
Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, muhtarların 
mahallelerindeki eksiklikleri, 
yapılması gereken çalışmaları 
en iyi bilen kişiler olduğunu 
dile getirerek muhtarlarla 
koordinasyon içerisinde 
gerçekleştirilen çalışmaların 
büyük bir öneme sahip 
olduğunu vurguladı. 
n SAYFA 9’DA

‘Koordinasyon başarı getirir’

Çiğ köftecideki 
cinayete 15 yıl hapis

Sarayönü’nde 
bir çiğköftecide 
aralarında husumet 
bulunan Yusuf 
Ateş’i öldürdüğü 
gerekçesiyle tutuklu 
yargılanan Tayyar 
Akdağ, iyi hal indirimi 
de uygulanarak 
15 yıl hapisle 
cezalandırıldı. 
n SAYFA 6’DA

FETÖ’ye 24 ilde 
operasyon: 15 gözaltı

03 ‘Genç Çiftçi Zirvesi’
tamamlandı 04 Öğrencilerin ödülü 

Konya gezisi oldu 12 Engelliler Günü’nü 
şiirle hatırladılar

KONYA’DA 724 BİN 224
KARA TAŞITI VAR

TORU: TÜRK MİLLETİ
ENGEL TANIMAZ

BİLİNÇLİ KULLANIM
ZEHİRLENMEYİ ÖNLER

Kara taşıtı sayısı arttı

İsveç’ten bir TIR yardım geldi

MMO Konya Şube Başkanı Altun:

Konya’da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 20 bin 
821 adet arttı. Konya’da 2018 yılı Ekim ayı sonunda 
toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir ön-
ceki aya göre 957 adet (yüzde 0,1) ve bir önceki yı-
lın aynı ayına göre 20 bin 821 adet (yüzde 3) artarak 
724 bin 224 adede ulaştı.

Meram Belediyesi’nin desteklediği proje kapsamın-
da, İsveç’te hayırseverler tarafından toplanan bir TIR 
dolusu malzeme Konya’daki ihtiyaç sahibi engelli-
lere dağıtılmaya başlandı. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, Türklerin engel tanımadığını söyledi.

Makina Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Dr. Aziz 
Hakan Altun, havaların soğu-
masıyla birlikte ısınma ihtiyacı 
karşılanırken ortaya çıkan ve 
hayatlara mal olan soba, kömür 
ve bacalardan kaynaklanan 
zehirlenme olaylarına karşı 
vatandaşları bilinçli soba kullan-
ması konusunda uyardı.

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 10’DA

Esnafımız Şeb-i 
Arus’a hazır

Tek hedefimiz 
insana hizmet!

Çöpe gideceğine
oyuncak oluyor

Akören Türkiye’ye
doktor yetiştiriyor

Mevlana Haf-
tası ve Şeb-i 
Arus etkinlik-
lerinin Konya 
için önemine 
dikkat çeken 
KONESOB 
Başkanı Mu-
harrem Kara-
bacak, “Esnaflarımız Mevlana 
Haftası’na hazır ve 7-17 Aralık 
tarihleri arasında Konyamızı en 
iyi şekilde temsil edecek” dedi.  
n SAYFA 3’TE

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Leyla Şahin Usta, “Engelli 
vatandaşlarımız için engellerin 
kaldırıldığı ve engelsiz yaşamın 
sağlandığı yeni bir Türkiye var. 
Temel hedefimiz insana hizmet 
etmek” dedi.  n SAYFA 4’TE

Evinin bir odasını atölyeye 
dönüştüren 42 yaşındaki 
Altınyazar, çöpe atılan eski tül 
perde, kumaş ve karton gibi 
atık malzemelerden oyuncak 
bebekler yapıyor. Altınyazar, 
bebeklerin yanı sıra kumaş ve 
kartondan minyatür evler ve 
odalar ile eşyalar da hazırlıyor.  
n SAYFA 3’TE

Akören Sağlık Platformu, Kon-
ya’da ve Türkiye’nin farklı nok-
talarında görev yapan doktorla-
rı Konya’da buluşturdu. Akören 
Sağlık Platformu Başkanı Prof. 
Dr. Abdurrahman Kutlu adına 
konuşan eşi Prof. Dr. Ruhu-
şen Kutlu, Türkiye genelinde 
Akörenli 200 civarında doktor 
olduğunu söyledi.  n SAYFA 7’DE
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Hedefi; yerli ve milli
Çeşitli iddialarla gündeme getirilmeye çalışan Selçuk Üniversitesi, söylenenlerin aksine bilimsel çalışma ve 

araştırmaları ile göz dolduruyor. SÜ özellikle yerli ve milli hamlelerle Türkiye’nin geleceğine imza atmaya hazırlanıyor
ÇALIŞMALARDAN 

RAHATSIZ OLANLAR VAR
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Selçuk Üniversitesi’nin hem eğitim hem 
de teknolojik altyapısını geliştirerek bilimsel 
çalışmalara ağırlık verdiğini söyledi. Bir takım 
çevrelerin bundan rahatsız olarak üniversiteyi 
yıpratma girişimlerine de dikkat çe-
ken Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
yıpratma çalışmaların arkasında FE-
TÖ’yle yaptıkları başarılı mücadele-
nin ve rantları kesilen çevrelerin ol-
duğunu ifade etti.   n HABERİ SAYFA 2’DE

YERLİ MOTOR VE KBRN 
İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bilim, sağlık, sanayi, teknoloji, tarım ala-
nında yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat 
çeken Selçuk Üniversitesi, günümüzde 
de alanında uzman akademik kadrosu 
ve öğrencileri ile Şehrin ve ülkenin ge-
leceğine katkı sunacak başarılı çalışma-
larla göz dolduruyor. Yerli motor üre-
timinden KBRN alanında kullanılacak 
malzemelere kadar yerli ve milli hamle 
başlatan üniversite Türkiye’nin gelece-
ğine de damga vurmaya hazırlanıyor.

Engelleri kaldırıyoruz
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Konya’daki engelli derneklerinin temsilcileri, üyeleri ve aileleri ile bir araya gelen 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak adına önemli birçok 

çalışmaya imza attıklarını belirtti. Engelli dernekleri Başkan Altay’a teşekkür etti.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Büyük bir öğrenci potansiyeli 
olan Selçuklu ilçesinde özellikle 
üniversite öğrencilerinin barınma 
sorununa çözüm üretmek amacıyla 
yeni bir yurt yatırımı yapılıyor. 
Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuz 
Yerleşke alanında iki bloktan 
oluşacak öğrenci yurdunun bin 
öğrenciyi barındıracağını söyledi. 
n SAYFA 12’DA

Bin yataklı yurt müjdesi

Konya merkezli 
FETÖ/PDY soruştur-
ması kapsamında, 
34 muvazzaf asker 
hakkında yakalama 
kararı çıkarıldı. Ope-
rasyon kapsamında 
15 zanlı gözaltına 
alınırken, 19 şahsın 
yakalanması için 
çalışmalar sürüyor. 
n SAYFA 6’DA

Prof. Dr. Mustafa Şahin
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Çeşitli iddialarla gündeme getirilmeye çalışan Selçuk Üniversitesi, söylenenlerin aksine bilimsel çalışma ve araştırmaları ile göz dolduruyor. “İddiaları çıkaranlar etki mücadele ettiği-
miz FETÖ ve rant çevreleri” diyen Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, grup liderlerini değil, sessiz çoğunluğu muhatap alarak eğitimde, bilimde, teknolojide ilerlediklerinin altını çizdi 

Selçuk’un hedefi; Yerli ve milli
Konya’nın gelişim vizyonuna yön 

veren kurumlardan biri de; Selçuk 
Üniversitesi. 1975 yılında kurulan 
Selçuk Üniversitesi, gelişen dönem 
içinde Konya’nın bir değeri oldu. 
Bilim, sağlık, sanayi, teknoloji, tarım 
alanında yaptığı başarılı çalışmalarla 
dikkat çeken Selçuk Üniversitesi, gü-
nümüzde de alanında uzman akade-
mik kadrosu ve öğrencileri ile Şehrin 
ve ülkenin geleceğine katkı sunacak 
başarılı çalışmalarla göz dolduru-
yor. Yerli motor üretiminden KBRN 
alanında kullanılacak malzemelere 
kadar yerli ve milli hamle başlatan 
üniversite Türkiye’nin geleceğine de 
damga vurmaya hazırlanıyor. 

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, üniversite-
lerin devletten aldığı kaynakları çok 
iyi kullanması gerektiğini belirterek, 
Selçuk Üniversitesi’nin de bu an-
lamda hem eğitim hem de tekno-
lojik altyapısını geliştirerek bilimsel 
çalışmalara ağırlık verdiğini söyledi. 

Bir takım çevrelerin bundan ra-
hatsız olarak üniversiteyi yıpratma 
girişimlerine de dikkat çeken Rektör 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, yıpratma 
çalışmaların arkasında FETÖ’yle 
yaptıkları başarılı mücadelenin ve 
rantları kesilen çevrelerin olduğunu 
ifade etti. 

‘ASILSIZ İDDİALARA 
RAĞMEN BİLİMSEL 

ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ’
“Selçuk Üniversitesi sadece Kon-

ya’nın değil ülkemizin de bir değeri-
dir” diyen Şahin, “Üniversitemiz şu 
an Türkiye sıralamasında 15., dünya 
sıralamasında ise 980. sırada. Bu ba-
şarı grafiğini yükselterek devam et-
tirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Bu başarılı çalışmaya rağmen 
üniversiteyle ilgili olumsuz iddia-
lara da dikkat çeken Şahin, şunları 
kaydetti: “Üniversiteye karşı yapılan 
karşı propagandanın, yıpratma ça-
balarının temelinde FETÖ’ye karşı 
yapılan çok etkin bir mücadele var. 
Yaklaşık 225 kişi ihraç edildi. FE-
TÖ’nün üniversiteye verdiği mad-
di, manevi zararlar ve bu kurumun 
kaynaklarının nasıl kullandığı tek tek 
belgelendi, tespit edildi ve savcılığa 
suç duyurusunda bulunuldu. Dola-
yısıyla bu sürecin uzantısı olan bir-
çok kişi tedirgin, bekliyor; şu anda. 
Ne yapacaklarını bilemedikleri için 
şahsımda üniversiteyi asılsız iddia-
larla yıpratmaya çalışıyorlar. Ayrıca 
üniversiteden çıkarı ve rantları olan 
kişilerin rantları kesildi. Eşit ve adil 
paylaşım anlayışı güdüldü. Basiret-
siz, liyakatsiz beceriksiz, geçmiş dö-
nemlerde torpille bir yerlere gelmiş 
olan idari personel de görevden el 
çektirildi. Bir de güvensizlik orta-
mı oluşturan personele el çektirildi. 
Bütün bu çevre birleşerek, Selçuk 
Üniversitesi’ni ve şahsımı yıpratma 
çalışması yürütüyor.”

GRUP LİDERLERİNİ DEĞİL, 
ÇOĞUNLUĞU MUHATAP ALDIK
“Üniversitemiz hakkında yürü-

tülen olumsuz propaganda ve kam-

panyalar tamamen şahsımla ilgili 
çünkü rektörlük makamı önemli bir 
makam” diyen Şahin, “Biz bu ma-
kamda çeşitli grup liderlerini muha-
tap almadık. Üniversite bünyesinde 
birer kişiden oluşan sessiz çoğun-
luğu muhatap aldık. Onların özlük 
haklarını ve bilimsel anlamda öz-
gürlüklerini birebir temin ettik, aracı 
kullanmadan. Bu nedenle üniversite 
içindeki çıkar odakları bundan çok 
rahatsız oluyorlar. Eski rant düzenini 
kurmaya çalışıyorlar, biz buna asla 
müsaade etmiyoruz ve etmeyece-
ğiz de. Vatandaşlarımız, Selçuklu 
Üniversitesi’ni biliyor. Bilmeyenler 
buyurup gelebilirler, bizim kapımız 
herkese açık. Bu algı operasyonlarını 
yapanların büyük kısmı sosyal med-
yayı kullanıyor. Ancak gerçekten 
basın anlamında kimliği olan basın 
kuruluşları da buna müsaade etmi-
yor, izin de vermiyor. Açtığımız da-
valar var. Elimizde çok ayrıntılı siber 
suçlarla ilgili veriler mevcut. Kimin 
kimle irtibatlı olduğu, kimin nereye 
bilgi aktardığı, kimin kime ne kadar 
para verdiğini ortaya koyduk, Ama 
Selçuk Üniversitesi’nin bunlarla 
anılmasını istemiyoruz. Bizim bu tür 
insanlara yapacak çok şeyimiz var 
ama üniversite yıpranmasın, kişiler 
zarar görmesin istiyoruz. Devletin 
kurumları bir defa çok dinamik. Her 
şeyi yakinen takip ediyorlar. Algı 
operasyonlarına da pirim ve taviz 
verecek durumda değiller. Tabii ki 
devletin kurumları asılsız iddialara 
göre hareket etmez. Üniversitenin 
ortaya koyduğu performansa ba-
kar. Bu noktada bizim devletin 
kurumlarıyla ilgili bir sıkıntımız 
yok. Hem Sayıştay hem de 
YÖK tarafından denetlenen bir 
üniversiteyiz. Dolayısıyla bu tür 
yıpratma çalışmalarına prim ver-
meden Konya ve ülkemiz adına 
bir üniversitenin yapması gereken 
anlayışla bilimsel çalışmalar ortaya 
koymaya devam edeceğiz” ifadele-
rini kullandı. 

‘TEKNİK ÜNİVERSİTEYE 
DESTEK SÜRECEK’

Üniversitenin bölgede ki 8 üni-
versitenin kuruluşuna öncülük et-
tiğini belirten, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
“En son olarak da Konya Teknik 
Üniversitesi’nin kuruluşuna öncü-
lük ettik. Var olan bütün imkanları 
Konya Teknik Üniversitesi’nin hiz-
metine sunduk. Amacımız teknik 
alanda, sanayi alanında ülkemizdeki 
diğer üniversitelerle rekabet edebi-
lecek güçte teknik üniversitesinin 
oluşmasıydı. Bundan sonra da Kon-
ya Teknik Üniversitesi’ne yardım ve 
desteklerimiz sürecek” dedi. 

SELÇUK’TAN YERLİ VE 
MİLLİ İLAÇ HAMLESİ

“Üniversitemiz yılda 20 bin 
öğrenci mezun ediyordu. Bunun 
haricinde bir bilgi üretme bir ürün 
ortaya koyma noktasında istenilen 
düzeyde değildik. Halen de öyleyiz. 
Buz bunu nasıl aşabilirizin yoluna 

bakıyoruz” diyen Şahin, şu bilgileri 
verdi: “Eksik olan bazı fakültelerimiz 
vardı, önce bunları kurduk. Eczacılık 
Fakültesi, İslami Bilimler Fakültesi, 
Sağlık Bilimleri bünyesinde Hem-
şirelik Fakültesi, Eğitim Fakültesi’ni 
kurduk. Tabi bunları yaparken de 
temel amacımız çok sayıda ecza-
cı, hemşire, öğretmen yetiştirmek 
değil. Bu alanda lisansüstü eğiti-
min önünü açmak ve özellikle de 
Eczacılık Fakültesi bünyesinde ilaç 
araştırmaları yapmak. Şu anda en 
önemli projelerimizin birisi budur. 
İlaç ve aşı alanında çalışmalar ya-
parak, yerli ve milli ilaç noktasında 
ülkemize değer katmayı hedefliyo-
ruz. Bununla birlikte , tıbbı ve aro-
matik bitki üretimine öncelik verdik. 
Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksek 
Okulu’nda ve Ziraat Fakültesi bün-
yesinde bu bölümler var. Biz bunları 
Eczacılık Fakültesi’yle iş-
birliği halinde çalıştıra-
rak ülkemiz adına pa-
tentli ilaç üretmeyi 
hedefliyoruz.” 

MOTORDA 
YERLİ VE MİLLİ 

TASARIM 
Otomotiv tek-

nolojileriyle ilgili bir 
Otomotiv Teknoloji-

leri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
kurduklarını belirten Şahin, “Şu anki 
öncelikli hedefimiz elektrikli motor 
tasarımı. Tamamen yerli ve mil-
li olan özel bir tasarım. Bu konuda 
İtalyanlar ile çalışmalarımız devam 
ediyor ve süreci başlattık. Uzun va-
dede ülkenin ihtiyacı olacak tank, 
gemi motorlarına kadar yürüyecek 
bir süreç ama ilk başta otomobil mo-
toruyla biz başladık” dedi. 

BOR TEKNOLOJİSİ İLE
 DAHA FAZLA ENERJİ

Elektrikli otomobillerin enerjisi 
için bor teknolojisi üzerinde çalıştık-
larını belirten Şahin, bor sayesinde 
otomobillerin 3 kat daha fazla ener-
jiye sahip olacağını söyledi. Şahin, 
“Bor ülkemizin önemli bir kaynağı-

dır. Bor her alanda kullanılabilecek 
bir üründür. Buna sağlık, enerji, 
inşaat, otomotiv sektörü dahildir 
ve dünyada bor şampiyonu olan 
bir ülkeyiz. Borla ilgili uygulama 
ve araştırma merkezi kurduk. Bor 
endüstrisiyle müşterek çalışmalar 
yapacağız. Özellikle borun elektrikli 
otomobillerin lityum bazlı pillerine 
katılmasıyla normal aküden üç kat 
daha fazla enerji depolamasıyla ilgili 
bir süreç var, biz bunu yürütüyoruz. 
Alt yapı çalışmalarımızın temelinde 
bu yatıyor” diye konuştu. 

KBRN’DE YERLİ VE MİLLİ ADIM
Kimyasal tehditler, biyolojik teh-

ditler, radyolojik tehditler ve nükleer 
tehditler noktasında da çalışmalar 
yürüten Selçuk Üniversitesi, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin ve güvenlik 
güçlerinin ihtiyacı olan malzemeleri 
üretmek için harekete geçti. KBRN 

alanına ayrı önem verdikleri-
ni aktaran Şahin, şunları 

kaydetti: “KBRN önemli 
bir alan. Radyoaktif ve 
nükleer alan devlet po-
litikasını ve stratejisini 
gerektiren bir alandır. Bu 
bizi aşar üniversite olarak 

fakat kimyasal ve biyolojik 
saldırılara karşı çalışma-

larımız var. Bir 

laboratuar kurduk, özellikle kimya-
salların biyolojik kaçaklarının erken 
tespiti, numune alınması ve bunlara 
karşı tedbir alınması noktasında bir 
laboratuar oluşturduk şu anda bu 
süreci yürütüyoruz. Hatta konunun 
ülkemizin çeşitli şehirlerdeki pay-
daşlarıyla da irtibat halindeyiz. Or-
dumuzun ve güvenlik güçlerimizin 
ihtiyacı olacak örnek malzemeler 
var. Bunların üretilmesiyle ilgili ça-
lışmalar gerçekleştiriyoruz.”

GÜNEŞ’TE SELÇUK FARKI
Dünyada gelişen politikalardan 

biri de yenilenebilir enerji kaynakla-
rı. Türkiye de son yıllarda bu nokta-
da önemli adımlar atmakta güneş ve 
rüzgar enerjisine yönelik yatırımlar 
gerçekleştirilmekte. Türkiye’nin bu 

alandaki çalışmalarına bilimsel an-
lamda katkı sunmak için de hare-
kete geçtiklerini ifade eden Şahin, 
“Alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili 
merkez oluşturduk. İlk etap olarak 
da güneş enerjisi santrali kurduk ve 
orada çeşitli güneş pilleri ve panel-
lerinin oluşturulmasıyla ilgili labo-
ratuar oluşturduk. Şu anda burası 
bitmek üzere teslimatını bekliyoruz” 
dedi. 

HAYIRSEVERLERDEN 
EĞİTİME TAM DESTEK 

Üniversitenin daha da ileriye git-
mesi için eğitim alt yapısında çeşitli 
çalışmalar yaptıklarını ifade eden 
Şahin, “Bu çalışmaları yaparken 
hayırseverlere çok teşekkür ediyo-
rum. Hayırseverlerden yaklaşık 150 
milyon lira bağış ve hibe aldık. Ör-
neğin bir hayırseverimiz tarafından 
Beyşehir’de bir otel bağışlandı. Yine 
bir hayırseverimiz 100 yataklı hasta 
yakınlarının ücretsiz kaldığı bir ko-
nukevi yaptı ve teslim etti. Bir hayır-
severimiz Beyşehir’de 250 kişilik bir 
kız öğrenci yurdu yapıyor. Bir hayır-
severimiz kampus alanına cami inşa 
ettiriyor. Görüşmelerini sürdürdü-
ğümüz iki hayırseverimiz de İslami 
İlimler Fakültesi ve Turizm Fakültesi 
binalarını yapacak. Biz bunları dev-
lete yük olmadan yürütmeye çalı-
şıyoruz. Diğer bir önemli noktamız 
da kampus alt yapımızı geliştirmek, 
eğitim kalitesini yükseltmek için 
devletten aldığımız kaynakları en 
verimli şekilde kullanıyoruz. Çevre 
temizliğini yapıyoruz, kampus gü-
venliğini arttırıyoruz. Hem etrafının 
çitlenmesi hem de güvenlik kame-
ralarının yenilenmesi için düzenle-
meler yapıyoruz” diye konuştu. 

DİŞHEKİMLİĞİ 
HASTANESİ HAMLESİ

Selçuk Tıp Fakültesi ve Dişhe-
kimliği Fakültesi ile sağlık alanın 
da başarılı çalışmalar gerçekleş-
tirdiklerini belirten Rektör Şahin, 
Dişhekimliği hastanesi kurmayı 
düşündüklerini söyledi. Şahin, sağ-
lık alanında yaptıkları çalışmalarla 
ilgili şunları söyledi: “Hastane bün-
yesinde 66 yataklı bir yoğun bakım 
ünitesi kurduk. Yine 45 yataklı yeni 
doğan bakım ünitesi kurduk. Bun-
lar Konya’nın önemli ihtiyaçlarıydı. 
Özellikle yaz ve kış mevsimlerinde 
en çok aranan yoğun bakım yatak-
larıdır. Bu yataklar kuruldu ve hiz-
mete açtık. Bakanlık tarafından da 
lisanslandı. Allah nasip ederse Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşrifleriyle kurdeleyi 
kesmeyi arzu ediyoruz. Yaşlı bakım 
merkezi kurduk, 18 yataklı. Kimse-
siz ve ciddi manada hastalığı olan 
yaşlıların kalabileceği bir yer. Ayrı-
ca Beyhekim Hastanesi’nin hemen 
yanında spastik çocukların tedavi 
görebilmesi için ya da harp malulü 
gazilerin, felçli olanların rehabilitas-
yonu için teknolojik altyapısını oluş-
turduğumuz bir rehabilitasyon mer-
kezi kurduk. Yürüyemeyen insanlar 
artık yürütülecek bu merkezde. Yine 

aynı bölgede Uydu Diş Ünitesi kura-
cağız. Vatandaşların, Diş Hekimliği 
Fakültesi’ne gelmeden tedavilerinin 
olabileceği bir merkez olacak. Şu 
anda yoğunluktan Diş Hekimliği Fa-
kültesi’nde 1 yıla varan, 4 yıla varan 
randevular mevcut. Bu randevuları 
ortadan kaldırmak için Diş hekimli-
ği Hastanesi kurma çalışmamız var. 
Maserayı biz bu noktada değerlen-
dirmek istiyoruz. Bu konuda Maliye 
Bakanlığı ile görüşmelerimiz var. 
Eğer bu imkan da çıkarsa belki de 
ülkemizin en önemli Diş Hekimliği 
Hastanesi kurulmuş olacak.”

SANAYİ-ÜNİVERSİTE 
İŞBİRLİĞİNDE ÖNCÜ

Bilimsel çalışmaları sektörler-
le buluşturan Selçuk Üniversitesi, 
hayata geçirdiği Teknokent’ten 
günümüze Ar-Ge ve tasarımlar-
la yenilikçi teknolojilerin merkezi 
durumunda. “Üniversite-Sanayi 
işbirliğine önem veriyoruz” diyen 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, “Konya sanayi-
si bilimsel desteğe ihtiyacı var ve 
buna hazır. Teknokent’ten bugü-
ne sanayi ile çok iyi çalışmalarımız 
oldu. Üniversitemiz de binin üze-
rinde laboratuar analizi yapılabil-
mektedir. Sanayicimiz, imalatçımız, 
gıda sektörü dahil bu noktada ciddi 
ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar Kon-
ya’da giderilemiyordu. Laboratuar-
larımızı sertifikalandırarak bu tür 
analizlerin Konya’da yapılmasını 
sağladık, ilgili sektörlere duyurduk. 
Şu anda geri dönüşler ve analizlerle 
ilgili talepler var. Bu anlamda ak-
tive edilmiş laboratuar sayımızı da 
artırmaya çalışıyoruz. Yine Sektö-
rel Hizmetler Katalogu oluşturduk. 
Üniversite olarak bilimsel çalışma 
ve araştırmaları var olan sorunla-
rın çözümüne yönelik gerçekleşti-
riyoruz. Üniversitedeki hizmet en-
vanterini 9 ayrı sektörde, Sektörel 
Hizmetler Kataloğu’nda bir araya 
getirdik. Selçuk Üniversitesi olarak 
test, laboratuvar, analiz, eğitim ala-
nında ne tür hizmetler veriyorsak 
ilgili sektörlerin hizmetine sunduk” 
diye konuştu. 

