminde kamp hayatı ol-
dukça zor. Seli var çamuru var.” 
diye konuştu.  n AA

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, Yemen’deki durumun endişe verici şekil-
de kötüleştiği uyarısında bulunarak, “Yemen büyük bir felaketin eşiğinde. Ama çok geç değil” uyarısı yaptı

Yemen büyük bir 
felaketin eşiğinde

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani 
İşlerden Sorumlu Genel Sekreter 
Yardımcısı Mark Lowcock, Ye-
men’deki durumun endişe verici 
şekilde kötüleştiği uyarısında bu-
lunarak, “Yemen büyük bir felake-
tin eşiğinde. Ama çok geç değil.” 
uyarısı yaptı. İnsani durumu in-
celemek üzere Yemen’de temas-
larda bulunan Lowcock, ziyaretini 
tamamlamasının ardından yazılı 
açıklama yaptı. Lowcock, Aden’de 
meşru hükümet ve Sana’da Husi 
yetkilileriyle görüştüğünü belir-
terek, “Yardım operasyonlarına 
güçlü desteklerini duymaktan ce-

saretlendim.” ifadesini kullandı.
Yemen’e yaptığı son ziyaret-

ten bu yana ülkedeki durumun 
endişe verici şekilde kötüleştiğini 
aktaran Lowcock, “Yemen büyük 
bir felaketin eşiğinde. Ama çok 
geç değil.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Lowcock, Yemen’deki çatış-
malardan dolayı sadece haziran 
ayından bu yana Hudeyde’den 
500 bin kişinin şehri terk ettiği-
ni, ülke genelinde de 2,3 milyon 
kişinin yerinden edildiğini belirtti. 
BM Yemen Özel Temsilcisi Martin 
Griffiths’in öncülüğünde İsveç’te 

yapılması planlanan barış görüş-
melerine gerek hükümet gerekse 
Husilerden görüştüğü yetkililerin 
katılacağını teyit etmesinden bü-
yük memnuniyet duyduğunu vur-
gulayan Lowcock, “Bu savaşın bit-
mesi gerekiyor. Yemenliler daha 
parlak bir gelecek hak ediyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞIN BEDELİNİ SİVİLLER 
ÖDÜYOR

Uzun süredir siyasi istikrarsız-
lığın hüküm sürdüğü Yemen’de 
Husiler, Eylül 2014’ten bu yana 
başkent Sana ve bazı bölgelerin 
denetimini elinde bulunduru-

yor. Suudi Arabistan öncülüğün-
deki koalisyon güçleri ise Mart 
2015’ten bu yana Husilere karşı 
Yemen hükümetine destek veri-
yor. Ülke açlık, kolera, çatışma-
lar ve hava saldırıları sonucunda 
bedelini sivillerin ödediği büyük 
bir insanlık dramına sahne olu-
yor. Birleşmiş Milletler verilerine 
göre 400 bin çocuğun açlık teh-
likesiyle karşı karşıya bulunduğu 
Yemen’de nüfusun yaklaşık dört-
te üçüne tekabül eden 22 milyon 
kişi, acil insani yardım ve koruma-
ya ihtiyaç duyuyor.
n AA

Yemen’de 2 milyondan fazla çocuk okula gidemiyor
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Dünya Satranç Olimpiyatları sona erdi
Selçuklu Belediyesinin destekle-

riyle 39 ülkeden 222 genç sporcunun 
katılımıyla gerçekleşen Dünya 16 
Yaş Altı Satranç Olimpiyatı sona erdi. 
Selçuklu Kongre Merkezinde yapılan 
ödül töreninde dereceye giren takım-
lara kupa ve madalyaları Konya proto-
kolü tarafından verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu ev 
sahipliğinde, Selçuklu Belediyesinin 
destekleri ile 25 Kasım – 2 Aralık 
tarihleri arasında Selçuklu Kongre 
Merkezinde başarılı bir şekilde ger-
çekleştirilen 2018 Dünya 16 Yaş Altı 
Satranç Olimpiyatı için ödül töreni 
düzenlendi. Olimpiyatlarda çok çe-
kişmeli sahnelerin yaşandığı 9 tur bo-
yunca sporcular takım halinde şampi-
yonluk için kıyasıya mücadele ettiler. 
Olimpiyatların sonunda Özbekistan 
şampiyon olurken, Hindistan ikinci, 
Çin üçüncü, Belarus dördüncü, İran 
ise beşinci oldu. Olimpiyat yarışında 
Turkey Girls takımında yarışan Çisel 
Anaçoğlu en iyi kız sporcu ve beşinci 
masa birinciliğini elde ederek çifte 

