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Tarihi mezar 
taşları korunuyor

Meram’dan 
kütüphane

Kısa-Ca ödülleri 
sahiplerini buldu

Az suyla verim 
sağladılar

Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı 
döneminden kalma mezar 
taşlarına sahip çıkan Konya 
Büyükşehir Belediyesi, kültürel 
mirasın korunarak gelecek 
nesillere aktarılabilmesi adına 
önemli bir çalışmaya imza 
atıyor. Sahip çıkılan 260 mezar 
taşı müzede sergileniyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş ile Konya İl Kültür 
Müdürü Abdüssettar Yarar 
tarafından imzalanan protokol 
çerçevesinde Meram Beledi-
yesinin Havzan Sosyal Tesisi 
ilçe kütüphanesi olması için 
İl Kültür Müdürlüğüne tahsis 
edildi. n HABERİ SAYFA 12’DE

Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nin her yıl gelenek-
sel olarak düzenlediği ve bu 
yıl 19’uncusu gerçekleştirilen 
Uluslararası Kısa-Ca Film Festi-
vali’nde 3 farklı dalda dereceye 
giren filmler ödüllendirildi. 
n HABERİ SAYFA 9’DA

16 litre suyla 
marjinal ara-
zilerde ağaç 
yetiştirme 
imkanı sağlayan 
ekobox isimli 
sistem, yapılan araştırmada yüz-
de 95 başarıya ulaştı. 1500 litre 
su ile yüzde 80 başarı oranına 
ulaşılabilen damlama sulama 
sistemine göre büyük avantaj 
elde edildi.  n HABERİ SAYFA 10’DA

Engeller kaldırılmalı 
Türkiye ekonomisinin büyümesi için 
ihracatın artırılması gerektiğini vurgulayan 
Gümrük Müşaviri Haşim Karabilgin, 
bu anlamda Konya’nın büyük mesafe 
kaydettiğini bildirdi. Karabilgin, ülke 
ekonomisi için ihracat yapmanın şart 
olduğunu vurguladı. 

Ayrıca dış ticaretin bu denli önemli 
olmasına karşın ihracat yaparken 
üreticilerin birçok sorunla ve mali 
güçlüklerle karşılaştığına dikkat çeken 
Karabilgin, ihracat yapan firmaların 
önünü açacak düzenlemeler yapılması 
gerektiğini söyledi. n HABERİ SAYFA 3’TE

ZADE VITAL İLE
RAHAT BİR NEFES

Hayat kalitenizi artırın 

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital, 
sonbahar aylarında hava değişimi ile tetiklenen üst 
solunum yolu sorunlarına, burun tıkanıklığı ve akıntı-
sına karşı Nigefix Nazal Spreyi sunuyor. Nigefix Na-
zal Spreyi rahat bir nefes almanızı sağlayıp, yaşam 
kalitenizi artırmanıza destek oluyor.

n HABERİ SAYFA 2’DE

BÜYÜK, KELEŞ VE 
ÖZALIR’A GEÇMİŞ OLSUN

Seydişehir’de kaza yaptılar

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük,  Konya 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş ve 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır’ın 
içinde bulunduğu araç Konya - Antalya kara yolun-
da kaza yaptı. Yaşanan trafik kazasının ardından Bü-
yük, Keleş ve Özalır Seydişehir Devlet Hastanesi’n-
de tedavi altına alındı.  Ayakta tedavi edilen Büyük, 
Keleş ve Özalır’ın durumunun iyi olduğu öğrenilir-
ken, Seydişehir’deki tedavilerinin tamamlanması-
nın ardından Konya’ya döndükleri öğrenildi.

n HABER MERKEZİ

Selçukya’da 
Konya efsaneleri 
dile geldi 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Akılalmaz kazayı 
TIR sürücüsü 
ucuz atlattı 
n HABERİ SAYFA 8’DE

Caraliva Coffee 
yapılan törenle 
hizmete açıldı 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Kalkınmanın yol 
haritasını açıkladı

PÜİS Kona Bölge Bayi Toplantısı’nda konuşan PÜİS 
Genel Başkanı İmran Okumuş, adalet, şeffaflık ve 

mali disiplinin çok önemli değerler olduğunu ve ül-
kenin kalkınmasında yol haritası olacağını ifade etti.

 n SAYFA 11’DE

 ‘Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin 
İçin Buradayız’ konulu toplantıda 
konuşan Hak-İş Genel Başkanı ve 
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e 
Destek Sendikalar Birliği Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, “Burası 
Konya. Buradan çıkan ses 
biliyorum ki Tel Aviv’deki Siyonist 
rejimi rahatsız edecektir. Hak-İş 
bizim davamız olduğu gibi Kudüs 
de bizim davamızdır” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Kudüs bizim davamızdır’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, katıldığı bir televizyon 
kanalında yaptığı konuşmada 
kentsel dönüşüm ve dar 
gelirliye her yıl düzenli olarak 
yapılacak 100 bin konut konusun 
değerlendirdi. Bakan Kurum, “2 
bin 500’ünün inşaatına başlattık. 
Hedefimiz 250 bin sosyal konut 
yapmak. Dar gelirliler için yılda 
100 bin konut yapacağız” dedi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Dar gelirliye 100 bin konut

Adil düzen neferleri
Son yıllarda yapılan çalışmalarla uluslararası öğrencilerin tercihi Türkiye oluyor. Konya 119 ülkeden 4 bin 
500 öğrenciyi misafir ediyor. Ülkelerinde gönüllü elçi olan bu öğrencilerle, adil düzene katkı hedefleniyor

4 BİN 500 MİSAFİR 
ÖĞRENCİ VAR

‘Biz Bir Milletiz’ sloganıyla yola çıkan İki Doğu 
İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği, dünya-
nın dört biryanından gelen misafir öğrencile-
rin Türkiye’de okumalarına öncülük ediyor. 
Konya’daki Misafir öğrenci sayısının gün geç-
tikçe artığına dikkat çeken Dernek Başkanı 
Murat Arslan, “Şuanda Konya’mızda 4 bin 500 
Misafir öğrenci bulunmaktadır.  Türkiye’deki 
sayı ise 176 bin’e ulaştı” dedi. 

YANLIŞ ALGILARA 
KARŞI ÇALIŞIYORLAR

Dernek olarak adil bir dünya kurulması için 
çalıştıklarını dile getiren Arslan, “Misafir öğ-
rencilerimizde vefa duygusu hâkim.  Mezun 
öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da der-
neğimizi ve çalışmalarını yakından takip edi-
yorlar. Türkiye’ye yönelik yapılan yanlış haber 
ve algıları burada öğrendikleri doğruları ülke-
lerine aktararak yıkıyorlar” şeklinde konuştu.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

Murat Kurum

Seyit Ali Büyük Emrah Keleş Uğur Özalır

Haşim Karabilgin



Boyu 20-50 cm arasında değişen, tek yıllık bir otsu bitkidir. Hazi-
ran ve Temmuz aylarında çiçek açar. Çiçekler beyaz veya açık mavi 
renklidir. Çörek otu yağı Asya’ya özgü Nigella Sativa bitkisinden 
elde edilir. Bitki teknik olarak Buttercup ailesinin bir üyesidir ve 
küçük, siyah, hilal şeklinde tohumlara sahiptir.

Çörek otu yağı soğuk pres yöntemi ile elde edilir. Timokinon (TQ), 
timohidrokinon (THQ) ve timol yapısında bulunan ana etken mad-
delerdir. İçindeki doymamış yağ asitleri, az miktarlarda B1, B2, B6, 
Folasidi Niacin, Demir, Kalsiyum, Magnezyum, Çinko, Selenyum 
ve amino asitler ile sağlı açısından oldukça faydalıdır. Kral Tutanka-
mon’un mezarında bile bulunan çörek otunun, Kleopatra tarafından 
güzellik için ve Hipokrat tarafından karaciğer rahatsızlıkları için 

kullanıldığına dair tarihsel kayıtlar bulunmaktadır.  Özellikle bağışıklık sisteminin dengelenmesinde-
ki etkisi ile, tüm vücut sağlığı için destekleyicidir.