‘ÜNİVERSİTEYİ 2023’E 
HAZIRLIYORUZ’

Üniversite olarak, ülkenin refahı, 
gelişimi ve kalkınması için yapılma-
sı gereken işleri gerçekleştirmeye 
çalıştıklarını ifade eden Şahin, söz-
lerini şöyle tamamladı: “Devlet mil-
yarlarca lira harcıyor; üniversitelere. 
Üniversitelerin de bunun karşılığını 
vermesi gerekiyor. Bizim yaptığımız 
da bu. Devletin kaynaklarını, eğiti-
me, bilime, teknolojiye aktarmak. 
Tüm bu çalışmalarla birlikte amacı-
mız Selçuk Üniversitesi’ni, 2023 Bü-
yük Türkiye hedeflerine hazırlamak. 
Konya, bu anlamda önemli atılımlar 
yapıyor. Ancak üniversite olarak da 
bizim yenilenmemiz, bilimde, tek-
nolojide ses getirecek çalışmalara 
imza atmamız gerekiyor. Üniversite 
yönetimi olarak gayretimiz ve çalış-
malarımız bu yönde. ”

“Şu anki öncelikli hedefimiz elektrikli motor tasarımı. Tamamen 
yerli ve milli olan özel bir tasarım. Bu konuda İtalyanlar ile 

çalışmalarımız devam ediyor ve süreci başlattık. Uzun vadede 
ülkenin ihtiyacı olacak tank, gemi motorlarına kadar yürüyecek bir 

süreç ama ilk başta otomobil motoruyla biz başladık.” 

RÖPORTAJ
ABDULLAH AKİF SILAK

Prof. Dr. Mustafa Şahin
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‘Milli park sınırlarının değişmesi önümüzü açtı’
Beyşehir Belediyesi Aralık ayı 

meclis toplantısı gerçekleştirildi. 
2018 yılının son toplantısına baş-
kanlık eden Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, meclis üyelerine hita-
ben yaptığı konuşmada, 27 Kasım 
2018 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
Beyşehir Gölü ve Kızıldağ Milli 
Parklarının sınırlarının değiştiril-
mesi kararına değindi. Türkiye’nin 
en büyük tatlı su gölü olan Beyşe-
hir Gölü sınırlarında iki ayrı milli 
park olduğunu ve Beyşehir Gölü 
Milli Parkı’nın da bunlardan birisi 
olduğunu ve ülkenin sınırları iti-
bariyle ikinci büyük milli parkı du-
rumunda bulunduğunu hatırlatan 
Özaltun, sınır değişikliğinden önce 
Beyşehir Gölü çevresinde bulunan 
yerleşim merkezlerinde yaşanan 
sıkıntılara dikkat çekti. Göl kıyısın-
daki mahallelerde vatandaşların 
kendi evlerinin bahçesine hayvan-
larını beslemek için bir ahır veya 

besi damı yapamadığını, çatısını 
dahi tamir ettiremediğine vurgu 
yapan Özaltun, bölgede yaşanan 
sorunların sadece bunlardan iba-
ret olmadığını kaydetti. 
‘AYAĞIMIZDAKİ PRANGALARDAN 

KURTULDUK’
Beyşehir Belediyesi ile Konya 

Büyükşehir Belediyesi’nin de böl-
gede hayata geçirmeyi planladığı 
birçok projenin olduğunu ancak 
“milli park” engeline takıldığı için 
bugüne kadar bunların gerçek-
leştirilemediğinden yakındıklarını 
ifade eden Özaltun, devletin ilgili 
bakanlıklarının bile milli parklar-
dan uygun görüş çıkmamasından 
dolayı ödeneği, projesi hazır olma-
sına rağmen pek çok önemli yatı-
rımı devreye sokamadığını belirtti. 
Özaltun, “1993 yılında bölgemiz-
de ilan edilen milli park kararı, o 
tarihlerde davul zurna eşliğinde 
kutlamalarla karşılanmış ama ara-
dan geçen yılların ardından böl-

gemiz için sıkıntı yaratan pek çok 
pranganın farkına ancak günü-
müze gelindiğinde varılabilmişti. 
Gölyaka’da bulunan Kubadabat 
Sarayının orada Konya Büyükşe-
hir Belediyemiz restorasyon ça-
lışması yapmak istiyor yapamıyor. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığımız hemen İçerişehir 
mahallemizin kenarında yüzer ba-
lıkçı barınağı yat limanını yapmak 
istiyor, milli parklar olumlu görüş 

veremediğinden 2 yıl önce yapıl-
ması onaylanan yüzer balıkçı ba-
rınağı yapılamıyordu. Ayağımız-
daki pranga o kadar çoktu ki, bir 
bakıyorsunuz sağ ayağınızda sol 
ayağınızda pranga, çalışma şartla-
rı çok zordu. O yüzden bu sorunla-
rın aşılması, milli park sınırlarının 
yeniden belirlenmesi için Konya 
milletvekillerimiz ile birlikte Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü’nü defalarca ziyaret 

ettik. Defalarca müsteşarlar üze-
rinden de ziyaretler gerçekleştir-
dik. Beyşehir’de misafir ettik. Or-
man Su İşleri Bölge Müdürümüz 
ile defalarca görüştük. Ama Al-
lah’a şükürler olsun ki hep söyle-
diğim bir konu var, azmederseniz 
hele bir de birlikte olursanız, çö-
zülemeyecek hiçbir problem yok-
tur. Ve şükürler olsun ki medyaya 
da haber olarak yansıdı bu konu 
hepimiz biliyoruz. Cumhurbaş-
kanımızın onayı ile birlikte resmi 
gazetede ilan edilmesi ile birlikte 
vatandaşlarımıza artık milli park-
lar konusunda rahat bir şekilde 
müjdeyi paylaştık. Yeni sistemle 
birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı-
mızın oluru cumhurbaşkanımızın 
onayı ile milli parkların sınırlarının 
daralması gerçekleşti” dedi. 

‘DERDİMİZ GÖL KIYILARINDA 
BİNALAŞMA, YAPILAŞMA DEĞİL’

Özaltun, milli park sınırlarının 
daraltılmasının Beyşehir Gölü kı-

yılarında binalaşma ve yapılaşma 
anlamına gelmeyeceğinin de ko-
nuşmasında altını çizerek, “Bizim 
amacımız, binalaşma, yapılaşma 
değil. Bizim derdimiz; göle kıyısı 
olan Kuşluca’daki ya da başka bir 
mahallemizdeki vatandaşımızın 
çatışındaki tamirini yapabilme-
siydi, kendi kafasını sokabilecek 
küçücük de olsa bir ev yapabil-
mesiydi. Yeşildağ’daki kardeşimin 
kendi geleceğini kendi parasını 
kazanabilmesi için bir ahır ya-
pabilmesiydi gayemiz amacımız 
buydu. Şu anda Cumhurbaşka-
nımızın onayının ardından artık 
yüzer balıkçı barınağı yat limanı 
projesi, izcilik projesi, Belediyemi-
zin deniz feneri projesi gibi bazı 
projelerin de yapılacak imar planı 
tadilatlarıyla önleri açılmış oldu. 
Yani Beyşehir prangalarından bir 
tanesinden daha kurtulmuş oldu” 
diye konuştu.
n İHA

Beyşehir’de, evinin bir odasını 
atölyeye çeviren Ayşen Altınyazar, 
atık malzemelerden oyuncak be-
bekler yaparak bunları çocuklara 
hediye ediyor.  Evinin bir odasını 
atölyeye dönüştüren 42 yaşında-
ki Altınyazar, çöpe atılan eski tül 
perde, kumaş ve karton gibi atık 
malzemelerden oyuncak bebekler 
yapıyor. Altınyazar, bebeklerin yanı 
sıra kumaş ve kartondan minyatür 
evler ve odalar ile eşyalar da hazırlı-
yor. Altınyazar, çocukluğundan beri 
kendi oyuncak bebeklerini yaptığını 
söyledi. Hobisinin çoraplardan be-

bek yaparak başladığını anlatan Al-
tınyazar, “İlk oyuncağım, çoraptan 
bebekti. Sonrasında çatal sopalar-
dan yapmaya başladım. Bu yıllarca 
sürdü. Her gittiğim aileye, çocukları 
için hediye olarak bebek yapmaya 
başladım.” dedi. 

‘ATIK MALZEMELERİ 
DEĞERLENDİRİYORUM’

Altınyazar, son dönemde atık 
malzemeleri kullanmaya özen gös-
terdiğine işaret ederek, şöyle de-
vam etti: “Hayal gücüm geliştikçe 
gelin bebekler yapmaya başladım. 
Bunun için atık malzemeleri de-

ğerlendiriyorum. Perdecilerin çöpe 
atacağı tülleri, kumaşları, eski ge-
linlikleri ve kartonları kullanıyo-
rum. Birçok ailede hediye oyuncak-
larım var. Artık telefon rehberlerine 
beni ‘bebekçi abla’ diye kaydediyor-
lar. Çocuklar oyuncak bebek hediye 
ettiğim için beni çok seviyor. Atöl-
yemi gören kadınlar ‘biz de öğren-
sek’ diyorlar. Bu çok maliyetli bir iş 
değil. Çöpe gidecek malzemelerden 
yapılıyor bu bebekler. Çocuklarımız 
Çin malı ürünlerle oynamasın, ken-
dimiz imal ettiğimiz bu oyuncak 
bebeklerle oynasınlar istiyorum. 

Çünkü, benim kullandığım mal-
zemelerden, ipler, örgüler, bezler 
ve kartonlardan zarar gelmez. Çok 
sağlıklı malzemeler.”

Altınyazar, hobisinde usta öğ-
retici olabilmeyi çok istediğini be-
lirterek, “Ortaokulu dışarıdan bi-
tirdim, şimdi açık liseye gidiyorum. 
Amacım, Halk Eğitim Merkezi veya 
Büyükşehir Belediyesi’nin KOMEK 
kurslarında usta öğretici olarak 
görev almak. Bunun için en az lise 
mezunu olma şartının kaldırılması-
nı istiyorum.” diye konuştu. 
n AA

‘Genç Çiftçi Zirvesi’ 
tamamlandı

Öğrencilere acil sağlık
hizmetleri anlatıldı

Konya’da 81 ilden gençlerin 
katılımıyla gerçekleştirilen Genç 
Çiftçi Zirvesi tamamlandı. Proje 
Koordinatörü ve Konya Ovası Pro-
jesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkan Müşaviri Ahmet Katıksız, 
yazılı açıklamasında, 29 Kasım-3 
Aralık tarihleri arasında düzenle-
nen zirveye ilişkin bir sonuç bildi-
risi hazırladıklarını belirtti.

Beş gün boyunca tarımsal 
üretimi farklı yaş aralıklarından, 
farklı meslek gruplarından genç-
lerle birlikte ele aldıklarını aktaran 
Katıksız, “Amacımız, ülkemizin 
tarımsal üretimine gençliğin bakış 
açısını ortaya koymaktı ve bunu da 
gençlerle birlikte gerçekleştirdik. 
Bildirimizi internet ortamında da 
imzaya açarak bir araya geleme-
diğimiz gençler ne düşünüyor diye 
bir kampanya başlattık. İlk günden 
500 kişi imzaladı. Bu da toplumun 
ve özelinde gençlerin ortak sorun-
larını dile getirdiğimizin bizim için 
en büyük göstergesi oldu.” ifadele-
rini kullandı.

Bildiride ülkenin tarımsal üre-
timine gençliğin dahil olması için 
nelere ihtiyaç duyulduğunun belir-
tildiğini ifade eden Katıksız, şöyle 
devam etti: “Hazırladığımız bildiri 
sadece bizim düşüncelerimizden 
değil, bir araya geldiğimiz veya 
gelemediğimiz ama sosyal medya 
üzerinden düşüncelerini aldığımız 
gençlerin de bakış açısını yansıt-
maktadır. Bizler hayal kuran ve 
ülkesi için sorumluluk üstlenmek 

isteyen bireyler olarak diyoruz ki 
yaşadığımız coğrafya bizlerin or-
tak coğrafyası ve farklılıklarımız ile 
Anadolu adlı coğrafyamızın kalkın-
ması ve büyümesi için taşın altına 
birlikte elimizi koymalı ve yarınla-
rımıza daha güçlü bir Türkiye bı-
rakmak için birlikte çalışma kültü-
rünü geliştirmeliyiz. Türkiye olarak 
büyük bir gençlik potansiyelimiz 
var. Bizler gençler olarak ayrıştırıl-
madan ülkemize katkı sunmak ve 
daha güçlü bir Türkiye’nin inşasın-
da rol üstlenmek istiyoruz.” 

Sonuç bildirgesinde hem so-
runları, hem de sorunlara yönelik 
çözüm önerilerini dile getirdikleri-
ne değinen Katıksız, şunları kay-
detti: “Ülkemizin kalkınma süreci-
ne katkı sunabilmemiz için kurum 
ve kuruluşların gençlik dostu bir 
yaklaşımla yapılandırılması ve yeni 
destek mekanizmalarının hayata 
geçirilmesi gerekiyor. Bizler gele-
cek kaygısı yaşayan gençler olarak 
sadece devletten bekleyen anlayı-
şın yerini üretim temelli girişimci 
anlayışın alması adına kararlı bir 
şekilde sorumluluklarımızı yerine 
getirmeye ve toplumsal bir algı yö-
netimi ile bizim dışımızdaki genç-
leri de sürecin içerisine dahil etme-
ye kararlıyız. İnanıyoruz ki yarının 
Türkiye’si bugünün gençlerinin 
inançlı mücadelesi ile inşa edilecek 
ve bunu sağlayacak olan da biz ve 
bizim dışımızdaki gençlerin ortak 
mücadelesidir.”
n AA

Mevlana Haftası ve Şeb-i Arus etkinliklerinin Konya için önemine dikkat çeken KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 
“Esnaflarımız Mevlana Haftası’na hazır ve 7-17 Aralık tarihleri arasında Konyamızı en iyi şekilde temsil edecek” dedi. 

Esnafımız Mevlana
Haftası’na hazır

Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma Tören-
leri çerçevesinde 7-17 Aralık tarihleri 
arasında yerli ve yabancı çok sayıda 
davetli ve turistin Hazreti Mevlana’nın 
‘Gel’ çağrısına kulak verecek ve Kon-
ya’ya gelecek. 

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, 745. Vuslat 
Yıldönümü ve Mevlana Haftası’nın 
Konya için büyük önem arz ettiğini 
ve esnaf sanatkarın bu yıl da üzerine 
düşen görevi en iyi şekilde yapaca-
ğını ve Konya’yı en iyi şekilde temsil 
edeceğini söyledi. Hazreti Mevlana’yı 
Anma ve Şeb-i Arus etkinliklerinin 
Konya için önemine dikkat çeken Baş-
kan Karabacak, “Konya’daki esnaf ve 
sanatkarlarımızla birlikte Konyamızın 
tanıtımına verdiğimiz önem ve de-
ğer bu yıl ziyadesiyle artarak devam 
edecek. Konya dışından gelen yerli ve 
yabancı turistler birebir esnaflarımızla 
muhatap olduğu için bu durumun ne 
kadar önem arz ettiğinin farkındayız. 
Bugüne kadar Konya esnafımız üze-
rine düşen görevi her daim yaptı, bu 
yıl da Şeb-i Arus Törenleri ve Mevlana 
Haftası’nda Konya’mızı en iyi şekilde 
temsil edecek” dedi. 

‘ESNAFIMIZ KONYA’NIN TANITIMINA 
KATKI SAĞLIYOR’

Konyalı esnafların Mevlana Hafta-
sına hazır olduğunu ve gelen misafir-
leri en iyi şekilde ağırlayacaklarını be-

lirten KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, “Ünlü Düşünür Hazreti 
Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
bilindiği üzere bu yıl, ‘Selam Vakti’ 
temasıyla gerçekleştirilecek. Bu ve-
sileyle 7 - 17 Aralık tarihleri arasında 
Konyamıza yerli ve yabancı binlerce 
ziyaretçi ve Mevlana Aşığı gelecek. 
KONESOB olarak birliğimize bağlı oda 
başkanlarımız ve odalarımızın değer-
li yönetim kurulu üyeleriyle yapmış 
olduğumuz istişarelerde Mevlana 
Haftası’nın sorunsuz geçmesi ve es-
naflarımızın Konya’yı ve Konya’nın 
tanıtılması konusunda örnek davra-
nışlarda bulunmaları konusunda bi-
linçlendirmeler yapıyoruz. Özellikle 
hizmet sektöründe faaliyet gösteren 
esnaf ve sanatkarlarımız her yıl oldu-
ğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turist-
lerimize güler yüzle ve ahilik kültürü-
ne örnek teşkil edecek davranışlarda 
bulunarak Konyamızın tanıtımına kat-

kı sağlayacaklardır. Konyalı esnafımız 
hep örnek olmuş, olmaya da devam 
edecek” şeklinde konuştu. 

‘ŞEHRİMİZİN TANITIMI İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ’

Şeb-i Arus’un Konya için önemli 
olduğunun altını çizen Başkan Ka-
rabacak, “Mevlana Haftası, Vuslat 
Yıldönümü ve Şeb-i Arus etkinlikleri 
dünyada önem arz ediyor. Bizler her 
yıl şehrimize gelen turistleri güler 
yüzle hoşgörüyle ağırladığımız gibi bu 
yıl da azami dikkat ve memnuniyetle 
55 bin üyemiz ve 84 meslek odamızla 
Konyamızın tanıtımına katkı sağlama-
nın gayreti içerisindeyiz, bu gayreti 
önümüzdeki yıllarda da göstermeye 
devam edeceğiz” diye konuştu. 

Konya’nın üretim yapan firmala-
rına da seslenen Başkan Karabacak, 
“Konya’mızın marka değerini yükselt-
me noktasında şehrimizin firmaları, 
dinamikleri, sivil toplum kuruluşlarıy-

la el ele vermeli ve Mevlana gibi dün-
yaya mal olmuş değerlerimize daha 
fazla sahip çıkmalıyız” dedi.  ‘KON-
YA’YI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ’

Mevlana Törenleri ve Şeb-i 
Arus’un Konya için önemli olduğunun 
altını çizen Başkan Karabacak, “Mev-
lana Haftası, Vuslat Yıldönümü ve 
Şeb-i Arus etkinlikleri dünyada önem 
arz ediyor. Bizler her yıl şehrimize 
gelen turistleri güler yüzle hoşgörüy-
le ağırladığımız gibi bu yıl da azami 
dikkat ve memnuniyetle Konyamızın 
tanıtımına katkı sağlamaya devam 
edeceğiz. Böylelikle şehrimize yeni tu-
ristlerin gelmesine de katkı sağlamış 
oluruz. Şehrimizde hizmet veren otel-
ler, taksiciler, lokantalar, kafeteryalar, 
hediyelik eşya satan esnaflarımız da ne 
kadar önem arz ettiklerinin farkında-
lar. KONESOB olarak birliğimize bağlı 
odalarımız, başkanlarımız ve yönetici-
lerine de konuyla ilgili bilgilendirmele-
ri yaptık ve Mevlana Haftası’na hazır 
olduğumuzu belirttik. Konyalı esnaflar 
olarak Hafta boyunca şehrimize gelen 
yerli ve yabancı turistlere Konya’nın 
misafirperverliğini en iyi şekilde gös-
tereceğiz. Böylelikle de Konya’yı en 
iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu hafta 
öncesi ve hafta süresince Mevlana 
Müzesi civarında yer alan esnafları-
mıza ziyaretlerde bulunmak suretiyle 
gerekli tüm desteği KONESOB olarak 
sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın Karapınar ilçesinde 
öğrencilere sağlık ekipleri tarafın-
dan “Yaşama Yol Ver Kampan-
yası” kapsamında eğitim verildi. 
Yeşilyurt Mahallesi’nde öğrenci-
lerle bir araya gelen sağlık ekipleri, 
öğrencilere 112 Acil Servis’in öne-

mini anlattı. Öğrenciler, 112 Acil 
Servis hattının gerekmeyen du-
rumlarda aranmaması konusunda 
bilgilendirildi. Sağlık ekipleri, bu 
eğitimlerle bilinçli bireyler yetiştir-
meyi hedeflediklerin kaydetti.
n AA

Atık malzemelerden oyuncaklar yapıyor
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Engelsiz yaşam sağlandığı için yeni Türkiye var

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Leyla Şahin Usta, “En-
gelli vatandaşlarımız için en-
gellerin kaldırıldığı ve engelsiz 
yaşamın sağlandığı yeni bir Tür-
kiye var. AK Parti iktidarı ola-
rak tüm vatandaşlarımıza, ken-
di özelliklerine ve farklılıkların 
göre hizmet etmeyi amaçlıyoruz. 
Temel hedefimiz insana hizmet 
etmek.” dedi.

Usta, 3 Aralık Dünya Engel-
liler Günü dolayısıyla kent mer-

kezindeki Gökcem Konya Down 
Özel Çocuklar Eğitim ve Spor 
Kulübü Derneği tarafından açı-
lan Konya Down Cafe’yi ziyaret 
etti. Burada engelli çocuklar, ai-
leleri ve bu alanda faaliyet yürü-
ten sivil toplum kuruşu temsilci-
leriyle bir araya geldi. 

Daha sonra Necmettin Er-
bakan Üniversitesi ve Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı 
desteğiyle faaliyete geçirilen 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 

Merkezi’ni (SOBE) ziyaret eden 
Leyla Şahin Usta, Merkez’de 
eğitim alan çocuklara hediyeler 
vererek, onlarla bir süre sohbet 
etti.

Usta, ziyaretleriyle ilgili 3 
Aralık’ın Dünya Engelliler Günü 
olarak değil, Dünya Engelsizler 
Günü olarak adlandırılması ge-
rektiğini söyledi. 

Türkiye’de engelli olarak bi-
linen özel insanlara artık farklı 
bir bakış açısının bulunduğunu 

vurgulayan Usta, “Engelli va-
tandaşlarımız için engellerin 
kaldırıldığı ve engelsiz yaşamın 
sağlandığı yeni bir Türkiye var. 
AK Parti iktidarı olarak tüm va-
tandaşlarımıza, kendi özellikleri-
ne ve farklılıkların göre hizmet 
etmeyi amaçlıyoruz. Temel he-
defimiz insana hizmet etmek. 
Engeli var mı, yok mu ayırt et-
miyoruz.” diye konuştu. Usta, 
herkesi engelli bireylere karşı 
daha duyarlı olmaya davet etti.

‘ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP 
AİLELER KENDİ İÇİNE 

KAPANMASIN’
Devletin, engelli bireyler için 

birçok imkan ve hizmet sundu-
ğuna dikkati çeken Usta, “Engel-
li çocuğa sahip aileler kendi içine 
kapanmasın. Onlar için yapılan 
pek çok destek ve çalışmalar var. 
Bunların hepsinden faydalana-
bilmek için kurumlarımızla ileti-
şime geçmeliler. Bu vatandaşla-
rımızı topluma kazandırmalıyız.” 

ifadelerini kullandı. Engellilere 
yönelik toplumsal bilincin oluş-
masına önem verdiklerini belir-
ten Usta, şunları söyledi: “Bugün 
Konya’mızda engellerin kaldırıl-
dığı ve engelsiz yaşamın sağlan-
dığı özel iki mekanımızı ziyaret 
ettik. Bu örnekler ülkemizde ço-
ğalmalıdır. Belediyelerimiz sos-
yal sorumluluk projesi olarak bu 
tarz hizmetleri artırmalıdır. Di-
ğer belediyeler Konya’ya gelerek 
bu merkezleri inceleyebilir.”
n AA

Kaymakam koltuğunu 
özel öğrenciye bıraktı

Öğrencilerin ödülü 
Konya gezisi oldu

Akşehir Kaymakamı Mehmet 
Türk, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü dolayısıyla koltuğunu özel 
eğitime ihtiyaç duyan çocuğa bı-
raktı. Akşehir Özel Umut Bakım 
Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü dolayısıyla Akşehir Kayma-
kamı Mehmet Türk’ü ziyaret etti. 
Kaymakam Türk, merkezin kuru-
cusu Gökhan Camcı ve burada özel 
eğitim alan çocukları kabulünde, 

farkındalık oluşturmak adına kol-
tuğunu Ahmet Faruk Ercan isimli 
öğrenciye devretti.  Asıl engelin 
fiziki değil, kalplerde ve engelilere 
karşı düşünce yapısında olduğu-
nu ifade eden Türk, “Kalbimizi ve 
zihnimizi düzeltebilirsek, vicdan 
ve düşüncelerimizdeki bariyerleri 
kaldırabilirsek ortada hiçbir engel 
kalmaz.” dedi.
n AA

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ma-
tematik dersinde başarı gösteren 
öğrencilere ödül olarak Konya ge-
zisi düzenlendi. Nene Hatun Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi ma-
tematik öğretmeni Sevcan Duru, 
dersinde başarılı öğrencilere ödül 
olarak gezi düzenlemek istedi.

Okul müdürü Abdussamet 
Atalay’dan ricada bulunan Du-
ru’nun talebini İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mevlüt Ergen de kabul 
etti ve 18 başarılı öğrenci için 2 
günlük Konya gezisi düzenlendi.

