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Panorama’da 
2 önemli sergi!

‘Özlenen günler 
geri gelecek!’

Kısa-ca Film 
Festivali başlıyor

Büyükşehir Belediyesi ve 
Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi tarafından dünyaca ünlü 
bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat 
Sezgin Yılı etkinlikleri kapsa-
mında hazırlanan karma resim 
sergisi ile Shems Friandler’in 
1970’lerden Günümüze Sema 
konulu fotoğraf sergisi açıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, sergilerin 
önemine dikkat çekti. 
n SAYFA 12’DE

Yeniden Refah Partisi Konya 
İl Başkanı Mustafa Özerdem, 
Konya’nın 20 yıldır siyasetin 
içinde olmadığını belirterek, 
özlenen ve beklenen günlerin 
Yeniden Refah Partisi ile gele-
ceğine dikkat çekti. 
n SAYFA 14’TE

Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi tarafından 19.’su 
gerçekleştirilecek olan ‘Kısa-ca 
Uluslararası Öğrenci Filmleri 
Festivali’ bu yıl 11-15 Kasım 
tarihleri arasında, Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde 
sinemaseverler ve geleceğin 
sinemacılarına perdelerini 
açıyor.
n SAYFA 12’DE

Karatay’dan enerji atağı
Yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım atan Karatay 
Belediyesi’nin Güneş Enerji Santrali düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. Başkan Hasan Kılca, Karatay’a ait bütün bina, 
park ve tesislerin tükettiği enerjiyi güneşten karşılayacaklarını 
söyledi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, Konya’nın bütün kurum ve kuruluş 
temsilcileriyle tek yumruk olduğuna vurgu yaptı. Bu birlikteliğin 
projelere yansıdığını belirten Toprak, hizmete sunulan güneş 
enerji santralinin göğüsleri kabartacak bir proje olduğunu 
söyledi.  n HABERİ SAYFA 11’DE

ENERJİ İÇİN 
BUNLAR GEREKLİ 

BAZI CADDELER 
TRAFİĞE KAPANACAK

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba 

Başkan Altay ilk toplantıyı yaptı 

Enerjinizi geri kazanmak veya artırmak için uzman-
lar önemli uyarılarda bulunuyor. Bu konuda hareket 
etmek, bol su tüketmek, uyku düzenine dikkat et-
mek gibi konulara özen göstermek gerektiği vur-
gulanıyor.

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Konya met-
rosunun ilk etabında süreç hızlı bir şekilde işliyor. 
Metroyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, ilgililerle ilk toplantısını yaptı. Toplan-
tının fotoğrafını paylaşan Basın Yayın Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanı Ahmet Bilgiç, 4 yılda tamamlanması 
planlanan metro çalışmaları nedeniyle bazı cadde-
lerin, çalışma süresi boyunca kapalı olacağının bil-
gisini paylaştı.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 9’DA

Motosiklet 
kazasında 1 kişi 
öldü, 1 kişi yaralandı! 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Vali Cüneyit 
Orhan Toprak’tan, 
Gökcem’e ziyaret 
n HABERİ SAYFA 9’DA

KTÜN’de 3 yeni 
araştırma ve uygulama 
merkezi kuruldu 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Prensibimiz; etkin 
ve verimli yönetim 

AB Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen 
‘Yerel Yönetimler Sosyal Diyalog’ programında 

konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, temel prensiplerinin etkin ve verimli yönetim 

anlayışıyla hizmet etmek olduğunu söyledi.
 n SAYFA 15’TE

Mantar kalkındıracak
Göksu Taşeli Havzası 

Kalkınma Projesi Hibe 
Desteği, KOP Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı’nın 
katkılarıyla Akören 

merkezli oluşturulan 
mantar üretim 

merkezleri, bölgenin 
kalkınmasında umut 

oldu

KIRSAL KALKINMA 
İÇİN ÖNEMLİ PROJE

Tarımsal kalkınmayı sağlamak ve 
taşradan merkeze olan göçü en-
gellemek adına önemli bir proje 
yürütülüyor. Göksu Taşeli Havza-
sı Kalkınma Projesi Hibe Desteği 
ile tesis edilen mantar seralarıyla 
mantar üretiminin artırılmasının 
amaçlandığı proje, Konya Ovası 
Projesi (KOP) Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı tarafından da 
destekleniyor.

GÜNLÜK 2-3 TON 
MANTAR ÜRETİLECEK

Proje, bölgeye büyük bir istihdam 
sağlayacak.  Projeyle ilgili bilgi 
veren S.S Konya Kalkınma ve İşlet-
me Kooperatifi Başkanı Sebahat-
tin Ipıl, “Günlük 2-3 ton civarında 
mantar üretilmesi hedefleniyor. 
Bu üretim planlı bir şekilde ger-
çekleştiriliyor” dedi. Projeyi Akö-
ren Belediye Başkanı İsmail Ars-
lan da titizlikle takip ediyor.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

     evlid
Kandiliniz
Mübarek 
olsun
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Yataktan yorgun kalkmak, 
gün içerisinde halsiz hissetmek, 
sürekli yorgunluk hali, genel bir 
mutsuzluk hissi...  Bu belirtiler 
bedeninizin size verdiği önemli 
sinyallerdir. Bu sinyalleri alıp 
hemen harekete geçmeniz 
gerekir. Öncelikle bedeninizi 
dinlemelisiniz. Sizden ne istiyor? 
Bakım, besin, ilgi ve sevgi… 
Yoğun gündelik hayatta oldukça 
fazla efor sarfediyoruz. Bu nedenle daha fazla enerjiye 
ihtiyaç duyuyoruz.

Tüm canlıların enerji kaynağı besindir. Bu nedenle 
nasıl beslendiğiniz oldukça önemli. Vücutta bulunan her 
hücrenin işlevini yapabilmesi için enerjiye ihtiyacı var. 
Enerji üretimi sırasında mutlaka olması gereken bazı 
moleküller vardır. Eğer bu moleküller yeterli düzeyde 
değilse kronik yorgunluk hissedilebilir.  Özellikle; B 
grubu vitaminler, D vitamini, çinko ve demir eksikliğinde 
yorgunluk ve halsizlik görülebilir. 

Hayat akışınızın daha tempolu olduğu günlerde 
destekleyici olarak rüşeym yağı, koenzim Q10, omega3 
balık yağından destek alabilirsiniz. Rüşeym yağı 
içeriğinde bulunan etken maddeler sayesinde doğal bir 
enerji kaynağıdır.

Uyku ana dinlenme zamanıdır. Kaliteli bir uyku 
gününüzü daha dinamik geçirmenizi sağlar. Bu nedenle 
uyuduğunuz yatak ve odada oldukça önemlidir. Odanın 
mutlaka her gün havalandırılması gerekir. Çok sıcak 
veya soğuk bir ortam bünyenizde stres yaratır ve uyku 
kalitenizi bozar. Gün içerisinde en uzun vakit geçirilen 
yer yatak olduğu için bedeninize uygun bir yatak ve yastık 
seçimi de sağlıklı uyku için gereklidir. Gün içerisinde su 
tüketimine de özen gösterilmelidir. Yetersiz su tüketimi 
metabolizmayı yavaşlatabilir. 

Eğer aklınızda sürekli cevap aradığınız sorular 
varsa, stres altında yaşıyorsanız bu durum yorgunluk 
hissetmenize sebep olabilir. Ruhsal rahatlamayı 
sağlayacak kendinizi mutlu hissedeceğiniz zaman 
dilimleri yaratmalısınız. Özellikle güneşli günleri iyi 
değerlendirilmelidir. Güneşin sıcaklığı ve aydınlığı hem 
bedene hem ruha enerji verir! 

Gün içerisinde sürekli halsizlik, geçmeyen yorgunluk 
hissi bazı hastalıkların habercisi de olabilir. Mutlaka bir 
doktora danışılmalıdır.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Türkiye dünya ülke-
leri arasında buğday 
üretiminde ilk sıra-
larda gelir. Bulundu-
ğumuz coğrafya ve 
iklim koşullarında 
oldukça uygun olan 

buğday geniş bir yayılım alanına sahiptir. Ayrıca Anadolu 
kültüründe de önemli olan bir besin kaynağıdır. Buğda-
yın çekirdeği veya embriyosu olarak da bilinen rüşeym 
buğdayın çoğalmasını ve büyümesini sağlayan kısımdır. 
Buğdayın öğütülmesi aşamasında buğdaydan ayrıştırılmış-
tır. Ancak ruşeymin zenginliği son zamanlarda fark edilmiş 
ve ilgi çekmiştir. Öyle ki son zamanlarda ruşeymli gıdalar 
ve ekmekler üretilmektedir. 

İçerisinde yüksek oranda E vitamini, omega3 yağ asitleri,  
protein ve çeşitli mineralleri bulundurur. Bu nedenle besin 
olarak tüketilmesi oldukça önemlidir. Zengin içeriği ile çok 
fazla sağlık faydasının da olduğu bilinmektedir. 

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Doğanın
Altın Sırrı: 

Ruşeym

Çoğu zaman enerjilerine 
yetişemediğimiz çocuklar, 
durağanlaştığında, günlük 
hareketleri azaldığında bir 
şeylerin yolunda gitmediği 
anlaşılır. Çünkü sürekli oradan 
oraya koşuşan, anlatmaktan 
yorulmayan çocukları 
halsiz görmeye hiç alışık 
değiliz. Onların enerjilerini 
destekleyecek sağlıklı bir 
beslenmenin uygulanması 
oldukça önemlidir. Özellikle 
büyüme çağında beslenmenin 
çok büyük önemi vardır. 
Vitamin ve çeşitli minerallerin 
eksikliği yorgunluk hissine sebep olabilir. B 
grubu vitaminler, D vitamini, çinko, demir 
gibi moleküllerin eksikliği çocuklarda 
halsizlik hissine sebep olabilir. Demir ve 
D vitamini eksikliği çocukluk döneminde 
karşılaşılan problemlerden biridir. Güvenilir 
bir demir ve vitamin D desteği ile bu 
eksikliği gidermek çözüm olabilir. Bu 
dönemde eksikliklerin fark edilmesi oldukça 
önemlidir. Aksi durumda sağlıklı bir büyüme 
de gerçekleşmeyebilir. Çocuklarda genel 
sağlığı korumak için güvenilir omega3 balık 
yağı desteği alınabilir.  

Çocuklarda yorgunluk hissinin birçok 

sebebi olabilir. Çocukların 
enerjilerini desteklemek 
için uyku düzeni ve kalitesi 
önemlidir. Sağlıklı bir 
uyku çocuğun günü aktif 
geçirmesini sağlar. Uyuduğu 
yatak ve yastığın çocuk için 
uygun yapıda olması da 
uyku kalitesini etkileyen bir 
diğer etmendir. Uyuduğu oda 
mutlaka havalandırılmalıdır. 
Odanın sıcaklığı kontrol 
edilmeli ve çok sıcak/soğuk 
bir ortam olmamalıdır. Su 
tüketimi metabolizmanın 
düzenli işleyebilmesi için temel 

gereksinimlerdendir. Gün içerisinde yeterli su 
tükettiğinden emin olunmalıdır. 

Çocukların enerjisini yükseltecek ve 
performans gösterebilecekleri ortamlar 
sağlanmalıdır. Açık havada vakit geçirmek 
iyi bir tercih olabilir. Ebeveyn ilgisi çocuğa 
enerji vermek için en kolay ve en güzel 
yoldur. Çocukla fiziksel temas kurmak 
sarılmak, öpmek mutlu etmek enerjilerini 
arttırmayı sağlayabilir.

Çocuklarda görülen halsizlik hissinin 
temelinde yatan başka sebeplerde olabileceği 
unutulmamalıdır. Mutlaka bir doktor 
desteğine başvurulması gerekir.

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Enerjileri Hiç Bitmesin!

Bedenini Dinle!
Değerli Okurlar;
Tam 4 yıl önce bu iyilik sağlık sayfasını 

planlarken bu kadar uzun soluklu olaca-
ğını ve sizlerden böyle güzel tepkiler 

alacağımızı düşünmemiştik. Şu anda 
4 yılı bitirdik ve aynı keyif ve heye-
canla devam ediyoruz. Bu süreçte 
sizlerle ne çok iyilik sağlık konusu 
paylaştık. Çok değerli arkadaş-
larım uzman oldukları konularda 
yazmaya devam ediyorlar. Ben 
ise artık müsaadenizi istiyorum. 
Çok severek yazdığım yazıla-
rıma gururla görev yaptığım 
Zade Vital’den ailevi nedenlerle 
ayrılmam dolayısıyla son vermek 

durumundayım. Sizlerle olmak ve iyilik sağlık konularını 
paylaşmak çok keyifliydi. Sağlıkla ve hoşça kalın. 

Veda

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

VİTAMİN VE MİNERALLERİMİZLE SİZ DE CANLANIN

Zade Vital Multivitamin Zade Vital 
Rüşeym Yağı

Zade Vital Yetişkinler için 
Omega 3 Balık Yağı

Zade Vital
Koenzim Q10 Balik Yagi İçeren 

Takviye Edici Gida

Enerjinizi geri kazanmak veya 
artırmak için işte size ipuçları...

 • Herhangi bir sağlık probleminiz olup olmadığını kontrol 
ettirin. Yorgunluk pek çok hastalığın ortak belirtisidir.

 • Hareket edin. Fizik aktivite enerji düzeylerini 
artırmaktadır.

 • Zihninizi dinlendirin. Bedeninizde hissettiğiniz 
yorgunluğun temeli zihninizin çok meşgul olması olabilir.

 • Bol su için.  Yapılan çalışmalar az su içmenin yorgun 
hissetmeye neden olduğunu ortaya koyuyor.

 • Uyku düzeninize dikkat edin. Ayrıca gün içinde 
10-15 dakika kestirmenin de çok yararlı olduğu 

çalışmalarla ortaya konulmuştur.
 • Besin destekleri kullanın. Omega -3 ya da 

rüşeym yağı gibi besin desteklerinin doğal 
enerjinizi desteklediği bilinmektedir.

 • Vücut saatinize göre yaşayın. Herkesin vücut 
saati başka çalışır. Günün hangi saatlerinde 
enerjiniz yüksekse ona göre aktivitelerinizi 

ayarlayın.
Kaynak: https://www.webmd.com/balance/features/get-energy-back

Zade Global Genel Müdürü                                                                
Beril Koparal’a teşekkürlerimizle…

2015 yılı Şubat ayından itibaren sırasıyla Zade Vital ve Zade 
Global Genel Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Beril Koparal (MSc, 
MBA), işini aşkla yaparak ve heyecanla hizmet ederek, Zade Vital’in 
Türkiye’nin dünyaya açılan ilk sağlıklı yaşam markası olma hedefine 
büyük katkı sağlayan isimler arasında yer aldı.

Zade & Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge Merkezi Direktörlüğü ile de 
Zade Vital ürünlerinin Ar-Ge süreçlerinde, medikal ve ruhsatlandırma 
ekipleri ile birlikte ülkemizin bitki zenginliğini katma değerli ürünlere 
dönüştürme hedefimize özveriyle destek oldu.

Zade Global Inc’nin kuruluşundan itibaren ABD’de yürüttüğümüz 
çalışmalarla da, wellness alanındaki dünyanın en büyük pazarına 
birlikte güçlü temeller attık. 

Eğitimci kimliği ile gerçekleştirdiği eğitimlerle de fark yaratan 
Sayın Beril Koparal’a tüm emekleri için çok teşekkür ederek, 
başarılarının daim olmasını ve işbirliğimizin farklı platformlarda bir 
ömür boyu sürmesini diliyoruz.  

Saygı ve sevgilerimizle,

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil
Zade Global Inc. CEO’su
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Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi ta-
rafından Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı et-
kinlikleri kapsamında Konya Panora-
ma’da karma resim sergisi ile Shems 
Friandler’in 1970’lerden Günümüze 
Sema konulu fotoğraf sergisinin açı-
lışı gerçekleştirildi. 

Düzenlenen sergi açılışına Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Rektör Yardımcı-
sı (NEÜ) Prof. Dr. Oğuz Doğan, Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı,  NEÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Selçuk-
lu Kültür ve Medeniyeti Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı, NEÜ Güzel Sanat-
lar Fakültesi Dekan Yardımcısı Ali 
Fuat Baysal, Konya Vakıflar Bölge 
Müdürü İbrahim Genç, AK Parti Ka-
ratay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile 
öğrenciler katıldı.

‘KARMA RESİM SERGİSİ 171 
PARÇADAN OLUŞUYOR’

Düzenlenen serginin açılış ko-
nuşmasını yapan Necmettin Erba-
kan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanat-
lar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı, “Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 2019 yılının merhum 
Fuat Sezgin için anma ilanı ilan edil-
mesi ile birlikte bizler de bu göreve 
başlamıştık. 12 aydan beri bu çalış-
mayı sürdürmekteyiz. Sergimiz 171 
parçadan oluşmaktadır. Fakültemiz 
bünyesindeki 4 bölüm hocamızın 
emeğidir. Çalışmalarının ürünüdür. 

Bizlere bu hususta destek veren ve 
bu mekanı tahsis eden Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay ve tüm çalışma arka-
daşlarına teşekkür ediyoruz. Hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
‘PROF. DR FUAT SEZGİN ÜLKEMİZDE 

ÖNCÜLÜK YAPMIŞTIR’
NEÜ Prof. Dr. Oğuz Doğan da 

yaptığı konuşmada, “Prof. Dr. Fuat 
Sezgin bilim tarihinde yapmış oldu-
ğu hizmetler ile ün yapan hocamız-
dır. Kendisi ortaya koymuş olduğu 
eserler ve eserlerin sergilemiş oldu-
ğu müzeler ile ülkemizde öncülük 
yapmıştır. 2019 yılının kendisine 
ithaf edilmesi de oldukça önemlidir. 
Bilimin amacı ve tanıtımı gerçeğe 

ulaşmaktır. Gerçeği anlayabilmektir. 
Serginin hazırlanmasında emeği ge-
çenlere sonsuz şükranlarımı sunu-
yorum” ifadelerini kullandı.

‘GENÇLERİMİZİN FUAT SEZGİN’İ 
TANIMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ 

BİR ETKİNLİK OLACAK’
Büyükşehir Belediyesi Konya Pa-

norama Müzesi’nde gerçekleştirilen 

serginin açılışında konuşan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay da Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yı-
lını Fuat Sezgin Yılı ilan etmesiyle 
Sezgin’i daha yakından tanımak için 
birçok etkinlik düzenlediklerini ifade 
etti. 