Sağlıklı, temiz, dolu dolu 
her nefes sağlıklı yaşamın 
olmazsa olmazı. Aldığımız her 
nefes, burnumuzdan geçerken 
ideal haline getirilerek iletilir 
ciğerlerimize. Bu nedenle 
burumuzun sürekli açık ve 
mukoza dokusunun sağlıklı olması son 
derece önemlidir. Burun içindeki tüyler, 
havayı mikro organizmalardan arındır.  
Böylece burunda nemlendirilmiş, ısıtılmış, 
temizlenmiş hava akciğerlerimize iletilir. 

Burunun tıkalı olması ağız solunumu 
yapılmasına neden olur, ki ağızdan 
aldığımız her nefes, hastalıklara davetiye 
çıkarır. En önemli sorun üst solunum 
yollarındaki nemli mukoza yapısının 
kurumasıdır. Bu durum farenjit, bademcik 
enfeksiyonu gibi daha ağır sorunlara 
neden olur. Burundan rahat nefes geçişinin 
olmaması, orta kulak problemlerine de 
yol açabilir. Burun tıkanıklığı zamanla tat 
ve koku alma yetisini bozar, uzun süreli 
olursa, yorgunluk ve uyku problemlerine 
de neden olabilir.

Geniz eti, kıkırdak eğriliği 
gibi yapısal problemlerin 
dışında en sık burun tıkanıklığı 
nedeni alerjik rinittir. Alerjik 
rinit, burun mukozasının 
dış etkenlere maruz kalması 
ile oluşan reaksiyonlardan 
dolayı meydana gelen kronik 
bir hastalıktır. Burun içinde 
biriken salgılardan ve mukoza 
ödeminden dolayı tıkanma 

oluşur. Sık sık hapşırma, göz yaşarması, 
geniz akıntısı da alerjiye bağlı olarak eşlik 
eden bulgulardır. 

Alerjik rinit ve burun tıkanıklığının 
zamanla diğer organ ve sistemlerin 
de zarar vereceği ve hayat kalitesini 
düşüreceği bilinmelidir. Bu nedenle burun 
hijyenine dikkat edilmeli, gerekli önlemler 
mutlaka alınmalı, şikayetler uzun süreli ise 
bir hekime başvurulmalıdır.

Alerjik rinit hastaları, tetikleyici 
alerjenlerin bulunduğu ortalardan, sigara 
içilen ortamlardan,  klimalı ortamlardan, 
tozlu ortamlardan, evcil hayvanların 
bulunduğu ortamlardan ve koku veren 
ürünlerden uzak durmalıdır. Bağışıklık 
sisteminin sağlıklı ve dengeli olması 
sağlanmalıdır.

Üst solunum yolu 
enfeksiyonun meydana geldiği 
dönemde çocuklarda sıklıkla 
karşılaştığımız problemlerden 
biri de burun tıkanıklığıdır. Bu 
sorunu gidermek için ilk olarak 
sarıldığımız ürün ise burun 
spreyleri oluyor. Anlık rahatlama 
sağlamak için tercih ediyoruz 
ancak burun spreylerinin 
çocuklarda kullanımına dikkat 
edilmelidir. Hekimin önerdiği 
şekilde ve önerdiği süre kadar 
kullanılmalıdır. Aksi durumda bağımlılık 
yapıcı olabiliyor. Ya da burun mukozasında 
tahrişlere sebebiyet verebilir. 

Burun tıkanıklığının birçok nedeni 
vardır. Klima ve kalorifer kullanımı 
havayı kurutucu etkisi vardır. Burunda 
kuruluk ve burun etlerinin buna vereceği 

cevapla birlikte tıkanıklık hissi 
meydana gelebilir. Çocuklarının 
bulunduğu ve uyuduğu odanın 
nemlendirilmesi oldukça 
önemlidir. 

Çocukluk döneminde burun 
tıkanıklığı çok can sıkıcı bir 
durum oluyor. Rahat nefes 
alamayan çocuklar huysuz ve 
gergin oluyor. Nefes almakta 
güçlük yaşadıkları için uyku 
problemi de peşinden geliyor. 
Sıklıkla bölünen uykular 

keyifsiz bir gün geçirmelerine sebep 
oluyor. Onları rahatlatıcı doğal çözümler 
aramak da biz ebeveynlerin elinde. Kortizol 
içermeyen, doğal içeriğe sahip olan burun 
spreyleri tercih edilebilir. Doktorunuzun 
önerisi dahilinde kullanım sağlıyor olmanız 
en güveniliridir. 

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Rahat Bir Nefes!

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Sağlıklı Nefes, 
Sağlıklı Hayat 

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital, sonbahar 
aylarında hava değişimi ile tetiklenen üst solunum yolu sorunlarına, 
burun tıkanıklığı ve akıntısına karşı Nigefix Nazal Spreyi sunuyor.

Nigefix Nazal Spreyi rahat bir nefes almanızı sağlayıp, 
yaşam kalitenizi artırmanıza destek olacak.

Sonbaharın gelmesiyle beraber, üst solunum yolu problemleri, burun tıkanıklığı ve akıntısı, 
mukoza kuruluğu gibi problemler sıklaşmaya başlıyor.

Burun kanamalarına kadar gidebilen problemlere sebep olabilen bu durumlar, yaşam 
kalitesini önemli derecede düşürüyor. Bitkisel yağların gücünden faydalanan marka,  üst 
solunum yolu enfeskiyonu ve alerjik rinit semptomlarını geride bırakmanıza destek oluyor.

Zade Vital Tesisleri’nde uluslararası GMP (İyi üretim Uygulamaları) standartlarında 
üretilen Nigefix Nazal Sprey, kulak, burun ve boğazda oluşabilecek semptomları rahatlatıyor.

Burun kuruluğu ve tahrişlerine karşı üretilen ürün içeriğindeki çörek otu yağı, okaliptus ve 
nane uçucu yağlar sayesinde solunum sırasında alınan havayı nemlendirerek rahat bir nefes 
almayı destekliyor. 

Burun tıkanıklığını gidermeye destek olan Nigefix Nazal Sprey, alışkanlık yapmaz ve uzun 
süreli kullanıma uygundur.

Refereanslar: 1. Nigefix KT 2. MOHAMED ALSAMARAI, Abdulghani; ABDULSATAR, Mohamed; HAMED AHMED ALOBAIDI, Amina. Evaluation of topical black seed oil in the treatment of allergic rhinitis. Anti-Inflammatory & Anti- Allergy Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal Chemistry-Anti-Inflammatory 
and Anti-Allergy Agents), 2014, 13.1: 75-82. 3. Uhari M, Kontiokari T, Niemela M. A novel use of xylitol sugar in preventing acute otitis media. Pediatrics 1998;102:879-84. 4. Tapiainen T, Kontiokari T, Sammalkivi L, et al. Effect of xylitol on growth of Streptococcus pneumoniae in the presence of fructose and sorbitol. Antimicrob Agents 
Chemother 2001;45:166-9. 5.KG Stiles. The Essential Oils Complete Reference Guide: Over 250 Receipes for Natural Wholesome Aromatherapy. Page Street Publishing 2017, 71-73. 6. MEAMARBASHI, Abbas; RAJABI, Ali. The effects of peppermint on exercise performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2013, 
10.1: 15. TANITIM SAYFALARI : Kalus U., Pruss A., Bystron J., Effect of Nigella sativa (Black Seed) on Subjective Feeling in Patients with Allergic Diseases. Phytother. Res. 17, 1209–1214, 2003. • Işık H.,Çevikbaş A.,Gürer Ü., Potential Adjuvant Effects of Nigella sativa Seeds to Improve Specific Immunotherapy in Allergic Rhinitis 
Patients. Med Princ Pract; 19:206–211,2010. •Oysu C., Tosun A.,Yılmaz HA. Topical Nigella Sativa for nasal symptoms in elderly Auris Nasus Larynx 41 , 269–272 2014.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Çörekotu,