madalya kazandı.
Ödül töreni ve kapanış programı-

na; Konya Valisi Cüneyt Orhan Top-
rak, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Konya Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, 
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı 
Gülkız Tulay, Avrupa Halter Federas-
yonu Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan 
Akkuş, Belediye Başkan Yardımcıları, 
Türkiye Satranç Federasyonu Başkan 
Vekilleri ve Yönetim Kurulu Üyele-
ri, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube 
Müdürü Ali Kanber, Sporcular Kurulu 
Başkanı Can Arduman, TSF Temsil-
cilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı 
Mustafa Eroğlu, Teknik Kurul Başkanı 
Aykut İlker Mete, TSF Genel Sekreteri 
M. Sedat Fırat, TSF Konya İl Temsil-
cisi Erdoğan Tozlu, takım kaptanları, 
sporcular ve basın temsilcileri katıldı.
“SPOR HER ZAMAN KARDEŞLİĞİ VE 
BARIŞI ÖNE ALAN BİR UNSURDUR”

Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olim-
piyatlarına ev sahipliği yaptıkları için 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı; “Dünyanın dört bir 
tarafından gelen sporcularımız bir 
hafta boyunca Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nde centilmence yarıştılar ve 
olimpiyatların sonuna geldiler. Biz ev 
sahipliği yapmanın onurunu ve mut-
luluğunu yaşıyoruz. Dünyanın dört 
bir yanından gelen misafirlerimizin 
buradan Konya’dan güzel duygularla 

ayrılacaklarını ümit ediyorum.  Spor 
her zaman kardeşliği ve barışı öne 
alan bir unsur. Bu duygularla burada 
yarışan 39 ülkeden olimpiyata katılan 
bütün takımlara ve bütün genç spor-
culara bu olimpiyatlara katıldıkları 
için teşekkür ediyorum. Biz Selçuklu 
Belediyesi olarak spora ve sporcuya 
her zaman önem verdik ve bundan 
sonra da gereken önemi vermeye de-

vam edeceğiz. Burada yarışan bütün 
takımlarımızı tekrar tebrik ediyorum.  
Burada ödül alacak olan sporculara, 
takımlara ve ülkelere ayrıca tebrikle-
rimi iletiyorum. Bu organizasyonda 
büyük emeği olan Türkiye Satranç 
Federasyonu başkanımıza ve ekibine 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

Selçuklu Belediyesinin destekle-
riyle Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olim-
piyatlarında unutulmaz bir organizeye 
şahitlik ettiklerini ifade eden Türkiye 
Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız 
Tulay, olimpiyatlara katılan sporcu-
lardan ve dünyanın her tarafından 
gelen tebrik mesajlarından organize-
nin amacına ulaştığına dikkat çekerek  
“Bu güzel imkanları bizlere sağlayan 
Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet 
Pekyatırmacı’ya ve tüm ekibine şük-
ranlarımı bildiriyorum.

Çalışmalardaki titizliğimiz ve 
sahip olduğumuz tecrübe ile ulusla-
rarası organizasyonları son derece 
nitelikli ve başarılı bir şekilde yerine 
getiriyoruz.” dedi.

“SPORCULARIMIZIN BAŞARILARI 
İLE SATRANCIN TÜM 

GÜZELLİKLERİNİ BİRLİKTE YAŞADIK”
Organizasyonun Konya’da ger-

çekleşmesinden dolayı ayrı bir gurur 
ve heyecan yaşadıklarını ifade eden 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ta 
konuşmasında satrancın önemli bir 
spor dalı olarak tüm güzellikleri bir 
arada yaşattığına dikkat çekerek; 
“Satranç gibi analitik düşünceye da-
yalı muhakeme kabiliyetini geliştiren 
bir dalı tercih ettikleri için sporcu-
larımızı ayrıca tebrik ediyorum. Bu 
organizasyonun gerçekleşmesinde 
büyük emeği olan Selçuklu Belediye 
Başkanımız ve ekibine Satranç Fede-
rasyonu Başkanımız ve ekibine teşek-
kür ediyorum. Dereceye giren sporcu-
larımızı da kutluyorum” dedi.Protokol 
üyelerinin konuşmalarının ardından 
2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olim-
piyatı’nda ilk üç dereceyi elde eden 
takımlar ve masa derecesi elde eden 
sporcular kupa ve madalyalarına ka-
vuştu. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediye 
4 madalya ile döndü

