‘Başarımızı dünyaya göstereceğiz’

‘Savunma sanayi milli bir konu’

Konya 3.Savunma
Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi SaSanayi Zirvesi ve
tış Müdürü Abdussamed Güzel,
Tedarikçi Günleri ve
“Konya’nın hem de Huğlu’nun
savunma sanayi ile ilgili
önü savunma sanayinde önü
değerlendirmelerde buluaçık. Burayla ilgili devletten de
nan MEVKA Genel Sekregerekli bürokratik çevrelerden
ter V. Savaş Ülger, MEVKA
de destekleri alıyoruz. İnolarak savunma sanayiyi
şallah önümüzdeki yıllarda
desteklediklerini hatırlattı.
Yivsiz Av Tüfeğinde gösterÜlger, “Bu konu ülkemiz için
miş olduğumuz başarıyı
çok milli bir konu. Bu konuda
dünya çapında savunma
bölgemizdeki potansiyeli değersanayinde göstermek
lendirmek istiyoruz” dedi.
istiyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE
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‘Fırsatçıların
karşısındayız!’

Meram Belediyesi Zabıta Ekipleri, dolar kurundaki artışlardan
sonra yaşanan sebepsiz ve
temelsiz fiyat artışlarının önüne
geçmek amacıyla adeta seferberlik başlattı. Meram Belediye
Başkanı Fatma Toru, “Hangi
açıdan olursa olsun vatandaşı
mağdur edenler karşılarında
hep bizi bulacaklar” dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Sıfır atık için
düğmeye bastı

Karatay Belediyesi de sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına
alınması, gelecek nesillere
temiz ve gelişmiş bir Türkiye
ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda
‘Sıfır Atık Projesi’ başlattı.
n HABERİ SAYFA 11’DE

‘Akıl bilgiye
ulaşan güçtür’

Konya Aydınlar
Ocağı’nda,
İmam Mâturîdî’yi Kur’an ve
akıl kaynağında ele alarak
anlatan Prof.
Dr. Ramazan
Altıntaş, Maturidi’nin aklı bilgiye ulaşmak
için bir güç olarak gördüğünü
ve akıllı adamın Allah ile bağ
kuran adam demek olduğunu
söyledi. n HABERİ SAYFA 12’DE

Vatan sağolsun!
Uğur Göksu

Neşet Gök

Ali Hekim

Özgürcan İnce

Okan Dinçer

Ömer Yiğit Ulus

Süleyman Aydın

Batman’dan gelen acı haber ülkeyi yasa boğdu. Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri
aracın geçişi sırasında PKK’lı hainlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının
infilak ettirilmesi sonucu 7 Mehmetçik şehit düştü, iki Mehmetçik yaralandı
DEDEKTÖRLER ALGILAMADI!

Batman'ın Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında saat 06.00 sıralarında
operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri
aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 7 Mehmetçik şehit düştü, 2 Mehmetçik yaralandı. Yolda asfaltlama yapıldığından
arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcının dedektör
tarafından algılanmadığı öğrenildi.

BABA OCAKLARI YASA BÜRÜNDÜ

Şehit haberi tüm ülkeyi yasa boğarken, acı haber ailelerin
yüreğine kor gibi düştü. Şehitlerin baba ocaklarına Türk
bayrakları asıldı. Şehit Mehmetçiklerin isimleri şöyle: J. Uzman Çavuş Uğur Göksu (Samsun), Uzman Çavuş Neşet
Gök (Eskişehir), Uzman Çavuş Ali Hekim (Antalya), Uzman
Çavuş Özgürcan İnce (Ankara), Uzman Çavuş Okan Dinçer (Balıkesir), Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus (İzmir), Uzman Çavuş Süleyman Aydın (Amasya). n HABERİ SAYFA 3'TE

Görevi başında şehit olan polis memuruna son görev

Ateş düştüğü yeri yaktı!
İçinde şüpheli şahısların bulunduğu otomobili kovaladığı sırada ağaca
çarparak ağır yaralanan ve tedavisinin sekizinci gününde şehit olan
motosikletli yunus timinde görevli Konyalı polis memuru İsmail Yalçın son
yolculuğuna uğurlandı.
Cenazede şehit polisin yakınları Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı
döktü, Şehidin eşi şehit Yalçın’a ait üniformayı giyerek cenaze törenine katıldı.
Şehidin polis üniforması giymiş çocukları da babalarına son yolculuğuna
uğurladı. n HABERİ SAYFA 3’TE

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba

EMZİRMEK ANNE VE
BEBEK İÇİN ÖNEMLİ

Emzirme kadın sağlığının korunmasında önemli
bir yer tutarken; yaşamın ilk 6 ayında bebekler için
mutlaka önerilen anne sütü de ciddi hastalılara karşı bebeği koruma altına alıyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Büyükşehir’den duyarlılık bekleniyor

‘HAÇ’ ALGISI
DÜZELTİLMELİ!

Ekmek tekneleri
Suğla Gölü!

Seydişehir’de bulunan Suğla
Gölü’nde 15 yıldır beraber
balıkçılık yapan Aynur ve
Hasan Yıldırım çifti, gün doğmadan “vira bismillah” diyerek
açıldıkları gölden ekmeklerini
çıkarıyor. n HABERİ SAYFA 13’TE

Zaman kolladı,
telefonu çaldı!

Sahibinin
bir dakikalığına iş
yerinden
ayrılmasını
fırsat bilen
hırsızlık şüphelisi, masanın
üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik
kamerası ile anbean kaydedildi. n HABERİ SAYFA 6’DA

05

Türkoğlu MHP’den
Çumra aday adayı

06

Şehidin organları
umut olacak

12

Tur operatörleri
Beyşehir’i gezdi

Çaya davet etti, sorunları dinledi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla belediye bahçesine
davet ettiği vatandaşlarla
bir araya geldi. Vatandaşın taleplerini ve Konya ile
ilgili projelerini dinleyen
Başkan Altay, “İnsanların
dertlerini dinlemek ve çözüm üretmek görevimiz”
dedi.. n SAYFA 7’DE

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek “6. Konya Bilim Fesitvali”nin açık hava reklamlarında bulunan ve haçı andıran işaretler tepkiyle karşılandı. Bu konuda yetkililerin daha duyarlı
olması bekleniyor.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Emzirme; Hem Annenin Hem Bebeğin Sağlığına Sağlık Katıyor…

Peki, Bebek Nasıl Emzirilmeli? Emzirme Sonrası
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Neler?
Gebelik zorlu bir süreçtir. Gebeliğin en büyük mutluluğu insanın bebeğini kucağına alması olsa
gerek… İşte o andan itibaren anne ile bebeği arasındaki en önemli bağ emzirmedir.
Emzirme, kadın sağlığının korunmasında önemli bir yer tutarken; yaşamın ilk 6 ayında bebekler için
mutlaka önerilen anne sütü de ciddi hastalıklara karşı bebeği koruma altına alıyor.

Bebeğinizi emzirmenin en sağlıklı yolları neler?
• Anne rahat bir pozisyonda oturmalı, sırt ve bel
rahat bir yastıkla desteklenmelidir. Anne, bebeği
emzireceği kolunun altına bir yastık alarak emzirme süresince kolunu havada tutmaktan kaçınmalıdır.
• Bebek emzirilirken mümkün oldukça anne
kendine yakın tutmalıdır. Bebek kolun iç yüzeyine,
baş dirsek boşluğuna gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Ardından sırtı boyunca popoya kadar el ile
desteklenmelidir.
• Bebek vücut olarak tamamen anneye dönük,
karın karına olmalıdır. Bebeğin emzirme esnasında
baş ve vücudunun aynı düzlemde olmasına dikkat
edilmelidir.
• Bebek eğer yanlış pozisyonda tutuluyorsa,
emerken vücudu dışarıya dönükse boynu yamuk
emmek zorunda kalır. Bu durumda bebek boynu
kısa sürede ağrıyacağı için emzirmeyi daha kısa
sürede bırakacaktır.
• Bebek emerken dudakları dışarıya dönük olmalıdır. Bebek memenin kahverengi kısmının hepsini
mümkün olduğunca ağzına almalıdır. Emerken
yanaklarındaki bombeliği korumalı ve çenesi
memeye değmelidir.
• Emerken yutkunma sesi haricinde bir ses
çıkıyorsa, yanaklarında çukur oluşuyorsa, çenesi
memeye değmiyorsa yanlış emdiğinin belirtisidir.
Bebek sadece meme ucunu emerse, meme ucunu
sert damağıyla ezeceği için anne memesinde

çatlaklara sebep olabilir. Bu durumda, bebek hem
sütü boşaltamayacak hem de anne için ağrılı bir
emzirmeye neden olacaktır.
• Anne emzirme öncesi memesinde dolgunluk
ve sertlik olup olmadığını kontrol etmelidir.
Eğer ele sert alanlar gelirse sıcak uygulama
yapılabilir. Örneğin; duşa girilebilir, havlu
ısıtılıp konulabilir, küçük sıcak su torbası
ince bir havluya sarılarak sıcak uygulama yapılabilir.
• Sıcak uygulama yapıldıktan sonra
bebek emzirilir ya da sağılır. Göğüs
boşaltıldıktan sonra ise soğuğa yakın
bir uygulama yapılır, ödem alınır ve
anne bu şekilde rahatlar.
• Annenin el ile göğsü boşaltması
gerekirse eller iyice yıkandıktan
sonra göğsü içeriye doğru
bastırıp bırakılır ya da dört
parmak alttan, başparmak
üstten C pozisyonunda arkaya
bastırıp bırakılarak arada
sıvazlanmalıdır.
• Bebek emerken ya
da sağarken arada
yuvarlak hareketlerle
masaj yapılması sütün akışını kolaylaştıracak ve tıkanıklar
varsa onların açılmasını sağlayacaktır.

REFERANSLAR https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/emzirmek-anneye-anne-sutu-de-bebege-saglik-katiyor/

Değerli okuyucular
merhaba,

Zade Vital Cocoline
Göğüs Ucu Bariyer Kremi

Zade Vital Emziren Anneler İçin
Omega 3 Balık Yağı

Zade Vital
Çörek Otu Yağı

farklılık görünmüyor.
Bu sebeple doğumdan
bir süre sonra, günde
15 er dakika yürüyüş
veya egzersiz yapabilir,
zamanla bunu 45
dakikaya kadar
uzatabilirsiniz.

Bu hafta emzirme
konusunu ele
alacağız. Emzirmek,
anneliğin ilk
anlarında öğrenmeye
çalıştığınız, bebeğinizi
Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
ağlama krizlerinden
3 Gebelik ve doğum
Zade Vital Kimya &
çıkarabilecek tek şey
Biyoloji Mühendisi
sonrası dönem duygu
İş Geliştirme Uzmanı
ve bence dünyanın en
değişikliklerinin çok sık
sidika@zade.com.tr
güzel duygularından
görüldüğü dönemlerdir.
biri. Yaradanın anneye
Annedeki kilo alımı,
ve bebeğe verdiği bir lütuf.. Bugün doğum sonrasında üzerine
hala anne sütünün içeriğinin tam
yüklenen sorumluluk, değişen
olarak keşfedilememiş olması
hormonlar annede depresyona
da bu besini mucizevi yapan şey
sebebiyet verebilir. Yeterli ve
bence. Emzirme dönemi özellikle
dengeli beslenme, gebelikte ve
geceleri meşakkatli olsa da, çok sık
emzirme döneminde çok önemlidir.
uyanmayı göze almanıza değecek
Diyetlerinizde Omega 3,çinko,
emin olabilirsiniz. Bebeğinizin
B6 vitamini, folik asit, selenyum,
gelişiminin iyi gittiğini ve sağlıklı
kalsiyum, demir, Vitamin A
bir şekilde büyümesine katkı
içeren gıdalar tüketmek ya da
sağladığını gözlemleyince tüm
eksikliği durumunda doktorunuzun
zorlukları unutacaksınız. Emzirme
gözetiminde bunları besin takviyesi
döneminde bazı önemli noktaları
olarak almak bu dönemi suhuletli
paylaşmak isterim;
bir şekilde atlatmak için önemlidir.
3 Bu dönemde göğüslerinizin
3 Bebeğiniz gündüzleri
yara olmaması için göğüs
uyuduğunda siz de uyumaya
uçlarınıza Zeytinyağı veya
çalışın, çünkü bu dönemde süt
Hindistan cevizi yağı sürerek
salgısını en çok artıran şeylerden
süreci yönetebilirsiniz.
birisi de uykudur.
3 Bol su içmeyi ihmal
Ve son olarak tüm uzmanların
etmemelisiniz.
önerdiği gibi çocuğunuzu 2
3 Süt olsun diye çok
yaşına kadar emzirin. Bebeğinizin
yememelisiniz. Yapılan bir
bedensel ve ruhsal gelişimi için bu
çalışmada diyetine dikkat eden
çok önemli. Lütfen bu mucizevi
yürüyüş ve egzersiz yapan anne
besinden onları mahrum etmeyin..
ile diyetine dikkat etmeyen anne
Sağlıcakla kalın, haftaya
karşılaştırılıyor ve iki grubun
da çocuklarının gelişiminde bir
görüşmek dileğiyle..

Emzirme sonrası nelere
dikkat etmeliyiz?

• Bebek doyduktan sonra anne bebeği göğsüne yatırıp aşağıdan yukarıya doğru
sıvazlayarak ve arada pat patlayarak
gazı çıkartmalıdır. Aynı işlem
bebek dikkatli bir şekilde dize
yatırılarak da uygulanabilir.
• Bebek yatağa hafif yan yatırılarak sırtı küçük bir yastık ya da
battaniye ile desteklenmelidir.
Bu şekilde yatırılmasının
sebebi ilk zamanlarda bebeklerin reflüleri
fazla olması ve
gaz çıkarırken
kusmalarıdır. Hafif yan yatırılmalı ki
kusacak olursa rahat
bir şekilde çıkartabilsin.
• Beşiğin pozisyonu;
baş kısmı biraz yukarıda olacak şekilde ayarlanabilirse bu midesini
rahatlatacaktır. Yatağın
altına bir şey koyarak başı
10-15 derece yükseltilirse bebek için rahat bir açı
olacaktır.

Bu hafta Emzirme
Haftası olduğu için biraz
emzirmeden bahsetmek
istedim.

Emzirmek
önemlidir çünkü:
• Bebek ile anne arasında
duygusal bağ kurulur.
• Annede göğüs kanseri riski
azalır.
• Anne için doğal bir
sakinleştirici görevi görür.
• Annenin doğum kilolarını
vermesi kolaylaştırır.
• Annenin emzirme ile rahim
kaslarının kasılmasıyla kanama
ve böylece demir eksikliğine
bağlı kansızlık riski azalır.
• Zamandan ve paradan
tasarruf edilir.
• Bebek daha hızlı gelişir ve
bağışıklık sistemi güçlenir.
• Her emmenin sonuna doğru
salgılanan ve bebeğin tok
kalmasını sağlayan son süt,
ileride obezite riskini düşürür.
• Alerjik hastalık riski azalır.
• Annesini emen ve tatmin
olan çocuğun özgüveni daha
güçlü olur.
• Emen bebekler daha sakin
olur.

daha az gözlenmektedir. Daha
az kalp damar hastalıklarına
yakalanırlar. Diş çürümesi de
yarı yarıya azalmaktadır.