ZADE VITAL İLE RAHAT BİR NEFES
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Son yıllarda önemi daha iyi an-
laşılan ihracat noktasında önemli 
detaylar bulunuyor. İhracat yapmak 
için gerekli şartların sağlanması bir 
yana, ihracat ve ithalat konusunda 
bulunan birçok mevzuat ve yönet-
meliği de ayrıntılı bir şekilde bilmek 
gerekiyor. Ancak bu durum, sektör 
temsilcilerini zor duruma soktuğu 
için, burada önemli bir iş kolu olan 
gümrük Müşavirliği’nin önemi orta-
ya çıkıyor. 

Özel sektör temsilcilerini ihra-
cat ve ithalat noktasında yormamak 
adına aracılık hizmeti veren gümrük 
Müşavirleri, dış ticaret noktasın-
da şehre ve ülkeye önemli bir katkı 
sunuyor. İhracatın artırılmasında 
büyük emekleri olan bu meslek ko-
lunun, ihracat ve ithalat sürecinde 
yaşanan sorunlara da önemli çözüm 
önerileri bulunuyor. Bu konuda dik-
kat çeken açıklamalarda bulunan 
gümrük Müşaviri Haşim Karabilgin, 
dış ticaretin önemli bir iş olduğunu 
söyledi. Ülkenin döviz rezervini ar-
tırmanın ve ekonomik sıkıntılardan 
çıkmanın tek yolunun ihracat yap-
mak olduğunu belirten Karabilgin, 
bu noktada ihracat yaparken ortaya 
çıkan bazı sorunların ortadan kaldı-
rılması gerektiğini söyledi. 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 
OLDUKÇA ÖNEMLİ 

Gümrük Müşaviri Haşim Kara-
bilgin, gümrük müşavirliği mele-
ğiyle ilgili bilgiler paylaştı. Gümrük 
Müşavirliğinin bilinen bir meslek 
olduğuna dikkat çeken Karabilgin, 
sözlerine şöyle devam etti, “Gümrük 
Müşavirliği bilinen bir meslek değil. 
Herkes Mali Müşavirlerle karıştırır 
ama bizimki farklı bir alan. Çok da 
zor bir iştir. Gümrük’te 16-17 mev-
zuat var. Dışarıdan kolay gibi görü-
nür ama içine girince ne kadar zor 
olduğunu görürsünüz. Kaçakçılık 
Kanunu var, kabahatler kanunu var, 
657 memur kanunu var, 6183 sayılı 
amme alacakları tahsili kanunu var, 
ithalat ihracat rejimi var, gümrük 
kanunu var, yönetmeliği var. Daha 
bir sürü şeyler var. Bunların hepsini 
bilmeniz lazım. Bu mevzuatlar sık 
sık değişir. Bunları takip etmeniz la-
zım. Gümrük Müşaviri Gümrük ka-
nununa göre hareket eden kişilerdir. 
Çünkü herkes bu kanunları bilmez. 
Dışarıya fatura dahi kesemiyorlar. 
Biz getirin keseriz diyoruz. Kaşınha-
nı havucunu Bulgaristan ve Roman-
ya’ya ben gönderiyorum, aracılık 
hizmeti yapıyorum. Üretici rahat. 
Hiçbir şeyle uğraşmıyor ihracatını 
yapıyor. Her şeyiyle biz ilgileniyoruz. 
Gümrük müşaviri ithalat ve ihracat-
la ilgili her türlü konuyu çözer.”

İHRACATIN ÖNEMİNİ GÖRDÜM 
Karabilgin, dış ticaretin önemini 

gördüğü için Gümrük Müşavirliği’ni 
tercih ettiğini belirterek, “Hükümet 
politikaları, para politikaları ve üre-
tim. Bu 3 unsur bizim işimiz için 
çok önemli. Hükümet politikaları 
aksi giderse dış ticaret kilitlenir. Para 
politikaları, iç denge, dış dengeyi iyi 
ayarlayamazsanız üretim durur ih-
racat yapamazsınız. İç politikaya mal 
satmanız önemli değil, önemli olan 
dışarıya mal satarak döviz rezervi-
ni artırmak. Ben bunun için bu işi 
tercih ettim. Çünkü ben 1970’lerde 
ihracatın önemini gördüm” diye ko-
nuştu. 
KONYA İHRACATIN ÖNEMİNİ ANLADI 

“Konyalı şu kriz ortamında ih-
racatın önemini daha iyi anladı” 
Diyen Karabilgin,  şimdi herkesin 
ihracat yapmaya çalıştığını söyledi. 

Konya’ya ihracatın önemini anlat-
mak için büyük emekler verdiğini 
dile getiren Karabilgin, “35 sene çok 
uğraştım Konya’daki insanları uyan-
dırmak için. Konya şimdi iyi bir de-
receye geldi. Konya’nın dışarıya açıl-
ması için çok çalıştım, çok öneriler, 
projeler sundum. Konya’ya Serbest 
Bölge kurulması için çok uğraştım. 
Ama o dönem Konya’nın Serbest 
Bölgeye ihtiyacı yok dediler. Şimdi 
de istediler Konya alamadı, Kara-
man aldı. Bu serbest bölgeler basit 
yerler değil. Ha Serbest bölgelerde 
de sıkıntılar var. Mesela 100 ton fa-
sulye geldi bunu bilinçli yapacaksın 
diyor. Ayıklayacaksın, paketleye-
ceksin öyle işlem yapacaksın diyor. 
Ama Dubai ne yapıyor? Size hiç şart 
koşmuyor. Sen Vietnam’dan malı al 
Fas’a sat, kağıt üzerinden. Gemi ora-
dan geliyor oraya gidiyor ticaretini 

yapıyor. Yüzde 1 Serbest Bölge’nin 
parasını veriyor.  Ne kadar güzel bir 
şey. Vergiyi Türkiye’ye ödeyeceksin. 
Bu sorunları aşmak lazım.  Konya’da 
haftada 2 tır ihracat yapılırdı. Ben 
bugünleri gördüm. Şimdi 40-50 tıra 
çıktı bu. İnsanlar dışarıya mal alıp 
satmanın karlı olduğunu gördüler. 
Kaşınhanı’da ihracat yapmayı bil-
mezlerdi, havuç ihraç edemezlerdi 
ben öğrettim. Gelin dedim ihracat 
yapın” ifadelerini kullandı.