Selçuklu Belediyespor Kulübü Wushu branşında ba-
şarılı sonuçlar almaya devam ediyor. 30 Kasım – 2 Aralık 
tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen Türkiye Şampi-
yonasından 3 altın, 1 gümüş madalya ile dönerek önemli 
bir başarıya imza attı. 16 ilden 291 sporcunun katıldığı 
Türkiye Şampiyonasında, Selçuklu Belediyespor Kulübü 
sporcuları Büşra Erdem, Beyza Melahat Yıldız, Muham-
med Enes Bayraktar ve Nadire Nur Orhan şampiyonadan 
madalya ile döndü. Bajiquan kategorisinde mücadele 
eden Büşra Erdem birinci olarak altın madalyanın sahibi 
oldu. Cailifo kategorisinde mücadele eden Muhammed 
Enes Bayraktar ve Nadire Nur Orhan altın madalya, Beyza 
Melahat Yıldız ise gümüş madalya elde etti.
n SPOR SERVİSİ

Konya Engelliler Gücü 
haftayı galibiyetle kapattı
Ampute Futbol 1. Ligi 2. Hafta maçında temsilcimiz 

Konya Engelliler Gücü Ampute Kayseri Melikgazi Beledi-
yesi Ampute Futbol Takımını ağırladı. Selçuklu Beledi-
ye Stadı sentetik sahada oynanan maça etkili başlayan 
temsilcimiz gol perdesini maçın ilk dakikalarında Adem 
Kaya’nın ayağından kazandığı golle açtı. İlk golün ar-
dından ataklarını artırarak devam eden yeşil - beyazlılar 
Ganalı golcü oyuncu Collins Gyamfi’ nin 2 golü ile ilk ya-
rıyı 3 - 0 önde tamamladı. Etkili oyununu ikinci yarıda da 
sürdüren temsilcimiz sayısız gol pozisyonuna girmesine 
rağmen bir türlü golü bulamadı. Rakip takımın tehlikeli 
ataklarında ise kaleci Abdullah Ilgaz başarılı kurtarışları 
ile kalesinde gole izin vermedi. İkinci yarıda başka gol 
olmayınca temsilcimiz maçtan 3 – 0 galip ayrılarak 3 pu-
anın sahibi oldu.   Maçın ardından Serbest Muhasebeci 
futbol aşığı Erhan Kartbaba verdiği yemekle takım oyun-
cuları ile teknik ekibi tebrik etti. n SPOR SERVİSİ

Mücahit Umut: 
Şampiyonluğa sevinemedik

Meram Kara Kartallar U15 takımı  antrenörü Mücahit 
Umut, U15 Ligi B Grubunda şampiyon olmalarına Ça-
talhüyük Çumra Belediyespor maçındaki performanstan 
memnun olmadığını söyledi

Necdet Erben U15 Ligi’nde B Grubunda yer alan 
Meram Kara Kartallar, grubun son maçında Çatalhüyük 
Çumra Belediyespor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar üstün 
oyununa rağmen rakibine gol atma başarısı göstereme-
di. İl Finallerini önceki hafta garantileyen Meram Kara 
Kartallar, Yeşilyurtspor’un Telekomspor’u mağlup etme-
siyle de grubu şampiyon olarak tamamladı.

Şampiyonlukla ilgili konuşan U15 takımı antrenörü 
Mücahit Umut, “Çumra karşısında gerçekten takımı-
mı tanıyamadım diyebilirim. Kapanan rakip karşısında 
oyuncularımız ne yapacağını bilemedi ve bu da beni 
üzdü. Yaptığımız antrenmanların bu maçta etkisini gö-
rememek bir antrenör açısından gerçekten üzücü. Evet 
şampiyon olduk ama bizim hedefimiz burada yaşayaca-
ğımız şampiyonluk değil” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Medova ile TSYD Konya protokol imzaladı 
 Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya 

Şubesi, Özel MEDOVA Hastanesi ile ‘sağ-
lık’ protokolü imzaladı. TSYD Konya Şube 
Başkanı Murat Dönmez ile MEDOVA Has-
tanesi İcra Kurulu Üyesi Dr. Seyit Karaca,  
TSYD üyeleri, eş ve çocukları ile anne ve 
babalarının sağlık hizmetlerinden indirim-
li yararlanabilmeleri için hazırlanan proto-
kolü imzaladılar.