Gerek anne gerekse
Emzirme sayısız
bebek için sayısız yarar
faydası olan bir
sahip olan emzirmeyi
eylem. Hem bebek
Dünya Sağlık Örgütü
için hem de anne
ve
UNICEF 2 yıl
için çok önemli.
boyunca
önermektedir.
Annenin bebeği
Beril Koparal, MSc, MBA
Dünyada
her yıl 1
ile olan duygusal
Zade Vital Genel Müdürü
milyondan fazla bebek
temasının en önemli
ve
çocuk anne sütü
başlatıcısı. Diğer taraftan pek çok
ile
beslenemediği
için ishal,
sağlık faydası var. Meme, rahim
solunum
yolu
enfeksiyonları
ve
ve yumurtalık kanseri riskini
benzeri
diğer
enfeksiyonlardan
azaltıyor, kemik erimesini
dolayı kaybedilmektedir.
geciktiriyor. Gebelik sonrası
Bebeklerin doğumdan itibaren 6
depresyon olasılığını azaltıyor
aylık olana kadar tek başına anne
ve kolay kilo vermeye yardımcı
sütü ile beslenmesi ve sonrasında
oluyor. Yapılan çalışmalara göre
ise ek besinlerle birlikte olmak
emziren annelerde şeker hastalığı
şartıyla en az 2 yaşına kadar
ve romatizmal hastalık gelişme
da anne sütü ile beslenmeye
oranı daha az.
devam ettirilmesi Dünya Sağlık
Anne sütü harika bir besin.
Örgütü’nün önerisidir.
Anne sütü ile beslenmenin
Gerçekten de bu kadar çok
faydaları ise ömür boyu
faydaya sahip ve bir o kadar da
sürüyor. Anne sütü ile beslenen
masrafsız bir beslenme yöntemi
bebeklerde solunum sistemi
olan emzirme her anne için
enfeksiyonları 4 kat, ishal 18
öncelik olmalıdır. Emzirme
kat azdır. Anne sütü ile beslenen
konusunda bir engel olmadığı
bebekler yaşamlarının ilk
sürece 2 yıl boyunca emzirmek
yılında beslenmeyenlere göre
faydalı olacaktır.
daha az hastaneye yatmaktadır.
Kaynaklar:
Bu bebeklerin zekaları ve
1.http://content.lms.sabis.
okul başarıları daha yüksek
sakarya.edu.tr/Uploads/53835/53103/
olmaktadır.
Yaşamın ileriki yıllarında
anne sütü ile beslenen bebeklerde
şeker hastalığı, obezite ve lösemi

emzirmenin_anne_ve_bebeğe_
yararları_1.pdf

2. http://www.istanbulsaglik.gov.tr/
ahweb/belge/bebekSag/emzirme.pdf
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Şehit Polis İsmail Yalçın dualarla uğurlandı

Konya’da içerisinde şüpheli kişilerin bulunduğu otomobili kovalayan motosikletli
polis ekibinin ağaca çarpması sonucu ağır
yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan
İsmail Yalçın son yolculuğuna uğurlandı. Şehit
İsmail Yalçın’ın cenazesi dün ikindi namazına
müteakip Namazgah’ta kılınan cenaze namazının ardından Polis şehitliğine defnedildi. Cenazeye Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil

Eldemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Vali
Yakup Canbolat, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl
Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin,
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti
Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı, Selman
Özboyacı, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif

Şener, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Şeker, AK Parti
İl Başkanı Hasan Angı, CHP Konya İl Başkanı
Barış Bektaş ile şehidin yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze
namazını Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu
kıldırdı. Cenazede konuşan İl Emniyet Müdürü
Şükrü Yaman, “Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli yunus timleri Polis Amirliğinde görevli

kardeşimiz, silah arkadaşımız polis memuru
İsmail Yalçın 26 Eylül 2018 günü şüpheli bir
aracı takip ettikleri esnada geçirmiş oldukları
trafik kazası sonrası kaldırılmış olduğu hastanede 4 Ekim 2018 günü şehadete ulaşmıştır.
Merhum meslektaşımızın aramızdan ayrılması nedeniyle acımız çok büyüktür. Ancak acımız ne kadar büyük olsa da, peygamberlikten
sonra en yüce mertebe’nin şehitlik olduğunun

bilinci ile yüreklerimizi teselli ediyoruz. Bundan sonra bizlere düşen görev aziz şehidimizin hatırasına ve onun çok kıymetli ailesi ve
yakınlarına sahip çıkmaktır. Şehidim geride
bıraktığın ailen, çocukların, yakınların bizlere
emanet, ruhun şad olsun. Bu duygularla şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet,
acılı yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerine kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Yolda asfaltlama yapıldığından arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcının dedektör tarafından algılanmadığı öğrenildi.

Batman’dan gelen acı haber ülkeyi yasa boğdu. Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı
hainlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 Mehmetçik şehit düştü, iki Mehmetçik yaralandı

Yüreğimiz yandı: 7 şehit!
Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerce patlayıcıyla
düzenlenen saldırıda 7 asker şehit
düştü, iki asker yaralandı. Güvenlik
kaynaklarından alınan bilgiye göre,
Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile
Mardin’in Dargeçit ilçesinin Umutlu
köyü kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri
taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın
geçişi sırasında teröristlerce yola
tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 4 asker şehit
oldu, 5 asker yaralandı. Batman
Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan
yaralı askerlerden 3’ü müdahaleye
rağmen kurtarılamayarak şehit oldu,
iki askerin tedavisi sürüyor. Bölgede
teröristlerin yakalanması için hava
destekli operasyon devam ediyor.
Öte yandan, saldırıda kullanılan el
yapımı patlayıcının yola uzun süre
önce tuzaklandığı, yolda asfaltlama
yapıldığından arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcının dedektör
tarafından algılanmadığı öğrenildi.
Batman Valisi Ahmet Deniz, Batman
Bölge Devlet Hastanesini ziyaret ederek yaralı askerlerin durumuyla ilgili
bilgi aldı.
3 ASKER MÜDAHALEYE RAĞMEN
KURTARILAMADI
Valilikten yapılan açıklamada,
Batman İl Jandarma Komutanlığınca Dargeçit ilçesinin Altınoluk köyü
kırsalında yürütülen operasyonlar
esnasında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı ile
gerçekleştirilen saldırıda 4 askerin
şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı
bildirildi. Açıklamada, tedavi gören
askerlerden 3’ünün müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu
belirtildi.
SAMSUNLU ŞEHİT DUYGULANDIRDI
Şehit olan askerlerden birinin
Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş
Uğur Göksu olduğu öğrenildi. Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun acı
haberi memleketi Samsun’un Ladik

Uğur Göksu

ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Haberi alan acılı aile gözyaşlarını
tutamadı. Şehidin baba ocağı Türk
bayraklarıyla donatıldı. Öte yandan
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu’nun 2 hafta önce sosyal medya
üzerinden yaptığı paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Göksu nişanlısıyla
birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak
üzerine ise şu yazıyı yazdı:
“Yanında olamasam da kalbim
hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü
kutlu olsun.”
KARDEŞİNİN İÇİNE DOĞMUŞ!
Batman’da şehit olan Eskişehir’den Uzman Çavuş Neşet Gök’ün
acı haberi, şehidin Emek Mahallesi
Şölen Sokak’ta oturan baba evini
yasa boğdu. Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehit Neşet Gök’ün
evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin
babası Turan Gök’ün belediye işçisi, annesi Nurcan Gök’ün ev hanımı
olduğu öğrenilirken, 19 yaşında Burak isminde ve 7 yaşında Batuhan
isminde iki erkek kardeşinin olduğu
belirtildi. Şehidin en küçük kardeşi 7
yaşındaki Batuhan Gök’ün ağabeyinin
gitmesine razı olmadığı ve şehit olacağını önceden söylediği iddia edildi.
Öte yandan aile için evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi.
1 AY ÖNCE DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ!

Neşet Gök

Ali Hekim

Özgürcan İnce

Okan Dinçer

Ömer Yiğit Ulus

Süleyman Aydın

Şehitlerden Uzman Çavuş Ali Hekim’in Antalya’da ailesinin yaşadığı
eve taziye çadırı kuruldu. Ali Hekim
Gercüş’te, PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında
infilak ettirilmesi sonucu meydana
gelen patlamada şehit oldu. Uzm.
Çvş. Ali Hekim’in şehadet haberi
Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan
babası Hasan Hekim ile annesi Ayşe
Hekim’e ulaştırıldı. Aksu Kaymakamı
Aydın Ergün, Aksu İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin şehit evine
gelerek taziye ziyaretinde bulundu. 2
yıllık uzman çavuş olan Ali Hekim’in
1 ay önce Arzu Hekim ile hayatını

birleştirdiği ve bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Eşi Ayşe Hekim’in Ali
Hekim ile birlikte Batman’da yaşadığı
bildirildi. Ali Hekim’in cenazesinin
memleketi Isparta’da toprağa verileceği öğrenildi.
AİLE ACI HABERLE YIKILDI
Şehitlerden Uzman Çavuş Özgürcan İnce’nin Ankara’nın Etimesgut
ilçesinde yaşayan babası Ömer İnce
ile annesi Sündüz’e askeri yetkililer
acı haberi verdi. Şehidin evine acı
haberin ulaşmasının ardından evin
bulunduğu sokak Türk bayrakları ile
donatıldı. 26 yaşındaki şehidin bir
kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin
bugün Ankara’da toprağa verilmesi

bekleniyor.
BALIKESİR YASA BÜRÜNDÜ
Batman’da terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Okan Dinçer’in
şehadet haberi doğup büyüdüğü Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Bademli kırsal mahallesine ulaştı. Şehidin annesi Arife ve Babası Tezcan
şehadet haberi sonrası büyük acı yaşadı. Şehidin kardeşi Oktay’ı ise Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar teselli
etti. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail
Avcu’nun da taziyelerini sunduğu ailenin evinin önünde 112 ekipleri hazır
bekledi. Şehidin baba ocağına Türk
bayrağı asılırken, şehidin izin için
Bademli’ye geldiği ve pazartesi günü

Şehitlerin acı haberleri baba ocaklarına ulaştı. Acı haberi alan aileler gözyaşlarına boğulurken, şehitlerin baba ocaklarına bayraklar asıldı.

tekrar görevine başladığı öğrenildi.
İZMİR’DE BABA OCAĞINA ACI HABER
ULAŞTI
Şehit askerden biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit
Ulus’un (28) İzmir’in Bergama ilçesindeki baba ocağına da acı haber
ulaştı. Şehidin ailesine acı haber yetkililer tarafından verildi. Aile, Ömer
Yiğit’in şehit haberini alır almaz evlerine Türk bayrağı astı.
Şehit askerin, 6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçtiği ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus’un da astsubay
okulunda öğrenci olduğu kaydedildi.
ACI HABERİ HASTANE DÖNÜŞÜ
ALDILAR
Şehitlerden Jandarma Uzman
Çavuş Süleyman Aydın’ın Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan
anne ve babası acı haberi hastane
dönüşü aldı. İl merkezine diş tedavisi için giden anne Fatma ile baba
Niyazi Aydın, kendilerini evlerinde
bulamayan yetkililerin telefonla ulaşıp hemen dönmelerini istemeleri
üzerine TOKİ konutlarındaki evlerinin
yolunu tuttu. Belediye Başkanı Fatih
Üçok ile diğer yöneticilerinden oğullarının şehadet haberini alan anne ve
babanın acısını yetkililer ve yakınları
paylaşmaya çalıştı. Oğlunu ziyaret
etmek için Batman’a gitmeyi planlayan babaya fenalaşması üzerine evin
önünde bekletilen ambulansta müdahale edildi. İki yıl önce Dilek Aydın ile evlenen 4 yıllık Uzman Çavuş
Süleyman Aydın’ın kardeşi Sefa’nın
da Ankara’da astsubay okulunda eğitim gördüğü öğrenildi. Melek adlı
bir kardeşi daha olan şehit Aydın’ın
çocukluk arkadaşı Mehmet Erdem,
“Doğu görevi bitmişti. Tayini çıkıyordu. Bu tarafa gelecekti. Tercih yapacaktı. Nasip olmadı” diye konuştu.
Askerler ve komşuları şehidin baba
ocağının bulunduğu binaya dev Türk
bayrağı astı.
n İHA/AA
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Savunma sanayinde potansiyelimiz yüksek

Mevlana Kalkınma Ajansı,
Türkiye’de savunma sanayinin
geliştirilmesi ve yerli tedarikçi
oranının artırılması amacı ile
Konya Sanayi Odası ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2–3 Ekim 2018 tarihleri
arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirveye
katılarak stant açtı. zirve ile ilgili
açıklamalarda bulunan Mevlana
Kalkınma Ajansı Genel Sekreter
V. Savaş Ülger Yenigün Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.
GENÇLERİMİZİN GİRİŞİMCİ RUHA
SAHİP OLMASINI İSTİYORUZ
Konya 3.Savunma Sanayi
Zirvesi ve Tedarikçi Günleri”
programı bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Bu yılki zirvenin farklı
olduğuna dikkat çeken Mevlana
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Savaş Ülger, “Konya 3. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi
Günleri” programı bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Bu sene oldukça farklı idi. Aselsan Konya’ya
bildiğiniz gibi silah fabrikası kuracak. Konyalı işadamları ile birlikte kurulan ortaklık şirketi ile
kurulacak. Bunun yanında yakın
zamanda Konya Teknik Üniversitesi kuruldu. Biz de gerçekleşen
bu zirveye stant olarak katılarak
özellikle Konya Teknik Üniversite olsun, Meslek Yüksekokulları

olsun. Meslek liselerimiz olsun
burada eğitim gören teknoloji konusunda olsun. Savunma sanayi
konusunda ilgisi olan ve ürün
üreten öğrencilerimizin yaptıkları
ürünleri burada kendilerini gösterme fırsatı sunmak istedik. Zirvede ROKETSAN, HAVELSAN,
ASELSAN gibi dünya çapında
firmalarımız da mevcut. Bu öğrencilerimizin kendilerini burada bir şekilde ürettikleri ürünler
ile göstermesi, bu kurumlarımız
ile işbirliğine girmelerini, bu kurumlarımız ile bir işbirliğine girmeleri, bunlardan azami faydalanmaları, onları göstermelerini
ve aynı zamanda burayı ziyaret
eden işadamlarımıza ve bu ko-

nuya ilgi duyan yatırımcılarımıza
kendilerini göstermelerini istiyoruz. Gençlerimizin girişimci ruha
sahip olmasını istiyoruz. Kendileri bir şeyler üretsinler. Savunma sanayimize, ileri teknoloji
ürünlerin kendilerinin üretmesini
istiyoruz. Ve burada çeşitli sponsorluklar yoluyla desteklenmesini
istiyoruz” dedi.
SAVUNMA SANAYİ
KONUSUNDA POTONSİYELİMİZİ
DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ
Kurum olarak 96 metrekarelik bir stantla katılım sağladıklarını ifade eden Ülger, “Kurum olarak 96 m2’lik bir stantla katılım
sağladığımız bu organizasyonda, Konya Teknik Üniversitesi,

Mehmet Tuza Pakpen Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Bilim Sanat Eğitim Merkezi,
Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu, Huğlu Makine
Teknolojisi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, Üzümlü Çok
Programlı Anadolu Lisesi, Adil
Karaağaç Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi gibi kurumlar da
standımızın içerisinde yer aldı.
Mevlana Kalkınma Ajansı olarak
2017 yılının sonunda 2018 mali
destek programına çıktık ve savunma sanayine destek verdik.
10 milyon TL. Bu alanda üretim
yapan firmalara proje karşılığında hibe karşılığında destekler

verdik. Bu desteklerimiz bundan
sonra da sürecek. Bugüne kadar
hibe destekleri yanında mekanizasyon anlamında da birçok desteklerimiz oldu. Konya merkez
ve Huğlu, Üzümlü başta olmak
üzere savunma sanayi konusunda potansiyeli çok yüksek bir
bölgemiz. Bu potansiyeli ortaya
çıkarmak ve savunma sanayine
ürün üretme noktasında elimizden gelen her türlü desteği verdik. Vermeye de devam ediyoruz.
Vermeye de devam edeceğiz. Bu
konu ülkemiz için çok milli bir
konu. Bu konuda bölgemizdeki
potansiyeli değerlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Savaş Ülger

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Satış Müdürü Abdussamed Güzel, “İnşallah önümüzdeki yıllarda yivsiz av tüfeğinde göstermiş olduğumuz başarıyı dünya çapında savunma sanayinde göstermek istiyoruz” dedi

‘Başarımızı dünyaya göstereceğiz’

Konya 3. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri kapsamında Türkiye’nin yerli ve milli
silahları sergilendi. Gerçekleştiren
savunma zirvesinde Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi standı yoğun ilgi
gördü. Huğlu’da imal edilen av tüfeklerinin de sergilendiği stant, bu
yönüyle fuarda dikkatleri üzerine
çekti ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini
gördü.
DÜNYA SANAYİNDE SAVUNMA
SANAYİSİNDE BAŞARILI OLMAK
İSTİYORUZ
Hem Türkiye’de hem de dünyanın çok farklı yerinde avcılar ,atıcıların Huğlu markasını ve ismini
tanıdıklarını ifade eden Huğlu Av
Tüfekleri Kooperatifi Satış Müdürü Abdussamed Güzel, “Huğlu Av
Tüfekleri Kooperatifinin imalat ile
ilgili başlangıç noktası yivsiz av
tüfekleri. Çok uzun süredir yivsiz
av tüfekleri noktasında işler yaptık,
yapmaya da devam ediyoruz. Hem

Türkiye’de hem de dünyanın çok
farklı yerinde avcılar, atıcılar markamızı ve ismimizi tanıyorlar. Yivsiz av tüfeği netice olarak ateşli bir
silah olduğu için altyapımız savunma sanayine yönelik ateşli silahları
üretebilecek kapasitede. Dolayısıyla mevcut yivsiz av tüfeğindeki
ürünleri savunma sanayine entegre
ederek, bu konuda kendimizi geliştiriyoruz. Bununla birlikte şuanda
arge ve testlerini tamamladığımız
bolt ekşın yivsiz hivli 320 Kalibre
silahımız var. Şuanda bu ürünün
seri üretimi ile ilgili gerekli altyapı
çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.
Bununla birlikte şuanda savunma
sanayi ile ilgili Aselsan Konya’da
yeni bir tesis kurma içerisinde.
Burada uzaktan kumandalı bazı silahların üretilmesi planlanıyor. Bu
organizasyon içerisinde Konya’da
24 farklı firma içerinde yer alacak.
Bu firmaların bir tanesi de biziz.
İnşallah hem Konya’nın hem de

Abdussamed Güzel

Huğlu’nun önü savunma sanayinde önü açık. Burayla ilgili devletten
de gerekli bürokratik çevrelerden
de destekleri alıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Yivsiz Av Tüfeğin-

de göstermiş olduğumuz başarıyı
dünya çapında savunma sanayinde
göstermek istiyoruz” dedi.
BÜTÜN TALAŞLI İMALATLARIMIZI
KENDİ BÜNYEMİZDE YAPIYORUZ

