
Aziziye rahatlayacak

Aziziye Caddesi’nde asfalt ve çevre düzenlemesi yapan 
Konya Büyükşehir Belediyesi, trafiğin etkilenmemesi için 
gece çalışıyor. Düzenleme bitince trafik akışında büyük 

bir rahatlama olacak. n SAYFA 7’DE

Trafik Parkı öğretecek

Selçuklu Belediyesi’nin çocukların trafik eğitimini severek 
öğrenmeleri amacıyla ilçeye kazandırdığı Trafik Eğitim Parkı 
açıldı. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, çocuklara yapılan her 

işin kıymetli olduğunu söyledi. n SAYFA 12’DE

05 Konya’dan film 
projesine destek 06 12Yakın arkadaşı 

tarafından öldürüldü
Müteahhitlerin 
sorunları Bakan’da!

HER 200 KİŞİDEN 
BİRİ ROMATİZMA!

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba

Türkiye’de romatizma hastalığı yaygın olarak gö-
rülüyor. Eklem ağrısı, eklemlerde katılık, şişlik, hal-
sizlik, hareket kaybı gibi belirtilerin görülebildiği 
romatizmadan ise korunmak mümkün. Uzmanlar 
romatizmadan korunmak için sağlıklı beslenme, 
düzenli egzersiz, sinir ve stresten uzak durma, si-
gara ve alkolden uzak durmayı öneriyor.

n HABERİ SAYFA 2’DE

Yatırımların
264’ü tamam!

Bomba atarlar
Huğlu’dan!

‘Savunmaya 
destek sürecek’

‘Bize düşeni
yapacağız’

Ekim ayı İl Koordinasyon Kuru-
lu Toplantısı Vali Yakup Can-
bolat’ın başkanlığında gerçek-
leştirildi.  Vali Yakup Canbolat 
2018 Yılı Yatırım Programında 
bulunan bin 261 adet yatırımın 
264’ünün bittiğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Güvenlik güçlerinin bomba 
atar ihtiyacının karşılanması 
için Savunma Sanayii Başkanlı-
ğı (SSB) tarafından düzenlenen 
ihaleye katılan Konya’daki 
Akdaş Silah firması, Kara Kuv-
vetlerine 8 bin adet “AK40-GL” 
bomba atar yapacak. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Mevlana Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreter V. Savaş Ülger, 
“ Ajans olarak, şehrimizin 
savunma sanayine bugüne 
kadar vermiş olduğumuz des-
teğin bundan sonra da devam 
edeceğini vurgulamak isterim” 
dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Girişimci 
İşadamları 
Vakfı (GİV) 
Konya 
Şube 
Başkanı 
Fatih Cey-
lan, son 
dönemde 
yaşanan ekonomik sorunlara 
ilişkin açıklama yaptı. Cey-
lan “Enflasyonla Topyekun 
Mücadele” Programına destek 
verdiklerini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE
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Özümüzü koruyoruz
Tarihi mirası korumak adına çalışmalar yürüten Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bu yıl şu 
ana kadar 107 projeden 11 tanesinin restorasyonunu ve onarımını bitirerek hizmete sundu

TEMEL PRENSİBİMİZ 
ASLINI KORUMAK

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü gö-
rev ve sorumluluk alanlarında bulunan 
Konya, Karaman ve Aksaray’daki vakıf 
eserlerinin bakım, onarım ve restorasyon 
çalışmalarını gerçekleştirerek, ecdadın 
eserlerinin bugün yaşıyor olmasını sağla-
yıp, geleceğe de aktarıyor. Konya Vakıf-
lar Bölge Müdürü İbrahim Genç, “Temel 
prensibimiz vakıf eserlerinin aslını koru-
maktır” dedi.

ALAEDDİN CAMİİ’DE SONA GELİNDİ
“Bu yıl şu ana kadar 107 projeden 11 tanesinin restorasyonunu ve 
onarımını bitirerek hizmete sunduk” diyen Genç, restorasyon ça-
lışmaları hızlı bir şekilde tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. Alaed-
din Cami restorasyonuyla ilgili konuşan Genç, “Alaeddin Camii’n-
de Türbe, Mihrap kısmında bulunan çini kısımlarında restorasyon 
az kaldı. Bitmek üzere” şeklinde konuştu.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Topyekun indiriyoruz!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 
önceki gün açıkladığı Enflasyonla Topyekûn 
Mücadele Programı’na Konyalı esnaflardan 
destek geldi. Konyalı birçok firma mücade-
le kapsamında çeşitli indirimlere gitti.
Esnafların ve sanatkârların enflasyonla müca-

dele kapsamında hükümetin yanında durması 
Konyalı vatandaşlardan tam not aldı. Enflas-
yona destek veren firmalar arasında Konya 
Şeker Torku markası ile, Çelikkayalar Alışveriş 
Merkezi, Koyuncu FİAT, beyaz eşya satıcıları da 
bulunuyor.  n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Enflasyon sorunu çözülmeli’ Fırsatçılar affedilmeyecek!
Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi 
tarafından düzenlenen konfe-
ransa Gazeteci-Yazar İbrahim 
Kahveci konuk oldu. Kahveci, 
ekonomide çözüm önerileri 
ve krizden korunma yollarını 
anlattı. Kahveci, “Enflasyo-
nu da kur etkilemektedir. 
Bu sorunu biran önce 
çözmeliyiz. Paramız 
değer kaybetmemeli-
dir” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Vali Yakup Canbolat 
tarafından “Tüketicinin 

Korunması ve Haksız 
Rekabetin Önlenmesi” 

ve “Ticari Taksilerin 
Denetimi” konulu Genel 

Emir yayımlandı.  “Tüketi-
cinin Korunması ve Haksız 

Rekabetin Önlenmesi”ne dair 
Genel Emir’de, fahiş fiyat artışı 

yapan ve stok yaparak fiyatların 
artmasına neden olan esnaf, 

firma ve işletmeler uyarıldı.
n HABERİ SAYFA 13’TE

İbrahim Genç



Türkiye’de Her 200 Kişiden
Biri Romatizma Hastası

Referanslar: https://www.rader.org.tr/turkiye-de-her-200-kisiden-biri-ro, https://www.trasd.org.tr/hastalik/romatoid-artrit, http://www.acibadem.com.tr/Hayat/Bilgi/romatoid-artritin-5-onemli-belirtisi, http://www.acibadem.com.tr/Hayat/Bilgi/romatizmadan-korunmak-mumkun-mu

Değerli okuyucular 
merhaba

Bu hafta romatoid 
artiritden bahsetmek istiyorum.
Uzmanlar romatoid artirit 
hastalığının bir ottoimmün ve 
sebebi bilinmeyen bir hastalık 
olduğunu söylüyorlar. Genetik 
yatkınlık her hastalıkta olduğu 
gibi tabiiki bu hastalıkta da 
önemli bir faktördür. Vücudun 
kendi eklemlerine saldırıda 
bulunarak eklemlerde şekil 
bozukluğuna sebep olan bir hastalıktır. 
Eklemlerde ve lenf bezlerinde şişme ve 
sıcaklık artışı romatoid artiritin başlıca 
belirtilerindendir. Eklemler dışında iç 
organları da zaman zaman tutabiliyor ve 
ağır sonuçlara sebep olabiliyor. Bu sebeple 
yukarıda bahsettiğim belirtileri çocuğunuzda 
hissettiğinizde mutlaka bir doktora 
başvurunuz ki tedaviye başlama konusunda 
geç kalmayın.

Şayet çocuğunuzda veya çevrenizde 
romatoid artirit tanısı konulduysa şunlara 
dikkat etmekle başlayabilirsiniz;

3 Gıda intoleransı testi yaptırmakta 
fayda var, otoimmun hastalıkların arkasında 

yatan sebeplerden biri olabilir 
gıda intoleransları. Ve bu testin 
sonucuna göre beslenmede 
değişiklikler yapmak olumlu 
sonuçlar verebilir.

3 Uzmanlar romatizma 
hastalarının glutenden, 
buğdaydan, hazır mayadan 
uzak durması gerektiğini 
savunuyor.

3 Zerdeçal kendini 
kanıtlamış bitkilerden 
biridir, bunu beslenmenize 

eklemeyebilir ya da besin takviyesi olarak 
doktor kontolünde ilerleyebilirsiniz.

3 Hazır yoğurttan ziyade çocuklarınız ve 
aileniz için yoğurdunuzu evde mayalamak 
sağlık açısından iyi bir tercih olabilir.

3 Kemik sağlığı için kollajen 
içeriği  zengin olan kemik suyunu (evde 
hazırladığınız kemik suyu) yemeklerinize 
ilave etmeyi ihmal etmeyin lütfen.

3 Zencefil de halk arasında yangı 
giderici olarak bilinir, bu sebeple 
zencefilin bu faydasından yararlanmak için 
beslenmenize ilave edebilirsiniz. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Konumuz sağlıklı yaşam olunca kemik ve 
eklem sağlığınızı korumak, ağrıyı azaltmak ve 
hayat kalitenizi artırmak için birkaç öneri de 
bizden…

Harekette kalın: Eklem sağlığı için altın 
kural hareketli kalmaktır. Ne kadar çok ha-
reket edilirse eklemlerde sertlik o kadar az 
meydana gelir. Kitap okurken, televizyon 
izlerken ya da iş yaparken sık sık pozisyo-
nunuzu değiştirin, hareketli kalmaya çalışın.

Spor yapın: Kendinize en uygun sporu 
bulun. Eklem ve kıkırdaklarda hasara 
yol açarak inflamasyon, ağrı ve ilerleyen 
dönemde artrit gibi problemlere neden olacak yüksek 
yoğunluklu egzersizlerden kaçının. 

Egzersizden önce esneme hareketlerini unutmayın: 
Günlük olarak ya da haftada en az üç kere esneme hare-
ketleri yapılmalıdır. Fakat kaslar soğukken yapılmamalı, 
en azından 10 dakika yürüyüp ısındıktan sonra egzersi-
ze başlanmalıdır.

Güvenli spor yapın:Spor yaparken kendinizi koru-
mayı unutmayın, eklemlerinize zarar verecek olan hare-
ketlerden kaçının ve dizlik gibi koruyucu önemler alın.

Sınırlarınızı bilin: Egzersizden sonra kaslarınızdaki 
ağrı normaldir fakat ağrı 2 günden fazla sürüyor ise 
eklemlerinizi ya da kaslarınızı fazla zorlamışsınızdır de-
mektir sonraki egzersizlerinizde daha dikkatli olmanız 
gerekmektedir.

Kilo verin: Fazla kilo kalça, diz ve bel gibi ek-
lemlerde gerilme tarzı etkilere sebep olabilir, az da 
olsa kilo vermek eklemleri rahatlatacaktır. Verilen 

her bir kiloda dizlere olan basınç ve yük 4 kat 
hafifleyecektir.

Omega-3 tüketin:Yangıya karşı etkili yağ 
asidi olanOmega-3 çoğunlukla yağlı balık-
larda ve keten tohumu, ceviz gibi besinlerde 
bulunmaktadır. Bu etkiden yararlanmak, 
kemik mineral yoğunluğunuzu artırmak için 
haftada en az 2 kere balık yiyebilir ya da 
Omega-3 kapsüllerinden faydalanabilirsiniz.

Kemiklerinizi güçlü tutun: Vitamin D 
kalsiyum emilimine, kandaki kalsiyum ve fosfat seviye-
lerini korumaya ve kemik gelişimine yardımcı olur. D 
vitamini eksikliğikemiklerde ağrıya yol açarakilerleyen 
dönemlerde osteoporoza neden olabilir. Bu sebeplerden 
dolayı kalsiyum ve D vitaminini günlük diyetinize dahil 
etmeyi unutmayın.

Sigarayı bırakın:Yapılan çalışmalarda sigara içen 
kişilerde, içmeyen kişilere göre daha düşük kemik 
yoğunluğu ve daha yüksek kemik kırılma riski görül-
mektedir. 
Kaynaklar: 
http://www.webmd.com/arthritis/ss/slideshow-keep-jo-
ints-healthy
http://www.arthritis.org/living-with-arthritis/pain-manage-
ment/tips/

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Belirtileri Nelerdir?
1. Eklem ağrısı
Eklemlerde ağrı ve hassasiyet, romatioid artrit hastalarının en sık karşılaştıkları 
yakınmaları oluşturuyor. Romatioid artrit ağrısı, her 2 el eklemlerini, el bileklerini veya 
ayak eklemlerini simetrik olarak etkiliyor ve 6 haftadan daha uzun sürüyor.

2. Eklemlerde katılık
Sabahları yarım saatten daha uzun süren eklemlerdeki katılık (tutukluk) hissi, çok 
sık karşılaşılan diğer bir şikayet. Bazen bu bir yaralanma sonucunda gelişebilse de, 
yaralanma yoksa bir romatoloji uzmanına danışılması gerekiyor.

3. Şişlik
Romatoid artitte oluşan iltihaba bağlı olarak; el bilekleri, küçük el veya ayak eklemlerinde 
şişlikler oluşuyor. Bu şişlikler hem eklem aralığında sıvı birikmesine, hem de eklemdeki 
iltihaba bağlı ödem nedeniyle gelişiyor. Bu sıvı, diz ve ayak bileklerinde de görülebiliyor.

4. Halsizlik
Kronik (müzmin/uzun süreli) hastalıklar, yorgunluk ve bitkinlik hissine neden 
olabiliyorlar. Ancak romatoid artrit nedeniyle gelişen yorgunluk çok fazla oluyor ve 
genelde hastaları doktora götüren önemli bir yakınmayı oluşturuyor.

5. Hareket kaybı
Romatoid artit tedavi edilmezse eklemlerde hareket ve işlev kaybına yol açıyor. Ancak, 
doğru tedavi ve teşhis sayesinde bu hastalar normal bir hayat kalitesi yakalayabiliyor.

Romatizmadan korunmak 
mümkün mü?
 • Sağlıklı 
beslenme

 • Düzenli 
egzersiz

 • Sinir ve 
stresten uzak yaşama

 • Sigara ve alkolden uzak durmak

Zade Vital 
Zerdeçal

Zade Vital 
Zerdeçal 

Forte

Zade Vital
Artofix

Zade Vital
Vişne Çekirdeği 

Yağı

Zade Vital
Hindistan 

Cevizi Yağı

EKLEM SAĞLIĞINIZA DESTEK ÜRÜNLER

Romatoid Artrit (iltihaplı romatizma) 
en sık 30 - 50 yaş arasında görülüyor!

Kadınlarda görülme sıklığı 
2-3 kat daha fazla!

Neden Oluşur?  • Genetik yatkınlık  • Çevresel ve bedensel faktörler  • Üzüntü ve stres  • Mikrobik faktörler 
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Enflasyonla mücadeleye 
GİV’den tam destek

12 Adalar’ın akıbeti Birlik 
Vakfı’nda konuşulacak

Girişimci İşadamları Vakfı 
(GİV) Konya Şube Başkanı Fatih 
Ceylan, son dönemde yaşanan 
ekonomik sorunlara ilişkin açık-
lama yaptı. Ekonomideki yaşa-
nan gelişmeleri an be an takip 
ettiklerini belirten Ceylan, bu 
kapsamda yapılması gerekenleri 
anlatmaya devam edeceklerini 
vurguladı. GİV olarak Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak 
tarafından açıklanan “Enflasyon-
la Topyekun Mücadele” Prog-
ramına destek verdiklerini dile 
getiren Ceylan sözlerine şöyle 
devam etti, “İşadamları olarak 
ülkemizin geleceği için sorum-
luluklarımız olduğunu biliyoruz. 
Bizlerde enflasyonla topyekun 
mücadele programı kapsamında 
üyelerimizle birlikte üzerimize 
düşeni yapacağımızı kamu oyuna 
saygıyla sunuyoruz.

Döviz kuru ile başlayan bu 
hareketlenmenin düşmanca bir 
yaklaşımla ülke ekonomisi boz-
mak, insanları psikolojik ve eko-
nomik olarak rahatsız etmek su-
retiyle birlik ve beraberliğimize 
kastederek, hem ekonomik hem 
sosyal açıdan zayıf düşürmek ve 
ülkemizin büyümesini durdur-
mak üzere yapıldığı aşikardır.  
Hep birlikte enflasyonla mücade-
leyi ve ekonomik saldırılara karşı 
koymayı başarabilirsek, hiçbir 
saldırı bize zarar veremeyecektir. 

Girişimci işadamları vak-
fı olarak üyelerimle birlikte zor 
şartlarda bile devletin ve milletin 
çıkarları için üzerimize düşeni 
yapacağımızdan kimsenin şüp-
hesi olmamalıdır.