Başkan Altay, “Bu etkinliğimizi 
de Konya Panorama’da düzenliyo-
ruz. Burası son dönemde ziyaretçile-
rin uğrak mekanı haline geldi.

 Özellikle dışarıdan gelen ziya-
retçiler için Hz. Mevlana’nın yaşa-
dığı dönemin anlatıldığı bir eseri 
buluşturuyoruz. 

Rahmetli hocamız çok sıkıntılar 
çekmiş. Darbeden sonra Türkiye’yi 
terk etmek zorunda kalmış ama ili-
me ve bilime katkı sağlamayı hiçbir 
zaman bırakmamış. 

Bugün de biz gençlerimize Fuat 
Sezgin’i anlatmak için çalışmalar yü-
rütüyoruz. 

Necmettin Erbakan Üniversite-
si’ne teşekkür ediyorum; çok orijinal 
ve güzel bir çalışma olmuş. 

İnşallah gençlerimizin Fuat Sez-
gin’i tanıması açısından çok önemli 
bir etkinlik olacak. Emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum” dedi. Her 
iki sergi de 27 Kasım’a kadar gezi-
lebilecek.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından dünyaca ünlü bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsa-
mında hazırlanan karma resim sergisi ile Shems Friandler’in 1970’lerden Günümüze Sema konulu fotoğraf sergisi açıldı

Panorama’da 2 önemli sergi!
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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 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 16+KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
8 Kasım 2019 Cuma  • Yıl: 12 • Sayı: 3793

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Tartıştığı annesini 
sırtından bıçakladı

Uyuşturucu satıcıları 
jandarmaya yakalandı

Kulu ilçesinde 16 yaşındaki 
genç, tartıştığı annesini sırtından 
bıçakladı. Olay Kulu ilçesi Öme-
ranlı Mahallesinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, gece saatle-
rinde anne G.K. (43) ile oğlu R.K. 
(16) arasında henüz belirleneme-
yen bir sebeple tartışma çıktı. Tar-
tışma sırasında 16 yaşındaki genç, 
eline geçirdiği ekmek bıçağıyla 
annesini sırtından bıçakladı. Yara-

lanan kadın, komşular tarafından 
çağrılan ambulansla Kulu Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. İlk müda-
halesi yapılan yaralı kadın, hayati 
tehlikesinin bulunması üzerine 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesine sevk edildi. Annesini 
sırtından bıçaklayan R.K.’nin jan-
darma ekipleri tarafından gözaltına 
alındığı öğrenildi. Olayla ilgili ince-
leme başlatıldı. n İHA

Konya’da uyuşturucu satıcıla-
rına yönelik düzenlenen operas-
yonda 97 adet extacy uyuşturucu 
hap ve 2 gram eroin ele geçirilir-
ken 3 kişi gözaltına alındı. Konya 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
Karatay ilçesi İsmil Mahallesine 
S.E., S.Ö ve Y.O’nun uyuşturucu 
hap getireceği ve S.K.’ye satacağı 
bilgisine ulaştı. Şüphelilerin İs-

mil Mahallesine gelerek S.K. ile 
buluşmaları sırasında jandarma 
ekiplerince şahıslar yakalandı. Ya-
pılan aramada S.E.’nin üzerinde 
97 adet Extacy uyuşturucu hap, 
S.Ö.’nin üzerinde ise yaklaşık 2 
gram eroin maddesi ele geçirildi. 
Şüphelilerden S.E., Y.O. ve S.Ö 
gözaltına alınırken adliyeye sevk 
edileceği öğrenildi. n İHA

2 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğunu sokağa terk eden ve sonrasında yakalanarak gözaltına 
alınan Suriye uyruklu anne baba ve 4 akrabası emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı

Adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldılar!

Konya’da apartmanın giriş katı-
na biri kız 2 aylık ikiz bebekler ile 2 
yaşlarındaki kız çocuğunu terk eden 
ve gözaltına alınan Suriye uyruklu 
anne-baba ve 4 akrabası emniyette-
ki işlemlerinin ardından sevk edildi-
ği mahkemece adli kontrolle serbest 
bırakıldı.

Olay, 1 Kasım Cuma günü saat 
14.30 sıralarında merkez Karatay 
ilçesi Şükran Mahallesi Karabulut 
Sokak’ta meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, bir binanın girişinde 
yaklaşık 2,5 aylık olduğu tahmin kız 
ve erkek ikiz bebek ile 2 yaşlarında 
kız çocuğu bulundu. 

Çevredeki vatandaşların ihba-
rı üzerine olay yerine gelen sağlık 
ekipleri 3 kardeşi ambulansla Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırdı. Ambulanstaki sağlık görev-

lileri tarafından bezleri değiştirilen 
bebekler, hastanede de sağlık kont-
rolünden geçirildi. Çocuklar, tedavi-
lerinin ardından da devlet koruması 
altına alınıp, çocuk yuvasına yerleş-

tirildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA 

SERBEST KALDI
Olayın ardından polis ekipleri, 

3 kardeşi terk eden anne ve babayı 

belirlemek için çalışma başlattı. 
Olaydan sonra Suriye uyruk-

lu bir kişinin hastaneye gelerek, 
görevlilerden hastaneye getirilen 
3 kardeşin nerede olduğunu sora-
rak, görmek istediğini söylediği ve 
çocukların devlet korumasına alın-
dıklarını öğrenince de hastaneden 
ayrıldığı bilgisi üzerine polis çalışma 
yaparak şahsı tespit etti. Yapılan 
çalışmalar sonunda Suriye uyruklu 
Mahmut El M. ve eşi Rağde El M. 
ile olaya karıştıkları öne sürülen 4 
akrabası gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan anne ve babanın emniyet-
te suçu birbirlerinin üzerine attığı 
öğrenildi. Emniyetteki işlemleri ta-
mamlanan anne, baba ile 4 akrabası 
adliyeye sevk edildi. 6 kişi de çıkarıl-
dıkları mahkemece adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı.n İHA

Konya’da yağmur nedeniyle 
kayganlaşan yolda kontrolden çı-
kan kamyonet, sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu giyim mağazasının camın-
dan içeriye girdi.

Olay, 30 Ekim Cuma günü 
merkez Karatay ilçesi Ulubatlıha-
san Mahallesi Karakayış Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Fetih Caddesi’nden 
Adana Çevre Yolu Caddesi istika-
metine seyir halinde olan 42 DBF 

69 plakalı minibüsün sürücüsü, 
cadde üzerindeki kasiste yavaş-
layan araçları fark etmesi üzerine 
ani fren yaptı. Yağmur nedeniy-
le kayganlaşan yolda direksiyon 
hakimiyetini kaybeden sürücü 
cadde üzerindeki Necip Coşkun’a 
ait giyim dükkanına girdi. Kaza 
sırasında dükkandaki müşteriler 
ile sürücü ve minibüsteki çocuk 
yara almadan kurtuldu. Kaza anı 
iş yerinin güvenlik kamerası tara-
fından saniye saniye görüntülendi. 

Görüntülerde sürücüsünün direk-
siyon hakimiyetini kaybeden kam-
yonetin ani fren sonrası önce kal-
dırıma ardından iş yerinin camına 
çarparak içeri girdiği görülüyor.

İş yeri sahibi Coşkun, kazanın 
yağan yağmur nedeniyle olduğu-
nu ifade ederek, “Olay günü hava 
yağmurluydu. Minibüsle geliyor 
ağabeyimiz. Şurada kasis var bura-
da bir aracın yavaşladığını görünce 
fren yapmış fren yapınca minibü-
sün arkası kayıyor, arkası kayınca 

otomatik kaldırma çıkıyor. Kaldır-
ma çıkınca paniklemiş olduğu gibi 
geldi dükkana girdi. Biz üç perso-
neliz o sırada üçümüz de müşteri-
ye bakıyorduk. İçeride cama yakın 
bir müşteri ve onun çocuğu vardı 
arabanın geldiğini görünce önce 
içeri kaçıyor ardından araba içeri 
girince çocuk tekrar dışarı kaçıyor. 
Biz bu tür kazaları televizyonda 
görürdük, gülerdik, başımıza geldi 
şaşırdık. Allah’tan yaralanan ol-
madı” dedi. n iHA

Kontrolden çıktı giyim mağazasına girdi

Motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Seydişehir ilçesinde kont-

rolden çıkan motosikletin 
devrilmesi sonucu meydana 
gelen kazada sürücü hayatını 
kaybetti. Kaza yapan moto-
sikletin bir parçasının başka 
motosiklete çarpması sonucu 
sürücü yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıra-
larında Seydişehir - Konya 
Karayolu Çavuş Mahallesi 
yakınlarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Seydi-
şehir’den Konya istikametine 
seyir halinde olan Hikmet 
Mızrak idaresindeki 42 ADN 694 plakalı mo-
tosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak dev-
rildi. 

Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev aldı. 
Kaza sırasından olay yerinden geçen M.Ç. ida-
resindeki 42 ADE 373 plakalı motosiklet ise 

kaza yapan motosiklet-
ten fırlayan bir parçanın 
çarpması sonucu devril-
di. Kaza ihbarı üzerine 
olay yerine sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine ulaşan ekiplerin 
yaptığı kontrolde sürücü 
Hikmet Mızrak’ın haya-
tını kaybettiği belirlendi. 
Yaralanan diğer motosik-
letin sürücüsü ise kaldı-
rıldığı Seydişehir Devlet 
Hastanesinde yapılan ilk 
müdahalenin ardından 

Konya’ya sevk edildi. 
Olay yerine hayatını kaybeden Hikmet 

Mızrak’ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı-
nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 
otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Has-
tanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.n İHA
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İRŞAD Dayanışma 
Vakfımız evlerine belli 

sayıda erkek ve kız 
öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 
Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ZAYİ
593243 belge numaralı Sanayi Sicil belgemizi kaybettik, hükümsüzdür.

Mehmet ABACI
V.No: 8150117233

Z-554

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

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi Sokak No:24 

Selçuklu/KONYA

VELA ÇORAP; 
VASIFLI - VASIFSIZ /  BAY - BAYAN 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR

. PAKETLEME BÖLÜMÜ’NDE BÖLÜM SORUMLUSU 
olarak çalışacak eleman, 
. DIŞ TİCARET SORUMLUSU olarak çalışacak ;
• Lisans ya da önlisans mezunu,
• İleri derecede (uluslararası yazışma yapabilecek 

seviyede) İngilizce bilen (tercihen 2 dil bilen)
• Müşteri odaklı , yazılı ve sözlü iletişim becerileri 

gelişmiş,
• Sorumluluk sahibi ve yenilikçi, sonuç odaklı
• Takım çalışmasına önem veren yeniliğe ve gelişime açık 

eleman
. DEPOCU olarak çalışacabilecek eleman ihtiyacı 
mevcuttur.

 

Dairemizce kamu alacağının tahsili için 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerince haczedilen aşağıda 
vasıfları belirtilen gayrimenkul aynı kanun hükümlerince açık artırma usulüyle satılacaktır. 
1. Gayrimenkul Konya İli Meram İlçesi Gödene Mahallesi Kızılyazı Mevkii adresindedir.                                                                  
2. Gayrimenkul Meram Tapu Müdürlüğünün Gödene Mah. 38653 Ada, 41 Parsel, 11 Cilt, 1060 sayfa, 
494,33 m2 yüz ölçümlü, 1/50 hisseli Tarla olarak  kayıtlı bulunmaktadır. Gayrimenkulün bulunduğu yer 
Tarım sahası olup boş Tarla durumundadır.
3. Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değeri 35.000,00 TL’dir.
4. Artırmaya iştirak edeceklerden rayiç değerinin % 7,5 oranında teminat alınacaktır. Teminat 
olarak; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine 
Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 
hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat. (Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en 
yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 eksiğiyle değerlendirilecektir.)    
5. Gayrimenkul satışında artırmaya iştirak edeceklerden alınacak olan teminat, satış saatinden en az 1 
saat evvel Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Tüm Vergi Daireleri ortak veznesine yatırılarak karşılığında 
alınacak Emanet Makbuzunun Satış Komisyonu Başkanlığı’na ibraz edilmesi gerekir. 
6. Gayrimenkul Satış Şartnamesi Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinden ücretsiz olarak 
temin edilebilir.
7. İhale Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonu Selçuklu / KONYA adresinde 27.11.2019 
tarihinde saat 10.45’de yapılacaktır.
8. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’ini bulmadığı 
ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve/veya 
yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 
7 gün daha uzatılarak gayrimenkul 04.12.2019  tarihinde aynı yer ve aynı saatte tekrar artırmaya 
çıkarılacaktır. 
9. İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ 
edilemeyen ilgililere de tebliğ hükmündedir.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü
 GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1077482

 

Dairemizce kamu alacağının tahsili için 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerince haczedilen aşağıda 
vasıfları belirtilen gayrimenkul aynı kanun hükümlerince açık artırma usulüyle satılacaktır. 
1. Gayrimenkul Konya İli Meram İlçesi Karahüyük Mahallesi Sarıtaş Mevkii adresindedir.
2. Gayrimenkul Meram Tapu Müdürlüğünün Karahüyük Mah. 27560 Ada, 55 Parsel, 6 Cilt, 1190 sayfa, 
500,71 m2 yüz ölçümlü, 13/1376 hisseli Tarla olarak  kayıtlı bulunmaktadır. Gayrimenkulün bulunduğu 
yer Tarım sahası olup boş Tarla durumundadır.
3. Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değeri 30.000,00 TL’dir.
4. Artırmaya iştirak edeceklerden rayiç değerinin % 7,5 oranında teminat alınacaktır. Teminat olarak; 
para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine 
Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 
hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat. (Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en 
yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 eksiğiyle değerlendirilecektir.)    
5. Gayrimenkul satışında artırmaya iştirak edeceklerden alınacak olan teminat, satış saatinden en az 1 
saat evvel Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Tüm Vergi Daireleri ortak veznesine yatırılarak karşılığında 
alınacak Emanet Makbuzunun Satış Komisyonu Başkanlığı’na ibraz edilmesi gerekir. 
6. Gayrimenkul Satış Şartnamesi Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinden ücretsiz olarak 
temin edilebilir.
7. İhale Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonu Selçuklu / KONYA adresinde 27.11.2019 
tarihinde saat 10.30’de yapılacaktır.
8. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’ini bulmadığı 
ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve/veya 
yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 
7 gün daha uzatılarak gayrimenkul 04.12.2019  tarihinde aynı yer ve aynı saatte tekrar artırmaya 
çıkarılacaktır. 
 9. İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ 
edilemeyen ilgililere de tebliğ hükmündedir.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü
 GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1077503
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Vali Cüneyit Orhan Toprak’tan, Gökcem’e ziyaret
Konya Valisi Cüneyit Orhan 

Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, 
davet üzerine geldiği Gökcem 
Konya Down Cafe’de oldukça 
duygulu anlar yaşadı. Cafe’de 
istihdam edilen 10 daimi ve 1 
stajyer Down Sendromlu gençle-
rin başarısı karşısında büyük bir 
gurur duyduğunu ifade eden Vali 
Cüneyit Orhan Toprak, Gökcem 
Konya Down Özel Çocuklar Eğitim 
ve Spor Kulübü Derneği kurucusu 
Uğur ve Yasemin Devecioğlu’n-
dan kurum hakkında bilgi aldı.

Yasemin Devecioğlu Vali Top-
rak’a verdiği bilgide, “Yaklaşık 14 
yıl önce kendi oğlumuz Gökhan 
ve oğlumuz ile aynı durumda olan 
gençlerimizin eğitimi ile başlat-
tığımız çalışma bu gün harika bir 
boyuta ulaştı. Gökcem Cafe, özel 
gereksinimli gençlere fırsat eşitliği 
sağlayarak iş istihdamlarını sağ-
lamak amacıyla kurulmuş bir yer 
olmasına rağmen hiçbir zaman 
sınırlı sayıda özel gereksinimli 
gencin iş istihdamlarının sağlan-
masını düşünmedik. Gökcem Kafe 

ve Restaurant da özel gereksinimli 
gençlere meslek öğretilerek eği-
timlerini tamamlayan gençlerimi-
zin ilk olarak ilimizdeki sonrasında 
ise farklı şehirlerde farklı işletme-
lere yerleştirilmesi hedefledik. İş-
letmemizde şu anda 10 daimi 1 
Stajyer olmak üzere 11 özel gen-
cimiz çalışmaktadır. Bir zamanlar 
ailelerine yük olan bu gençlerimiz 
şimdi aldıkları maaş ile ailelerini 
geçindirecek boyuta ulaşmışlar-
dır, ayrıca kendi sigortalarından 

anne ve babaları da faydalanmak-
tadır. Her şeyden önemlisi ise bu 
gençlerimizin 10 yıl da emekli 
olarak normal bir emekli işçi ile 
aynı emekli maaşını almaları ve 
bir ömür boyu hiç kimseye yük 
olmadan hayatlarını devam ettir-
me imkanına da sahip olmaları-
dır. Ocak 2016 tarihinde korumalı 
işyeri statüsü kazanan Gökcem 
Cafe & Restaurant korumalı iş yeri 
olma özelliğiyle ilimizde, hizmet 
sektöründe çalışan korumalı işyeri 

olma özelliğiyle ise Türkiye’de ilk 
olma özelliği taşımasına rağmen 
ne yazık ki gereken ilgi ve deste-
ği göremiyoruz. Dernek olarak bu 
tür gençlerimizi eğiterek, topluma 
kazandırılmasının yanında kendi 
ayakları üzerinde durarak geçin-
melerini sağlamak için elimizden 
geleni yapmaktayız. Özel bireylere 
olan ön yargıların giderilmesinin 
yanında, toplumun tutumunun 
olumlu yönde değiştirilmesi, özel 
gereksinimli bireylerin başarı-

larının topluma fark ettirilmesi 
amacıyla düzenlediğimiz eğitim-
ler sayesinde Down Sendromlu 
yavrularımız kendilerini kanıtlama 
imkânı buldu. Sizlerden bize değil 
burada tüm umutlarını bu işlet-
menin ayakta kalmasına bağlayan 
yavrularımız için gereken desteği 
vermeniz” dedi.