Huğlu’nun silah üretimindeki
başarısı bizleri, Konya’yı ve Beyşehir ve Huğlu halkını oldukça
memnun Ettiğini ifade eden Güzel,
“ Huğlu’nun silah üretimindeki başarısı bizleri, Konya’yı ve Beyşehir
ve Huğlu halkını oldukça memnun
ediyor. Biz bütün talaşlı imalatlarımızı kendi bünyemizde yapıyoruz.
Ancak bazı hammadde alımlarımızı
yurtdışından tedarik etmek zorundayız. Hem bu konu ile ilgili yerlileşme ve millileşme çok önemli. Bu
bizlere ekstra maliyetler getiriyor.
Hem de savunma sanayi ile ilgili
konularda yerlileşme bizler için oldukça önemli. İnşallah önümüzdeki yıllarda yerlileşme ve millileşme
ile birlikte bizler de bir adım öne geçip gerekli gelişmeleri araştırmaları
yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
YAPILAN ZİRVELERİN ÇOK CİDDİ
ANLAMDA KATKISI VAR
Huğlu Av Tüfekleri Kooperati-

fi bünyesinde çalışan herkesin bir
usta olduğuna dikkat çeken Güzel,
“ Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi
bünyesinde çalışan herkes, aynı
zamanda birer ustadır diyebiliriz.
Herkes öncelikle yapmış olduğu işi,
hangi birimde çalışıyor ise , kendi
yaptığı işi kendisine beğendirme
durumunda. Dolayısıyla ciddi bir iş
gücü birikimimiz var. Bünyemizde
çalışan herkes kendi bölgemizden
doğmuş, büyümüş küçük yaşlardan itibaren ateşli silahlarla tanışmış insanlar. Dolayısıyla bu mantıkla beraber başarı kendiliğinden
geliyor. Yapılan zirvelerin çok ciddi
anlamda katkısı var. Çünkü bir şeyleri yapmak olmak tek başına çok
bir şey ifade etmiyor. Bunları insanlara göstermek, başak firmalara
bunları anlatmak durumundayız.
Bu tarz organizasyonlar da bizim
için ciddi fırsatlar. Bizim için ciddi
şartlar” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Konya Emlakçılar Odası’ndan
terör ve destekçilerine lanet
Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi
sırasında PKK’lı teröristler, asfaltın
altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada,
1’i astsubay, 6’sı uzman çavuş, 7
asker şehit oldu, 2 asker de ağır
yaralandı.
Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, yayınladığı
başsağlığı ve kınama mesajında
şu sözlere yer verdi. Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy
köyleri arasında, Umutlu köyü yol
ayrımında, devam eden yol yapım
çalışmasının emniyetinin alınması
amacıyla görevlendirilen askerleri
taşıyan zırhlı araca, dün saat 06.00
sıralarında hain bir saldırı düzenlendi. teröristlerin, yola tuzakladığı

el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri
aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 1 astsubay ve 6 uzman çavuşumuz şehit olmuştur.
Şehitlerimize Allahtan rahmet,
ailelerine ve yakınlarına başsağ-

lığı diliyoruz. Ayrıca bu saldırıyı
gerçekleştiren terör örgütüne ve
bunları destekçilerine lanetliyoruz.
Gün gelecek bunların yaptıklarının
hesapları ve kanları yerde kalmayacaktır” dedi. n HABER MERKEZİ

Güzide Çipan: Birliğimize
kastedenler emellerine ulaşamayacak
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, Batman’da 7 vatan evladının şehit olmasının ardından
terör ve terörün destekçilerine
lanetleyen bir açıklama yaptı. Adını bile söylemek istemediği terör
örgütü tarafından Batman’ın Hasankeyf ilçe yolunda yaptığı hain
saldırı sonrası vatanına sevdalı 7
askerin şehit düştüğünü belirten
Güzide Çipan, “Bu olay bizleri derinden üzmüştür. Şehitlerimize
Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu coğrafya üzerindeki bin yıllık kardeşliği bozmaya
kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu
millet bu oyuna gelmeyecektir.
Bunun sorumluları bu milletin
vicdanında en ağır şekilde yargılanacaktır ve tek tek hesaplarını

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek “6. Konya Bilim Fesitvali”nin açık hava reklamlarında
bulunan ve haçı andıran işaretler tepkiyle karşılandı. Bu konuda yetkililerin daha duyarlı olması bekleniyor

Bu haç neyin nesi?

Yüz yıllardır süren ‘Hak-Batıl’
savaşı yöntem değiştirmiş olsa da
hala devam ediyor. Haçlı zihniyetinin İslam toplumları üzerindeki
algı savaşlarını sürdürdüğü bir dönemde, bu hassasiyetleri göz önünde bulundurmadan isteyerek ya
da istemeyerek yapılan hataların,
Türk-İslam toplumu üzerindeki etkisi büyük oluyor. Yüzyıllardır Türk
milletini savaş meydanlarında yenemeyen haçlı zihniyeti, son yüzyıl-

dır Türk toplumunun kültür, inanç
ve değerlerini bozmaya çalışıyor.
Bunun için görsel ve yazılı tüm
organları kullanan haçlı zihniyeti,
çeşitli subliminal mesajlar yoluyla
Türk toplumunun bilinç altına girerek, düşünce yapımızı zehirliyor.
BU KONUDA BİLİNÇLİ OLMUYORUZ!
Haçlı zihniyetinin bu saldırılarına karşı bilinçli olunamadığı gibi,
kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı bazı hatalar, haçlı zihniyetinin

amaçlarına hizmet ediyor. Bunlardan birini bugünlerde Konya’daki açık hava ilanlarında görmek
mümkün. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu “6.
Bilim Festivali”nin açık hava reklam görsellerinde bulunan ve ‘Haç’ı
andıran işaretler, subliminal mesaj
olarak algılanırken, bu durum tepkiyle karşılandı. Özellikle bu işaretlerin ‘kırmızı’ renkte verilmesi,
görsel algıların bu işaretlere yoğun-

5

laşmasını sağlıyor. Bu durum bilinç
altında haça yönelimi artırırken,
‘haç’ın normalleşmesine katkıda
bulunuyor. Haçlı zihniyetinin algı
operasyonlarına karşı büyük savaşların verildiği bu dönemde Konya
Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin
bu kötü algıyı ortaya çıkaran bir duruma neden izin verdiği sorusu tartışmaya neden olurken, bu yanlışın
düzeltilmesi isteniyor.

vereceklerdir” dedi.
Milletin gücünü birlikten ve
kardeşçe yaşamaktan aldığını dile
getiren Çipan, “Milletimiz geleceğe umutla bakmaktadır. Bunun
aksini düşünenlerin ya da aksini
yapmaya tevessül edenlerin sonu
hüsran olmaya mecburdur. Terör

örgütleri ve bunların destekçileri
şunu çok iyi bilmelidirler. Gün gelecek bu yaptıklarının hesaplarını
tek tek vereceklerdir. Kimsenin
kuşkusu olmasın. Allah insanımıza ve Türk milletine bir daha şehit
acısı yaşatmasın” diye konuştu.

n HABER MERKEZİ

İsmail abilerinin şehadeti
onları da üzüntüye boğdu

Şüphelendikleri bir aracı takip
durdurmak isterken hainlerin araçlarını üzerini sürmesi sonucu kaza
yaparak ağır yaralanan ve önceki
gün Şehit olan Konya Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerinde görevli
polis memuru İsmail Yalçın, geride
gözü yaşlı yüzlerce sevenini bıraktı. İsmail Yalçın, son olarak kendi
gibi Yunus Timlerinde görev yapan arkadaşları ile birlikte Meram
Yaka Yolu üzerinde faaliyet gösteren Gökcem Konya Down Cafe
Restoran’ı ziyaret ederek burada
çalışan Özel gereksinimli gençleri
ziyaret ederek onlarla uzun süre
sohbet etmiş ve gönüllerini almıştı.
Cafede çalışan Down Sendromlu gençler ile yakından ilgilenen ve onların mutlu olması için
büyük bir özveri gösteren İsmail
Yalçın’ın şehadet haberi Gökcem
Cafe’de çalışan özel gençleri gözyaşına boğdu. Gençler, “İsmail
abi bizleri motoruna bindirmiş ve

bizimle uzun süre sohbet etmişti. Bu şekilde hayatını kaybetmesi
bizi çok üzdü dedi. Yunus Timlerinin kendilerini ziyareti ile büyük
mutluluk duyduklarını ifade eden
Gökcem Konya Down Cafe Kurucusu Uğur Devecioğlu, “Yunus
timlerimiz cafemizi ziyaret ederek
çocuklarımız ile uzun süre sohbet
etmiş ve motosikletlerine de bindirerek onların gönüllerini almıştı.
Yavrularımız ile yakından ilgilenen
İsmail kardeşimizin şehit haberi
çocuklarımızı olduğu kadar bizleri
de derinden üzdü. Kendisine Rabbimden rahmet kederli ailesi, yakınları, sevenleri ve Konya Emniyet Müdürlüğü camiasına sabırlar
dilerim” dedi. Şehit İsmail yalçının
şehit haberi özel gençleri göz yaşına boğdu. İsmail Yalçın (Soldan
ikinci) ve arkadaşları bir süre önce
Gökcem Cafeyi ziyaret ederek buradaki gençlerle uzun süre sohbet
etmişti. n HABER MERKEZİ

Türkoğlu MHP’den
aday adaylığını açıkladı

n ABDULLAH AKİF SOLAK

‘Diplomalı işsizler’in feryadını duyun’
Saadet Partisi Karatay İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İsmail
Kaplan, işsizlik sorununa ve özellikle
üniversite mezunu işsizlerin çağrısına dikkat çekti. Partisinin Karatay
İlçe Binası’nda basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Karatay İlçe
Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İsmail Kaplan, “Bu sabah bir acı haberle daha uyandık. 7 Mehmetçiğimiz,
Batman’ın Gercüş ilçesinde zırhlı
araç geçişi sırasında hain bir şekilde
pusuya düşürülerek şehit edildi. Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı diliyoruz. Terörü ve terör destekçilerini en
ağır şekilde lanetliyoruz. Yaşadığımız
günlerde, önemli olduğu halde, arka
planda kalan Diplomalı İşsizlik konusuna değinmek istiyoruz” dedi.
AK Parti hükümetleri döneminde her şehre bir üniversite sloganı
ile yola çıkıldığını ve bütün şehirlere
yeni üniversiteler açıldığını belirten
İsmail Kaplan, “Konya’da da yeni
üniversiteler ve fakülteler açıldı. Binlerce öğrenci büyük hayallerle üniversitelerde okumaya başladı. Ama
mezunlar iş bulamayınca ne yazık ki
diplomalı işsiz olarak anılan bir nesil
ortaya çıktı. Birçok genç, okudukları
bölümlerle alakası olmayan sektörlerde işe girmek durumunda kaldı.

TÜİK verilerine göre her 4 gençten
biri işsiz. Resmen 3,5 milyon genç
işsiz var. Fiilen bu rakam aslında 5
milyon civarında. Üniversite mezunu işsizlerin sayısı 1 milyonu aşmış
durumda. Bugün Türkiye’deki işsiz
genç arkadaşlarımızın sayısı 120 ülkenin nüfusundan daha fazla” diye
konuştu. Türkiye’nin alışveriş merkezleri yerine fabrikalarla donatılması gerektiğine vurgu yapan İsmail
Kaplan, “Şeker fabrikalarını haraç
mezat satmak yerine destekleyip teşvik edilme yoluna gidilseydi, bugün
bu genç arkadaşlarımıza ‘iş yok başınızın çaresine bakın’ demek zorun-

da kalmazdınız. İşsizliğin yanı sıra,
iş bulanların da aldıkları maaş açlık
sınırının altındadır. 16 yıllık eğitim
hayatından sonra asgari ücretle işe
başlamak istemeyen genç arkadaşlarımızı iş beğenmez olarak görmek
ne kadar doğru? Ağır vergiler altında ezilen işverenler, çözümü mülteci işçilerde bulmak zorunda kalıyor.
Bütün bu sorunlarla birlikte, Türkiye
nin ekonomisini Amerikalı bir şirkete
teslim eden bir hükümetten, diplomalı işsizliğin çözümü konusunda
adım atmasını beklemek çok da doğru olmaz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ramazan Türkoğlu, Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP)’den 2019’da
yapılması beklenen mahalli idareler seçimleri öncesi Çumra Belediye
Başkanlığı’na aday adaylığını açıkladı. Çumra’ya hizmet için böyle bir karar aldığını söyleyen Ramazan Türkoğlu, MHP’de Çumra Belediyesi için
aday adaylığını açıklayan isim oldu.
Türkoğlu, Çumra Belediye Başkanlığına aday adayı olma kararı aldım.
Hepinizin bildiği üzere, ülke olarak
çok ciddi bir süreçten geçmekteyiz.
Güzel ilçemiz Çumra’da Milliyetçi
kadroların hizmetine ihtiyaç hasıl olmuştur” ifadelerini kullandı.
Çumra’da üç hilali yeniden dalgalandırmak için seçim çalışmalarına
erken başlama kararı aldığını belirten
Türkoğlu, “2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde MHP’den Çumra Belediye Başkanlığı’na aday adaylığımı
açıklama gereği duydum. Allah’ın
izni ile önümüzdeki yerel yönetim seçimini kazanmaktan başka şahsi bir
düşüncem yoktur. Sonuçta kazanan
Çumra olacak, kazanan MHP olacaktır” diye konuştu.
RAMAZAN TÜRKOĞLU KİMDİR?
Türkmencamili köyünde 1963
yılında dünyaya geldi. İlköğretimini

Çumra’nın Türkmencamili köyünde
bitirdi. Lise eğitimini Çumra Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı. Lise
yıllarında Çumra Ülkü Ocakları’nda
aktif görev üstlendi. Ön lisansını
Eskişehir Anadolu Üniversitesinde
Sosyal Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. Askerliğini Hakkari ilinde
Jandarma Komando olarak yaptı.
Akabinde çeşitli devlet memurluğu
imtihanına katıldı. Polislik mesleğinde karar kıldı. 1987 yılında Kayseri
Polis Okulundan polis memuru oldu.
Sırasıyla Adana, Diyarbakır ve Konya
İl Emniyet Müdürlükleri’nde çeşitli
birimlerinde görev aldı. 39 yıllık polislik mesleğini memleketi olan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik
Şube Müdürlüğü’nde tamamlayarak
emekli oldu. Çumra İlçesine doğalgazın getirilmesinde ve Çumra Şeker
Fabrikası’nın kuruluş aşamasında
birçok katkıları oldu. MHP’nin 40.
yıl dönümünde 2009 yılında Çumra Belediye Başkanlığı aday adayı
oldu. Tekrar MHP’nin 50. yılında
2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde
Çumra Belediye Başkanlığı için aday
adaylığı başvurusunda bulundu. Evli
ve 4 çocuk babasıdır.
n HABER MERKEZİ
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Şehit polisin organları 3 kişiye umut olacak
Konya’da içerisinde şüpheli
şahısların bulunduğu otomobili
kovaladığı sırada ağaca çarptıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis
memuru İsmail Yalçın’ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Bağışlanan organlar 3 kişiye
umut oldu.
Olay, 26 Eylül Çarşamba
günü merkez Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
şüpheli gördüğü araca ‘dur’ ihtarında bulunan motosikletli yunus
timi ekibinden İsmail Yalçın ve
ekip arkadaşı Onur Gözübüyük,
kovalamaca sırasında motosikletle ağaca çarptı. Çarpmanın
etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük yaralandı.

Emekli polisin parasını
çalan şüpheliler yakalandı

Konya’da emekli polise ait
park halindeki aracın torpido gözündeki 6 bin 500 liralı çalan Suriye uyruklu 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 1 Ekim Pazartesi günü
merkez Meram ilçesi Sahipata
Mahallesi Sahibiata Camii önünde
meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, ismi açıklanmayan emekli
polis, 25 KA 725 plakalı aracını
cami önündeki parka bıraktıktan
sonra işlerini halletmek için ayrıldı. İşlerini hallettikten sonra aracının yanına gelen emekli polis,
aracın camını yarıya kadar açık
olduğunu görünce torpido gözüne poşet içerisinde bıraktığı 6 bin
500 liranın da yerinde olmadığını
fark edince polise başvurdu. Olay
yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık olayını çözebilmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada
bir iş yerine ait güvenlik kamerası
görüntülerinin hırsızlık olayını anbean kaydettiği ortaya çıktı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Görüntülerde, etrafı gözleyen
3 şahıstan 1’inin uygun bir zamanda aracın yanına gelerek kapı
camını tornavida yardımıyla açmaya çalıştığı, başarılı olamayınca
da diğer kapıyı açtığı görülüyor.
Kayıtlarda araç içerisinde arama
yapan şüphelinin daha sonra torpido gözünde bulunan 6 bin 500
lirayı alarak kaçtığı yer alıyor.
Olayın ardından bölgede devriye

gezen polis ekipleri, durumundan
şüphelendiği bir akülü bisiklete
‘dur’ ihtarında bulundu. Şüphelinin dur ihtarına uymaması üzerine yaşanan kovalamaca şüphelinin akülü bisikleti bırakarak yaya
olarak kaçmasıyla devam etti.
Yaşanan kovalamacanın ardından
Suriye uyruklu olduğu öğrenilen
Saher El C. yakalanarak gözaltına
alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede Saher El C.’nin kullandığı
akülü bisikletin de çalıntı olduğu
ve para çalan zanlıların eşkallerine benzediği tespit edildi. Bunun
üzerine ifadesi alınan Saher El
C., ilk ifadesinde hırsızlık yapan
kişilerin kendi akrabası olduğunu
itiraf etti. Adresleri belirlenen Ali
El N., Yahya El C. ve Nasen El C.,
Karatay ilçesindeki evlerinde yakalandı.
KENDİLERİNİ GÖRÜNTÜLEYEN
GAZETECİLERE EL SALLADI
Emniyetteki ifadeleri tamamlanan Saher El C., Ali El N., Yahya El C., ve Nasen El C., Konya
Numune Hastanesinde sağlık
kontrolünden geçirildi. Hastane
çıkışında şüphelilerden bazılarının gazetecilere el sallaması da
dikkat çekti. Hastanedeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen
Ali El N. ile çok sayıda hırsızlık
kaydı olan Yahya El C. ve Saher
El C. tutuklanırken, Nasen El C.
ise serbest bırakıldı. Tutuklanan
şüphelilerden Ali El N.’nin 3 gün
öncede hırsızlık nedeniyle yattığı
cezaevinden çıktığı öğrenildi.
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

: Abdullah Akif SOLAK
Yazıişleri Müdürü		

Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ
: Rasim ATALAY

Yayın Danışmanı : Behçet BÜYÜKGÖKMEN
• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10 Selçuklu /KONYA
• İletişim Hattı:
444 5 158
Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7
Karatay/KONYA

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

Hususi İlan Reklam Fiyatları

Zayi İlanlar cm/st
Siyah-Beyaz sütun cm
Renkli sütun cm
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa
Logo Üzeri
Renkli Çeyrek Sayfa
Renkli Yarım Sayfa

10,5
13
15
150
300
350
250
650

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
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Sahibinin bir dakikalığına iş yerinden ayrılmasını fırsat bilen hırsızlık şüphelisi, masanın
üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi

Bir dakikalık boşlukta
cep telefonunu çaldı

Tamir masası üzerinde cep telefonunu unutup diğer iş yerine giden Serkan Çapan, geldiğinde telefonunun masanın üzerinde olmadığını fark etti.