Kamu oyuna saygıyla duyu-
rulur.”
n EMİNE ÖZDEMİR 

‘Savunma sanayini destekleyeceğiz’
Mevlana Kalkınma Ajansı, ülke-

mizde milli savunma sanayinin ge-
liştirilmesi ve yerli tedarikçi oranının 
artırılması amacı ile Konya Sanayi 
Odası ve Savunma Sanayi Başkanlığı 
tarafından 2–3 Ekim 2018 tarihleri 
arasında Selçuklu Kongre Merkezi’n-
de düzenlenen Konya 3. Savunma 
Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günle-
ri’ne stantlı katılım sağladı. Ajans 
olarak katıldıkları zirve ile ilgili de-
ğerlendirmelerde bulunan Mevlana 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. 
Savaş Ülger, “Ajans olarak, Huğlu ve 
Üzümlü Bölgesi için hazırlanan saha 
araştırma raporlarında bölgede yaşa-
nan sorunları ve bu sorunların çözüm 
önerilerini ortaya koyarak başladığı-
mız çalışmalarımızı, Konya Merkez-
de faaliyet gösteren KOBİ’lerimizi de 
dahil etmek suretiyle bu alanda faali-
yet gösteren işletmelerimizin savun-
ma sanayiine entegrasyonunun sağ-
lanması amacıyla sürdürüyoruz. Bu 
sürecin KOBİ’lere gerek kurumsal 
anlamda, gerek endüstriyel yetkinlik 
anlamında çok önemli özellikler ka-
zandıracağını düşünüyoruz. Aynı za-
manda bu süreçle birlikte Savunma 
Sanayi Başkanlığı’mızın “Teknolojik 
Derinlik- Küresel Etkinlik Politikası” 
ile Cumhurbaşkanlığımızın “Yerli 
ve Milli Savunma Sanayii” vizyonu-
na katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu 
çalışmaların bir parçası olarak 96 
m2’lik bir stantla katılım sağladığı-
mız Konya 3. Savunma Sanayi Zir-
vesi ve Tedarikçi Günleri’nde, Konya 
Teknik Üniversitesi, Mehmet Tuza 
Pakpen Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi, Konya Bilim Sanat Eğitim 
Merkezi, Selçuk Üniversitesi Huğlu 
Meslek Yüksekokulu, Huğlu Makine 
Teknolojisi Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi, Üzümlü Çok Programlı 
Anadolu Lisesi, Adil Karaağaç Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi 
kurumlarla işbirliği ve koordinasyon 
neticesinde oluşturduğumuz stan-
dımızda şehrimizin ve şehrimizde 
eğitim veren okullarımızın bu alan-
daki potansiyellerini ortaya koymaya 
çalıştık. Özellikle, 2018 Teknofest’te 
birincilik ödülü kazanarak Sayın 
Cumhurbaşkanımızın elinden ödül-
lerini alan “Konya Teknik Üniversi-
tesi Roket Takımı” ve tasarladıkları 
“Roket”, Mehmet Tuza Pakpen Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ta-
sarladığı “Porsuk” adlı araç, Selçuk 

Üniversitesi Huğlu Meslek Yükseko-
kulu’nun “Silah Teknikerliği Eğitim 
Programı”, Meram BİLSEM’in “Dron 
ve Robotları” ile Huğlu Makine Tek-
nolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Üzümlü Çok Programlı Ana-
dolu Lisesi, Adil Karaağaç Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinin bu alanda 
tasarladıkları özgün ve gelecek vade-
den ürünleri ziyaretçiler tarafından 

büyük ilgi gördü. Zirve programında 
aynı zamanda Aselsan, Roketsan ve 
Havelsan gibi savunma sanayi ala-
nında ülkemizin lokomotifleri olan 
kuruluşların yanı sıra kurumumuz 
adına ajansımız uzmanlarından O. 
Fatih Yalçın da Konya’nın Savunma 
Sanayi alanındaki potansiyelini orta-
ya koyan bir sunum gerçekleştirdi. 
Ajans olarak, şehrimizin savunma 

sanayine bugüne kadar vermiş ol-
duğumuz desteğin bundan sonra da 
devam edeceğini özellikle ifade edi-
yor, ortak stant açtığımız kurum/ku-
ruluşlara, standımızı ziyaret etmeye 
gelen tüm ziyaretçilere, zirveyi başa-
rıyla gerçekleştiren Savunma Sanayi 
Başkanlığı’na ve Konya Sanayi Oda-
sı’na teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.  n HABER MERKEZİ

Birlik Vakfı Konya Şube-
si, “Her Cumartesi Birlikteyiz” 
başlıklı konferanslarına bu hafta 
“12 Adaları Nasıl Kaybettik?” 
konferansıyla başlıyor. İlk konfe-
ransta 12 Adaları siyaset bilimci 
ve yazar Yılmaz Altınsoy anlata-
cak. Birlik Vakfı Konya Şubesi, 
yaz aylarında ara verdiği kon-
feranslarına yeniden başlıyor. 
Vakfın 2018-2019 dönemindeki 
ilk konferansı 13 Ekim Cumar-
tesi günü saat 15.00’da başla-
yacak. Gelenek haline getirdik-
leri “Her Cumartesi Birlikteyiz” 

konferanslarının ilkinin siyaset 
bilimci ve yazar Yılmaz Altın-
soy’un vereceği “12 Adaları 
Nasıl Kaybettik?” başlıklı prog-
ram ile başlayacağını dile geti-
ren Vakıf Başkanı Abdi Parlak, 
konferanslara bütün Konyalıları 
beklediklerini söyledi.  Parlak, 
Birlik Vakfı olarak her Cumar-
tesi vakfın konferans salonunda 
güncel konuların ele alınacağı 
konferansların yanı sıra eğitim 
çalışmalarına da ağırlık verecek-
lerini kaydetti.
n HABER MERKEZİ

MÜSİAD Konya Şubesi’nde konuşan Gazeteci-Yazar İbrahim Kahveci, faizin sebebinin enflasyon olduğuna dikkat çekti. Kah-
veci, “ Enflasyonu da kur etkilemektedir. Bu sorunu biran önce çözmeliyiz. Paramız değer kaybetmemelidir” dedi

‘Paramız değer kaybetmemeli’
MÜSİAD Konya Şubesi tarafın-

dan düzenlenen konferansa Gaze-
teci-Yazar İbrahim Kahveci konuk 
oldu. Kahveci, ekonomide çözüm 
önerileri ve krizden korunma yolla-
rını anlattı.  

Konferansın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube Başka-
nı Ömer Faruk Okka, 

 “Uzun yıllardır yüksek faiz, 
yüksek kur ve yüksek enflasyon 
kelimelerini unutmuştuk. Ancak, 
Temmuz ve Ağustos aylarındaki 
gelişmelerle birlikte bu kelimeler 
gündemimizde yeniden yer almaya 
başladı. Bu durum tüm iş dünyası-
nı büyük ölçekte etkiledi, ekonomik 
düzenimizi alt üst etti. Sayın Cum-
hurbaşkanımıza ve devletimize gü-
venimiz tamdır. Ancak, piyasaları 
rahatlatacak adımların daha hızlı 
atılması gerekmektedir” dedi.

Başkan Okka’nın ardından sözü 
alan Gazeteci-Yazar İbrahim Kah-
veci, ekonomide çözüm önerileri ve 

krizden korunma yollarını anlattı. 
Kahveci, “Doların yükselmesinde 
ABD Başkanı’nın attığı twetin et-
kisi oldukça büyük oldu.  Ekonomi-
miz, doları 5 lira iken dengeleyecek 
güce sahipti. Doların 7 liraya kadar 
dayanmasında gerçekten ekstra 
oyunlar oynandı. Bizim de ekonomi 

alanında bazı zayıflıklarımız vardı, 
zamanında bazı önlemleri almalıy-
dık. Açıkçası ben doların 5 liranın 
üzerine çıkmasını beklemiyordum. 
Peki, çıkmaya devam edecek mi? 
Siyasette Hollanda, Almanya ve 
ABD ile ilişkiler düzelmeye başladı. 
İlerleyen dönemlerde doların bek-

lenen seviyeye ineceğini ümit edi-
yorum.  Faizin sebebi enflasyondur. 
Enflasyonu da kur etkilemektedir. 
Bu sorunu biran önce çözmeliyiz. 
Paramız değer kaybetmemelidir.

İhracatımız bir miktar artıyor, 
ithalatımızda ise çok sert daralma 
yaşandığı için bir miktar cari fazla 

verebiliriz. Kısa vadede döviz sı-
kıntısı da yaşayabiliriz. Ama ben 
önümüzdeki dönemlerde finansal 
bir kriz beklemiyorum.  Dolar belki 
bir dönem sonra tekrar yükselebi-
lir. Ama doların artışı, enflasyonun 
üzerine çıkmayacaktır. Önümüz-
deki dönemlerde dalgalanmalar 

olabilir, ardından dış ticaret den-
gesine bağlı olarak dövizde düşüş 
yaşanacaktır. Orta vadede 5 liraya 
kadar düşmesini bekliyorum. Bu-
nunla birlikte faizde de ciddi düşüş 
yaşanmasını bekliyorum. Tabii ki, 
eğer para basılmaz ve ciddi tedbir-
ler artırılırsa. Peki, bu söylediklerim 
ne zaman gerçekleşecek? Ekono-
mimizde dengelenme yaşandığı 
zaman. Hepsinden önce devletimiz 
biran önce tasarruf yapmalı ve sa-
vurganlığın önüne geçmelidir. Büt-
çe disiplini yapacağım diye iş yapan 
iş dünyasının parası kısılmamalıdır. 
Tasarruf tedbirleri üretime yönelik 
harcamalardan değil, savurganlığa 
yönelik yapmalıdır. Bunu yaparak 
vatandaşlarımıza da örnek olmalı-
dır. Ülkesini seven kişi verimsiz ya-
tırımları durdurur” dedi.  Konferan-
sın sonunda MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, Gazete-
ci - Yazar İbrahim Kahveci’ye hedi-
ye taktim etti.  n HABER MERKEZİ

Gazeteci-Yazar İbrahim Kahveci MÜSİAD Konya Şubesi’nde ekonomide çözüm önerileri ve krizden korunma yollarını anlattı.
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Ekim ayı İl Koordinasyon Ku-
rulu Toplantısı Vali Yakup Can-
bolat’ın başkanlığında gerçek-
leştirildi.  Vali Yakup Canbolat 
2018 Yılı Yatırım Programında 
bulunan bin 261 adet yatırımın 
264’ünün bittiğini söyledi. Ekim 
ayı İl Koordinasyon Kurulu Top-
lantısı Vali Yakup Canbolat’ın 
başkanlığında gerçekleştirildi. 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
Yeni Meclis Binası’nda gerçek-
leştirilen toplantıya kaymakam-
lar, bölge ve il müdürleri ile ilçe 
belediye başkanları katıldı. Top-
lantının açılış konuşmasını ya-
pan Vali Canbolat, yatırımlarla 
ilgili bilgi verdi. 

Vali Canbolat, “Yatırımcı ku-
ruluşlardan alınan Dönem İzle-

me Raporlarına göre 2018 Yılı 
Yatırım Programında 1261 adet 
yatırım projesi bulunmaktadır. 
Bu projelerin toplam bedeli 16 
Milyar 6 Milyon TL,  2018 yılı 
toplam ödenekleri ise 4 milyar 
696 milyon TL’dir. 

30 Eylül 2018 tarihi itiba-
rıyla bu ödenekler toplamının 
2 Milyar 328 Milyon TL’si har-
canarak yüzde 50’lik nakdi ger-
çekleşme sağlanmıştır.  Bin 261 
adet yatırım projesinden 264 
adedi bitirilmiş, 771 adedi üze-
rinde çalışmalar sürmekte olup, 
114 adedi ihale aşamasında, 
112’sine ise başlanamamıştır. 
Başlanamayan projelerin etüt 
ve kamulaştırma çalışmaları ile 
ihale hazırlıkları devam etmek-

tedir” ifadelerini kullandı. Pro-
jelerin sektörlere dağılımı hak-
kında da bilgi veren Canbolat, 
“Projelerin sektörlere dağılımı 
şöyledir; tarım sektöründe 96 
adet, madencilik sektöründe 5 
adet, enerji sektöründe 34 adet, 
ulaştırma sektöründe 184 adet, 
eğitim sektöründe 247 adet, 
sağlık sektöründe 15 adet, ima-
lat sektöründe 19 adet,  diğer 
kamu hizmetleri sektöründe 
661 adettir. Biten projeler; ta-
rım, madencilik, enerji, sağlık 
ve imalat sektörlerinde 4’er 
adet, ulaştırma sektöründe 30, 
eğitim sektöründe 39 ve diğer 
kamu hizmetleri sektöründe 
175 adettir” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın önceki gün açıkladığı 
Enflasyonla Topyekûn Mücadele 
Programı’na Konyalı esnaflardan 
destek geldi. Esnafların ve sanat-
kârların enflasyonla mücadele 
kapsamında hükümetin yanında 
durması Konyalı vatandaşlardan 
tam not aldı. Hazine ve Maliye Ba-
kanı Berat Albayrak’ın önceki gün 
açıkladığı Enflasyonla Topyekûn 
Mücadele Programı’na Konyalı 
esnaflardan destek geldi.  Konya-
lı esnaflar ve sanatkârlar işyeri-
ne ve sosyal medya adreslerinde 
yaptıkları açıklama ile Enflasyonla 
Topyekûn Mücadele Programına 
destek olduklarını gösteriyorlar.  
Esnafların ve sanatkârların enflas-
yonla mücadele kapsamında hü-
kümetin yanında durması Konyalı 
vatandaşlardan tam not aldı. Enf-
lasyona destek veren firmalar ara-
sında Konya Şeker Torku markası 
ile, Çelikkayalar Alışveriş Merkezi, 
Koyuncu FİAT, beyaz eşya satıcı-

ları da bulunuyor. 
Zirve Dayanıklı Tüketim Ürün-

leri İşletmecisi Celalettin Kayhan,  
firmasının camına astığı pankartla 
enflasyonla mücadeleye destek 
verdi.  Kayhan, “  Vestel ve Zirve 
Dayanıklı Tüketim Ürünleri firma-
ları olarak, yıl sonuna kadar yüzde 
10 indirim uygulayacağız. Fiyat-
larımızda perakende fiyatların-

dan yüzde 10 düşüş var. Bunun 
yanında bizler de kar oranımız-
dan fedakârlık ederek yüzde 10 
indirim sağlıyoruz. Devletimize 
karşı 15 Temmuz darbe girişimi 
ile başlayan devletimizi ele geçir-
me girişimleri ekonomik krizlerle 
devam ediyorlar. Biz her zaman 
Cumhurbaşkanımızın, devleti-
mizin yanında olduğumuzu belli 
etmek istedik. Maliye bakanımı-
zın açıklamış olduğu enflasyonla 
mücadele paketinin içerisinde yer 
alıyoruz. Yıl sonuna kadar bütün 
ürünlerimizde yüzde 10 indirim 
yaptık. Bunun devamı gelir ve 
inşallah Türkiye kazanır. İndirim 
ekonominin canlanması açısından 
oldukça önemli olacak.  Vatan-
daşlarımıza alışverişlerinde yerli 
ürünü tercih etmelerini istiyoruz. 
Bizler kampanyanın üç ay ile de-
ğil daha uzun süreli olmasının 
ekonomimiz için oldukça önemli 
olacağına inanıyorum” ifadelerini 
kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bin 261 yatırımın 264’ü tamamlandı Esnaftan enflasyonla mücadeleye destek

Ecdadın yaptığı eserlerin kendilerine emanet olduğunu belirten Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, geçmişin izlerini 
taşıyan bu mirası geleceğe aktarabilmek için çalıştıklarını ve sorumluluk alanlarındaki tüm eserleri korumaya çalıştıklarını belirtti

Ecdadın mirasını koruyoruz!

Konya Vakıflar Bölge Müdürlü-
ğü görev ve sorumluluk alanlarında 
bulunan Konya, Karaman ve Ak-
saray’daki vakıf eserlerinin bakım, 
onarım ve restorasyon çalışmalarını 
gerçekleştirerek, ecdadın eserlerinin 
bugün yaşıyor olmasını sağlayıp, ge-
leceğe de aktarıyor. 

Konya Vakıflar Bölge Müdürlü-
ğü Konya başta olmak üzere Kara-
man ve Aksaray illerinde restoras-
yon çalışmalarını sürdürüyor. Konya 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü restoras-
yon çalışmalarının yanında gıda ve 
burs destekleri de sağlıyor.  Konya 
Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim 
Genç, Konya Vakıflar Bölge Müdür-
lüğünün Konya ile birlikte Aksaray 
ve Karaman illerinde bulunan res-
torasyon çalışmaları gerçekleştirdik-
lerini belirterek, “  Konya Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü Konya, Karaman 
ve Aksaray illeri olarak üç ilin so-
rumluluğunu yüklenmiş taşra teşki-
latı. Bu üç ilimizde görev olarak ku-
rumumuzun üstlenen ecdadımızın 
bize bıraktığı emanetleri  onarımları, 
restorasyonları  ile hayrat ve hayır 
işleri ile her türlü vakıf hizmetlerini 
yürütüyoruz. Çalışmalarımızı üç ilde 
devam ediyor. 
107 PROJENİN 11 TANESİ BİTİRİLDİ

Bölgelerinde bulunan bütün va-
kıf eserlerinin korumasının ve ba-
kımlarının kendi sorumluluklarında 
olduğunu dile getiren Konya Va-
kıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, 
bu eserleri asli fonksiyonlarına uy-

gun kullandırmaya çalıştıklarını dile 
getirdi. Bu amaçla vakıf eserlerini 
ayakta tutmak için projelendir-
me yaparak restorasyon çalışması 
yürüttüklerini kaydeden İbrahim 
Genç, “Kullanılamaz duruma gelmiş 
olan eserleri de aslına en uygun şek-
liyle kullanılabilir hale getiriyoruz. 
Şu an bölgemiz sorumluluğunda 
olan 107 proje üzerinde çalışmalar 
devam ediyor. Temel prensibimiz 
vakıf eserlerinin aslını korumaktır. 
Bunu yaparken de restorasyonları 
olabilecek en hızlı şekliyle bitirmeye 
çalışıyoruz. Bu yıl şu ana kadar 107 
projeden 11 tanesinin restorasyonu-
nu ve onarımını bitirerek hizmete 
sunduk” ifadelerini kullandı.  

RESTORASYONU DEVAM 
EDEN PROJELER

Konya merkez ve ilçelerinde de-
vam eden restorasyon çalışmaları 
hakkında da bilgi veren Genç, “Böl-
gemizde yaptığımız en önemli resto-
rasyonlar Konya Merkez’de Alaed-
din Cami Restorasyonu, Şerafettin 
Cami Restorasyonu, Nasuh Bey Ca-
mii Restorasyonu. Yine ecdadımızın 
bize bıraktığı en önemli eserlerden 
olan ve İslam’ın simgesi olan cami-
lerimizdeki restorasyonlarımız bun-
larla da sınırlı değil. Ecdadımızın bize 
bıraktığı tüm eserleri en iyi şekilde 
koruyarak geleceğe aktarmak için 
var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğ-
rultuda merkezde Araplar Ak Cami 
ve Keçeciler Camii; Ilgın’da Çukur 
Camii, Doğanhisar’da Ulu Cami ve 

Pazar Camii, Akşehir’de Hasanpaşa 
Camii, Beyşehir’de Eşrefoğlu Camii 
restorasyon ve onarımı devam edi-
yor. Yaptığımız bu restorasyonlarda 
da önemli mesafe kat ettik. Beyşehir 
Eşrefoğlu Camii’nde türbe ve mih-
rap kısımlarındaki çini ağırlıklı olan 
çalışmalarımız da titizlikle devam 
ediyor. Restorasyonlarda titiz dav-
ranıyoruz çünkü, bu eserlerin asli 
vasfını yitirmesine kesinlikle izin 
vermiyoruz. Bu kapsamda Bozkır’da 
bulunan Ulu Cami’nin restorasyonu 
da yaptığımız çalışmalar arasında” 
diye konuştu. 

RESTORASYONU BİTEN ESERLER
Özellikle çalışmaların hızlı de-

vam ettiği yaz sezonunu en verimli 
şekilde değerlendirmek istediklerini 

ve yaz döneminde çalışmaları hız-
landırdıklarını kaydeden Konya Va-
kıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, 
restorasyonu ve onarımı tamamla-
nan projeler hakkında da bilgi verdi. 
Genç, “Ereğli’de bulunan hamamı-
nın restorasyonunu yeni bitirdik. Ka-
rapınar’da Selimiye Külliyesi’ndeki 
çalışmalarımız yeni bitti. Yine Kara-
pınar’da Reşadiye Camiinde onarım 
ve restorasyon çalışmalarında sona 
gelindi” dedi. 