İHRACATÇININ ÖNÜ AÇILMALI
Dış ticaretin bu denli önemli 

olmasına karşın ihracat yaparken 
üreticilerin birçok sorunla ve mali 
güçlüklerle karşılaştığına dikkat çe-
ken Karabilgin, sözlerine şöyle de-
vam etti, “İhracat yaparken çeşitli 
sorunlar var. Mesela buradan malı 
yüklediniz. Gümrüğü de burada aç-
tırdınız, beyannameyi. Trenle gitti 

Mersin’e. İkinci iskele parası alıyor. 
100-120 dolar. Bu para neden alı-
nıyor? Konya’nın ihracatı bu güm-
rükte düşük diyorlar sonra. Olur 
tabi.  Bu çok para tutuyor, firmalara 
yük. Bu günah değil mi? Bu durum 
ihracata engel. Ordino parası. Yük 
senedini veriyorsun benim malımı 
ver diyorsun. Gümrüğe gideceksin 
ithalatını yapacaksın. O da ordinoyu 
hazırlar sana verir. Ona da veriyor-
sun 100 dolar. Bunu kaldırdılar ama 
acenteler hala alıyor. Limanda her 
şey para. Adam vermek zorunda 
kalıyor. 2 gün içinde malını çekmek 
zorundasın. En önemli engellerden 
birisi de şu; Türkiye’de 2 standart 
var bir TSE, iki DTSE. DTSE itha-
lat-ihracat standardını belirler. Ne 
gönderirsen veya ne alırsan al gelir 
bakarlar, standarda uygun mu değil. 
Engelin biri bu ihracatta. Kanunlar 

çelik ceket değil. Tarımdaki bir vete-
riner bize ot yoldurur. Yumurta ihraç 
edeceksin mesela, veteriner gelecek 
o yumurtaya bakacak. Hem de gelip 
çiftlikte bakacak, kamyona yükleyip 
getirirsen olmuyor. Mevzuat öyle di-
yor. Yumurta ihraç edeceksin, 200-
300 kilometre gidip bakacaksın, ma-
zot yakacaksın, eleman vereceksin, 
zamanın gidecek. Bunlar engel değil 
mi? Deniyor ki ihracat artsın nasıl 
artsın bu şartlarda? Bu şartlarda 
mücadele ediyoruz. Bu zorluklar ne-
deniyle firmalar ihracattan soğuyor.” 

RÜŞVET OLAYI BİTİRİLMELİ!
Gümrüklerde büyük sorunlar-

dan birinin de rüşvet olduğunu be-
lirten Karabilgin, bu olumsuz duru-
mun bitirilmesi gerektiğini söyledi. 
Bunun için gümrüklerdeki yöneti-
cilere büyük iş düştüğünü söyleyen 
Karabilgin, “Rüşvet olayının önüne 
geçilmesi lazım. Bu kolay bir iş değil 
çünkü iki kişi arasında oluyor bu iş. 
Gümrüklerde idare kısmı cesur ve 
işi bilen birisiyse aşağıdaki muaye-
ne memurunun fonksiyonunu biti-
rir. Muayene memuru, bu şundan 
şundan olmaz dediği zaman mü-
zekkereyi yazar idareye gider. İdare 
de sorumluluğu ben alıyorum de-
diği zaman muayene memurunun 
fonksiyonu biter. Ben böyle idareciyi 
35 senede 2 tane gördüm. O kadar 
mücadele ettik ki bu konuda” diye 
konuştu. 

MÜŞAVİRLİK SINAVLARI 
BU KADAR ZOR OLMAMALI

Dış ticarette gümrük müşavirliği 
mesleğinin oldukça önemli ve ge-
rekli olduğunun bilinmesine rağmen 
gümrük müşavirliği sınavlarının ol-
dukça zor olduğunu belirten Karabil-
gin, “Gümrük Kanunu’na göre yet-
kili kişilerin iş takibi yapması lazım. 
Bu da ya Gümrük Müşaviri olacak ya 
da Gümrük Müşavir yardımcısı ola-
cak. Ama sınavları çok zor. Niye bu 
kadar zor yapıyorsunuz? Gençlerin 
istikbaliyle oynuyorlar. Bizde Mü-
teselsilen kefillik var. Bu olmaması 
lazım. Diğer serbest meslek gurup-
larının hiçbirinde yok bu” şeklinde 
konuştu. 

EĞİTİMDE KALİTE ARTIRILMALI
Üniversite eğitimindeki kalitenin 

de artırılması gerektiğini işaret eden 
Karabilgin, “Dış ticaret mezunları 
çok az şey öğrenerek sektöre giriyor. 
2 yıl yapmışlar bir de 2 senede ne 
öğreteceksiniz? Yanıma gelen ele-
manlar geliyor yüzüme bakıyorlar. 2 
sene de ben burada ders veriyorum. 
30 sene içinde 70’ten fazla adam 
yetiştirdim” değerlendirmesinde 
bulundu. 

  ABDULLAH AKİF SOLAK

Türkiye ekonomisinin büyümesi için ihracatın artırılması gerektiğini vurgulayan Gümrük Müşaviri Haşim Karabilgin, 
bunun sağlanması için özellikle gümrüklerdeki sorunların çözülüp ihracatçının önünün açılması gerektiğini söyledi 

İhracatçının önü açılmalı!

Haşim Karabilgin 
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Selçuklu’da okullarda çevre bilinci artıyor

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede 
eğitim alan öğrenciler verilen eği-
timler ile çevreye duyarlı olma ko-
nusunda bilinçlendiriliyor.  “Çevre 
Beratı”na sahip Selçuklu Belediyesi 
yürütülen geri dönüşüm projele-
ri ile hem doğayı koruyor hem de 
ülke ekonomisine ciddi katkılar 

sağlıyor. Selçuklu Belediyesi geri 
dönüşüm ve ambalaj atıklarının 
kaynağından ayrı toplanması konu-
sunda ilçe halkını bilinçlendirmek 
için birçok proje hayata geçirdi. 

Selçuklu Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yıl boyunca konutlarda 
yüz yüze bilgilendirme programla-

rı gerçekleştirilirken, vatandaşlara 
broşür verilerek çevre bilincinin 
genç nesillere de aktarılması he-
defleniyor. Selçuklu’da bulunan 
okullardaki öğrencilerde sıfır atık 
bilincinin oluşturulması ve çevreye 
olan duyarlılıklarının artması ama-
cıyla okullara sıfır atık toplama ma-
teryalleri yerleştirildi. 2019 yılında 

sıfır atık çalışmaları kapsamında 32 
okulda, 3568 öğrenciye bilgilendir-
me yapılarak broşür dağıtıldı. Öğ-
rencilere ambalaj atıkları, atık pil, 
bitkisel atık yağ, organik atık, atık 
elektrikli ve elektronik eşya vb. ko-
nularda bilgilendirme yapıldı. Ayrı-
ca 26 okul, Ambalaj Atıkları Top-
lama Ayırma Tesisine götürülerek 

2080 öğrenciye yerinde uygulamalı 
eğitim verildi. 

Temizlik ve geri dönüşüm pro-
jeleri ile tasarrufu ön planda tutan 
Selçuklu Belediyesi, son 5 yılda 91 
bin 153 ton karışık ambalaj atığı 
toplanarak; 697 bin 320 adet ağa-
cın kesilmesi önlendi. 1 milyon 148 
bin 528 metreküp su tasarrufu, 

382 milyon 842 bin 600 kwh enerji 
tasarrufu, 11 milyon 849 bin 890 
kilogram hammadde tasarrufu ve 
911 bin 530 litre benzin tasarrufu 
sağlandı. 18 bin 895 kilogram atık 
pil toplanarak 3 milyon 779 bin 
metrekare toprağın kirlenmesinin 
önüne geçildi.
n HABER MERKEZİ

Derviş Argun: Secde 
ancak Allah’a yapılır!

‘Engelsiz’ Şair Vural’ın
maket traktör sevinci!