BENİM MEKANIM BUNDAN 
SONRA BURASI

Ziyarette Vali Cüneyit Orhan 
Toprak Down Sendromlu gençler-

le sohbet ederek, “Gökcem kadar 
daha güzel bir yer olamaz. Hayırlı 
bir hizmet veriliyor. Bundan sonra 
benim mekânım burası ve bura-
daki gençlerle birlikte olacağım. 
Toplum olarak özel gereksinimli 
vatandaşlarımıza sahip çıkmak 
hepimizin bir görevidir. Bu genç-
lerimizi topluma kazandırmak ka-
dar güzel ve hayırlı bir iş olamaz. 
Böylesi bir kurumu Konya’ya ka-
zandırdıkları için Uğur Devecioğ-
lu ve eşi Yasemin Devecioğlu’na 
teşekkür ederek, kutluyorum. Her 
zaman buradaki Down Sendromlu 
gençlerimizin yanında olup, onla-
rın her sorunuyla yakından ilgile-
neceğim. Onlara her zaman dev-
letin kapısı açıktır. Valilik olarak bu 
mekana sürekli destek olacağız. 
Bundan yavrularımızın endişesi 
olmasın” diye konuştu.Ziyaret sı-
rasında tüm gençler ile yakından 
ilgilenen Vali Toprak ve eşi, kuru-
mu gezmelerinin ardından gençler 
Vali beye plaket vererek, kendile-
rini yalnız bırakmamalarını istedi. 
n HABER MERKEZİ

Zopa Restoran-Cafe 
törenle hizmete açıldı

Mustafa Tüzün tarafından 
Konya’da İstasyon Şubesi olarak 
işletilecek olan Zopa Restoran-Cafe 
hafta sonu gerçekleştirilen törenle 
hizmete girdi. Açılış programına 
Karatay Ulubatlı Hasan Mahallesi 
Muhtarı Muhittin Cırık, Eskil Kül-
tür, Eğitim ve Dayanışma Derneği 
(ESKİLDER) Başkanı Süleyman Al-
tan, dernek üyeleri ve davetliler ka-
tıldı. Mustafa Tüzün, “Firmamız, 3 
sene önce ilk şubesini İstanbul Ka-
dıköy’de açmış. Şimdi de Konya’da 
İstasyon Şubesiyle değerli misa-
firlerimize; sıcak ve soğuk içecek 

çeşitleri, kahve çeşitleri, nargile, 
Dünya Mutfağı (Kırmızı ve Beyaz 
Etler) ve serpme kahvaltıyla hiz-
met vereceğiz. Bugün burada açı-
lışımıza teşrif eden, telefonla ara-
yan, mesaj gönderen, açılışımıza 
çiçek gönderen herkese teşekkür 
ederim. Zopa hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu. Muhtar Muhittin Cı-
rık, ESKİLDER Başkanı Süleyman 
Altan ve Mustafa Tüzün tarafından 
kesilen kurdelenin ardından Zopa 
Restoran-Cafe müşterilerine hiz-
met vermeye başladı.
n HABER MERKEZİ

Bazı caddeler 4 yıl
trafiğe kapatılacak

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Konya metrosunun ilk etabında süreç hızlı bir şekilde işliyor. 4 yılda 
tamamlanması planlanan metro nedeniyle bazı caddeler süre boyunca kapalı olacak 

Konya metrosunun ilk etabının 
ihalesinin gerçekleştirilmesinin ar-
dından projeyle ilgili süreç hızlı bir 
şekilde yürütülüyor. 

Konya metrosuyla ilgili Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, ilgililerle ilk toplantısını 
yaptı. Toplantının fotoğrafını Basın 
Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Baş-
kanı Ahmet Bilgiç paylaştı. Resmi 
sosyal medya hesabında “Tarihe 
not olsun” sözleriyle yaptığı payla-
şımda Bilgiç, “Konya metrosunun 
ilk toplantısından bu fotoğraf” bil-
gisi verdi. 

BAZI CADDELER 
KAPATILACAK VURGUSU

Geçtiğimiz günlerde Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay metro projesinin ilk etabının 
4 yılda tamamlanmasının planlan-

dığını açıklamıştı.
Metroyla ilgili detaylı bilgi ve-

ren Başkan Altay, proje sürecinde 
Konya’daki bazı yolların mecburen 
kapatılacağına dikkat çekerek, va-
tandaşlardan anlayış beklediklerini 

vurgulamıştı. Bilgiç de yaptığı pay-
laşımda, metro projesi sürecinde 
bazı yolların kapalı olacağına dikkat 
çekti. Konuyla ilgili değerlendirme 
yapan Bilgiç, “Sevincim; inşaat 
süreci şehrin istihdamına ve eko-
nomisine büyük katkı sağlayacak. 
Şaşkınlığım; hazırlıklı olalım bazı 
caddeler 4 yıl trafiğe kapatılacak. 
Değerlendirmem; sonuç harika 
olacak Allah’ın izniyle” ifadelerini 
kullandı. 

İKİ ETAPLI KONYA METROSU 
1 milyar Euro’nun üzerinde bir 

yatırım olacak olan Konya Metro 
iki etaplı gerçekleştirilecek. Birinci 
etap; Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi, Beyşehir Çevre Yolu, Yeni 
Gar Binası, Fetih, Ahmet Özcan ve 
Çeçenistan Caddesi’nden Meram 
Belediyesine kadar gelen 21,1 ki-

lometreden oluşacak ve 22 duraklı 
olacak. İkinci etapta ise Alaaddin ile 
Kampüs hattı yer altına alınacak. 
Konya Metrosu’nun tamamı yer al-
tında inşa edilecek. Başlangıcından 
sonuna kadar 35 dakikalık seyahat 
süresi olacak. 

ARAÇLARIN FİNANSMANI 
BAKANLIKTAN

Konya Metrosu ile ilgili Büyük-
şehir Belediyesi ve Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’nın görüşmeleri-
ne göre daha önce yatırımın araçla-
rı Büyükşehir Belediyesi’nce temin 
edilecekti. Ancak Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
girişimleriyle bu yükümlülük Ba-
kanlığa geçti. Böylece Büyükşehir 
Belediyesi bir milyar liralık bir eko-
nomik yükümlülükten kurtulmuş 
oldu.  n EMİNE ÖZDEMİR 

Konya metrosuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
ilgililerle ilk toplantısını yaptı.

Ahmet Bilgiç 
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Yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım atan Karatay Belediyesi’nin Güneş Enerji Santrali düzenlenen törenle hizmete 
açıldı. Başkan Hasan Kılca, Karatay’a ait bütün bina, park ve tesislerin tükettiği enerjiyi güneşten karşılayacaklarını söyledi

Karatay’ın enerjisi güneşten
Karatay Belediyesi tarafından 

Saracoğlu Mahallesi’nde yapımı ta-
mamlanan Karatay Güneş Enerji 
Santrali, düzenlenen törenle hiz-
mete girdi. Santralin açılış törenine 
katılan Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Konya’nın bütün kurum ve 
kuruluş temsilcileriyle bugün tek 
yumruk olarak Karatay Belediye-
si’nin hizmete sunduğu güneş enerji 
santralinin açılışında olmaktan bü-
yük mutluluk duyduğunu belirtti.

HEPİMİZİN GÖĞSÜNÜ 
KABARTACAK BİR TESİS

Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
“Bugün hizmete sunulan tesis ger-
çekten önemli. Tesisin mali boyutu, 
güneş enerjisinin değerlendirilmesi, 
çevreye olan katkıları, Türkiye örnek 
olması, kısacası neresinden bakar-
sak hepimizin göğsünü kabartacak 
bir tesis. 

20 dönüm üzerinde yapılan ve 
yaklaşık 6 milyon liraya mal olan bu 
tesis, güneş ışınlarının değerlendiril-
mesine yönelik çok güzel bir örnek. 
Bu vesileyle tesisi hizmete sunan 
Karatay Belediye Başkanımız Sayın 
Hasan Kılca’yı can-ı gönülden tebrik 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ HEM 
EKONOMİYE HEM ÇEVREYE ÖNEMLİ 

KATKILAR YAPACAK
Toprak, çevrenin artık dünya-

nın üzerinde durduğu dünyanın en 
önemli konuların başında geldiğinin 
altını çizdiği konuşmasını şöyle ta-
mamladı: “Çevre olmadığı zaman 
insanoğlu ve tüm canlılar hayatları-
nı sürdüremezler. Bunun bilinciyle 
devletimiz son 15-20 yıldır milyar-
larca ağaç dikti dikmeye de devam 
ediyor. Çevreyi ve ağaçlarımızı 
korumaya özen göstermeliyiz. İşte 
bunun bir örneği de bu tesistir. Bu 
tesis sayesinde yılda 88 bin ağaç ke-
silmekten kurtulacak. Yine bu tesis 
üreteceği elektrikle belediyeye yılda 
1,5 milyon liralık bir katma değer 

sağlayacak. Çevrenin yanı sıra işin 
içine işte bu elektriği de katın, bun-
dan daha faydalı bir şey olabilir mi? 
Bu tesis güneş sayesinde akşama 
kadar hem elektrik üreteceğiz hem 
ülke ekonomimize katkı sağlayacak 
hem çevreye katkımız olacak hem 
de güneşi değerlendirmiş olacağız. 
Çok kısa bir sürede tamamlanarak 
hizmete sunulması da ayrıca takdir 
edilmesi gereken bir husus. Tesisin 
ilçemize, şehrimize ve ülkemize ha-
yırlı olmasını diliyorum.”

ÇOK ÇEVRECİ VE GERİ DÖNÜŞÜ 
GÜZEL OLAN BİR YATIRIM

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, yenilene-
bilir enerjinin son dönemlerde ülke-
mizde ve dünyada önemli bir yatırım 
alanlarından biri haline geldiğini be-
lirerek Türkiye’nin bu alanda önemli 
çalışmalar yaptığını söyledi.

Başkan Altay, “Hükümetimiz 
tarafından Karapınar’da oluşturulan 
Enerji İhtisas Bölgesi sayesinde Tür-
kiye’nin en büyük ve en önemli gü-
neş enerji santrali yapılacak. Bizler 
de yerel yönetimler olarak bu alana 
yönelik yatırımlarımızı sürdürüyo-

ruz. Karatay Belediyemiz de bugün 
burada 1 megavatlık bir güneş ener-
ji santralini hizmete açıyor. Böylece 
belediyemizin tüm elektrik ihtiyacı 
karşılanmış olacak. Bu çok çevreci 
bir yatırım ve bir taraftan da 5 yıllık 
bir süreçte geri dönüşünün olması 
da önemli bir yatırım olduğunun bir 
göstergesi. Ben bu gayretleri dola-
yısıyla Karatay Belediye Başkanımız 
Sayın Hasan Kılca’yı kutluyorum. 

Yatırımın şehrimiz ilçemiz ve vatan-
daşlarımız adına hayırlar getirmesini 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

KARATAY BELEDİYESİ ÖNEMLİ 
BİR İŞ BAŞARMIŞTIR

AK Parti MKYK Üyesi ve Kon-
ya Milletvekili Ahmet Sorgun da, 
Türkiye’de üretilen enerjinin yüzde 
65’ini yerli ve milli kaynaklardan 
elde edildiğini kaydetti. Ahmet Sor-
gun, sözlerini şöyle tamamladı: “Bir 

zamanlar 60 milyar dolar cari açı-
ğımızın tamamı enerji giderimizdi 
ama şükürler olsun bu her yıl düş-
mekte ve şu anda yüzde 65’ini kö-
mür, güneş, rüzgar ve yerli ve milli 
hidrolik santrallerden elde ediyoruz. 
Bunun da yarısını yenilenebilir ener-
jiden elde ediyoruz. 

Özellikle Aksaray, Karaman ve 
Konya buradan Akdeniz’e kadar 
olan Toroslar Bölgesi hem deprem 
güvenliği bakımından hem de güneş 
bakımından ülkemizde en verim-
li yerlerin başında geliyor. Önemli 
olan doğanın kendi döngüsü içinde 
bir sonraki gün mevcut olan enerji 
kaynağını kullanabilmek. Karatay 
Belediyemiz de bunu başarmış ve 
bugün burada bu önemli projenin 
güzel bir örneğine hepimiz şahit ol-
duk. Güneş enerji santralinin Kon-
ya’ya hayırla getirmesini diliyorum.”

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNDEN 
YILLIK 1,5 MİLYON LİRA KAZANÇ 

ELDE EDECEĞİZ
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, açılış programına katılımların-
dan dolayı tüm konuklarına teşek-
kür ederek, yapımı tamamlanarak 

hizmete giren Karatay Güneş Enerji 
Santrali’nin 20 bin metrekarelik bir 
alan içerisine kurulduğunu belirtti. 
Başkan Hasan Kılca, “Dünyada hızla 
azalan enerji kaynaklar ülkeleri yeni 
arayışlara yönlendirmektedir. 

Özellikle son yıllarda su rüzgar 
güneş gibi yenilenebilir enerji kay-
nakları enerji sektörünün öncelikli 
konularından biri haline gelmiştir. 
Ülkemiz de coğrafi konumu dolayı-
sıyla yüksek güneş enerjisi potan-
siyeline sahip olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Karatay Belediyesi olarak 
bizler de tüm bu avantajları dolayı-
sıyla böylesine önemli bir tesisi ha-
yata geçirdik ve hep birlikte hizmete 
açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Tesisimiz, 4 bin 400 adet pa-
nel 25 adet inverter ile 90 ton çelik 
konstrüksiyon kullanılarak inşa edil-
miştir. Kullandığımız solar panelle-
rin tamamı yerli üretimdir. Tesisin 
doğru akım gücü bin 188 kilovat al-
ternatif akım gücü ise bin kilovattır. 
Tesisin ürettiği yıllık enerji ise 2 bin 
138 megabayttır. 

Tesisten yıllık edilecek kazanç 1 
milyon 496 bin TL’dir. Tesis maliye-
timiz; 5 milyon 780 bin TL’dir. Te-
sisin amortisman süresi 4 yıl, yapım 
süresi ise 8 ay gibi kısa bir sürede 
tamamlanmıştır. Bu çalışmamızla 
çocuklarımıza daha güzel bir ülke 
bırakma hedefindeyiz. Güneş enerji 
paneli yatırımımızla yıllık yaklaşık 88 
bin ağacı doğaya kazandırmış oluyo-
ruz” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanvekili 
Fahrettin Kulu da böylesine önemli 
bir tesisi Konya’ya kazandıran Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca’ya teşekkür etti. Konuşmaların 
ardından protokol üyeleri tarafından 
5.8 milyon liraya mal olan Karatay 
Güneş Enerji Santrali’nin kurdelesi 
kesilerek açılışı gerçekleştirildi ve 
protokol üyeleri tesisi hep birlikte in-
celedi. n HABER MERKEZİ
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Selçuk Üniversitesi’nde düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Kongresi’nde Türki-
ye’nin kısa, orta ve uzun vadedeki ekonomi hedeflerine dikkat çekilerek, büyüme potansiyeli değerlendirildi 

‘Uzun vadede büyüme
potansiyeline sahibiz’

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi tarafından 
düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal 
ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci 
Kongresi başladı. İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi konferans salo-
nunda düzenlenen kongreye; Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, İİBF Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Ay, Yükseköğretim Kurulu 
Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci 
Gündoğan, dekanlar, dekan yardım-
cıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı. Kongre öncesinde Küratör-
lüğünü Selçuk Üniversitesi Öğre-
tim Üyeleri Dr. Ahmet Aytaç ve Dr. 
Seda Güzel’in yaptığı “Uluslararası 
Jürili –Davetli Plastik Sanatlar Ser-
gisi’nin” açılışı gerçekleştirildi.

3. Uluslararası Sosyal ve Eko-
nomik Araştırmalar Öğrenci Kong-
resi’nin bu yıl 96 bildiri ve 21 farklı 
üniversiteden katılımcıyla gerçekle-
şeceğini ifade eden İİBF Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Ay, “Yeni ekonomi prog-
ramında 2019 büyümek beklentisi 
yüzde 2,3 olarak öngörülmüş, 2020 
ve 2021 yılları için ise yüzde 3,5 ve 
yüzde 5,0 olarak açıklanmıştır. 

Dünya genelinde alışılmış eko-
nomik dengelerin değiştiği bu dö-
nemde, Türkiye rekabetçi fırsatları 
takip ederek uzun vadeli büyüme 
hedeflerine ulaşma potansiyeline 
sahiptir. Bu rekabetçi fırsatların ta-
kip edilmesindeki en önemli yol bilgi 
ekonomisine dönüşümün hızlı bir 
şekilde gerçekleşmesidir” dedi.