RESTORASYONUN BİTİŞ 
TARİHİ BELLİ OLMAZ

Konya dışında Karaman ve Ak-
saray’da da restorasyon çalışmala-
rının devam ettiğini, zaman zaman 
restorasyonların uzun sürdüğü yö-
nünde kendilerine de serzenişlerde 

bulunulduğunu dile getiren Genç, 
“Restorasyonda çalışmanın tama-
men bitirileceği tarihi önceden ön-
görmek pek mümkün olmuyor. Bir 
işe başlıyorsunuz, başladıktan sonra 
o işin içinden farklı işler çıkıyor. Seri 
bir şekilde bitirip kullanıma aça-
lım istiyoruz ama çoğu zaman bu 
mümkün olamayabiliyor. Onarım ve 
restorasyon sırasında, işin içine gir-
diğimiz zaman daha büyük sorun-
larla karşılaşılınca onarım süresi de 
uzuyor” ifadelerini kullandı. 

ALAEDDİN CAMİİ’NDE 
RESTORASYON BİTİYOR

Özellikle 2003 yılından bu yana 
vakıf eserlerin gün yüzüne çıkarıl-
ması ve restorasyonunun tamam-
lanması için büyük bir hamle başla-
tıldığına işaret eden İbrahim Genç, 
“2003 yılından bu yana önemli eser-
lerde büyük restorasyonlar yaptık. 
Bunlardan bir tanesi de şehrimizin 
orta yerinde bulunan Alaeddin Ca-
mii’dir. Alaeddin Camii’nde uzunca 
bir süredir devam eden restoras-
yonda sona geldik. Alâeddin’de ku-
rumuzu ilgilendiren ve çalışma yap-
tığımız tek alan var. O da Alaeddin 
Camii. Alaeddin Camii’nde Türbe, 
Mihrap’da kısmında bulunan çini 
kısımlarında restorasyon az kaldı. 
Bitmek üzere. Bölgemizde bulunan 
vakıf eserlerinin tamamına hakimiz” 
ifadelerini kullandı.

BÜTÇE İLE İLGİLİ SIKINTIMIZ YOK
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 

özel bütçeli bir kurum olduğunu ve 

bu nedenle de bütçe sıkıntısı yaşa-
madıklarını aktaran Genç, “Eserle-
rin onarılması için ne kadar para la-
zımsa o kadar para ayrımı yapılıyor. 
Bu manada bizim bütçeyle ilgili bir 
sıkıntımız yok. Tabi bütçeyi planlar-
ken en verimli şekliyle kullanmaya 
çalışıyoruz. Restorasyonlarda 2018 
yılında başlayıp da bitiremediğimiz 
bazı projelerin yapımı 2019 yılında 
da devam edecek” dedi. 

İşlerinin sadece vakıf eserlerini 
korumak, onarımını ve restoras-
yonunu yapmak olmadığını dile 
getiren İbrahim Genç, “Onarım 
ve restorasyon işimizin önemli bir 
kısmı. Ancak diğer yandan hayrat 
ağırlıklı yardımlarımız da var. Tür-
kiye genelinde olduğu gibi bölgemiz 
sınırlarındaki üç ilimizde ihtiyaç sa-
hiplerine gıda yardımları yapıyoruz. 
Muhtaç ve yetimlere maaş desteği 
sağlıyoruz. Ortaokul, lise ve üniver-
site öğrencilerimize burs hizmeti 
sunuyoruz. Bunlar hayrat ağırlıklı 
olarak yaptığımız hizmetler. 

Diğer yandan gelir elde ettiği-
miz çalışmalarımızda var. Mülkiyeti 
müdürlüğümüze ait olan bin 300’e 
yakın işletmemiz kirada. Ayrıca atıl 
olarak duran vakıf arazileri ve gay-
rimenkullerini de değerlendirmeye 
çalışıyoruz. Yap işlet devret modeli 
ya da kat karşılığı yaptırma şeklinde 
vakfedilmiş eserleri yaşatmaya çalı-
şıyoruz” diyerek sözlerini tamamla-
dı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Celalettin Kayhan

İbrahim Genç

Alaeddin Camii’nde devam eden restorasyon çalışmalarında büyük mesafe kat edildi.Ecdadın bıraktığı önemli vakıf eserlerinden biri olan Şerafettin Camii’nde de restorasyon sürüyor.
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NEÜ’lü patolog, dünya patolojisinde en etkin 100 isim arasında
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

(NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Pato-
loji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Dr. Pembe Oltulu, The Pathologist 
dergisinin yayınladığı Dünya Pa-
tolojisinde En Etkin 100 ismi (The 
Pathologist’s Power List 2018) ara-
sında tek Türk bilim insanı oldu. 

Amerika’nın alanında prestijli, 
patoloji bilimini ele alan dergilerin-
den biri olan The Pathologist’s 2016 
yılında Dünya Patolojisine etki eden 
50 ismi belirleyip yayınlamıştı. The 
Pathologist dergisi bu sene ise Dün-
ya Patolojisinde En Etkin 100 İsmi 
(The Pathologist’s Power List 2018) 
yayınladı. Bu 100 ismin içerisinde-
ki tek Türk bilim insanı Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Dr. Pembe Oltulu oldu. 

“5 YILDIR BU ALANDA AKTİF 
OLARAK YER ALIYORUM” 

The Pathologist’s dergisinin 
kendisine attıkları maille bu ha-
beri aldığını ifade eden Dr. Oltulu, 
“Çok şaşırdım ve mutlu oldum. 
Bu önemli dergide yer almam ise 
şöyle oldu; Ulusal, uluslararası bazı 
meslektaşlarımızla 5 yıldır Twitter, 
Facebook gibi sosyal medya araçları 
üzerinden Patoloji eğitimine katkı 
yapmaya çalışıyoruz. Alanında et-
kin hocalarımızdan birebir eğitim 
almak istersek bulundukları yerlere 
gitmemiz gerekiyor, özellikle yurt 
dışı deneyimler için ciddi bir mad-
di külfet var, dil problemi var. Çoğu 
kişi bu hocalarımızın yanına gide-
miyor. Bu alanında etkin isimlerin 
sosyal medya üzerinden önemli bil-
gileri ve tecrübelerini paylaştıklarını 
fark ettim ben. Hemen katıldım ve 
birçok patoloğun bu alanda olduğu-
nu gördüm. Öğrendiğim her şeyi 
dünya genelindeki diğer meslektaş-

larımla paylaşmaya başladım. 5 yıl-
dır bu alanda aktif olarak yer alıyo-
rum. Ülkemizden de pek çok bilim 
insanı bu çalışmaları takip ediyorlar. 
Bu sayede dünyaca etkin hocaların 
paylaştıkları önemli ipuçlarını hem 
öğreniyoruz, öğrendiğimiz noktaları 
da dünyanın her yerinden meslek-
taşlarımızla paylaşıyoruz” dedi. 
“TÜRKİYE’DEN BÖYLE BİR LİSTENİN 
İÇİNDE YER ALMAK BENİM İÇİN ÇOK 

GURUR VERİCİ” 
Dünyanın her yerinden mes-

lektaşlarında kendilerine ve payla-
şımlarına bir güven oluştuğunu da 
söyleyen Dr. Oltulu, önemli kongre-
lerden önemli ipuçlarını yine diğer 
patologlarla birlikte sosyal medya 
üzerinden paylaştıklarını ifade etti. 
Dr. Oltulu, “The Pathologist’s lis-
tesini hazırlayan Amerikalı mes-
lektaşlarımız sosyal medyadaki bu 
eğitim faaliyetlerimizi görmüş, pa-

tolojiye uluslararası planda eğitim 
alanında yaptığımız katkılar doğrul-
tusunda bizi de bu listeye dahil et-
mişler. Türkiye’den böyle bir liste-
nin içinde yer almak benim için çok 
gurur verici. Tarif edilemez bir his” 
diye konuştu. 

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker’e, Meram Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatan-
sev’e, Meram Tıp Fakültesi Patolo-
ji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Salim Güngör’e, Patoloji Dernekleri 
Federasyonuna, Türk patolojisin-
deki hocalarına ve meslektaşlarına, 
özellikle de eşi ve ailesine destek-
lerinden dolayı teşekkür eden Dr. 
Oltulu, dünyanın her yerinden ve 
Türkiye’den önemli bilim insanla-
rının kendisini tebrik ettiğini ve bu 
başarıyla gurur duyduğunu da söz-
lerine ekledi.
n İHA

‘Arafta Kalanlar: Damascus 
Kılıcı’ sinema filmi projesi ile 
Türkiye’nin tanıtımına önem-
li bir destek vermeyi amaçlayan 
Yapımcı-Senarist Abdulhakim 
Bölükbaşı ile Şirketin Kurumsal 
İletişim Direktörü Ahmet Doğan, 
Konya Valisi Yakup Canpolat’ı 
ziyaret etti.  Projenin tanıtımı ve 
PR görüşmeleri kapsamında Kon-
ya’da bir çok ziyaretlerde bulunan 
Bölükbaşı ve Doğan’a Konya Va-
lisi Yakup Canbolat’dan destek 
geldi. 

Vali Canbolat, bu tarz kapsam-
lı projelerin Konya’nın tanıtımın-
da çok önemli bir proje olduğunu 
ve bu anlamda Konya’da ki plato-
nun ‘Arafta Kalanlar: Damascus 
Kılıcı’ uluslararası sinema filmi 
için de genç girişimcilerin ihtiyaç 
duyulması halinde kullanabilece-
ğini ifade ederek “Bu tarz projeler 
her açıdan desteklenmeli” dedi. 

Daha önce Adıyaman’da Kay-

makamlık yaptığını dile getiren 
Vali Canbolat ‘Gerek Malatya ge-
rek Adıyaman olsun Türkiye’nin 
dört bir yanı tarihi ve kültürel 
miraslarla dolu sizin gibi ülkesi-

ne sahip çıkan yapımcı ve iletişim 
uzmanları bunu en iyi şekilde ta-
nıtmalı, milli ve yerli duruşumuz-
dan taviz vermemeliyiz” ifadele-
rine yer verdi. Yapımcı-Senarist 

Bölükbaşı ise Vali Yakup Canbo-
lat’a desteklerinden dolayı teşek-
kür etti. 
“TEMASLAR ÇOK VERİMLİ GEÇTİ” 

Filmin Yapımcı- Senaristi 
Abdulhakim Bölükbaşı görüşme 
sonrası yaptığı açıklamada, proje 
kapsamında Ankara, İzmir, Bursa, 
Kuşadası ve Konya’da temaslarda 
bulunduklarını ve bu temasla-
rın çok verimli geçtiğini söyledi. 
Bölükbaşı “Konya Valimize çok 
teşekkür ediyorum. Bizlerle de-
ğerli vaktini paylaştığı için. Ayrı-
ca sayın valimiz uluslararası film 
projemiz için Konya Sanayi Odası 
tarafından kurulan platoyu teklif 
ettiler” şeklinde konuştu. 

Kurumsal İletişim Direktörü 
Ahmet Doğan ise kısa bir süre 
Malatya’da önemli görüşmeler 
yapacaklarını ardından ise PR ça-
lışmaları için İstanbul’a geçecek-
lerini ifade etti.
n İHA

FETÖ’nün ‘ev ablası’, tüp 
bebek merkezinde yakalandı

Öztürklevent, öğrencilere
karikatürü anlattı

Kamyondan düşen lastik
kazaya neden oldu: 5 yaralı

Konya’da, FETÖ/PDY soruş-
turması kapsamında hakkında 
yakalama kararı bulunan, örgütün 
‘öğrenci evleri’nde ‘ev ablası’ oldu-
ğu öne sürülen Hümeyra B.(30), 
tüp bebek tedavisi için geldiği tıp 
merkezinde yakalandı. 

Konya Cumhuriyet Başsav-
cılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY 
soruşturması kapsamında, hak-
kında yakalama kararı çıkarılan 
Hümeyra B., dün merkez Meram 
ilçesindeki tıp merkezine giderek, 
tüp bebek tedavisi olmak için kayıt 
yaptırdı. Kayıt sistemini gören po-
lisler, Hümeyra B.’nin ‘FETÖ üyeli-
ği’nden arandığını belirledi. Bunun 

üzerine harekete geçen Terörle 
Mücadele Şubesi ekipleri, Hümey-
ra B.’yi tıp merkezinde yakalayıp, 
gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere 
Terörle Mücadele Şubesi’ne gö-
türülen Hümeyra B.’nin, örgütün 
‘öğrenci evleri’nde ‘ev ablalığı’ ta-
bir edilen görevi üstlendiği, şifreli 
haberleşme programı ‘ByLock’u 
kullandığı ve kapatılan Bank As-
ya’da hesabının olduğu ileri sürül-
dü. Ayrıca Hümeyra B.’nin eşi Bilal 
B.’nin de örgütün kapatılan der-
shanesinde öğretmenlik yaptığı, 
hakkında ‘FETÖ üyeliği’nden yasal 
işlem uygulandığı belirtildi. 
n AA

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzen-
lenen ihaleye katılan Konya’daki Akdaş Silah firması, Kara Kuvvetlerine 8 bin adet “AK40-GL” bomba atar yapacak

Askerin bomba atarları
Huğlu’dan gidecek

Türkiye’nin önde gelen ateşli 
silah üreticilerinden, Konya’nın 
Beyşehir ilçesi Huğlu Mahalle-
sinde faaliyet gösteren Akdaş Si-
lah, Ar-Ge yatırımları ve özgün 
tasarım ürünleriyle ihracatta da 
başarısını sürdürüyor. Yarım asra 
yakın yivli tüfek üretim tecrübe-
sini savunma sanayisinde de gös-
termeye başlayan, milli piyade tü-
feği MPT-76’nın gövde üretimini 
gerçekleştiren firmanın, Konya 
3. Savunma Sanayi Zirvesi’nde 
sergilediği AK40-GL Bomba Atar 
büyük ilgi çekti.  Geçen yıl Savun-
ma Sanayii Başkanlığının bomba 
atar ihalesine davet edilen Akdaş 
Silah, ihtiyacın 8 bin adedini üret-
mek için anlaşma yaptı.  Altı ay 
sonra planlanan teslimatların ar-
dından bomba atarlar, Kara Kuv-
vetleri Komutanlığında Mehmet-
çiğin hizmetine sunulacak. Özgün 
tasarımıyla yerli üretilen bomba 
atar için ulusal ve uluslararası 
patent başvuruları yapıldı. Dipçik 
aksamı takılarak tek başına kul-
lanılabilen, 40 milimetre kalibre 
tekli bomba atar, ses fişeği, gaz 

fişeği, tahribatlı mühimmat kulla-
nımına uygun geliştirildi.

HAFİF VE UZUN ÖMÜRLÜ 
Özgün tasarımının sağladığı 

avantajla sağ ve sol elle kullanıla-
bilen bomba atarda, görüş ve ay-
dınlatma sistemleri takılabilecek 
tertibat bulunuyor. Sağlamlığı ile 
ön plana çıkan AK40-GL Bomba 
Atar, 5 bin atışlık uzun ömürlü 
namlusu ve tesirli menzili ile ra-
kiplerine üstünlük sağlıyor. MPT-

76’nın altına takılabilecek şekilde 
tasarlanan bomba atar, sürekli 
taşımaya uygun hafif tasarımıyla 
Mehmetçiğe yük olmayacak. 
“ENVANTERE ALTI AY İÇERİSİNDE 

GİRECEK”
Şirketin genel koordinatö-

rü İbrahim Kılınçoğlu, geçen yıl 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti-
yacı doğrultusunda bomba atar 
silahı temini için ihale açıldığını 
söyledi. Akdaş Silah’ın bu ihaleye 

davet edildiğini aktaran Kılınçoğ-
lu, şöyle konuştu: “Talep edilen 
ihtiyacın büyük çoğunluğu biz-
de kaldı. Toplam ihtiyacın 8 bin 
adedi Akdaş Silah’a verildi. Ak-
daş AK40-GL markasıyla bomba 
atarı üretime aldık. Şu anda pro-
totip üretildi. Bir yıl içinde 8 bin 
bomba atarı teslim edeceğiz. Kara 
Kuvvetleri Komutanlığında kul-
lanılmak üzere Savunma Sanayii 
Başkanlığına vereceğiz. Envan-
tere altı ay içerisinde girecek. İlk 
parti teslimi 500 adet. İhalenin 
kabul süreci oldu. Geri dönüş ya-
pıldı, 500 adedini 6 ay içinde tes-
lim edeceğiz.”