Konya’da sahibinin bir dakikalığına iş yerinden ayrılmasını fırsat
bilen hırsızlık şüphelisinin cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat
10.52’de merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi’nde bulunan Rampalı Çarşısı’nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, yaklaşık 20 yıldır müzikle ilgilenen ve müzik aletleri satan iş yeri
sahibi olan Serkan Çapan (33), iş
yerinin hemen yakınında bulunan
diğer dükkana gitti. Bu sırada iş
yerinin iç kısmında bulunan tamir
masasında cep telefonunu bırakan
Serkan Çapan, dükkana geldiğinde telefonunun yerinde olmadığını
fark etti. Bunun üzerine güvenlik
kameralarını inceleyen Serkan Çapan, cep telefonunun bir kişi tarafından çalındığını gördü. Serkan

Çapan’ın durumu polise bildirmesi
üzerine iş yerine gelen polis incelemelerde bulundu.
‘HIRSIZLIK ZANLISI İNŞALLAH
BULUNACAK’
Olayı anlatan ve diğer şubeye geçtiği sırada tamir masasının
üzerinde telefonunu unuttuğunu
söyleyen Serkan Çapan, “Beyaz
tişörtlü, zaten kameralardan da
görülüyor arkadaş geliyor telefonumuzu kendi malı gibi alıp gidiyor.
Biz de mağduruz. Emniyet güçlerimize bu olay hakkında suç duyurusunda bulunduk, inşallah bulunacak” dedi.
Telefonu alan kişiye seslenen
Çapan, “Getirsin özel dosyalarımız
var içerisinde. Yıllardır rehberimiz
var, yıllardır esnaf olduğumuz için
telefonumuz inşallah bulunacak”
ifadelerini kullandı.
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Kamera kayıtlarında iş yerinden hırsızlık anbean görüntülendi.

Öğrenci servisiyle çarpışan
otomobil takla attı: 3 yaralı

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008
5 Ekim 2018 Cuma • Yıl: 11 • Sayı: 3458
Yayın Türü: Yerel Süreli

S. Yazıişleri Müdürü

Yaralı polisler olay yerine gelen
sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla
Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polislerden durumu
ağır olan İsmail Yalçın, yapılan
müdahalenin ardından Selçuk
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan evli ve iki
çocuk babası İsmail Yalçın, olaydan 8 gün sonra kurtarılamayarak şehit oldu.
Beyin ölümü gerçekleşen İsmail Yalçın’ın organları, ailesi
tarafından bağışlandı. Şehit polis
memuru Yalçın’ın iki böbreği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, karaciğeri ise Antalya’da
özel bir hastanesine ambulansla
gönderildi.

+
+
+
+
+
+
+
+

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir

KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV

Karaman’da öğrenci servisi ile
bir otomobilin çarpışması sonucu
meydana gelen kazada 1’i öğrenci 3
kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Temizel
Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi arkasında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Veli L. (24) yönetimindeki 70 DA 828 plakalı
otomobil, kavşakta Ali Rıza B. idaresindeki 70 C 0072 öğrenci servisiyle çarpıştıktan sonra kontrolünü
kaybederek boş arsaya takla attı.
Kazada okul servisinde bulunan
14 yaşındaki Rukiye Ö. ile otomobil sürücüsü ve yanında bulunan
Hüseyin B. (39) yaralandı. Yaralılar
olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken sağlık
durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Meram fırsatçılara göz açtırmıyor
Meram Belediyesi Zabıta
Ekipleri, dolar kurundaki artışlardan sonra yaşanan sebepsiz
ve temelsiz fiyat artışlarının
önüne geçmek amacıyla adeta
seferberlik başlattı. Denetimler
hakkında, vatandaşların ekonomik ve sağlık açısından zarar
görmemesi için Meram’ın dört
bir köşesinde özverili bir çalışma
sergilediklerini söyleyen Meram
Belediye Başkanı Fatma Toru,
“Hangi açıdan olursa olsun vatandaşı mağdur edenler karşılarında hep bizi bulacaklar” diye
konuştu.
Son dönemde satılan ürünlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı harekete geçen
Meram Belediyesi zabıta ekipleri,
gelen her şikayeti titizlikle kontrol
ediyor ve dalgalanmaları fırsata
çevirmek isteyenlere ceza yağdırıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Alışılmadık görülmedik şekilde ürünlerde
fiyat farkı varsa bunu zabıtaya
bildirin. Belediyelere de sesleniyorum zabıtalarınızı uyarın” açıklaması sonrasında artan vatandaş
şikayetleri ile denetimlerini sıklaştıran ekipler, günlük denetimlerine ilave olarak sebepsiz ve temelsiz artış yapan fırsatçılara da göz
açtırmıyor. Meram Zabıta Müdürlüğü, kendi ekipleriyle yürüttüğü

çalışmalara ilave olarak aynı zamanda bir başka koldan da, Konya İl Ticaret Müdürlüğü Ekipleri
ile birlikte de denetimler gerçekleştiriyor. İncelemeler kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe
genelinde bulunan işletmelerde
günlük denetim yaparken, ürün
etiketleri, irsaliyeler ve alış/satış
faturaları tek tek inceleniyor.
FİYATLAR TEK TEK
KONTROL EDİLİYOR
Yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor.
Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı
çıkar ise Tüketici Kanunu gereği,
tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılıyor. Ayrıca ekipler yap-

tıkları denetimlerde, esnafların
ruhsat belgelerini ve satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğu-

nu da kontrol ediyor.
REYON VE KASA ARASINDAKİ
FİYAT FARKI GÖZDEN

KAÇIRILMIYOR
İyiden iyiye sıklaşan denetimler hakkında bir açıklama yapan
Meram Belediye Başkanı Fatma
Toru, vatandaşların ekonomik ve
sağlık açısından zarar görmemesi
için ekiplerin özverili bir çalışma
sergilediklerini kaydetti. Vatandaşların hiçbir açıdan zarar görmemesinin en büyük hedefleri
olduğunu söyleyen Başkan Fatma
Toru, “Dolar kurunda yaşanan
dalgalanmayla birlikte stok yapan
fırsatçılara ve dolarla hiçbir bağı
olmadığı halde bunu fırsat olarak
değerlendirmeye çalışan bütün
ticarethanelere yönelik denetimlerimizi sıklaştırdık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan’ın, “Stokçuluk yapanlardan hesap sorulacak” açıklaması
bu noktada ne kadar hassas olduğumuzun bir göstergesi oldu. Ani
baskınlarla reyonlarındaki haksız
kazançları tespit ediyoruz. Reyonda yer alan etiket fiyatıyla, aynı
ürünü kasadan geçirirken tespit
edilen zamlı fiyat uygulamalarına
yönelik cezai işlem yapılıyor.
Ürünün üzerinde yazılı olan
gramajla, o ürünün zabıta ekibi tarafından tespit edilen eksik
gramajına yönelik de cezai işlem
uygulanıyor. Yani hangi açıdan
olursa olsun vatandaşı mağdur
eden karşısında bizi bulur” diye
konuştu. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabı üzerinden davet ettiği vatandaşlarla belediyenin bahçesinde çay sohbeti yaptı. Vatandaşın istek ve sorunlarını dinledi

Başkan vatandaşla buluştu
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal
medya hesaplarından yaptığı paylaşımla belediye bahçesine davet
ettiği vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşın taleplerini ve Konya ile
ilgili projelerini dinleyen Başkan Altay, “İnsanların dertlerini dinlemek
ve çözüm üretmek görevimiz. Eğer
şehri doğru okuyabilirseniz yaptığınız işlerin vatandaştaki karşılığı
da yüksek olur. Bu birliktelik ve bir
mekânda Konya’yı konuşabilmek
her şeyden kıymetli” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal
medya hesapları üzerinden bulunduğu davete icabet eden Konyalılarla belediye bahçesinde buluştu.
Davet sonrası kısa süre içerisinde
belediye bahçesine gelen Konyalılarla sohbet ederek istişarelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşların Konya ile ilgili taleplerini ve
projelerini dinledi.
HER FIRSATTA VATANDAŞIMIZLA
BULUŞUYORUZ
Başkan Altay, her zaman vatandaşı dinlemek için birçok proje
yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda Cuma Buluşmaları, Mahalle Buluşmaları ve ilçe ziyaretleri
yaptıklarını aktardı. Başkan Altay,
“Sosyal medyadan da vatandaşlarımız özellikle de projelerini anlatmak
için randevu talep ediyorlardı. Bu
şekilde bir davetle bunların hepsini
bir arada yapmak istedik. Çok farklı
konulardan da talepler var elbette.
Bir taraftan insanlarımız şehirle ilgili
projelerini anlatırken bir taraftan da
sıkıntılarını ve taleplerini iletiyorlar.
Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İnsanların dertlerini dinlemek

ve çözüm üretmek bizim görevimiz.
Bu vesileyle direk başkana iletme
fırsatı buluyorlar. İnşallah onlar da
yeteri kadar memnun kalmışlardır.
Benim için çok büyük bir mutluluk.
Gelen herkese teşekkür ediyorum”
dedi.
ÖNEMLİ OLAN DİNLEMEK VE
ÜRETEBİLDİĞİMİZ KADAR ÇÖZÜM
ÜRETMEK
Altay, şehir için bir şeyler söylemek istiyorum diyen herkesin
buluşmaya katıldığını ifade ederek, “Her mecradan insanımız var.
Önemli olan dinlemek ve üretebildiğimiz kadar çözüm üretmek. Eğer

şehri doğru okuyabilirseniz yaptığınız işlerin vatandaşta karşılığı yüksek olur. Şu birliktelik her şeyden
daha kıymetli. Konya’da yapılacak
her projeden daha kıymetli olan
şey, bir mekânda Konya’yı konuşabilmek. Sorunları dinleyebilmek ve
çözüm için çalışacağımıza vatandaşı ikna edebilmek” diye konuştu.
Çay davetine katılan vatandaşlar
da şehre dair görüşlerini, talep ve
projelerini iletebildikleri ve kendileriyle ilgilenildiği için Başkan Altay’a
teşekkür ettiler. Büyükşehir Belediyesi bahçesindeki buluşmaya AK
Parti İl Başkanvekili Seyit Mehmet

Sümer, İl Kadın Kolları Başkanı Esra
Doğan, İl Gençlik Kolları Başkanı
Ahmet Murat Koru da katıldı.
VATANDAŞLAR SORUNLARINI
DOĞRUDAN BAŞKANA ANLATTI
Programa katılan vatandaşlar
Yenigün Gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Gerçekleştiren
programa katılan Hacı İsa Efendi Mahallesi sakini Ali Söylemez,
“Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a öncellikle böyle bir program düzenlediği
için teşekkür ediyoruz. Başkanımızın yoğun programları sebebi ile
kendilerine ulaşmakta sıkıntılar

çekiyorduk. Mahallemize yeni bir
imar geldi. Mahallemizde 18 kat
2.2 emsal var iken, şuanda bizlere
bir emsal verdiler. Şuanda askıda.
Bizler de mahallerimizin sorunu
başkanımıza iletmek için buradayız.
Başkanımıza bu güzel program için
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
BAŞKANIMIZA BU GÜZEL
ORGANİZASYON İÇİN TEŞEKKÜR
EDİYORUZ
Gerçekleşen programa katılan Kubilay Demirtaş ise, “Selçuk
Kartallar Amerikan Futbol Takımı
olarak başkanımızın çay daveti-

ne katılım sağladık. Takım olarak
birtakım eksikliklerimiz var idi.
Bunları başkanımıza illetik . Çok
tutulan bir spor olmadığı için kendi
imkanlarımız ile bir şeyler yapmaya
çalışıyoruz. Başkanımıza taleplerimizi ilettik ve görüşlerini bizlerle
paylaştı. Yardımcı olacağını söyledi.
Başkanımıza bu güzel organizasyon
için teşekkür ediyoruz. Bu tür organizasyonlar gençlerin fikirleri iletmesi noktasında oldukça yerinde”
ifadelerini kullandı. Gerçekleştiren
programa Başkan Uğur İbrahim Altay’a destek olmak için katıldığını
ifade eden Ercan Pekmez, “Başkanım gerçekleştirdiği bu uygulamayı
oldukça önemsiyorum. Büyükşehir
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim
Altay başkanımız camilerde bisiklet
ile marka oldu. Çocuklarımız inşallah ölene kadar unutmayacaklar.
İnsanların eser bırakmasına dahil
en güzel çalışmayı yaptı. Bizler başkanımızın yapmış olduğu güzelliğe
güzellik katmak için geldik. Burada
bu coşkuyu destekleyelim. Başkanımızın bu programın devamını
bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
BAŞKANIMIZA CANI GÖNÜLDEN
TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Bir diğer vatandaş Mustafa Erdemir ise, “Topluma hizmet edebilmek için öncelikli iş toplumu dinlemektir. Vatandaşlar ne istiyor? ne
bekliyor? Başkanımızın sosyal medyada davetini görünce davetine icabet etmek istedik. Halkını dinleyen
tüm liderler hayatlarında hep başarı
olmuşlardır. Başkanımıza bu güzel
organizasyon için teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun.
Başkanımıza hizmetlerinden dolayı
canı gönülden teşekkür ediyoruz”
diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES
KULLANABİLEN
ELEMANLAR
* YETİŞTİRİLMEK
ÜZERE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.
MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
TTT DÖVME OTOMOTİV
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi
Bölgesi 15. Sokak No. 5 Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve
Temizlik işlerine
bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

1977 yılından bu yana baskı ve ambalaj sektöründe imalat yapan ve sürekli kendisini
geliştirmeyi ilke edinen yeniliğe açık dinamik ruhu ve PVC filmi üretimindeki başarısıyla
Türkiye’nin önde gelen ambalaj üreticileri arasında yer alan Sezersan Matbaacılık ve
Ambalaj San.Tic. A.Ş. bünyesinde çalışacak takım akadaşları arıyoruz.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE MEVCUT İMALAT
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;
- 22 – 40 yaş arası
- Askerlik hizmetini tamamlamış,
-Tam zamanlı,
- Bay,
- Sorumluluk bilinci yüksek,
- Vardiyalı sistemde çalışabilecek
- Vasıflı&vasıfsız elemanlar istihdam edilecektir.
NOT: Servis ve yemek imkanları firmamız tarafından
karşılanacaktır.Tecrübeli, askerliğini yapmış kişiler tercih sebebidir.
Müracatlar şahsen firma adresine yapılacaktır.