Duru,  amacının öğrencilere 

farklı yerleri gösterip keşfetmele-
rini sağlamak olduğunu belirterek, 
“Konya Bilim Merkezinde 3D film 
gösterisi izletilerek öğrencilere 
uzay yolculuğu yaptırılmıştır. Ay-
rıca öğrenciler uygulamalı olarak 
çeşitli bilimsel etkinliklerde bulun-
muşlardır. Mevlana, Konyanüma 
ve 80 Günde Devri Alem müzeleri 
gezilerek öğrencilerin kültürel yön-
den zenginleşmesi sağlanmıştır. 
Ayrıca Selçuk Üniversitesi kampü-
sü gezilerek öğrencilerin ufukları 
genişletildi.” diye konuştu.
n AA

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Konya’daki engellilerle biraraya gelen Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’daki birçok engelin kaldırıldığını vurguladı

‘Engelleri kaldırdık’

3 Aralık Dünya Engelliler Gü-
nü’nde Konya’daki engelli der-
neklerinin temsilcileri, üyeleri ve 
aileleri ile bir araya gelen Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, engellilerin hayat-
larını kolaylaştırmak adına önemli 
birçok çalışmaya imza attıklarını 
belirtti. Programa katılan engelli 
derneklerinin başkanları ve engel-
liler de Büyükşehir Belediyesi’nin 
Konya’da birçok engeli kaldırdığına 
vurgu yaparak, Başkan Altay’a te-
şekkür ettiler.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü do-
layısıyla Konya’da faaliyet gösteren 
engelli derneklerinin yöneticileri, 
üyeleri ve aileleri ile bir araya gel-
di. Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen program, Büyükşehir 
Belediyesi’nin engelli gençlerden 
oluşturduğu Mehter Takımı’nın 
konseri ile başladı. İşitme Engelliler 
Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Okuma 
Türkiye Birincisi Ayşe Karataş’ın 
Kur’an-ı Kerim tilavetini işitme 
engelli davetlilere anlatması ise 
davetlilerin büyük beğenisini top-
ladı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, yap-
tığı konuşmada tüm engellilerin 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü’nü 
tebrik ederek, Konya’da engellilerin 
rahatça yaşayabilmeleri için fiziki 
düzenlemelerin yanı sıra sosyal ve 
kültürel çalışmalara büyük önem 
verdiklerini belirtti. 

ENGELSİZ ŞEHİR OLUŞTURMAK İÇİN 
TÜRKİYE’YE ÖRNEK ÇALIŞMALARI 

HAYATA GEÇİRDİK
Başkan Altay, Konya olarak en-

gelsiz şehir oluşturma konusunda 
Türkiye’ye örnek birçok çalışma 
hayata geçirdiklerine vurgu yap-
tığı konuşmasında şunları söyle-
di: “Türkiye’de ilk olan Engelsiz 
Mekânlar Projesi’ni hayata geçire-
rek bugüne kadar 62 engelli aile-
mizin evinde gerekli düzenlemeleri 
yaptık. Engellilere ulaşılabilirlik hiz-
metlerimiz kapsamında kaldırımlar, 
yollar, park ve bahçelerde gerekli 
düzenlemeler yaptık. Görme engel-
li vatandaşlarımız için 47 kavşakta 
362 adet akustik sinyalizasyon sis-
temini hizmete sunduk. Belki de bu 
işlerin içerisinde en önemlisi alçak 
tabanlı ve rampalı 540 adet otobüs 
ve 72 adet tramvay olmak üzere 
toplam 612 toplu ulaşım aracımızla 
engelli kardeşlerimizin hizmetinde 

olmamızdır. Böylece sizlerin şehir-
de daha rahat bir şekilde seyahat 
edebilmenizin önündeki engellerin 
çoğu kalkmış oldu. Ama daha ya-
pacak çok işimiz var ve bunları da 
yapmaya devam edeceğiz. Özellikle 
son günlerde görme engelli kardeş-
lerimizin otobüslerde duraklarla il-
gili tarafıma iletilen bir talebi vardı. 
Görme engellilere işitsel; işitsel en-
gellilere de görsel bilgilendirme sis-
temini 50 otobüste hayata geçirdik. 
İçme suyunda 12 bin 241 ailemize 
yüzde 50 indirimlerin yanı sıra üc-
retsiz hizmeti de sunmaya devam 
ediyoruz.” 
AHMET MIHÇI’DAN BAŞKAN ALTAY’A 

TEŞEKKÜR 
Türkiye Sakatlar Derneği Konya 

Şube Başkanı Ahmet Mıhçı da en-
gelli dernekleri, sporcu ve ailelerini 
bir araya getiren Başkan Uğur İb-
rahim Altay’a teşekkür etti. Mıhçı, 
geçmişte engellilerin toplumsal ha-

yattan uzak olduğunu ancak günü-
müzde hayatın her alanında etkin 
bir şekilde bulunduklarını belirte-
rek, böyle bir ortamın oluşmasında 
emeği olan Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
önemli bir engelli dostu ve destek-
çisi olduğunu ifade etti. 
BAŞKAN ALTAY BAŞARILI ENGELLİ 

SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ 
Programın sonunda, Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, geçtiğimiz aylarda 
Spor Genel Müdürlüğü Spor Faali-
yetleri Başkanlığı tarafından yapılan 
Okul Sporları Yıldızlar Goalball Tür-
kiye Şampiyonası’nda erkeklerde 
Türkiye birincisi olan takım, kızlar-
da Türkiye üçüncüsü olan takım ile 
yine Türkiye Görme Engelliler Spor 
Federasyonu Görme Engelliler Ara-
sı Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 
4 dalda birinci olan Hatice Güçlü’yü 
ödüllendirdi. n HABER MERKEZİ
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BEYSEHIR HAZIRLAYAN

RASİM ATALAY

Beyşehir Belediyesi, tekstil fabrikası kuracak
Beyşehir Belediye Başkanı Mu-

rat Özaltun, Beyşehir Belediyesi 
olarak hazırladıkları bir proje kap-
samında ilçeye tekstil fabrikası kur-
mayı planladıklarını söyledi. Beyşe-
hir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nden 
Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde İlçe 
Kaymakamlığı tarafından düzenle-
nen ve kurum amirleri, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve mahalle 
muhtarlarının da katıldığı istişa-
re toplantısında konuşan Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’de 
İlçe Belediyesi olarak istihdama 
yönelik olarak hayata geçirecekleri 
projeye değindi.

Beyşehir’de, Kültür ve Yaşam 
Merkezi’nin yanında içerisinde 
tekstil makinelerinin bulunacağı ve 
ilçede yaşayıp istihdam imkanı bek-
leyen dezajantajlı kesimlere iş kapı-
sını aralayacak bir fabrika kurmayı 
planladıklarını vurgulayan Özaltun, 
“Bunu neden söylüyorum? Siz bü-
tün hizmetleri yapsanız da ilçenize 
vatandaş şunu söylüyor; ‘bana ne 
senin hizmetinden. Benim kızım, 
oğlum, damadım işsiz, bana iş kapı-
sı aç’ diyor.”şeklinde konuştu.

Beyşehir Belediyesi olarak sa-
dece ilçeye hizmet etme noktasında 
değil bölgeye yeni iş istihdamının 
kapılarının açılması için de bugüne 
kadar var güçleriyle çalıştıklarını ve 
bu konuda yoğun bir gayret ve ça-
banın içerisinde olduklarını anlatan 
Özaltun, Beyşehir Organize Sanayi 
Bölgesi’nde göreve geldiklerinde 4 
olan fabrika sayısının bugün 20’ye 
yükseldiğini ve önümüzdeki süreçte 
bu sayının daha da artacağını, Be-
lediye olarak ilgili tüm kurumlarla 
el ele vererek yatırımcıların önünü 
açacak çalışmalarla ilçede önemli 
bir sanayileşme hamlesine öncülük 
ettiklerini söyledi. Özaltun, organize 
sanayi bölgesi ile ilçeye yeni yatı-
rımcıların gelmesi için ilçe dışında 
yaşayan Beyşehirli işadamları ile sık 
sık biraraya gelerek bölgeye yatırım 
yapmaları konusunda girişimlerde 
bulunduklarını, bunun meyvesini 
de son dönemde ilçe olarak almaya 
başladıklarını kaydetti.

Yeni kurulan bu fabrikalarda 
çalışan çok sayıda işsiz insanın bu 
çalışmaların ardından evine ekmek 
götürme imkanına kavuştuğunu 
aktaran Özaltun, av tüfeği üretimi-
nin gözde merkezlerinden Huğlu 
ve Üzümlü mahallelerine kazandırı-
lacak yeni sanayi sitelerinin yapımı 

konusunda da Belediye olarak her 
türlü desteği verdiklerini hatırlata-
rak, burada da önümüzdeki süreçte 
yeni fabrikaların açılmasıyla istih-
dam imkanının ilçede en üst nokta-
lara çıkacağına dikkati çekti.

Beyşehir Belediyesi olarak bu 
çalışmalarla da yetinmeyerek istih-
dama yönelik ilçe genelinde KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi’nin de des-
teğiyle yeni bir proje başlattıklarını 
vurgulayan Özaltun, bu çerçevede 
Belediye’nin kendi imkanlarıyla 
433 kursiyere tekstil alanında eği-
tim imkanı sunacağını söyledi.

İki ay sürecek bu eğitim esna-
sında katılımcılara günlük 62 liralık 
bir ücret ödeneceğini vurgulayan 
Özaltun, şöyle devam etti: “İş is-
tihdamı bekleyen işsiz gençlerimiz 
burada kurulacak tekstil atölyele-
rinde dikiş makinesinde, overlok 
makinesinde eğitim alacak. Yani 
meslek öğrenirken cep harçlığı da 
alacak. Kurs sonunda bu eğitim-

lere katılanların yarısına Belediye 
olarak kendi kuracağımız tekstil 
fabrikasında iş imkanı sağlayacağız. 
Yani işe alacağız. Biz bu noktada 
çalışmaları başlattık. Bu fabrikamızı 
Belediyemizin 1071 kişilik kültür ve 
yaşam merkezinin yan tarafından 
büyük geniş bir alanda yapacağız. 
İnşallah Beyşehir Belediyesi, sadece 
Beyşehir’de değil, Türkiye genelin-
de tekstil fabrikası açan ilk belediye 
olacak. Bu konuda, önceliğimiz de-
zavantajlı kesimler olarak öngörü-
len bayanlar, engelliler, gençler ve 
hükümlüler olacak. Bu projeyi İŞ 
KUR desteğiyle, Kaymakamımızın 
da onayı ile bir protokol anlaşması 
çerçevesinde inşallah gerçekleşti-
receğiz. Belediyemizin bu noktada 
bütçesinden herhangi bir çıkış ol-
mayacak. Çünkü, bu proje için KOP 
Bölge Kalkınma İdaremizden de 
finansman desteği alıyoruz. Kurs 
ücretini ise İŞKUR karşılayacak. Bu 
proje devam ederken, ilçemize yeni 

tekstil fabrikaları kazandırılması ko-
nusunda da çalışmalarımız sürecek. 
Bu anlamda büyükşehirlerimiz-
de ilçemizin gururu olan işadamı 
hemşerilerimiz var. Onlardan da 
tekstil sektörünün ilçemizde daha 
da ivme kazanması konusunda yatı-
rım destekleri istiyor ve bekliyoruz. 
İnşallah, bu projemizin bu ayağı da 
devreye girdiğinde, Beyşehir Be-
lediyesi olarak sadece Türkiye’de 
değil, dünya çapında istihdam ko-
nusunda tüm kurumlara önemli bir 
rol model olmayı planlıyoruz.” Bey-
şehir Kaymakamı Yusuf Özdemir 
de konuşmasında, düzenledikleri 
toplantının mahiyeti ile ilgili bilgi-
ler verirken gündemdeki konularla 
ilgili mahalle muhtarlarının öneri ve 
taleplerini de dinlemek istediklerini 
söyledi. Toplantıda, Beyşehir’e bağlı 
mahallelerde yürütülen hizmet ve 
çalışmalar da masaya yatırılırken, 
hayata geçirilmesi istenilen farklı 
projeler de dile getirildi.

Başkan Özaltun, Yunus 
Sarı’lı milli takımı kutladı

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Dünya Takımlar 
Tekvando Şampiyonası’nda Tür-
kiye’ye dünya ikinciliğini kazandı-
ran Beyşehirli milli sporcu Yunus 
Sarı’nın da yer aldığı milli takım 
sporcularını elde ettiği başarıdan 
ötürü kutladı. Birleşik Arap Emir-
likleri’nin Fujairah şehrinde erkek-
ler, kadınlar ve karışık takım olmak 
üzere 3 farklı kategoride düzen-
lenen Dünya Takımlar Tekvando 
Şampiyonası’nda Türkiye Karışık 
Takımı dünya ikinciliği derecesini 
elde ederek gümüş madalyanın 

sahibi oldu. Her kategoride 8 ülke-
nin mücadele verdiği şampiyonada 
Türkiye Karışık Takımı kadrosunda 
erkeklerde Beyşehirli milli sporcu 
Yunus Sarı’nın yanısıra Hasan Can 
Lazoğlu, bayanlarda ise Sude Bulut 
ve İkra Kayır yer aldı. Bu dört spor-
cunun yer aldığı karışık takım Tür-
kiye’ye birincilik kazandırabilmek 
için şampiyonada ter döktü. Tür-
kiye Karışık Takımı çeyrek finalde 
Çin’i, yarı finalde ise Fildişi Sahil-
leri’ni mağlup ederek adını finale 
yazdırdı. Finalde Rusya’ya yenilen 
milli takım dünya ikincisi oldu.

Beyşehir’in camileri
pırıl pırıl oluyor

Beyşehir ilçesi sınırları içerisinde 
bulunan camiler Belediye’nin mobil 
temizlik ekibi tarafından periyodik 
olarak temizleniyor. Beyşehir Bele-
diye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı 
açıklamada, Beyşehir ilçe merkezi-
nin yanı sıra, dış mahallelerde İlçe 
Müftülüğü bünyesinde yer alan 
ibadethanelerin kurdukları mobil 
temizlik ekipleri tarafından periyo-
dik olarak genel bir temizlikten ge-
çirildiğini söyledi. Beyşehir Belediye 
Başkanı Mwrat Özaltun, bu çerçe-
vede Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
bünyesinde özel oluşturdukları mo-
bil temizlik aracının ilçe genelinde 
tüm mahallelere ulaşarak, camilerin 
tertemiz pırıl pırıl olması için sefer-

ber olduğunu belirtti. Özaltun, şun-
ları kaydetti: “Bizler için kutsal bir 
mekan olan camilerimizdeki halılar 
bu kapsamda yürütülen çalışmalar-
la özel makinelerle yıkanıp temizle-
nirken, ibadethanelerimizin müş-
temilatında yer alan ayakkabılıklar, 
kapı, duvar, ayna ve camlar da sili-
nerek genel ve kapsamlı bir temizlik 
çalışması yapılıyor. Bunun yanı sıra, 
cami önleri ve girişleri, şadırvan ve 
abdest alma yerleri ile tuvaletlerin 
genel temizlikleri de gerçekleştirili-
yor. Bunun yanısıra, 67 mahallemi-
zin tamamındaki camilerin şadırvan 
bahçe temizlikleri yapılıyor, ihtiyaç 
durumuna göre bakım onarım işleri 
de gerçekleştiriliyor.”

‘Evde bakımda örnek olduk’
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 

Özaltun, Beyşehir Belediyesi tarafın-
dan ilçe genelinde yaşayan yaşlı ve 
kimsesizlere yönelik olarak 4 yıl önce 
uygulamaya geçirdikleri evde bakım 
hizmetlerinin adeta hizmette sınır ta-
nımadığını söyledi

Beyşehir Belediyesi tarafından 
2014 yılında başlatılan evde bakım 
hizmeti aradan geçen 4 yılın ardından 
birçok belediyenin de örnek aldığı, 
uygulamaya geçirdiği bir proje oldu. 
Belediye bünyesinde kurulan evde 
bakım hizmetleri biriminin yürüttüğü 
birçok sosyal faaliyetle ilçede yaşayan 
ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldür-
düğünü vurgulayan Özaltun, “4,5 yıl 
önce belediye başkanı olarak göreve 
başlamamızla birlikte verdiğimiz bir 
talimatın ardından kurulan evde ba-
kım birimimiz ilçemizde yaşayan yaşlı, 
kimsesiz, engelli, bakıma ve yardıma 
muhtaç durumdaki tüm vatandaşla-
rımıza çok önemsediğimiz hizmetleri 
sunuyor. Onların daha sağlıklı ve iyi 
ortamlarda yaşam sürmesine imkan 
sağlıyor” dedi.

1 Temmuz 2014 tarihinden itiba-
ren ilçe genelindeki 12’si merkez, 55’i 
dış mahalle olmak üzere toplam 67 
mahalleye hizmet veren evde bakım 
biriminin kriterlere uygun vatandaşla-
rın yaşadıkları mekanların fiziki şartla-
rının iyileştirilerek daha iyi bir ortamda 
yaşam sürmelerine imkan sağlamakla 
birlikte, yalnız olmadıkları duygusunu 

da vererek aynı zamanda psikolojik 
destek sağlamayı da amaçladığını be-
lirten Özaltun, şu bilgileri verdi: “Be-
lediyemiz bünyesinde 4 personelle 
görev yapan ilgili birimimiz, bu sosyal 
faaliyetlerin yürütülmesinde gerçek 
ihtiyaç sahibi kimselerin tesbit edilme-
si için mahalle muhtarlarımız, sosyal 
yardımlaşma vakfımız, Sağlık Bakanlı-
ğı Evde Sağlık Hizmetleri ve ilçemizde 
faaliyet gösteren yardım amaçlı diğer 
derneklerimizden de destek alıyor. 
Bunların ışığında bölgemizde geniş 
kapsamlı bir alan taraması gerçekleş-
tiriliyor. Vatandaşlarımızdan da gelen 

bu konudaki talepler de değerlendiri-
lerek evde bakım hizmeti alacak kişiler 
belirleniyor. Beyşehir genelinde evde 
bakım hizmetine başlanılan tarihten 
bu yana ilçemizde 214 hane bu hiz-
metten istifade ettirilmiş. Halihazırda 
aktif olarak 95 aileye evde bakım hiz-
meti götürülüyor. Bu birimimiz ihtiyaç 
sahibi yaşlı ve kimsesizlere çok yönlü 
hizmet veriyor ve deyim yerindeyse 
hizmette adeta sınır tanımayan bir 
mesai gerçekleştiriyor. Birimimizden 
yararlanan hemşerilerimizin evlerin-
de 15’er günlük periyodik zamanlarda 
genel mekan temizlikleri yapılıyor. Bu 

maksatla evler tepeden tırnağa temiz-
lenirken, bu yönde geniş kapsamlı bir 
çalışma sergileniyor; evdeki halılar, tül 
ve perdeler, kişisel çamaşırlar ve bu-
laşıklar yıkanıyor. Mutfakta yemekler 
pişiriliyor, kış öncesi vatandaşlarımı-
zın baca temizliği, kış mevsiminde 
soba borularının temizliği yapılıyor. Bu 
evlerde yaşayan ve kişisel bakımları-
nı yapamayacak durumdakilerin ise 
banyo, saç sakal ve tırnak kesimi vs. 
bakımları da düzenli olarak gerçekleş-
tiriliyor. Evde banyo imkanı olmayan-
lar ise ekiplerimizce ilçe merkezindeki 
hamamlara belirli aralıklarla götürü-

lerek banyo ihtiyaçları da gideriliyor. 
Evlerde ihtiyaç halinde her türlü arı-
zanın giderilmesi, tamirat ve bakımlar 
da ekiplerimizce karşılanıyor. Ayrıca, 
vatandaşlarımız rahatsızlandıklarında 
araçlarımızla ilgili hastane ve sağlık 
kuruluşlarına götürülerek tedavi ve 
muayene olmaları sağlanıyor, tedavi 
ve muayene sürecinin sona ermesinin 
ardından tekrar yaşadıkları evlerine 
bırakılıyor. Hastanede tedavileri es-
nasında görevlilerimiz ihtiyaç halinde 
refakatçi olarak da hizmet verebiliyor.”

Evde bakım hizmetlerinden istifa-
de eden büyük bölümü yaşlı ve yalnız 

olan vatandaşların uzun süre yalnız 
kalmalarından dolayı, ziyaretlerine 
gelen veya arayan soranı olmadığı için 
yaşadıkları stresi üzerlerinden atmala-
rına yardımcı olunduğunu, bu anlam-
da kendilerine sık sık yapılan ziyaret-
lerle psikolojik destekler de verildiğini 
vurgulayan Özaltun, şunları kaydet-
ti: “Bu birimimizin hizmet vermeye 
başlamasıyla birlikte artık ilçemizde 
hiçbir vatandaşımız yalnız olmadığını 
hissetmekte, her sorununda kapısının 
çalınacağı bir birimin olduğuna biz-
zat tanıklık etmektedir. Bu birimimiz 
faaliyetlerini sürdürürken, belediye 
başkanı olarak bizler de ilçe yöneticile-
rimizle, teşkilat mensuplarımızla ya da 
meclis üyelerimizle sık sık ev ziyaretle-
ri yaparak bu durumdaki vatandaşla-
rımızla biraraya gelmeye sohbet edip, 
dert ve isteklerini dinlemeye özen 
göstermekteyiz. Beyşehir’de hayata 
geçirilmesiyle birlikte yüz güldüren 
bir hizmet haline dönüşen ve Beyşe-
hir Belediyemize bu alanda bir süre 
önce ödül de kazandıran Evde Bakım 
Hizmetlerimizin aradan geçen 4,5 yıl 
içerisinde örnek uygulama olarak alı-
narak birçok il ve ilçede de uygulama-
ya geçirilen bir proje olması da bizlere 
haklı bir onur ve gururu yaşatmakta-
dır. Zaten esas hedeflerimizden biri-
si de bu uygulamanın çevremizdeki 
birçok il ve ilçeye de örnek olması ve 
yaygınlaşması idi. Bunu görmenin de 
ayrıca mutluluğunu yaşamaktayız.”

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan yaşlı ve kimsesizlere 
yönelik olarak 4 yıl önce uygulamaya geçirdikleri evde bakım hizmetlerinin adeta hizmette sınır tanımadığını söyledi

Engelliler unutulmadı
Beyşehir Beledi-

ye Başkanı Özaltun, 
toplumda bazı 

insanların hayat-
larını fiziksel ya da 

zihinsel engelleriyle 
sürdürmek zorunda 
kaldığını belirterek, 

bu insanların top-
lumun bir parçası 

olduğunu vurguladı.



Konya merkezli FETÖ/PDY 
soruşturması kapsamında, 34 
muvazzaf asker hakkında yaka-
lama kararı çıkarıldı. Operasyon 
kapsamında 15 zanlı gözaltına 
alınırken, 19 şahsın yakalanma-
sı için çalışmalar sürüyor. 

Edinilen bilgilere göre, 
Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı tarafından FETÖ/PDY Türk 
Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) 
yapılanmasına yönelik soruş-
turma başlatıldı. Bu kapsamda, 
örgüt mensuplarına ‘mahrem 
imamlık’ yaptığı öne sürülen 
34 muvazzaf asker hakkında 24 
ilde yakalama kararı çıkarıldı. 
Soruşturma kapsamında belir-

lenen şüphelilerin yakalanması 
için Konya İl Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık Organize Suç-
larla Mücadele Şubesi ekipleri, 
sabah saatlerinde adreslere eş 
zamanlı baskın düzenledi. Yapı-
lan baskınlarda Konya ve diğer 
iller olmak üzere toplamda 15 
şahıs gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan şüpheliler, Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde sağ-
lık kontrolünden geçirildikten 
sonra ifadeleri alınmak üzere 
emniyete götürüldü. Adresle-
rinde bulunamayan 19 zanlının 
yakalanması için de çalışmaların 
sürdüğü öğrenildi.
n İHA
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Sarayönü ilçesindeki çiğ köfte-
cide, aralarında husumet olan Yu-
suf Ateş’i (31) tabancayla vurup, 
bıçaklayarak, öldürdüğü gerek-
çesiyle tutuklu yargılanan Tayyar 
Akdağ (26), ‘kasten adam öldür-
me’ suçundan ‘iyi hal’ indirimi de 
uygulanarak, 15 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı.