Kılınçoğlu, AK40-GL’nin te-
rörle mücadelede etkin şekilde 
kullanılacağını belirterek, “Ba-
şarılı bir silah ürettiğimiz kana-
atindeyiz. Bomba atarların 1500 
atış ömrü olmasına karşın AK40-
GL’nin namlu ömrü 5 bindir. Et-
kili menziliyle rakiplerinden öne 
çıkıyor. Milli piyade tüfeği MPT 
76’ya takılıyor. Asker sürekli taşı-
yacağı için hafif olması gerekiyor” 
ifadelerini kullandı.
n AA

Karikatür sanatçısı Ahmet 
Öztürklevent, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Seydişehir 
Ahmet Cengiz Mühendislik Fa-
kültesi öğrencileriyle bir araya 
geldi. Karikatür sanatçısı Öz-
türklevent, Seydişehir Ahmet 
Cengiz Mühendislik Fakülte-
sinde düzenlenen etkinliğe ka-

tılarak, karikatür sanatını ve 
çalışmalarını anlattı. Karikatür-
lerinde genellikle çevre, terör ve 
savaş gibi konuları işlediğini dile 
getiren Öztürklevent, tüm kari-
katürcülerin savaşlara ve teröre 
karşı olduğunu söyledi. Öztürk-
levent’in sunumu öğrencilerce 
ilgiyle takip edildi.  n AA

Kulu’da meydana gelen trafik 
kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, 
saat 06.00 sıralarında Makas Mev-
kii yakınlarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan 
Ankara istikametine seyir halinde 
olan A.T. idaresindeki 51 BH 829 
plakalı otomobil, yol ortasında bu-
lunan bir TIR veya kamyondan 
düştüğü tahmin edilen lastiğe 

çarptı. Çarpmanın etkisiyle kont-
rolden çıkan otomobil devrildi. 
Kazada, otomobil sürücüsü A.T. ile 
araçta yolcu olarak bulunan A.K. 
(31), N.T. (31), M.B.T. ve K.K.T. ya-
ralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk 
edilen ambulanslarla Kulu Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı.
n İHA

Konya’dan film projesine destek



Konya’nın Hüyük il-
çesinde 70 yaşındaki bir 
adam, yakın arkadaşı ta-
rafından av tüfeğiyle vu-
rularak öldürüldü. Olay, 
Hüyük ilçesi Bahçelievler 
Mahallesi Hükümet Ko-
nağı karşısındaki iki katlı 
bir evde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, tek 
başına yaşayan emekli 
Adem Sözüeroğlu’nun 
(70) evinden kötü koku 
geldiğini fark eden kom-
şuları, durumu polise 
haber verdi. Olay yerine 
gelen polisin evde yaptığı 
kontrolde Adem Sözü-
eroğlu’nun av tüfeğiyle 
vurularak öldürüldüğünü be-
lirledi. Polisin ve savcının evde 
yaptığı incelemenin ardından 
Adem Sözüeroğlu’nun cesedi 
otopsi yapılmak üzere Beyşehir 
Devlet Hastanesi morguna kal-
dırıldı. Olayın ardından çalışma 
yapan polis, öldürülen Adem 
Sözüroğlu’nun yakın arkada-

şı T.İ.’yi gözaltına aldı. Cinayet 
zanlısı T.İ.’nin olay günü arka-
daşı olan Adem Sözüeroğlu ile 
birlikte evin teras katında bir-
likte alkol aldığı ve aralarında 
çıkan tartışması sonucu cinaye-
ti gerçekleştirdiği iddia edildi. 
Olayla ilgili başlatılan soruştur-
ma sürüyor. 
n İHA

Arkadaşı Adem Sözüeroğ-
lu’nu (70) av tüfeğiyle göğ-
sünden vurup öldürdükten 
sonra kaçan, bir bağ evinde sak-
lanan gazinoda garsonluk yapan 
Tevfik İdare (42), polisi arayıp, 
cinayeti itiraf etti. Ardından po-
lis merkezine gelip teslim olan 
İdare, polisin verdiği yemekle 
karnını doyurdu. Tevfik İdare, 
Sözüeroğlu’nu, kendisine küfür 
edip, taciz etmeye kalkıştığı için 
öldürdüğünü ileri sürdü. İdare 
ifadesinde, “Bağ evinde açlıktan 
öleceğimi sandım” dedi.

Hüyük ilçesinde oturan Tev-
fik İdare, dün sabah saatlerinde 
polisi telefonla arayıp, geçen 
pazar günü yalnız yaşayan ar-
kadaşı Adem Sözüeroğlu’nu av 
tüfeğiyle göğsüne ateş ederek 
öldürdüğünü söyledi. Cesedin 
de Sözüeroğlu’na ait  2 katlı vil-
lanın çatı katında olduğunu be-
lirtti. İhbar üzerine villaya giden 
polis, Sözüeroğlu’nun cesedini 
çatı katında buldu. Ardından 
telefon bağlantısı kesilen Tev-
fik İdare’nin yerini tespit etmek 
için çalışma başlattı. Bu sırada  
Tevfik İdare, Hüyük Polis Mer-
kezi’ne gelerek cinayet ihbarını 
yapan kişinin kendisi olduğunu 

ve cinayeti de kendisinin işle-
diğini belirtti. Ayakta durmak-
ta güçlük çeken İdare, polise 
karnının aç olduğunu söyledi. 
Polisin verdiği yemekle karnını 
doyuran İdare, daha sonra cina-
yeti nasıl işlediğini anlattı. Pazar 
günü Sözüeroğlu’nun evine git-
tiğini belirten İdare, ifadesinde, 
‘’Sözüeroğlu ile oturup sohbet 
etmek için evine gittim.  Bir 
süre oturduk sohbet ettik. Sonra 
bana hakaret ve küfür ederek, 
taciz etmeye kalkıştı. Ben de du-
varda asılı olan Adem’in tüfeğini 
alarak ateş ettim. Öldüğünü an-
layınca üzerine battaniye örtüp 
villadan kaçtım.’’ Eşkalini değiş-
tirmek için tıraş olduğunu be-
lirten Tevfik İdare, ‘’Tıraş olup 
eşkalimi değiştirmek istedim. 
3 gün boyunca bir bağ evinde 
kaldım. Yiyecek bulamadım. Aç-
lıktan öleceğimi sandım. Sonra 
teslim olmaya karar verdim” de-
diği öğrenildi. ‘Yaralama’ suçun-
dan poliste kaydı bulunan İdare, 
yapılan sorgulamanın ardından 
adliyeye sevk edildi. Öldürülen 
Sözüeroğlu’nun cesedi de otop-
sinin ardından İzmir’de defne-
dilmek üzere ailesine teslim 
edildiği belirtildi.
n DHA
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Konya’da elindeki bıçakla markete giren bir kişi bıçakla kasayı açmaya çalıştı. Başarılı olamayıp 
kaçmak isterken çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi

Acemi soyguncu
yakayı eleverdi!

Telefonu çalmamış, sahibini arıyormuş!

Konya’da bir markette bıçak-
la çalışanların boşluğundan fay-
dalanarak kasadan para çalmak 
isteyen 17 yaşındaki genç, kasa 
kilidini açamayınca iş yerinden 
kaçmaya çalıştığı sırada vatan-
daşlar tarafından yakalanarak 
polise teslim edildi. Marketteki 
hırsızlık girişimi ise güvenlik ka-
merası tarafından saniye saniye 
kaydedildi. 

Olay, saat 20.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Alavar-
dı Mahallesi Hocafakıh Caddesi 
üzerinde bulunan bir markette 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, cadde üzerindeki markete 
elinde bıçakla giren ve yüzünü 
kapüşonla kapatan şahıs, işyerin-
de bir süre gezdikten sonra ka-
saya yönelerek para ve sigaraları 
almak istedi. 

Bu durumu fark eden çalı-
şanlar şoka girerken, şüpheliye 
müdahale edemedi. Şüpheli, 
elindeki bıçakla kasanın kilidini 
kırmak istedi. Kilidi kırmak için 
bir süre çabalayan şahıs, kapıya 
yönelerek dışarıya baktıktan son-
ra tekrar kasaya yönelerek kilidi 
kırmak için çabaladı. Kasayı aça-
mayan şüpheli şahıs daha sonra 
sigara dolabına yönelerek sigara 
çalmak istedi ancak dolap kilitli 
olunca çareyi kaçmakta buldu. 

Bu sırada şahsın peşinden 
marketten çıkarak bağıran iş-
yeri çalışanlarının sesini duyan 
vatandaşlar şüphelinin peşine 
takıldı. Sokak arasındaki kovala-
macanın ardından şüpheli şahıs, 
mahallenin gençleri tarafından 
yakalanarak etkisiz hale getirildi. 
İhbar üzerine olay yerine çok sa-
yıda polis ekibi sevk edildi. Olay 
yerine ulaşan Meram İlçe Emni-
yet Müdürlüğüne bağlı araştırma 
ekipleri tarafından gözaltına alı-
nan 17 yaşındaki M.G.E., Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastane-
sinde sağlık kontrolünden geçi-
rildikten sonra ifadesi alınmak 
üzere götürüldü. 

Meram İlçe Emniyet Müdür-
lüğüne bağlı araştırma ekipleri 
gasp girişimi olayını çözebilmek 
için işyeri güvenlik kameralarını 
incelemeye aldı. İşyerindeki gü-
venlik kamerasının olayı saniye 
saniye kaydettiği ortaya çıktı. 

Görüntülerde, market giriş 
kapısından içeriye yüzü sarılı eli 
bıçaklı bir kişi giriyor. Bir süre 
market içerisinde gezen şüpheli 
şahıs uygun bir zamanda kasa-

ya yönelerek elindeki bıçak yar-
dımıyla kasayı açmaya çalışıyor 
ancak başarılı olamayınca sigara 
dolabına yöneliyor. Burada da 
başarılı olamayan şüpheli daha 
sonra kapıdan çıkarak kaçıyor. 
Şüpheli M.G.E’nin buradaki iş-
lemlerinin ardından Çocuk Şube-
ye teslim edileceği öğrenildi. 

“BİLGİSAYAR OYUNUNDAN 
ETKİLENDİM” SAVUNMASI 
Market çalışanlarının bağır-

ma sesleri üzerine şüpheli şahsı 
kovalayarak yakalayan çevredeki 
gençler, “Bu kapıdan çıktı sokak-
lar arasında epey bir kovaladık. 
Elinde bıçak vardı bıçağı at dedik 
atmadı. Bize beni mi kesecek-
siniz dedi? Biz tekrar teslim ol 
diye ikazda bulunduk ve üzerine 
kasa attık. Bıçağın yere düşmesi 
üzerine kişiyi yakaladık. Getirdik 
buraya teslim ettik. Neden yaptın 
diye sorduk, o da bize ‘oyunlarda 
izleyip etkisinde kaldım yaptım’ 
dedi” şeklinde konuştu.
n İHA

Yaşlı adam yakın arkadaşı
tarafından öldürüldü 

Cinayet şüphelisi, aç 
kalınca polise teslim oldu

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
12 Ekim 2018 Cuma  • Yıl: 11 • Sayı: 3464

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY

Konya Şehirlerarası Otobüs 
Terminali’nde, Yıldız K.’nin (26) 
cep telefonunu çaldığı güven-
lik kamerası kayıtlarından tespit 
edilen Emine Sevim Hızlı (21) 
gözaltına alındı. ‘Hırsızlık’ suç-
lamasını kabul etmeyen Hızlı, 
emniyetteki ifadesinde, “Bankta 
telefon buldum. Sahibini arıyor-
dum. Telefonu çalmadım” dedi. 
Adliyeye sevk edilen Hızlı, çıka-
rıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 07.30 sırala-
rında, merkez Selçuklu ilçesine 
bağlı Yazır Mahallesi Dr. Halil 
Ürün Caddesi üzerindeki Şehir-

lerarası Otobüs Terminali’nde 
meydana geldi. Uşak’ın Banaz il-
çesinden, Mersin’in Silifke ilçesi-
ne yolculuk yapan Emine Sevim 
Hızlı, otobüs sürücüsünün Kon-
ya’daki terminalde mola vermesi 
üzerine bankta oturup, hareket 
saatini beklemeye başladı. Hızlı, 
arkadaki bankta oturan ve cep 
telefonunu buraya bırakan Yıldız 
K.’nin (26) yerinden kalkmasını 
fırsat bilerek, elini uzatıp, tele-
fonu çaldı. Bir süre sonra banka 
dönen Yıldız K., cep telefonunun 
çalındığını fark edip, güvenlik gö-
revlisine haber verdi. Daha sonra 

terminalde ve çevrede arama 
yapan Yıldız K., telefonunu Emi-
ne Sevim Hızlı’nın elinde gördü. 
Hızlı’nın elinden cep telefonunu 
alan Yıldız K., polise bildirdi.

‘ÇALMADIM, BULDUM’
İhbarla olay yerine, Asayiş 

Şubesi’ne bağlı Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri sevk edildi. Gü-
venlik kameralarının kayıtlarını 
inceleyen ekipler, Emine Sevim 
Hızlı’nın, Yıldız K.’nin cep tele-
fonunu bankın üzerinden çaldı-
ğını tespit etti. Gözaltına alınan 
Hızlı’nın, emniyetteki ifadesin-
de, “Banaz’dan Silifke’ye gitmek 

için otobüse bindim. Otobüs, 
Konya’da mola verdi. Otobüsün 
kalkmasını beklerken, bankın 
üzerinde telefon buldum. Ben de 
telefonun sahibini ararken, Yıldız 
K. yanıma gelip, elimdeki telefo-
nu kendisinin olduğunu söyleyip, 
aldı. Ben de zaten sahibini arıyor-
dum. Telefonu çalmadım” dediği 
öğrenildi.

‘Hırsızlık’ ve ‘hakaret’ suçla-
rından poliste kaydı olan ve ka-
mera kayıtlarında telefonu çal-
dığı görülen Emine Sevim Hızlı, 
sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.  n DHA
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Beyşehir’e 120 milyon liralık yatırım yapıldı
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, ilçe buluş-
maları kapsamında Beyşehir’de ya-
tırımları inceleyerek vatandaşlarla 
bir araya geldi.

İlçe buluşmaları kapsamın-
da Beyşehir’i ziyaret eden Altay, 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, AK Parti Konya İl Başkan-
vekilleri Ahmet Fatih Özboyacı, Ali 
Deresoy, İlçe Başkanı Mustafa Şenol 
ve Teşkilat üyeleri ile birlikte ilk ola-
rak Beyşehir halkıyla buluştu. Baş-
kan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası 
sonrası Büyükşehir Belediyesi’nin 
Beyşehir’e 120 milyon liralık yatırım 
yaptığını belirterek, Büyükşehir be-
lediyesi olarak Beyşehir’in turizme 
kazandırılmasını önemsendiğini dile 
getirdi.

Uğur İbrahim Altay, Beyşehir 
ilçesinde, Medeniyet Okulu Projesi 

kapsamında hizmet veren Bilge-
hane Eğitim Merkezi, Çarşı merke-
zindeki esnaflarını ve Taş köprü aile 
çay bahçesini ziyaret etti. Ardından 
İçerişehir Mahallesinde bulunan be-
destenin restorasyon çalışmalarını 
inceleyen Altay, Büyükşehir’e bağlı 
itfaiye ve fen işleri çalışanları ile bir 
araya geldi.

“BEYŞEHİR KONYA’NIN EN ÖNEMLİ 
TURİZM MERKEZİ OLACAK”

Tarihi özellikleri, kültürel de-
ğerleri, gölü, ormanları ve çevre-
siyle birlikte Beyşehir’in Konya’nın 
önemli merkezlerinden olduğunu 
dile getiren Başkan Altay, “Büyükşe-
hir Belediyesi olarak Beyşehir ilçeye 
katkı yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Altay, “Beyşehir’de esas yap-
makta olduğumuz çalışmanın İçe-
rişehir’in tarihi dokusunun ortaya 
çıkarılması çalışması olduğunu 
düşünüyorum. Burada önemli res-
torasyon çalışmaları yapıyoruz ve 
yapmaya da devam edeceğiz. Ama-
cımız Beyşehir’i Konya’ya gelen tu-
ristler tarafından ziyaret edilmesini 

sağlamak. Çünkü Eşrefoğlu camisi 
Türkiye’de en önemli ahşap cami 
örneklerinden birisi ve bu bölgede-
ki restorasyon çalışmaları ile birlikte 
Beyşehir, Konya’ya gelen ziyaretçi-
ler ve Konyalılar içinde önemli bir 
turizm haline dönüşecek. Hedefimiz 
Konya’daki turizm alt yapısını ta-
mamlayarak, çalıştaylarla ve yapılan 

çalışmalarla birlikte özellikle Beyşe-
hir üzerinde Konya’ya gelenler için 
önemli bir ziyaret mekanı sağlamak. 
Bunun için bu güne kadar önem-
li çalışmalar yapılmış ama bundan 
sonrada yapılması gerekenler mut-
laka var. Büyükşehir belediyesi 
olarak Beyşehir’in turizme kazandı-
rılmasını önemsiyoruz. Bunun için 
sokak sağlıklaştırmaları ve cephe 
iyileştirmeleri yapmaya devam ede-
ceğiz” diye konuştu. İlçe buluşma-
ları kapsamında yapılan ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, son 4 yılda sergilenen birlik 
ve beraberlik içerisinde Beyşehir’e 
çok büyük yatırım ve hizmetlerin 
geldiğini vurgulayarak, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay’a ve emeği geçenlere teşekkür 
ederim” dedi.  n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de anaokulu öğrenci-
leri Beyşehir gölü kıyısında çevre 
temizliği yaptı. Sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında Beyşehir Bele-
diyesinin de destekleriyle ortaklaşa 
yapılan, Özel Altın Çocuk İlkokulu 
ve Anaokulu öğrencileri ‘Temiz ço-
cuk, Temiz toplum, Temiz çevre’ 
sloganıyla Türkiye’nin En büyük tatlı 
su gölü olan Beyşehir gölü kıyısında 
çevre temizliği yaptı. Anaokulu’na 
bağlı yaklaşık 20 minik öğrenci böl-
gede daha önce yetişkinler tarafın-
dan bırakılan atıkları temizlediler. 
Temizlik esnasında öğretmenler 
minik çevrecilere çevre duyarlılığını 
arttırmak için bilgiler verdiler.

Bu tür Eğitimlerin sadece ders-
liklerde, sınıflarda ve kapalı binalar-
da yapılmadığını belirten Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
Düzenlenen bu etkinlik önemli bir 
etkinlik, bizler sosyal sorumluluk 
projelerine destek verme konusun-
da belediye olarak özen gösteri-
yoruz. Çocuklarımızın bu bilinç ile 
büyümesi bizleri çok mutlu ediyor. 

Bizim gelecek nesilden beklentileri-
miz çok yüksek ve bu beklentilerimi-
zi yapılan etkinliklerle, davranışlarla 
yavrularımız boşa çıkarmıyor. Bu 
kapsamda çocuklarımız çok güzel 
eğitimler alıyor. Biz belediye olarak 
bu hususta, çocuklarımızın eğitim 
öğretim dönemi boyunca eğitim ala-
bilecekleri merkezler oluşturmaya 
ve bu tür etkinliklerle çocuklarımızın 

kişisel gelişimine katkı sağlamak için 
elimizden ne gelirse yapmaya özen 
göstereceğiz. İnşallah gelecek nesil-
ler ülkemiz için daha büyük insiya-
tifler alacak ve geleceğin Türkiye’si-
ni inşa edecekler. Bizler de onlar için 
elimizden gelen en büyük gayretleri 
göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklara çevre duyarlılığını 
küçük yaşlardan itibaren aşılamak 

için bu tarz bir çalışma yaptıklarını 
belirten Altın Çocuk İlkokulu Müdü-
rü Mustafa Demirci, “Okulumuzda 
öğrencilerimizle bir proje geliştir-
dik. Atalarımızın meşhur bir sözü 
var ağaç yaş iken eğilir derler. Bu 
çocuklarımız beş ve altı yaş gurubu, 
bu küçük yaştan itibaren onlara çev-
re bilincini aşılamak, çevreyi temiz 
tutmak, doğayı korumak ve doğayı 
korursak doğanında bizleri koruya-
cağı bilincini çocuklarımıza aşılamak 
bilinci ile okul müdürlüğü olarak ço-
cuklarımıza bir etkinlik düzenledik. 
Çocuklarımızı buraya getirdik. Hem 
gölümüze sahip çıkalım hem çevre-
mize sahip çıkalım, duyarlı nesiller 
yetiştirelim adı altında bir etkinliği-
miz oldu. Bu etkinliğe destek veren 
Beyşehir belediye başkanı Murat 
Özaltun’a teşekkür ederim.