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

İLAN
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM
MERKEZİ

444 51 58
Personel
sıkıntınıza
çözüm
üretiyor,
ihtiyacınız
olan eleman
talebinizi
gerekli tüm
bölgelere
ulaştırıyoruz.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırmak üzere,

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

Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.
Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/KONYA

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

SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek

Mahallesi’nde
Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
3+1 daireler

0531 710
88 76

GÜVENİLİR
VE
DOĞRU
HABERİN
ADRESİ
www.konyayenigun.com

ELEMAN ARANIYOR
PREFABRİK BETON ELEMANLARI ÜRETİMİ YAPAN
TESİSİMİZİN BAKIM ATÖLYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

� ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ,
� TERCİHEN İLGİLİ MESLEK LİSESİ
MEZUNU,
- TEKNİK BAKIM ELEMANI,
- GAZALTI KAYNAKÇILARI
- AYRICA VASIFSIZ ELEMANLAR,
ALINACAKTIR.
ADRES: BİRİKETÇİLER SANAYİ ÜMMÜGELİN SOKAK NO:20 KARATAY/KONYA

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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KONYA 1. İCRA DAİRESİ
2018/1018 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 05/11/2018 günü, saat 09:10 - 09:15 arası.
2.İhale Tarihi : 04/12/2018 günü, saat 09:10 - 09:15 arası.
İhale Yeri
: KONYAPARK;FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ HEKİM GAZNEVİ SOK NO: 20/1
KARATAY / KONYA
Takdir Edilen
No
Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
42CGM63 Plakalı , 2015 Model , FIAT Marka , 225 Tipli ,
199A90005782993 Motor No’lu , NM422500006A67856 Şasi
No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Kırmızı ,
Kamyonetin Trafik Tescil Belgesinin (ruhsat) vekontak anahtarının araç üzerinde olduğu yapılan incelemede görülmüştür.
Kamyonetin şase numarası, ön cam sol alt köşesinde ve sağ
ön yolcu koltuğu ayaklık bölümünde?NM422500006A67856?
olarak tespit edilmiştir.Kamyonetin kat ettiği km bilgisi 63820
km olaraktespit edilmiştir. Kamyonetin iç donanımlarında
1
46.500,00
1
%1 orijinal olarak bulunması gereken bütün donanımların yerinde
olduğu ve bu donanımlarda herhangi bir eksikliğin olmadığı
görülmüştür. Kamyonetin iç ve koltuk döşemelerinin temiz
durumda olduğu görülmüştür. Kamyonetin sağda ve solda
sürgülü kapısının olduğu görülmüştür. Kamyonetin üzerinde
takılı olan 195/65R16 ebatlarındaki araç lastiklerin kullanılabilirlik seviyesinin % 60 seviyelerinde olduğu görülmüştür. Araç
kaporta ve boya aksamında;araç genelinde muhtelif kısmi
küçük çaplı çizikler dışında herhangi bir kusurunun olmadığı
görülmüştür.
(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın: 872364

HABERİN DOĞRU ADRESİ

www.konyayenigun .com

BAŞSAĞLIĞI
Geçirmiş olduğu elim trafik kazası
sonucu kaldırıldığı hastanede hayat
mücadelesini kaybeden Konya
Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi’nde
görevli Polis Memuru Şehit

İSMAİL YALÇIN’a

yüce Allah’tan rahmet; emniyet
teşkilatımız nezdinde ailesine,
sevenlerine ve dostlarına
başsağlığı ve
sabr-ı cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

EKERLER KAĞIT TORBA VE
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın
alüminyum döküm
bölümüne 25 - 40
yaş aralığı vasıfsız
personel alınacaktır.
MAAŞ: 1750 + AGİ + Servis + Yemek
Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad.
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA
0332 239 19 08
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HEPAFİLTRE VE KLİMA FİLTRESİ SATIN ALINACAKTIR
KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2 KISIM HEPAFİLTRE VE KLİMA FİLTRESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2018/481026
1-İdarenin
a) Adresi
: HACIŞABAN MAH. YENİ MERAM CAD. NO:97 42090 /
MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası
: 3323236709 - 3323241854
c) Elektronik Posta Adresi
: konyaeah.ihale@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 2 KISIM HEPAFİLTRE VE KLİMA FİLTRESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: Hacı Şaban Mah. Yenimeram Cad. No.97
Meram / KONYA - Biyomedikal Tüketim Depo
c) Teslim tarihi
: İlgili deponun yazılı talebi/Siparişi (Faks, Posta, E- Mail vb.
ile) doğrultusunda belirtilen Miktarlar 10 (on) gün
içerisinde teslim edilecektir. Muayene ve kabul komisyonu
huzurunda mesai saatleri içerisinde malzemeler teslim
alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hacı Şaban Mah. Yenimeram Cad. No.97
Meram / KONYA - Başhekimlik Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 22.10.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, tedarik edilecek malların orjinal dilindeki katalogla beraber Türkçe katalogları,
fotoğrafları ihale dosyasında sunulacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP / İhale
Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacı Şaban Mah. Yenimeram Cad. No.97 Meram / KONYAİhale Birim adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

91160

91160 Kilogram Demir Çevre Düzenleme Kalıbı 91.160 kg
%18 Net Ağırlığında demir kaplamalı renkli - renksiz yarı bitmiş yarı
bitmemiş halde muhtelif çevre düzenleme kalıbı

(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN
BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

Sıfır Atık Projesi’ne
Karatay’dan destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın
öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan
‘Sıfır Atık Projesi’nin yaygınlaştırılmasına ilişkin program ilk olarak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
gerçekleştirildi. Emine Erdoğan’ın
kampanyaya destek çağrısına sessiz kalmayan Karatay Belediyesi
de sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol
altına alınması, gelecek nesillere
temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile
yaşanabilir bir dünya bırakılması
hedefi doğrultusunda ‘Sıfır Atık
Projesi’ başlattı.
Gelecek nesillere daha temiz
bir çevre bırakmak için çalıştıkla-

rını ifade eden Karatay Belediye
Başkanı Mehmet Hançerli ‘Sıfır
Atık Projesi’ kapsamında geri dönüşüm bilincinin gelişmesi için
verilen eğitimlerin çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Mehmet
Hançerli; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından
gerçekleştirilen yüz yüze eğitimlerle geri dönüşümde kaynaktan
ayrıştırmanın önemine dikkat çekti. Başkan Hançerli, “Sıfır Atık Projesi” için Konya’nın pilot bölge
seçildiğini belirterek; Karatay Belediyesi olarak belediye binası ve
tesislerde uygun alanları tespit ettiklerini bu yerlere atıkların çeşitlerine göre toplanmasını sağlayan
ekipmanlar yerleştirdiklerini be-

lirterek; ayrıca ilk, orta ve yüksek
öğrenim kurumlarına kağıt, cam,
plastik ve metal atık toplama kutuları konulduğunu dile getirdi. Başkan Hançerli, toplanan atıkların
geri dönüşüm konusunda lisanslı
firmalara gönderilerek yeniden
kazandırıldığını vurguladı. Başkan
Hançerli; Karatay’ın gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre
bırakabilmek için büyük bir çevre
duyarlılığı projesine imza attığını söyleyerek; ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanması faaliyetleri kapsamında 10 bin konutta
50 bin kişiyle ve 2 bin 115 öğrenciyle yüz yüze eğitim faaliyetleri
gerçekleştirildiğini ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Minik öğrenciler Karatay
Hayvanat Bahçesi’ni gezdi

Örnek No: 25*

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 24/10/2018 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 14/11/2018 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri
: TATLICAK MAH. KÜÇÜKSARI SK. NO:13 KARATAY/KONYA
Takdir Edilen
No
Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
177.762,00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesine Karatay Belediyesi tam destek verdi

Basın: 872638

T.C.
KONYA 8. İCRA DAİRESİ
2018/8710 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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Basın: 872585
Z-404

ZAYİ

Konya Anadolu İmam Hatip
Lisesi’nden almış olduğum
diplomamı kaybettim,
hükümsüzdür.
AYŞE BANU BİŞGİN

Karatay Belediyesi, 4 Ekim
Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Karatay Belediyesi Kreşi öğrencilerini Konya’nın ilk ve tek Hayvanat
Bahçesi ve İç Anadolu Tedavi Rehabilitasyon Merkezi olan Karatay
Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne
götürdü. Anaokulu öğretmenleriyle birlikte Karatay Hayvanat Bahçesi’ne giden çocuklar dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş hayvanların

yer aldığı Hayvanat Bahçesini baştan sona ilgiyle gezdi. Çocuklar bugüne kadar hiç görmedikleri veya
sadece belgesellerde gördükleri bir
çok hayvan türünü yakından gözlemleme imkanı buldu.
Aslandan, kaplana, ayıdan, lamaya ve tavus kuşundan deve kuşuna kadar geniş bir türe sahip olan
Hayvanat Bahçesi 83 hayvan türü
ve toplamda 520 hayvan barındı-

rıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan
kreş yetkilileri, ‘’Çocuklarımız burada dünyanın farklı bölgelerine ait
hayvanlara büyük ilgi gösteriyorlar.
Hayvanları Koruma Günü’nde çocuklarımızı buraya getirmemizin
amacı onların doğanın büyük parçası olan hayvanlara birebir görüp
onlara karşı sevgi ve koruma duygusu geliştirmeleri amacını taşıyor’’
dedi. n HABER MERKEZİ

AK Parti Bozkır gençliğinden
öğrencilere anlamlı etkinlik
AK Parti Bozkır Gençlik Kolları Başkanlığı, yüksek öğrenim
görmek için Bozkır’a yerleşen öğrencilere Bozkır’ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdirdi. Birinci sınıfa
yeni başlayan öğrencilerin katıldığı programda önce tarihi M.Ö.
4000’li yıllara dayanan Zengibar
Kalesi’ne çıkılarak kale hakkında
bilgiler verildi. Öğrenciler daha
sonra Selçuklulardan kalma tarihi
Asarlık Camii’ni gezdi. Akabinde
bölgenin en güzel yerleri arasında
gösterilen Aygır Pınarı’nda doğa
yürüyüşü yaparak günün anısına
fotoğraflar çekildi. Son olarak öğrenciler Güleroğlu Tahin Fabrikası’nda tahin üretiminin aşamalarını inceleyip Bozkır tahininin tadına
baktı.
Geziden sonra öğrenciler Bozkır’ı çok sevdiklerini, tahin ile ilk
defa tanıştıklarını ve çok sevdiklerini, bu tür etkinliklerin yıl içeri-

sinde de devam etmesini temenni
ettiklerini söyledi.
Geziyi organize eden AK Parti Bozkır Gençlik Kolları Başkanı
Seyit Ali Keleş, bu tür etkinliklerin yıl içerisinde devam edeceğini,

öğrencilerle birlikte bol bol vakit
geçirmek için sosyal sorumluluk
projeleri düzenleyeceklerini belirtti. Keleş, katılımlarından dolayı
öğrencilere teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ
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Körfez ülkelerinin tur operatörleri Beyşehir’i gezdi

Körfez ülkelerinin yabancı tur operatörleri Beyşehir Belediyesi’nin ev
sahipliğinde Beyşehir’i gezdi. Konya
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
misafiri olarak Konya’ya gelen bazı
Körfez ülkelerinin Arap yabancı tur
operatörleri, Beyşehir ilçesini de ziyaret etti. Beyşehir Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü görevlilerinin
rehberliğinde ilçenin tarihi ve turistik
mekanlarını ziyaret eden tur operatörleri Beyşehir’e hayran kaldı.
Tur operatörleriyle Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nden Taşköprü
Aile Çay Bahçesi’nde biraraya gelen
Belediye Başkanı Murat Özaltun da,
yabancı misafirlerine ilçenin zengin tarihi, kültürel potansiyelinden söz etti.
Tur operatörlerine hitaben bir
konuşma yapan Özaltun, Selçuklu
Sultanı Alaaddin Keykubat’ın; ‘Cennet ya burasıdır, ya da buranın altında’ dediği Beyşehir’in, güneşin neşe
ile doğduğu hüzünle battığı adeta bir
yeryüzü cenneti coğrafya olduğunu
söyledi. Beyşehir’in dünyaca ünlü
günbatımını anlatan ve bu güzel anları ölümsüzleştirebilmek için yılın 365
günü fotoğrafçı akınına uğrayan bir
ilçe olduğunu da vurgulayan Özaltun,
Beyşehir’in tarihi Eşrefoğlu Camisi,
kazı çalışmalarının devam ettiği Kubadabad Sarayları, tarihi Eflatunpınar
Anıtı ve Havuzu, Fasıllar anıtları gibi
pekçok tarihi ve kültürel mirasa sahip
olduğunu vurguladı. Bunlardan tarihi

Eşrefoğlu Camisi ile Eflatunpınar’ın
Unesco’nun dünya kültür mirası geçici listesinde yer aldığını ve bir süredir
asıl listeye girebilmeyi beklediğini dile
getiren Özaltun, Beyşehir’in ayrıca
sakin bir şehir konumunda olduğunu
anlattı.
Turizm noktasında Beyşehir’in
Anadolu bölgesinde yayla özelliği ile
farklı bir konuma sahip olduğunu da
dile getiren Özaltun, Akdeniz ve Ege
denizi kıyılarındaki deniz ve kum turizminin günümüzde artık son demlerini yaşadığını, Türkiye’ye gelen
yabancı ziyaretçiler ile yerli turistlerin
tatil için Beyşehir gibi daha doğal yer-

Bozkır’ın mahallelerinde
hummalı çalışma

Bozkır’ın 51 mahallesinde başlatılan hummalı çalışmalar tüm
hızıyla devam ediyor. Daha önce
yol çalışması tamamlanan Boyalı,
Kozağaç, Sorkun, Koçaş, Sarıoğlan,
Kuzören, Karacahisar, Kayacılar
ve Demirasaf mahallesinden sonra çalışmalar Kızılçakır ve Taşbaşı
Mahallelerinde devam ediyor.
Son olarak Kızılçakır mahallesinde devam eden parke taşı
döşeme çalışmalarını Büyükşehir
Belediyesi Fen İşleri Şefi Muammer Bayram ve Kızılçakır Muhtarı
Yüksel Erkul ile birlikte yerinde
inceleyen Bozkır Belediye Başkanı
İbrahim Gün, 51 mahallenin tamamında başlatılan çalışmaların
Bozkır’ın tarihinde ilk denilebilecek
nitelikte olduğunu, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallelerde çamurlu ve tozlu yol sorununun önemli ölçüde giderileceğini
söyledi.
Çalışmalardan 51 mahallenin
yararlanacağını, çalışmaların sadece yol ile sınırlı kalmayacağını,
çalışmaların içerisinde duvar, kaldırım vb. gibi çalışmaların da yer
alacağını sözlerine ekleyen Başkan

Gün, konuşmalarında şu ifadelere
yer verdi, “bu güne kadar yapmış
olduğumuz çalışmalarla Bozkır
gün yüzüne çıktı. Özellikle uzun
yıllar yapılmayı bekleyen mahallelerimizdeki yolları yaparak mahalle
sakinlerimizin hayır duasını aldık.
Bu çalışmalarımızı yıl boyunca
devam ettirerek bütün mahallelerimize bu hizmeti götürme gayreti
içerisindeyiz. İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte de
mahallelerimizde çok önemli bir
sorun kalmayacak. Çalışmaların
yürütülmesinde emeği geçen personellerime teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
Mahalle içindeki parke taşı
döşeme çalışmalarını yerinde inceledikten sonra Sarıoğlan-Kızılçakır-Karagüney yolu güzergahında
devam eden asfaltlama çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan
Gün, bu yolun yıl içerisinde çok
kullanıldığını, yolun yapımıyla birlikte birçok mahallenin yol sorunun çözülmüş olacağını belirtti, asfalt çalışmasında emeği geçenlere
teşekkür etti.

n HABER MERKEZİ

lerin arayışında olduğunu ifade etti.
Özaltun, “Artık insanlar yeşilin bol
olduğu, sakin ve kafa dinleyebileceği tatil alanları istiyor. Bunu hepimiz
biliyoruz. Türkiye’de bu konuda isim
yapan bazı yerler var. Ama, bir bakıyorsunuz Beyşehir bu isim yapan
yerlerden belki 100 katı daha güzel
alanlara, zenginliklere sahip. Coğrafi
alanı daha da geniş. Beyşehir, aslında saatlerce anlatılacak, sadece tarihi,
kültürel, turizm değerleri ile doğal güzellikleri değil birçok önemli yönü ile
de ön plana çıkıyor. İşte onlarca kuş
türünün yaşadığı, değişik tatlı su balığı
türlerinin bulunduğu Türkiye’nin en

büyük tatlı su gölüne sahiptir. Gölün
içerisinde 33 adası vardır. Biz gölümüze, ‘deniz’ demekteyiz. Gölün etrafı
milli park olduğu için çevresinde yapılaşma da yasaktır. Yine, sanayisiyle,
tarımıyla, hayvancılığıyla da konuşulabilecek nadir yerlerden birisidir. Özellikle silah sektörü konuşulacakların en
başında gelir. Konya’da bir söz vardır,
‘Gez dünyayı, gör Konya’yı’ diye…
Benim de Beyşehir için bir sözüm var;
‘Ömrünüzde Beyşehir’i bir defa görün,
ikinciyi ister görün ister görmeyin.’
Zaten bir kez Beyşehir’i gördüğünüzde ikinci kez görmek isteyeceksiniz.
Çünkü, Beyşehir bağımlılık yapacaktır.