MAZLUMDER Konya Şubesi 
Başkanı Derviş Argun’un 10 Ka-
sım törenleri sırasında bazı okul-
larda öğrencilerin secde haline zor-
lanmasına ilişkin açıklama yaptı. 
Secdenin sadece Allah’a yapıldığı-
na dikkat çeken Derviş Argun, “10 
Kasım Atatürk’ü anma gününde 
ülkemizde bulunan bazı okullarda, 
Atatürk büstü önünde, ilkelerin ya-
zıldığı kağıtları tutan küçük öğren-
cilerin secde pozisyonunda bekle-
tildiği görüntüler ortaya çıkmıştır. 
Bu halin hiç bir izahı olmadığı gibi 
kabulü de mümkün değildir. Tür-
kiye, dünyada resmi ideolojisi 
olan nadir devletlerden birisidir. 
İnsan haklarına aykırı olan zorun-
lu eğitim süresince öğrencilere 
resmi ideoloji empoze edilmek-
tedir. Öğretilen resmi ideolojinin, 
anma törenlerinde, Müslüman bir 
toplumun değer yargılarıyla asla 
bağdaşması mümkün olmayan şe-
kilde secde ayinine dönüştürülme-
si kabul edilemez. Tarihte firavun 

ve nemrutlar insanları kendilerine 
secdeye zorlamışlardır. Firavun 
veya nemrut özlemi içinde olan-
lar varsa dahi, kendilerine emanet 
olarak teslim edilen çocuklar üze-
rinden bu özlemini eyleme dönüş-
türemez. Hukuki olmayan, yasa ve 
yönetmeliklere dayanmayan böy-
lesi bir formatı uygulayan idareci 
ve öğretmenler hakkında gerekli 
soruşturmalar derhal yapılmalı, 
hızlı bir şekilde caydırıcı müeyyide-
ler uygulanmalıdır. MAZLUMDER, 
sadece Allah ‘a secde edilebileceği-
ni, her ne ad altında olursa olsun 
bir beşere asla secde edilemeyece-
ğini bir kez daha ve olabilecek en 
yüksek ses ile hatırlatır.  Bu olaya 
alet edilen çocukların velilerinin 
haklarını arama konusunda yan-
larında olduğunu deklare eder. Ve 
olayın failleri hakkında gereğinin 
yapılıp yapılmadığının takipçisi 
olacağını ilan eder” ifadelerini kul-
landı. 
n HABER MERKEZİ

Mavi Düşler kitabının yazarı 
16 yaşındaki Engelsiz Şair Berkan 
Ali Vural’a Konya Kitap Günle-
rinde traktör maketi hediye eden  
Selçukya Kültür Sanat Derneği 
üyesi ve  New Holland Traktör Ba-
yisi Gökhan Kalkan, Engelsiz Şair 
Berkan Ali Vural’a süpriz yaparak 
getirdiği traktörde deneme sürüşü 
yaptırdı.

Engelsiz Yazar Berkan Ali Vu-
ral ilk defa bir traktörü bu kadar 
yakından gördüğünü ve ilk defa 
traktör sürdüğünü söyleyerek ken-

disine böyle bir sürpriz yaparak 
çok mutlu eden Gökhan Kalkan’a 
teşekkürlerini sundu.

New Holland Traktör Bayisi 
Gökhan Kalkan ise “Şair Berkan 
Ali Vural ile Konya Kitap Günle-
rinde tanıştık. Kendisine traktör 
maketi hediye ettiğimde traktöre 
binmek istediğini söylemiş bende 
söz vermiştim. Her birey bir engel-
li adayıdır onun için bende bugün 
Berkan Ali kardeşimize böyle bir 
sürpriz yaparak sözümü tuttum” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminden kalma mezar taşlarına sahip çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi, 
kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi adına önemli bir çalışmaya imza atıyor

Büyükşehir, tarihi mezar 
taşlarına sahip çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
hayata geçirdiği Tarihi Mezar Taş-
ları Müzesi’nde yüzyıllar öncesinden 
günümüze miras kalan tarihi me-
zar taşlarına sahip çıkıyor. Selçuklu, 
Beylikler ve Osmanlı dönemlerine 
ait 260 mezar taşının müzede ser-
gilendiğini belirten Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
kültürel mirasın korunması ve ge-
lecek nesillere aktarılmasına büyük 
önem verdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin hayata geçirdiği “Tarihi Me-
zar Taşları Müzesi” kadim mirasın 
gelecek nesillere aktarılmasına katkı 
sağlıyor. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Konya’nın şanlı ecdadından kalan 
camiler, medreseler, türbeler ve 
imarethaneler gibi tarihsel birikimi 
günümüze yansıtan çok önemli ya-
pılara sahip olduğunu belirterek, bu 
amaçla kültürel mirasın korunma-
sı ve gelecek nesillere aktarılması 

konusuna büyük önem verdiklerini 
söyledi. Tarihi mezar taşlarının ve 
mezarlıkların da bir milletin geç-
mişle kurduğu köprünün en önemli 
ayaklarından biri olduğunu belir-
ten Başkan Altay, bu kapsamında 
Mevlana bölgesinde hayata geçiri-
len Tarihi Mezar Taşları Müzesi’nin 

Türkiye’de ilklerden olduğunu ifade 
etti. Başkan Altay, “Yaklaşık 4 bin 
metrekarelik alana kurulu müzede 
son olarak Selçuklu, Beylikler ve 
Osmanlı dönemine ait 260 mezar 
taşının restorasyon çalışmaları ve 
kitabe metinleri üzerinde transkript 
çalışmaları tamamlanarak sergilen-

meye hazır hale getirildi. Hemşeh-
rilerimiz ve şehrimizi ziyarete gelen 
misafirler birbirinden değerli tarihi 
mezar taşlarını ve kitabeleri müze-
mizde görebilir” dedi. Konya’daki 
müze envanterine kayıtlı olan mezar 
taşlarının Şems Mezarlığı haziresine 
dayandığını hatırlatan Başkan Altay, 
“Buranın da 1940’lı yıllarda kapatıl-
masının ardından içerisindeki mezar 
taşları Sırçalı Medrese Mezar Anıtla-
rı Müzesi’ne kaldırıldı. O tarihten iti-
baren eserler 2010 yılına kadar açık 
kalan ve daha sonra kapatılan Sırçalı 
Medrese Mezar Anıtları Müzesi’nde 
muhafaza edildi. Ardından Konya 
Etnoğrafya Müzesine nakledilen 
eserler için 2017 yılında Büyükşehir 
Belediyemiz ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı arasında imzalanan pro-
tokol gereği, Belediyemiz tarafından 
hayata geçirilen Tarihi Mezar Taşları 
Müzesine nakledildi” ifadelerini kul-
landı.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanımız 
Adil Bayındır, Beyşehir’i ziyaret 
eden Konya Sanayici İşadamları 
Derneği (KONSİAD)Genel Başkanı 
Kemal Çelik ve beraberindeki he-
yetle biraraya geldi.

KONSİAD Genel Başkan Yar-
dımcısı Kemal Çelik, beraberindeki 
KONSİAD heyetiyle birlikte Beyşe-
hir ilçesini ziyaret etti. Beyşehir’de, 
Başkanımız Adil Bayındır, Beyşehir 
Belediyesi Kültür ve Sanat Merke-
zi’ni gezen Çelik ve beraberinde-

kilere burada yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi.