Beyşehir Belediyesi projeye dahil 
olan anaokulu öğrencilerine, Beledi-
yenin yapmış olduğu Anne ve Çocuk 
kulübünde sinema izleterek, çeşitli 
ikramlarda bulundu.
n HABER MERKEZİ

Başkan Akkaya’dan engelli
gence doğum günü sürprizi

Kulu’da öğrenci taşıyan
servis araçları denetlendi

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya, kas hastası nedeniyle 
yürüme engelli olan Ramazan Çat-
lak’ı evinde ziyaret ederek doğum 
gününü kutladı. Başkan Akka-
ya’nın ziyaretine Belediye Meclis 
Üyeleri Ahat Şahin, Ahmet Yıldız 
ve Başkan Akkaya’nın oğlu Furkan 
Akkaya’da eşlik etti. Başkan Akka-
ya’yı ve diğer misafirleri karşısında 
görünce şaşırıp duygulanan Ra-
mazan Çatlak, Başkan Akkaya’ya 
teşekkür etti. 26 yaşına giren gen-
ci kutlayıp doğum gününü tebrik 
eden Başkan Akkaya, ona çok sev-
diği Akşehirspor forması ile boyun 
atkısı armağan etti. Engelli gencin 
sigara içtiğini öğrenen Başkan Ak-
kaya, ondan sigaraya bırakmasını 

istedi. Önce biraz direnen ama so-
nunda kabullenen Ramazan Çat-
lak, içtiği sigara paketini ve çak-
mağını Başkan Akkaya’ya vererek 
bir daha sigara içmeyeceğine dair 
söz verdi. Başkan Akkaya da, eğer 
bir yıl boyunca sigara içmediğini 
ispat ederse Ramazan Çatlak’ı ta-
raftarı olduğu Galatasaray’ın Ali 
Sami Yen Spor Kompleksi Türk 
Telekom Stadyumu’ndaki maçına 
seyirci olarak yollama sözünü ver-
di. Ramazan Çatlak, misafirlerinin 
getirdiği doğum günü pastasında-
ki mumları üfleyip pastasını kesip, 
doğum günü kutlaması için Baş-
kan Akkaya ve beraberindekilere 
teşekkür etti.
n İHA

Aziziye Caddesi’nde asfalt ve çevre düzenlemesi yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, trafiğin 
etkilenmemesi için gece çalışıyor. Düzenleme bitince trafik akışında büyük bir rahatlama olacak

Aziziye Caddesi’nin
kalitesi yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Aziziye Caddesi ve çevresinde as-
falt ve çevre düzenleme çalışmaları 
yapıyor. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
trafiğin etkilenmemesi için özellikle 
gece çalışması yapılan tarihi şehir 
merkezindeki çalışmaların tamam-
lanmasıyla trafik akışında büyük bir 
rahatlama olacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Aziziye Caddesi ve çevresinde çev-
re düzenleme çalışmaları yapıyor. 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, tarihi şehir 
merkezinde önemli caddelerden biri 
olan Aziziye Caddesi’nin standardını 
artırmak için çalışmalar yaptıklarını 
belirterek, ekiplerin bölgedeki trafik 

akışını etkilememek için gece çalış-
ması yürüttüğünü dile getirdi. 

AZİZİYE CADDESİ’NDEKİ TRAFİKTE 

BÜYÜK BİR RAHATLAMA OLACAK 
Başkan Altay, “Aziziye Caddesi 

ve çevre düzenlemesi çalışmaları-

mız kapsamında 2 bin 500 metre 
bordür ve 5 bin metrekare doğal 
taş kullanıldı. Ayrıca yağmur suyu-
nun uzaklaştırılması ile ilgili ızgara 
çalışmaları da tamamlandı. Şu anda 
yolun son kat asfalt kaplanması 
yapılıyor. Ayrılmış yol olarak pro-
jelendirdiğimiz ve yol genişliği 14 
metre olan Aziziye Caddesi’ndeki 
projemizle caddedeki trafik akışı bü-
yük ölçüde rahatlayacak” ifadelerini 
kullandı. Başkan Altay, proje kapsa-
mında Sahip Ata Caddesi’nde de bir 
takım düzenlemeler yapılacağını ifa-
de ederek, bu kapsamda söz konusu 
caddede gerçekleştirilecek düzenle-
menin de en kısa sürede tamamla-
nacağını sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın Kulu ilçesinde öğ-
renci taşımacılığı yapan servis 
araçları, polis, jandarma ve zabı-
ta ekipleri tarafından denetlen-
di.  Edinilen bilgiye göre, Kulu 
ilçesinde öğrenci taşımacılığı 
yapan servis araçları, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü personelleri-
nin de katılımıyla polis, jandar-
ma ve zabıta ekipleri tarafından 
denetlendi. Öğrenci taşımacılığı 
araçların yönetmelik esaslarına 
uygunluğu ve öğrencilerin gü-
venliği için şartları taşıyıp taşı-
madıkları kontrol edildi. 

Denetimler sırasında yö-

netmelik gereği öğrenci servis-
lerinde bulunması gereken ve 
sürücülerin uymaları gereken 
Rehber Personel bulundurulma-
sı, servis araçlarında belirtilen 
öğrenci sayıları, koltuk sayıları, 
bakım-onarım formları, ehliyet, 
ruhsat, emniyet kemeri, cam sa-
bitliği, okul taşıtı ve dur levha-
ları, geri vites kontrolü, araç te-
mizliği, yangın tüpleri ve gerekli 
diğer evraklarda kontrol edildi. 
Kontrollerde eksiklikleri görülen 
5 araca toplam bin 175 lira para 
cezası kesildi.
n İHA

Minik öğrenciler çevreyi temizledi
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 

Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE MEVCUT İMALAT 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

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

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

SEZERSAN AMBALAJ

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

Müracatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.

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

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne 
25 - 35 yaş arası (evli)

vasıflı, vasıfsız 
10 personel alınacaktır.
MAAŞ: 1750 + AGİ + Servis + Yemek

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08
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ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

Firmamızda çalıştırmak üzere,

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

ELEMAN ARANIYOR
PREFABRİK BETON ELEMANLARI ÜRETİMİ YAPAN 

TESİSİMİZİN BAKIM ATÖLYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

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

ALINACAKTIR.

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

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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ZAYİ
Selcuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Adalet Meslek 
Yüksekokulu’ndan almış 
olduğum Ön Lisans Diplomamı 
kaybettim, hükümsüzdür.

KURTULUŞ HASAN SÜRER

Z-408

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76

Tarım İşletmeleri Genel Mü-
dürlüğü (TİGEM) bünyesinde  ça-
lışan 1475 işçinin toplu iş sözleş-
mesi ile ilgili yetki çoğunluğunu 
Öz Orman-İş Sendikası sağladı.

Öz Orman İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Çar-
dakçı ve öz orman iş sendikası 
Konya Bölge Başkanı Ayhan Coş-
kun düzenlendikleri basın toplan-
tısında yorucu bir süreci geride 

bıraktıklarını, sürecin sonunda 
toplu iş sözleşmesi ile ilgili yetki 
çoğunluğunu  yeniden Öz Or-
man-İş Sendikası’nın sağladığını 
ifade ettiler.

TİGEM’deki sözleşme yetkisi 
için bir süredir devam eden ör-
gütlenme çalışmalarının1 Ekim 
2018 tarihinde sona erdiğinin 
ve TİGEM işçilerinin Türk İş’e 
bağlı Tarım İş Sendikası’nın boş 

vaatlerine aldırmayıp sadece 
Konya bölge başkanlığına bağlı 
4 işletmede yüzde 85 gibi ezici 
bir çoğunlukla  yeniden yetkiye 
sahip olduklarını ifade ettikleri 
toplantıda, başta Altınova, Gözlü, 
Konuklar ve Koçaş tarım işletme 
müdürlükleri olmak üzere tüm 
TİGEM emekçilerine, teşekkür 
ettiler.  
n HABER MERKEZİ

TİGEM’de yetki Öz Orman-İş’te

Avdul Mahallesi’nde yatırımları inceleyen Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Avdul’a söz vermiş olduğu okulun yapımına kısa sürede başlanacağını müjdeledi 

Avdul Mahallesi’ne okul müjdesi
Mahalle istişare ve ziyaret programla-

rına devam eden Çumra Belediye Başka-
nı Dr.Mehmet Oğuz’un bugünkü durağı 
Çumra’nın Avdul mahallesi oldu. Başkan 
Oğuz ziyaret sırasında vatandaşlarla soh-
bet etti yapılan yatırımları inceledi ve bir-
de Avdul mahallesine müjde verdi. Çum-
ra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’un 
Avdul mahallesi ziyaretine Ak Parti Çum-
ra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar’da eşlik etti.  
Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet 
Oğuz; Büyükşehir yasasından sonra köy-
den mahalle ye dönüşen mahallelerimiz-
den biri olan Avdul mahallemizdeyiz, bu 
mahallemiz 1920’lerde Deli Osman adı 

altında bir abimiz bir büyüğümüz yaşa-
yan Konya’nın kervan ve kervansaraylar 
arasında postacılık yapan ama daha gü-
zel bir özelliği Konya’daki içme sularının 
büyük bir kısmını tespit eden bir büyü-
ğümüzün yaşadığı köydeyiz ve onların 
torunlarıyla beraberiz insanlarımız mutlu 
çünkü büyükşehir yasasıyla beraber hem 
ana yollarının yapılması hem parklarının 
yapılması ayrıca ilçe belediyesi olarak 
Halı sahalarının yapılması ve 10 kilomet-
relik mahalle içi yollarının tamamının 
yapılması onları da bizleri de memnun 
ediyor” dedi. 

Başkan Oğuz bir de müjde verdi. 

Oğuz, “Ramazan ayında düzenlediğimiz 
bir iftar programında söz vermiştik Av-
dul mahallemizin okulunu yapalım diye 
elbette milli eğitim bakanlığımızın hiz-
metleri bütçesi var ama bu mahallemizin 
okulunu da belediye bütçesinden yapalım 
diye söz vermiştik inşallah en kısa sürede 
başlayıp yapımını tamamlayacağız” dedi. 

Mahalle Muhtarı ve mahalle hal-
kı mahalle yapılan yatırımlardan dolayı 
Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet 
Oğuz’a, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ve Cumhurbaşkanı-
mıza teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 
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Karayolları 3 Bölge Müdürlüğü’ne bağlı şube şefliklerinin ihtiyacı olan personel servisi işlerinde 
kullanılmak üzere sürücü dahil en az 28 kişilik otobüs ile 17 kişilik minibüs türü taşıt kiralanması 
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/483457
1-İdarenin
a) Adresi : HOROZLUHAN MAHALLESI ANKARA CADDESI NO:151 42300 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322242700 - 3322356499
c) Elektronik Posta Adresi : bol03@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı şube şefliklerinin ihtiyacı
   olan personel servisi işlerinde kullanılmak üzere sürücü dahil en
   az 28 kişilik 1 adet otobüs ile 17 kişilik 11 adet minibüs türü taşıt 
   kiralanması
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Karayolları 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı ilgili şube şeflikleri 
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu -Horozluhan Mah.
   Ankara Cad.No:151 Selçuklu/KONYA 
b) Tarihi ve saati : 05.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Personel taşınması, personel ve malzeme taşınması, malzeme taşınması, personel servis 
hizmetleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 190 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 
3. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği - Horozluhan Mah.Ankara Cad.No:151 Selçuklu/
KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği 
- Horozluhan Mah.Ankara Cad.No:151 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL 

BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 875914

Konya’nın asırlık çınarlarından yazar ve bilge insan Kâzım Dumancı, Konya Aydınlar Ocağı’nda vefatının birinci yılında yâd edildi

Kâzım Dumancı’ya ahde vefa
Konya Aydınlar Ocağı’nın 

bu haftaki Selçuklu Salı Soh-
betleri’nde, “Vefatının Birinci 
Yılında Kâzım Dumancı” yâd 
edildi. Sadreddin Konevi Camii 
İmamı Bekir Efendi’nin Kur’an 
tilavetinden sonra toplantıyı açış 
konuşmasında, “Benim kayın-
pederimle aynı mahalleden 40 
yıllık cami cemaati arkadaşı olan 
Kazım Dumancı amca olmadan 
Konevi Mahallesi yazılamazdı” 
diyen Konya Aydınlar Ocağı Ge-
nel Başkanı Dr. Mustafa Güç-
lü, Konya’nın yetiştirdiği kültür 
adamlarını yaşarken ve öldükten 
sonra da anarak vefa örneği gös-
terdiklerini söyledi. 

Konuşmacılar Bahaddin Du-
mancı, Abdullah Ürkmez ve İs-
met Erbaş ile Mehmet Kaya, 101 
yaşında hayata gözlerini yuman 
yazar Kâzım Dumancı’nın haya-
tını hatıralar eşliğinde ele alarak 
anlattılar. Konya Halk Kütüpha-
nesinde gerçekleştirilen anma 
programında Bahaddin Duman-
cı, babası hakkında şu bilgileri 

verdi: “Babam Konevi Mahal-
lesinde tek katlı bir kerpiç evde 
Hüseyin efendi ve Anakız Ayşe 
Hanım’ın oğlu olarak ve nüfus 
kâğıdına göre; 1335 (1919), ken-
di beyanına göre 1333 (1917) yı-
lında dünyaya gelmiştir. Kırk ay 
askerlik yaptıktan sonra 1943’de 
evlenmiştir. Bankalarda görev 
yaptıktan sonra emekliye ayrı-
larak ölünceye kadar ömrünün 
diğer kısmını Konevi Mahalle-
sinde geçirmiştir. Hayır işleri-
ne koşmuş,  1951’de Tarsus’ta 
dernek kurarak Kur’an Kursu 
açmış ve merhum Kâni Karaca 
bu kursun ilk mezunlarından ol-
muştur. Konya’ya döner dönmez 
Şeyh Sadreddin Konevi Camii 
Derneğini kurmuştur. Fakir öğ-
rencilerin okumasına ön ayak 
olmuş ve üniversiteye kadar 
onlar için gayret göstermiştir. 
“Edeb Yâhû”, “Lâ Tahzen” ve 
baskıdan yeni çıkan “Kur’an ve 
Tefsir Metinlerinde Teslimiyet” 
adlı eserleri ile 1975’lere kadar 
olan hayat hikâyesini de yaz-

dı. “Yaşanmış Yıllar “ve “Ömür 
Dediğin” adlı tv.programlarında 
hayat hikayesi yayımlanmıştır. 
2017 yılında vefat etmiştir. Bu 
toplantıyı hazırlayan başkan Dr. 
Mustafa Güçlü’nün şahsında 

Konya Aydınlar Ocağı heyetine 
teşekkür ederim.”

OTOBÜS KAÇAR AMA NAMAZ 
ASLA KAÇMAZ

Damadı Abdullah Ürkmez 
de, 1973’de tanıdığı Kâzım 

Dumancı’nın kâmil bir insan 
olduğunu, damadı olarak ken-
disinden memnun bir şekilde ay-
rılarak helalleştiğini ifade ederek 
“Allah cennetinde cem eylesin” 
dedi. Pek çok hatırasını anla-
tan Ürkmez, kayınpederinin çok 
okuyan ve okuduğunu hayatında 
tatbik etmek için çabalayan bir 
insan olduğunu belirterek “Na-
maz hususunda hiçbir zaman 
taviz verdiğini görmedim. Şeyh 
Sadreddin Konevi mahallesin-
de oturuyordu ve sabah namazı 
dahil hiçbir farz namazını evinde 
kıldığını görmedim. Sürekli cami 
cemaatiyle namazını kılardı. 
Otobüste yolculuk yaparken daki 
namazını hiç terketmiyordu. 
Namazdan dolayı kaçırdığı tren 
ve otobüsler oluyordu.  O za-
man bize “Namaz hiçbir zaman 
kaçmamalı” diyordu. “Otobüs 
kaçar ama namaz asla kaçmaz” 
derdi. Tevekkül yönünden hiç-
bir zaman işten atılma korkusu 
olmadığını söyler ve “Er-Ruzkı 
Alallah oğlum” derdi. İyiliği em-

retmek, kötülükten sakındırmak 
konusunda bunu çok iyi yapar ve 
bu konuda arkadaşlarını devamlı 
uyarırdı” diye konuştu. 

DUMANCI ÇOK NÜKTEDAN BİR 
İNSANDI

Diğer damadı İsmet Erbaş 
da Kâzım Dumancı hakkında, 
“Torunları ona Bal Dede derler-
di. Hiç yemek seçmezdi. Gençli-
ğinde milli kahramanlar ile milli 
şairleri anmak için büyük çaba 
sarfederdi. “Ben muallim olarak 
gönderildim” hadisi mucibince 
öğretmenler ile öğretmenliği çok 
severdi. Kayınpederim çok nük-
tedan bir insandı” dedi.

Sohbetten sonra Eski Şeyh 
Sadreddin Camii İmamı Mehmet 
Kaya, hatıralarını anlattıktan 
sonra hatimlerin duasını yaptı. 
Katılımcılara lokum hediye edildi 
ve Kazım Dumancı’nın “Teslimi-
yet” adlı son eseri satışa sunul-
du. Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü de, 
konuşmacılara kitap hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Atatürk Anadolu Lisesi’nin 
Geleneksel Aşure Günü Prog-
ramı büyük ilgi gördü. Okul 
bahçesinde yapılan program 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua 
ile başladı. Ardından protokol 
mensupları, aileler ve öğrencile-
re aşure ikram edildi. Okul Mü-
dürü Kemal Bayrakçı ile Müdür 
Yardımcıları Ali Akbaş ve Bay-
ram Soydan başta olmak üzere 

öğretmenler programı eksiksiz 
olarak gerçekleştirilmesi için 
yoğun çaba harcadı. 