Bilgi ekonomisindeki dönü-
şümün temel alt yapısı bilim ve 
teknolojinin oluşturduğunu ifade 
eden Dekan Prof. Dr. Ay, “Bilim, 
teknoloji ve kalkınmışlık etkileşimi-
nin en önemli unsuru genç nüfus-
tur. Gençlerin, ekonomik ve sosyal 
alanın tümüne etkin katılımı ülke 
kalkınması ve gelişimi için büyük 
öneme sahiptir. Dolasıyla gençlerin 
kişisel ve sosyal gelişimini destekle-
mek, potansiyellerini tam anlamıyla 
ortaya çıkarabilecekleri imkân ve 
zemini hazırlamak, ekonomik ve 
sosyal hayatın her alanına etkin ka-

tılımlarını sağlamak gerekmektedir. 
Kongremiz bu amaç çerçevesinde 
belirlenen alanlarda çalışan genç, 
araştırmacı ve akademisyenlere fi-
kirlerini, araştırma sonuçlarını ve 
tecrübelerini paylaşabilecekleri bir 
ortam oluşturmak ve güncel bilim-
sel gelişmeler üzerine kültürel bir 
tartışma platformu sağlanması he-
deflenmektedir. Kongremizin başa-
rılı geçmesini temenni ediyorum” 
diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi’nin Türki-
ye’nin köklü üniversiteleri arasında 
yer aldığını söyleyen Rektör Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, “Üniversite-
miz bugüne kadar içinden 5 devlet 
üniversitesi, 3 vakıf üniversitesi çı-
karmıştır. Her birinin kuruluşuna 
ciddi katkılar sağlamış durumdayız. 
Özelikle son iki devlet üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi’nin geçmişini ve 
hafızasını oluşturan en köklü fakül-
teleri alarak kurulmuştur. Kurum-
sal köklü geleneğimizi muhafaza 

ederek yolumuza devam ediyoruz. 
Bu sene 44. yılımız bitiyor, inşallah 
11 Nisan 2020’de 45. kuruluş yıl 
dönümümüzü kutlayacağız. Geriye 
dönük yaptığımız bir araştırmada 
640 bine yakın öğrencimizin me-
zun olduğunu gördük. Bunu hem 
ülkemizdeki hem de yurt dışında-
ki devlet kurumlarında müşahede 
ediyoruz. Dünyada hangi ülkeye 
gitmişsek orada en az 5-6 Selçuk 
Üniversitesi mezunun görev yaptı-
ğını gördük.  Selçuk Üniversitesi işin 
teorik eğitiminin ötesinde uygula-
yarak eğitim öğretim veren bir üni-
versitededir ve bu noktada öğrenci-
lerimizin kendilerini teorik bilgilerin 
ötesinde uygulama alanı geliştirerek 
mezun olmalarını sağlamaktadır. 
İşte bu kongrede öğrencilerimizin 
çaba ve gayretleriyle yürüyen iştir. 
Bu açıdan bu kongrede emeği ge-
çen öğrencilerimize ve hocalarımıza 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

YÖK’ün gerçekleştirdiği “Ge-

leceğin Meslekleri ve Mesleklerin 
Geleceği” toplantısının çok anlamlı 
olduğunu söyleyen Rektör Şahin, 
“YÖK, bu ülke için gerekli bir ku-
rumdur. Bu kadar dinamik ve hare-
ketli ülkenin en değerli beyinlerini 
bir araya getirildiği bir sistemi dev-
let adına sevk ve idare edecek üst 
kuruma her zaman ihtiyaç vardır. 
Özellikle 15 Temmuz’u takip eden 
süreçte YÖK Başkanımız Prof. Dr. 
Yekta Saraç hocamızın öncülüğün-
de, YÖK Yürütme Kurulu üyelerimi-
zin ciddi katkılarıyla ciddi bir deği-
şim ve dönüşüm yaşanıyor. Artık rol 
alan öncülük eden hedef belirleyen 
bir YÖK kavramı var. Ülkenin so-
runlarına ihtiyacına dönük alanlarda 
çalışmalar ortaya koyan bir süreç 
yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin önemine vurgu 
yapan Rektör Şahin, “Tabii ki üni-
versitelerden ilk beklenen ülkenin 
ihtiyacı olan eğitimli insanları yetiş-
tirmektir. 

Çok da başarılı olduğumuzu dü-
şünüyorum. 8 milyona yakın yükse-
köğrenim öğrencisiyle, 160 bin üze-
rinde akademisyeniyle ve 172 bin 
yabancı uyruklu öğrencisiyle dün-
yadaki en dinamik yükseköğrenim 
kurumlarından birisi ülkemizdir. 
Bundan sonraki ikinci aşama bilimi, 
bilgiyi üretmek ve elde edilen bilgiyi 
ilgili alanlara yaymak buradan ürün 
ortaya çıkarmaktır” dedi.

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Şaban Çalış’ın baş-
kanlığını yaptığı ilk oturumda; YÖK 
Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Naci Gündoğan “Küresel Eğilimler 
ve Yüksek Öğretim”, İstanbul Me-
deniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. R. Ferda Halıcıoğlu “Genç 
Akademisyenlere Öneriler”, Bey-
kent Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Selahattin Sarı “İİBF Bö-
lümlerine Öğrenci Tercih Eğilim ve 
Öneriler”, Selçuk Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Tekin 
ise “Girişimcilik ve Başarı Hikâyele-
ri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
n HABER MERKEZİ

Üçü Bir Arada adlı komedi
tiyatrosu SKM’de sergilenecek

Sinemanın kalbi 
Kısa-ca’da atıyor

İstanbul Halk Tiyatrosu tara-
fından sahnelenen, Cem Davran, 
Celil Nalçakan ve Onur Özaydın’ın 
rol aldığı, ‘Üçü bir arada’ isimli 
Komedi tiyatrosu 16 Kasım 2019 
Cumartesi günü Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde sahnelenecek.

Sanat danışmanı Çetin Çevik 
tarafından düzenlenen organize ile 
Konya’da tiyatro severler ile bulu-
şacak. Üçü Bir Arada isimli Komedi 
Tiyatrosu’na gitmek isteyen basın 

mensupları için bilet fiyatlarında 
yüzde 20 oranında indirim uygu-
lanacağını ifade eden Çevik, “Si-
yasetten uzak tamamen komedi 
türünde olan, ‘Üçü bir arada’ isimli 
tiyatro gösterisini Konya halkının 
büyük bir beğeni ile izleyeceğine 
inanıyorum. 

Basın mensubu arkadaşlarımız 
ise bilet fiyatlarından önemli oran-
da indirimli faydalanacak” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi tarafından 19.’su gerçek-
leştirilecek olan ‘Kısa-ca Uluslara-
rası Öğrenci Filmleri Festivali’ bu 
yıl 11-15 Kasım tarihleri arasında, 
Süleyman Demirel Kültür Merke-
zi’nde sinemaseverler ve geleceğin 
sinemacılarına perdelerini açıyor.

Bu yıl 19.’su düzenlenecek 
Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Film-
leri Festivali’nde sinemaya gönül 
vermiş isimler ve kısa filmciler bir 
araya gelecek. 11-15 Kasım tarih-
leri arasında Selçuk Üniversitesi 
SDKM, Çatalhöyük Sinema Salonu 
ve Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek festivalde, pek 
çok gösterim ve söyleşi, sinemase-
verleri bekliyor. 

Belgesel, kurmaca, animasyon, 
deneysel ve uluslararası kategori 
alanlarında filmlerin yarışacağı Kı-
sa-ca, ülkemizin en köklü öğrenci 
filmleri festivallerinden biri olmaya 
devam ediyor. Katılımın oldukça 
yoğun olduğu festivalde; birbi-
rinden farklı gösterim, söyleşi ve 
atölye çalışmaları izleyicileri bekli-
yor. Yönetmenliğini Evren Günevi 
Uslu’nun yaptığı Sinemalı Düğün-
ler belgeseliyle açılacak festivalin 
program akışında; Kazım Belge-
seli gösterimi ve söyleşisi, Polonya 
Krakow Yeşil Film Festivali seçkisi, 
Sinemada Yapımcılık söyleşisi, Ay-
tekin Çakmakçı ile Yeşilçam Sine-
ması üzerine sohbet ve imza günü, 
Halit Refiğ Sineması üzerine söy-

leşi, Baran Şükrü Babacan Selim 
Bayraktar Ufuk Kaplan Haluk Piyes 
ve Ebru Aykaç ile oyunculuk üze-
rine sohbet, Yılmaz Guruda Yusuf 
Sezgin ve Tamer Levent’e onur 
ödülü takdimi, Aytekin Çakmakçı 
ve Nesli Çölgeçen’e emek ödülü 
takdimi, Zamanda Safranbolu Bel-
geseli söyleşisi, Yeşilçam’ı Yaşayan 
Adam filminin gösterimi  ve Va-
dullah Taş ile söyleşi, sektördeki 
mezunların öğrencilerle buluşma-
sı, fotoğraf ve lens atölyesi, Sevtap 
Aytuğ’un katılımıyla sinema ve 
televizyon makyajı atölyesi, yönet-
men Hacı Mehmet Duranoğlu’nun 
yönetmenliğini yaptığı İki Komu-
tan Bir Vatan belgeseli özel gös-
terimi, Konya Teknik Üniversitesi 
ile ortaklaşa yapılacak Sinem-arch/
Sinemasal Mekanlar Paneli, yö-
netmen Eren Uğur’un katılımıyla 
Şükran Köyü belgeseli, geçen yıl 
kaybettiğimiz ünlü belgeselci Ke-
mal Öner anısına ödüllü Macahel 
belgeseli yer alıyor. Açılış ve ka-
panış programlarıyla izleyicilere 
unutulmaz anlar yaşatan Kısa-ca, 
jürisinde yer alan akademisyenler 
ve sinema emekçilerinin oylarıyla 
dereceye giren filmlere ödül tak-
dimiyle sona erecek. Festival bo-
yunca Selçuk Üniversitesi SDKM, 
Çatalhöyük Sinema Salonu ve Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde ulusal 
ve uluslararası pek çok yapımın 
ücretsiz gösterimi yapılacak. n HA-
BER MERKEZİ

KTÜN’de 3 yeni araştırma ve uygulama merkezi kuruldu
Bölge ve ülke için stratejik 

öneme sahip araştırma ve uygula-
ma merkezlerini hayata geçirerek 
toplumsal ihtiyaçları ve sorunları 
belirlemek, bu doğrultuda çözüm-
ler üretmek amacıyla çalışmalarına 
yön veren Konya Teknik Üniversi-
tesi (KTÜN), stratejik öneme sahip 
3 uygulama ve araştırma merkezi-
ni hayata geçirdi. 

Konya Teknik Üniversitesi Rek-
törlüğünün Obruk Uygulama Araş-
tırma ve İzleme Merkezi, Enerji 
Teknolojileri Araştırma Geliştirme 
ve Uygulama Merkezi ile Savun-
ma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
kurulmasına ilişkin teklifi Yükse-
köğretim Yürütme Kurulu toplantı-
sında incelenmiş olup, söz konusu 
teklif kabul edilerek 3 yeni merke-
zin kurulmasına karar verildi.  

Böylelikle obruk oluşumu, ne-
deni, çözüm önerisi ile yapılacak 
teorik ve uygulamalı çalışmaların 
sürdürülmesi, eğitim verilmesi, 
problemlere çözüm yolu aranması, 
danışmanlık hizmetinin sunulma-
sı, bilimsel ve teknik toplantıların 
gerçekleştirilmesi amaçlayan Ob-
ruk Uygulama Araştırma ve İzleme 
Merkezi, savunma sanayi teknolo-
jileri konusunda ulusal hedeflere 

ulaşılması ve bu hedeflere ulaşır-
ken teknolojik ve ekonomik dışa 
bağımlılığın en aza indirgenmesi, 
savunma sanayi teknolojileri konu-
larında araştırma, inceleme, geliş-
tirme, uygulama yaparak savunma 
sanayinin gelişimine katkıda bu-
lunulması, deneyimli araştırmacı 
çalışmalarının desteklenmesi ve 
yeni araştırmacıların yetiştirilme-
sini amaçlayan Savunma, Uzay ve 
Havacılık Teknolojileri Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ile enerji 
teknolojileri ile ilgili akademik çalış-
maların yapılması, projelerin geliş-
tirilmesi, kurs ve seminerlerin dü-
zenlenmesi, yürütülecek program 
ve uygulamalar aracılığıyla üniver-

sitenin kamu kurum ve kuruluşları, 
özel sektör ve benzer alanda çalış-
malar yürütülen uluslararası kuru-
luşlarla ilişkilerinin geliştirilmesi, 
enerji teknolojileri ile ilgili disiplin-
ler arası çalışmalar organize edile-
rek, bu çalışmaların yürütülmesine 
yönelik kullanılacak laboratuvarla-
rın oluşturulması, altyapı ve veri-
lerin sağlanması amaçlanan Enerji 
Teknolojileri Araştırma Geliştirme 
ve Uygulama Merkezi resmi olarak 
kurulmuş oldu.  

Konya Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 
yaptığı açıklamada, Konya Teknik 
Üniversitesinin kurulduğu günden 
bu yana yeni atılım, fırsat ve başarı-

larla gelişime öncülük edecek güçte 
olduğunu ifade etti. Üniversitenin, 
hem tarım hem de önemli sanayi 
merkezi olan Konya’da, Ar-Ge ve 
inovasyonda yeni bir soluk oldu-
ğunu belirten Prof. Dr. Özçelik, gü-
nümüzde bilim, teknoloji ve öğre-
tim alanında üniversitelere önemli 
roller düştüğünü söyledi. Bu bağ-
lamda üniversitenin bulunduğu 
bölgeye karşı olan sorumlulukları-
nın gereği olarak bölge ve ülke için 
stratejik öneme sahip araştırma 
ve uygulama merkezlerini haya-
ta geçirdiklerini aktaran Özçelik, 
“Üniversitemiz, özellikle alanında 
uzman akademik kadrosu, nitelikli 
lisans ve lisansüstü mezunlarıyla 

ülkemizin kalkınmasını destekleye-
cek alt yapıya sahiptir. Bilindiği gibi 
üniversiteler, bulundukları kentle 
bütünleşir, sosyal, kültürel ve eko-
nomik anlamda artı değerler katar, 
çözüm üretir ve kentle ortaklaşa bir 
yaşam kültürü oluştururlar. 

Bu bağlamda araştırma ve uy-
gulama merkezlerinin en başında 
ise Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi gelmektedir. 
Tüm hazırlıkların tamamlanarak 
en kısa sürede eğitimlere başla-
yacak olan KTÜNSEM’de öğretim 
elemanlarımızın akademik bilgi 
birikimlerini, kariyerlerini geliştir-
mek isteyen herkesin hizmetine 
sunmayı hedefliyoruz. Bunun yanı 

sıra Savunma, Uzay ve Havacılık 
Teknolojileri, Enerji Teknolojileri 
ve Obruk Uygulama ve Araştırma 
Merkezlerimizde resmi olarak ku-
ruldu. Ayrıca ASELSAN, TAI ve 
STM şirketleriyle yaptığımız ikili 
iş birliği protokollerinden sonra 
Savunma Sanayii Başkanlığımızla 
SAYP anlaşmasını imzaladık. Bilin-
diği üzere SAYP savunma sanayi-
ine yönelik araştırmacı yetiştirme 
programıdır. Bu protokol vasıta-
sıyla savunma sanayiine yönelik li-
sansüstü tezler yaptırma imkanına 
kavuşmuş ve ülke ekonomisine 
daha fazla katkıda bulunacağımı-
zı ümit etmekteyiz. İmzaladığımız 
bu anlaşmanın Savunma, Uzay ve 
Havacılık Teknolojileri Uygulama 
ve Araştırma Merkezine de önemli 
derecede katkı sunacağına inanı-
yoruz. Kurmuş olduğumuz 3 yeni 
merkezimizle ilgili de tüm hazırlık-
larımızı yapmış bulunmaktayız. En 
kısa sürede aktif şekilde çalışmala-
rına başlayacak olacak merkezleri-
mizde inanıyorum ki ülkemiz için 
stratejik öneme sahip konularında 
akademik çalışmalar yapılacak, 
projeler geliştirilecek ve tüm bu ge-
lişmeler kamuoyuyla paylaşılacak-
tır.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Beyşehir’in el dokuması Selçuklu halıları görücüye çıktı
Beyşehir’in tarihi el dokuması 

Selçuklu halıları, kapılarını ziyaret-
çilerine açan CARPETEXPO İstan-
bul El Sanatları Fuarı’nda görücüye 
çıktı.

İstanbul Yenikapı’daki Avrasya 
Gösteri ve Sanat Merkezi’nde açılan 
fuarda Beyşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
ortaklaşa olarak oluşturulan stantta 
Beyşehir yöresinin Selçuklu halıları 
tanıtılıyor. Stantta, Beyşehir’i anla-
tan kitap ve broşürler de ziyaretçi-
lerle paylaşılıyor, el dokuması halı 
ve kilim sektörü içerisinde yer alan 
girişimcilerle temas ve buluşmalar 
sağlanarak bu hususta, özellikle 
yeni istihdam alanları konusunda 
geliştirilebilecek yeni projeler de ele 
alınıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Beyşehir Selçuklu Halıları Proje 
Eğitim Koordinatörü Metin Yıl-
maz, fuarda açtıkları standa daha 

ilk günden gösterilen yoğun ilgiden 
dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile 
getirirken, amaçlarının bu halıların 
tanıtılmasının yanında bu sektörde 
mesai yapan girişimcilerle birara-
ya gelip temasa geçmek olduğunu 
da belirtirken, “Beyşehir Belediye 

Başkanımızın destek ve katkılarıy-
la İstanbul’daki bu fuara iki farklı 
kurum işbirliği halinde katıldık. 
Başkanımıza bu anlamda teşekkür 
ediyoruz. Belediye Başkanımızın 
katıldığımız bu fuar çerçevesinde 
bizlerden talebi; bu sektörde yer 

alan diğer girişimcilerle tanışıp on-
larla diyalog kurmamız ve bu diya-
loglardan sonra sağlanacak katkı ve 
imkanlarla günümüzde bu el doku-
ması halıların yeniden bölgemizde 
üretimine geçişini sağlayabilmek. 
Bu anlamda bir girişimcimiz ile fuar 

vesilesiyle tanışma imkanı bulduk. 
Beyşehir’de bu sektörde eğer Be-
lediyemizin destek olması halinde 
100 kişilik bir istihdamın sağlanabi-
leceği imkanların var olduğunu be-
lirtiyor. Bu sektörde yer alan diğer 
girişimcilerle de tanışıp bölgemizde 

bu işi bir kooperatifleşmeye doğru 
götürmek ve özellikle bölgemiz-
de yaşayan ve iş imkanı bekleyen 
bayanlarımıza yönelik bir iş ve is-
tihdam kapısını aralamanın gayret 
ve çabası içerisindeyiz. Belediye 
Başkanımızın zaten talebi ve bek-
lentisi de bu yönde. İnşallah, bu 
tür fuarlara katılarak bu sektörde 
yer alan girişimcilerle kuracağımız 
temas ve irtibatlarla yöremize ait 
el dokuması Selçuklu halılarının 
yeniden dokunmasına başlanma-
sını istiyoruz. Beyşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğümüz de bu konuda bizlere her 
türlü destek ve katkıyı sunuyor. 
İşte bu fuara da hep birlikte iştirak 
ediyoruz” dedi.