Çelik ve beraberindekiler daha 
sonra Yaka Manastır Tabiat Alanı’nı 
ziyaret etti. Ziyarette, 12-15 Aralık 
tarihleri arasında İstanbul Yenika-
pı’da bu yıl 5’incisi gerçekleştirile-
cek olan Geleneksel Konya Tanıtım 
Günleri konusu ele alındı. Genel 
Başkan Çelik, Başkanımız Adil Ba-
yındır’ı İstanbul’daki bu önemli or-
ganizasyona davet etti. Başkanımız 
Adil Bayındır, ziyaret programının 

sonunda Çelik’e tarihi Eşrefoğlu 
Camisi’nin bir minyatür maketi-
ni hediye etti. Çelik de Başkanımız 
Bayındır’a bir plaket takdim etti. 
Programa, KONSİAD Genel Başkan 
Yardımcısı A.Tahir Gönenç, KONSİ-
AD Koordinatörü Erkan Özgü, Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Yunus Al-
bayrak, Konya Şube Başkanı Hasan 
Hüseyin Aydın, Başkan Yardımcısı 
İlhan Işık, Yönetim Kurulu Üyesi Ca-
hit Ay, İzmir Şubesi Başkanı Metin 
Arıcı, Genç KONSİAD Başkan Yar-

dımcıları Hasan Bayram ve Ekrem 
Şencan, KONSİAD Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mükremin 
Tekin, Halide Akıncı, Fikriye Balcı, 
Kazım Gündoğdu, Osman Arıtürk, 
KONSİAD Antalya Şube Başkanı 
İsmail İncel, KONSİAD Antalya Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Çolakoğlu, 
Genel Sekreter Murat Seyirci, KON-
SİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf 
Gürbüz, Beyşehir Ticaret Odası Baş-
kanı Mustafa Akbıyık katıldı.
n HABER MERKEZİ

KONSİAD heyeti, Beyşehir’i ziyaret etti
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Selçukya’da Konya efsaneleri anlatıldı
Selçukya Kültür Sanat Derneği 

tarafından her hafta düzenlenen 
Selçukya Sohbetlerinde bu hafta 
Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Deka-
nı Tarihçi Yazar Prof.Dr Hüseyin 
Muşmal ,Konya Efsanelerini anlattı.

Program Koordinatörü Devriş 
Ahmet Şahin, Türk tarihinde efsa-
nelerin önemli yer tuttuğunu belir-
terek özellikle sözlü edebiyat döne-
minde oluşan olayların efsanevi bir 
şekilde destanlaştığını söyleyerek 
her şehrin her topluluğun kendine 
göre efsanelerinin olduğunu ifade 
etti.

Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, “Ta-
rih ve efsaneyi birbirinden ayırmak 
ne kadar mümkündür tartışmalı 
bir konudur. Ünlü bir tarihçi der 
ki: Efsaneler tarihin kız kardeşidir. 
Çünkü efsaneler gerçek olmasa 
bile dönemin , insanları , mekan-
ları , şartları hakkında bize önemli 
bilgiler de verir. Çünkü efsaneler 
uydurma ve yakıştırma yolu ile hal-
kın hayal gücünden kaynaklanan 
bir kurgu üzerine üretilmesine rağ-

men yer, zaman ve kahramanlar 
genelde gerçektir. Sadece gerçek 
kahramanlar ya da olaylara olağa-
nüstü öğeler eklenmiştir. Bu yüz-
den sözlü kültürümüzün bu ürün-
lerinde mantık aramak mümkün 
değildir” dedi. 

Daha sonra Konya’nın isim ef-
sanesinden başlayarak Alaattin te-
pesinin yığılması, İnce Minarenin 
göğe uçması, Mevlana Dergahında 
metfun Horasan erenlerin Kıbrıs 

Barış Harekatına katılması gibi şe-
hir efsanelerini tarihi gerçeklerle 
karşılaştırarak ele aldı. 

Daha sonra yazar arkadaşı Fa-
tih Babaoğlu ile derleyip kaleme 
aldıkları Beyşehir Efsanelerinden 
oluşan Esatir ve Akşehir efsane-
lerinden oluşan Rivayet isimli ki-
tapları hakkında kısa bilgi veren 
yazar : Efsanelerimizin kültür ve 
edebiyatın bir parçası olarak dünya 
sanatında farklı şekillerde değer-

lendirildiğini söyledi. Bundan yola 
çıkarak yaptıkları derleme üzerinde 
“yeniden yazım” metodu kullana-
rak efsaneleri canlandırıcı öğelerle 
kahramanlar ekleyerek farklı bir 
yorumla sunduklarını dile getirdi.

Selçukya müdavimlerinden  
Şair Yazar  Salih Sedat Ersöz, Prof. 
Dr. Hüseyin Muşmal’a  günün anı-
sına plaket takdim etti. Program  
günün anısına çekilen hatıra fotoğ-
rafı ile sona erdi. n HABER MERKEZİ

‘Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız’ konulu toplantıda konuşan Mahmut Arslan, “Burası 
Konya. Buradan çıkan ses biliyorum ki Tel Aviv’deki Siyonist rejimi rahatsız edecektir” diye konuştu

‘Kudüs için ayaktayız,
Filistin için buradayız’

Hak-İş Kudüs Komitesi tarafın-
dan Konya’da “Kudüs İçin Ayaktayız 
Filistin İçin Buradayız” toplantısı dü-
zenlendi.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan 
Veled Salonunda gerçekleştirilen 
toplantıda konuşan Hak-İş Genel 
Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve 
Filistin’e Destek Sendikalar Birli-
ği Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
bu toplantının kendisini tam 40 yıl 
öncesine götürdüğünü söyledi. 6 
Eylül 1980’de 25 yaşındayken Milli 
Selamet Partisi’nin Gençlik Kolları 
Başkanı olduğunu ve bu sürede 3 
aydan fazla bir miting için hazırlık 
yaptıklarını ifade eden Mahmut Ars-
lan, “Siyonist devlet, o günlerde baş-
kentini Kudüs’e taşıma kararı alıyor 
ve Türkiye’den güçlü bir ses çıkıyor 
‘Asla kabul etmiyoruz’ diye. Bu se-
sin lideri Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan’dır. Onu bir kez daha minnetle 
ve şükranla anıyorum” dedi.

‘12 EYLÜL DARBESİNİN 
GEREKÇELERİNDEN BİRİSİ 

O MİTİNG OLDU’
12 Eylül darbesine de değinen 

Arslan şunları kaydetti: “Gördüğü-
nüz bu Kubbet-üs Sahra’yı sanayide 
bir abimiz vardı onun dükkanında 3 
ay çalışıldı bunun maketini yapmak 
için. Ve biz 6 Eylül 1980’de Türki-
ye’de gerçekleştirilmiş en büyük 
Kudüs mitingini yaptık. Bugünkü 
belediyenin önünde miting sona 
erdiği zaman hala mitinge katılma-
ya devam eden binlerce kardeşimiz 
vardı. Konu Kudüs’ü kurtarma mi-
tingiydi. Dolayısıyla maalesef zaman 
zaman yaşadığımız gibi o kutlu, mü-
barek ve muhteşem miting bir kısım 
küçük gösteriler nedeniyle gölgede 
bırakıldı. 12 Eylül darbesinin gerek-
çelerinden birisi o miting oldu.”

Konya’nın çok acı çektiğini an-
latan Arslan, 1980 darbesinde de 
çok sıkıntılar yaşadığını belirtti. Kon-
ya’nın hep bu sıkıntıları yaşadığını 
aktaran Arslan, “Onun için ne za-
man Konya’da Kudüs toplantısı ya-

pılırsa biliniz ki çok fazla yerden ses 
gelir. İnanıyorum ki bu toplantı da 
Kudüs için Mescid-i Aksa ve Filistin 
davası için bu hayırlı toplantı da çok 
ses getirecektir. Çünkü burası Kon-
ya. Buradan çıkan ses biliyorum ki 
Tel Aviv’deki Siyonist rejimi rahat-
sız edecektir. Hak-İş bizim davamız 
olduğu gibi Kudüs de bizim dava-
mızdır. Çünkü inancımız olarak ilk 
kıblemiz olan Mescid-i Aksa bizim 
için önemlidir. Bunun yanında ta-
rihsel olarak da bir sorumluluğumuz 

var. Biz işçi örgütüyüz ve insan hak-
ları anlamında da sorumluluğumuz 
var. Hak-İş ülkemizin, bölgemizin ve 
dünyamızın tüm mazlumlarına karşı 
borçludur. Bir başka ifadeyle dünya-
daki tüm mazlumlar Hak-İş’ten ala-
caklıdır. Dolayısıyla biz sadece Ku-
düs ve Filistin’de değil, yeryüzünün 
tüm coğrafyalarındaki mazlumlarla 
beraber olmak zorundayız. Hak-İş’i 
farklı kılan da budur” diye konuştu.