Programa İller Bankası Böl-
ge Müdürü Yüksel Demirci, 
Memur Sen ve Eğitim Bir Sen 
İl Başkanı Nazif Karlıer ile sen-
dika yönetim kurulu üyeleri, 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal İş-
ler Daire Başkanı Atilla Şirin, İl 
Milli Eğitim Şube Müdürü Nadi 

Soylu, Süleyman Songül, İşa-
damı Bahri Karapınar ve eğitim 
dünyası temsilcileri de katıldı. 
İşadamı Karapınar okul idareci-
leriyle birlikte öğrencilere aşure 
dağıttı. Okul Müdürü Bayrakçı 
programın ifa edilmesine emek 
veren öğretmen ve personel ile 
sponsorluğu üstlenen İşadamı 
Bahri Karapınar’a teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Kamulaştırma İşleri Kara-
yolları 3. Bölge Müdürlüğünden 
gelen kamulaştırma dairesi Baş 
Mühendis İsmail Oğuz, çevre yo-
lunda parseli bulunan vatandaş-
larla bir araya geldi.

Beyşehir Kültür Merkezin-
de gerçekleştirilen bilgilendirme 
toplantısına Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, Karayol-
ları 3. Bölge Müdürlüğü Kamulaş-
tırma Dairesinden Baş Mühendis 
İsmail Oğuz, Kontrol Şefi Mehmet 
Erkek ve Ağılönü Mahalle sakin-
leri katıldı.

Toplantıda, kamulaştırma ve 
fiyatlandırma konusunda vatan-
daşlara bilgi verildi. Kamulaştır-
ma yapılırken yol güzergâhında 
parselleri bulunan vatandaşların 
mağduriyetinin söz konusu ol-
mayacağını vurgulayan Beyşehir 

Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
Beyşehir’in geleceği için önemli 
bir proje olan yeni çevre yolunun 
en kısa sürede hizmete açılması 
gerektiğini belirtti.

Yeni çevre yolunun ilçenin en 
önemli konulardan biri olduğu-
nu dile getiren Başkan Özaltun, 
“Antalya caddesinden Seydişe-
hir yoluna bağlanan ve Beyşehir 
merkezinin güneyinden geçen 
çevre yolumuzun Kamulaştırma 
çalışmaları Kapsamında yol gü-
zergahında parselleri bulunan va-
tandaşlarımızla bir araya geldik. 
İnşallah en kısa sürede hemşeri-
lerimizi mağdur etmeden çevre 
yolu çalışmalarına başlayacağız. 
Bu yolun geçeği güzergahta ara-
zileri olan vatandaşlarımızdan 
beklentimiz, karayollarının öde-
nekleri hazır iken bu uzlaşmanın 

biran önce yapılması ve çevre 
yolunun yapımına destek verme-
leridir.  Biz çevre yolunun Ağı-
lönü mahallemizin çevresinden 
geçmesini istiyoruz. Çünkü çevre 
yolu Ağılönü mahallesinden ge-
çerse vatandaşlarımızın arsaları 
tarlaları değer kazanacak. Dola-
yısıyla yeni hastanenin yanından 
geçecek olan çevre yolu, şehir tra-
fiğini ciddi manada rahatlatacak” 
diye konuştu. 

Kamulaştırma hakkında fi-
yatlandırma bilgisi veren Baş 
Mühendis İsmail Oğuz,  kamu-
laştırma yaparken emlakçılardan 
ve muhtarlardan alınan fiyatların 
harmanlanıp, fiyat konusunda 
herkesin memnun kalacağı şekil-
de mülk sahiplerine teklifte bu-
lunduklarını söyledi.
n HABER MERKEZİ

Atatürk Anadolu Lisesi’nde 
Geleneksel Aşure Günü yapıldı

Beyşehir’de yeni çevre yolunun 
kamulaştırma toplantısı yapıldı
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Selçuklu'dan geleceğe 
değer katacak hizmet
Selçuklu Belediyesi tarafından 

çocukların trafik eğitimini seve-
rek öğrenmeleri amacıyla ilçeye 
kazandırılan "Trafik Eğitim Parkı" 
düzenlenen törenle açıldı. Konya 
protokolünün yoğun ilgi gösterdiği 
açılış programında SEDEP kapsa-
mında trafik eğitimi alacak ilk grup 
öğrenciler de katıldı. 

Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Açı-
lışı gerçekleştirecek "Trafik Eğitim 
Parkı"nın tamamen çocuklara ait 
olacağını ve bu nedenle Selçuklu 
Belediyesi için özel ve önemli bir 
gün olduğunu ifade etti. Pekyatır-
macı; "Çocuklarımız burada hem 
trafikle ilgili eğitimlerini alacaklar, 
hem eğlenecekler hem de aileleriy-
le birlikte vakit geçirecekler. Onun 
için çocuklarımıza yaptığımız her iş 
bizim için değerli, kıymetli" dedi.

PEKYATIRMACI; "GÜZEL BİR 
BİRLİKTELİK OLUŞTURULDU"
Park içinde yürütülecek fa-

aliyetler için güzel bir birliktelik 
kurulduğunu ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı," Selçuklu Belediye-
si, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl 
Emniyet Müdürlüğümüz ve Trafik 
Şube Müdürlüğümüz ile birlikte 
burada güzel bir organizasyona 
imza atıyoruz. İnşallah bu parkta 
çocuklarımız hem teorik hem de 
pratik anlamda trafikle ilgili eği-
timlerini alacaklar ve bunlar plan-
lı, programlı ve düzenli bir eğitim 
olacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğümüz buraya gelecek çocukları-
mızın organizasyonunu ve planla-
masını yapacak. 

Buraya geliş gidişleriyle ilgi-
li organizasyonu İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz yapmış olacak. 
Buradaki eğitim faaliyetlerini Tra-
fik Şube Müdürlüğümüz üstlene-
cekler. Onlar burada hem çocuk-
larımıza teorik eğitimleri doğru bir 
şekilde verecekler hem de pratik 
yaptıracaklar. Biz de Selçuklu Bele-
diyesi olarak bu fiziki mekanı oluş-

turmuş ve bu mekanın bu eğitim 
faaliyetleri sürdürebilmeleri için 
gerekli olan donatılarını sağlamış 
bulunuyoruz. Bunları en iyi şekil-
de sürdürebilmek için de bundan 
sonra da gayret edeceğiz" diye ko-
nuştu.   

ALTAY; "KONYA İÇİN BİSİKLET 
MASTIR PLANI YAPMAK 

İSTİYORUZ"
Trafiğin günümüz yaşamında 

şehirlerin en büyük ortak sorunu 
olduğunu ifade eden Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, "Trafik akışının 
unsurları olan taşıt sürücüleri, 
yayalar ve bisiklet sürücülerine 
önemli sorumluluklar düştüğünü 
ve trafik kültürünün ancak saygı 
ile kazanılabileceğine dikkat çek-
ti. Başkan Altay,"Özellikle büyük-
şehirlerde insanlar bir yerden bir 
yere giderken daha hızlı ulaşmak 
istiyorlar ve buda en doğal hakla-
rı. Biz de belediyeler olarak bunu 
sağlamak adına önemli yatırımlar 
yapıyoruz. Ama unuttuğumuz bir 
şey var; trafiğin asıl unsuru olan 
yayalar ve bisiklet kullanıcıları da 
mutlaka dikkate alınması gereken 
unsurlar.Özellikle Konya'da bisik-
let kullanımının çok yoğun olduğu 
bir şehirde yaşıyoruz. Konya 500 
km bisiklet yolu ile Türkiye'nin en 
çok bisiklet yoluna sahip ilidir. Bu 
manada çeşitli zorluklar çekilse de 
bisiklet kullanımın arttırılmasını 
hedefliyoruz. Onun için belki Tür-

kiye'de ilk kez Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımız ile  Konya'da bir bi-
siklet mastır planı yapmak istiyo-
ruz. Bisikletlilerin bir yerden bir 
yere daha güvenli ve hızlı ulaşım-
larını sağlayarak onların trafikte 
daha çok yer almalarını arzuluyo-
ruz" dedi.

ANGI; "TRAFİK KÜLTÜRÜ KÜÇÜK 
YAŞTA KAZANDIRILMALI"

AK Parti Belediyeciliğinin ör-
nek projelerinden bir tanesin daha 
açılışına şahitlik etmenin mutlu-
luğu içinde olduğunu dile getiren 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı trafik kazaklarına dikkat 
çekti. Angı; “ Trafik kazalarının 
hem maddi hem de manevi be-
deli oldukça ağır oluyor. Maalesef 
gerçekleşen kazaların çoğunluğu 
bireysel hatalardan kaynaklanıyor. 
Bu sebeple trafik kazaları üzerinde 
önemle durulması gereken büyük 
bir sorun. Gelişmiş ülkelerde trafik 
kültürünün daha küçük yaşlarda 
kazandırıldığı hep anlatılır. Çocuk-
lar daha küçükken trafik kuralla-
rının bir ihtiyaç olduğunu bu yaş-
larda öğreniyorlar ve büyüklere de 
hata yapmaları durumunda bunu 
dile getiriyorlar. 

Trafik kurallarına uyduğumuz 
zaman bütün toplum bundan fay-
da görecek hastaneye yetişmesi 
gereken hasta zamanında ulaşacak 
ve acil işi olan başka bir vatanda-
şımız da zamanında gideceği yere 
ulaşacaktır. Üniversite yıllarında 

bir hocamız toplu yaşamak efen-
dilik ister, nezaket ister, kibarlık 
ve anlayış ister derdi. Hakikaten 
şehirde yaşamak bunların hepsini 
bir gereksinim haline getiriyor. O 
açıdan Selçuklu Belediyemizin aç-
tığı bu park hem trafik eğitiminin 
temelinin atılacağı hem de velile-
rimizin eğlenip dinleneceği çok gü-
zel bir park olmuş. Belediye Başka-
nımızın şahsında emeği geçen tüm 
kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. 
Bu değerli hizmeti sahiplenen 
hemşehrilemize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.
ÖZER; "GELECEK ADINA YAPILACAK 
EN GÜZEL YATIRIMLARDAN BİRİ"

Trafik Eğitim Parkı’nın  trafik 
kültürünü geliştirme adına yeni 
nesle yapılan çok doğru bir yatırım 
olduğunu kaydeden AK Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer : “ Şehirlerimizi geliştikçe, 
nüfusumuz arttıkça trafik sorunu 
hayatımızın önemli bir parçası ha-
line geldi. Maalesef her yıl trafik 
kazalarında terörden daha fazla 
sayıda insanımızı kaybediyoruz. 
Bununla ilgili olarak trafik eğitim 
standardımızı artırmamız gere-
kiyor.  Bunu yapmanın en güzel 
yolu çocuklarımız küçük yaşları-
mızdan itibaren trafik kültürünü 
verebilmek. Her türlü iyileştirme-
yi yapmamıza rağmen istediğimiz 
seviyeye gelemiyoruz. Burada ilçe 
belediyemizin, trafik şube müdür-
lüğümüzün ve ilçe milli eğitim 
müdürlüğümüzün ortak çalışmala-
rıyla örnek bir projeyi hayata geçi-
riyoruz.  Ben bu yatırımın gelecek-
te geri dönüşümünün çok olumlu 
olacağına inanıyorum” dedi. 

Konuşmaların ardından "Tra-
fik Eğitim Parkı"nın açılışı protokol 
üyeleri tarafından yapıldı. Heyet 
daha sonra parkı gezerek verilecek 
eğitimler hakkında bilgi aldı. Renk-
li görüntülerin oluştuğu program-
da park alanında ilk trafik tecrü-
besini yaşayan çocuklara protokol 
üyeleri tarafından çeşitli hediyeler 
verildi.   n HABER MERKEZİ

Müteahhitler, sorunlarını 
Bakan Kurum’a sundu

İnşaat Müteahhitleri Konfe-
derasyonu (İMKON) Genişletil-
miş Türkiye Toplantısı, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum, AK Parti Ankara Milletve-
kili Barış Aydın ve AK Parti İz-
mir Milletvekili Necip Nasır’ın 
katılımıyla İMKON Genel Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi.

Konya Müteahhitler Birliği 
(KOMÜT) Başkanı Şaban To-
pal, Bakan Kurum’a müteah-
hitlik yasasının çıkarılması ile 
ilgili raporlarını sundu. Topal, 
inşaatın temelini oluşturan de-
mir fiyatlarındaki yükselişle il-
gili sıkıntıları dile getirdi. Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, sektörün sıkıntılarının 
birçoğuna katıldığını, ancak 
bunları el birliğiyle birlikte çö-
zebileceklerini ifade etti.  

Bakan Kurum’un 120 bin 
üyesi olan İnşaat Müteahhitleri 
Konfederasyonu’nun  (İMKON) 
inşaat sektörünün zor günler-
den geçtiği bir dönemde, zi-
yaretlerinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren İMKON 
Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, 
ziyaret hakkında bilgi aktarı-
mında bulundu.  Türkiye'nin 

dış kaynaklı entrikalarla karşı 
karşıya olduğu zor bir dönem-
den geçtiğini belirten Telli-
oğlu, "Sektörün zorda olduğu 
böyle bir dönemde, Sayın Ba-
kanımızın sektörün sorunla-
rını dinleme anlamında teşrif 
etmeleri bizim için memnuni-
yet verici” diye konuştu.Tür-
kiye ekonomisinin lokomotif 
sektörlerinden biri olan inşaat 
sektörünün, son ekonomik da-
ralmayla birlikte tıkanma süre-
cine girdiğini söyleyen Tellioğ-
lu, konfederasyona bağlı sektör 
temsilcilerinden ve konunun 
muhataplarından, acil çözüme 
kavuşturulması gereken talep-
leri inşaat sektörü temsilcileri 
adına Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum’a iletti.

Konfederasyon Genel Baş-
kanı Sn. Tahir Tellioğlu, inşaat 
sektörünün sorunlarının çoğu-
nun, önüne gelenin sorumsuz 
ve kolayca müteahhit olmasın-
dan  kaynaklandığını, bunun 
engellenmesi için Türkiye’de 
acilen Müteahhitler Odaları 
Birliği’nin kurulmasının gerek-
tiğini vurguladı.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Meclisi’nin koltukları vatandaşın

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir 
İstişareleri programı kapsamında 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salo-
nu’nda vatandaşlarla biraraya ge-
lerek görüş alışverişinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay Şehir 
İstişareleri programları kapsamın-
da vatandaşlarla buluşmayı sürdü-
rüyor. 

Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirilen prog-
ramda vatandaşların taleplerini 

dinleyerek çözüm için talimatlar 
veren Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, her 
fırsatta vatandaşla bir araya gel-
diklerini ve bu buluşmalara önem 
verdiklerini belirtti. Şehrin yöneti-
minde ve karar alma aşamalarında 

toplumun her kesimi ile bir araya 
gelmeye büyük özen gösterdikleri-
ni kaydeden Başkan Uğur İbrahim 
Altay, Şehir İstişareleri program-
ları ile de bunu sağlamaya gayret 
ettiklerinin altını çizdi. 

Altay, “İstişarenin önemi ve 

faydasının farkında olarak bu ge-
leneğimizi sürdürüyoruz. Bu bağ-
lamda da her daim hemşehrileri-
mizle iç içe olarak hem insanımızın 
her konudaki fikir ve taleplerini 
dinliyoruz hem de şehrimizin ge-
lişimine katkı sağlayacak proje ile 

görüşleri alıyoruz. 
Şehrimiz ve insanımızın gele-

ceği için hep birlikte neler yapabi-
leceğimizi konuşuyor olmak, bir-
likteliğimizi pekiştiriyor olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi’nin çocukların trafik eğitimini severek öğrenmeleri amacıyla ilçeye kazandırdığı Trafik Eğitim 
Parkı’nın açılışı törenle gerçekleştirildi. Başkan Pekyatırmacı, çocuklara yapılan her işin kıymetli olduğunu söyledi



AK Parti Meram İlçe Teşkilatı’nın 71. 
Danışma Meclisi ve Mahalle Yönetimleri 
Toplantısı ilçe teşkilat binasında gerçek-
leştirildi. Meram Belediyesi’nin, Meram 
İlçe Teşkilatının çalışmaları ile Yerel Se-
çim hazırlıklarının istişare edildiği top-
lantıya, Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mus-
tafa Dolular, Ak Parti İl Gençlik Kolları 
Başkanı Ahmet Murat Koru, Ak Parti İl 
ve Meram İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Meram Koordinatörleri, Meram İlçe Ka-
dın Kolları Başkanı Ayşe Uçar,Meram İlçe 
Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman 
Avcı, teşkilat mensupları, meclis üyeleri 
ve mahalle başkanları katıldı.Toplantının 
açılış konuşmasını yapan Ak Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular, toplantının 
hayırlı sonuçlar getirmesini diledi. 

BAŞKAN TORU; “BÜTÜN TÜRKİYE’YE 
ÖRNEK PROJELERİN ALTINA İMZA ATTIK”

Toplantıya iştirak edenlere belediye-
nin son 4.5 yıl içinde gerçekleştirdiği ya-
tırımlar ve atılımlar hakkında bilgi veren 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ilk 
olarak belediyenin son birkaç hafta içinde 
hizmete sunduğu Mehmet Ali Özbuğday 
Gençlik Merkezi, Millet Kıraathanesi ve 
Havzan Sosyal Tesisi ve Çocuk Sokağı 
yatırımlarından söz etti. Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran se-
çimlerinden önce dillendirdiği ‘Millet Kı-
raathanesi ve Millet Bahçesi’ projelerinin 
ilk örneklerini Meram’da hayata geçirmiş 
olmanın haklı gururunu yaşadıklarını be-
lirten Başkan Toru, “Bu yatırımları sade-
ce hayata geçirmekle kalmadık. Projelere 
özel konseptler ekleyerek daha işlevsel bir 
hal almasını sağladık. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde oluşturulan kurul, Meram 
Millet Kıraathanesini tüm Türkiye’ye 
örnek gösterdi. Çünkü bu özel mekan, 
çocuklardan yaşlılara, kadınlardan er-
keklere,  gençlerden engellilere herkesin 
kendinden bir şeyler bulabileceği şekilde 
tasarlandı. Her ziyaretimde içerisi cıvıl 

cıvıl. Böyle kalabalık gördükçe ne kadar 
doğru bir yatırım yaptığımızı anlıyoruz” 
diye konuştu. Başkan Toru, ayrıca, gördü-
ğü bu ilgiden dolayı Meram’ın farklı böl-
gelerine üç Millet Kıraathanesi daha ka-
zandırmak için çalışmalara başladıklarının 
da müjdesini verdi. 