Olay, 30 Nisan 2017’de, Ladik 
Mahallesi’nde bulunan çiğ köfte-
cide meydana geldi. Evli ve 2 ço-
cuk babası Yusuf Ateş çiğ köfteci-
ye girdikten sonra, iddiaya göre, 
arkasından aralarında husumet 
olan Tayyar Akdağ içeri girdi. Ak-
dağ, yanındaki ruhsatsız tabancay-
la Ateş’e 5 el ateş etti. Akdağ, daha 
sonra Ateş’i bıçakladı. İhbar üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptı-
ğı kontrolde, Yusuf Ateş’in hayatını 
kaybettiğini belirledi. Olay sonrası 
suç aleti tabancayı yere atıp, kaçan 
Tayyar Akdağ ise kısa sürede baba-
sı tarafından Sarayönü İlçe Jandar-
ma Komutanlığı’na teslim edildi. 
Akdağ’ın, jandarmadaki ifadesinde, 
Ateş’i öldürdüğü için pişman ol-
madığını söylediği öğrenildi. Jan-
darmadaki sorgusunun ardından 
adliyeye sevk edilen Tayyar Akdağ, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘İYİ HAL’ İNDİRİMİ
Tutuklu sanık Tayyar Ak-

dağ hakkında, ‘kasten adam öldür-
me’ suçundan Konya 1’inci Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 

Davanın son duruşması görülür-
ken, Tayyar Akdağ’ın savunması 
alındı. Akdağ, son savunmasında, 
“Yusuf beni tahrik ettiği için bu 
olay meydana geldi. Beni tahrik 
etmeseydi ona bir şey yapmayacak-
tım” dedi. Mahkeme heyeti, savun-
maların ardından kararını açıkladı. 
Heyet, Akdağ’a ‘kasten adam öl-
dürme’ suçundan önce ömür boyu 
hapis cezası verdi. Ceza, daha son-
ra suçun tahrik altından işlendiği 
belirtilip, sanığın mahkemedeki 
‘iyi hali’ göz önünde bulundurula-
rak, 15 yıla indirildi. 
n DHA

24 ilde FETÖ operasyonu:
34 gözaltı kararı 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
5 Aralık 2018 Çarşamba  • Yıl: 11 • Sayı: 3510

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY

18 yaşındaki genç
tuvalette ölü bulundu

Çığ altında kalan dağcının
yakınları Niğde’ye gitti

Konya’da aşırı dozda uyuş-
turucu kullandığı iddia edilen 
18 yaşındaki genç, umumi 
tuvalette ölü bulundu. Olay, 
saat 09.30 sıralarında merkez 
Karatay ilçesi Şerafettin Sokak 
yakınında bulunan bir umumi 
tuvalette meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, tuvaletin kadın 
bölümüne giren tuvalet görev-
lisi yerde bir erkeğin hareketsiz 
yattığını gördü. Bunun üzerine 
durum polis ve sağlık ekiple-

rine bildirildi. İhbar üzerine 
olay yerine gelen sağlık ekipleri 
gencin hayatını kaybettiğini be-
lirledi. Polis ekipleri ise yaptığı 
incelemelerde gencin 18 yaşın-
daki Ö.E. olduğunu tespit etti. 
Gencin cansız bedeni yapılan 
incelemenin ardından otopsi 
yapılmak üzere morga kaldırıl-
dı. Polis ekipleri Ö.E.’nin aşırı 
dozda uyuşturucu kullanarak 
hayatını kaybetmiş olabileceği 
ihtimali üzerine duruyor.  n İHA

Niğde’nin Çamardı ilçesin-
deki Demirkazık Dağı’nda tır-
manış yaparken düşen çığın al-
tında kalan, arama çalışmaları 
süren dağcı Mustafa Kemal Ka-
rakoç’un (26), Konya’daki ba-
bası ve yakınları, bölgeye gitti.

Çamardı ilçesinde pazar 
günü Demirkazık Dağı Eznevit 
zirvesine tırmanış gerçekleş-
tiren, Hilal İşcan ile Mustafa 
Kemal Karakoç, saat 16.00 
sıralarında inişe geçtiklerin-
de üzerlerine çığ düştü. İşcan, 
kar kütlesinin altında kendi 
imkanıyla kurtulurken, Kara-
koç’a ise henüz ulaşılamadı. 
Konya’nın Kadınhanı ilçesine 
bağlı Atlantı Mahallesi’nde otu-
ran Mustafa Kemal Karakoç’un 
babası Mehmet Karakoç’un ya-
kınlarıyla birlikte haberi aldık-
tan sonra Niğde’ye gittiği öğre-
nildi. Karakoç’un Konya’da özel 
bir şirkette çalıştığı, tutkunu ol-
duğu dağlarda hafta sonları tır-

manış yapmaya gittiği belirtil-
di. Mustafa Kemal Karakoç’un 
geçen yıl bir tırmanış sırasında 
düşerek yaralandığı ve bacağı-
na platin takıldığı öğrenildi.
DAĞCIYI ARAMA ÇALIŞMALARI 

YENİDEN BAŞLADI
Üzerine çığ düşen 2 dağcı-

dan kurtarılan Hilal İşcan, De-
mirkazık dağ evine gelerek, Ça-
mardı Kaymakamı Emrah 
Akduman ile görüşüp, olayın 
detaylarını ise kurtarma ekip-
lerine anlattı. İşcan, burada 

gazetecilerin sorularına yanıt 
vermedi. Çığ altında kalan Ke-
mal Karakoç’un ağabeyi Ahmet 
Karakoç ise hala umutlu ol-
duklarını belirterek, “Allah’tan 
umudumuzu kesmiyoruz, 
bekliyoruz. İnşallah ölü, yaralı 
neyse umudumuzu koruyoruz. 
Kemal, dağcılığı seviyordu. 2- 3 
yıldır gidiyordu. Çoğundan ha-
berimiz yoktu. Bir tutkusu var-
dı. Konya’dan geldik. Babamla 
amcamla beklemeye devam 
ediyoruz” dedi.  n DHA

Sarayönü’nde bir çiğköftecide aralarında husumet bulunan Yusuf Ateş’i öldürdüğü gerekçesiy-
le tutuklu yargılanan Tayyar Akdağ, iyi hal indirimi de uygulanarak 15 yıl hapisle cezalandırıldı

Ereğli’de 7 ay önce kırmızı 
ışıkta bekleyen minibüs sürücü-
sü, husumetlisi tarafından pom-
palı tüfekle vurularak öldürüldü. 
Cinayet zanlısı olaydan sonra po-
lise teslim olurken, polis ekipleri 
ise cinayet soruşturmasıyla ilgili 6 
şüpheliyi daha gözaltına aldı. 

Olay, 29 Mayıs günü İnönü 
Caddesi belediye önündeki ışık-
larda meydana geldi. İddiaya 
göre, İsmail Candan (22), 42 HB 
530 plakalı minibüsüyle kırmızı 
ışıkta beklediği sırada daha önce 
aralarında husumet bulunan Ko-
ray C. tarafından aracın sağ ca-
mından pompalı tüfekle açılan 
ateş sonucu vuruldu. Açılan 5 el 
ateş sonucu minibüs sürücüsü İs-
mail Candan olay yerinde hayatını 
kaybetti. Olaydan sonra kaçan ci-
nayet zanlısı Koray C. ise aynı gün 
polise teslim oldu. Zanlı tutukla-
narak cezaevine gönderilirken, 
cinayet soruşturması derinleştiri-
lerek sürdürüldü. 

Ereğli İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekiplerinin kasten öldürme 
olayı ile ilgili olarak yürüttüğü 

soruşturma kapsamında 6 şa-
hıs olaydan 7 ay sonra gözaltına 
aldı. Polis ekiplerince yapılan ça-
lışmalar neticesinde 4 ayrı adres-
te 6 zanlının yakalanması ve suç 
unsurlarının ele geçirilmesine 

yönelik yapılan aramada 2 adet 
tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet 
kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 
79 adet av tüfeği fişeği, 29 adet 
tabanca mermisi bulunarak el ko-
nuldu. 6 şüpheli ise yakalanarak 

gözaltına alındı. 
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlü-

ğünün suç ve suçlularla mücade-
lesi devam ederken, soruşturma-
nın ise devam ettiği öğrenildi.
n İHA

Ereğli’deki cinayet soruşturmasında 6 gözaltı 

Çiğ köftecideki 
cinayete 15 yıl hapis
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Akörenli doktorlar Konya’da buluştu
Akören Sağlık Platformu, Tür-

kiye’nin değişik il ve Konya mer-
kez ile ilçelerinde görevli 200’e 
yakın Akörenli doktorun envante-
rini çıkartarak bir çatı altında bu-
luşturdu. Bayır Dıamond Otel’de 
yapılan ilk tanışma toplantısında 
Akören Sağlık Platformu Başkanı 
ve Selçuk Üniversitesi eski Rek-
törü Prof. Dr. Abdurrahman Kutlu 
adına konuşan eşi Prof. Dr. Ruhu-
şen Kutlu, ülke genelinde Akörenli 
doktorların 200 kişiye yaklaştığını 
belirterek “Bu sayı önümüzdeki 
yıllarda artarak devam edecek. 
Anadolu çocuklarına her alanda 
üniversite kapılarını açan merhum 
Prof. Dr. İhsan Doğramacı’dır. 
YÖK Kanunu ile Anadolu’da yedi 
şehirde tıp fakültesi açmıştır. Bun-
lar Erzurum, Kayseri, Sivas, Trab-
zon, Samsun ve Eskişehir ile Kon-
ya Meram Tıp Fakülteleridir. Bu ilk 
toplantı inşallah birbirimizi tanı-
mamıza ve kaynaşmamıza vesile 

olur. Mesleki dayanışma açısından 
da bu çok yararlı olur. Bu tür top-
lantıların iki yılda bir yapılmasının 
yararlı olacağını düşünüyoruz. 
Gelecek toplantının Akören’de 
yapılmasını teklif ederim. Orada 
yapılacak toplantıya aileler olarak 
çocuklar ve torunlarla beraber ola-
rak katılmanın, Akören’i görme ve 
tanıma yönünde çok faydalı olaca-
ğını düşünüyoruz” dedi.

“DOKTORLAR SABIRLI VE 
MERHAMETLİ OLMALI”

Organizasyonda kendisine yar-
dımcı olan Muzaffer, Sedat, Kemal 
ve Savaş beylere teşekkür eden 
Kutlu, genç meslektaşlarına ise şu 
tavsiyelerde bulundu: “Mesleğini-
zi icra ederken sabırlı olun, mer-
hametli olun. Size gelen hastanın 
dolmuş parasında bile zorlandığını 
hatırınıza getirin. İnsanların işle-
rini kolaylaştırın. Bulunduğunuz 
ortamlarda fark yaratın. Kendi 
alanınızdaki yenilikleri takip edin. 
Kendinizi yenileyin ve geliştirin.” 

Prof. Ruhuşen Kutlu da kendi adı-
na yaptığı selamlama konuşma-
sında, 40 yıllık Akviran gelini ol-
duğunu ve Akviranlıları yakından 
tanıdığını söyledi. Kutlu, Kurban 
Bayramlarında, Akviran’da kayın-
validesinin evinde yaşadığı anıları-
nı anlatırken çok duygulandı.

Konya Vali Yardımcısı Meh-
met Aydın da yaptığı konuşmada, 
Akörenli bir bürokrat olarak 41 
yıllık hizmetten sonra yakın za-
manda Konya’ya atandığını ifade 

ederek “zaman mefhumu olmak-
sızın her türlü bilgiye ve sorunla-
rın halledilmesi yönünde kapım ve 
telefonum açıktır” diyerek teşek-
kürlerini iletti.

AKÖREN ANAYASASININ 
İLK DÖRT MADDESİ

Platform Sekreteri Muzaffer 
Tulukcu da, Akören’in 3D1G ku-
ralı olduğunu hatırlatarak “Bu 
kural Akören anayasasının ilk 
dört maddesidir. Değişmesi dahi 
tartışılamaz olan bu maddeler; 

“Devlet, Din, Damat ve Gelin”-
dir, dedi. Katılımcılara Akören 
tarihini anlatan Tulukcu, tanışma 
ve kaynaşma toplantısına katı-
lım sağlayan 80 doktora, Akören 
Sağlık Platformu’nun hazırladığı 
195 Akörenli Doktorun bilgilerinin 
yer aldığı dosyayı dağıttı. Yemekli 
toplantının sonunda Akören’in ilk 
doktorları ile Akören Hastanesi ile 
sağlık hizmetlerine katkı yapanla-
ra teşekkür plaketi takdim edildi.

Bayır Dıamond Otel Elmas 
Toplantı Salonu’nda düzenlenen 
Akörenli Doktorlar Toplantısı’na 
Konya Vali Yardımcısı Mehmet 
Aydın, S.Ü. eski Rektörü Prof. Dr. 
Abdurrahman Kutlu, Prof. Dr. Ru-
huşen Kutlu, Prof. Dr. Önder Kut-
lu, Anıt Hastanesi Başhekimi Dr. 
Kudsi Öncü, Akademi Hastanesi 
Başhekimi Dr. Eyüp Çetin ve An-
kara ile civar il ve ilçelerde görevli 
Akörenliler katıldı. 
n HABER MERKEZİ

Halkapınar İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Yaşa Oku, Oku Yaşa 
Projesi ile anlayarak okuyan ve 
okuduğuyla yaşam arasında bağ 
kurabilen öğrenciler yetiştirme-
yi hedefliyor.  Halkapınar İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede 
ilkokuldan lise düzeyine kadar 
tüm öğrencileri kapsayan ve 3 
yıl sürecek Yaşa Oku, Oku Yaşa 
Projesi başlattı. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Saffet Çağlar, yaptığı 
açıklamada, projeyle ilçede eği-
tim gören öğrencilerin, yaşam 
ile okuma, okumayla yaşadığı 
çevrenin farkında olan, sorum-
luk sahibi bireyler olmalarını 
hedeflediklerini söyledi. Top-
lumda, okuma, okuduğunu an-
lama ve yorumlama konusunda 
sorunlar olduğunu dile getiren 
Çağlar, şunları söyledi: ‘’Ünlü 
düşünür ve filozof Konfüçyüs’ün 
dediği gibi, ‘Duyduğumu unu-
turum, gördüğümü hatırlarım, 
yaptığımı anlarım’ sözünden ha-

reketle Halkapınar’da öğrenim 
gören ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencileri bu proje kapsamında 
belirlenen konular üzerinde ki-
taplar okuyacak, okudukları ko-

nular ile ilgili araştırma, sunum, 
kısa film, fotoğraf, çekimleri rö-
portajlar yaparak okuduklarını 
yaşamaları özümsemeleri sağla-
nacak ve proje sonunda sosyal, 

kültürel ve doğal çevresine karşı 
daha duyarlı daha bilinçli birey-
ler olmalarına katkı sağlamayı 
hedefliyoruz.” 
n AA

Derebucak’ta acil
durum tatbikatı yapıldı

‘Kim Bizi Yönetiyor’
projesi hayata geçirildi

Derebucak Devlet Hastane-
si’nde gerçekleştirilen afet ve acil 
durum tatbikatı gerçeğini aratma-
dı. Konya İl Sağlık Müdürlüğü Acil 
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tara-
fından, Derebucak Devlet Hasta-
nesi’nin olası bir afet durumunda 
risklerini ortaya çıkarmak, bu risk-
ler karşısındaki hareket tarzının 
belirlenmesi amacıyla hastane afet 
ve acil durum (HAP) kapsamında 
masa başı ve saha tatbikatı gerçek-
leştirildi. Tatbikat öncesinde afet 
ve acil durum planı çerçevesinde 
olası senaryolar hazırlanırken, yö-
netim, koordinasyon, planlama, 

iletişim öğeleri kapsamında tah-
liye, transfer, toplanma ve müda-
hale şekilleri belirlendi. Ardından 
başlatılan tatbikata Konya Büyük-
şehir Belediyesi itfaiye ekibinin de 
aralarında olduğu, hastane perso-
neli söndürme, kurtarma, koruma, 
ilk yardım ve olay yeri yönetim 
ekipleri katıldı. Gerçeğini aratma-
yan tatbikat kapsamında hasta-
nede yatan hastalar kısa sürede 
binadan tahliye edilirken, senaryo 
gereği çıkarılan yangın müdahale 
ile söndürüldü ve böylece persone-
lin reaksiyon süresi ölçüldü.
n AA

Akşehir Devlet Hastanesindeki imkanların yetersizliği nedeniyle acilen Konya’ya sevk edilmesi gereken ve “yaşaması zor” 
denilen hasta, Duman’ın literatür araştırmalarında rastladığı, nadir uygulanan pıhtı eritici tedavi sayesinde hayata döndü

Doktorun araştırması
hayatını kurtardı

Akşehir’de geçirdiği kalp krizi 
üzerine kaldırıldığı hastanede, kalp 
kapakçığında pıhtı toplanması tespit 
edilen 72 yaşındaki İsmet Uğur’u, 
kardiyoloji uzmanı doktor Çetin 
Duman’ın mesleğine ilişkin araştır-
malardaki hassasiyeti kurtardı. Ön-
ceden geçirdiği operasyonla değişti-
rilen mitral kalp kapakçığında pıhtı 
toplanması sonucu kalp krizi geçiren 
Uğur, yakınları tarafından Akşehir 
Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Burada, ilk tetkikleri hastanenin 
kardiyoloji uzmanı Dr. Çetin Duman 
tarafından yapılan Uğur’un teknik 
ekipman yetersizliği nedeniyle aci-
len Konya’da sevk edilmesine karar 
verildi. Duman, durumu ağır olan 
hastaya daha önce literatür araştır-
malarında rastladığı “pıhtı eritme” 
yöntemini sevk öncesi uygulama-
ya karar verdi. Hastanedeki diğer 
doktorların, “yaşaması zor” gözüyle 
baktığı Uğur, bu yöntem sayesinde 
hayata tutundu. İlk müdahalesi yapı-
lan hasta, sevk edildiği Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesindeki yoğun 
bakım sürecinin ardından sağlığına 
kavuşarak taburcu edildi. 

‘SEVK EDİLMESİNDE CİDDİ 
YAŞAMSAL RİSK BULUNUYORDU’

Akşehir Devlet Hastanesi Kardi-
yoloji Uzmanı Dr. Çetin Duman, kalp 
kapakçığı değiştirilen hastalarda kanı 
sulandırıcı ilaç kullanımına rağmen 
zamanla pıhtı oluşabildiğini söyledi. 
Bu pıhtının kapakçığın çalışmasını 
engellediğini belirten Duman, “Bu 
durumda yaygın olarak uygulanan 
tedavi yöntemi, ameliyatla pıhtıya 
müdahale edilmesidir ancak has-
tanemize acil olarak getirilen İsmet 
Uğur için bu ihtimal zayıf kalmıştı. 
Hastanemizde kardiyoloji ameliyat-

ları yapılmadığı ve direkt Konya’ya 
sevk edilmesinde ciddi yaşamsal risk 
bulunduğu için hastaya pıhtı eritme 
tedavisi uyguladık.” diye konuştu. 

‘DERİN ŞOK TABLOSUNDAYDI’
Duman, yakından takip ettiği 

tıp literatüründe yer alan bir teda-
vi yöntemini uygulayarak hastaya 
acil müdahalede bulunduğunu ifa-
de ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Hastamız hastaneye genel durum 
bozukluğu ve nefes darlığıyla getiril-
di. Tansiyonu 50-30, nabzı dakikada 
55’ti. Hasta derin şok tablosundaydı. 
Sol kapakta pıhtıya bağlı hareketler-
de ileri derece azalma tespit ettik. 
Yapılan çalışmalarda, kalp damar 

cerrahisi ünitesi olmayan merkez-
lerde pıhtı eritici tedavinin etkili ve 
güvenli olduğu gösterildiğinden, he-
men pıhtı eritici tedaviye başladık. 
Durumunu stabil hale getirdikten 
sonra da Konya’ya sevk ettik. Bu te-
davinin başarılı olması, sol kapakta 
pıhtılaşmaya bağlı şok tablosundaki 
hastaların tedavisine ışık tutması yö-
nünden önem taşıyor.”

Akşehir Devlet Hastanesi Baş-
hekimi Bülent Erdem de hastanenin 
acil sevisine gelen hastanın, uzman 
doktor Duman’ın titiz tedavi süreci 
sonucu sağlığına kavuştuğunu ak-
tardı. Erdem, uygulanan yöntemin 
dünyada nadir yapılan müdahaleler-

den olduğunu vurgulayarak, şunları 
kaydetti: “Yaptığımız araştırmalar-
da, dünya literatüründe bu şekilde 
tedaviyle şifa bulan hasta sayısının 
21, hastamızın tablosunda gelen 
hasta sayısının ise sadece 4 ya da 
5 olduğunu gördük. Doktorumuza, 
dünyada sadece birkaç tanesi ba-
şarılı olmuş bu tedaviyi uyguladığı 
için çok teşekkür ediyoruz.” Yerinde 
ve acil müdahaleyle hayata yeniden 
tutunan İsmet Uğur ise sağlığına 
kavuştuğunu, kontrollerinin devam 
ettiğini dile getirerek, “Kendimi çok 
iyi hissediyorum. Doktoruma ve has-
tane yönetimine çok teşekkür ediyo-
rum.” dedi.  n AA

Derebucak Kaymakamlığı ta-
rafından eğitim kurumlarına yöne-
lik hazırlanan “Kim Bizi Yönetiyor” 
konulu proje hayata geçirildi. İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, 
yaptığı yazılı açıklamada, Derebu-
cak Kaymakamı Coşkun Doğan 
tarafından ilçede bulunan okul ve 
eğitim kurumlarında öğrenim gö-
ren öğrencilerin devleti yöneten 
yöneticilerle görevlerini öğrenme-
si amacıyla hazırlatılan bir proje 
kapsamında çalışma başlatıldığını 
belirtti. Proje çerçevesinde Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile TBMM Başkanı, Milli Eğitim 
Bakanı ve Konya Valisi’nin özel 
boyutlardaki portre ve bilgilerini 
içeren panoların okullardaki uygun 
alanlara konulduğunu vurgulayan 
Akçay, “Öğrencilerimizin dikkatini 
ve ilgisini çekmeye yönelik özel bo-
yut, renk ve görsellerde hazırlanan 
birleşik tablolarla gelecek neslin 
yöneticilerine karşı bilgi ve alaka-
larının arttırılması hedeflenmekte-
dir.” ifadelerini kullandı.  
n AA

Anlayarak okuyup yaşayarak öğrenecekler
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VASIFSIZ
BAY

ELEMANLAR
ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK+YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 Ümmü Berna KAYA’nın babası

Rahmi KAYA’nın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

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

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın: 908963    www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
3+1 daireler

0531 710 88 76

Karatay Belediyesi tara-
fından Karatay Halk Eğitim 
Müdürlüğü’ne tahsis edilen 
Sedirler Sosyal Tesisleri’nin 
toplantı salonunda Karatay 
Kaymakamlığı tarafından 
düzenlenen Muhtarlarla is-
tişare toplantısına; Karatay 
Kaymakamı Abdullah Selim 
Parlar, Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli, İlçe 
Emniyet Müdürü Mustafa 
Demirgül, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Büyükmanav, 
Karatay Tapu Müdürü Mus-
tafa Yağan,  İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Esat 
Altuntaş, Karatay Halk Eğitim 
Müdürü İbrahim Sardoğan 
ve Muhtarlar katıldı. Karatay 
Tapu Müdürü Mustafa Yağan 
toplantıda gerçekleştirdiği 
sunumda “WEB Tapu” hiz-
metleri hakkında bilgi verdi. 
WEB Tapu sisteminin tüm 
vatandaşların ve ticaret sici-
linde kayıtlı şirketlerin taşın-
mazlarını internet ortamında 
takip edebildikleri ve yönete-
bildikleri bir sistem olduğu-
nu belirten Mustafa Yağan, 
Web Tapu tapu sistemi ile 
taşınmazların tapu kayıt ve 
konum bilgileri dahil pek çok 
veriye ulaşılabildiğini söyledi. 
“Taşınmazlarınızı evinizden 
yönetin” sloganı ile vatandaş-
ların Tapu Müdürlüklerine 
gitmeden internetten başvu-
rularını yapabileceklerini ve 
evraklarını gönderebilecekle-
rini belirten Mustafa Yağan, 
Tapu Müdürlüğüne gitmeden 
işlemlerin başlatılarak son 
aşamaya getirileceğini belirt-
ti.  Karatay Belediye Başkanı 

Mehmet Hançerli, muhtar-
larla düzenli olarak bir araya 
gelerek istişarelerde bulun-
maktan duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Muhtarların 
mahallelerindeki eksiklikleri, 
yapılması gereken çalışma-
ları en iyi bilen kişiler oldu-

ğunu dile getirerek; muhtar-
larla koordinasyon içerisinde 
gerçekleştirilen çalışmaların 
büyük bir öneme sahip ol-
duğunu vurguladı. Başkan 
Hançerli, Karatay Tapu Mü-
dürlüğüne özverili çalışmala-
rı için teşekkür etti. Başkan 

Hançerli, Karatay’da toplam 
19.700.000 m² alanda reviz-
yon imar planı hazırlandığı-
nı belirterek, Karatay Tapu 
Müdürlüğü’nün de yoğun bir 
çalışma içerisinde olduğunu 
dile getirdi. Başkan Hançerli, 
Karatay Tapu Müdürlüğü’ne 
çalışmalarından dolayı teşek-
kür etti.  Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar, Kara-
tay’da kurumlar arası işbirliği 
ve uyumun en güzel örnekle-
rinin gerçekleştiğini söyledi. 
Konuşmaların ve sunumların 
ardından Muhtarların istek, 
temenni ve mahallelerin ih-
tiyaçlarını dile getirmesi ve 
yapılan çalışmalar ile ilgili de-
ğerlendirmeler yapılması ile 
program devam etti.
n HABER MERKEZİ 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi 
Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Tüm Gönüllü İtfaiyeciler Derneği işbir-
liğiyle Ulusal Gönüllü İtfaiyecilik Çalıştayı 
düzenlendi. 