Beyşehir bir günde gezilecek bir ilçe
de değildir. Yaklaşık 120 kilometrelik
bir çapta olduğumuzdan dolayı birbirinden kilometrelerce uzaklıkta yer
alır tarihi değerlerimiz. Karadeniz’deki
gibi ormanlarımız vardır. Dolayısıyla,
Akdeniz, Karadeniz ve Ege bölgesinden esintilerin olduğu, bu bölgelerin
karışımı bir ilçeyiz aslında. O yüzden,
Beyşehir’in turizme kazandırılması
noktasında dışarıdan gelen misafirlerimizi çok önemsiyoruz. Her mevsim
ziyaretçi çeken bir ilçeyiz ama bunu
yeterli görmüyoruz. İlçemizin daha
çok tanınmasını, ziyaretçi çekmesini
istiyoruz. Bu anlamda dünyanın farklı

noktalarından gelecek tüm misafirlerimize Beyşehir olarak sonuna kadar
kapımızı açtık” diye konuştu.
Buradaki programın ardından tur
operatörleri Beyşehir Gölü Milli Parkı
ve Yaka Manastır Tabiat Alanı ile Beyşehir’in bazı tarihi mekanlarını ziyaret
etti, göl üzerinde düzenlenen tekne
turuna katıldı.
Beyşehir ziyaretlerini değerlendiren Kuveytli tur operatörü Abiril Asbat, kendisinin Bahreynli bir meslektaşı ile birlikte daha önce de Konya’ya
geldiğini hatırlatarak, “Bu ziyaretin
ardından Konya’ya resmen aşık olduk.
O yüzden, Abu Dabi’den, Dubai’den,
Suriye, Filistin ve Ürdün’den de gelen
meslektaşlarımızla birlikte bu güzel il
olan Konya’yı bir kez daha görmek istedik. Konya ziyaretimizle birlikte güzel ilçesi Beyşehir’i de görme imkanı
bulduk. Öncelikle belediye başkanımıza bu güzel misafirperverliği ve karşılamadan dolayı teşekkür ediyoruz.
Bundan sonraki ziyaretlerimize başka
arkadaşlarımızı da getirmeye devam
edeceğiz. Beyşehir’i biz gerçekten çok
güzel bulduk, çok beğendik. Ama,
tanıtımı konusunda eksiklikleri var.
Bence yeterince tanınmıyor ve buna
ihtiyacı var. Bu güzelliği herkes görsün istiyoruz. Biz de gittiğimiz yerlerde
bu güzel ilçenin tanıtımını yapacağız.
Konya’ya ve ilçenize ülkelerimizden
insanların daha çok gelmesi için de
çaba göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nda, İmam Mâturîdî’yi Kur’an ve akıl kaynağında ele alarak anlatan Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Maturidi’nin aklı bilgiye ulaşmak için bir güç olarak gördüğünü ve akıllı adamın Allah ile bağ kuran adam demek olduğunu söyledi

‘Akıllı adam, Allah
ile bağ kurabilendir’
NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlâhiyat
Fakültesi Dekanı ve Temel İslâm
Bilimleri Kelam dalı öğretim üyesi
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Konya Aydınlar Ocağı’nda Türk âlimi
İmam Mâturîdî ve Mâturîdîlik konusu ele aldı.
Konya Halk Kütüphanesi’nde
gerçekleştirilen sohbette, Ebu Mansur el-Mâturîdî’yi anlatmadan önce
“ehli sünnet vel cemaat” hakkında
bilgi veren Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, bunun mezhepler üstü bir
çatı anlamına geldiğini ve mezheplerin bu çatının altında toplandığını
belirterek “Ehli sünnet vel cemaat
dediğimiz şey bir mezhep değildir.
Yâni mezhepler üstü olan bir üst
çatı anlamına gelir ki, aslında mezhepler bu çatının altında yer alır.
Ehli sünnet vel cemaat de itikadi
mezhepler ve ameli mezhepler diye
ikiye ayrılarak anlatılır. Ehli sünnet
vel cemaatin iki reisi vardır. Bunlardan birisi İmam Maturidi, diğeri
de Ebul Hasan el-Eşarî’dir” dedi.
“İmam Maturidi Özbekistan sınırları
içerisinde bulunan Semerkant ilinin
Maturid köyünde miladi olarak 854
yılında dünyaya geliyor ve 944’de
ölüyor. Yaşadığı dönem ise Abbasi
Devleti’nin parçalanmaya başladığı
ve yeni beyliklerin kurulduğu bir dönem. Semerkant ise, özgürlüklerin
yaşatıldığı ve ilim adamlarına çok
büyük saygının verildiği bir bölge”
şeklinde konuşmasına devam eden
Prof. Altıntaş, o dönemlerde Semerkant’ın nüfusunun yüzde 70’inin
Türk olduğunu da söyledi.
İLİMLERİN ALTIN ÇAĞINI YAŞADIĞI
YER
Semerkant’ı “Dini akımlar ile felsefî gurupların çok olduğu ve İslâmî
ilimlerin altın çağını yaşadığı bir yer”
olarak ifade eden Altıntaş, bu ilimler
içerisinde tefsir, fıkıh, hadis, kelâm
ile tıp, uzay bilimleri astronominin
de olduğunu söyledi.

Ebu Mansur el-Matüridî’nin
18 ciltten ibaret olan Kur’an tefsiri
Te’vîlâtül Kur’an’ın 17 cilt halinde
neşredildiğini şimdiye kadar 13 cildinin tercüme edildiğini belirten Altıntaş, “Biz Te’vilâtül Kur’an’la 2010
yılında tanıştık. Muhteşem bir tefsir.
Biz buna rivayet değil, dirayet tefsiri
diyoruz. Diğer kitaplarının isimleri
biliniyor ama elimizde yok” dedi.
İmam Maturidi’nin çağını iyi tanıyan ve felsefeyi de bilen bir İslâm
âlimi olduğunu ve Kitâbü’t- Tevhid
adlı eserinde bilgi meselesiyle konuya başladığı kaydeden Altıntaş, şun-

ları ifade etti.
AKIL BİLGİYE ULAŞMADA BİR
GÜÇTÜR
“Kitâbü’t- Tevhid’de Maturidî,
taklide dayalı bir dindarlığın çok fazla yararlı olmadığını da ifade ediyor.
Değerli olan bilgi vasıtaları üçtür diyor. Bunlardan ilki beş duyu organıdır. Göz, kulak ve akıl sayılarak buna
bilgi kovası deniliyor. Göz ile kulak
bilgiyi alır, akıl da sentez eder diyor.
İkincisi ise akıl. Akılın kelime anlamı
bağ kurmak demektir. Akıl yanlış bir
iş yapmaya engel olan demek. Kâfirler ve Allahsızlarla ilgili olarak Ma-

turidî, onlara dahî adam, zeki adam,
IQ’sü yüksek adam diyebilirsiniz.
Ama akıllı adam diyemezsiniz diyor.
Niye? Çünkü, “Akıllı adam ‘Allah ile
bağ kuran adam’ demektir” diyor.
İmam Maturidî akıl tanımları hakkında şunları söylüyor:
Akıl tabiatı birbirine uygun olanları birleştiren, tabiatı birbirine aykırı olanları ayıran bir melekedir. Akıl
bilgi üretmede bir güç, bu güçle elde
edilen bilgidir. Akıl duyu ötesi varlığı (Allah’ı) vasıtalarla, beş duyu ile
elde ettiğimiz şeyleri de gözlem ve
deneyle elde eden lâtif bir cevherdir.
Metafizikî bilgiler ve ahlâkî ilkeler
akıldan çıkar, diyor.”
İSLAM ŞEHİRLERİ BİZE ALLAH’I
HATIRLATIR
İslam şehirlerinin mekânlarının
bize Allah’ı hatırlatması açısından
öneminden de bahseden Altıntaş,
sözlerine “İtikadı düşüncelerde
birlik sağlanmadıkça sosyal tevhidi sağlamak mümkün değildir.
Kitâbü’l-Tevhîd İslam dünyasının
sosyal birliğini sağlamak manasına
da geliyor. Kitaplara boşuna isimler
verilmemiş. Allah rahmet eylesin.
İmam Mâturîdî’nin yıldızı bundan
sonra daha da parlayacaktır” diyerek
son verdi. n HABER MERKEZİ
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Selçuk Üniversitesinde akademik yıl heyecanı
Selçuk Üniversitesi (SÜ)
2018-2019 eğitim öğretim yılı
açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Süleyman Demirel
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
programın açılışında, SÜ Dilek
Sabancı Konservatuarı müzisyenleri eşliğinde TÖMER öğrencileri
Yemenli Muhammed Al Nejdi ve
Sudan’lı Miyada Başir tarafından
türkü dinletisi gerçekleştirildi.
“YÜKSEKÖĞRENİM
KURUMLARINA BÜYÜK
SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR”
SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Şahin, “Ulusal ve uluslararası sıralamalarda üniversitemiz ülkemizdeki 205 üniversite arasında
16. sırada, dünyadaki 26 binden
fazla üniversite arasında ise 952.
sırada yer almaktadır. Dünya barışının büyük bir tehdit altında
olduğu günümüzde ülkemiz adaletsizliği bir kader olarak gören
dünya sistemini tartışılır hale getirdiği için içeride ve dışarıda çok
yönlü büyük bir mücadele süreci
yaşamaktayız. Dünya ve bölge
tarihi yeniden yapılanma sürecinden geçmektedir. Ülke olarak
biz bu treni kaçırmamalıyız. Bu
süreçten kazançlı çıkmak için 7,5
milyondan fazla öğrencisi ve 160
binden fazla akademisyeniyle ül-

kemiz yükseköğrenim kurumlarına büyük sorumluluklar düşmektedir” dedi.
“EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TÜM
İNSANLIĞA HAYIRLI OLSUN”
Üniversitelerden beklenen 2
temel görevin olduğunun altını
çizen Rektör Şahin, “Bunlardan
ilki ülkenin her alanda ihtiyacı
olan eğitimli insanların yetiştirilmesidir. Yetişen bu gençler her
alanda ülkemiz tam bağımsızlığına katkı sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yükseköğretimde büyük
oranda fırsat eşitliğinin sağlandığı
günümüzde yakın geçmişimizden
dersler çıkartılmalı ve paralel eğitim kurumlarına asla fırsat veril-

memelidir. Her alanda vatanını
milletini ve devletini önceleyen
fedakar çalışkan ve özgür iradeye sahip nesillerin yetiştirilmesi
üniversitelerimizin birinci vazifesidir. Üniversitelerden beklenen
bir diğer görev ise araştırmalar
yapmak, bilgiyi üretmek, yaymak ve bu bilgiyi ürüne dönüştürmektir. Akademisyenlerin verimli ve etkin çalışması ülkemizin
kalkınması için büyük bir önem
taşımaktadır. Her iki alanda da
üniversiteler ve akademisyenler
olarak üzerimize düşeni tam olarak yaptığımızı bugün için söylemek zordur. Ülkemizin gelişmesi
ve milletimizin refah düzeyinin

yükselmesi için öncü kuruluşlar
olması gereken üniversitelerimizin ülkemiz içinde bulunduğu
gelişmişlik düzeyine yeterince
katkı verdiğini de söylemeliyiz.
2018-2019 eğitim- öğretim yılının ülkemize ve tüm insanlığa
hayırlar getirmesini diliyorum.
Üniversitemizin kuruluşundan
beri emeği geçen ve bugün hayatta olmayan rektörlerimizi ve
hocalarımızı rahmetle anıyorum”
diye konuştu.
“KONYA MEDRESELER ŞEHRİDİR”
Selçuk Üniversitesi 20182019 eğitim öğretim yılının
“Konya’nın Türkiye Tarihi Açısından Önemi” konulu ilk dersini

Seydişehir’de bulunan Suğla Gölü’nde 15 yıldır beraber balıkçılık yapan Aynur ve Hasan
Yıldırım çifti, gün doğmadan “vira bismillah” diyerek açıldıkları gölden ekmeklerini çıkarıyor

15 yıldır ekmeklerini
gölden çıkarıyorlar
İlçenin kuzeybatısında yer alan ve 16 bin
hektarlık alana yayılan göle sahili bulunan mahallelerde birçok balıkçı, uzun yıllardır eşleriyle
balıkçılık yapıyor. Seydişehir merkezinde yaşayan ve 15 yıldır birlikte balıkçılık yapan Aynur
ve Hasan Yıldırım çifti, balık tutup evlerine
ekmek götürebilmek için gün doğmadan göle
açılıyor. Gölde aynalı sazan, Çin sazanı, tatlı su
kefali, gümüş, kadife balığı ve tatlısu ıstakozu
avlayan çift, geçimlerini böyle sağlıyor. Seydişehir, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinin çevrelediği gölde, bölgede yaşayan 85 aile, kurdukları
kooperatifle balıkçılık yapıyor.
BU İŞ EMEK İSTİYOR
57 yaşındaki Aynur Yıldırım, eşine yardım-

cı olmak ve onu yalnız bırakmamak için 15 yıl
önce balık tutmaya başladığını söyledi. Balıkçılığı severek yaptığını belirten Yıldırım, “Eşimle
birlikte baraja çıkıyor, avlanıyoruz. Eşim balıkçıydı, ben de bu işe başladım. Şimdi birlikte
devam ediyoruz. Eşim yalnız çalışıyordu, ona
yardım etmek için bu işe giriştim, şimdi bu işe
alıştım” dedi.
Yıldırım, sabah namazından sonra göle geldiklerini, rüzgar çıkmadan balık tutup evlerine
döndüklerini belirterek, “Çalışınca akşam eve
gittiğimde ev işleri, misafirlerle ilgilenmek zor
oluyor ama bu iş böyle, emek istiyor.” diye konuştu.
Gölde 11 yaşından bu yana balıkçılık yapan

Hasan Yıldırım ise buranın balıkçı aileler için
bereket kaynağı olduğunu vurguladı. Beyşehir
Gölü’nden gelen su ile baraj görevi de gören
Suğla’nın, tatlı su balıkları açısından oldukça
verimli olduğunu söyleyen Yıldırım, “Suğla Gölü’nde özellikle ekim-aralık döneminde oldukça fazla balık oluyor. İstanbul’un taşı toprağı
altın derler ya, Suğla barajının her tarafı altın.
Çalışana her taraf altın. Bereket var. Gölde dişli
balığın yanı sıra kadife, Çin sazanı, aynalı sazan
ve gümüş balığı var. Altın balığı yok ama bütün bu balıklar birleşince bizim için gölün her
tarafı altın gibi oluyor.” ifadelerini kullandı.
n AA

Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru
verdi. Konya’nın ilim, alim, kültür kenti olduğunu söyleyen Prof.
Dr. Erdoğru, “Konya medreseler
kentidir. Eski fonksiyonunun icra
etmek istiyorsa bu şehirde daha
çok sayıda üniversite kurulması
gerekiyor. Bu şehir İslam’ın bayraktarlığını yapmada çok önemli
bir görevi üstlenmiştir. Konya’nın
orta çağlarda Türk İslam dünyasında oynadığı role dönmelidir.
Bunun için gerekli olan birikimi
vardır yeter ki bu bilgi birikimi
doğru alanda kullanmasını bilelim” ifadelerini kullandı.
Açılış töreni sonrasında Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Şahin, günün anısına
Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru’ya
hediye takdiminde bulundu.
Açılışa Vali Yakup Canbolat,
3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral
Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin,
Adli Yargı Adalet Komisyonu
Başkanı Eyüp Mergen, Bölge
İdare Mahkemesi Başkanı Kemal
Kuku, Bölge Adliye Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Gündüz, Selçuk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin,
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Gıda
ve Tarım Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Babür Özçelik, Selçuklu
Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İl
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman,
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder
Gürsoy, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya
Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet
Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet Okka,
Genel Sekreter İbrahim Halıcı,
dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. n İHA

Eczacılardan Uğur İbrahim
Altay’a nezaket ziyareti

Türk Eczacılar Birliği (TEB)
5. Bölge Konya Eczacılar Odası
Başkanı Adem Açıkgöz, yönetim kurulu üyeleri Melek Karaman, Mustafa İlhan, A. Hakan Koru, Feyyaz Mıhcıoğlugil
ve Ülkü Toy’dan oluşan heyet,
Konya Büyükşehir belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a
nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Konya Eczacılar Odası’nın çalışmaları, faaliyetleri ve
yaptığı etkinlikleri dile getiren
Başkan Adem Açıkgöz, “Faaliyetlerimizde bizlerin her zaman
yanında olan Başkan Uğur İbrahim Altay ve ekibine eczacılar
adına teşekkür ediyorum. Birlik

ve beraberlik içinde çalışmaktan dolayı mutluyuz” dedi.
Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay da, “Konya Eczacılar Odası’nın bu anlamlı nezaket ziyaretinden dolayı başta
Başkan Adem Açıkgöz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür
ediyorum. Birlikte çalışmalarımız Konya’ya en iyi hizmeti
verebilme adınadır” dedi. Z i yaret sonunda Konya Eczacılar
Odası Başkanı Adem Açıkgöz,
Başkan Uğur İbrahim Altay’a
günün anısına bir plaket takdim
etti. n HABER MERKEZİ

Özgüven özel bireylerin
elinden çay içti

Gençler dronelarla hayatı kolaylaştırıyor

Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Teknokent’te 2015 yılında firma
kuran girişimci 4 mühendis, tarımsal verimliliği artırmak, haritalama
ve ilaçlama yapmak, güneş panellerindeki verimliliği artırmak gibi
amaçlarla tasarladıkları dronelarla
göz dolduruyor.
Dronelarda yapay zeka ve görüntü işleme yazılımını kullanan
genç mühendislerin hedefi, tamamen yerli yazılım ile ürettikleri dronelar ile ülkenin insansız hava aracı
üretiminde daha fazla söz sahibi olmasına katkı sunmak.
FİRMALARIN İHTİYAÇLARINA

KARŞILIK VERİYORUZ
Mühendislerden Mehmet Pekin, üç yıldır drone sistemleri üzerine faaliyet yürüttüklerini söyledi.
Dört mühendis olarak çalışmalarına
devam ettiklerini dile getiren Pekin, şöyle konuştu: “Tasarladığımız
dronelar ile birçok sektörde faaliyet
gösteren firmaların ihtiyaçlarına
karşılık veriyoruz. Bu kapsamda
havadan arazi haritalaması yapmak
için Haritacı Kaşif; yabani ot tespiti,
toprak yapısı, klorofil haritası ve bitki
sağlığı gibi birçok analizi yapabilen
TİHA’yı ve güneş enerji santrallerini tarayarak arızalı, kırık, verimliliği

düşük, yanmaya yakın olan panelleri
tespit eden SOLTER isimli droneları
tasarladık. Bu dronelar ile günlerce
sürebilecek ve birçok kişinin çalışmasını gerektirecek işler çok daha
kısa sürede bitiyor. Droneların kullanılması sayesinde işlerin çok daha
düşük maliyetle yapılmasına katkı
sağlıyoruz.”
DÜZENLİ VE DİSİPLİNLİ BİR
ÇALIŞMAYLA BAŞARDIK
Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini belirten Pekin, şöyle devam
etti: “Geçmişte hem yazılım hem
donanım anlamında bu tür çalışmaların ve cihazların yapılması çok

zordu. Biz de teknolojinin gelişmesi
ve girişimciliğe önem verilmesiyle
bu tür cihazların üretimini yapmaya
başladık. Bunu düzenli ve disiplinli
bir çalışmayla başardık. Bugüne kadar çeşitli fonksiyonlarda 50 drone
üretip sattık. Ülkemizin özellikle son
dönemde daha çok başarılı girişimciye ihtiyacı var. Otonom, otomasyon
ve endüstri 4.0 gibi kavramları yerli
yazılıma sahip ürünlerimizle bütünleştirerek, ihtiyacı olan sektörlerin
kullanımına hazır hale getiriyoruz
ayrıca ürünlerin en önemli fonksiyonun dahi yerli yazılıma sahip olmasına özen gösteriyoruz.” n AA