HASAN ANGI; “KAZANAN KONYA OLDU, 
KAZANAN MERAM OLDU” 

“Teşkilatçılık, heyecan, gayret ve 
inanç işidir” diyerek sözlerine başlayan 
Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde ve onun ülke sevdasıyla 
yola çıktıkları günden bu yana Türkiye’ye 
büyük hizmetler sunduklarının altını çiz-

di.   Bu şehri büyütmek adına büyük bir 
çabanın içinde olduklarını ifade eden Ha-
san Angı, bugünden sonra yerel seçim 
çalışmalarında yoğunlaşmak durumunda 
olduklarını söyledi. Bu süreçte bütünlük 
içinde her bir vatandaşa dokunacaklarının 
altını çizen Angı sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız önderliğinde ve onun yoğun çabasına 
yakışır bir şekilde çalışmalarımızı şekillen-
dirmek durumundayız. Milletimize doku-
nacağız. Onların taleplerini dinleyeceğiz. 
Tüm olumsuzluklara rağmen yaşadığımız 
tüm saldırılardan güçlenerek çıkacağımız-
dan şüphemiz yok. Bu ülke kendi insanıy-
la birlikte büyüyecektir.”
n HABER MERKEZİ 
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Yollar beni bırakmasalar da bana 
Sana 
Ya da zaman yolları aşındırsa  
Siyahla beyaz 
Kışla-yaz 
Edayla naz 
Yarışları sürse de 
Çatlatırcasına küheylanları Eşiğine geldim. 
Aldığım ilhamla 
Bir seher vaktinde nasıl bekledinse karlar 
altında 
Çelebinin kapısında… 

Yaprak ne yana düşeceğini bilse 
Rüzgâr hangi etekleri savurup Hangilerini 
savurmayacağını 
Yağmur tutabilse günlüğü 
Ne zaman 
Nereye 
Ne kadar yağması gerektiğini 
Anlasa  
Anlatabilse 
Konuşarak bükük boyunlu papatyalarla 
Lalelere el sallayarak bir yerlerden… 
Zifiri karanlıkta uğur böcekleri 
Nasıl pusulaysa 
Görmesi bilen bir çift göze. 
Sözün ve gözün bittiği yerde 
Bir başka âlemin 
Bambaşka dünyaların kapılarının aralanışını 
Aşkın sırça sarayının Aşılması güç surlarını Bir 
bir devirerek. 
Dert içinde dermânı
Gam içinde fermânı aramanın 
Yersiz ve yurtsuz oluşunu 
Çözebilseydim bir şems’te
Eğlenebilseydim demirci dükkânının önünde 
Sen gelene dek. 
Kalbim, kalbinin ritmine ayak uydurmak için 
Vecdini taklit ederek 
Uysaydı çekiç seslerine 
Dilim, takılıp kalsaydı üç heceye 
Mevlâna… 

Sonra unutsaydı ne dediğini 
Mevlâna… Mevlâna… Mevlâna… 
Diyerek dalsaydım… 
Aşkın iki gönül arasında ki 
Kıldan ince köprüsünde 
Volta atarken verseydim son sınavımı 
Bir ileri bir geri… 
Eşiğinde bekleyen gönlümü 
Atsaydın dikenli dalına  Çalıların. 
Bin bir renkli çiçeklerin yanında  
Geçseydi günler, aylar, yıllar 
Oldurmak için hamı 
Zamanın cezvesinde. 
Sonra tekrar başa dönsem 
Yükseklerden gelen sevgi pınarından 
Nasiplenmek 
Kuruyan gönlümün 
Çatlayan dudaklarını ıslatabilmek için. 
Sen 
Beşere musallat olmuş 
Nice illetlerle savaşırken 
Bir önder 
Bir aşkı bâkî 
Bir nûruvâkî gibi 
Yıkarak putları 
İbrahim misali… 

Toprakların hâlâ kuru 
Filizlense de gönüllerde 
Sevgin, sevgilin… 
Aşkın tarifi sende 
Başka anlam 
Bambaşka mânâ
Taşımaya çalışsa da 
Öksüzün yeni annesi 
Ne kadar hisseder 
Hissettirirse de 
Annenin özlemini 
Öylesine 
İşte öylesine 
Aşkın bilinmez sırlarını 
Çözmeye 
Çözdürmeye geldik  
Divanına… 
Hadi! Tut elimizden 
Geçelim 
Geçirelim zamanı 
Senle kaybolan 
Güneşi çekerek 
Boğazımızdaki kuru lokmalara inat 
Bir vahâ ortasında 
Uzatalar ellerimizi 
Yücelere… 

Terennüm ederken çekiç sesleri eşliğinde 
Yâr diyarım, yâr diyarım Aşk ateşim nâr diyarım 
Diyerek 
Erişilmezlere ermek için 
Bir elimiz gökte 
Diğeri yerde…

YÂR DİYARIM 

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

‘Yerel seçime kadar ulaşmadığımız kalmayacak’

Hasan Angı Fatma Toru

Kamu-Sen Konya İl temsilcisi Veli 
Doğrul, Kamu-Sen İl Temsilciliği’nde yap-
tığı açıklamayla, memurların ekonomik so-
runlarını dile getirdi. Doğrul açıklamasında 
Eylül 2018 ayı asgari geçim rakamlarına 
göre ailelerin bir ayda 212 TL daha yoksul-
laştığını savundu. Bu durumda memurla-
rın geçinebilme imkanlarının kalmadığını 
belirten Doğrul, “Memurlara Ek zam” artık 
zaruri bir hale gelmiştir” dedi. Türkiye Ka-
mu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin 
yapmış olduğu 2018 Eylül ayına ait asga-
ri geçim endeksi sonuçlarından örnekler 
veren Doğrul şunları söyledi, “Türkiye 
İstatistik Kurumu’ndan alınan Eylül 2018 
fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan 
tek kişinin yoksulluk sınırı 3.000,00 TL ola-
rak hesaplandı. Ağustos ayında,  5978,82 
TL olan dört kişilik bir ailenin asgari geçim 
haddi ise 212,22 TL artışla 6.191,04 Lira 
olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir 
ailenin asgari geçim haddinin bir önceki 
aya göre %3,55 oranında arttığını gösterdi. 
Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki 
aya göre yüzde 3,72 oranında yükseldi ve 
2.324,10 Lira olarak hesaplandı.Türkiye’de 
4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barın-

ma harcamaları toplamı ise 2018 yılı Eylül 
ayında 2.286,57 Lira olarak tahmin edildi. 
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin 
sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağ-
lıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli 
harcamanın Eylül 2018 verilerine göre 
günlük 46,85 TL olduğu belirlendi. Ailenin 
aylık gıda harcaması toplamı ise 1.405,47 
TL olmuştur. Eylül 2018 itibarı ile ortala-
ma 3.419,32 TL ücret alan bir memurun 
ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının 

%41,1’ini oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 

881,10 TL olarak belirlenen kira gideri ise 
Eylül 2018 ortalama maaşının %25,77’sine 
denk geldi. Buna göre bir memur, ortala-
ma maaşının %66,87’sini yalnızca gıda ve 
barınma harcamalarına ayırmak zorunda 
kaldı.

Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise 
maaşının %33,13’ü kalmıştır. Ortalama 
ücretle geçinen bir memur ailesinin ula-

şım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim 
gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması 
için Eylül 2018 maaşından geriye yalnızca 
1132,82 TL kaldı.

Eylül ayı asgari geçim rakamlarına 
bakıldığında, aileler bir ayda 212 TL daha 
yoksullaştı.” 

Basın toplantısına Kamu-Sen Konya 
İl Temsilciliğine bağlı sendikaların Konya 
Şube Başkanları da katıldı.
n HABER MERKEZİ

Doları bahane göstererek ürünlerde fahiş fiyat artışına giden ve fiyatların artması için stok 
yapanlara karşı Vali Yakup Canbolat, gerekli tedbirlerin alınacağını belirterek uyarıda bulundu

Fahiş fiyat artıran ve 
stok yapanlar yandı!

Vali Yakup Canbolat tarafından “Tü-
keticinin Korunması ve Haksız Reka-
betin Önlenmesi” ve “Ticari Taksilerin 
Denetimi” konulu Genel Emir yayım-
landı.  “Tüketicinin Korunması ve Hak-
sız Rekabetin Önlenmesi”ne dair Genel 
Emir’de, fahiş fiyat artışı yapan ve stok 
yaparak fiyatların artmasına neden olan 
esnaf, firma ve işletmeler uyarıldı. Bu 
tür girişimlerde bulunan kişi ve kurum-
lara karşı gerekli tedbirlerin alınacağı ve 
cezai müeyyidelerin uygulanacağının 
hatırlatıldığı emirde, şunlara yer verildi, 
“Haksız fiyat artışları ve stokçuluk kar-
şısında mağdur olan vatandaşlarımızın 
ve iyi niyetli işletmelerin haklarını ko-
rumak için gerekli tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. İlimiz sınırları içerisin-
de faaliyet gösteren esnaf, firma ve her 
türlü işletme tarafından sunulan mal ve 
hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın 
fiyatlarının yükseltilmemesi, Ürünlerin 
piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve 
stokçuluk yapılmaması,

Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özel-
liği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim 
satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının 
uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri 
Türkiye olan mallar için Ticaret Bakan-
lığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo 
veya işaret şartlarına uyulması, Ürün-
lerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat 
listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin 
okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uy-
gun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, 
kelime ve işaretlerle karışıklığa sebe-

biyet vermeyecek şekilde kullanılması, 
Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait 
olduğunun tüketiciler tarafından kolay-
lıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hu-
suslarına riayet edecektir. Başta zabıta 
birimleri olmak üzere yetkili birimlerce 
denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, 
yapılan denetimler sırasında aksine ha-
reket edenlerin tespit edilmesi halinde 
yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri 
çerçevesinde adli ve idari işlemler yapı-
larak, o yıl için geçerli idari para cezası 
uygulanacaktır.” 

TAKSİCİLERE UYARI! 
Gelen şikayetler üzerine ildeki ticari 

taksilerin de uyarıldığı “Ticari Taksile-
rin Denetimi” konulu emirde, bazı ticari 
taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun 

mesafe ya da olumsuz hava koşullarında 
veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yol-
cu almadığı, ödeme konusunda (bozuk 
para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı 
turistler başta olmak üzere farklı şehir-
lerden gelen vatandaşlarımızın gidecek-
leri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek 
ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan 
yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü 
ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, 
araç içerisinde yüksek sesle müzik din-
lediği, seyir halinde iken cep telefonu ile 
oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle 
konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç 
içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç 
kullandığı, uygunsuz tutum ve davra-
nışlarda bulunduğu vatandaşlarımızdan 
gelen şikayet ve taleplerden anlaşıldığı 

belirtildi. Emirde taksicilerin kurallara 
uymaması durumunda bin 800 TL’ye 
kadar para cezasıyla çarptırılacağının be-
lirtildiği açıklamada şunlara yer verildi, 
“ Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye 
yolcu alınmaktan kaçınılması, Olumsuz 
hava koşullarında veya trafiğin yoğun 
olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçı-
nılması, Ödeme konusunda sorun çıka-
rılması (bozuk para olmaması ya da çok 
bozuk para verilmesi), Özellikle yabancı 
turistler başta olmak üzere farklı şehir-
lerden gelen vatandaşlarımızın gidecek-
leri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek 
ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan 
yüksek ücret talep edilmesi, Araçların 
bakımsız ve /veya kirli kullanılması, Araç 
içerisinde yüksek sesle müzik dinlenil-
mesi, Seyir halinde iken cep telefonu 
ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek 
sesle konuşarak yolcuların rahatsız edil-
mesi,

Araç içerisinde sigara içilmesi, Uy-
gunsuz tutum ve davranışlarda bulu-
nulması, Araçta pazarlık usulü yolcu ta-
şınması, Alkollü iken araç kullanılması, 
Yasaktır. Aksine davranan şoförler hak-
kında ilgililerin bildirimi halinde tespit 
tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri 
ve belediye trafik zabıtası yetkili olup 
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 
adli/idari işlemler yapılacak, o yıl için ge-
çerli idari para cezası uygulanacaktır. Bu 
karar yayımı tarihinden itibaren yürürlü-
ğe girecektir.” 
n EMİNE ÖZDEMİR 

Vali Yakup Canbolat, esnafa fahiş fiyat ve stokçuluk yapmayın uyarısı
yaparken, taksicilere de “kurallara uyun” çağrısı yaptı.

‘Memurlara ek zam zaruri hale geldi’



Teşekkür

SARRAFLAR YERALTI ÇARŞISI

Hükümetimizin 
başlattığı Enflasyonla 

Topyekün 
Mücadele kapsamında;
su indirimi ile birlikte 

kiracılarına zam yapmama
kararı alan Konya Büyükşehir 

Belediye Başkanımız
 Sn. UĞUR İBRAHİM ALTAY’a 

teşekkür ederiz.
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Karadağ: Taraftarımız 
en büyük motivasyon
Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Selçuklu Basketbol, ligdeki ilk maçında 
Pazar günü saat 17.00’de Petkimspor’la karşılaşacak. Mavi beyazlı takımın Başantrenörü 

Cengiz Karadağ, yaptığı açıklamada Konyalı sporseverleri ligin ilk maçına davet etti

Geçtiğimiz sezon kurulan ve Kon-
ya’ya basketbol heyecanını yeniden 
getiren Selçuklu Basketbol bu sezon-
da Türkiye Basketbol Ligi’nde müca-
dele edecek. Sezon öncesi hazırlık-
larını tamamlayan Mavi-Beyazlılar 
ligde ilk maçına çıkıyor. 

14 Ekim Pazar günü Petkimspor 
ile karşılaşacak olan temsilcimizde 
hedef sezona galibiyetle başlamak. 
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor 
Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak 

olan mücadeleyi Aydın Karaçam, 
Fatih Güler, Yiğit Gönültaş hakem 
üçlüsü yönetecek. Mavi-Beyazlılar 
karşılaşma öncesi son antrenmanını 
yarın gerçekleştirecek.
KARADAĞ: TARAFTARLARIMIZDAN 

DESTEK BEKLİYORUZ
Selçuklu Basketbol Takımı Ba-

şantrenörü Cengiz Karadağ, taraftar 
desteğinin önemine dikkat çekerek 
“Taraftarlarımızın bu sezon parkede 
bizim itici gücümüz olacağını düşü-

nüyorum. Biz takım olarak onların 
vereceği desteğe çok güveniyoruz. 
Çünkü en büyük motivasyon kayna-
ğımız taraftarlarımız olacak. Onlarla 
beraber sezonun ilk maçından gali-
biyetle ayrılarak lige iyi bir başlangıç 
yapmak istiyoruz. Herkesi Pazar günü 
saat 17.00’de Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor Salonu’na bekliyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

KOMBİNELER SATIŞTA
Sezona taraftarının desteğini de 

arkasına alarak galibiyetle başlamak 
isteyen Selçuklu Basketbol’da kom-
bine kart satışları da başladı. Taraf-
tarların tüm sezon boyunca maçları 
takip edebileceği kombine kartlar C 
Kategori 50 TL, VİP Tribün ise 1000’tl 
den satışa sunuldu. Pazar günü oyna-
nacak Petkimspor maçının bilet fiyat-
ları ise 5 TL olarak belirlendi. Karşı-
laşmayı 0-15 yaş grubu çocuklar ise 
ücretsiz takip edebilecek.
n SPOR SERVİSİ

Sadık Karakan: Bayrağımızı Türkiye ve Avrupa’da dalgalandıracağız
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sa-

dık Karakan, Gaziantep Polisgücüspor Kulübü 
Başkanı Mehmet Kaplan ile birlikte Gaziantep 
Basın Cemiyeti Başkanı(GBC) Arif Kurt’u ziya-
ret ederek, hokeye verdiği destek nedeniyle 
teşekkür etti. Türkiye Hokey Federasyonu 
Başkanı Sadık Karakan, erkek ve kadınlarda 
Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Polisgü-
cüspor Hokey Kulübü’nun başkanı Mehmet 
Kaplan ile birlikte GBC Başkanı Arif Kurt’u 
ziyaret etti. Hokey sporuna verdiği destek 
nedeniyle teşekkür plaketi verilen Arif Kurt, 
ziyaret ve plaket nedeniyle teşekkür ederek, 
“İnşallah bundan sonraki süreçte de başarıla-
rının artarak devam etmesini diliyorum. Yeni 
dönemde de Polisgücüspor bayrağımızı hem 
Türkiye’de hem de Avrupa’da hem ülkemizde 
en iyi şekilde dalgalandıracak, daha ileri nok-
talara götürecektir. Polisgücü takımı sokakta-
ki uyuşturucu bağımlısı dezavantajı grupların 
spora kazandırılması hedefiyle kurulmuştu. 

Elde ettiği başarılar, hem spor anlamında 
hem de sosyal anlamda ne kadar doğru bir 
karar olduğunu herkese gösterdi. Gaziantep 
Basın Cemiyeti olarak attığınız bu olumlu 
adımlarda hep yanınızda olduk, bundan sonra 
da yanınızda durmaya devam edeceğiz. Sü-
rekli destekçiniz olmaya, başarılarınızı karşı-
lıksız alkışlayacağımıza söz veriyoruz” dedi. 