İki gün süren çalıştayda Dünyada ve 
Türkiye’de Gönüllü İtfaiyecilik, Belediye 
Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 
ve Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği konu-
ları ele alındı. 

Oturumlara katılan Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selim 
Büyükkarakurt, “Böyle programlarla bu 
konuda vatandaşlarımızın duyarlılığını 
artırmış oluyoruz. İnşallah iyi bir yönet-
melikle iyi bir çalışmayla örnek oluruz ve 

Türkiye’nin her yerinde uygulanır” dedi. 
Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahip-

liğinde düzenlenen çalıştay kapsamında 
katılımcılarının görüş ve önerileri rapor 
haline getirilerek, Türkiye’de gönüllü itfa-
iyeciliğin yaygınlaştırılması için Ulusal Gö-
nüllü İtfaiyecilik mevzuatı oluşturulacak 
ve ilgili kurumlara iletilecek. 

Çalıştaya; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, İçiş-
leri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yöne-
tim Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, 
Orman Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi 
Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinden 
yöneticiler katıldı.   n HABER MERKEZİ

Gönüllü itfaiyecilik çalıştayı yapıldıKaratay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay’daki muhtarlarla biraraya gel-
di. Toplantıda Karatay’daki kurumlar arası işbirliğinin örnek olduğuna vurgu yapıldı 

Karatay’da kurumlar 
arası işbirliği örnek

ZAYİ
100. Yıl Merkezi Eğitim Merkezi’nden almış olduğum Oto Boyacılık Kalfalık Belgemi 
kaybettim, hükümsüzdür.

MUHTEREM YAZGAN

Z-429
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2018 yılı birçok sektör için pek 
iç açıcı geçmedi. İnşaat sektöründe-
ki kötü gidişatın vitrinde tutulması, 
diğer sektörlerdeki manzarayı ka-
muoyundan gizliyor sanki.

*** *** *** 
Mesela ülkenin maddi ve ma-

nevi geleceğinin teminatı olan 
‘TARIM’ alanındaki kırmızı alarmı ne 
zaman duyacağımız merak oluştu-
ruyor daha doğrusu. 

*** *** ***
TARIM’da iki yönlü bir kriz söz 

konusu. Ürünün para etmemesi, 
sırtlarındaki yükler(elektrik, mazot, 
gübre vs.) gibi durumlardan dolayı 

çiftçinin durumu pek iç açıcı değil. 
*** *** ***
Bunun akabinde özelde Konya, 

genelde Türkiye sanayisi için büyük 
önem arz eden tarım makineleri 
üreticileri de çiftçilerle kombin ola-
rak büyük bir kriz ile karşı karşıya.

*** *** ***
Malum Konya Türkiye’nin hem 

tarım şehri hem de Türkiye’nin top-
lam tarım makineleri üretiminin yüz-
de 65’ini karşılayan bir şehir. Yani 
tarım makineleri üretiminde lider bir 
şehiriz. Toprak işleme, ekim grubu, 
ilaçlama, yem karma gibi stratejik 
birçok ürünü üretip dünyanın 4 bir 

yanına satıyoruz…
*** * * *  

***
Fakat… Bugün 

geldiğimiz durumu 
kısa ve öz anlatacak 
olursak Konya’da ta-
rım makineleri üreti-
mi durmak üzere… 
Birçok firma şimdiden 
önlemini aldı almaya de-
vam ediyor. 

*** *** ***

Nitekim artan 
hammadde maliyetleri 
üreticileri ziyadesiyle 
zorlamıştı. Üreticilerin 
birçoğu imalat ma-
liyetlerindeki artışın 
tamamını ürünlere yan-
sıtamadılar bile. Çünkü 
çiftçinin durumu orta-
daydı. Çiftçi bu yıl ne 

traktöre ne ekipmana para ayırama-
dığı için üreten fabrikaların önünde 
de bayilerin önünde de makineler 

satılmayı bekler hale geldi. 
*** *** ***
TÜİK rakamlarına bakacak 

olursak traktör satışlarındaki hafife 
alınmayacak düşüş de, bizim tezi-
mizi doğruluyor zaten.  

Bakınız; TÜİK tarafından yayın-
lanan istatistiklere göre, 2018 yılı 
Ekim ayında 3 bin 698 adet traktö-
rün trafik tescili yapıldı. Tescil edilen 
traktör sayısı, bir önceki yılın Ekim 
ayına göre Yüzde 52,6 seviyesinde 
azaldı. Buna göre yılın ilk 10 ayında 
toplam 40 bin 892 adet traktörün 
satışı yapılırken, geçen sene bu 
değer 58 bin 101 seviyesindeydi. Bu 

trende göre sektör, iç pazarı 45 bin 
gibi bir satış rakamıyla kapayacak. 

*** *** ***
Rakamlara bakıldığı zaman 

böylece pazarda yaşanan daralma 
yüzde 40 seviyesine yaklaşacak…

*** *** ***
Toparlayacak olursak; özetle 

tarımın her alanı sıkıntıda. Sanayi-
mizin lokomotifi Tarım makineleri 
sektörünü şu an ihracat ayakta tu-
tuyor. Ama iç piyasadaki daralmaya 
kısa vadede Bypass yapılmaz ise 
sektörün dev markalarından üzen 
haberler duyabiliriz. Allah esirge-
sin…

TARIM, ‘TARUMAR’ OLUYOR

Aksaray’da  Fatik  Sert’in  yıl-
başında  satmak  için  beslediği 
10  hindisi  çalındı.  Gözyaşlarını 
tutamayan Sert,  ‘’Hindileri vere-
siye  alıp  besliyorum.  Yılbaşında 
Konya’ya gidip satıyorum. Kazan-
dığım  parayla  da  geçimimi  sağ-
lamaya  çalışıyorum’’  dedi.  Polis, 
hırsızları  yakalamak  için  çalışma 
başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Tacin 
Mahallesi  1811  Sokak’ta  mey-
dana  geldi.  Yalnız  yaşayan  Fatik 
Sert,  evinde  sabah  uyandığında 
hindilerinin sesini duydu. 
Dışarı  çıkan  Sert,  evin  bah-

çesindeki  kulübede  beslediği  15 
hindiden  10’unun  eksik  olduğu-
nu fark etti. Hindilerin çalındığını 
belirleyen Fatik Sert, polise haber 

verdi. Polis, hindileri çalan kişi ya 
da kişileri yakalamak için çalışma 
başlattı.
Hindileri satarak geçimini sağ-

lamaya  çalıştığını  belirten  Fatik 
Sert,  gözyaşlarına  hakim  olama-
dı.  Sert,  ‘’Bir  hayırseverin  evin-
de  kira  vermeden  oturuyorum. 
Sabah hindilerin sesi geldi. Çıkıp 
baktığımda  10  tanesinin  çalındı-

ğını  gördüm.  Kimsesiz  ve  yalnız 
yaşadığım için mi çaldılar? Daha 
önce  evlere  temizliğe  giderek 
geçimimi sağlıyordum. Şimdi  ise 
temizliğe gidemiyorum. Hindileri 
veresiye  alıp  besliyorum.  Yılba-
şında  Konya’ya  gidip  satıyorum. 
Kazandığım parayla da geçimimi 
sağlamaya çalışıyorum’’ dedi.
n DHA

Yaşlı adam sobadan sızan 
gazdan zehirlenerek öldü

Karaman’da 
esrar operasyonu

Konya’nın  Derebucak  ilçe-
sinde  sobadan  sızan  karbon-
monoksit  gazından  zehirlenen 
yaşlı  adam  hayatını  kaybetti. 
Olay,  Derebuçak  ilçesi  Sara-
yönü  Mahallesi’nde  meydana 
geldi.  Edinilen  bilgiye  göre, 
mahallede müstakil evinde tek 
başına  yaşayan  79  yaşındaki 
Hüseyin  Kabakçı’ya  telefonla 
ulaşamayan çocukları komşula-
rına haber verdi. Bunun üzerine 
evin balkonundan içeriye giren 
bir  komşuları, Hüseyin Kabak-
çı’yı oturma odasındaki kanepe 
üzerinde  hareketsiz  vaziyette 
görünce  durumu  oğulları  ile 
polis ve sağlık ekiplerine bildir-

di. Adrese gelen sağlık ekipleri 
tarafından  yapılan  kontrolde 
yaşlı adamın hayatını kaybettiği 
belirlendi.  Kaloriferli  olmasına 
rağmen evde soba da kullanıl-
dığı tespit edildi. Evde olay yeri 
inceleme  ekipleri  ve  savcının 
incelemesinin ardından cenaze 
kesin ölüm sebebinin belirlene-
bilmesi  için  cenaze  nakil  aracı 
ile  Beyşehir  Devlet  Hastanesi 
morguna  kaldırıldı.  Yapılan  ön 
otopside yaşlı  adamın sobadan 
sızan karbonmonoksit gazından 
zehirlenerek hayatını kaybettiği 
belirlendi. Olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

Karaman’da  uyuşturucu  tica-
reti  yaptığı  ileri  sürülen  1  şahıs, 
polis  tarafından  yakalandı.    Alı-
nan bilgiye göre, Y.K.  isimli  şah-
sın  uyuşturucu  ticareti  yapıldığı 
yönünde  duyum  alan  Karaman 
İl  Emniyet  Müdürlüğü  Narkotik 

Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 
çalışma başlattı. Ekipler takibe al-
dıkları Y.K.’yi 500 gram esrar  ile 
birlikte yakalayarak gözaltına aldı. 
Emniyette  işlemleri  tamamlanan 
Y.K. adliyeye sevk edildi.
n İHA

Havaların soğumasıyla birlikte sobaların da yandığına işaret eden Dr. Aziz Hakan Altun, soba, kömür 
ve bacalardan kaynaklanan zehirlenme olaylarına karşı bilinçli soba kullanımı konusunda uyardı

Soba can almasın!
Makina  Mühendisleri  Odası 

(MMO)  Konya  Şube  Başkanı  Dr. 
Aziz  Hakan  Altun,  havaların  so-
ğumasıyla  birlikte  ısınma  ihtiyacı 
karşılanırken  ortaya  çıkan  ve ha-
yatlara mal  olan  soba,  kömür  ve 
bacalardan kaynaklanan zehirlen-
me  olaylarına  karşı  vatandaşları 
bilinçli soba kullanması konusun-
da uyardı. 
MMM  Konya  Şube  Başkanı 

Dr.  Aziz  Hakan  Altun,  soba  kul-
lanımıyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Ülkemiz  genelinde  olduğu  gibi, 
Konyamız’da  da  konutların  ısıtıl-
masında  kömürlü  sobaların  yeri 
oldukça fazladır. Kış aylarının baş-
laması  ve  havaların  soğuması  ile 
beraber  vatandaşlarımız  ısınma 
ihtiyaçlarını  karşılamak  için  soba 
ve kömür alımına başlarlar. Soba 
ve kömür alımı vatandaşlarımızın 
hem  can  güvenlikleri  açısından 
hem  de  enerji  tasarrufu  açısın-
dan  oldukça  önemlidir.  Isınma 
ihtiyacının ucuza karşılanabilmesi 
sebebiyle  genellikle  kömür  soba-
sı  tercih  edilmektedir.  Havaların 
soğuması  ile  birlikte  ısınma  ihti-
yacı karşılanırken ortaya çıkan ve 
yaşamlara mal  olan  soba,  kömür 
ve bacalardan kaynaklanan zehir-
lenme kazaları geçmiş yıllarda da 
görülmüş  ve  hala  da  görülmeye 
devam  etmektedir.  Sobaların  ve 
kömürün kullanımı ile yetersiz ba-
calardan oluşan kazaların bilgi ve 
eğitim eksikliğinden kaynaklandı-
ğı çok açıktır. Bu mevsimlerde kö-
mürlü sobaların neden olabileceği 
ölümcül  kaza  riski  arttığından, 
sobaların bilinçli olarak nasıl kulla-
nılması gerektiği vatandaşlarımıza 
hatırlatılmalı ve konu ile ilgili ge-
niş bir çalışma yapılmalıdır” dedi. 

SOBA TUTUŞTURULMASI VE 
YAKILMASINDA DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKENLER 
Başkan  Altun,  sobanın  tutuş-

turulması ve yakılması ile ilgili ola-
rak bazı temel noktaları şu şeklide 
sıraladı:  “Soba,  üretici  firmanın 
vermesi  gereken  ‘Kullanma  Ta-
limatına’  göre  yakılmalıdır.  Yeni 
alınan bir sobada bir-iki saat süre 
ile odun yakılmalıdır. Böylece soba 
ve boru içindeki nem alınmış olur. 
Her tutuşturma işlemi öncesi, so-
banın  külü mutlaka  temizlenme-
lidir. Sobayı tutuşturmak için ön-
celikle benzin, gaz yağı, ve ispirto 

gibi  yakıtların  kullanılmasından 
emniyet  nedeniyle  kaçınılmalıdır. 
Tutuşturma esnasında tüm klape-
ler  açık  tutulmalıdır.  Alttan  yan-
malı sobalarda;  ızgara kapısından 
veya üst tarafındaki kömür doldur-
ma kapağından sobaya bir miktar 
kağıt  ve  odun  parçası  konularak 
tutuşturma  işlemi  gerçekleştirilir. 
Tahta  parçaları  tamamen  tutuş-
tuktan sonra sobaya 2-3 kg tozsuz 
kömür atılır. Atılan bu kömür yak-
laşık  yarım  saat  sonra kor haline 
gelince sobaya tekrar kömür atılır. 
Daha sonra ayar klapeleri yardımı 
ile  soba  yanma  şiddeti  istenildiği 
şekilde  ayarlanır.  Kömür  azaldık-
ça (soba içerisinde belirli bir yere 
düştükçe) sobaya istenilen şekilde 
kömür  konulur.  Üstten  yanmalı 
(kovalı)  sobalarda;  soba  taze  kö-

mürle  doldurulur  ve  üstüne  az 
miktarda  odun  konulur.  Odun 
tutuşturulduktan sonra kömür en 
üst  tabakadan  yanmaya  başlar. 
Daha  sonra  ayar  klapeleri  ile  so-
banın istenildiği şiddette yanması 
sağlanır.  Sobadaki  kömür  tama-
men yandıktan sonra külü boşal-
tılır.  Soba  yeniden  doldurularak 
tekrar  yakılır.  Kömür  veya  odun 
çok  fazla  (tıka-basa) konulmama-
lı, üzerinde boş yer bırakılmalıdır. 
Yanma  süresince  sobanın,  ayar 
klapeleri  dışında,  tüm  kapakları 
kapalı  tutulmalıdır. Yanış sırasın-
da arada sırada ızgara üzerindeki 
küller  silkelenmelidir.  Soba  üze-
rinde bulunan ateş tuğlalarına za-
rar vermemek için büyük odun ve 
kömürler sobaya konurken dikkat-
li olunmalıdır. Kömürde verimli ve 

iyi yanma için kömürün tane irili-
ğini 18-50 mm olaması önerilir.” 

‘BİLİNÇLİ SOBA KULLANIMIYLA 
İLGİLİ BROŞÜR VE EL KİTABI 

HAZIRLANMALI’
Bilinçli  soba kullanımıyla  ilgili 

vatandaşlara broşür ve el kitapla-
rının  hazırlanmasının  ve  dağıtıl-
masının öneminden bahseden Al-
tun, “Belediyelerimiz ve valilik bu 
konu üzerinde durmalı ve gerekli 
hazırlıkları  yapmalıdır.  Yapılacak 
çalışma ve bilinçlendirme sayesin-
de bir vatandaşımızın dahi hayatı 
kurtarılsa veya ona faydalı olunsa, 
yapılan  çalışma  başarıya  ulaşmış 
sayılır.  Bu  konu  ile  ilgili  çalışma 
yapacak  bütün  kuruluşlara  yapa-
cakları  çalışmada  odamız  destek 
olacak,  bilgi  birikimini  ve  tecrü-
besini aktaracaktır. Odamız çeşitli 
zamanlarda, sağlıklı bir çevre, ya-
kıt tasarrufu ve yangın güvenliği-
nin sağlanması amacıyla, soba alı-
mından kullanımına kadar uzanan 
süreçte kullanıcının dikkat etmesi 
gereken  hususları  içeren  broşür 
ve kitapçıklar hazırlamıştır. Konu-
nun öneminden dolayı yine çeşitli 
zamanlarda,  vatandaşlarımıza  ve 
yetkililere uyarılarda bulunmuş ve 
onları bilgilendirmiştir. Odamız bu 
çalışmaları bundan önceki dönem-
lerde  yapmış  ve bundan  sonrada 
yapmaya  da  devam  edecektir. 
Hatalı soba kullanımından oluşan 
üzücü ve ölümlere varan kazaların 
olmamasını diliyor, tüm ilgilileri ve 
halkımızı  konuya  duyarlı  olmaya 
çağırıyoruz” diye konuştu.
n İHA

Beslediği hindiler çalınınca ağladı

icicekci@konyayenigun.com
İBRAHİM ÇİÇEKÇİ
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‘Başarılı erkeğin arkasında kadın vardır’ Engelli bireylerin başarısı gurur veriyor
Ereğli Belediye Başkanı Özkan 

Özgüven 5 Aralık Dünya Kadın 
Hakları Günü vesilesiyle bir mesaj 
yayımladı. Başkan Özgüven mesa-
jında kadının toplumdaki yeri ve 
önemine dikkat çekerken: “Bizim 
toplumumuzda kadının yeri ve 
önemi büyüktür. Kadınlarımız yeri 
geldiğinde fedakar bir anne yeri 
geldiğinde başarılı bir iş kadınıdır. 
Onların elinin değdiği her şey ba-
şarıya endekslidir. Başarının oldu-
ğu her yerde mutlak kadınlarımız 
vardır. Atalarımızın da dediği gibi 
‘her başarılı erkeğin arkasında bir 
kadın vardır’. Tüm bunların ışı-
ğında kadınlarımızın hakları daha 
da önem kazanmaktadır. Kadı-
nın toplumdaki yeri ve görevleri 
onun bir fert olarak, gerekli ki-
şiliği kazanması, aile ve toplum 
içerisinde gerekli yeri almasıyla 
mümkündür. Kadın hakları huku-
ki bir devlet anlayışının en önemli 

objesi olmasının yanında bir ahlaki 
ve kültürel bir gerekliliktir. Özgü-
venleri yüksek, cesur, eğitimli ka-
dınlarımızın, ekonomiden siyasete 
her alanda sayılarının artması, 
ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir 
seviyeye taşıyacaktır. Bu anlam-
da son yıllarda hükümetimizin 
önemli çalışmaları var. Eğitimden 
sağlığa, çalışma hayatından siya-

sete kadar tüm alanlarda kadınlara 
destek olacak önemli iyileşmeler 
gerçekleştirilmektedir. Bu duygu 
ve düşüncelerle Gönlümüzde her 
zaman müstesna bir yere sahip 
olan, gerek aile gerek toplum yapı-
mızın temel direği kadınlarımızın, 
Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü  Seydişehir’de Özel Eğitim 
İş Uygulama Okulunda hazırla-
nan programla kutlandı. Kutlama 
programına İlçe Emniyet Müdürü 
Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Tahir Kibar,  Seydişehir 
Belediyesi Kültür Sosyal İşler Mü-
dürü Aziz Karakuş, İlçe Müftü-
sü Adem Bebek, Ümit Çocukları 
Derneği Başkanı Münevver Yal-
çınkaya, siyasi parti temsilcileri, 
sivil toplum örgütleri  temsilcileri, 
öğrenci velileri ve eğitim gören 
öğrenciler katıldı.  Son yıllarda en-
gelli bireylerin başarıları ile gurur 
duyduklarını kaydeden Okul Mü-
dürü Mevlüt Saygılı; okulumuzda 
eğitim gören öğrencilerimizin, 
her konuda  yaptıkları çalışmalar 
takdire şayan. Amacımız öğrenci-
lerimizi kendine yeter duruma ge-
tirebilmek. Üreten toplumun birer 
parçası olarak öğrencilerimiz galoş 

yapımı,kurulan kümeslerimizde 
yumurta üretimi ile kendilerinin 
bu toplumda varolduklarını kanıt-
lamış durumdalar. Ben okulumuz-
da eğitim gören öğrencilerimizin 
başarısında emeği geçen Kayma-
kamımıza, Belediye Başkanımıza, 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, 
öğrencilerimizin ailelerine, hayır-
severlerimize ve öğretmenlerimi-

ze teşekkür ediyorum” dedi. Özel 
Eğitim İş Uygulama Okulunda eği-
tim gören engellilerin işaret dili ile 
İstiklal Marşının okunması ile baş-
layan program yine öğrencilerin 
hazırlamış olduğu coşkulu gösteri-
lerle devam etti. Programa katılan 
davetliler tarafından öğrencilerin 
hazırlamış olduğu gösteri büyük 
beğeni aldı.  n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi Dünya Engel-
liler Günü vesilesiyle tüm engelli 
vatandaşlara özel bir program 
düzenledi. Düzenlenen programa 
Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çift-
çi, Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven ve eşleri İlkay Özgüven, AK 
Parti İlçe Başkan Vekili Zübeyir 
Dursun, Oda ve Birlik Başkanları, 
Kurum Müdürleri, STK Temsilci-
leri ile engelli vatandaşlar ve aile-
leri yer aldı.

Duygularını dile getirmek için 
kürsüye gelen Başkan Özgüven: 
“Dünya Engelliler Günü bir far-
kındalık oluşturma ve onların ya-
şamıyla ilgili dikkat çekmek için 
ülkemizde ve tüm dünyada çeşitli 
etkinliklerle ortaya konduğu bir 
gündür. Belediye olarak biz de bu 
anlamlı günde özel vatandaşla-
rımızla bir araya gelmek istedik. 
Her zaman dile getiriyoruz her bi-
rey birer engelli adayıdır. Bu sözü 

çok iyi özümsemek ve bu doğrul-
tuda hareket etmek çok önemlidir. 
Bizler bunun bilincindeyiz ve bun-
dan önceki yaşamımızda olduğu 

gibi Belediye Başkanlığı görevine 
geldiğimiz günden beri Belediye-
mizin de imkanlarını kullanarak 
bu özel vatandaşlarımızın yanla-

rında oluyoruz, olmaya da devam 
edeceğiz. Bu düşüncelerle Dünya 
Engelliler Günü’nün ülkemizde 
ve tüm dünyada farkındalık oluş-

turması ve onların topluma ka-
zandırılmasına olanak sağlayacak 
çalışmaların yapılması diliyorum. 
Tüm engelli kardeşlerimizi en kal-

bi duygularla selamlıyor, saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum” ifadeleri-
ni kullandı. 

Ereğli Kaymakamı Hayrettin 
Çiftçi ise: “Dünya Engelliler Günü 
vesilesiyle farkındalık programla-
rı uyguluyoruz. Belediyemizin bu 
güzel organizasyonuyla sizlerle 
birlikte olduğumuz için çok mut-
luyuz. Belediye Başkanımız başta 
olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Engellilerimiz 
bizler için özel vatandaşlarımızdır. 
Onlar için ne yapsak az kalır. Far-
kındalık oluşturulması ve bu özel 
kardeşlerimizin topluma kazandı-
rılmaları için elimizden gelen her 
şeyi yapmaya hazırız ve bu bizim 
en önemli insani ve vicdani görevi-
mizdir. Bu duygu ve düşüncelerle 
bu günün farkındalık oluşturması-
nı diler, tüm engelli kardeşlerimizi 
sevgiyle selamlarım” dedi.
n HABER MERKEZİ

CHP’li kadınlardan 
engelli derneklerine ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü nedeniyle CHP Konya İl Ka-
dınlar Kolu Başkanı Şerife Tunç ve 
yönetim kurulu üyeleri Konya’daki 
Engelli derneklerini ziyaret ederek, 
engellilerin günlerini kutlayıp, so-
runları hakkında bilgi aldı. 

Ziyaretten memnun olduk-
ları dile getiren Türkiye Sakatlar 
Derneği Konya Şube Başkanı Ah-
met Mıhçı, “Engellilerin topluma 
kazandırılıp, kaynaşmasını sağla-
mak amacıyla kurulan bir derne-
ğiz. Kardeşlerimizin sorunlarının 
çözümü için yetkili mercilerle 
görüşüp, takip ediyoruz. Engelli 
istihdamının yeterli hale getirilme-
siyle birlikte, engelli maaşlarındaki 
dengesizliklerin kaldırılmasını ta-
lep ediyoruz. Kamu kurumlarında 
engellilerin istihdam edilirken, özel 
sektörde istihdamda yeterli değiliz. 
En önemli isteğimizde özellikle zi-
hinlerdeki engelleri kaldırmalıyız. 
Diğer taraftan özel sektörde engelli 
istihdamı sağlanmasıdır. CHP’ye 
ziyaretinizden ve bizlere verdiğiniz 
desteklerden dolayı teşekkür edi-
yoruz” dedi. 

ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ EŞİT 
HAKLARA SAHİPTİR

CHP Konya İl Kadın Kolları 
Başkanı Şerife Tunç Engelli kar-
deşlerimizin sorunlarının takipçisi 
olduklarını belirterek, “Partimiz 
tarafından hazırlanan engelli ra-
porunda ekonomik krizin yükünü 

kadınlarımızla birlikte engelli kar-
deşlerimiz çekiyor.  Hiç birimiz 
sizleri görmezlikten gelemeyiz.  
Anayasal haklarınız var. Sizlerde 
bizler gibi eşit haklara sahipsiniz.  
Yerel yönetimler sizlerle yeterince 
ilgilenmiyor. Engelli olan çocukla-
rımız için özel bir park bile yoktur. 
Sizlerin en büyük sorununuz eve 
kapatılmanızdır. Bu kabul edilir bir 
durum değildir. Bunları aşmalıyız. 
Maddi ve manevi anlamda yete-
rince desteklenmeniz gerekir. 