Ereğli Belediye Başkanı Özkan
Özgüven Oğuz Ata Tesisleri içerisinde bulunan ve Türkiye’de bu
alanda ilk açılan kafeteryalardan
birisi olan down kafeyi ziyaret ederek özel bireylerin çalıştığı ve işlettiği kafeteryada onların elinden çay
içti ve sohbet etti.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Özel Sevgi
ve Uygulama Okulu Müdürü Vefa
Demirkıran ve down sendromlu
gençler ziyaretleri ve destekleri
için Başkan Özgüven’e teşekkürlerini ilettiler.
Engelleri hep birlikte aşıyoruz
diyen Özgüven, “Oğuz Ata Tesislerimiz içerisinde bulunan down
kafemiz Türkiye’de ilk açılan kafeteryalardan biri olma özelliği taşı-

yor. Göreve geldiğimiz ilk günden
bu yana engelli vatandaşlarımıza
destek verme noktasında çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bu anlamda
bu kafemizi geliştirmek için bir
takım planlamalar yapıyoruz. Her
zaman dile getiriyoruz, her birey
bir engelli adayıdır. Bu bilinçle
onlara destek olmak ve topluma
kazandırmak her şeyden önce
bizlerin insani, vicdani bir görevdir. Onların bir tatlı tebessümleri,
samimi bir şekilde bizleri kucaklamaları bütün hizmetlerden daha
değerlidir. Bundan sonraki süreçte
de engelli kardeşlerimize destek
olarak onların her türlü ihtiyacında
yanı başlarında olmaya gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
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Evkur Yeni Malatyaspor’un gözü yukarılarda
Evkur Yeni Malatyaspor’un genç sol kanat
oyuncusu Mustafa Eskihellaç, “Demir Grup Sivasspor maçını kazanıp, daha da yukarılara çıkmak istiyoruz” dedi.
Sarı-kırmızılı takımın genç orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç ve Beninli kaleci Fabien
Farnolle Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen sezonun
ikinci yarısında Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer
olduğunu anımsatan genç oyuncu Mustafa, “İkinci
devreyi burada geçirdim. Benim için biraz alışma
süreci oldu. Tabi ki benim için zor oldu. Ailemden,
yaşadığım şehirden, memleketimden küçük yaşta
ilk defa ayrıldım. Ama geçen yıl buradaki ağabeylerimin, hocalarımın ve personellerin yardımıyla
uyum sorununu çok çabuk atlattım. Bu yıl öyle bir
sorun yok. Şu anda bir sıkıntı ya da problem yok,
tamamen performansıma odaklanmış durumda-

yım. Hocamın da bana güvendiğini düşünüyorum.
Bana forma şansı da veriyor. Ben de iyi değerlendirmeye çalışıyorum” diye konuştu.
“1 PUAN DA BİZİM İÇİN İYİDİR”
Eskihellaç, Medipol Başakşehir ile zorlu bir
maç oynadıklarını ifade ederek, “Rakibimizin kalitesi belliydi. Öne geçtik ama koruyamadık. Deplasmanda alınan 1 puan da bizim için iyidir. Takım
olarak ve kendi performansımı daha da yukarıya
çıkartmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
“BENİM İÇİN BURASI BİR HAYALDİ”
21 yaşındaki genç oyuncu, hedeflerine ilişkin
ise, “Herkesin bir hedefi vardır. Benim için burası bir hayaldi. Burada olmaktan aşırı derecede
mutluyum. Burada performansımı hocalarımın
istediği seviyeye getirip, sürekli forma şansı bulan, kendini seyrettiren, beğendirten bir Mustafa
olmak istiyorum. Daha sonra da inşallah daha

Fenerbahçe’de
Cocu belirsizliği

yukarılar olur” açıklamasında bulundu.
“KENDİ SAHAMIZDA ÇOK DAHA İYİ BİR TAKIM
OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM”
Eskihellaç, Süper Lig’de bu yıl takımların
puan sıralamasında daha yakın olduklarını dile
getirerek, “Kendi sahamızda çok daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ligin en iyi takımlarından birisi olduğumuzu düşünüyorum kendi
sahamızda. Bizim için tabi ki her maç zor. Demir
Grup Sivasspor maçını kazanıp, daha da yukarılara çıkmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
FARNOLLE: “BEN GEREKENLERİ AYNI TAKIM
ARKADAŞLARIM GİBİ YAPTIM”
Ligin 7. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı
değerlendiren Farnolle, “Zor bir maç olacağını
biliyorduk. Nitekim öyle oldu. Bizim de buna cevabımızın olması gerekiyordu. Ben gerekenleri aynı

takım arkadaşlarım gibi yaptım. Onun için aldığımız 1 puan için mutluyuz” ifadelerini kullandı.
“HER HAFTA OYNAYACAKMIŞIM GİBİ ÇALIŞIP,
HAZIRLANIYORUM”
Benin asıllı kaleci, her zaman görev almak
için hazır olduğunu belirterek, “Her hafta oynayacakmışım gibi çalışıp, hazırlanıyorum. Onun için
oynadığımda ya da oynamadığımda farklı bir motivasyonum yok. Ben her zaman istekliyim. Tabi
birden forma verilmesi daha çok motivasyonu
artırır. Onun için benim açımdan bir sıkıntı yok”
dedi. Farnolle, takım olarak iyi bir gidişatlarının
olduğunu kaydederek, “Tabi ki hedefimiz ligi en
yüksek yerde bitirmek. Bunu her hafta hocalarımızla konuşuyoruz, buna göre de çalışıyoruz.
Hedefimiz ligi, geçen sezonun daha da üzerinde
bitirmek” diye konuştu.
n İHA

Paşa, çıkış arıyor!

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında karşı karşıya geleceği İzmir temsilcisi Göztepe ile 10. kez
mücadele edecek. Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan ama daha sonra üst üste 3 yenilgi alan Kasımpaşa,
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında bugün 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Göztepe ile oynayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar sonrasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı
belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe’de sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Phillip Cocu’nun takımdan ayrılmasıyla alakalı
belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla getirilen
Hollandalı teknik adam 10 maçta takımının başında yer almış ve
bu maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşattı. Cocu’nun bu akşam oynanacak
olan Spartak Trnava ve pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir
maçında alınacak olası kötü sonuçlardan sonra ayrılığın gündeme
gelmesi bekleniyor. Dün düzenlenen basın toplantısında istifaya
ilişkin sorulan soruya böyle bir durumun olmadığını söyleyerek cevap veren Phillip Cocu’nun dalgın ve ümitsiz ifadeleri dikkat çekti.
n İHA

Antalyaspor, 3
puan hedefliyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper
Lig’in 8. haftasında 6 Ekim Cumartesi günü konuk edecekleri Galatasaray karşısında kazanmak istediklerini söyledi. Korkmaz, yaptığı açıklamada, güçlü aile bağları olan, bir bütün halinde zorluk
ve güçlüklerin üstesinden gelebilecek karaktere sahip oyuncu ve
teknik ekibe sahip olduğunu belirtti. Sezon öncesi çok sıkıntılı bir
dönem geçirdiklerini, buna rağmen kamplarda ve sezonun geride
kalan bölümünde çok iyi çalıştıklarını kaydeden Korkmaz, bu sayede ligdeki konumlarına ulaştıklarını ifade etti. “Şu anda iyi yolda
olduğumuzu gözlemliyoruz.” diyen Korkmaz, sakatlıkları bulunan
Charles, William Vainqueur, Mevlüt Erdinç ve Abdelaziz Barrada ile henüz hazır olmayan Olcan Adın’ın takıma katılmasıyla oluşacak rekabet ortamında performanslarının daha da yükseleceğine
inandığını aktardı. n AA

Medipol Başakşehir’de
Fenerbahçe hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, bir günlük iznin
ardından hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde
gerçekleştirilen çalışmaya futbolcular, ısınma koşularıyla başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan oyun ve turnuva ile sona erdi. İtalyan hücum oyuncusu Stefano Napoleoni, idmanın tamamında takımla çalışırken, Alparslan
Erdem’in ise tedavisine devam edildi. Medipol Başakşehir, bugün
yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek. n AA

Göztepe ile Süper Lig’de 10. maçına
çıkacak olan Paşa, geride kalan 9 mücadelede 5 beraberlik alırken, 4 kez de 3
puan alan taraf oldu. Kasımpaşa’da Teknik
Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından Mustafa Denizli ile 1 yıllık
anlaşmaya varıldı. Kariyerinde ilk kez Kasımpaşa’yı çalıştıracak olan Denizli, lacivert-beyazlı takımın başında ilk sınavını
Göztepe maçında verecek.
TEK EKSİK KHALİLİ
Kasımpaşa, sarı-kırmızılılar karşısına
kadrosunda tek eksikle çıkacak. Paşa’da
sakatlığı devam eden İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili, Göztepe maçı kadrosunda yer alamayacak. İlk hafta Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyette büyük
pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcunun
yerine Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin
David Pavelka’ya forma şansı tanıması

bekleniyor.
DÜDÜK HALİS ÖZKAHYA’DA
Kasımpaşa- Göztepe mücadelesinde hakem Halis Özkahya görev yapacak.
Özkahya’nın yardımcılıklarını ise Hakan
Yemişken ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise
Arda Kardeşler olacak.
GÖZTEPE’DE BAŞARININ
SIRRI “SİSTEM”
İlk 7 haftada 12 puan topladıklarını vurgulayan Göztepe Teknik Direktörü
Bayram Bektaş, başarılarının sırrı olarak
sistemlerini işaret etti. Hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri’nde yaptığı idmanla
bitiren sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü
Bayram Bektaş, üst üste aldıkları 3 galibiyeti hak ederek elde ettiklerini söyledi.
Her hafta rakibe göre yeni oyun anlayışı,
yeni bir felsefeye göre hareket ettiklerini

anlatan Bektaş, “Kasımpaşa’ya kazanmak
için gideceğiz. Orada da kazanmak için
kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz”
dedi. Başarılı teknik adam, Kasımpaşa
maçından sonraki milli maç arasının
kendilerine iyi geleceğini dile getirerek,
“Kasımpaşa maçını kazanıp, 4’te 4 yaparak milli maç arasına girersek çok daha
iyi olur. Moraller zaten üst seviyede, daha
da üst seviyeye çıkar inşallah” şeklinde
konuştu.
“BAŞARININ SIRRI SİSTEM”
Son 3 haftada sahaya çıkan ilk 11’de
değişiklik yapmamasıyla ilgili olarak amacının istikrarı yakalamak olduğunu ifade
eden Bektaş, “Biz de oyun anlamında
oyuncuların pozisyonları itibarıyla taşlar
yerine oturduğu zaman istediğimiz oyunun
çıkacağını düşünüyorduk ve buna göre
hazırlandık. ‘Kazanan takım bozulmaz’

anlayışı sadece istisnadır, rakibinizin çok
farklı bir oyun anlayışı vardır, siz bunu hem
durdurup hem rakibe üstünlük kurmak için
değişiklik yapabilirsiniz. Bizim şu an oturmuş sistemimiz iyi işliyor. Onu değiştirecek bir gerekçe de yok. İstediğimiz oyun da
çıkıyor. Skoru yakaladığımızda, rakip bizi
forse etmeye çalıştığında biz rakibin açıklarını da çok iyi değerlendiriyoruz” dedi.
Hep ileriye baktıklarını söyleyen Bektaş, “Lige başladığımızda biz yine kendi
oyunumuzu oynayıp kaybettik. 7 haftada
12 puan topladık, sergilediğimiz oyuna
göre daha fazlasını da alabilirdik. Oyun
olarak amacımıza ulaşıyoruz. İstediğimiz
yerdeyiz sadece sezon başında sonuçlandırmada ve ileri uçta oyuncu eksikliğinden
veya şu anda kadromuzda bulunmayan bir
oyuncunun hazır olmayışından bu eksikliği
yaşadık” ifadelerini kullandı. n İHA

Sivassporlu futbolcular hayvan barınağını gezdi
Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Tamer Tuna ve bazı futbolcular, 4 Ekim Dünya Hayvanları
Koruma Günü dolayısıyla Sivas Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret
etti.
Seyfebeli mevkisinde bulunan barınağa gelen Tamer Tuna ve
futbolcular, burada bir süre hayvanları sevdi. Tuna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, barınağı ziyaret etmekten dolayı çok mutlu
olduklarını söyledi. Her insanın bir duygu taşıdığını vurgulayan Tuna,
“Hayvanların sahiplenilmesi konusunda elimizden gelen desteği
vermeye çalışacağız. Buradaki barınağı görünce gerçekten gurur duyduk, Sivas Belediyesi gerçekten olağanüstü bir iş yapmış. Buradaki
hayvanları koruma altına almış ve her türlü olanağı sağlamış.” dedi.
Her ailenin en az bir hayvana sahip olması gerektiğine dikkati
çeken Tuna, vatandaşları barınaktaki hayvanları sahiplenmeye davet
etti.
Futbolculardan Arouna Kone de hayvanların doğanın bir parçası
olduğunu dile getirerek, “Biz bu doğaya sahip çıkmalıyız. Bu hayvanların suçu nedir? Herkes gelsin, barınaktaki bir köpeği sahiplensin.”
diye konuştu.
Kırmızı-beyazlı ekibin takım kaptanı Ziya Erdal da barınaktaki
hayvanların sahiplenilerek buradaki sayının azalmasını temenni
etti. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge
Çubukçu da etkinliğe katılan Tamer Tuna ve futbolculara teşekkür
etti. Programa, Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten, Sivas
Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman, futbolculardan Paul
Papp, Emre Kılınç ile Bahçeşehir Koleji öğrencileri de katıldı.
n AA
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Meram Kara Kartallar lige iyi başlamak istiyor
Konya Süper Amatör Küme’de fikstür çekildi. Meram Kara Kartallar Kulüp Başkanı
Mustafa Metin ve Teknik direktör Faysal Bayramoğlu fikstürü değerlendirdi.
Konya Süper Amatör Küme’de kuralar
çekildi. Ligin ilk haftasında Meram Kara Kartallar, Yeni Emirgazispor ile deplasmanda
karşılaşacak. Süper Amatör Küme’de maçlar
13-14 Ekim tarihinde oynanacak. 12 takımın
yer aldığı Süper Küme’de 22 hafta sonunda
şampiyon olan takım Bölgesel Amatör Ligi’ne
direkt çıkacak. İkinci takım ise Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Konya takımları
arasında ikinci olan takımla play-out mücadelesi verecek.
LİGE İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ
Meram Kara Kartallar Kulüp Başkanı Mustafa Metin ve teknik direktör Faysal Bayramoğlu fikstürü değerlendirdi. Kulüp Başkanı Metin,
“Biz şampiyonluk mücadelesi verecek takım-

lardan bir tanesiyiz. Amacımız doğrultusunda
bütün rakiplerden puan alma çabası içerisinde olacağız. İlk hafta kendi evinde geçtiğimiz
sezon iyi maçlar çıkaran Yeni Emirgazi Belediyespor ile oynayacağız. İlk haftadan üç puan
alarak lige iyi başlamak istiyoruz” dedi.
ŞAMPİYONLUĞA ULAŞAN
EKİP OLMAK İSTİYORUZ
Teknik direktör Faysal Bayramoğlu ise,
“Lige iyi başlamak her zaman avantajdır. Süper Amatör’de çıkacağımız ilk maçta kazanıp
iyi başlarsak genç oyuncularımızın motive olması açısından bizim için iyi olacaktır. Emirgazi Belediyespor geçtiğimiz sezon son maçlarda
ligde kalmayı garantilemiş olması kötü takım
olduklarını göstermez sonuç itibariyle ligin
tecrübeli takımları arasında. Lige iyi başlayıp
şampiyonluğa ulaşan ekip olmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

n SPOR SERVİSİ

Moraller yerinde!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da geçtiğimiz hafta alınan galibiyet sonrası moraller yerinde. Yeşil beyazlı takımda Teknik Direktör Tayfun Türkmen yaptığı açıklamada, deplasmanda Kırklarelispor’u yenerek seri yakalamak istediklerini dile getirdi
Ligde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta oynanan Zonguldak Kömürspor maçında alan
Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör
Tayfun Türkmen, Kırklarelispor deplasmanında kazanarak geçtiğimiz hafta alınan galibiyetin bir seriye dönüşmesini arzuladıklarını kaydederek, “İnşallah deplasmandan 3 puanla
dönerek galibiyet serimizi devam ettireceğiz.
Bunun yanı sıra genç oyuncularımızın gelişimlerine katkıda bulunup, Konyaspor için güzel
bir kaynak oluşturacağımızı düşünüyorum”
dedi.
‘HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI’
Teknik direktörümüz Tayfun Türkmen yaptığı açıklamada: “Geçtiğimiz hafta sezonun ilk
galibiyetini aldık. Galibiyeti güzel bir oyunla
aldık diye düşünüyorum. Çocukları o anlamda
bir kez daha takdir ettim. Hem oynayan hem
oynamayan, sonradan giren herkes üzerine
düşeni layıkıyla yaptı. Bu galibiyetin sevincini yaşadık ama şimdi tamamen önümüzdeki
hafta sonunda deplasmanda oynayacağımız
karşılaşmaya odaklandık. Pazar günü deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacağız. Çalışmalarımız gayet verimli geçiyor. Eksiğimiz yok
ve oyuncularımızın morali üst seviyede. Hem
geçmiş oynadığımız maçları hem de rakibimiz ile ilgili analizlerimizi yapacağız. Bunları
oyuncu arkadaşlarımız ile paylaşacağız. İnşallah deplasmandan 3 puanla dönerek galibiyet
serimizi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.
‘GENÇ OYUNCULARI
HAZIRLAMAK İSTİYORUZ’
Kadroda bulunan oyuncuların büyük çoğunluğunun genç isimlerden oluştuğuna dikkat çeken teknik direktör Tayfun Türkmen, “Alt
yapıdan gelen oyuncularımızdan Ekrem geçtiğimiz hafta içinde ilk defa bir profesyonel lig
maçında forma giydi. Kupa maçında gösterdiği performansın ardından lig maçında da 90
dakika oynadı. Çok güzel bir performans sergiledi. Tabi ki hem Ekrem adına hem de bizler
adına sevindirici. Bunun devam edebilmesi
önemli. Kadromuzdaki genç oyuncularımızın
maç performanslarını artırarak hem takım
olarak kazanmak hem de genç oyuncuları hazırlamak istiyoruz. Ekrem’in durumunda olan
birçok oyuncumuz var. Onlarında gelişimlerine katkıda bulunup Konyaspor için de güzel
bir kaynak oluşturacağımızı düşünüyorum”
ifadelerini kullandı.