Programa, Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan’ın yanısıra Hak-İş 

Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi, Filistin Devleti Ankara 
Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 
katıldı.

Arslan, Hak-İş’in diğer kon-
federasyonlardan farklı olduğunu 
belirterek, şöyle devam etti: “Diğer 
konfederasyonlar ne yapıyor peki. 
Bizim bu faaliyetlerimizden çılgına 
dönen siyonistler, Türkiye’deki bir 
kısım sözde konfederasyonlarla iş 
birliği yaparak bize karşı bir baraj 
oluşturuyorlar. Konuşmaya gelin-
ce ‘mangalda kül bırakmayanlar ve 
biz de oradayız’ diyenler ne yazık ki 
siyonistlerin temsilcilerini ağırlaya-
rak onlarla iş tutuyorlar. Ama bize 
karşı kin kusuyorlar. Hak-İş olarak 
tüm bunlara rağmen mücadeleyi 
sürdürmemiz gerekiyor. Her zaman 
ve her yerde Filistin ve Kudüs dava-
sına destek verdik. Gerek ülkemizde 
gerek tüm dünyada Filistin müca-
delesine destek olmaya devam ede-
ceğiz. Bu bizim sorumluluğumuzun 
gereğidir. İmkanlarımız, şartlarımız 
ne olursa olsun ve hangi sıkıntılar 
içerisinde olursak olalım Kudüs’ü 
ve Filistin’i ıskalayamayız, Mescid-i 
Aksa’dan uzak kalamayız.” n İHA / AA

Aydınlar Ocağı’ndan 
Caner Hoca’ya ziyaret

‘Emanet’ adlı oyun, 
Beyşehir’de sahnelendi

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülte-
si Dekanı olarak atanan Prof. Dr. 
Caner Arabacı’ya “hayırlı olsun” 
ziyaretinde bulundu. NEÜ Köyce-
ğiz Kampüsü’nde bulunan fakül-
te dekanlığında gerçekleştirilen 
ziyarette kısa bir konuşma yapan 
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Güçlü, 
“İdealist, çalışkan ve araştırmacı 
bir ruha sahip olan Caner Arabacı 
hocamıza yeni görevinde başarılar 

diliyor, hayırlı olsun dileklerimizi 
sunuyoruz” dedi. N:E.Ü. Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Caner Arabacı da, ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti teşek-
kür ederek dile getirdi. Ziyarette 
Konya Aydınlar Ocağı Yönetim Ku-
rulu Üyesi Gazeteci-Yazar Mustafa 
Balkan, Gazeteci-Yazar Hikmet 
Peker ve Prof. Dr. Haşim Karpuz 
da hazır bulundu. Dr. Güçlü ve Ga-
zeteci Peker, Prof. Dr. Caner Ara-
bacı’ya kitap hediye ettiler.
n HABER MERKEZİ

Eğitim-İş Beyşehir Temsilcili-
ğinin Beyşehirlilerle buluşturdu-
ğu, Hasat Tiyatrosu oyuncularının 
oynadığı “Emanet- Bir İnancın 
Destanı” adlı oyuna ilgi yoğundu. 
Beyşehir Belediyesi Kültür Mer-
kezindeki oyuna Eğitim-İş Konya 
Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, yö-
netim kurulu, Beyşehir Belediyesi 
Kültür Müdürü Eyüp Yağcıoğlu, 
Eğitim-İş Beyşehir Temsilcisi Al-

tan Ateş, yönetim kurulu üyeleri, 
Seydişehir Eğitim-İş Temsilcisi 
Ertan Özkaynak, yönetim kurulu, 
CHP Beyşehir İlçe Başkanı Rıdvan 
Şenyurt, Eğitim-Sen ve Türk- Eği-
tim-Sen yöneticileri, ADD Bey-
şehir ile Seydişehir yöneticileri, 
sendika üyeleri ve Beyşehir’liler 
katıldı. Başarılı bir oyun sergileyen 
Hasat Tiyatrosu oyuncuları, ayakta 
alkışlandı. n HABER MERKEZİ

Prof.Dr Hüseyin Muşmal
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Çocukluğunun geçtiği sokakları 47 yıl sonra yeniden gezecek
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 

çocukken çıktığı ağaçtan düşerek 
bacağını kıran 59 yaşındaki Şadi 
Yıldırım, 47 yıl sonra yapılan ba-
şarılı ameliyatın ardından sağlığına 
kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yıldırım, henüz 12 yaşındayken 
oyun oynamak için çıktığı ağaçtan 
düşüp sağ bacağının femur kemi-
ğini kırdı. Dönemin koşullarında 
yapılan ameliyatlarla tam olarak 
iyileşmeyen Yıldırım’ın bacağın-
da zamanla 6 santimetre kısalma 
meydana geldi. Yürümekte güçlük 
çeken ve 47 yıl boyunca 6 farklı il-
deki hastanede derdine çare bula-
mayan Yıldırım, Konya’da yapılan 
başarılı operasyondan iki gün sonra 
yürümeye başladı.

Yıldırım, yıllardır bugünlerin 
özlemini çektiğini aktardı. Bu yaşına 
kadar 6 ilin hastanelerinde derdine 
çare aradığını vurgulayan Yıldırım, 
şunları söyledi:  “Araştırmadığım 
doktor kalmamıştı. Kırıktan sonra 
sağ bacak kısalınca sol ayağım da 
yük binmesinden rahatsızlandı. 

Ardından kalçam ve belim de ağrı-
maya başladı. Yaşım ilerledikçe yü-
rümem zorlaştı. O yıllar benim için 
çok zordu. Şimdi yeniden doğmuş 
gibiyim. Koşmak, yürüyüş yapmak, 

top oynamak istiyorum. Bunlar be-
nim için geride kaldı ama hepsini 
yapacağım. Antalya’nın Manavgat 
ilçesinde yaşıyorum. Gezemediğim 
için ilçemi unuttum. Her yeri gezip 

göreceğim.”
Operasyonu gerçekleştiren Fa-

rabi Hastanesi Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet 
Arazi, hastanın, kalça eklemi rahat-
sızlığı ve yürüme güçlüğü çekme 
şikayetiyle kendilerine başvurdu-
ğunu söyledi.

KALÇA OLMASI GEREKEN 
SEVİYEYE İNDİRİLDİ

Arazi, başarılı geçen ameliyatın 
ardından Yıldırım’ın iki gün son-
ra koltuk değnekleriyle yürümeye 
başladığını anlattı. Hastanın destek 
almadan yatağına yatıp kalkabildi-
ğini dile getiren Arazi, “Bu tür va-
kalarda hastaların yatağına yatıp 
kalkabilmesi çok önemli. Yapılan 
ameliyatın başarılı geçtiğini göste-
riyor. Yıldırım’ın kalçasını ameli-
yatla olması gerektiği yere indirdik. 
Kemiğin durması gereken yerine 
bir protez taktık. Sağlığına kavuşan 
hastanın 1,5 ay sonra tamamen iyi-
leşeceğini ön görüyoruz.” sözlerine 
yer verdi. 
n AA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Evde çıkan yangın 2 
kişiyi hastanelik etti

Jandarmadan kaçak
silah operasyonu

Aksaray’da çıkan ev yangının-
da dumandan etkilenen 2 kişi has-
taneye kaldırıldı. 