Erişim ve sağlık sorunlarınız 
çözüme kavuşturulmalıdır. Engelli 
kardeşlerimiz ve çocuklarımız ra-
hatlıkla eğitim alabilecekleri bir ya-
pıya kavuşturulmalıdır. Yeterince 
istihdam edilmiyorsunuz. Özellikle 
özel sektörde engelli istihdamı ye-
tersizdir. Bunun sağlanması lazım-
dır. Haklarımızın bilincinde olup, 
takip edelim. Özellikle hastaneleri-
mizde engelliler için odalar yoktur. 
Bunun çözüme kavuşturulması 
gerekir. Bizler her zaman sizin ya-
nınızda olduk. Olmaya da devam 
edeceğiz. Sorunlarınızın takipçisi 
olacağız. Gününüzü kutluyoruz” 
diye konuştu. Daha sonra Görme-
yenleri Koruma Derneği Konya 
Şube Başkanı Veli Özağan, yöne-
tim kurulu ve üyeleri, Gönül Gözü 
Derneği Başkanı Devriş Ahmet 
Şahin yönetim kurulu ve üyeleri 
de ziyaret edilerek, sorunları hak-
kında bilgi alındı. n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi’nin desteğiyle engelliler için İsveç’teki Türk Kadınları Derneği’nden gelen yardım TIR’ı Konya’ya gele-
rek yardımlar dağıtılmaya başlandı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Türk milletinin engel tanımadığını söyledi

Engel tanımıyoruz
Meram Belediyesi, İsveç Türk 

Kadınları Derneği, Armutlu Köyü 
Derneği işbirliği ile örnek ve anlamlı 
bir kampanyayı hayata geçirdi. Proje 
kapsamında, İsveç’te hayırseverler 
tarafından toplanan bir tır dolusu 
malzeme Konya’da ki ihtiyaç sahibi 
engellilere dağıtılmaya başlandı. 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 
Konya’ya ulaşan TIR’da tekerlek-
li sandalyeler, ortopedik araçlar ve 
Türkiye’de bulunmayan tıbbi malze-
meler bulunuyor. Engellilerin ve ai-
lelerinin yüzünü güldürecek malze-
melerin ilk partisi Meram Belediyesi 
Hizmet Binasında hak sahiplerine 
verildi. Düzenlenen törene Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, Ar-
mutlu Köyü Kültür Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Başkanı Musa 

Şahin de katıldı. 
“ZİHİNLERDEKİ ENGELLERİ 

KALDIRINCA BÜTÜN 
SORUNLAR ÇÖZÜLECEKTİR”
Armutlu Köyü Kültür Yardım-

laşma ve Dayanışma Derneği Baş-

kanı Musa Şahin malzemelerin tes-
limi sırasında yaptığı konuşmada bu 
güzel olayın en başından beri içinde 
olduğunu hatırlatarak “Bu malze-
meleri hanımlar kermeslerde kazan-
dıklarıyla, çocuklar harçlıklarından 
artırdıklarıyla aldılar. Bu yardımı 
yapanlar İsveç’te yaşayan ikinci ve 
üçüncü nesil. Onların da vatanlarını 
unutmadıklarını görmek bizi mutlu 
etti” diye konuştu.

“BİZ ENGEL TANIMAYAN 
BİR MİLLETİZ” 

“3 Aralık Dünya Engelliler Gü-
nünde, engelsiz bir dünya temenni 
ediyorum” diyerek sözlerine başla-
yan Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru da projeye destek vererek du-
yarlılık gösteren ve farkındalık oluş-
turmaya çalışan herkese teşekkür 

etti. Her bir insanın engelli adayı 
olduğunun altını çizen Başkan Toru, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Bizler yerel 
yönetimler olarak ta her an engelli 
vatandaşlarımızla beraberiz. Onların 
hayatlarını kolaylaştırmak için varız. 
Bu sebeple güzel bir dayanışma ser-
gilediğimiz bu projenin devamlı ve 
örnek olmasını temenni ediyorum. 
Biz engel tanımayan bir milletiz. Her 
konuda birbirine yardımcı olan bir 
milletiz. İsveç Türk Kadınları Derne-
ği ve diğer STK’lar olarak dünyaya en 
güzel mesajı verdik. İhtiyacı olan Me-
ramlılara da yardımlardan yararlana-
bilmeleri için başvuruda bulunmaları 
çağrısında bulunuyorum” Başkan 
Toru, ayrıca Nisan ayı içinde gelecek 
bir diğer yardım TIR’ının da müjdesi-
ni verdi. n HABER MERKEZİ

‘Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız’ 

İsveç’ten gelen yardım TIR’ındaki 
malzemeler Meram Belediyesi’nin 
desteğiyle dağıtılmaya başlandı.
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Engelliler Günü’nü şiirle hatırladılar Konyalı Mustafa usta dünya ikincisi oldu
Konya Fikir Sanat ve Kültür 

Adamları Derneği tarafından, pa-
zartesi akşamları geleneksel hale 
getirilen “SELÇUKYA ŞİİR GECE-
LERİ” etkinliğine ilgi, her geçen 
gün biraz daha artıyor.

Her hafta farklı bir konu baş-
lığı altında Konyalı şair ve ozanlar 
tarafından adeta bir şiir resitali-
nin sunulduğu etkinlikte bu hafta 
“Engelliler Günü” içerikli, şiirleri 
okuyan, kültür adamları izleyici ve 
katılımcılardan tam puan aldılar. 
Dernek Başkan Vekili Av. Fatma 
Şeref Polat tarafından yapılan açılış 
konuşmasında, Yazar Hande Dağ, 
Büşra Ateş , Şair Hasan Ukdem ve 
Fotoğraf Sanatçısı İsmail Değir-
menci başta olmak üzere fiziksel 
rahatsızlıklarını yenerek başarılı 
çalışmalara imza atan Konyalı sa-
natçılar örnek verilerek asıl engeli 
düşünsel ve duygusal alanda yaşa-
dığımıza dikkat çekildi.  Ardından, 

Karaman’dan sadece bu etkinlik 
için gelen şair İbrahim Şaşma’nın 
kürsüye davet edilmesi ile devam 
eden program , şairin duygusal 
ve esprili konuşması ile renklendi. 
İbrahim Şaşma Ermenekli Ayşe 
Teyzenin anısını yad ettiği “Oğlum 
yüzme bilmez ki “ şiiri ile salonda 
duygusal anlar yaşattı. Selçukya 
Şiir Akşamları Sanat Yönetmeni, 
Tiyatro Sanatçısı ve şair Hidayet 
Çakır ise Konya üzerine yazdığı 
özgün bir güzelleme ile sanat ha-

yatında 1980’li yıllarda, kendisine 
ilk resmi 1.’lik ödülü kazandıran 
şiiri ile dinletiyi başlattı. Tayyar 
Yıldırım, Ahmet Şener, Galip Aya-
ta, Hasan Karaca, İsmail Detseli, 
Tayyip Sağ, Ömer Bozkır, Seyi-
tali Oruç, Elife Misral, Ebru Mut, 
Halime Bal, Demet Esen, Fatma 
Toroslu, Emel Kocaoğlu, Şaban 
Ulusoy, Bayram Sarıtaş ve Hikmet 
Peker’in de şiir okuduğu geceye 
Ozan İbrahim Demirtaş da sazı ile 
eşlik etti. n HABER MERKEZİ

Dünya motosiklet devi Hintli 
Bajaj’ın düzenlediği “Bajaj Dünya 
Ustalar Yarışması’nda” Konyalı 
Mustafa Çiftçioğlu Dünya ikincisi 
oldu. Bajaj’ın Konya Yetkili Satı-
cısı Güzeliş Motor’un başarılı us-
tası Mustafa Çiftçioğlu’nun ikinci 
olduğu yarışmaya 74 ülkeden 4 
bin usta katıldı. Mustafa Çiftçioğ-
lu, Hindistan’da düzenlenen yarış-
mada  motosikletlerde arıza teşhis 
etme onarma, çalışma prensipleri-
ne en uygun çalışma, teorik bilgi 
yazılı sınav, işi en hızlı ve kuralla-
rına uygun yapma ve ekip olarak 
çalışma gibi birçok farklı konunun 
üstesinden başarıyla gelmesini 
bildi.  Yarışma sonrasında Bajaj’ın 
Türkiye Distribütörü Kuralkan 
Holding fabrikasını ziyaret eden 
Konyalı usta, burada Satış ve Pa-
zarlama Müdürü Ekrem Ata ile de 
başarısını paylaştı.  Bajaj Satış ve 
Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, 

elde edilen dünya ikinciliğinin çok 
değerli olduğunu belirterek “Ya-
rışmaya katılan diğer ülkelerde 
çok daha fazla motosiklet olması-
na rağmen dereceye girmek çok 
önemli bir başarı. Mustafa ustamı-
zın bu başarısı markamız ve ülke-
miz adına gurur verici” dedi. Kon-
ya Güzeliş Motor’un başarılı ustası 

Mustafa Çiftçioğlu da rakiplerin 
çok zorlu olmasına rağmen gelen 
dünya ikinciliğinden çok mutlu ol-
duğunu söyleyerek “Motosikletler 
benim hayatımın önemli bir par-
çası. Bu başarıda benim olduğu 
kadar tüm Bajaj Türkiye ailesinin 
katkısı vardır” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin en büyük öğrenci kapasitesine sahip Selçuklu ilçesinde üniversite öğrencilerine barınma 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Selçuklu Belediyesi tarafından otel konforunda yurt inşa ediliyor

Üniversite öğrencilerine 
Selçuklu’dan yurt müjdesi

Selçuklu Belediyesi, büyük bir 
öğrenci potansiyeline sahip Selçuklu 
ilçesinde üniversite öğrencilerinin 
barınma ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere tam kapasiteli iki bloktan 
oluşacak örnek bir yurt binası inşa 
ediyor.  Selçuk Üniversitesi karşısı-
na yapılacak olan yurt inşaatında ya-
pılan çalışmaları yerinde inceleyen 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, 15 Temmuz yerleşke-
si olarak geçen bölgede 7’şer katlı iki 
bloktan oluşacak öğrenci yurdunun 
250 oda ve 1000 yatak kapasiteli 
olacağını belirtti.  Daire müdürleri 
ile birlikte yurt inşaatında incele-
melerde bulunan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapı-
mında sona gelinen yurt inşaatının 
çok yakın bir zamanda hizmete su-
nulacağını kaydetti. Selçuklunun 
her geçen gün artan nüfusuyla 
hızla gelişen bir şehir olduğunu ve  
üniversite öğrencilerinden dolayı 
genç nüfusun fazla olduğuna dikkat 
çeken Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuz 
yerleşkesinde yapılmakta olan yurt 
inşaatında sona yaklaşıldığını belirt-
ti.  Selçuklunun 650 bin nüfusu ile 
Türkiye’nin en büyük ilçelerinden 
biri olduğunu ve Selçuk Üniversite-
si’nden dolayı da öğrencilerin daha 
çok Bosna Hersek ve Yazır Mahalle-
lerinde ikamet ettiklerini ifade eden 
Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu il-
çemizde üniversite öğrencilerimiz 
misafir etmekten dolayı çok mutlu-
yuz. Türkiye’nin dört bir tarafından 

gelen öğrencilerimiz, ailelerinin 
bizlere emanetidir. Belediye olarak 
öğrencilerimizin daha rahat imkân-
larla eğitimlerini tamamlamaları için 
fiziki ve sosyal donatıların yer aldığı 
mekanların sağlanması yönünde 
çalışmalarımız bulunmaktadır. Ay-
rıca öğrencilerimizin sosyal hayatta 
başarılı olabilmeleri amacıyla Talha 

Bayrakçı Gençlik Merkezi başta ol-
mak üzere çeşitli programlarda bir 
araya geliyoruz. Onların hazırlamış 
oldukları projelerin kamusal alanda 
uygulanması amacıyla en iyi şekil-
de destek vermeye çalışıyoruz. 15 
Temmuz yerleşkesinde başlatmış 
olduğumuzöğrenci yurdumuzun 
çok yakın bir zamanda tamamlan-

masıyla öğrenci kardeşlerimize daha 
güzel imkanlar sunulmuş olacaktır. 
Ülkemiz ve şehrimiz hızla gelişiyor. 
Bizlerde bu doğrultuda eğitimden 
kültüre, sanattan fiziki çalışmalara 
kadar desteklerimiz sürmektedir. 
Hizmet standardımızı daha da yük-
seliyor” dedi.  Bosna Hersek Ma-
hallesinde 2013 yılından bu yana 
hizmet veren Talha Bayrakcı Genç-
lik Merkezinin de gençlik merkezi 
faaliyetlerini yürütmek üzere yine 
aynı bölgede yeni yerinde hizmet 
vereceğinin müjdesini veren Baş-
kan Pekyatırmacı, Türkiye’nin en 
büyük öğrenci potansiyeline sahip 
Selçuklu’da daha geniş kapasite ile 
üniversite öğrencilerine hizmet ve-
receklerini ifade etti.  Talha Bayrakcı 
Gençlik Merkezine ait yeni binanın 
inşaat çalışmalarında sona doğru 
yaklaştıklarını ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı,  gençlerin gelece-
ğe hazırlanmaları adına eğitim ve 
gençlik faaliyetlerine büyük önem 
verdiklerini kaydetti. Bosna Hersek 
Mahallesinde yoğun öğrenci nüfu-
sunun bulunduğu bölgede Talha 
Bayrakçı Gençlik Merkezinin üni-
versite gençliğinden yoğun ilgi gör-
düğüne dikkat çeken Başkan Pekya-
tırmacı,  Selçuklu Gençlik Meclisinin 
düzenlediği aktiviteler başta olmak 
üzere sivil toplum kuruluşlarıyla bir-
likte sürdürülen sosyal, kültürel ve 
eğitim programları ile öğrencilerin 
kariyer planlarına katkıda bulun-
duklarını söyledi.
n HABER MERKEZİ

3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü, engelli va-
tandaşlarımız konusunda 
farkındalık oluşturmak 
amacıyla her yıl kutlanıyor. 
Bu tür günlerin oluşması-
na sevinsek mi üzülsek mi 
bilemiyorum. Seviniyo-
rum; en azından engelliler 
konusunda 1 gün de olsa 
bilinçleniyoruz. Üzülüyo-
rum; bu tür günler olma-
dan da engelliler konusunda her bireyin 
bilinçli olması gerekiyor. 

Öncelikle şunu anlamak gerekir ki; 
engelli olmak hiç kimsenin kendi tercihi 
değil. Özellikle İslam dünyası, Müslü-
manlar bu konuyu daha iyi kavrayabilir. 
Çünkü bizler kaza ve kadere inanan in-
sanlarız. Bunu idrak ettik mi, gerisi kolay. 

Bu anlayışla hareket edersek, engelli 
vatandaşlarımızın da bu dünyada nefes 
almaya her birey kadar hakkı olduğunu 
daha iyi anlarız. 

Teknoloji gelişiyor, hayat şartları 
sürekli değişiyor. Yerel yönetimler ve hü-
kümetler bu şartları göz önüne alarak hiz-
metlerini beklentilere göre şekillendiriyor. 
Bu manada, hizmetler yapılırken, engelli 
vatandaşlarımız da unutulmamalı, onla-
rın hayat şartlarını yükseltmek için çaba 
göstermeliyiz. Son yıllarda bu konuda 
önemli gelişmeler yaşandı.

 Devlet kadrolarında engelli vatan-
daşlarımıza daha çok imkan sağlandı, 
onların çalışma hayatına girmelerine im-
kanlar sağlandı. Birçok kurumsal şirketin 
engelli çalıştırması için teşvikler verildi. 
Bunun yanında, engelli vatandaşlarımızın 
hayatlarını kolaylaştırmak adına birçok 

hizmet de devreye sokul-
du. Bunlar oldukça güzel 
şeyler. Ancak el birliğiyle 
daha iyilerini yapabiliriz. 
Engelli vatandaşlarımızın 
hayat standartlarını yük-
seltmek için ne gerekiyor-
sa yapılmalı.

Bu konuda bazı şey-
leri sadece devletten bek-
lemek yadırganacak bir 
durum. 

Çünkü bu ülkede hep birlikte yaşı-
yoruz.

 Devlet elbette gerekli düzenlemeleri 
yapmakla mükellef ancak vatandaşlar 
olarak bizler de bu konuda elimizi taşın 
altına koymalıyız. Engelliliğin bir seçim 
olmadığını anlayarak, engelli vatandaş-
larımızın hayatta yer almaları noktasında 
gerekli çabaları göstermeliyiz. 

Onların tutunacağı dal olmalı, gün-
delik yaşamlarında yardımcı olmalıyız. 
“Her koyun kendi bacağından asılır” diye 
bir söz var; ancak Müslümanlar olarak bu 
düşünceyi kabullenmek doğru bir yakla-
şım olmayacaktır. 

Biz birbirimize her zaman muhtacız 
ve el birliğiyle her türlü zorluğun üstesin-
den gelebiliriz. Bu anlamda, her konuda 
olduğu gibi engelli vatandaşlarımız için 
de el birliğiyle duyarlılık örneği göster-
meli ve bireyler olarak en az devletimiz 
kadar bizler de adımlar atmalıyız. Bu ülke 
hepimizin, bu topraklar hepimizin ve bu 
güzel topraklarda hep birlikte güzel gün-
ler yaşamak el ele gönül gönüle vermekle 
geçiyor. Engellilik bedenlerde değil, zihin-
lerde. Bunu unutmadan hareket etmek 
dileğiyle...

ENGEL TANIMAYALIM!

Ensar Vakfı 7. Büyük Türkiye 
Buluşması Antalya’da gerçekleş-
tirildi. Türkiye geneli Ensar Vakfı 
Şubelerinin katılım sağladığı gele-
neksel değerlendirme ve istişare 
toplantısında Ensar Vakfı Konya 
Şubesi, 2018 yılı içerisinde yaptı-
ğı yurt faaliyetlerinden dolayı ödül 
aldı. Konya Şubesinin ödülünü 
Konya Şube Başkanı Mustafa Ka-
çar,  Ensar Vakfı Genel Kurul üyesi 
Ali Erilli’den aldı.

Programa, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Gençlik 
ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Ka-
sapoğlu, Antalya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Menderes Türel, En-
sar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı 
İsmail Cenk Dilberoğlu, Mütevelli 
Heyet Üyeleri Prof. Dr. Hayrettin 
Karaman,FeyzullahKıyıklık,Ensar 
Vakfı Genel Kurul Üyesi Bilal Er-
doğan, Ali Osman Emirosmanoğlu, 
Ali Erilli ve şube başkanları, yöne-
tim kurulu üyeleri ve vakıf çalışan-
larından çok sayıda Ensar gönül-
lüsü katıldı.Ensar Vakfı Mütevelli 
Heyet Başkanı İsmail Cenk Dilbe-
roğlu, Ensar Vakfı’nın 2018 yılı içe-
risinde yapılan çalışmaları anlattığı 
açılış konuşmasından sonra Prof.
Dr. Hayrettin Karaman “Ensar Kar-
deşliği” konulu bir konferans verdi. 

KONYA ŞUBESİ ÖDÜLLE DÖNDÜ
Ensar Vakfı 7. Büyük Türkiye 

Buluşmasında Ensar Vakfı Konya 
Şubesi, 2018 yılı içerisinde yaptı-
ğı yurt faaliyetlerinden dolayı ödül 
aldı. Konya Şubesinin ödülünü 
Konya Şube Başkanı Mustafa Ka-
çar,  Ensar Vakfı Genel Kurul üye-
si Ali Erilli’den aldı. Başkan Kaçar 
ödül sonrası yaptığı konuşmada; 
“Ensar Vakfı Konya Şubesi olarak, 
çok yoğun bir yıl geçirdik. İki yur-
dumuzu eğitim yılına yetiştirmek 
için arkadaşlarımızla birlikte bü-
yük çaba sarf ettik. Toplam 450 
öğrencilik yurtlarımızın faaliyete 
geçmesinde, Konya Büyükşehir, 
Selçuklu ve Karatay Belediye Baş-
kanlarımızın önemli katkıları oldu. 
Bu konuda huzurlarınızda onlara 
çok teşekkür ediyorum. Ensar Me-
ram ve Ensar Selçuklu yurtlarımız 
bu yıl faaliyetine başladı. Her iki 
yurdumuzda şehrimizde önem-
li bir eksikliği giderdiği görüldü. 
Önümüzdeki günlerde hem yurt 
öğrencilerimizin yetiştirilmesi hem 
de Ensar gönüllüleri için çeşitli et-
kinliklere başlıyoruz. İnşallah yeni 
yılda açacağımız üçüncü yurdu-
muzla Konya’da yurt bakımından 
etkin olan bir vakıf olacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ensar Konya’ya başarı ödülü

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, 15 
Temmuz yerleşkesi olarak 
geçen bölgede 7’şer 
katlı iki bloktan oluşacak 
öğrenci yurdunun 250 oda 
ve 1000 yatak kapasiteli 
olacağını belirtti.
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‘Kadınlarımıza siyasette eşit temsil sağlanmalı’
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 

Özgür Ulaş Yiğit, kadınlarımıza si-
yasette ve devlet yönetiminin her 
kademesinde eşit temsilin sağlan-
ması gerektiğini söyledi. Eğitim-İş 
Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş 
Yiğit, batılı ülkelerden önce Tür-
kiye’de kadınlarımıza Seçme ve 
Seçilme Hakkının verildiğini be-
lirterek, “Atatürk’ün önderliğinde 
kurulan Cumhuriyet ile toplum-
sal yaşamın her alanında eşitliği 
amaçlayan köklü değişiklikler ger-
çekleştirilmiş, lâiklik ilkesi yaşama 
geçirilerek demokratikleşme sü-
recine hız kazandırılmıştır. Büyük 

Önderimiz Atatürk, ulusun güçlü 
kılınması için, kadınının toplumsal 
konumunun yükseltilmesi gerek-
tiğine inanmıştır. Kadın hakları 
konusunda temel belge olan Me-
denî Yasa’nın 1926 yılında kabul 
edilmesi ile çağdaş toplum düze-
nine geçilmiş, uzun yıllar boyunca 
görmezden gelinen kadınlarımız, 
ekonomik, siyasal ve sosyal hakla-
ra kavuşturulmuş, yaşamın çeşitli 
alanlarında karşılaşılan eşitsizlik ve 
ayrımcılığın kaldırılması için önem-
li bir adım atılmıştır. 5 Aralık 1934 
yılında ise, birçok Batılı ülkeden 
önce Türk kadınına seçme ve seçil-

me hakkı tanınmış, kadınların etkin 
yurttaşlar olarak ülke yönetiminde 
söz sahibi olmaları olanaklı kılmış-
tır. Kadınlara dönemin koşullarına 
göre çağdaş ve ileri boyutta önemli 
haklar sağlanmış olması, Cumhuri-
yet’in en büyük başarılarındandır” 
dedi.

KADINI YOK SAYAN 
BİR ANLAYIŞ VAR 

Kadını yok sayan bir anlayışın 
sergilendiğine dikkat çeken Özgür 
Ulaş Yiğit, “Bugün ise AK Parti ik-
tidarının kadını yok sayan, kadını 
eve hapsetmeye çalışan politikaları 
kadının özgürleşmesi önünde en 

büyük engeller olarak durmaktadır.  
Kadınların siyasetteki yeri de isteni-
len düzeyde değildir. Evin mutfağı 
gibi siyasi partilerin mutfakları da 
kadın için sonuna kadar açıktır. An-
cak, karar alma mekanizmalarında 
kadınlara hala yer yok. Atatürk’ün 
84 yıl önce seçme ve seçilme 
hakkına kavuşturduğu kadınlar, 
TBMM’de yüzde 17,45 oranında 
temsil ediliyorlar, Yani 600 millet-
vekilinin yalnızca 104’ü kadın. Ye-
rel yönetimlerdeki temsil oranı ise 
yok denecek kadar azdır. Kadınlar, 
ülkenin geleceğinin belirlenmesin-
de ve gelişme yolunda atılacak tüm 

adımlarda görev almalı ve ülke 
yönetiminde daha fazla söz sahibi 
olmalıdırlar. Kadınların siyaset ve 
yönetim kademelerindeki temsil 
oranlarının yükselmesi ve siyasal 
yaşamdaki etkinliklerinin artma-
sının, ülkemize güç kazandıracağı 
kuşkusuzdur.