MEDOVA Hastanesinde düzenlenen 
imza töreninde konuşan MEDOVA Has-
tanesi İcra Kurulu Üyesi Dr. Seyit Kara-
ca, kurum olarak basın mensuplarının 
yanında olduklarını belirterek,  “Spor 
yazarlarının, spor muhabirlerinin  kar kış, 
yağmur çamur demeden 7/24 saat çalışa-
rak, sporun yayılması ve duyurulmasında 
ki  özverili çalışmaları yadsınamaz.  Ülke-
mizin spordaki başarılarını bizlere aktaran 
spor medyasına destek bizim  için de bir 
onurdur” dedi.

TSYD Konya Şube Başkanı Murat 
Dönmez de, özel hastane kavramına yeni 
bir soluk getiren, MEDOVA Hastanesi İcra 
Kurulu Üyesi Dr. Seyit Karaca’ya dernek  
üyeleri ve 1. derecede yakınları için sağlık 
indirim yaptıkları için teşekkür etti. Konuş-

maların ardından sağlık indirimi protoko-
lü,  Dr. Seyit Karaca ve Murat Dönmez 
tarafından imzalanırken, Dernek Başkanı 
Dönmez, MEDOVA Hastanesi İcra Kurulu 

Üyesi Dr. Seyit Karaca’ya günün anısına 
bir plaket takdim etti. 

İmza töreninde TSYD Konya Şubesi 
2. Başkanı Tolga Durmaz, Genel Sekre-

ter Selahattin Akçakaya, Muhasip Mürsel 
Çetin ve üye Burak Taşpınar da hazır bu-
lundu.
n SPOR SERVİSİ

Dev maç Diltaş’ın
Okul Sporları Basketbol  Genç Erkekler İl şampiyonunu 
belirleyecek maçta Sınav Koleji ile Diltaş Koleji karşı 
karşıya geldi. Saha içinde olduğu kadar tribünde de 

büyük bir mücadele verilen maçı Özel Diltaş Koleji 80-
61 kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attı
Okul Sporları Basketbol Genç Erkekler final 

maçları başladı. 3 takımdan oluşan final grubu-
nun iki şampiyonluk favorisi takım Özel Diltaş 
Anadolu Lisesi ile Meram Özel Sınav Anadolu 
Lisesi büyük ihtimalle şampiyonu belirleyecek 
maçta karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye 
sahne olan karşılaşma Özel Diltaş Koleji’nin 80-
61’lik üstünlüğü ile sona erdi. Diltaşlı gençler bu 
sonuçla şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış 
oldu. 

BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU
İki köklü eğitim kurumunu karşı karşıya ge-

tiren zorlu maç büyük heyecana sahne oldu. 
Selçuklu Belediyesi Salonu tıklım tıklım dolar-
ken sahada mücadele veren gençleri aileleri, 
öğretmenleri ve okul arkadaşları yalnız 
bırakmadı. Özel Diltaş Koleji maç öncesi 
yaptığı koreografi ile büyük beğeni toplar-
ken, Sınav Koleji de ateşli taraftar desteği 
ile büyük bir mücadele ortaya koydu. 

DİLTAŞ ŞAMPİ… 
Şampiyonluk grubu 3 takımdan olu-

şurken şampiyonluğun en önemli iki adayı 
dün karşı karşıya geldi. Maçı kazananın 

şampiyon olacağına kesin gözü ile bakılırken iki 
takım da kazanmak için büyük mücadele verdi. 
Sınav Koleji takımı kaybetmesine rağmen ortaya 
koyduğu performans ile alkış aldı.  

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI
Sınav Koleji ile Diltaş Koleji arasındaki bü-

yük mücadele ve maçtaki tribün performansları 
sosyal medyada alkış topladı. Takımların pek çok 
Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden takım-
dan daha fazla taraftar  desteğine sahip olduğu 
ifade edilirken özellikle Diltaş tribünlerinin maç 
başında yaptığı koreografi büyük ilgi çekti. Bazı 
sosyal medya kullanıcıları “Tam bir spor şehri 
oldu Konya” yorumlarında bulundu.
n SPOR SERVİSİ