Öte yandan, her geçen yıl de-
ğeri artan el dokuması halı ve ki-
limleri alıcısı ile buluşturmak üzere 
İstanbul’da açılan fuarın 10 Kasım 
2019 tarihine kadar ziyaretçi kabul 
edeceği belirtildi. n HABER MERKEZİ

Çiftçilere ücretsiz Macar 
Fiği tohumu dağıtıldı

Geleceği kurtaralım 
projesi imzalandı

Bozkır ilçesinde İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü tarafından çift-
çilere 12,5 ton Macar Fiği tohumu-
nu ücretsiz olarak dağıttı. Tarım 
ve Orman Bakanlığının uyguladığı 
ve İFAD’ın (Uluslararası Kalkınma 
Fonu) desteklediği Göksu Taşeli 
Havzası Kalkınma Projesi kapsa-
mında Bozkır’da üreticilere Macar 
Fiği tohumu dağıtımı yapıldı.

Tohumlar Bozkır ilçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğünce bu sene ilk-
bahar döneminde başvuruları ka-
bul edilen çiftçilere yüzde yüz hibe 
şekliyle verildi. Bozkırlı 92 üretici-
ler toplamda 12 bin 500 kilogram 
Macar Fiği tohumunu İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü hizmet bi-
nasında düzenlenen törenle teslim 
aldı.

Dağıtım öncesi konuşan Boz-
kır Kaymakamı Oltan Bayraktar, 
“İlçemizde geçtiğimiz yılda Bozkır 
İlçe Tarım Müdürlüğümüzden 10 
Ton Nohut tohumu gerçekleş-

tirildi. Yapılan bu tür yüzde yüz 
hibelerde üreticiler belirlenirken 
dikkat edilmesini istediğimiz tek 
nokta üretime katkı sunan, kendi-
sine fayda sağlayan ve bu şekilde 
memleketine faydalı olan insanlara 
bu hibelerin ulaştırılmasıdır. Sağ 
olsun Bozkır İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü personellerimiz bu 
konuda hassas davranarak titizlik-
le başvuruları değerlendiriyorlar. 
Siz çiftçilerimize verilen her hibe 
bizleri sevindiriyor, sonuçta sizin 
refah seviyenizin artması demek 
devletimizin tarım alanında güç-
lenmesidir. Sizlerden devlet olarak 
tek istediğimiz daha fazla üretme-
nizdir.” dedi. Bozkır İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü hizmet bina-
sında düzenlenen törene Bozkır 
Kaymakamı Oltan Bayraktar, Boz-
kır Belediye Başkanı Sadettin Saygı 
ve Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali 
Öztürk ile çok sayıda çiftçi katıldı.
n AA

Yunak Kaymakamlığı tara-
fından hazırlanarak KOP ajansına 
sunulan ‘Gençlerle Kodlayalım 
Geleceği Kurtaralım’ isimli proje, 
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı ve Yunak kaymakamı 
Mehmet Erdem Akbulut tarafın-
dan imzalandı.

Yunak Kaymakamlığı İlçe Proje 
Ekibi tarafından hazırlanarak KOP 
ajansına sunulan proje, KOP asil 
listesinde yer aldı. Projenin uygu-
lanmasına en kısa sürede başlanı-
lacak.

Yunak Kaymakamı Mehmet 
Erdem Akbulut, “Gençlerle Kodla-
yalım Geleceği Kurtaralım’  isimli 
projemiz kapsamında, Yunak’ta 
bulunan ilkokul ve ortaokul öğ-

rencilerine kodlama eğitimi veri-
lecektir. Ayrıca yine bu proje ile 
Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesine 3D yazıcı kazandırılmıştır. 
Projede emeği geçenlerden başta 
Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mahmut İşcan’a, Yunak Kayma-
kamlığı İlçe Proje ekibine, Turgut 
İlkokulu eski Müdürü Sevinç Do-
ğu’ya ve Yunak Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mus-
tafa Uyanık’a teşekkür ederim” 
diye konuştu. Konya Ovası Projesi 
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanı İhsan Bostancı da Yunak ilçe-
sinde uygulanacak olan ‘Gençlerle 
Kodlayalım Geleceği Kurtaralım’  
isimli projenin hayırlı olmasını di-
ledi. 
n HABER MERKEZİ

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Hibe Desteği, KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın katkılarıyla 
Akören merkezli oluşturulan mantar üretim merkezleri, bölgenin kalkınmasında umut oldu 

Mantar üretimiyle
hedefler büyük

Tarımsal kalkınmayı sağlamak 
ve taşradan merkeze olan göçü en-
gellemek adına önemli çalışmalar 
yürütülüyor. Bu çalışmalardan biri 
de taşrada mantar üretimini destek-
leyerek gelir elde edilmesinin amaç-
landığı proje. Göksu Taşeli Havzası 
Kalkınma Projesi Hibe Desteği ile 
tesis edilen mantar seralarıyla man-
tar üretiminin artırılmasının amaç-
landığı proje, Konya Ovası Projesi 
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı tarafından da destekleniyor. 
Akören merkezli proje kapsamında 
Güneysınır, Hadim, Taşkent, Boz-
kır, Ahırlı, Yalıhüyük gibi ilçeler de 
dahil edilmiş durumda. İlk aşaması-
nın hayata geçtiği projede hedefler 
büyük. Talebe göre günlük 2-3 ton 
civarında mantar üretiminin yapıla-
cağı proje, bölgeye büyük bir istih-
dam sağlayacak.  

40 ÇADIR FAALİYETTE 
Projeyle ilgili bilgi veren S.S 

Konya Kalkınma ve İşletme Koope-
ratifi Başkanı Sebahattin Ipıl, pro-

je kapsamında bölgeye 54 mantar 
üretim çadırı hibe edildiğini söyledi. 
Bu çadırlardan 40’ının faaliyette ol-
duğunu, büyük bir çoğunluğunun 
da Akören’de bulunduğunu belirten 
Ipıl, şunları kaydetti, “Toplam 54 ça-
dırın 40’ı faaliyette. Günlük 2-3 ton 
civarında mantar üretilmesi hedef-
leniyor. Bu üretim planlı bir şekilde 
gerçekleştiriliyor. Talebe göre man-
tar üretilmesi amaçlanıyor. Üretilen 
mantarlar büyük firmalara veriliyor. 
Pazarda herhangi bir sıkıntı yok. 

Akören’de 27 çadır şuanda 24’ü 
kuruldu. Faaliyette olan çadır ise 20 
adet.”

HEDEFLER BÜYÜK
Mantar üretim projesiyle hedef-

lerinin büyük olduğuna dikkat çeken 
Ipıl, “Bundan sonraki hedef paketle-
me, mantar kurutma, salamurayla 
ilgili yatırım yapmak. Projede zaten 
bunlar da bulunuyor. Bu alanlarla il-
gili tesislerin kurulması planlanıyor. 
Daha sonraki aşamada ise kompos 
üretim fabrikası da kurulması he-
defleniyor. Projenin içerisinde de 
var. Tüm bu proje tam kapasite ile 
hayata geçtiğinde, bölgeye ciddi bir 
kazanım sağlanmış olacak. Proje 
bölgemize hem istihdam hem de 
bölge kalkınmasında büyük bir girdi 
sağlayacak” diye konuştu. Projeye 
büyük önem veren Akören Belediye 
Başkanı İsmail Arslan da projeyi ti-
tizlikle takip ediyor. 

PROJENİN GELİŞİM SÜRECİ
KOP Kalkınma İdaresi Başkan-

lığı tarafından 2018 yılı içinde KOP 

Mali Destek (Kırsal Kalkınma) prog-
ramları kapsamında proje çağrısına 
çıktı. Aynı zaman içerisinde Akören, 
Bozkır, Hadim, Taşkent, Yalıhüyük, 
Ahırlı ve Güneysınır ilçelerinde yü-
rütülmekte olan Göksu Taşeli Hav-
zası Kalkınma Projeleri de yürütülü-
yordu. Bu kapsamda, 2019 yılında 
mantar çadırı yatırıma alınarak, ko-
nuyla çeşitli toplantılar yapıldı. KOP 
İdaresi’nin çağrıya çıkmasıyla bölge-
de kurulması düşünülen kooperatife 
ve mantarla ilgili yatırım yapılması-
nın önü açıldı. Bu kapsamda, Tarım 
İl Müdürlüğü bünyesinde koope-
ratifin kurulumu, paketleme tesisi, 
soğuk hava deposu ve üretim yer-
leri planlanarak yedi ilçeyi kapsayan 
proje hazırlandı ve KOP İdaresi’ne 
2 milyon TL değerinde proje sunul-
du. Bu projenin hayata geçmesiyle, 
mantar çadırlarında üretimin yapıla-
bilmesi ve bölgenin önemli bir üre-
tim merkezine kavuşmasının önü 
açılmış oldu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Sebahattin Ipıl

Projeyle Toroslar’da sebze yetiştirilecek
Taşkent İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
ve Konya Ovası Projesi (KOP) tara-
fından desteklenecek “Toroslarda 
Sebze Yetiştiriyor, KOP ile Geleceğe 
Umutla Bakıyorum” projesi kabul 
edildi.

Taşkent İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Baki Çetin, yaptığı açıkla-
mada projenin KOP tarafından ka-
bul edilmesinin üreticileri memnun 
ettiğini söyledi. 

Çalışmayla yayla şartlarında 
yüksek gelir elde edecek ürünler ye-
tiştirileceğini anlatan Çetin sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Hazırladığımız proje ile 12 ay 
boyunca Taşkent’e bağlı mahalle-
lerde yaşayan üreticilere modern 

teknikler ile kurulacak olan seralar-
da yayla şartlarında sebze yetiştiri-
ciliği konularında eğitim ve yayım 
faaliyetleri yürütüleceği düşünül-

mektedir. Konu ile ilgili eğitimlerin 
verilerek akabinde teknik gezilerin 
yapılacağı, dar alanlardan yüksek 
gelir elde edilmesi amaçlanarak Taş-

kent ilçesinde göçe karşı bir umut 
ışığının yakıldığı öngörülmektedir. 
Projenin hayata geçmesi ile mayıs, 
kasım ayları arasında üretilen ürün-
lerin turfanda sebze üretimine katkı 
sağlayacağı anlaşılmaktadır. 

Taşkent İlçesinin yine KOP Kır-
sal Kalkınma Programı Destekli 
Taşkentte Entegre Mantar Üretim 
Tesisi Projesinin çıktılarından olan 
kompost üretimini gerçekleştirip 
istiridye mantarı üretimini sağlaya-
rak ilçeye yeni değer kazandırdığını 
düşünürsek, Toroslarda Sebze Ye-
tiştiriyor, KOP ile Geleceğe Umutla 
Bakıyorum Projesi ile de Toroslar-
da sebze seracılığının hızla gelişen 
marka değerlerinden biri haline ge-
leceği düşünülmektedir.” n AA
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Nijer’de 21 su kuyusu daha hizmete açıldı
Susuzluğun insan hayatını 

zorlaştırdığı ve susuzluk nedeni 
ile çok ciddi sorunların yaşandığı 
Afrika’da hayırseverlerin bağışla-
rıyla su kuyuları açılmaya devam 
ediyor. 

Şimdiye kadar Nijer’de 964 
su kuyusu açan Dost Eli Derneği 
geçtiğimiz hafta Nijer ‘in başkenti 
Niamey’e bin 200 kilometre uzak-
lıkta olan Zender bölgesinin köyle-
rinde açılan 21 adet su kuyusunun 
açılışını gerçekleştirdi. 

Kuyuların açıldığı köylerde ya-
şayan halkın en önemli ihtiyaçları 
olan suya kavuşmaları o anı yaşa-
yanlar için bayram günü sevincine 
dönüştü.

Ülkeye giden dernek görevlile-
ri 15 gün süren çalışma programı 
içerisinde daha önceden Zender 
bölgesinde açılışı gerçekleştirilmiş 

olan 120 adet su kuyusunun kont-
rollerini yaptı. 

Gerçekleştirilen çalışmayla 
ilgili bir açıklama yapan Dost Eli 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İs-
mail Köksal, “Afrika’da hala içecek 
su bulamayan ve bir bidon suya 
ulaşmak için saatlerce yürüyen 
kardeşlerimiz var. 

Nijer’e giden Dost Eli Derneği 
görevlileri bu bölgelerde inceleme 
yaparak su kuyularının açılacağı 
noktaları belirledi. Nijer’in fark-
lı bölgelerinde açılacak olan bu 
kuyular her gün yüzlerce insana 
hizmet vererek nice bereket dolu 
günlere açılan kapı olacak. 

Şimdi tüm hayırsever kardeş-
lerimize diyoruz ki; açılacak su ku-
yularından çıkan bir damla su da 
sizlerin eliyle olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, 
Konya Aydınlar Ocağı’nda eğitimci 
Mustafa Karaçelebi’nin sazıyla çalıp 
söylediği türkülerle ve dualarla birlik-
te anıldı.

‘NEŞET ERTAŞ BU 
ÜLKENİN İNSANIDIR’

Eğitimci Mustafa Karaçelebi, aşrı 
şerif okuyarak başladığı programı-
nı halk ozanı Neşet Ertaş’ın ruhuna 
gönderilen dualardan sonra kısa bir 
konuşma yaptı. Sazıyla ve sözüyle 
Neşet Ertaş’ın türkülerini seslendiren 
Mustafa Karaçelebi, “Abdal” olma-
sından dolayı Neşet Ertaş’ın “Top-
lumdaki bir ön yargının hâlâ yaşıyor 

olmasından dolayı sürekli dışlanmış, 
sürekli hor görülmüş bir ozanımız. 
Ama Allah kimi ozan yapacak, kime 
hakkı söyletecek, hakkı kimin dilin-
den duyacak gayet tabidir ki onu O 
biliyor. Bu da gerçekten yaşadığımız 
bir olay. Neşet Ertaş abdaldır, ozan-
dır. Ama bu ülkenin insanıdır. Sonra 
kız istemeye gider, vermezler. Al-
manya’ya çeker gider. Almanya’dan 
onu Türkiye’ye getiren kişinin sanatçı 
Bayram Bilge Tokel olduğunu biliyo-
ruz” dedi.

‘KÖTÜ İNSANLARIN 
TÜRKÜLERİ YOKTUR’

Neşet Ertaş’ı tanıtmak adına 

cenazesi ile Muzaffer Sarısözen’in 
kısa belgeselini izlettiren Karaçelebi, 
Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan bir 
şiir okudu ve ozan Ertaş’ın şu güzel 
sözlerini hatırlattı: “Benim toplamaya 
kıyamadığım elin bağında çürüyor, 
gördün mü?”, “Ah o gözün hilâl kaşın 
okur aşkın fermanını. Gel bugün der-
dimin dermanını ver bugün bayram 
olsun.”, “İki vücut bir tek gönül olma-
yan ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar.”, 
“Sen sev, o seni sevmezse sevme-
sin. Sevgi sevenin, yüreğinde uya-
nır. Sevda çöllerinde ah yar diyerek, 
Mecnun da gezerdi ben gibi böyle.”, 
“Ben öldüğüm zaman öldü deme-

yin, Neşet yoruldu deyin.”, “Nerede 
bir türkü söyleyen görürsen korkma, 
yanına otur. Çünkü kötü insanların 
türküleri yoktur.”İl Halk Kütüphane-
si’nde gerçekleştirilen anma progra-
mının sonunda Konya Aydınlar Oca-
ğı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 
eğitimci Mustafa Karaçelebi’ye yazar 
D.Mehmet Doğan’ın Büyük Türkçe 
Sözlük’ünü armağan ederken başkan 
yardımcısı Mustafa Sinan Ümit ise, 
Ahi Yemek Duası’nın yer aldığı lev-
hayı takdim etti. Anma programı top-
lu çekilen hatıra fotoğrafı ve dağıtılan 
Konya helvası ile son buldu. 
n HABER MERKEZİ

Yazar Hasan Tanrıverdi
Yöntemli öğrencilerle buluştu

Özel Başak Koleji’nde 
değerlerimiz konuşuldu

Sarıoğlan İmam Hatip’te 
Bilim Fuarı düzenlendi

Çocuk Edebiyatının Tanınmış 
Yazarı Hasan Tanrıverdi, Yöntem 
Koleji öğrencileriyle buluştu. Öğ-
rencilerine profesyonel bir şekil-
de okuma alışkanlığı kazandıran 
Yöntem Kolejinde öğrenciler, oku-
dukları romanların yazarlarıyla bir 
araya gelmenin heyecanını yaşı-
yor. Coşkulu bir şekilde karşılanan 
yazarlarla romana dair güzel söy-
leşiler yapılıyor. Bu hafta da Yazar 

Hasan Tanrıverdi, Yöntem Koleji-
nin misafiri oldu.

Gördüğü ilgiden oldukça 
memnun olduğunu söyleyen Ya-
zar Hasan Tanrıverdi, okumaya bu 
kadar tutkun gençler görmediğini 
dile getirdi. Eğlenceli söyleşinin ar-
dından kitapları imzalayan yazara, 
öğrencilerin yazdığı ve kitaplaştır-
dığı mektuplar da verildi.
n HABER MERKEZİ

Özel Başak Anadolu Lisesinde 
düzenlenen programda Konya İl 
Müftü Yardımcısı Musa İmamoğlu 
Özel Başak Anadolu Lisesi öğren-
cileri ile buluşarak  “Değerlerimiz 
ve Gençlik” konulu seminer ger-
çekleştirdi. Nasıl güzel ahlak sahibi 
olunur konusunu ele alan İl Müftü 
Yardımcısı Musa İmamoğlu öğren-
cileri gençlerimizi esir alan tekno-
loji ve özellikle telefon bağımlılık-
larına karşı uyararak  “Uyanık bir 
mümin olabilmek için etrafımıza 
bakmalıyız. Sosyal medyadan ken-
dimizi korumak için kitap okumalı-

yız. Aile önemli bir değerdir. Anne 
kavramı bizim için kıymetlidir. 
Sevgi, merhamet ve saygı hayat 
tarzımız olmalıdır. Müslüman di-
namik, aktif, geleceğe karşı dolu 
dolu ve planlı olmalıdır. Boş vakit 
geçirerek olumsuzluklar içinde 
kaybolma lüksü yoktur” ifadelerini 
kullandı.  Program sonunda Özel 
Başak Koleji Anadolu Lisesi Müdü-
rü Yılmaz Taşçı,  İl Müftü Yardım-
cısı Musa İmamoğlu’na teşekkür 
ederek günün anısına hediyesini 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Bozkır ilçesine bağlı Sarıoğlan 
Mahallesi’ndeki Sarıoğlan İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencileri dü-
zenledikleri 4006 Bilim Fuarı’nda 
hazırladıkları projeleri sergiledi. 
4006 Bilim Fuarı’nın açılışını ya-
pan Bozkır Kaymakamı Oltan Bay-
raktar ve Bozkır Belediye Başkanı 
Sadettin Saygı, projeleri hazırlayan 
öğrencilere teşekkür etti.