Eğitim-İş olarak Türk kadınına 
seçme ve seçilme hakkının tanın-
masının 84. yıldönümünü kutluyor, 
kadınlara bu aydınlık yolu açan, ka-
dın haklarının en büyük savunucu-
su Atatürk’ü sevgi, saygı ve min-
netle anıyoruz” diye konuştu.                                                                                          
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi’nin 2018 
proje destek kapsamında destek-
lediği ve İMKB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi tarafından yürütü-
len,  “Okulum Pusulam” Projesi 30 
Kasım Cuma günü yapılan Kapanış 
töreni ile sona erdi. Tören  Girişim-
ci İş Adamları Vakfı (GİV) yönetim 
kurulu üyeleri, KOMÜT  Başkanı  
Şaban Topal’ın yanı sıra MEVKA 
Koordinatörü İsmail Ünver öğren-
ci velileri , okul öğretmenleri, proje 
öğrencileri ve davetlilerin katılımı ile 
gerçekleştirildi. Okul müdürü Soner 
Koç yaptığı açıklamada  “Okulum 
Pusulam Projesi ile öğrencilerimiz 
eğitimini aldıkları alanları tanıma, 
sektör temsilcileri biraraya gelme 
imkânı buldular. Proje süresince öğ-
rencilerimiz 11 kitabı okuyup analiz 
ettiler. İlimizin kadim tarihini göre-
rek yaşadılar. “Başarı hedefiniz ol-

sun” sloganı ile çıktığımız bu yolda 
Projeye destek veren herkese teşek-
kür ediyorum” dedi. Program,  proje 
kapsamında yapılan etkinliklerin yer 
aldığı video gösterimi ve aile fotoğ-
rafı  ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Yöntem, milli takım 
oyuncusu Gönül’ü ağırladı

3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü nedeniyle Yöntem Koleji 
Ampute Badmington Milli Takım 
Oyuncusu Ömer Faruk Gönül’ü 
misafir ederek, öğrencilerle buluş-
turdu. Yöntem Koleji Okul Müdü-
rü Mehmet Tekin, öğrencilerimizin 
dikkatini çekmek için Milli Takım 
Oyuncumuz Ömer Faruk Gönül’ü 
okula davet ettiklerini belirterek, “ 
Bu gün Dünya Engelliler Günüdür. 
Belki bizler, sizler şu an için engelli 
değiliz ama olmayacağımız anla-
mına da gelmiyor. Engelleri olan 
insanların bir engeli de siz olmayın. 
Engellilere ait asansörleri kullanıp 
onların bu imkanlarını ellerinden 
almayın. Asıl engelin beyinlerde 
olduğunun güzel örneklerini su-
nacak kendisine teşekkür ederim” 
dedi. 

AZİMLİ OLAN İNSANA, ENGELLİ 
OLMAK ENGEL OLMAZ

Öğrencilerin alkışlarıyla hayat 
hikayesini anlatan Ömer Faruk 
Gönül, “Sporla ilgim bilek takımını 
giden kardeşimin hocasının engelli 

tanıdıklarınız varsa getirin deme-
si üzerine, kardeşim beni hocaya 
götürdü. Böylece sporla uğraşım 
başladı. Birçok zorluklarla karşılaş-
tım. Ama bu zorlukları aşmak için 
mücadele ettim. Başarılar elde et-
tim.  Bedensel Engelliler Bilek Gü-
reşi dalında 4 Türkiye şampiyonu, 
Bedensel Engelliler Bilek Güreşi 
Dünya Şampiyonası’nda ikincilik 
ve üçüncülük aldım. Bedensel En-
gelliler Halter Dünya Şampiyona-
sı’nda üçüncülük kazandım. Disk 
kayması yüzünden halteri bırakıp 
badmington oynamaya başladım. 
Milli takıma seçildim. Azimli olan 
insan için engelin engel olmadığını 
gördüm.  Hayatta ayakta kalmak 
ve başarmak için azimli olmalıyız. 
Yöntem Koleji olarak beni misafir 
etmenizden mutlu oldum. Hepini-
ze teşekkür ediyorum” diye konuş-
tu.  Milli Takım Oyuncusu Ömer 
Faruk Gönül, öğrencilerin sorula-
rını cevaplayarak, onlarla hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da 2018 yılı Ekim ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya 
göre 957 adet ve bir önceki yılın aynı ayına göre 20 bin 821 adet artarak 724 bin 224 adede ulaştı

Motorlu kara taşıtı 1 
yılda 20 bin 821 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürü Adnan Bed-
lek, 2018 yılı Ekim ayı Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistiklerinden “Konya ili, 
trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara 
taşıtları” konusundaki bilgileri pay-
laştı. Buna göre, Konya’da motorlu 
kara taşıt sayısı bir yılda 20 bin 821 
adet arttı. Konya’da 2018 yılı Ekim 
ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı 
motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki 
aya göre 957 adet (yüzde 0,1) ve bir 
önceki yılın aynı ayına göre 20 bin 
821 adet (yüzde 3) artarak 724 bin 
224 adede ulaştı. 2018 yılı Ekim ayı 
sonu itibarıyla Konya’daki toplam 
724 bin 224 motorlu kara taşıtının; 
yüzde 48,9’u (354 bin 136 adet) oto-
mobil, yüzde 1,5’i (11 bin 64 adet) 
minibüs, yüzde 0,8’i (5 bin 911 
adet) otobüs, yüzde 16,8’i (121 bin 
461 adet) kamyonet, yüzde 5’i (36 
bin 319 adet) kamyon, yüzde 14,4’ü 
(104 bin 630 adet) motosiklet, yüz-
de 0,3’ü (2 bin 81 adet) özel amaçlı 
taşıtlar ve yüzde 12,2’si (88 bin 622 
adet) de traktörlerden oluşuyor.  
Konya’da Ekim ayında 20 bin 144 
adet taşıtın devri yapıldı. Devri ya-
pılan taşıtlar içinde otomobil yüzde 
69,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili 
sırasıyla yüzde 18,6 ile Kamyonet ve 
yüzde 4,8 ile Traktör takip etti. 2018 
yılı Ekim ayı sonu itibariyle Türkiye 
genelinde toplam 22 milyon 818 bin 
544 adet trafiğe kayıtlı araç bulun-
maktadır. Konya ili toplam 724 bin 
224 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı 
ile Türkiye genelindeki motorlu kara 
taşıtlarının yüzde 3,2’sine sahiptir. 
Konya’da 2018 yılı Ekim ayı itiba-
rıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara ta-
şıtlarında bir önceki yılın aynı ayına 
göre en yüksek artış sırasıyla; özel 
amaçlı taşıtlar (yüzde 6,5), kamyo-
net (yüzde 4,5) ve otomobil (yüzde 
3,3) şeklinde gerçekleşti. 

BEYAZ RENK TERCİH
 Ocak-Ekim döneminde trafi-

ğe kaydı yapılan 443 bin 447 adet 
otomobilin yüzde 56,3’ü beyaz, yüz-
de 21,4’ü gri, yüzde 7,3’ü siyah ve 
yüzde 5,6’sı kırmızı iken yüzde 9,5’i 
diğer renklerdedir. Ekim ayı sonu iti-
barıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 373 
bin 601 adet otomobilin yüzde 38’i 
LPG, yüzde 36,6’sı dizel, yüzde 25’i 
benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinme-

yen otomobillerin oranı ise yüzde 
0,4’tür.

KONYA-KARAMAN 
TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ 

(TÜFE), KASIM 2018
Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) Konya Bölge Müdürü Bedlek, 
TÜİK Başkanlığı tarafından 2018 yılı 
Kasım ayına ilişkin açıklanmış olan 
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 
değişim oranlarından yararlanarak 
Konya, Karaman bölgesi için hazır-
lanan basın bültenini de paylaştı. 

Buna göre Tüketici Fiyatları En-
deksinde (TÜFE) aylık değişim oranı 
Konya, Karaman bölgesinde yüzde 
-2,05 olarak gerçekleşti. TÜİK Kon-
ya Bölge Müdürlüğünden yapılan 
açıklamaya göre; 2018 yılı Kasım 
ayında TR52 Konya, Karaman Böl-
gesinde bir önceki aya göre yüzde 
2,05 azalırken bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 21,07, bir önceki 
yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 
22,01 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 16,45 oranında artış 
gerçekleşmiştir. TÜFE aynı dönem-

de Türkiye geneli için, bir önceki 
aya göre yüzde 1,44 azalırken, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre yüz-
de 20,79, bir önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde 21,62 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 15,63 artış 
gerçekleşti. TÜİK Konya Bölge Mü-
dürlüğünden yapılan açıklamaya 
göre; 2018 yılı Kasım ayında Ana 
harcama gruplarına göre; TR52 
Konya, Karaman İstatistiki Bölge-
sinde aylık bazda en yüksek artış 
yüzde 1,12 ile “Sağlık” grubunda 
gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 
0,32 ile “Giyim ve Ayakkabı” grubu 
ve yüzde 0,15 ile “Konut, su, elekt-
rik, gaz ve diğer yakıtlar” grubu iz-
lemiştir. Aylık olarak, en çok düşüş 
gösteren grup ise yüzde 6,95 ile 
“Eğlence ve kültür” oldu.  Aynı dö-
nemde Türkiye genelinde bir önceki 
aya göre en yüksek artış yüzde 2,37 
ile “Giyim ve Ayakkabı” grubun-
da gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 
0,57 ile “Sağlık” grubu ve yüzde 
0,47 ile “Konut, su, elektrik, gaz ve 
diğer yakıtlar” grubu izledi. Aylık 

olarak en çok düşüş gösteren grup 
ise yüzde 6,46 ile “Ulaştırma” gru-
bu oldu. Konya, Karaman İstatistiki 
Bölgesinde 2018 yılı Kasım ayında 
fiyatı en çok artan ürünler; Kuru So-
ğan (yüzde 38,35), Patates (yüzde 
16,08), Patlıcan (yüzde 14,08) olup, 
fiyatı en çok düşüş gösteren ürün-
ler; Portakal (yüzde 40,24), Doma-
tes (yüzde 17,11) ve Limon (yüzde 
14,53) oldu. TÜFE’de Türkiye ge-
neline bakıldığında 2018 yılı Kasım 
ayında fiyatı en çok artan ürünler 
Kuru Soğan (yüzde 50,58), Kaban 
(kadın için) (yüzde 18,59) ve Patates 
(%15,29) olup, fiyatı en çok düşüş 
gösteren ürünler; Portakal (yüzde 
32,35), Yurt dışı bir hafta ve daha 
fazla süreli turlar (yüzde 22,26) ve 
Ispanak (yüzde 21,58) oldu.  Kasım 
2018’de endekste kapsanan 407 
maddeden; 38 maddenin ortalama 
fiyatlarında değişim olmazken, 261 
maddenin ortalama fiyatlarında ar-
tış, 108 maddenin ortalama fiyatla-
rında ise düşüş gerçekleşti.
n EMİNE ÖZDEMİR

Almanya’ya gittiler 
yeni fikirle geldiler

Konya İl MEM tarafından yü-
rütülen ‘My eTwinning Project In 
Each School Of Mine-Her Oku-
lumda eTwinning Projem’ isimli 
2017-1-TR01-KA101-038710 
Erasmus+ projesi kapsamında 
Konya İl MEM Şube Müdürü Nadi 
Soylu ve öğretmenlerimiz Özden 
Kan,Mustafa Karakuş, Alper Kılıç, 
Nadiye Derya Erdal, Ayla Tamaç, 
Gülnur Başdemir, Harun Köykun, 
Emin Dilekli, Aslı Yardım,Müzey-
yen Aykut 20-24 Kasım 2018 ta-
rihlerinde yenilikçi eğitim üzerine 
kurs almak üzere Almanya’nın 
Dortmund şehrine gittiler. 

Üç gün süren hizmetiçi kursun 
birinci gününde öğretmenlerimiz, 
Hollanda  Saxion Üniversitesi öğ-
retim üyesi Jef de Ruyter’den lego 
eğitimi, yaratıcı düşünme, eleştirel 
düşünme, robotik kodlama üze-

rine eğitim aldılar. Eğitimin ikinci 
gününde öğretmenlerimiz Real 
Schule Altlünen okulu fizik öğret-
meni Bay Spieles’den uygulamalı 
olarak robotik ve kodlama alanında 
eğitim aldılar. Eğitimin son günün-
de IFABIDO Stadische Tages-ein-
richtung Anaokulu’da gözlem ya-
pıldı, eğitim sistemi hakkında bilgi 
edinildi ve kültürel etkinlik olarak 
Köln şehri ziyaret edildi. Ülkemize 
yenilikçi eğitim adına pek çok yeni 
fikirle döndüklerini söyleyen katı-
lımcı öğretmenler, kendi okulla-
rında uygun koşulların oluşturulup 
yenilikçi eğitim adına uygulamala-
rı hayata geçirebileceklerini ifade 
edip kendilerine böyle bir imka-
nı sundukları için Türkiye Ulusal 
Ajans’a ve Konya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne teşekkürlerini be-
lirttiler. n HABER MERKEZİ

‘Okulum Pusulam’ ile tecrübe edindiler
Soner Koç

Konya’da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 20 bin 821 adet arttı.

Konya’da 2018 yılı Kasım ayında fiyatı en çok artan ürünler sırasıyla; Kuru Soğan Patates, Patlıcan oldu.

Özgür Ulaş Yiğit
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Robinho: Yeni sözleşme
için görüşme yaptık

Demir Grup Sivasspor’un Brezilyalı yıldızı 
Robinho sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili, 
“İnşallah Demir Grup Sivasspor’da kalırım. Baş-
kanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Olumlu 
geçti. Umarım bir ortak nokta bulur ve ben 10 yıl 
daha Sivas’ta kalırım” dedi. 

Katıldığı bir televizyon programında açıkla-
malarda bulunan Robinho, Beşiktaş ve Medipol 
Başakşehir’i sahalarında yenmenin çok zor oldu-
ğunu belirterek, bunu başardıkları için çok mutlu 
olduklarını kaydetti. Ligin uzun bir maraton oldu-
ğunu kaydeden ifade eden Brezilyalı yıldız, kaza-
narak devam etmeleri gerektiğini belirtti. 

“UMARIM TÜRK FUTBOLUNA DAHA BÜYÜK 
MUTLULUK VERİRİM” 

Sivas’ta çok mutlu olduğunu söyleyen Ro-
binho, “Basit bir hayatım var; antrenman ve ev 
arasında geçiyor. Sevdiğim, aşık olduğum şeyi 
yapma imkanı buluyorum burada. Umarım iler-
leyen yıllarda Türk futboluna ve taraftarlara daha 

büyük mutluluk veririm. Buraya gelmeden önce 
sadece İstanbul’u tanıyordum. Roberto Carlos ve 
Cicinho ile konuştum. Çok olumlu şeyler söyledi-
ler. Taraftarların futbolculara karşı çok iyi niyetli 
olduğundan bahsettiler. O yüzden burayı tercih 
ettim” diye konuştu. 

Süper Lig’i de değerlendiren Robinho, 
“Spor Toto Süper Lig; zor ve güzel bir lig. Büyük 
takımlar var. Oynaması zor olan bir lig ama mut-
luyum” şeklinde konuştu. 

“BAŞKANIMIZLA BİR GÖRÜŞME 
GERÇEKLEŞTİRDİK” 

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin 
hatırlatılması üzerine Robinho, “İnşallah Demir 
Grup Sivasspor’da kalırım. Başkanımızla bir gö-
rüşme gerçekleştirdik. Olumlu geçti. Umarım 
bir ortak nokta bulur ve ben 10 yıl daha Sivas’ta 
kalırım” ifadelerini kullandı. 

DAVİD BRAZ: “SÜPER LİG ZOR BİR LİG” 
Kırmızı-beyazlı ekibin Brezilyalı savunma 

oyuncusu David Braz ise Robinho ile aynı takım-
da oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söy-
leyerek, “Robinho çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir 
dost. Santos’tayken çok sayıda kupa kazanmam-
da yardımcı oldu. Ülkemiz dışında da Robinho 
gibi bir arkadaşla aynı takımda oynayabilmek 
benim için çok büyük mutluluk” dedi. 

Takıma adapte olmasında herkesin büyük 
yardımının olduğunu kaydeden Braz, “Brezilya 
Ligi zor bir lig, daha çok top oynamaya dayalı 
bir lig. Türkiye Ligi ise fiziğe ve güce dayalı bir 
lig. Zor bir lig olduğu için adaptasyon sürecim 
zor geçti. Artık atlattım. Özellikle camia ve takım 
arkadaşlarım yardımcı oldu adaptasyon sürecin-
de. Yapmayı en iyi bildiğim şeyi yapıyorum; fut-
bol oynuyorum. Demir Grup Sivasspor’da mut-
luyum. Umarım Burada işimi yaparak devam 
etme şansı bulurum. Burada oynamaktan dolayı 
çok mutluyum. Yaptığım iş futbol. Burada oyna-
yarak kalmak istiyorum” açıklamasını yaptı. 
n İHA

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Akhisarspor ile 1-1 
berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor’da moraller bozulurken, takım 
perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Etimesgut Beledi-
yespor müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. 

Kaybedilen 2 puandan dolayı antrenmanda futbolculara yönelik bir 
konuşma yapan Erol Bulut, ciddiyet uyarısında bulundu. Akhisar karşı-
sında maçın büyük bölümünde iyi oynamalarına rağmen farkı arttıracak 
golleri atamadıklarını ve rakibe maça ortak olması için cesaret verdik-
lerini söyleyen Bulut, önlerinde bulunan Etimesgut Belediyespor ve BB 
Erzurumspor maçlarından galip gelmeleri gerektiğini vurguladı. 

Antrenmanda Akhisarspor karşısında ilk on birde oynayan oyuncular 
yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise taktik ağırlıklı bir çalış-
ma gerçekleştirdi.   n İHA

Malatyaspor’da kupa 
mesaisi başladı

Derbide Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 24’e çıka-
rırken, Başakşehir, Kasımpaşa ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftayı 
en karlı kapatan ekip oldu. 

Süper Lig’in 14. haftasının kazanan ekibi Beşiktaş oldu. Başakşehir’in 
sahasında Sivasspor’a 1-0 mağlup olmasının ardından derbide Galata-
saray’ı Adem Ljajic’in penaltıdan attığı golle 1-0 yenen Beşiktaş, Fener-
bahçe ile Kasımpaşa’nın 2-2 berabere kalmasıyla birlikte haftanın en karlı 
ekibi oldu. Lider Başakşehir’in 30 puanda kalmasıyla birlikte şampiyonluk 
yarışındaki rakiplerinden Galatasaray’ı yenerek rakibiyle puanını eşitle-
yen siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını 6’ya indirdi. Haftaya 
ikinci sırada bulunan Kasımpaşa’nın 4 puan gerisinde giren siyah-beyazlı-
lar, Mustafa Denizli’nin ekibinin Fenerbahçe deplasmanında 2-2 berabe-
re kalmasıyla birlikte, bu rakibiyle arasındaki farkı da 2 puana düşürmeyi 
başardı. 5 İstanbul ekibi de bu hafta maçlarını İstanbul’da oynarken, haf-
tayı galibiyetle kapatan tek takım Beşiktaş oldu.  n İHA

Haftanın kazananı 
Beşiktaş oldu

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 
bugün Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor’la deplasmanda 
karşılaşacak. Bu sezon kupaya 5. turdan dahil olan turuncu-lacivert-
li ekip, rövanş mücadelesi öncesinde deplasmandan avantajlı bir 
skorla ayrılmak istiyor. Mücadele 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 
20.30’da başlayacak. Spor Toto Süper Lig’de lider durumda bulunan 
Medipol Başakşehir’de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Er-
dem bu karşılaşmada forma giyemeyecek.   n AA

Medipol Başakşehir 
Adana deplasmanında

Kasımpaşa’nın Senegalli santr-
foru Mbaye Diagne, “Altın Ayakkabı” 
ödülünü kazanabileceğine inandığını 
söyledi. Lacivert-beyazlı formayla bu 
sezon Spor Toto Süper Lig’de çıktığı 14 
maçta 16 gol kaydeden 27 yaşındaki 
oyuncu, sergilediği performansla fut-
bol kamuoyunda adından söz ettiriyor.

Fenerbahçe ile 2-2 berabere kal-
dıkları maçta 2 kez fileleri havalandıra-
rak alınan 1 puanda başrol oynayan Di-
agne, açıklamalarda bulundu.

Mbaye Diagne, sezon sonunda Av-
rupa liglerinde en çok gol atan futbol-
cuya verilen “Altın Ayakkabı” ödülünü 
kazanabileceğine inandığını belirterek, 
“Her şeyin mümkün olduğunu düşünü-
yorum. Oynayacağımız çok maç var. 
Bunu konuşmak için oldukça erken. 
Ancak bu performansımı devam etti-
rirsem ve aynı şekilde çalışmayı sürdü-
rürsem her şeyin kendi açımdan müm-

kün olduğuna inanıyorum. Bu ödülü de 
kazanabileceğime inanıyorum.” ifade-
lerini kullandı.

“KENDİME REFERANS OLARAK 
ALDIĞIM OYUNCULAR VAR”

Kasımpaşalı futbolcu, Didier Drog-
ba, Samuel Eto’o ve El-Hadji Diouf’u 
izleyerek kendisini geliştirmeye ça-
lıştığını belirtti. Fransa Ligue 1 ekibi 
Nice’in İtalyan golcüsü Mario Balo-
telli’nin oyun stilini beğendiğini ifade 
eden 27 yaşındaki oyuncu, “Ama idol 
olarak aldığım bir oyuncu yok. Ben 
bütün oyuncuları izliyorum. Drogba, 
Eto’o ve El-Hadji Diouf’u izledim, izle-
meye devam ediyorum. Hepsinden bir 
şey öğrenmeye çalışıyorum. Kendime 
referans olarak aldığım oyuncular var 
ama idol olarak gördüğüm futbolcu 
yok.” diye konuştu.
“MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEM RÜYANIN 

GERÇEĞE DÖNÜŞMÜŞ HALİ”

Bu sezon sergilediği performans-
la Senegal Milli Takımı’na da davet 
edilen ve şu ana kadar 3 maçta forma 
giyen Mbaye Diagne, şunları kaydetti: 
“Gerçekten harika bir durum. Büyük bir 
onur. Her oyuncu için ülkesinin milli ta-
kımında oynamak oldukça önemlidir. 
Hedeflerimden birisi buydu. Bunun için 
çabalıyordum ve Allah doğru zamanda 
oraya gitmemi sağladı. Bunu bir rü-
yanın gerçeğe dönüşmüş hali olarak 
tanımlayabilirim, çünkü hayal ettiğim 
şeylerden biriydi. Sonunda bunu ba-
şardım.”

Türkiye’de bulunmaktan çok mutlu 
olduğunu aktaran Diagne, “Türkiye’de 
olmak oldukça güzel. Burada hiç prob-
lem yaşamıyorum. Antrenmanlar dı-
şında evde ailemle vakit geçiriyorum. 
İstanbul sevdiğim bir şehir. Görülmesi 
gereken birçok yeri var.” diyerek sözle-
rini tamamladı. 
n AA

 Diagne, ‘Altın Ayakkabı’
kazanabileceğine inanıyor

Bilet almazsın 
hesap sorarsın!

Bursaspor Başkanı Ali Ay, ligi ilk 10’un içinde bitirmek istediklerini 
ifade ederek, maçlara kaçak yollarla girenlere ve onları sokanlara 
da ateş püskürdü. Ay, “Maça en az 5 bin kişi kaçak giriyor. Forma 
almazsın, bilet almazsın sonra yönetimden hesap sorarsın” dedi

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Özlüce İbrahim 
Yazıcı Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir 
araya geldi. Bütün kulüplerin iyi futbol oynadığı-
na dikkat çeken Ay, “Bunların arasından sıyrılıp 
Avrupa’ya gidebiliriz. Bunun için ligin ikinci dev-
resine bakmak lazım. Futbolcularımızın daha çok 
çalışması gerekiyor. Hocamızın söylediği gibi 
hedefimiz ilk 10’un içerisinde olmak” şeklinde 
konuştu. 

Transfer çalışmaları ile ilgili sorulan bir so-
ruyu da yanıtlayan Ay, “Transfer çalışmaları tabi 
ki var da onun için benzin lazım. Onları bugünden 
konuşmak için erken olabilir. Ay sonunu görelim, 
sonra karar vereceğiz. Menajerler aracılığı ile 
bizim bir futbolcumuza da teklif oldu. Bir diğer 
futbolcumuzla ilgili de çalışma yapıyorlar. Eğer 
değerini bulmadıysa, iyi fiyat gelmedikten sonra 
hiçbir futbolcumuzu satmayı düşünmüyorum” 
cevabını verdi. 

Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını 
ifade eden Ay, “Benim hedefim 8’de 8 yapmaktı. 
8 maç kala bunu söylemiştim. Hedefimiz şimdi 
3’te 3 yapmak. İlk yarıyı galibiyetlerle bitirmeyi 
hedefliyoruz. Diğer kulüpler de iyi top oynuyor 
ama biz de iyi futbol oynuyoruz. Bizim burada 
daha yukarılarda olmamız lazımdı. Ama VAR 
sisteminden epey puanlarımız gitti. Bazı talihsiz-
likler oldu. Kasımpaşa maçında biz iyi oynadık 
ama onlar galip geldiler. Futbolda böyle şeyler 
olabiliyor” dedi. 