SALON: Selçuklu Belediye Spor Salonu
HAKEMLER: Musa Kazım Çatin, Taylan Kaya
MERAM ÖZEL SINAV ANADOLU LİSESİ: Ali Emir Arslan, Mehmet 
Bera Öztürker, Ahmet Kayra Hanedan, Ahmet Kaan Aktuna, Mehmet 
Can Taşpınar, Efe Çelik, Furkan Aslan, Ahmet Hakan Öge, Yalçın 
Tavlan, Behiç Bora Tarhan, Zeki Yiğit Gündoğdu, Mustafa Emir İyigönül
ÖZEL DİLTAŞ ANADOLU LİSESİ: Kerim Batuhan Baykal, Mustafa 
Soylu, Ahmet Türkmen, Akif Ertuğrul Öztürk, Ata Günbatılı, Yasin 
Yılmaz, Mehmet Ali Gökmen, Berkay Bakırhan, Mehmet Mert Okur, 
Kazım Burak Yılmaz, Barış Kocaman, Kerim Tekik

ÖZEL DİLTAŞ ANADOLU LİSESİ MERAM ÖZEL SINAV ANADOLU LİSESİ



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.S. BAŞAKŞEHİR FK 14 9 3 2 19 6 13 30
2.KASIMPAŞA 13 8 1 4 29 19 10 25
3.BEŞİKTAŞ 14 7 3 4 25 17 8 24
4.GALATASARAY 14 7 3 4 23 16 7 24
5.ANTALYASPOR 14 7 2 5 17 19 -2 23
6.TRABZONSPOR 14 6 4 4 23 19 4 22
7.EY MALATYASPOR 13 6 3 4 19 13 6 21
8.ATİKER KONYASPOR 14 5 6 3 20 15 5 21
9.ANKARAGÜCÜ 14 6 2 6 17 18 -1 20
10.BURSASPOR 14 4 7 3 16 14 2 19
11.GÖZTEPE 14 6 0 8 15 17 -2 18
12.DG SİVASSPOR 14 4 6 4 16 19 -3 18
13.A. ALANYASPOR 14 5 0 9 11 20 -9 15
14.ERZURUMSPOR 14 3 5 6 12 16 -4 14
15.FENERBAHÇE 13 3 4 6 12 17 -5 13
16.AKHİSARSPOR 13 3 3 7 15 24 -9 12
17.KAYSERİSPOR 14 3 3 8 10 24 -14 12
18.Ç. RİZESPOR 14 1 7 6 15 21 -6 10

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Kartal zirveye 
kanat çırpacak

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor gözünü Cumartesi günü dep-
lasmanda karşılaşacağı Trabzonspor’a çevirdi. Alanya galibiyeti ile ligde ‘ben de 
varım’ diyen Anadolu Kartalı, Trabzonpor’u mağlup ederek hem tırmanışını sür-
dürmek hem de zirveye gidişteki olası rakiplerinden birine çelme takmak istiyor

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında evinde karşı karşıya 
geldiği Alanyaspor’u 2-0 ile geçen Atiker Konyaspor gözünü cu-
martesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçına çe-
virdi. Alanya maçından aldığı 3 puanla üst sıralar için yine iddilı 
bir konuma gelen Anadolu Kartalı Trabzonspor’u yenerek sessiz 
ve derinden devam eden yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. Bir 
diğer hedef ise 2 haftadır çıkışa geçen rakibini durdurmak.

KARTAL DÜZENE GİRİYOR
Sezon başında savruk oyun yapısı ve istikrarsız görünütüsü 

ile dikkat çeken Atiker Konyaspor Aykut Kocaman’ın takımın 
başına gelmesi ile birlikte istatistiklerini de düzeltmeye başla-
dı. Uzun süredir ligin en fazla faul yapan takımlarından biri olan 
Anadolu Kartalı’nın seyri değişti. Paslı oyun ve topa sahip olma 
istatistiklerinde de ligin en kötülerinden olan yeşil beyazlılar bu 
alanda hızlı ilerleme kaydetti ve istatistik sıralamasında 13. sı-
raya kadar yükseldi.

TRABZON’DAN EN AZ 1 PUAN
Camianın ve oyuncu grubunun Aykut Kocaman’ın gelişine 

verdiği olumlu reaksiyon Trabzonspor maçı öncesi umutlandı-
rıyor. Yeni oyun anlayışına hıza uyum sağlayan Anadolu Kartalı 
Trabzonspor’un öldürücü hücum silahlarına karşı direnerek en 
az 1 puan almayı hedefliyor. Son yıllarda Trabzonspor’a karşı 
önemli galibiyetler elde eden yeşil beyazlılar deplasmanda 
öenmli bir sürpriz yapmanın peşinde.