Derbi öncesi
tatlı dopingi
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 3.hafta maçları
Pazar günü oynanacak. 3.hafta maçları kapmasında
Sarayönü Belediyespor ve Akşehirspor Konya derbisinde karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maç Sarayönü
İlçe Stadyumu’nda saat 15.00’te oynanacak. Konya
derbisi öncesi Sarayönü Belediyespor taraftar grubu
Yeşil Fırtına, yeşil siyahlı takımın antrenmanını ziyaret etti. Grup üyeleri teknik heyete ve futbolculara
tatlı ikramın bulunarak başarı diledi. Sarayönü Belediyespor antrenörü Niyazi Kart, taraftarlara teşekkür
etti. n SPOR SERVİSİ

Erol Küçükbakırcı:
TUR 2019 Nisan’da
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet
Turu’nun (TUR 2019) 16-21 Nisan 2019 tarihlerinde
düzenleneceğini açıkladı. Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) yetkilileriyle
görüştüklerini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu’nu gelecek yıl yine Dünya Turu takviminde 16-21 Nisan tarihlerinde yapacağız. UCI’dan
bunun iznini aldık.” diye konuştu. TUR 2019 için
gündemlerinde iki güzergahın bulunduğunu söyleyen
Küçükbakırcı, “Birinci tercihimiz, Marmara bölgesini
kapsayan tur. İkinci alternatif ise Batum’dan başlayıp
Karadeniz’den Ankara’ya uzanan güzergah.” ifadelerini kullandı. Bu yıl 54. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ise 9 Ekim’de Konya’dan
başlayacak. 6 etaptan oluşan TUR 2018, 14 Ekim’de
İstanbul’da sona erecek. n AA
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Amatör liglerde ilk hafta maçları belli oldu
Konya Amatör Küme 2018-2019
Futbol Sezonu, Süper Amatör Küme
ile 1. Amatör Küme kura ve fikstür çekimi Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yapıldı. Konya Amatör
Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan
Vekili Zahir Renklibay, Futbol İl Temsilcisi Tahir Taşyüz, yönetim kurulu
üyeleri ve amatör spor kulüplerinin
idarecilerinin katılımı ile gerçekleşen
programla gruplar ve ilk hafta maçları
belirlendi. Konya ASKF’den yapılan
açıklamada, “Tüm kulüplerimize hayırlı sezonlar dileriz” denildi. Çekilen
fikstüre göre Konya Süper Amatör Küme’de ilk hafta oynanacak olan maçlar şu şekilde; Öntur Havzanspor – Saiteli Kadınhanı Belediyespor, Ülküm
Gençlikspor – Yeni Doğanhisarspor,
Ereğlispor – Ç.Çumra Belediyespor,
Selçukspor – Gölyazı Belediyespor,
Yeni Emirgazi Belediyespor – Meram
Kara Kartallarspor, Ilgın Belediyespor

– Akören Kültürspor. Süper Amatör
Küme’de ilk hafta maçları 13-14 Ekim
tarihlerinde oynanacak.
1. AMATÖR KÜME’DE
GRUPLAR BELLİ OLDU
Konya 1. Amatör Küme’de 20182019 sezonunda mücadele edecek

takımların grupları ve fikstürleri belli
oldu. Buna göre A Grubu’nda ilk hafta
maçları ve takımları şu şekilde; Taşkentspor – Cihanbeyli Belediyespor,
Ergesspor – Polatoğlu Ahşap, Sarayönüspor – Monivaspor, Demirspor – Yunakspor. Bu grupta Kulu Belediyespor

ilk haftayı BAY geçecek. B Grubu; Yeni
Meram – Selçuk Üniversitesi, Seydişehirgücü – Ak İnşaatspor, Selçuk İdman Yurdu – Huğluspor, Beyşehir Belediyespor – Seydişehir Belediyespor.
B Grubu’nda Bozkır Gençlerbirliği ilk
haftayı BAY geçecek. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR
1.TUZLASPOR
2.ŞANLIURFASPOR
3.TARSUS İDMAN Y.
4.PENDİKSPOR
5.MENEMEN BLD.
6.SİVAS BELEDİYE
7.KIRKLARELİSPOR
8.MANİSA B.Ş.B.
9.F. KARAGÜMRÜK
10.BUGSAŞ SPOR
11.ANADOLU SELÇUK
12.DARICA G. BİRLİĞİ
13.ZONGULDAK
14.BANDIRMASPOR
15.KAHRAMANMARAŞ
16.ETİMESGUT BLD.
17.TOKATSPOR
18.FETHİYESPOR
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Çalımbay: Takımımın oyunundan memnunum
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü
Rıza Çalımbay, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlediği basın
toplantısında, gündemdeki konulara
ilişkin açıklamalarda bulunurken, Beşiktaş ile hafta sonu oynayacakları maçta
tek düşüncelerinin kazanmak olduğunu
ifade etti.
Sözlerine geeride kalan 7 haftasını
değerlendirerek başlayan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay,
“İlk 7 haftaya baktığımız zaman gayet iyi
bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Hemen hemen her maçta da
gol attık. Özellikle deplasman maçlarına
baktığımız zaman en çok gol atan takım
biziz. Benim oyun düşüncem; içeride-dışarıda her maça kazanmak için çıkmaktır. Hiçbir zaman defansif düşünüp beraberliğe oynadığımız maç yok. Bu sadece
burada değil, çalıştığım tüm takımlarda
böyleydi. Sezona gayet iyi başladık.
Fakat sezon başından beri sıkıntımız
olan tek konu; basit ve beklemediğimiz
goller yemekti. Onu da bir nebze çözdüğümüzü düşünüyordum. Fakat son hafta
yine aynı şekilde bireysel hatalardan

yediğimiz goller oldu. Şu anda tek sıkıntımız bu. Onun dışında ben takımımdan,
mücadelesinden ve oynadığımız oyundan çok memnunum. Özellikle Göztepe
maçında skor ne olursa olsun oyundan
kopmadan son ana kadar mücadele ettik. İki tane de gol bulduk. Deplasmanda
iki gol atıp mağlup olduğumuz zaman
üzülüyoruz. Veya Antalyaspor maçında 3
gol atıp berabere kaldığımızda da üzülüyoruz. Ama Kayserispor deplasmanında
çok mükemmel oynadık ve 2-0’lık net bir
galibiyetle geri döndük. Böyle olması
gerekiyordu” diye konuştu.
TAM İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ
“Baktığımız zaman 7 maçımızın
4’ünü deplasmanda oynadık. Hepsi de
zor deplasmanlardı” sözleriyle açıklamasına devam eden Rıza Çalımbay, “Şu
an ligin genel gidişatına baktığımız zaman istediğimiz yere yakın bir yerdeyiz
ama tam da istediğimiz yerde de değiliz.
Daha da iyi olmamız gerekiyordu. Bunda
tabiki bazı oyuncularımızın tam anlamıyla hazır olmamaları ve gerektiği gibi
yararlanamamamızın da etkisi vardı.
Bunların başında da Hurtado ve Traore

geliyor. Biri sakat, diğeri de aramıza geç
katıldı. Onlardan yararlanamadık. Ama
şu andaki çizdiğimiz grafik gayet iyi.
Bunu inşallah devre arasına kadar böyle
götürüp, devrede 1-2 oyuncu transferi
yaparak inşallah daha iyi bir duruma geleceğiz” şeklinde görüş belirtti.
TEK AMACIMIZ BEŞİKTAŞ’I YENMEK
Hafta sonu oynayacakları Beşiktaş
maçına da değinen Çalımbay, “Şimdi
önümüzde Beşiktaş maçımız var. Bu
maçta galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Tek amacımız bu maçı çok iyi
bir şekilde bitirmek. Çünkü Göztepe maçındaki puan kayıplarını telafi etmemiz
gerekiyor. Yaşadığımız şanssızlıklardan ve yediğimiz hatalı gollerden ders
alıp, bundan sonraki maçlarımızda aynı
hataları yapmamamız gerekiyor. Ben
oyuncularıma, takımıma ve taraftarlarımıza güveniyorum. Beşiktaş maçından
inşallah istediğimiz sonuçla ayrılacağız”
ifadelerini kullandı.
HEDEF İLK 10
Rıza Çalımbay bir basın mensubunun ‘Yapılan planlamanıza göre devre
arasında kendinizi nerede görüyorsu-

nuz?’ sorusuna “Şimdi bizim kalan
maçlarımızı, özellikle de iç sahada oynayacağımız maçlarımızı iyi bitirmemiz
gerekiyor. İkinci devrede sıkıntı yaşamamak ve daha da yukarılara oynamak
için. Sezon başında buraya gelirken
göreve en geç başlayan teknik direktör
bendim. Transfer yapılan oyuncuların
çoğu bizim sezon başı kamplarımıza
katılamadı. Tüm kamp çalışmalarına katılan sadece Uğur Demirok vardı. Onun
için bir sıkıntı yaşandı. Mevcut kadronun
yüzde 90’ı geçen sezondan kalan kadro.
Zor şartlar altında mücadele ederek geçen sezon ligde kalan oyunculardan kurulu, zor süreçler atlatmış, 3 tane teknik
direktör değiştirmiş ve sıkıntılar yaşamış
takım vardı. Onun için her anlamda bir
toparlanmak gerekiyordu. Şu an bizim
tek düşüncemiz kalan maçlarımızı en
iyi şekilde tamamlamak. Bunu derken
alabileceğimiz tüm puanları almak istiyoruz. Hedefimiz; ilk 10 takım arasında
en iyi yerde olabilmek. İlk hedefimiz bu.
Ama sezon sonundaki hedefimiz daha da
yukarılar olacak” cevabını verdi.
n SPOR SERVİSİ
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‘Krallık hedefim yok’
İlk 7 haftada 4 gol atmayı başaran Atiker Konyaspor’un tecrübeli golcüsü Yatabare, asıl hedefinin gol
krallığından çok takıma katkı sağlamak olduğunu söyledi. Ağır bir sakatlıktan sonra lige iyi başladığı
için mutlu olduğunu belirten Yatabare, “İyi oynuyoruz. Daha iyi yerlere geleceğiz” dedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un Malili golcüsü
Mustapha Yatabare, geçen sezonki talihsizlikleri geride bırakarak sezonun ilk 7 haftasında attığı 4 golle takımına katkı sağladı. Geçen sezona
Kardemir Karabükspor'da başlayan ve 15 maçta 6 kez rakip fileleri havalandıran futbolcu, Atiker Konyaspor'da çıktığı 5 maçta ise hiç gol atamadan sezonu kapatmıştı Bu sezon yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör
değişikliğinin ardından daha çok forma şansı bulan ve bütün maçlarda
ilk 11'de yer alan Yatabare, toplam 630 dakika süre aldı. Takımına 7
maçta 4 golle katkı yapan Yatabare, geçen sezon yaşadığı şansızlıkları
unutturdu.
GOL ATTIĞI MAÇLARDA 6 PUAN
Yatabare'nin gol attığı maçlarda yeşil beyazlılar, 6 puan topladı.
Konyaspor'un ligin ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u
3-2 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydeden Yatabare, altıncı haftada deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yendikleri karşılaşmada rakip fileleri 1 kez
havalandırdı. Malili oyuncu, geçen hafta deplasmanda Göztepe karşısında 1 gol atmasına rağmen takımının sahadan yenik ayrılmasına mani
olamadı.
Ligde 11 puanı bulunan Konyaspor, Yatabare'nin gol attığı maçlarda
2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Attığı 4 golle takımının en golcü oyuncusu olan Yatabare'yi, 3 golle Ömer Ali Şahiner takip ediyor.
"DAHA FAZLA GOL ATARAK TAKIMIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"
Yatabare yaptığı açıklamada, sezona iyi bir başlangıç yaptığı için
mutlu olduğunu söyledi. Ligin geri kalan bölümünde de bu şekilde
devam etmek istediğini ifade eden Yatabare, şunları söyledi: "İnşallah
takım olarak güzel oynamaya devam eder ve ligde daha iyi yerlere geliriz. Kişisel olarak bakıldığında da sakatlığımdan sonra lige böyle bir geri
dönüş yaptığım ve şimdiye kadar 4 gol attığım için çok mutluyum. Bu
şekilde devam edip, takımıma ve arkadaşlarıma katkıda bulunmayı ümit
ediyorum. Açıkçası gol krallığı için bir hedefim yok. Asıl hedefim takımıma katkıda bulunup, mümkün olduğu kadar gol atabilmek. Elimden geldiğince daha fazla gol atıp daha iyi performans sergileyerek takımıma
katkı sağlamayı düşünüyorum."
Yatabare, Konyaspor'da her şeyin çok güzel olduğunu ve takım
olarak aynı hedefler doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili de değerlendirmede bulunan Yatabare, "Rıza hocamız bana çok güven veriyor. Sakatlığımdan sonra geri
dönmek çok zordu. Ama şu an her şey iyi gidiyor. Ben de hocama bu
güveninin karşılığını vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
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SOBE’den Konyaspor’a teşekkür ziyareti
Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Fenerbahçe ile
oynadıkları maç öncesi almış olduğu karar doğrultusunda bu maçın gelirleri SOBE Vakfı’na bağışlanmıştı.
Bu çerçevede Konya Selçuklu Otizmli Bireyler
Eğitim Vakfı Başkanı, Selçuklu Belediyesi Başkan
Yardımcısı, vakfın yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler
ve veliler Beşiktaş maçı öncesi Atiker Konyaspor’a
teşekkür ziyaretinde bulundu.
Vakıf Başkanı Mustafa Ak, Yönetim Kurulu üyeleri, İbrahim Koyuncu, Mustafa Büyükeğen, Mevlüt
Büyükmesci, Mehmet Güvenç, Vehbi Ağırbaşlı ve
Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yalçınkaya, vakıfta eğitim gören öğrenciler ile velileri Kayacık
Tesisleri’nde İkinci Başkan Selçuk Aksoy ve As Başkan Osman Koçak karşıladı.
SOBE Heyeti daha sonra antrenman sahasına
gelerek teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla
bir araya geldi. Topluca çektirilen fotoğrafın ardından,
SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, Teknik Direktör Rıza
Çalımbaya çiçek takdim etti. Bir öğrenci ise İkinci Başkan Selçuk Aksoy’a SOBE Vakfı’nın hediyesini verdi.
Fotoğraflar çekimlerinin ardından Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı öğrencileri antrenmanın bir
bölümüne katılarak futbolcularla keyifli dakikalar geçirdi.
n SPOR SERVİSİ

Kartal’da kazanan
beyaz takım

Atiker Konyaspor, dün öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla 7 Ekim Pazar günü iç sahada oynayacağı
Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana
tedavisine devam edilen Ali Turan katılmazken, Petar Filipovic antrenmanın büyük bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan, 5’e 2 ile devam eden
antrenmanı oyuncular pas çalışması ile devam ettirdi. Antrenman 3
takımla oynanan turnuva maçları ile sona ererken, turnuvanın galibi kaleci Serkan Kırıntılı’nın kaptanlığını yaptığı Beyaz Takım oldu.
Atiker Konyaspor’un Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanı İkinci
Başkan Selçuk Aksoy ve As Başkanlar Osman Koçak’ta takip etti.
n SPOR SERVİSİ
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SÜPER LiG
PUAN DURUMU
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1.GALATASARAY
7
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7
7
3.BEŞİKTAŞ
4.ANTALYASPOR
7
5.GÖZTEPE
7
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7
7.A. ALANYASPOR
7
8.ATİKER KONYASPOR 7
7
9.EY MALATYASPOR
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7
11.MKE ANKARAGÜCÜ 7
12.DG SİVASSPOR
7
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7
14.FENERBAHÇE
7
15.ÇAYKUR RİZESPOR 7
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7
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7
7
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