Gaziantep Polisgücüspor Kulübü Başkanı 
Mehmet kaplan ise, Gaziantep’te kulübe hak 
ettiği değer ve desteğin verildiğini belirterek, 
“Hem ülkemizi hem şehrimizi hem de polis 
teşkilatımızı başarıyla ve gururla temsil edi-
yoruz. Kulüp olarak şimdiye kadar çok önemli 
başarılarımız var. Son olarak geçen yıl çıktı-
ğımız bütün branşlarda müsabakalarda hem 
Türkiye’de hem Avrupa’da şampiyon olmuş-
tu . Bundan sonra da Gaziantep’i, ülkemizi 
layıkıyla temsil edeceğiz. Bölge insanı gibi 
basın mensupları da bize çok önem ve değer 
veriyorlar. Bizlerden desteğini esirgemeyen 

herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. 
MİSAFİRPERVERLİĞİMİZİ 
GÖSTERMEK İSTİYORUZ

Hokey Açık Alan Hokey Avrupa Şampi-
yonluğu’nun 2019 yılı Haziran ayında Alan-
ya’da yapılacağını da hatırlatan Kaplan, “Bu 
sene üzerimizde daha büyük ve önemli bir 
sorumluluk bulunuyor. Alanya’daki Avrupa 

şampiyonasında hem ev sahipliği yaparak, 
misafirperverliğimizi göstermek hem de 
başarılı sonuçlarla başarılarımıza yenilerini 
eklemek istiyoruz. Tüm herkesi şampiyonaya 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye Ho-
key Federasyonu Genel Başkanı Sadık Kara-
kan ise, Gaziantep Polisgücü Hokey takımının 
adının en az 80 ülkede bilindiğini vurgulaya-

rak, “Gaziantep Polisgücü hokey takımımız 
hep Gaziantep’in hem Türkiye’nin gururu 
olmaya devam ediyor. İnşallah daha da iyi 
olacak. Bundan da eminiz. Bölgemizdeki ba-
sın mensupları, Gaziantep Basın Cemiyeti ve 
diğer sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler 
herkes imkanı ölçüsünde bizlerden desteğini 
esirgemiyor. Bu desteğin karşığılını ise hem 
ülkemize, hem bölgemize başarı olarak ver-
meye çalışıyoruz. Şuanda Gaziantep Polisgü-
cü Hokey takımımızın ismi en az 80 ülkede bi-
liniyor. Takımla birlikte Gaziantep’te biliniyor. 
Normal şartlarda Gaziantep’in şehir olduğunu 
bilmeyenler Gaziantep’i şehir takımıyla bili-
yorlar. Gaziantep’in şanlı ismini bütün dünya-
ya duyuruyorlar. Bu yüzden ayrıca Polisgücü 
takımızı tekrar tebrik ediyoruz, başarıların de-
vamını diliyoruz” diye konuştu. Ziyaretin so-
nunda ise Federasyon Başkanı Karakan, GBC 
Başkanı Kurt’a teşekkür plaket verdi. 
n İHA

Çocukların bisiklet heyecanı Selçuklu’da yaşandı
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 

Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından tamamlanan “Güle 
Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamın-
da Selçuklu Merkez Camiinde bisiklet 
dağıtım törenine katıldı. Konya Büyük-
şehir Belediyesi tarafından yürütülen 
“Güle Oynaya Camiye Gel” projesi 
kapsamında 40 gün boyunca sabah na-
mazına camiye giderek bisiklet almaya 
hak kazanan çocuklar bisikletlerine 
kavuşmanın  heyecanını yaşıyor. Bisik-
let dağıtımının adresi bu kez Selçuklu 
Merkez Camii oldu. Selçuklu Merkez 
Camii’nde gerçekleştirilen bisiklet da-
ğıtım programına Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu 
İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, Selçuk-
lu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa 
Avcıoğlu, Selçuklu Merkez Camii İmam 
Hatibi Hidayet Eskici ve bisiklet almaya 
hak kazanan çocuklar ve aileleri katıldı.

40 gün camiye giderek bisiklet 
almaya hak kazanan çocukların mut-

luluğuna ortak olan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay’a teşekkür ederek başladığı 
konuşmasında, “Güle Oynaya Camiye 
Gel” projesinin geçen yıl Selçuklu’da 
başladığını, bu yıl da Büyükşehir Bele-
diyesi öncülüğünde tüm ilçelerle birlik-
te merkez de binlerce çocuğun mutlulu-
ğuna ortak olduklarını söyledi.
“PROJE İLE ÇOCUKLARIMIZIN GÖNÜL 

DÜNYALARINDA YENİ KAPILAR 
AÇILDI” 

Konya genelinde 45 bin, Selçuk-
lu’da ise 17 bin çocuğun bisiklet almaya 
hak kazandığını ifade eden Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ço-
cuklara küçük yaşlarda cami alışkanlığı 
ve sevgisini kazandırmak amacıyla 
başlatılan “Güle Oynaya Camiye Gel” 
projesinin Türkiye’de uygulanan örnek 
bir proje olduğunu belirtti.  Başkan Pek-
yatırmacı, “Projeye katılan ve 40 gün 
boyunca büyük bir özveri ile sabah na-
mazına devam eden tüm çocuklarımızı 
kutluyorum. Proje ile çocuklarımızın 

gönül dünyalarında yeni kapılar açıldı, 
birlik ve beraberlik ruhunu geliştirildi. 
Çocuklarımız kadar veliler için de büyük 
bir fırsat olan projeye gösterilen yoğun 
ilgi yapılan çalışmanın başarısı açısın-
dan da mutluluk verici. “Güle Oynaya 
Camiye Gel” projesi ile binlerce çocuğu 
sevindiren Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza, projeyi destekleyen tüm 
ailelerimize ve cami görevlilerimize 
teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sağ-
lıklı ve dikkatli bir şekilde bisikletlerine 
binmelerini istiyoruz “ dedi.

Çocukların her gün camiye gelerek 
camii cemaatine neşe kattığını ifade 
eden Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Ka-
rabiber, çocukların hayatları boyunca 
unutamayacakları güzel bir hediye ile 
ödüllendirilmelerinin çok anlamlı oldu-
ğunu,  camilerin de bu sayede çocukları 
kazandığını, renklendiğini, sabah na-
mazı ile başlayan feyzin, bereketin tüm 
gün sürdüğünü belirtti. 
n SPOR SERVİSİ

Konya Süper Amatör Futbol Ligi’nde 2018-2019 sezonu açıla-
cak. Aynı zamanda Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 
malzeme dağıtımı da yapacağı Cumartesi, Selçukspor – Gölyazı 
Belediyespor maçı ile sezona start verilecek. Konu ile ilgili Konya 
ASKF’den yapılan açıklamada, “Amatör spor kulüplerimize mal-
zeme dağıtım töreni ve Süper Grup açılış maçı ile Konya Amatör 
Küme 2018-2019 Futbol Sezonu’nu açıyoruz. Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın da teşrif edeceği malzeme 
dağıtım töreni; Cumhuriyet futbol sahasında 13.10.2018 Cumartesi 
günü saat 13.30’da gerçekleşecek olup sonrasında saat 15.00’de 
Süper Grup, Selçukspor - Gölyazı Belediyespor müsabakası oy-
nanacak. Tüm amatör spor kulüplerimize hayırlı sezonlar dileriz” 
ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta karşılaşmasında Bugsaş Spor 
ile kendi sahasında karşılaşacak olan Konya Anadolu Selçuks-
por’da hazırlıklar sürüyor. Yavru Kartal’da Karatay Belediyesi Tat-
lıcak Tesisleri’nde Teknik direktör Tayfun Türkmen ve yardımcıları 
nezaretinde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri 
ile başlarken, taktik çalışma ile devam etti. Bu zorlu maçın hazırlık-
larına bugün de devam edecek olan yeşil beyazlı takım daha sonra 
kampa girecek. Anadolu Selçukspor, iç sahada oynayacakları maçı 
kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor ile Beşiktaş U21 takımları arasında oynanan 
ve olaylı biten karşılaşmanın ardından takımlar Amatör Futbol Di-
siplin Kurulu’na sevk edilmişti. Takımlara kuruldan verilen cezalar 
belli oldu. Konyaspor’da 5 oyuncuya 5 maç men cezası verildi. 
Yapılan açıklama şu şekilde; “Atiker Konyaspor Kulübü sporcula-
rı Oğuzhan Nemli, Erdon Daci, Mustafa Özkan, Ali Ayhan Cebeci, 
Musa Aydın’ın 07.10.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor 
- Beşiktaş A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna 
yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 Resmi Müsabakadan Men 
Cezası ile cezalandırılmasına, Beşiktaş A.Ş. teknik sorumlusu 
Yasin Sülün’ün, 07.10.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor 
- Beşiktaş A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım taraftarları-
na yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik 
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 Resmi Müsaba-
kada Soyunma Odasına ve Yedek Kulübesine Giriş Yasağı Cezası 
ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş. sporcusu 
Berke Doğukan Önde’nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı 
nedeniyle takdiren 2 Resmi Müsabakadan Men Cezası ile cezalan-
dırılmasına karar verilmiştir” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Süper Amatör Küme’de 
yeni sezon açılıyor

Yavru Kartal’da 
Bugsaş hazırlıkları

Olaylı U21 maçının 
cezaları belli oldu



RPS

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

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

İstanbul Bölge Karması 
finallere yükseldi

UEFA Regions Cup Eleme Turu’nda Bulgaristan’da mücadele 
eden İstanbul Amatör Bölge Karması, grubunu 9 puanla birinci 
bitirerek UEFA Regions Cup finallerine katılmaya hak kazandı. İs-
tanbul Bölge Karması, ilk maçında Galler ekibi South Wales’i 6-2, 
ikinci maçında Belarus temsilcisi Energetik Bsatu’yu 3-0 ve üçün-
cü maçında Bulgaristan temsilcisi West Region’ı 3-1 mağlup etti. 
Konya ASKF’den yapılan açıklamada, “Kafile Başkanlığını, Kon-
ya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay’ın yap-
tığı İstanbul Amatör Bölge Karmasını tebrik eder, Haziran 2019 
tarihinde oynanacak final maçlarında başarılar dileriz” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Trabzonspor son yıllarda milli 
maçlar sonrası yaşadığı şansızlığı 
kırmak istiyor. 

Bordo-mavili takım, 2017 ve 
2018 yıllarında A Milli Takım’ın 
oynadığı maçlar sonrası ligde kar-
şılaştığı takımlara karşı puan kayıp-
ları yaşadı. Spor Toto Süper Lig’de, 
Kasımpaşa’yı ve Akhisarspor’u 
yenerek zirveye doğru tırmanışını 
sürdüren bordo-mavililerde moral-
ler yükselirken, milli maçlar sonrası 
yaşanan bu istatistik ise Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor ile oynanacak 
olan maç öncesi endişeye yol açtı. 

MİLLİ ARA SONRASI 3 
MAĞLUBİYET 

Trabzonspor, 2017 ve 2018 yıl-
larında ligler devam ederken Milli 
Takım maçları nedeniyle Spor Toto 
Süper Lig’e verilen 4 ara sonrası 
oynadığı 4 Süper Lig maçında 3 
mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. 
Bu maçlarda 9 puan kaybeden Kara-
deniz ekibi, hanesine 3 puan yazdı-

rabildi. Karadeniz ekibi, söz konusu 
dönemde milli maçlar sonrası dep-
lasmanda oynadığı 2 maçı ise kay-
betti. Bordo-mavililer bu maçlarda 
6 gol atarken, kalesinde ise 12 gol 
gördü. 

TEKNİK HEYETTEN VE 
YÖNETİMDEN SIKI MARKAJ 
Milli maçlar nedeniyle bir çok 

oyuncusundan yoksun alan Trab-
zonspor, Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor maçı hazırlıklarına eksik 
bir kadro ile yarın başlayacak.Tek-
nik Direktör Ünal Karaman, milli 
maçlar sonrası yaşanan bu endi-
şeyi ortadan kaldırmak için oyun-
cularına adeta terapi uygulayacak. 
Bordo-mavili yönetimde taraftarlar 
üzerinde oluşan ve dillendirdiği bu 
endişeyi ortadan kaldırmak içinde 
stadyumu doldurarak takıma maç 
boyunca destek oluşturacak bir orta-
mı oluşturarak bu handikapı ortadan 
kaldırmayı planlıyor. 
n İHA

Trabzonspor, milli şansızlığı kırmak istiyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile yapacağı 
karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Ligin 8. haftasında Atiker Konyaspor 
ile oynadığı karşılaşmanın ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlı ekip, 
Göztepe maçı için ilk antrenmanını 12 eksikle gerçekleştirdi. Beşiktaş 
Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Te-
sisleri'ndeki idmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Adem Ljajic, 
Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary 
Medel, Enzo Roco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran 
ve Dorukhan Toköz katılmadı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol 
Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen idmanda denge ve kuvvet 
çalıştı. Beşiktaş, dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla Göztepe mü-
cadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.  n AA 

Beşiktaş, 12 
eksik ile çalıştı

Ertuğrul Sağlam: İstek ve arzumuz
daha da artarak devam edecek

Kayserispor Teknik Direktörü 
Ertuğrul Sağlam, takımdaki istek 
ve arzunun bundan sonraki hafta-
larda daha da artarak devam ede-
ceğini söyledi. 

Süper Lig ekiplerinden Kayse-
rispor, ligin 9. haftasında oynaya-
cakları Medipol Başakşehir karşı-
laşmasının hazırlıklarına başladı. 

Süper Lig'in 8. haftasında evin-
de Çaykur Rizespor'u ağırlayan ve 
sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrı-
lan sarı kırmızılılar, milli maçlar 
nedeniyle lige verilen arayı en iyi 
şekilde değerlendirmek istiyor. 
Kayserispor, ligin 9. haftasında 
deplasmanda oynayacakları Medi-
pol Başakşehir maçı hazırlıklarına 
başladı. Basın mensuplarına açık-
lamalarda bulunan Kayserispor 
Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 

Çaykur Rizespor maçında uzun 
süre eksik kalmalarına rağmen 
oyuncuların gösterdiği perfor-
manstan memnun olduğunu söy-
leyerek, "Uzun süre eksik oynadı-
ğımız, ikinci yarı maçı çevirmek 
için oyuncularımızın gerçekten 
üst düzey karakter gösterdiği bir 
maçı maalesef kazanamadan bi-
tirmek bizi üzdü. Maçtan sonra da 
söyledim, oyuncularımız özellikle 
1-0'dan sonra durumu dengede 
tutmak için üst düzey mücadele 
ortaya koydular. Belki 10 kişi kal-
masak daha fazlasını yapabilirdik" 
dedi. 

"OYUNCULARIMIN 
MÜCADELESİNDEN MEMNUNUM" 

Oyuncuların sahada gösterdi-
ği mücadeleden dolayı memnun 
olduğunu ancak gereksiz kart gör-

memeleri konusunda biraz daha 
düşünmeleri gerektiğinin altını 
çizen Sağlam, "Oyuncularımın mü-
cadelesinden memnun olduğumu 
bir kere daha ifade etmek istiyo-
rum. Bu istek, arzu ve sahiplenme 
duygusu inşallah bundan sonraki 
haftalarda daha da artarak devam 
edecek. Bundan sonraki süreçte 
gereksiz kartlarla eksilmememiz 
gerekiyor. Oyuncularımızın bu ko-
nuda biraz daha dikkatli olmasına 
ihtiyacımız var. İnşallah onlar da bu 
konuyu biraz daha ciddi düşünüp 
bundan sonraki süreçte gereksiz 
kartlarla ne rakibini maç içerisinde 
eksik bırakacaklar ne de sonraki 
haftaları kendilerinin oynamaması 
gereken bir durumu ortaya çıkara-
caklar. İnşallah bundan sonrası iyi 
olacak" ifadelerini kullandı. 

Lige verilen arayı en iyi şekil-
de değerlendirmek istediklerini 
de sözlerine ekleyen Kayserispor 
Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 
sözlerini şöyle tamamladı: 

"Milli takımda oyuncularımız 
var. Onun yanında geçen seneden 
hala süregelen sıkıntılarımız var. 
Böyle ara dönemlerde bu oyun-
cularımızı hem dinlendirerek hem 
de tedavilerini yaparak bundan 
sonraki yoğunluğa hazırlamaya 
çalışacağız. İnşallah Kana Bıyık, 
Deniz hafta başında takımla birlikte 
antrenmanlara çıkmaya başlaya-
cak. Atilla ve Tiago da 2 gün sonra 
başlayacak. Onların da gelmesiyle 
biraz daha sayısal anlamda güzel 
ve keyifli antrenman yapacak sayı-
ya ulaşacağız." 
n İHA

4 maç 4 puan!
Atiker Konyaspor, lige verilen ilk milli aranın ardından zorlu 4 maça çıktı. Bu maçlarda 
oynadığı oyun ile ön plana çıkan yeşil beyazlı takım, iyi oyununun karşılığını puan ola-

rak alamadı. Anadolu Kartalı, dört maçlık periyottan 4 puan çıkarabildi 
Süper Lig’de 2018 – 2019 sezonunda oynanan ilk 
dört karşılaşmanın ardından Uluslar Ligi nedeni ile 

milli araya gidildi. Atiker Konyaspor, milli ara-
nın ardından zorlu bir periyota girdi ve sırası ile 
Fenerbahçe, Kayserispor, Göztepe ve Beşiktaş 

ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların tamamın-
da rakiplerinden daha üstün bir oyun ortaya koyan 

yeşil beyazlı takım, üstün oyununa rağmen puan olarak 
istediğini alamadı. Atiker Konyaspor, dört karşılaşmadan top-

lam 4 puan ile ayrıldı.
İYİ OYNADI ANCAK KAZANAMADI

Atiker Konyaspor, lige verilen ilk milli aradan sonra 5.hafta maçında Fenerbahçe’yi 
konuk etti. Bu maçta rakibine karşı daha üstün bir oyun oynamasına rağmen gol atama-

yan yeşil beyazlılar, yediği şanssız bir gol ile maçtan puansız ayrıldı. Bu maça kadar ligde 
sadece bir galibiyeti bulunan Fenerbahçe ise deplasmandaki ilk puanını aldı. Sarı lacivertli 
takım, o haftada sonra da kötü gidişatını sürdürdü ve üç maçta sadece 2 puan toplayabildi. 
Konyaspor, lige kötü başlayan rakibine kendi evinde mağlup olması eleştirilere neden oldu.

DEPLASMANDAN ÜÇ PUAN 
Yeşil beyazlı ekip Atiker Konyaspor, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası deplasmanda 

Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Bu maçta da bir golü ofsayt nedeni ile geçersiz sayılan 
Kartal, buna rağmen güçlü rakibini 2-0 yenmesini bildi. Ligin 7.haftasında yine deplas-
manda Göztepe’ye konuk olan Atiker Konyaspor, yoğun yağmur altında ve kötü zeminde 
oynanan maçı 3-2 kaybetti. Bu maçta da iyi bir oyun ortaya koyan yeşil beyazlılar, puansız 
dönmenin üzüntüsünü yaşadı. Atiker Konyaspor, son olarak kendi sahasında Beşiktaş ile 
karşı karşıya geldi. 1-0 öne geçen Konyaspor, bir de penaltı kaçırırken, sayısız pozisyon-
dan yararlanamadı. Beşiktaş nadir gelişen ataklarında iki gol bularak öne geçerken, Kon-
yaspor’u maçın son dakikalarında sahneye çıkan Hurtado kurtardı ve mücadele 2-2 sona 
erdi. Anadolu Kartalı, bu zorlu 4 maçtan 4 puan ile ayrılmış oldu.

MİLLİ ARANIN ARDINDAN İLK MAÇ RİZE İLE
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının ardından milli maçlar ne-

deni ile lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bu süre içinde eksiklerini 
giderecek olan yeşil beyazlılar, 21 Ekim’de Çaykur Rizespor deplasmanına giderek yeni 
bir periyota başlayacak. Anadolu Kartalı daha sonra 10.hafta maçında Başakşehir’i konuk 
ederken, sonraki haftalarda Sivasspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor, 

13.haftada deplasmanda oynanacak olan Galatasaray maçına kadar puan kaybı yaşamak 
istemiyor.  n SPOR SERVİSİ
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