Kaymakam Bayraktar daha 
sonra öğretmen ve öğrencilerle bir 
süre sohbet etti. Fuarın gezilmesi-
nin ardından konuşan Kaymakam 
Bayraktar, Türkiye Cumhuriye-

ti’nin gelişmesinin tarımdan hay-
vancılığa, sanayiden bilime kadar 
her alanda üretime bağlı olduğu-
nu, bu amaç gayesinde bu tür fuar 
organizasyonlarının öğrencilerin 
bilime yönelik projelerle üretim 
anlayışlarının gelişmesine vesile 
olduğunu söyledi.

Başkan Saygı da, Bozkırlı öğ-
rencilerin daha iyi şartlarda eğitim 
alabilmesi için belediye olarak tüm 
imkanlarını kullandıklarını belirte-
rek, fuarda tüm emeği geçenlere 
teşekkür etti.
n AA

Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Mustafa Özerdem, Konya’nın 20 yıldır siyasetin içinde 
olmadığını belirterek, özlenen ve beklenen günlerin Yeniden Refah Partisi ile geleceğine dikkat çekti

‘Özlenen günler Yeniden
Refah Partisi’yle gelecek’

Geçtiğimiz hafta yapılan Yeni-
den Refah Partisi 1. Olağan Kong-
resinde göreve gelen Yeniden Refah 
Partisi Konya İl Başkanı Mustafa 
Özerdem ve Yönetim Kurulu Üyele-
ri düzenlenen basın toplantısında bir 
araya geldi.  Sille’de bir restoranda 
gerçekleştiren basın toplantısında 
konuşan İl Başkanı Mustafa Özer-
dem, 17 Kasım Pazar günü Ankara 
Arena Spor Salonu’nda yapılacak 
Yeniden Refah Partisi 1. Büyük 
Kongresi’ne tüm Konyalıları ve par-
tilileri davet etti. Özerdem kongreye 
gitmek isteyen partililerin ve Konya-
lıların il ve ilçe başkanlıkları ile ileti-
şime geçebileceklerini ifade etti.
‘KONYA MİLLİ GÖRÜŞÜN KALESİDİR’

Konya’nın Milli Görüşün kalesi 
olduğuna dikkat çeken Yeniden Re-
fah Partisi Konya İl Başkanı Mustafa 
Özerdem, “Yeniden Refah Partisi 
Konya 1. Olağan İl Kongremizi geç-
tiğimiz hafta Genel Başkanımız Dr. 
Fatih Erbakan’ın katılımı ile büyük 
bir coşku ile gerçekleştirdik. Kong-
remize yoğun ilgi gösteren partili-
lerimize ve Konyalı hemşerilerimize 
teşekkür ediyorum. 

Genel başkanımız da Konya’dan 
memnun ayrıldı. Konya Milli Görü-
şün kalesidir. Konya olmadan milli 
görüş olmaz. 17 Kasım Pazar günü 
Ankara Arena Spor Salonu’nda ya-
pacağımız Yeniden Refah Partimizin 
1. Büyük Kongresi’ne tüm milleti-
mizi davet ediyorum. Milli Görüş’ün 
ikinci 50 yıl şahlanışının işaret fişeği 

olacak büyük kongremize tüm Kon-
yalı hemşerilerimizi ve partililerimi-
zi davet ediyoruz. Gerçekleştirece-
ğimiz Yeniden Refah Partisi Konya 

1. Olağan İl Kongremizde Genel 
Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Mil-
li Görüş’ün ikinci 50 yıl şahlanışını 
açıklayacak” ifadelerini kulandı.

‘ÖZLENEN VE BEKLENEN GÜNLER 
YENİDEN BİZİMLE GELECEK’

Konya ve Türkiye genelinde 
büyük bir hassasiyetle çalışmalarını 
sürdürdüklerini kaydeden Yeniden 
Refah Partisi İl Başkanı Özerdem, 
“Özlenen ve beklenen günler yeni-
den bizimle gelecek. Konya olarak 
20 yıldır siyasetin içerisinde yokuz. 
Bu nedenle Konya merkez olmaktan 
uzaklaştı. Bizler yeniden Konya’nın 
milli görüş merkezi olmasını sağla-
yacak, Konya’ya oy deposu gözüyle 
bakılmasının önüne geçmiş olaca-
ğız. Yeniden Refah Partisi bundan 

böyle siyasette belirleyici rol üstle-
necek, doğrunun yanında olacak ve 
yanlışa dur diyecektir. 

Vatandaşımızın derdi ile dertle-
necek, sorumluluklarımızın bilinci 
ile hareket edeceğiz. Genel Başka-
nımız Dr. Fatih Erbakan Konya İl ve 
İlçe teşkilatlarının çalışmalarını ya-
kından takip ediyor. Dava arkadaş-
larımız ile çalışmalarımızı hassasiyet 
ile sürdürüyoruz.  Davamız yolunda 
fedakarca çalışan tüm dava arkadaş-
larıma teşekkür ediyorum” ifadeleri-
ni kullandı. Hiçbir partinin yanında 
ve karşısında olmadıklarını da ifade 
eden Başkan Özerdem, kendi politi-
kaları çerçevesinde hareket edecek-
lerini söyledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bozkırın Tezenesi, dua ve türkülerle anıldı

Mustafa Özerdem
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AB Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen ‘Yerel Yönetimler Sosyal Diyalog’ programında konuşan Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, temel prensiplerinin etkin ve verimli yönetim anlayışıyla hizmet etmek olduğunu söyledi

‘Odak noktamız insan!’
Selçuklu Belediyesi, Avrupa 

Birliği Sivil Düşün Programı ta-
rafından da desteklenen “Yerel 
Yönetimler Sosyal Diyalog” konu-
lu sempozyuma Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde ev sahipliği yaptı.

Avrupa Birliği Sivil Düşün 
Programı tarafından desteklenen, 
Bem-Bir-Sen Konya Şubesi ve Sel-
çuklu Belediyesi iş birliğiyle organi-
ze edilen Yerel Yönetimler Sosyal 
Diyalog Sempozyumu gerçekleşti-
rildi. Selçuklu Kongre Merkezi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
sempozyuma Konya Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Mustafa 
Uzbaş, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, BEM-BİR-
SEN Genel Başkanı Levent Uslu, 
BEM-BİR-SEN Konya Şube Baş-
kanı Mehmet Büyükaslan, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve 
sendika üyeleri katıldı. Program 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
bayraklar eşliğinde okunmasıyla 
başladı. Programın açılış konuşma-
sını yapan BEM-BİR-SEN Konya 
Şube Başkanı Mehmet Büyükas-
lan, “Sosyal diyalog kamu görevli-
lerinin, iş verenlerin ve hükümetin 
istihdam ve iş yerlerine ilişkin ko-
nularda karar alma süreçlerine ka-
tılmasını ifade ettiğini söyleyerek, 
“Ekonomik ve sosyal konular ile 
çalışma hayatına ilişkin konularda 
söz konusu grupların temsilcileri 
arasında her seviyede bilgi alışveri-
şi, dayanışma, müzakere süreçleri-
ni içerir. Sosyal diyalog bir taraftan 
sosyal ve ekonomik gelişmelerin 
sağlanmasının bir aracıyken diğer 
taraftan da toplumda iş yerleri için 
söz hakkı bakımından da önemli-
dir. Sivil toplumun karar alma sü-
reçlerine dahil edilmesiyle gerçek-

leşen genişletilmiş sosyal diyalog 
daha demokratik toplumların inşa 
edilmesinde önemli bir rol oyna-
maktadır” şeklinde konuştu.

‘GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ İLKESİ 
İLE İNSAN ODAKLI HİZMETLER 

ÜRETİYORUZ’
Selçuklu’nun 50 ilden daha 

fazla nüfusa sahip, Konya’nın en 
büyük merkez ilçesi olduğunu ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu, 
72 mahallesiyle 2056 kilometre 
alana sahip 650 bin kişilik nüfu-
suyla ülkemizin en değerli ilçele-
rinden birisidir. Böylesine önemli 
ölçekte hizmet alanına sahip olan 
Selçuklu’yu sağlıktan spora, alt-
yapıdan imara, sanattan eğitime 
birçok fiziki, sosyal ve kültürel ya-
tırımlarla beslemekte ve hizmetler 
üretmekteyiz. Bu hizmetlerden 
olan ve şuan içinde bulunduğu-
muz Selçuklu Kongre Merkezimiz 
bu güne kadar birçok ulusal ve 
uluslararası programa kapılarını 
açarak şehrin kültür sanat abidesi 
haline gelmiştir. Konserler, fuarlar, 
sempozyumlar, toplantılar, tiyatro 

etkinlikleri gibi faaliyetlerle haf-
tanın neredeyse her günü birçok 
etkinlikle şehrimizin bilim, kültür 
ve sosyal hayatına ciddi katkılar 
sunmaktadır. Ayrıca Avrupa’nın 
en büyük Kelebek uçuş alanına sa-
hip Konya Tropikal Kelebek Bahçe-
miz, otizmli çocuklarımıza ve aile-
lerine umut olan Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Merkezimiz, 5 bin 
yıllık tarihiyle Sille’de gerçekleş-
tirdiğimiz restorasyon çalışmaları-
mız, yaz ve kış spor okulları olmak 
üzere yıllık 30 bin sporcusuyla 
Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü-
müz, 9 yıldır Selçuklu’da başarıyla 
uyguladığımız ve Milli Eğitime ör-
nek olan Selçuklu Değerler Eğitimi 
Programımız ve bunun gibi her biri 
başlı başına bir sempozyuma konu 
olacak projeler arasında yer alıyor. 
Tüm bu çalışmalarda odak nok-
tamız insan. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın önemle 
üzerinde durduğu Gönül Beledi-
yeciliği ilkesiyle hemşehrilerimize, 
şehrimize, ülkemize hizmet etmek 
için gayret gösteriyoruz” diye ko-
nuştu.

‘PERSONELİMİZİN NİTELİK 
VE ETKİNLİĞİNİ ARTTIRACAK 
ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ’

Belediyecilikteki temel pren-
siplerinin etkin ve verimli yerel 
yönetimler anlayışla vatandaşla-
ra hizmet etmek olduğunu ifade 
eden Başkan Pekyatırmacı, “Büyük 
bir yelpazede hizmet üreten yerel 
yönetimler kuruluşu olmamız so-
rumluluklarımızı artırmaktadır. 
Bu doğrultuda emek veren perso-
nellerimizin interaktif bir çalışma 
performansı gösterebilmeleri için 
çeşitli faaliyetlerle motivasyonla-
rını artırıyor, gerçekleştirdiğimiz 
eğitim programları sayesinde daha 
donanımlı hale gelmelerine ola-
naklar sunmuş oluyoruz. Son bir 
yılda Kişisel Gelişim Eğitim Prog-
ramı kapsamında personele öfke 
kontrolü, motivasyon, davranış 
bilimi, iletişim ve ikna eğitimleri 
konularında eğitimler verilmiştir. 
Mesleki gelişim eğitimleri doğrul-
tusunda da; resmi yazışma kuralla-
rı eğitimi, ihale usul süreç yönetimi 
eğitimi, deprem yönetmeliği kap-
samında jeo teknik eğitim gibi 72 

adet eğitim programı gerçekleşti-
rilmiştir. Personelimizin nitelik ve 
etkinliğinin artması, çalışma şart-
larının daha iyi olması için 1998 
yılından bu yana üyesi olduğumuz 
yetkili sendikamız BEM-BİR-SEN 
ile uyum içerisinde çalışmalar ger-
çekleştirmekteyiz. Ekonomik ve 
sosyal konular ile çalışma hayatına 
ilişkin bütün konularda her seviye-
de bilgi alışverişinde bulunuyoruz. 
Amacımız önümüzde ki süreci 
en iyi şekilde değerlendirebilmek 
hem mahallelerimiz, hem ilçemiz 
hem de şehrimiz için hayırlı hiz-
metler sunmaktır. Bu doğrultu-
da bugün burada gerçekleştirilen 
“Yerel Yönetimler Sosyal Diyalog 
Sempozyumunun” hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum” ifade-
lerini kullandı.

‘BİRLİKTELİK RUHU BAŞARIYI VE 
HUZURU GETİRİR’

“Yönetimlerle, yöneticilerle 
çalışanların uyumu ve birlikteliği-
nin çalışma ortamlarında huzuru 
getirdiğini ifade eden BEM-BİR-
SEN Genel Başkanı Levent Uslu da 
konuşmasında, “Yönetici empati 

yaparak çalışanını, memurunu, 
işçisini düşünerek ve çalışanda 
vatanını, milletini hemşehrisini 
düşünerek çalıştığı için bu bir-
liktelik ve huzur yakalanmıştır. 
Burada BEM-BİR-SEN Konya 
Şube Başkanlığımızın gerçekleş-
tirdiği Yerel Yönetimler konulu 
Sosyal Diyalog Sempozyumu’n-
da bulunmaktayız. Bir çok siyasi 
ve siyasi olmayan Sivil Toplum 
Kuruluş’larında vefasızlığın oldu-
ğu acımasız ortamda bu huzuru 
birliği yakalayan ve bizi bir araya 
getiren başkanlarımıza şükran-
larımı sunuyorum” dedi. Konya 
Büyükşehir Belediyesi Başkan 

Vekili Mustafa Uzbaş da konuş-
masında sempozyumun önemine 
değinerek, “Böyle anlamlı bir sem-
pozyumu gerçekleştirdikleri için 
Selçuklu Belediyemize ve BEM-
BİR-SEN Konya Şubemize teşek-
kür ediyorum. Dünya genelinde 
sevgi şehri olan Konya’mızda Sos-
yal Diyalog Sempozyumu’nun ger-
çekleştirilmesi önemlidir. Sosyal 
diyaloğu işçi, işveren ve hükümet 
arasında görüşmelerle anlaşma 
olarak adlandırabiliriz. Belediyeler-
de sosyal diyalog süreci genellikle 
toplu iş sözleşmeleri ile yaşanmak-
ta, sendikalar ile görüşmeler yürü-
tülmektedir. Hem memur hem de 
işçi sendikalarının sosyal diyaloğa 
önemli katkıları vardır. Sosyal di-
yalog konusunda düzenlenecek 
olan sempozyumun şehrimiz ve 
çalışanlarımız açısından son dere-
ce faydalı olacaktır. Sempozyumun 
düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. Konuşmaların ardından 
sempozyuma geçildi. 
n HABER MERKEZİ

Derebucak Belediyesi okul 
bahçelerini asfaltla kaplıyor

Otostopla dünya turuna çıkan 
Fransız turist Karapınar’da

Derebucak ilçesinde, Dere-
bucak Belediyesi tarafından okul 
bahçelerinin asfaltla kaplandığı bil-
dirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bi-
lal Akçay yaptığı yazılı açıklamada, 
Derebucak Belediyesi tarafından il-
çede bulunan eğitim kurumlarının 
bahçelerine sıcak asfalt dökme ça-

lışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bu kapsamda son olarak Gen-

cek Şehit Orhan Parlakkaya ilk ve 
ortaokulu bahçesinde gerçekleşti-
rildiğini aktaran Akçay,  yürütülen 
zemin tesfiye faaliyetinin ardından 
alanın sıcak asfaltla kaplandığını 
bildirdi. n AA

Otostopla Dünya turuna çıkan 
Fransız Johan Krios (29)  Karapı-
nar’da mola verdi. İlçede mola ve-
ren Fransız turisti görenler kendisi-
ne yoğun ilgi gösterdi. 

Bir ay önce Fransa’dan yola 
çıktığını belirten Krios, İsviçre, 
Avusturya, Macaristan, Romanya, 
Bulgaristan’dan sonra Türkiye’ye 
geldiğini söyledi.

İlçede Meke Gölü ve Acıgöl’ü 
gezen Krios, Acıgöl’de kamp yapıp 
bol bol fotoğraf çekti. “Dünya’yı ve 
diğer kültürleri keşfetmek istiyo-
rum bu yüzden otostopla dünya 
turuna çıktım” diyen Fransız tu-
rist Krios, “Her gün yeni insanlar 
tanımak mutluluk veriyor. Birçok 
ülkeyi görme imkanın oluyor. Bu 
şekilde dünya kardeşliğine katkı 

yapıyorum.” dedi.
Daha önce İstanbul, İzmir, 

Muğla ve Fethiye’yi gezdiğini söy-
leyen Krios sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Türk insanı çok misafirperver, 
her konuda yardımcı oluyorlar. 
Türkiye’de çay içmeyi çok seviyo-
rum, çok güzel çay yapılıyor. Kara-
pınar’daki Meke Gölü ile Acıgöl’ün 
daha önce fotoğraflarını gördüm. 
Çok güzel yerler. Acıgöl gün batı-
mında çok güzel. Kamp yapmak 
için elverişli. Buradan Kapadok-
ya’ya geçeceğim. Zaman sorunum 
yok. Türkiye’yi yeteri kadar gez-
mek ve tanımak istiyorum.” 

Fransa’da ambulans şoförlü-
ğü yaptığını belirten Fransız turist 
Türkiye’den sonra İran’a gideceği-
ni de sözlerine ekledi. n AA

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) “4.0 için Ar-Ge Zirvesi” gerçekleştirdi. KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş, düzenlenen zirveyle Türkiye’nin teknolojiyi yakalama çabalarına katkıda bulunacaklarını söyledi

Teknolojiyi yakalama
sürecine katkı sağlayacak

‘Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Üni-
versite’ vizyonu ile üç yıl önce eği-
tim-öğretim hayatına başlayan Kon-
ya Gıda ve Tarım Üniversitesi “4.0 
için Ar-Ge Zirvesi” gerçekleştirdi. 
Zirvede Türkiye’de Ar-Ge Merkez-
lerinde üretilen bilginin-ürünün, 
yürütülen sürecin, yaşanılan sorun-
ların, önerilen çözümlerin sektör 
temsilcileri, araştırmacılar, akade-
misyenler ve paydaşlar bir araya ge-
lerek çalışmaları masaya yatırdı.

Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş, ilk kez düzenledikleri Ar-
Ge Zirvesi’nin ülkemizin teknolojiyi 
yakalama çabalarına katkıda bulu-
nacağına inandığını söyledi. Tekno-
lojik gelişmelerin bütün sektörleri 
ilgilendirdiğini kaydeden Prof. Dr. 
Çökmüş, “Ülkemizin teknolojiyi en 
iyi şekilde adapte etmesi gerekiyor. 
Geçmişte bazı basamakları atladık. 
Ama bu 4.0’ı atlamamamız gereki-
yor. Gıda, tarım, endüstri veya diğer 
alanlarda da atlamamalıyız. Geçtiği-

miz günlerde YÖK’de yapılan top-
lantıda yeni mesleklerin türemesi 
konusunu da konuştuk. Şu anda 
yürütülen işlerin yüzde 90’ı bilişim 
teknolojileri üzerinden yürütülüyor 
ve birçok meslek ortaya çıkartılıyor. 
Bundan önce olmayan, daha önce 
olup tekrar gelişen, şekil değiştirip 
yeniden oluşan meslekler var. Son 
10 yılda 2 milyon yeni iş alanı ortaya 
çıkartıldı” dedi.

Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. 
Mikdat Çakır ise konuşmasında, 

üretimde temel unsurlara artık di-
jital dokunuşlarında yer verilmesi 
gerektiğini belirtti. Dr. Çakır şöyle 
konuştu; “Dijital dokunuşları ta-
mamlarsanız sistem biyoloji, tekno-
loji ve ekonomi temelli olur. Bu da 
ekonomik bir sistem ortaya çıkarıyor 
ve sistem doğal, güvenli, yeterli ve 
sağlıklı oluyor. Asıl hedefimiz has-
tanelerin geliştiği bir dünya yerine 
hastalıkları önleyici gıdalar ve ilaç 
üretimi yapılmasıdır. Yani kısacası 
hedefimiz insana yakışır bir sistem 
oluşturmaktır. Ham madde üreti-

mini dengeleyen bir yol ortaya çı-
karamıyorsanız ondan sonraki arz 
talebin sizden istediklerini yerine 
getiremezsiniz. Teknolojiyi ve en-
düstri yönetimini iyi yaptınız ama 
üretim maliyetini orta sınıf ve alt 
sınıfın rahatlıkla elde edebileceği 
maliyet oranına getiremezseniz yap-
tığınız iş sadece para sahiplerinin 
faydalanacağı bir hizmete dönüşür. 
Bunun da insanlıkla alakası yoktur.”

“4.0 için Ar-Ge Zirvesi”ne Kon-
ya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 
Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat 
Çakır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Ar-Ge ve Tasarım Uzmanı Musta-
fa Keçeli, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Uzmanı Fatih Morbel, Konya Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüsa-
mettin Sönmez, ABH-Konya Şeker 
Atıştırmalık İş Üniteleri Koordinatö-
rü Rafet Karataş, sektör temsilcileri, 
araştırmacılar, akademisyenler ile 
öğrenciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Okullar arasındaki imkan farkı azalacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından yürütülmekte olan Konya 
2023 Hedefine El Ele Projesi kapsa-
mında, Karatay Özel Eğitim Meslek 
Okulunun ev sahipliğinde, Kara-
tay’da Özel Bireyler El Ele programı 
yapıldı.

Programın açış konuşmasını 
yapan Okul Müdürü Abdullah Kap-
lan, bu programı, Karatay’daki özel 
eğitim öğrencileri ile yıl boyunca 

birlikte sürdürmeyi planladıkları ça-
lışmaların başlangıcı olarak niteledi. 
Kaplan, programa katılan herkese 
teşekkür etti.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sami Sağdıç da 2023 Eğitim Vizyo-
nu çerçevesinde İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından yürütülen Konya 
2023 Hedefine El Ele Projesi saye-
sinde okulların birbirleriyle kardeş 
okul olduklarını vurguladı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük de Konya 2023 Hedefine El 
Ele Projesi ile okullar arasındaki im-
kân ve öğrenme farklılıklarını en aza 
indirmeyi hedeflediklerini söyleye-
rek Karatay’da Özel Bireyler El Ele 
programını bu açıdan çok önemli 
bulduklarını belirtti. Seyit Ali Büyük, 
programın hazırlanmasında emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Özel eğitim öğrencileri tarafın-

dan kaşık oyunları gösterisi ve tüm 
misafirlerin dahil olduğu ritim gös-
terisinin ardından atölyelerin açılışı 
yapıldı. Programa İl Milli Eğitim Mü-
dürü Seyit Ali Büyük, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Mustafa Kurt, Ka-
ratay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami 
Sağdıç, Karatay İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Nizamettin Tezcan, 
öğretmenler, veliler ve öğrenciler 
katıldı. n HABER MERKEZİ
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BBP Kurucu Konya İl Başkanı

İsmail Hakkı
ŞAHİN’in

 

babası ve MHP Konya Eski İl Başkanı

Muammer ŞAHİN’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya’nın Sesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi

Celalettin BOYALI’nın 

yeğeni ve Reklam Müdürü 

Mevlüt BOYALI’nın 

ablası

Semahat NERGİZ’İn

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

BBP Kurucu Konya İl Başkanı İsmail Hakkı Şahin’in babası ve MHP Konya 
eski İl Başkanı Av. Muammer Şahin 93 yaşında vefat etti 

Konya’nın Sesi Gazetesi Sahibi Celalettin Boyalı’nın yeğeni, Reklam Müdürü 
Mevlüt Boyalı’nın ablası Semahat Nergiz hayatını kaybetti

Av. Muammer Şahin 
son yolculuğuna uğurlandı

Semahat Nergiz 
dualarla defnedildi

BBP Kurucu Konya İl Başka-
nı İsmail Hakkı Şahin’in babası 
ve MHP Konya eski İl Başkanı Av. 
Muammer Şahin 93 yaşında vefat 
etti. Merhum Ahmet Muammer 
Şahin’in cenazesi ikindi namazına 
müteakip Hacıveyis Cami’nde kı-
lınan cenaze namazının ardından 
Üçler Mezarlığına defnedildi. Şahin 
ailesini acı günlerinde Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Konya Barosu Başkanı Avukat Mus-
tafa Aladağ, Konya Şeker AŞ. Basın 
ve Halkla İlişkiler Müdürü Yusuf 
İnanç, Konya Ticaret Odası Baş-
kanı Selçuk Öztürk, AK Parti Eski 
Konya Milletvekilleri Muhammet 
Uğur Kaleli, Mustafa Kabakcı, MHP 
Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, 
MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim 

Ay, MHP Merkez Yürütme Kurulu 
Üyesi (MYK) Hüseyin Korkmaz, İYİ 
Parti  İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, 
BBP Konya İl Başkanı Osman Seç-
gin, BBP MKYK Üyesi Mehmet Ce-
mal Erkoç, Konya Alperen Ocakları 

Başkanı Musa Karaçor, Eski MHP 
Konya İl Başkanı Ali Yücel ile Şahin 
ailesinin sevenleri ve yakınları ka-
tıldı. Şahin ailesi cenaze namazının 
ardından taziyeleri kabul etti. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’nın Sesi Gazetesi Sahibi 
Celalettin Boyalı’nın yeğeni, Kon-
ya’nın Sesi Gazetesi Reklam Mü-
dürü Mevlüt Boyalı’nın ablası Se-
mahat Nergiz, 48 yaşında hayatını 
kaybetti. 

Merhume Semahat Nergiz’in 
cenazesi Parsana Camii’nde kılı-
nan cenaze namazının ardından 
sevenlerinin omuzlarında taşına-
rak Musalla Mezarlığı’ndaki aile 
kabristanında dualarla toprağa ve-
rildi. Semahat Nergiz 3 kız çocuğu 
annesiydi. 

Nergiz ve Boyalı ailesi, cenaze 
töreninin ardından taziye dilekleri-
ni kabul etti. 

Nergiz ve Boyalı ailesi bu acı 
günlerinde yanlarında olan seven-
leri ve yakınlarına teşekkür etti. 
Yenigün Gazetesi olarak merhume 

Semahat Nergiz’e yüce Allah’tan 
rahmet sevenlerine ve yakınlarına 

başsağlığı dileriz.
n BERKCAN BAŞ
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Son rötuşlar!
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Basketbol, sezonun 5.haftasında yarın Petkim 

Spor’u konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlılar, son çalışmasını bugün 
yapacak. Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen temsilcimizde tek hedef galibiyet

Basketbol 1. Lig’de oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 
yenilgi alan ve hedefinin gerisinde kalan temsilcimiz 
Konyaspor Basketbol, yarın ligdeki 5.maçına çıkacak. 
Ligin güçlü ekiplerinden Petkim Spor’u konuk edecek 
olan Dev Kartal, bu maçta galibiyetten başka bir şey 
düşünmüyor. 

Yeşil beyazlı takım bu maçın son antrenmanını 
bugün gerçekleştirecek. Türkiye Basketbol Ligi 5.hafta 
maçları bugün oynanacak olan Bornova Belediyespor – 
Yalova Spor karşılaşması ile başlayacak.

HAZIRLIKLAR BUGÜN TAMAMLANACAK
Yarın kendi evinde Petkim Spor’u konuk edecek olan 

Konyaspor Basketbol’da bu maçın hazırlıklar bugün ta-

mamlanacak. Dün Başantrenör Ozan Bulkaz gözetimin-
de çalışan Dev Kartal’da sakatlığı devam eden İbrahim 
Yıldırım takımdan ayrı olarak çalıştı. Yapılan antren-
manı Genel Menajer Nihat Mala ve Prof. Dr. Mehmet 
Kamanlı da takip etti.

GALİBİYETE KİLİTLENDİ
Ligde oynadığı 4 maçta 2 kez kazanan ve hedefinin 

gerisinde kalan yeşil beyazlı takım, Petkim Spor ile oy-
nayacağı zorlu maçta sadece galibiyet düşünüyor. Mağ-
lubiyete tahammülü olmayan Konyaspor Basketbol, 
İzmir temsilcini yenerek üst sıralara doğru tırmanışa 
geçmek istiyor. Ligdeki şampiyonluk adaylarından olan 
Petkim Spor’un ise oynanan 4 maçta 3 galibiyeti bulu-

nuyor. Petkim, 7 puanla 2.sırada.
5. HAFTA HEYECANI BUGÜN BAŞLIYOR

Konyaspor Basketbol takımının yarın Petkim Spor’u 
konuk edeceği TBL 5.haftada heyecan bugün başlaya-
cak. Ligde günün ve yarının programı şu şekilde; Bugün 
18.00 Bornova Belediyespor – Yalova Spor, 1881 Düzce 
Belediye – Bandırma Kırmızı, 19.00 Merkezefendi Bele-
diyesi – Mamak Belediyesi. Yarın 14.30 Final Gençlik 
– Fethiye Belediyespor, 15.00 Manisa Büyükşehir Be-
lediye – Akhisar Belediyesi, 16.00 Balıkesir Büyükşehir 
Belediyespor – Anadolu Basketbol, Konyaspor Basket-
bol – Petkim Spor, 17.00 Samsunspor – Gemlik Basket-
bol. n SPOR SERVİSİ

İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Kon-
yalı güreşçiler 3 altın, 2 gümüş, 7 bronz olmak üzere top-
lamda 12 madalya kazandı. 27 Ekim – 03 Kasım 2019 ta-
rihleri arasında Belarus’ta yapılan İşitme Engelliler Avrupa 
Güreş Şampiyonası’nda derece yapan Konyalı sporcular 
şu şekilde oluştu; Mehmet Ali Yiğit Büyükler Greko Romen 
2’nci, Mehmet Uysal 3’üncü, Alihan Bayraktar Gençler 
Greko Romen ve Serbestte 1’inci, Murat Mert İnan Ser-
bestte 1’inci, Greko Romen’de 3’üncü, Fatih Cengiz Greko 
Romen ve Serbestte 3’üncü, Mehmet Dölek Yıldızlar Gre-
ko Romen’de 3’üncü, Serbestte 2’nci, Mehmet Ali Dönmez 
Yıldızlar Greko Romen’de 3’üncü, Kemal Yıldız Serbestte 
3’üncü oldu. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden ya-
pılan açıklamada, “Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
olarak İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonasında 
derece yapan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz” denildi. n SPOR SERVİSİ

Temsilcimiz 1922 Konyaspor’un da mücadele ettiği 
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 12.hafta heyecanı yarın başlıyor. 
Ligde yarın tek maç oynanacak. Ligde yarının ve Pazar gü-
nünü programı şu şekilde; Yarın 13.30 Başkent Akademi 
– Kırklarelispor. Pazar günü 13.00 Şanlıurfaspor – Yeni 
Çorumspor, Gümüşhanespor – Sancaktepe Futbol Kulübü. 
Saat 13.30 Yılport Samsunspor – Hacettepe Spor, Sarıyer 
– Hekimoğlu Trabzon, 1922 Konyaspor – Zonguldak Kö-
mürspor, Afjet Afyonspor – Manisa Futbol Kulübü, Tarsus 
İdman Yurdu – Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor – İne-
gölspor.   n SPOR SERVİSİ

Konyalı güreşçilerden 
madalya yağmuru

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 
12.hafta yarın başlıyor

Cihanbeyli Belediyespor’da hakem tepkisi devam ediyor
Konya Süper Amatör Küme ekiplerinden Cihanbeyli 

Belediyespor, geçtiğimiz hafta oynadıkları Ç. Çumra 
Belediyespor karşılaşmasında, maçın hakeminin 
hatalı kararlar verdiğini iddia ederek tepki göstermişti. 
Cihanbeyli ekibinin hakem tepkisi devam ediyor. Ligde 
ilk mağlubiyetini alan Cihanbeyli, bir açıklamada daha 
yayınladı. Yapılan açıklamada, “2019-2020 Futbol 
Sezonu’na, Cihanbeyli Belediyespor Kulübü olarak 
bütçemizin el verdiğince yerimizi aldık. Ancak daha ligin 
başı olmasına rağmen yapılan hatalar, bu açıklamayı 
yayınlamakta kulübümüz tarafından zoraki bırakılmıştır. 
Görülüyor ki sezon başından beri hakemler Cihanbeyli 
Belediyespor’a açık bir operasyon içerisindedir. Bunu 
yapanlar, suç ortaklarıyla beraber derhal Konya futbolundan 
elini çekmelidir. Hafta sonu ilçemizde oynanan Cihanbeyli 
Belediyespor - Ç. Çumra Belediyespor hakemi Hakan Öz’ün 
yönettiği karşılaşma bardağı taşıran son damla olmuştur. 
Hakan Öz’e sorumuz, karşılaşmanın 53.dakikasında ani 
gelişen atağımızda rakip oyuncunun sert müdahalesi 
sonrası yardımcı hakemin ısrarla ‘Hocam pozisyon 

kartlık’ dediğini sahadaki 22 futbolcu duydu da sadece 
Hakan Öz mü duymadı? Hava topuna çıkan iki oyuncunun 
yerde kalışında devam kararı veren Hakan Öz, acaba ne 
değişti de dönüp oyuncumuzu sarı kart ile cezalandırdın? 
Hakan Öz’ün karşılaşmada kontrolünü kaybeden yönetim 
şeklini, esef ve şiddetle kınıyor, aldığı notun takipçisi 
olacağımı bildiriyoruz. Teknik Sorumlumuz ve Futbol Şube 
Sorumlumuz’a verilen cezaların Cihanbeyli Belediyespor’u 
yıldıracağını düşünenler, bilmeliler ki büyük hayal kırıklığı 
yaşayacaklardır. Çünkü, bundan böyle susmayacağız. 
Daha gür bir sesle hakkımızı arayacağımızdan kimsenin 
şüphesi olmasın” ifadelerin yer verildi.

BU HAFTA RAKİP MERAM KARA KARTALLAR
Ligde oynanan ilk 4 haftada 3 galibiyet alan Cihanbeyli 

Belediyespor, 9 puanla 5.sırada yer alıyor. Bu hafta 
aldığı mağlubiyet ile liderlik yarışından biraz uzaklaşan 
Cihanbeyli, 5.hafta maçında karşılaşacağı Meram Kara 
Kartallar’ı yenerek yeniden yükselişe geçmek istiyor. 
Meram Kara Kartallar ise oynadığı 4 maçın tamamını 
kazandı ve averajla ikinci sırada yer alıyor. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 11 10 1 0 36 10 26 31
2.Y. SAMSUNSPOR 11 7 4 0 21 4 17 25
3.YENİ ÇORUMSPOR 11 7 1 3 17 12 5 22
4.AFJET AFYONSPOR 11 6 2 3 20 11 9 20
5.SANCAKTEPE FK 11 6 1 4 19 8 11 19
6.ZONGULDAK 11 5 3 3 14 9 5 18
7.HEKİM. TRABZON 11 5 2 4 22 20 2 17
8.PENDİKSPOR 11 5 2 4 14 12 2 17
9.İNEGÖLSPOR 11 5 1 5 15 10 5 16
10.SARIYER 11 4 4 3 12 11 1 16
11.TARSUS İDMAN Y. 11 5 1 5 9 16 -7 16
12.GÜMÜŞHANESPOR 11 3 2 6 12 16 -4 11
13.AMED SPORTİF 11 2 5 4 7 12 -5 11
14.HACETTEPE SPOR 11 3 2 6 9 22 -13 11
15.KIRKLARELİSPOR 11 2 4 5 7 18 -11 10
16.1922 KONYASPOR 11 3 0 8 11 19 -8 9
17.BAŞKENT AKADEMİ 11 2 2 7 12 17 -5 8
18.ŞANLIURFASPOR 11 0 1 10 1 31 -30 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
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PUAN DURUMU

Faysal Bayramoğlu: Rakibimizi küçümsemedik ve kazandık
Konya Süper Amatör Küme’de 

şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden 
Meram Kara Kartallar’da Teknik Direktör 
Faysal Bayramoğlu, Cihanbeyli Belediyespor 
maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. 
Bayramoğlu açıklamasında hakemlerin 
açıklamalardan etkilenmemesini istedi.