LİG KARMAKARIŞIK
Öte yandan Süper Ligde ilginç sonuçlar alınmaya devam 

ediyor. Son yılların en çekişmeli sezonlarından biri yaşanırken 
takımların puanları birbirine çok yakın. Alınacak her 3 puan ta-
kımları bir kaç basama atlatırken, üst süte gelen olası malubi-
yetlerde ise her takım kendini ateş hattında bulacak. Çok büyük 
fırsat olarak nitelendirilen sezonda Konyaspor’un Aykut Koca-
man ile neler yapacağı merak konusu.
n SPOR SERVİSİ 
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Hafta sonu temsilcimiz Atiker Konyaspor ile 
karşılaşacak olan Trabzonspor Kulübü Başkanı 
Ahmet Ağaoğlu, çok büyük ve güçlü bir aile ol-
duklarını belirtti ve taraftardan destek istedi.

Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada, taraftara seslenerek, “Yolumuz 
uzun, yükümüz ağır ancak sizlerin desteği ile 
aşamayacağımız hiçbir engel yok.’’ ifadesini 
kulandı.

Taraftar desteğine her zamankinden daha 
fazla ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayan 
Ağaoğlu, şunları kaydetti:

“Desteğinizi ve sevginizi eksik etmeyin lüt-
fen, her maç onlara bunu hissettirdiğiniz zaman 
emin olun ki her şey daha farklı olacak. Sizlerle 
kazanacak, sizlerle güleceğiz. Unutmayın biz 
çok büyük ve güçlü bir aileyiz.”
n AA

Trabzonspor taraftar desteği istiyor

Spor Toto Süper Lig 2018/2019 sezonunda 
geride kalan 14 haftada 9 teknik direktörü göre-
vine son verildi. 

Spor Toto Süper Lig’e büyük umutlarla başla-
yan ancak haftalar ilerledikçe hedeften uzaklaşan 
takımlarda, ceza teknik direktörlere kesilmeye 
devam ediyor. Bu sezon 14. haftaya kadar 8 tek-
nik direktör ile yollar ayrılmışken 9. teknik direk-
tör ise Ertuğrul Sağlam oldu. 

Süper Lig’de bu sezon ilk teknik direktör deği-
şikliğine Çaykur Rizespor gitti. Ligin 5. haftasında 
İbrahim Üzülmez ile yolları ayıran Karadeniz eki-
bi 7. haftada Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştı. 
Ligde ikinci teknik direktör değişikliği 7. haftada 
oldu. Bu haftada Erzurum’da Mehmet Altıpar-
mak, Akhisarspor’da ise Saffet Susic istifa etmiş-
ti. Akhisarspor’da aynı hafta Cihat Arslan göreve 
başlarken Erzurumspor 1 hafta sonra Mehmet Öz-
dilek ile anlaştı. Kasımpaşa ise 8.haftada Kemal 
Özdeş ile yollarını ayırıp tecrübeli teknik direktör 
Mustafa Denizli işbaşı yapmıştı. 

Ligin 11. haftasında Fenerbahçe Philip Cocu 
ile sözleşmesini feshedip yardımcı antrenör 
Erwin Koeman ile mücadelesini sürdürürken 

12. haftada Alanyaspor’da Mesut Bakkal, Si-
vasspor’da Tamer Tuna görevi bıraktı. Akdeniz 
ekibine Sergen Yalçın 13. haftada start verirken 
Sivasspor’da yardımcı antrenör Hakan Keleş 
görevi sürdürdü. Atiker Konyaspor ligin 13. haf-
tasında Rıza Çalımbay ile sözleşmeyi feshetti. 
Ligin 14.haftasında Aykut Kocaman takımın ba-
şına geçti. 

Son olarak da ligin 14.haftasında Kayse-
rispor’da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Kay-
serispor Yönetimi, Ertuğrul Sağlam’ın istifasını 
kabul etti. 

İşte Süper Lig’de görevine son verilen teknik 
direktörler: 

İbrahim Üzülmez-Ç.Rizespor 
Safet Susiç-Akhisarspor 
Mehmet Altıparmak-Erzurumspor 
Kemal Özdeş-Kasımpaşa 
Phillip Cocu-Fenerbahçe 
Tamer Tuna-Sivasspor 
Mesut Bakkal-Alanyaspor 
Rıza Çalımbay-Konyaspor 
Ertuğrul Sağlam-Kayserispor 

n İHA

 14 haftada 9 teknik direktör gönderildi 
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