“BEN VİCDAN AZABI DUYUYORUM” 
Birkaç aydır Bursaspor personel maaşlarının 

ödenememesi ile alakalı da açıklama yapan Ay, 
“Personel maaşlarımızın dün bir tanesini yatır-
dık. Bu hafta ya da gelecek hafta iki tane daha 
yatıracağız. Sizler konuşuyorsunuz ama sizlerden 
daha fazla ben vicdan azabı duyuyorum. Benim 
yanımda da 500 kişi çalışıyor. Hayatımda hiç 
görmediğim şeyleri burada gördük ve yaşıyoruz. 
Ama maalesef elden de bir şey gelmiyor. Ama 

ben arkadaşlara da söyledim gelecek ilk paradan 
personel maaşı ödenecek” ifadelerini kullandı. 
KEMBO VE EMRE TAŞDEMİR’LE İLGİLİ KARAR 

DEVRE ARASI VERİLECEK 
Joshua John’un dün sözleşmesini feshet-

tiğini belirten Ay, “Biz özellikle feshetmesi için 
ödemeleri de yapmadık. Bundan sonra da gel-
meyecek. Parasını da alacak. Jires Kembo ile 
ilgili de devre arasında inşallah olumlu gelişme 
olur ama olmazsa onunla alakalı da hocamızla 
görüşüp karar vereceğiz. Emre Taşdemir’le il-
gili de bir kere görüşülüp devre arasında karar 
verilecek. Emre’yle sene başında konuştuk. Söz-
leşmesini uzatmayacağını söyledi, sakatlığı da 
devam ediyordu. Bazı gelişmelerden sonra da 
kadro dışı kaldı” dedi. 

“EN AZ 5 BİN KAÇAK SEYİRCİ VARDI” 
Maçlarda ciddi bir şekilde tribüne kaçak 

seyirci girmesi ile ilgili konuşan Ay, “Biz maç 
saatinde arkadaşla görüştük, artık bu işe çözüm 
bulmamız gerekiyor. Ben diğer stadyumlara git-
tiğimde onları inceliyorum. Turnikelerimiz yanlış 
koyulmuş. Diğer stadyumlarda turnikelerden bir 
kişi zor geçiyor. Onların fizibilitesini çıkartacağız. 
Sadece bunlar da değil. Bu konu ile ilgili de 4 ar-
kadaşı görevlendirdim. Bütün kameralar kontrol 
edilecek. Ben gerçekten üzülüyorum vereceğin 
para 20 ile 40 TL arasında bir para. Bursaspor 
için ver bu parayı. Ahlaktan bahsediyoruz. Bu 
gerçekten kul hakkına giriyor. Gerekirse bazı 
insanları deşifre edelim. Elimizden de bir şey 
gelmiyor. Maalesef ahlak bozulmuş. Kardeşim 
ver paranı gir, ‘Ben Bursasporluyum’ de. 5 ku-
ruş menfaati yok. Bedavaya maça girer, maça 
bedavaya adam sokar, sonra sosyal medyadan 
Bursaspor’a giydirir. Kulübün durumu zaten or-
tada. Forma almazsın, bilet almazsın sonra yö-
netimden hesap sorarsın. En az 5 bin tane insan 
vardı” şeklinde konuştu. 
n İHA
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Bayramoğlu: İki ihtimalli maç üçüncü ihtimalle bitti
Konya Süper Amatör Küme’de 

mücadele eden Meram Kara Kartal-
lar Takımı’nın teknik direktörü Faysal 
Bayramoğlu 0-0 beraberlikle sona 
eren Kadınhanı Belediyespor maçı 
sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ligde aldığı üst üste kötü sonuç-
ların ardından Doğanhisarspor karşı-
sında 2-0’lık galibiyetle hayat bulan 
Meram Kara Kartallar, Süper Amatör 
Küme’nin 7. haftasında Kadınhanı 
Belediyespor’la karşılaştı. Her iki ta-
kımın da çok pozisyon ürettiği ancak 
yararlanamadığı mücadele 0-0’lık 
beraberlikle sonuçlandı.

SEYİR ZEVKİ VEREN BİR MAÇTI
Meram Kara Kartallar teknik di-

rektörü Faysal Bayramoğlu maç so-

nunda açıklamalarda bulundu. Bayra-
moğlu maçla ilgili, “Maçı izleyenler 
açısından iki ihtimalli ancak üçüncü 
ihtimalle biten bir maç oldu. Hem 
biz hem de Kadınhanı Belediyespor 
bol pozisyonlar ürettik ancak her iki 
takımda ürettiği pozisyonlardan ya-
rarlanamadı. İki takımın kalecisini de 
tebrik etmem lazım hem bizim kale-
cimiz Yavuz, hem de Kadınhanı’nın 
kalecisi Emre çok güzel kurtarışlar 
yaparak takımlarının ayakta kalması-
nı sağladı. Özellikle son dakikalarda 
Kadınhanı Belediyespor yüklendi, biz 
de kontra ataklarla karşılık vermeye 
çalıştık. İzleyenler açısından seyir 
zevki veren ancak golü olmayan bir 
maç oldu.” dedi.

SADECE TECRÜBE EKSİĞİMİZ VAR
Hafta içinde yaptığı açıklamayı 

hatırlatan deneyimli teknik adam, 
“Hafta içinde söylemiştim; futbol 
oynamak için sahaya çıkan, top 
oynamak isteyen takımlara karşı 
iyiyiz, demiştim. Bu maç bize bunu 
gösterdi.

Sahada futbol oynamak için 
olan takımlarla başa baş mücadele 
ediyoruz. Bu da bize gösteriyor ki 
ligin güçlü takımlarına karşı iyiyiz, 
sadece tecrübe eksiğimiz var. Ligin 
ilk yarısında bu eksiğimizi tamam-
layarak ligin ikinci yarısında daha 
iyi sonuçlar alacağımıza inanıyo-
rum” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Milli sporculardan 
Vali Toprak’a ziyaret

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ve Be-
densel Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonası’nda 
Konya’yı ve ülkemizi temsil eden milli sporcular Emine 
Seçkin, İlker Tuzcu, Zehra Bağlar ve Mustafa Tuğra Nur, 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı ziyaret etti. 31 Ekim 
- 04 Kasım tarihleri arasında Fransa’da yapılan 27 ülke-
den 149 sporcunun mücadele ettiği Bedensel Engelliler 
Avrupa Badminton Şampiyonası’nda Konyalı milli spor-
culardan Emine Seçkin tek bayanlarda altın madalya, çift 
bayanlarda gümüş madalya, karışık çiftlerde gümüş ma-
dalya, İlker Tuzcu çift erkeklerde altın madalya, tek erkek-
lerde gümüş madalya, Zehra Bağlar ise tek bayanlarda 
gümüş, çift bayanlarda bronz madalya kazanmıştı. Milli 
sporcular, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Er-
söz ile birlikte Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı ziyaret 
etti. n SPOR SERVİSİ

Konyalı kick boksçular 
12 madalya kazandı
Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyet programında 

yer alan Kick Boks Kulüpler Lig Şampiyonası Bolu’da ya-
pıldı. 20 il, 27 kulüpten 470 sporcunun mücadele ettiği 
Kick Boks Kulüpler Lig Şampiyonası’nda Konya’yı temsil 
eden Beyşehir Sevinç Kardeşler Kick Boks Kulübü 3 al-
tın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya olmak üzere toplamda 
12 madalya ile şampiyonayı takım halinde üçüncülükle 
tamamladı. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne 
olan şampiyonada Enes Sevinç, Ali Demiş, Ayşe Kocaer 
birincilik, Ömer Yıldırım ve Hasan Ali Taşçı ikincilik, Ha-
yat Büşra Akkuş, Zeliha Çavuşoğlu, Nazlı Nasip Kocagöz, 
Emişe Berra Yozoğlu, Buğra Avcı, Buse Avcı ve Hüseyin 
Yaşar Bilir ise üçüncülük madalyası alarak turnuvaya 
damga vurdu. n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik Spor 
çalışanları kan verdi
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 3 Ara-

lık Dünya Engelliler günü münasebetiyle Türkiye Beyazay 
Derneği İl Müdürlüğü ile birlikte “Kan Vermeye Engel 
Yok “ adlı kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. “Kan 
Vermeye Engel Yok” sloganı ile yola çıkılan kan bağışı et-
kinliği Türk Kızılayı Kan Alma Biriminde Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü şube müdürleri, personeller, gençlik liderleri 
ve antrenörler kan bağışında bulundu. n SPOR SERVİSİ 

Taşkentli sporcular altın ile ödüllendirildi
Ankara’da yapılan Yıldızlar Hal-

ter Türkiye Şampiyonası’nda kilo-
larında rakiplerini geride bırakarak 
Türkiye birinciliğine ismini yazdıran 
Taşkentsporlu halterciler Kadir Akın 
ve Ali Oflaz, Taşkentspor kulübünde 
düzenlenen bir tören ile altınla ödül-
lendirildi. 

Halter Federasyon Başkanlığı’nın 
2018 yılı faaliyet programında yer 
alan ve yılın son şampiyonası olan 
Türkiye Yıldızlar Halter Türkiye Şam-
piyonası 28 Kasım- 2 Aralık 2018 ta-
rihleri arasında Ankara Atatürk Spor 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Şampiyo-
nada 350 sporcu mücadele ederken, 
Taşkentspor Halter Takımı Yıldızlar 
U-15’de 3 sporcu, U-17’de ise 6 spor-
cu olmak üzere şampiyonada 9 sporcu 
ile mücadele etti. 

Müsabakalar sonunda rakipleri 
geride bırakan + 102 kilo U-15’de Ali 
Oflaz, +102 kilo u-17’de ise Kadir Akın 
tüm rakiplerini geride bırakarak Türki-
ye birinciliğine isimlerini yazdırdı.

Taşkentspor Kulübü Başkanı Ah-
met Şanlı ve Başkan Yardımcısı Hüse-
yin Eşgin, Ankara’da yapılan Türkiye 
Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda Tür-
kiye birincisi olan Ali Oflaz ve Kadir 
Akın’a kulüp binasında düzenledikleri 
bir törenle, başarılarını altın ile ödül-
lendirdi. 

BAŞARILI 
SPORCULARA ALTIN ÖDÜLÜ

Taşkentspor Kulübü Başkanı Ah-
met Şanlı, “Her şeyden önce gençle-
rimize kulübümüz çatısı altında spor 
yaptırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Özelliklem de bu sporcularımızın 

Türkiye dereceleri yapmaları bizleri 
ayrıca mutlu etmektedir. 

Son olarak Yıldızlar Halter Türki-
ye şampiyonasında iki sporcumuzun 
Türkiye birinci olması Taşkentspor 
camiasına sevince boğmuştur.  Bu ba-
şarıya imza atan antrenörümüz Burak 

Eroğlu ve sporcuları Kadir Akın ile Ali 
Oflaz’ı başarılarından dolayı kutluyor 
ve başarılarının devamını diliyorum.  
Taşkent spor’da her başarı her zaman 
ödüllendiriliyor. Bu sporcularımızı ba-
şarılarından dolayı altın ile ödüllendir-
dik” dedi. n SPOR SERVİSİ

Devreye moralli 
girmek istiyor!
Ligin 15.hafta maçında deplasmanda Darıca 

Gençlerbirliği’ni mağlup eden ve alt sıralardan 
kurtulmak adına önemli bir galibiyet alan Konya 
Anadolu Selçukspor, bu hafta kendi sahasında 

Tokatspor’u konuk edecek. İlk yarının son maçında da 
Menemen Belediyespor deplasmanına gidecek olan 
Kartal, bu iki maçtan galibiyet ile ayrılarak ligin ilk 

yarısını moralli bir şekilde kapatmak istiyor
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 

ligin 15.hafta maçında Darıca Gençlerbirliği’ni son da-
kikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Bu galibiyet ile 
hayati bir üç puanı hanesine yazdıran yeşil beyazlılar, 
son haftalarda yakaladığı çıkış ile moral de kazanmış 
oldu. Yavru Kartal, ligde bir sonraki hafta kendi sa-
hasında Tokatspor’u konuk edecek. Yeşil beyazlılar 
ilk yarının son maçında ise Menemen Belediyespor 
deplasmanına gidecek. Konya ekibi bu maçlardan en 
iyi sonuçları alarak devre arasına daha üst sıralarda 
girmek istiyor.

TOKAT LİGİN SON SIRASINDA 
Konya Anadolu Selçukspor’un bu hafta evinde ko-

nuk edeceği Tokatspor, ligde henüz 1 galibiyet alabil-
di. 15 hafta sonunda 8 puan toplayan bordo beyazlılar 
ligin son sırasında bulunuyor. Tokatspor ligde oynadı-
ğı son maçta Şanlıurfaspor ile kendi sahasında 1-1 be-
rabere kaldı. Gol yollarında da etkisini gösteremeyen 
Tokatspor, 15 haftada rakip kalelere sadece 8 gol ata-
bildi. Konya Anadolu Selçukspor, bu maçtan galibiyet 
ile ayrılarak çıkışını sürdürmenin peşinde.

DEĞİŞİMDEN SONRA 1 KEZ YENİLDİ
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-

por, ligin başında alınan kötü sonuçlardan sonra teknik 
direktör değişikliğine giderek eski hocası Alper Avcı ile 
anlaşma sağlamıştı. Bu değişim Yavru Kartal’a olum-
lu etki gösterdi. Konya ekibi, oynanan 6 maçta sade-
ce 1 kez mağlup oldu. Konya Anadolu Selçukspor, 2 
galibiyet alırken 3 kez de berabere kaldı. Aldığı güzel 
sonuçlar ile puanını 16’ya yükselten yeşil beyazlılar, 
13.sıraya yükseldi. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 15 10 4 1 30 4 26 34
2.MENEMEN BLD. 15 9 5 1 32 20 12 32
3.MANİSA B.Ş.B. 15 8 5 2 26 9 17 29
4.F. KARAGÜMRÜK 15 8 3 4 27 18 9 27
5.ŞANLIURFASPOR 15 7 5 3 19 17 2 26
6.PENDİKSPOR 15 6 5 4 22 18 4 23
7.TARSUS İDMAN Y. 15 6 5 4 25 22 3 23
8.KIRKLARELİSPOR 15 6 3 6 20 18 2 21
9.SİVAS BELEDİYE 15 5 4 6 17 20 -3 19
10.DARICA G. BİRLİĞİ 15 4 5 6 15 16 -1 17
11.KAHRAMANMARAŞ 15 4 5 6 13 16 -3 17
12.ETİMESGUT BLD. 15 4 5 6 15 20 -5 17
13.K. A. SELÇUKSPOR 15 3 7 5 20 25 -5 16
14.ZONGULDAK 15 4 4 7 16 23 -7 16
15.BUGSAŞ SPOR 15 4 4 7 16 27 -11 16
16.FETHİYESPOR 15 1 8 6 11 21 -10 11
17.BANDIRMASPOR 15 2 4 9 16 30 -14 10
18.TOKATSPOR 15 1 5 9 8 24 -16 8 

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 14 9 3 2 19 6 13 30
2.KASIMPAŞA 14 8 2 4 31 21 10 26
3.BEŞİKTAŞ 14 7 3 4 25 17 8 24
4.GALATASARAY 14 7 3 4 23 16 7 24
5.ANTALYASPOR 14 7 2 5 17 19 -2 23
6.Y. MALATYASPOR 14 6 4 4 20 14 6 22
7.TRABZONSPOR 14 6 4 4 23 19 4 22
8.ATİKER KONYASPOR 14 5 6 3 20 15 5 21
9.MKE ANKARAGÜCÜ 14 6 2 6 17 18 -1 20
10.BURSASPOR 14 4 7 3 16 14 2 19
11.GÖZTEPE 14 6 0 8 15 17 -2 18
12.SİVASSPOR 14 4 6 4 16 19 -3 18
13.A. ALANYASPOR 14 5 0 9 11 20 -9 15
14.ERZURUMSPOR 14 3 5 6 12 16 -4 14
15.FENERBAHÇE 14 3 5 6 14 19 -5 14
16.AKHİSARSPOR 14 3 4 7 16 25 -9 13
17.KAYSERİSPOR 14 3 3 8 10 24 -14 12
18.Ç. RİZESPOR 14 1 7 6 15 21 -6 10

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

RPS

Atiker Konyaspor’un 2-0 ile geçtiği Akdeniz ekibi aytemiz Alan-
yaspor Konyaspor maçında yapılan çirkin ve kötü tezahürat nede-
niyle PFDK’ya sev edildi. TFF’den yapılan açıklamada, “Aytemiz 
Alanyaspor Kulübü’nün 30.11.2018 tarihinde oynanan Atiker kon-
yaspor-Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandon-
yadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle 
Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine 
karar verilmiştir” denildi.  n SPOR SERVİSİ

Aytemiz Alanyaspor 
PFDK’ya sevk edildi

Atiker Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans 
Kurulu kararı neticesinde UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play 
Lisansı almaya hak kazanan ilk kulüplerin arasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı içeren yazısını ve ‘UEFA 
Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play Lisans Sertifikası’nı bir kutlama 
mektubuyla birlikte kulübe gönderdi.

UEFA Lisans Sertifikası’nda “KONYASPOR Kulübü Derneği, Ku-
lüp Lisans ve Finansal Fair-Play Talimatı kapsamında yer alan Spor-
tif, Altyapı, Personel- idari, Hukuki ve Finansal kriterlere ilişkin tüm 
gereklilikleri yerine getirerek, 2018-2019 sezonu için lisans almaya 
hak kazanmıştır” ifadeleri yer aldı.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor UEFA 
lisansını aldı

Cumartesi günü temsilcimiz Atiker Konyaspor ile karşılaşacak 
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasman-
da Sivas Belediyespor’un konuğu oldu. Karşılaşma 2-2 berabere 
sona erdi Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşma 
saat 13.00’te başladı. Ev sahibi ekibin etkili bir oyun ortaya koyduğu 
maçta Trabzonspor sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor’un 
golleri Hosseini ve Abdülkadir Parmak’tan gelirken ev sahibinin gol-
lerini ise Alpay ve Emre kaydetti.  n SPOR SERVİSİ

Rakip Trabzonspor 
kupada ter döktü

Temsilcimiz Atiker Konyaspor 
geride kalan 14 haftalık periyotta 
oyuna sonradan dahil olan oyuncu-
lardan tek gollük destek aldı. Karta-
lı’n oyuna sonradan girerek gol atan 
oyuncusu Jahovic oldu. 

Spor Toto Süper Lig’in geride 
kalan bölümünde yedek futbolcular-
dan en fazla katkıyı Bursaspor aldı. 
Süper Lig’de 14 haftalık süreçte atı-
lan 320 golün 30’u yedek futbolcu-
lardan geldi. Çaykur Rizespor, De-
mir Grup Sivasspor ve Kayserispor 
dışındaki takımlarda sonradan 
oyuna dahil olan futbolcular, skora 
katkı sağladı.

İlk 14 haftada Bursasporlu 
yedek oyuncular 5 gol üretirken, 
yeşil-beyazlı ekibi üçer golle Beşik-
taş, Medipol Başakşehir ve Trab-
zonspor, ikişer golle Akhisarspor, 
Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni 
Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gala-
tasaray, birer golle de Antalyaspor, 

Atiker Konyaspor, Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor, Göztepe, Kasım-
paşa ve MKE Ankaragücü takip etti.

Ligde son 2 haftada oyuna son-
radan giren oyuncular 8 gole imza 
attı.
UMUT NAYİR, 2 GOL BİRDEN ATTI

Süper Lig’de yedek kulübesin-
den en fazla katkı alan ekip konu-
mundaki Bursaspor’da 2-0 geriye 
düşülen Akhisarspor maçında oyu-
na sonradan dahil olan Umut Nayir, 
2 gol atarak takımının 4-2 kazanma-
sına katkı sağladı. Aytemiz Alan-
yasporlu Junior Fernandes, Akhi-
sarspor ve Kayserispor maçlarında, 
Trabzonspor’dan Caleb Ansah Eku-
ban ise Galatasaray ile Kayserispor 
müsabakalarında sonradan oyuna 
girip birer gole imza attı.

YEDEK OYUNCULARDAN GOL 
ATANLAR

Spor Toto Süper Lig’in ilk 14 
haftasında yedek başladıkları mü-

sabakalarda oyuna dahil olup, gol 
atan futbolcular şunlar:

Akhisarspor: Jeremy Bokila, 
Yevgen Seleznov, Antalyaspor: 
Mevlüt Erdinç., Atiker Konyaspor: 
Adis Jahovic, Aytemiz Alanyaspor: 
Junior Fernandes (2), Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor: İbrahim 
Akdağ, Beşiktaş: Jeremain Lens, 
Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, 
Bursaspor: Diafro Sakho, Ramazan 
Keskin, Souza Lima, Umut Nayir 
(2), Evkur Yeni Malatyaspor: Eren 
Tozlu, Ömer Şişmanoğlu., Fener-
bahçe: Eljif Elmas, Michael Frey., 
Galatasaray: Eren Derdiyok, Ryan 
Donk.

Göztepe: Alpaslan Öztürk, Ka-
sımpaşa: Tarkan Serbest, Medipol 
Başakşehir: Emmanuel Adebayor, 
Riad Bajic, Stefano Napoleoni, 
MKE Ankaragücü: Kenan Özer, 
Trabzonspor: Caleb Ansah Ekuban 
(2), Vahid Amiri.   n AA

Kartal’a kenardan tek gollük destek

Atiker Konyaspor’un Galatasaray maçının ardın-
dan yaşananlar konuşulmaya devam ediyor. Bur-
saspor başkanı Ali Ay maçın ardından yapılan Kulüp-
ler Birliği açıklamasını savundu. Ay, Kulüpler Birliği 
Vakfı tarafından yayımlanan bildiriye de değinerek 
şunları kaydetti:

“Yayımlanan metin ile ilgili tam bilgi sahibiy-
dim. Fikret Orman Başkan ve Kayserispor Başkanı 
Erol Bedir ile defalarca konuştum. Daha önce kendi 
aramızda da konuştuk. Bence yapılan yanlıştı, o yan-
lışı Kulüpler Birliği olarak düzelttik. Galatasaray’a da 
haber verilmesi lazımdı ama verilmemiş. Biz de VAR 
sisteminden puan kaybettik. Her kulüp bu şekilde yola 

çıkarsa bu işin sonu gelmez. Onun için bizim yaptığı-
mız doğruydu.”

Kulüpler Birliği Vakfının yayımladığı bildiride, 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Ku-
rulunun (MHK), Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında 
oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşması-
nı yöneten Hüseyin Göçek ile aynı müsabakada Vi-
deo Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis 
Özkahya’ya ikinci değerlendirmeye kadar maç ver-
meme kararına tepki gösterilmiş, 17 kulübün görüş 
birliğiyle hakemler Göçek ve Özkahya’yla ilgili MHK 
kararının geri alınmasının beklendiği ifade edilmişti. 
 n AA

Konyaspor’un Galatasaray maçı
gündemden düşmüyor

İki ters takımın maçı!
Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Spor Toto Süper Lig’in 15. Haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı merakla 

bekleniyor. Oyun anlayışı itibari ile birbirine ters iki takımın mücadelesi takımların kendilerini de test etme maçı olacak
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor ligin 15. 

Haftasında Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile kar-
şılaşacak. Saat 16.00’da başlayacak karşılaşma Şenol Güneş 
Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda oynanacak. İki formda 
takımın mücadelesinin sonucu şimdiden merak konusu oldu. 
Merakı artıran önemli etkenlerden biri de iki takımın birbirine 
zıt oyun anlayışlarına sahip olması. Kontrollü ve dengeli bir 
yapıya bürünen Konyaspor, ligin oyun ve skor anlamında en 
dalgalı takımı ile karşılaşacak. 

ETİKİLİ SİLAHLARA SAHİP
Zorlu maçta Anadolu Kartalı’nın rakibi olacak olan Trab-

zonspor ligin etkili hücum hattına sahip takımlardan birisi. 23 
golle ligin en golcü 3. Takımı olan Karadeniz ekibi skoru her 
an değiştirebilecek pek çok oyuncuyu kadrosunda bulunduru-
yor. Burak Yılmaz’ın kadro dışı kalmasına rağmen Rodellega, 
Nwakaeme, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı hatta Filip Novak 
gibi skor katkısı verebilen isimler Konyaspor’u bir hayli zorla-
yacak.

İSİTKARSIZ GÖRÜNTÜ
Hücum ağırlıklı kadro yapısı ile dikkat çeken Trab-

zonspor’un istikrarsız performansı da göze çarpıyor. Galata-
saray’ı 4-0, Fenerbahçe’yi 2-0, Kasımpaşa’yı 4-2 gibi farklı 
skorlarla geçen Karadeniz ekibi Yeni Malatyaspor’a 5-0 mağ-
lup olmuş, Göztepe ve Başakşehir gibi takımlara ise mağlup 
olmuştu. Etkili isimleri formda olduğunda gol bulmakta zorlan-
mayan bordo mavililerin yumuşak tarafı ise savunması.

KARTAL’IN YENİ OYUN YAPISI
Temsilcimiz Atiker Konyaspor ise rakibinin aksine daha 

dengeli bir oyun anlayışına sahip. Özellikle Aykut Kocaman’ın 
gelişi ile birlikte özüne dönün Anadolu Kartalı kolay gol yeme-
yen ve kolay kaybetmeyen bir anlayışa bürünmüştü. Kontrollü 
oyun anlayışı ile Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan yeşil 
beyazlıların etkili hücum takımlarından olan Trabzonspor kar-
şısında nasıl bir sınav vereceği merak konusu.  n SPOR SERVİSİ 
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