RAKİBİMİZİ KÜÇÜKSEMEDİK
Meram Kara Kartallar Konya Süper 

Amatör Küme 5. haftasında Cihanbeyli 
Belediyespor ile karşılaşacak. Meram 
Kara Kartallar teknik direktörü Faysal 
Bayramoğlu maç öncesinde açıklamalarda 
bulundu. Açıklamasına Selçukspor maçını 
değerlendirerek başlayan Bayramoğlu, 
“Hafta içinde de söylemiştim; puanı olmayan 
rakip tehlikelidir, rakibi küçümsemek doğru 
olmaz. Rakibimizi küçümsemedik ve bunun 
faydasını da sahada gördük. Rakip genç 
oyunculardan oluşuyordu ve sahada iyi bir 

mücadele verdiler. Bir penaltı golüyle maçı 
kazandık. Liderliği averajla kaybettik ama 
bu sorun değil, kaybetmemek, ligin kadrosu 
en güçlü takımıyla aynı puanda olmak bizim 
açımızdan önemli.” dedi.

BU MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Bayramoğlu, bu hafta karşılaşacakları 

Cihanbeyli Belediyespor maçıyla ilgili 
de, “Cihanbeyli ligde ilk mağlubiyetini 
geçtiğimiz hafta aldı. İyi bir kadroları var ve 
mağlubiyete tahammülleri yok. Bu nedenle 
çok iyi hazırlanıp hırslı bir şekilde karşımıza 
çıkacaklar. Biz Cihanbeyli karşısında galip 
gelerek üst sıralardaki yerimizi korumak 
istiyoruz. Bu maç bizim galibiyetimiz halinde 
bize büyük bir avantaj sağlayacak. Rakibimizle 
aramızdaki puan farkını 6 puana çıkaracağız. 
Zirveye ortak olmak isteyen rakiplerimizden 
de birbirleriyle karşılaşacak olmasını da 
düşününce bu maç bizim için büyük önem 

arz ediyor. Oyuncularımıza bunun önemi 
anlatarak motive etmeye çalışıyoruz. İnşallah 
kazanarak üst sıralarda tutunmaya devam 
edeceğiz.” şeklinde konuştu.

TEK BEKLENTİMİZ ADALETLİ OLMALARI
Cihanbeyli Belediyespor’un hakem 

hatalarıyla ilgili yaptığı açıklamalara da 
değinen Bayramoğlu, şunları söyledi; 
“Cihanbeyli Belediyespor geçtiğimiz 
hafta aldığı mağlubiyetin haksız olduğunu 
düşünerek açıklamalarda bulunuyorlar. 
Bizim hakemlerden tek beklentimiz adaletli 
olmaları. Ne Cihanbeyli’nin açıklamasından 
etkilenip haksız yere onların lehine ne 
de haksız yere bizim lehimize kararlar 
vermesinler. En doğru kararı hiçbir şeyden 
etkilenmeden vermelerini bekliyoruz. 
Hakemlerimize güveniyoruz. En doğru kararı 
vereceklerinden şüphemiz yok.”
 n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y AV Puan
1. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 4 4 0 313 293 20 8
2. PETKİM SPOR 4 3 1 320 280 40 7
3. MAMAK BELEDİYESİ 4 3 1 342 332 10 7
4. FİNAL GENÇLİK 4 3 1 386 346 40 7
5. FETHİYE BELEDİYESPOR 4 3 1 359 352 7 7
6. YALOVA SPOR 4 3 1 305 284 21 7
7. MANİSA BÜYÜKŞEHİR 4 3 1 296 273 23 7
8. BORNOVA BELEDİYESPOR 4 2 2 281 279 2 6
9. MERKEZEFENDİ BL. 4 2 2 299 287 12 6
10. BANDIRMA KIRMIZI 4 2 2 303 272 31 6
11. KONYASPOR 4 2 2 328 313 15 6
12. AKHİSAR BELEDİYE 4 1 3 300 297 3 5
13. 1881 DÜZCE BELEDİYE 4 1 3 279 303 -24 5
14. ANADOLU BASKET 4 0 4 313 372 -59 4
15. GEMLİK BASKETBOL 4 0 4 276 343 -67 4
16. SAMSUNSPOR 4 0 4 235 309 -74 4
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Anadolu Kartalı 
hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ile 
yarın saat 17.30’da deplasmanda oynayacağı 11.hafta 
maçının hazırlıklarına dün öğleden sonra Kayacık Tesis-
leri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör 
Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetimindeki 
antrenman tüm oyuncuların katılımıyla yapıldı. Koşu ve 
ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması 
ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ve çift kale maç 
ile tamamlandı. n SPOR SERVİSİ

Sivasspor, temsilcimiz 
Konyaspor’a kilitlendi

Sivasspor, Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor ile 
sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdür-
dü. Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında 
oynayacak olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına 
kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik 
Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman 
koşuyla başladı ve ısınma hareketleri ile devam etti. Daha 
sonra top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı-
lar, çift kale maçla idmanı tamamladı. Antrenmana sakat-
lığı bulunan Rybalka katılmadı. n İHA

Bülent Korkmaz: Bu hafta istediğimizi alacağız
Antalyaspor, Teknik Direktörü Bülent 

Korkmaz, bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor 
maçının çok önemli olduğunu ve karşılaşmadan 
istediklerini alacaklarını söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’de haftalık basın 
toplantı yaptı. Ligde 3 haftadır mağlup olduklarını 
ve bireysel hataların ön plana çıktığını anlatan 
Korkmaz, “Gençlerbirliği maçını saymazsak, 
Sivas’ta ilk yarıda üstün oynadık, ikinci yarıda 
bireysel hatadan golü yiyerek mağlup olduk. 
Beşiktaş maçında ilk yarı başka, ikinci yarı 
bambaşka bir oyun oynadık. Berabere kalabilir 
ya da yenebilirdik de” ifadelerinde bulundu.

Bu haftadan itibaren artık bireysel hata 
yapmamak ve oyun istikrarını sağlamak 
istediklerini kaydeden başarılı teknik adam, 
“İkisini birlikte doğru şekilde yaparsak hem 
istediğimiz oyunu oynarız, hem de istediğimiz 

sonuçları alırız. Dolayısıyla, bu hafta 
oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı çok önemli 
ve inşallah istediğimizi alacağız” diye konuştu.

“GENÇLERE FIRSAT VERİLMELİ”
Gençlere verdiği fırsatların devam edip 

etmeyeceği ile ilgili soruya da yanıt veren Bülent 
Korkmaz, “Biz de ilk futbol oynadığımız zaman 
gençtik. Yetenekli olan, profesyonel takımda 
oynama kapasitesinde olan her oyuncuyu 
oynatırız. Paul bunlardan biri. Geçen sene 
altyapımızdaydı. Onu hazırlık maçlarında gördük, 
bizimle birlikte olabileceğine karar verdik. 
Doğukan, Bahadır, Bünyamin gibi oyuncularımız 
da var. Futbolumuzun gelişmesi ve kulüplerin 
geleceği için genç oyunculara daha fazla fırsat 
verilmesi lazım. Ancak onların da oynayabilecek 
seviyeye gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
 n İHA

Özdilek: Gündem 
oluşturmak istiyoruz

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçı için iddialı 
konuşarak, “Oraya giderken tek düşüncemiz kazanma odaklı olacağız. Bu mücadeleyi kazanarak 

tekrar bir gündem oluşturmak istiyoruz. Bunu yapacağımız gücümüz var” dedi

Süper Lig’de 11. hafta bugün başlıyor Sivas Valisinden Konyaspor’un 
rakibi Sivasspor’a destekSüper Lig’de 11. hafta bugün 

oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa 
karşılaşmasıyla başlayacak. Süper 
Lig’de 11. hafta heyecanı bugün, 
yarın ve Pazar günü oynanacak maç-
larla yaşanacak. Haftanın açılışında 
Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı ağırlaya-
cak. Lider Alanyaspor, Trabzonspor 
ile deplasmanda mücadele edecek. 

Galatasaray, Gaziantep FK’ya 
konuk olacakken, Beşiktaş da evin-
de Denizlispor ile mücadele edecek. 
Başakşehir ise MKE Ankaragücü’nü 
ağırlayacak.Temsilcimiz Konyaspor 
ise yarın Sivasspor’a konuk olacak.

Süper Lig’de haftanın programı 
şöyle: Bugün: 20.30 Fenerbahçe - 
Kasımpaşa: Ali Palabıyık. 

Yarın: 15.00 Gençlerbirliği - 
İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali 
Şansalani, 17.30 Çaykur Rizespor 
- Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu, 
17.30 DG Sivasspor - İH Konyaspor: 
Mete Kalkavan, 20.00 Gaziantep FK 
- Galatasaray: Cüneyt Çakır

10 Kasım Pazar: 14.00 Göztepe 
- Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler, 

16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alan-
yaspor: Abdulkadir Bitigen, 19.00 
Beşiktaş - Denizlispor: Özgür Yanka-

ya, 19.00 Medipol Başakşehir - MKE 
Ankaragücü: Zorbay Küçük. 
n SPOR SERVİSİ

Sivas Valisi Salih Ayhan, yarın 
evinde temsilcimiz Konyaspor ile 
karşılaşacak olan D.G. Sivasspor’u 
ziyaret ederek kırmızı-beyazlı ekibe 
başarı dileklerini iletti.

Takımın Vali Lütfullah Bilgin Te-
sisleri’nde yaptığı antrenmanı ziya-
ret eden Vali Ayhan, yönetim kurulu 
üyeleri, Teknik Direktör Rıza Çalım-
bay ve futbolcularla sohbet ederek, 
ekibe Konyaspor maçında başarı 
dileklerini iletip, sporculara baklava 
ikram etti.

Ziyarette konuşan Vali Ayhan, 
Konyaspor’u yenerek takımın milli 
maç arasına lider gireceğine inan-
dığını belirterek, “Bu sezon ortaya 
koymuş olduğunuz performans hepi-
mizin yüzünü güldürüyor. 

Sizlerle gurur duyuyoruz. 2019 
yılındaki o ruh yeniden canlandı. 
Bu durum sizi strese sokmasın. Bu 
maçta 2 bin 500 minik Yiğido ile 
arkanızda olacağız. Bugün hem des-
teğimizi vurgulamak, hem de heye-

canınıza ortak olmak için geldik. Ha-
kan Arslan’ın yapmış olduğu Şehri 

Müdafaaya destek olmak istiyoruz.” 
dedi. n İHA

Denizlispor, ligde hafta sonu oynayacağı zorlu Beşik-
taş maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçek-
leştirdiği antrenman ile devam etti. 

Antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen ve 
maçla ilişkin açıklamalarda bulunan Mehmet Özdilek, 
sakat ev eksik oyuncuların dönmüş olmalarının kendile-
rine mutlu ettiğini kaydederek, “Oscar’ın sakatlığı devam 
ediyor ve bu hafta aramızda olamayacak. Hugo Rodalle-
ga 3 gündür takımla çalışmalara başladı. 

Bununla ilgili kararımızı kendisi ile vereceğiz ama 
ümit ediyorum hafta sonu başlayacaktır. Sapunaru geçen 
hafta cezalıydı ve onun cezası bitti. Onun geri dönmesi 
bizi mutlu etti. Rakibin kim olduğu çok önemli değil, kime 
karşı oynadığımız da çok önemli değil. Biz sınavda doğru 
düşündüğümüz şeyleri İstanbul’da sahaya yansıtmak zo-
rundayız” şeklinde konuştu.

“SON KAYBETTİĞİMİZ MAÇTAN SONRA BÖYLE BÜYÜK 
BİR TAKIMA KARŞI OYNAMAK AVANTAJ”

Deplasmanda iyi bir karnelerinin olduğunu ifade 
eden Özdilek, İstanbul’a da kazanmak için gideceklerini 
belirtti. Dışarıda daha iyi oynayan ve puanlar toplayan bir 
takım görüntüleri olduğunu belirten başarılı teknik adam, 
“Maalesef bu trendimizi içeriye yansıtamadık. Onun sı-
kıntısını yaşıyoruz aslında puansal anlamda. 

Her maçın hikayesinin farklı olduğunu söylemek 
lazım. Özellikle son kaybettiğimiz maçtan sonra böyle 
büyük bir takıma karşı oynamak bence avantaj. Takım 
olarak buna hazırlıklıyız. Beklemediğimiz bir mağlubiyet 
aldık ama bunun üstesinden gelecek kabiliyetimiz var. 
Oyun gücü, takım ve teknik heyete olarak. 

Bu mücadelesinin içerisinde olacağız İstanbul’da. 
Oraya giderken tek düşüncemiz kazanma odaklı olacağız. 
Bunun için sahada ne yapılması gerekiyorsa bu mücade-
lenin içerisinde olacağız. Sonrası milli takım arası olacak 
ve bu bize ilaç gibi gelecek” diye konuştu.

“BURADA KOLAY OLANI DEĞİL ZOR 
OLANI SEÇMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Beşiktaş maçını kazanarak gündem oluşturmak iste-
diklerini dile getiren Mehmet Özdilek, her maça skor an-
lamında tek tek bakacaklarını da sözlerine ekledi. 

Özdilek, “Önemli olan hafta sonundaki müsabaka, 
milli takım arasına biraz daha moralli girersek 15 günlük 
sürecimiz var. 

Bizim yapacağımız testler ile takımın genel yapısının 
ne olacağını göreceğiz ve ona göre daha sağlıklı kararlar 
vereceğiz. Onun için her maça tek tek bakacağız. ‘Evet’ 

üzüntülüyüz ama önümüzde yeni bir hikaye yazacağımız 
maç var. Dolayısı ile burada kolay olanı değil zor olanı 
seçmeye çalışacağız. 

Bu mücadeleyi kazanarak tekrar bir gündem oluştur-
mak istiyoruz. Bunu yapacağımız gücümüz, potansiyeli-

miz ve kalitemiz var. Mücadele etmeden, acı çekmeden 
de hiç bir başarı da kendiliğinden gelmiyor. Biz sahada o 
mücadele ve acıyı çekersek, ki çekeceğiz her maçta ol-
duğu gibi iyisi ve kötüsüyle bunu da skorla birleştirmek 
istiyoruz hafta sonu” ifadelerini kullandı. n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.A. ALANYASPOR 10 5 4 1 19 11 8 19
2.DG SİVASSPOR 10 5 3 2 18 11 7 18
3.Y. MALATYASPOR 10 5 2 3 24 12 12 17
4.FENERBAHÇE 10 5 2 3 18 10 8 17
5.TRABZONSPOR 10 4 4 2 19 13 6 16
6.M. BAŞAKŞEHİR FK 10 4 4 2 16 12 4 16
7.GALATASARAY 10 4 4 2 11 9 2 16
8.BEŞİKTAŞ 10 4 3 3 13 13 0 15
9.GAZİANTEP FK 10 4 3 3 16 19 -3 15
10.İH KONYASPOR 10 3 4 3 12 14 -2 13
11.KASIMPAŞA 10 3 3 4 14 15 -1 12
12.GÖZTEPE 10 3 3 4 9 11 -2 12
13.Y. DENİZLİSPOR 10 3 2 5 9 12 -3 11
14.ANTALYASPOR 10 3 2 5 11 19 -8 11
15.Ç. RİZESPOR 10 3 2 5 10 18 -8 11
16.ANKARAGÜCÜ 10 2 3 5 7 15 -8 9
17.GENÇLERBİRLİĞİ 10 1 4 5 13 15 -2 7
18.İM KAYSERİSPOR 10 1 4 5 9 19 -10 7
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Gözler 
golcülerde!

Süper Lig’in 11. haftası bugün oynanacak 
karşılaşma ile başlayacak. Temsilcimiz Kon-
yaspor ise yarın deplasmanda ligin sürpriz eki-
bi Sivasspor ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 
17.30’da başlayacak. Son haftalarda istediği 
sonuçları alamayan Anadolu Kartalı’nda gözler 
golcü oyuncularda olacak. Şu ana kadar ligde 10 
maça çıkan Yeşil Beyazlılar, Farouk Miya dışında 
oyunculardan verim alamadı. Özellikle Ömer Ali, 
Riad Bajic ve Deni Milosevic’in suskunluğu Karta-
lı’nın son haftalardaki kötü gidişatında etkili oldu.

BAJİC KURTARICI OLAMADI
Geçen sezon Jahovic ve Yatabare ikilisinden 

verim alamayan Konyaspor, bu oyuncuları gön-
derip yerine eski santrforu Riad Bajic’i kadrosuna 
katmıştı. Büyük transfer edilen tecrübeli oyuncu 
bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Süper 
Lig’de 9 maça çıkan Boşnak oyuncu sadece 1 kez 
fileleri havalandırabildi.

ÖMER ALİ SESSİZ
Son sezonlarda attığı gollerle öne çıkan Ömer 

Ali Şahiner bu sezona sessiz başladı. Süper 
Lig’de 10 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu 
da sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Sezona iyi 

başlamasına rağmen performansını skora çevi-
remeyen bir diğer isim ise Deni Milosevic. Bütün 
maçlarda forma giyen Milo, 1 gol 1 asistlik per-
formansla beklentilerin altında kaldı.

GENÇLER PATLAYAMADI
Bu sezon için Aykut Kocaman’ın özellikle 

hazırladığı genç oyunculardan da istenilen verim 
alınamadı. 6 maça çıkan Erdon ve 5 maça çıkan 
Mücahit Can henüz gol sevinci yaşayamadı. Bir-
çok maçta forma şansı bulan yeni transfer Levan 
Shengelia da gol sevinci yaşayamayan oyuncu-
lardan.

KATKI FAROUK MİYA’DAN
Konyaspor’da ön bölgede oynayan ve isteni-

len gol sayısına ulaşan tek isim Farouk Miya. Bu 
sezon Süper Lig’de 9 maça çıkan genç oyuncu 5 
gollük katkı sağlayarak takdir topladı. Sivasspor 
maçında Aykut Kocaman’ın en büyük kozu yine 
Miya olacak.

Golcülerin bu istatistikleri taraftarı üzüyor. 
Yeşil beyazlı renklere gönül verenler yarın oyna-
nacak Sivasspor maçında gol umudu olan isimle-
rin üstüne düşeni yapmasını istiyor.
n SPOR SERVİSİ 

Son haftalarda Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan Konyaspor yarın 
hayati bir maça çıkacak. Kötü gidişi durdurmak isteyen Anadolu Kartalı’nda 

kritik maçta gözler bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan 
golcülerde olacak. Taraftar oyunculardan artık patlama yapmasını istiyor
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