Hacılar Harmanı Mahallesinde 
Cengiz Büyükküya’ya (51) ait müs-
takil evde henüz sebebi belirlene-
meyen bir nedenle yangın çıktı. 
Dumanları fark eden Büyükkaya, 
durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine 

bildirdi. 
Olay yerine gelen Aksaray Be-

lediyesi itfaiye ekipleri, hızla alev-
lere müdahale ederek yangını sön-
dürdü. 112 Acil Servis ekiplerince 
ilk müdahalesi yapılan Büyükküya 
ve yeğeni Gamze Solmaz (15) Ak-
saray Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’ne kaldırıldı. n AA

Beyşehir ilçesinde, ruhsatsız 
silah ticareti yaptığı iddia edilen 
bir şahsın evinde yapılan arama-
da 10 tabanca ele geçirildi. Konya 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 
Beyşehir ilçesine bağlı Müftü Ma-
hallesinde H.Y.’nin (54) ruhsatsız 

silah ticareti yaptığı bilgisi üzeri-
ne şüphelinin evinde arama yaptı. 
Aramada 8’i kurusıkıdan bozma 
10 tabanca, 11 tabanca şarjörü ve 
9 mermi ele geçirdi. Zanlı gözaltına 
alınırken soruşturmanın sürdüğü 
bildirildi. n İHA

Konya’da, 9 yıl önce kayıp ihbarında bulunulan teyzesinin kızını öldürdüğü ortaya çıkan şüpheli, yer göster-
me işlemi yapıldığı sırada kuzeninin adıyla ailesine mektup yazarak cinayeti gizlemeye çalıştığını anlattı 

Cinayeti gizlemek için 
mektup bile yazmış!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiple-
ri, ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi’n-
de yaşayan Zehra Özkan’ın (43) katil 
zanlısı olarak gözaltına alındıktan 
sonra suçunu itiraf eden Ramazan 
Ç’ye (43) yer gösterme işlemi yap-
tırdı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçe-
sine bağlı Akar mevkisinde işlediği 
cinayeti cumhuriyet savcısına anla-
tan Ramazan Ç, Zehra Özkan’ın iki 
kez evlenip boşandığını, ardından 
aralarında gönül bağı oluştuğunu 
söyledi.

Bu süre zarfında yaklaşık 6 ay 
boyunca görüştüklerini ifade eden 
Ramazan Ç, “Bizim buluşmalarımız 
nedeniyle kasabada dedikodular 
çıktı. Bunun üzerine Zehra’yı Antal-
ya’daki ağabeyinin evine götürdüm. 
Kendisine bir telefon alarak Akşe-
hir’e geri döndüm.” dedi.

Ramazan Ç, iki gün sonra Öz-
kan’ı isteği üzerine tekrar Antal-
ya’dan aldığını belirten Ramazan Ç, 
şöyle konuştu: “Kendisini ailesinin 
yanına bırakmak istediğimi söyle-
yince bana karşı çıktı. Yola devam 
ettik. Buraya daha önce hiç gelme-
dim. 

Zehra’nın tarif ettiği şekilde bu-

rada durduk. Biraz dinlenmek için 
araçtan indik. Bu sırada Zehra ‘Beni 
alacaksın. Almazsan evine kuma 
olarak otururum.’ diyerek bana kü-
für etmeye başladı. Ben de ikimizin 
de çocuklarının olduğunu hatırlata-
rak bu işin olmayacağını anlatmaya 
çalıştım. 

Fakat buna da tepki göstererek, 
‘Seni koca köye rezil ederim.’ deyin-
ce kendimi kaybettim. Cebimdeki 
bıçakla 2-3 defa vurduğumu hatır-
lıyorum.”

CESEDE SARILIP AĞLAMIŞ
Kendine geldiğinde kadının kan-

lar içerisinde yerde yattığını gördü-
ğünü, yaşayıp yaşamadığını kontrol 
ettiğini anlatan Ramazan Ç, “Yaşı-
yor olsaydı hastaneye götürecektim. 
Pişman oldum. Bir süre Zehra’ya sa-
rılıp ağladım. Ardından cesedi oldu-
ğu yerde bırakıp gittim.” ifadelerini 
kullandı.

‘AİLESİ MERAK ETMESİN’ 
DİYE  YAZMIŞ

Ardından Özkan’ın valizi ve eş-

yalarını da kimseye göstermeden 
yaktığını ifade eden Ramazan Ç, 
sözlerini “Zehra öldükten 1 ay sonra 
‘ailesi merak etmesin’ diye kendi ağ-
zından ‘Ben iyiyim, merak etmeyin, 
Ankara’da bir kişiyle evlenmeyi dü-
şünüyoruz.’ gibi ifadeler içeren mek-
tuplar yazdım. Belli aralıklarla 3 kez 
mektup yazıp, ailesine gönderdim.” 
diye tamamladı. Savcıya verdiği ifa-
denin ardından tekrar Konya’ya gö-
türülen zanlı, emniyetteki işlemlerin 
ardından adliyeye sevk edildi. n AA

Aksaray’da çıkan bıçaklı kavga-
da Afgan uyruklu 2 kişi yaralandı. 

Kılıçaslan Mahallesi Bediüzza-
man Bulvarı’nda iki grup arasında 

tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı 
kavgaya dönüşmesi üzerine Afgan 
uyruklu Zabiollah Rahimi (21) ile 
Hamed Tajik (15) yaralandı. İhbar 

üzerine olay yerine gelen 112 Acil 
Servis ekipleri, yaralıları Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırdı. 

Polis ekipleri, olayın ardından 
kaçan şüphelileri yakalamak için 
çalışma başlattı.
n AA

Bıçaklı kavgada Afgan uyruklu 2 kişi yaralandı
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Son yıllarda Türkiye’de bulunan STK’ların desteği ile yabancı öğrencilerin tercihi Türkiye oluyor. Konya 119 ülkeden 4 bin 500 öğrenciyi misafir ediyor. 
Burada öğrenim gören misafir öğrencilerin, mezun olduktan sonra ülkeleri ile Türkiye arasında köprü olmaları hedefleniyor  

Türkiye ile köprü oluyorlar
Eğitimin ekonomideki payı her 

geçen gün büyürken son yıllarda 
Türkiye’deki üniversiteler de ulusla-
rarası öğrenciler için cazibe merkezi 
haline gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 5 Üniversitesi ile 
Öğrenci şehri olan Konya’da bulu-
nan üniversiteler son yıllarda ulus-
lararası eğitim piyasasında yıldızı 
parlayan şehirlerden biri oldu. Bu 
çalışmalara ise Konya’da ‘Biz Bir Mil-
letiz’ sloganıyla yola çıkan İki Doğu 
İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği 
öncülük ediyor.  

Misafir öğrenciler için rehberlik, 
danışmanlık, eğitim faaliyetleri ve 
sosyal etkinlikler başta olmak üzere 
her alanda misafir öğrencilerin olan 
dernek, bu sayede Konya’nın dün-
yaya açılan penceresi oluyor. Kon-
ya’daki misafir öğrencileri ve neden 
Konya’yı tercih ettiklerini İki Doğu 
İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği 
Başkanı Murat Arslan Konya Yeni-
gün Gazetesine anlattı. Amaçlarının 
adil bir dünya kurmak olduğunu 
belirten Arslan, kardeşlik vurgusu 
yaptı. 

‘KARDEŞLİK ŞUURUNU 
OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğ-
renci Derneği’nin dünyanın dört bir 
tarafından Türkiye’ye gelen eğitim 
için gelen misafir öğrencilere eği-
tim hayatları boyunca en iyi şekilde 
hizmet verebilmek için çalıştıkları-
na devam ediyor. “Biz Bir Milletiz” 
sloganıyla yola çıktıklarını belirten 
İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğ-
renci Derneği Başkanı Murat Arslan, 
“Misafir öğrenciler için Rehberlik, 
Danışmanlık, eğitim faaliyetleri ve 
sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. 

Bu sayede farklı coğrafyalardan 
gelmiş binlerce öğrenciye aynı mil-
letin fertleri oldukları şuuru veril-
mektedir. 

İki Doğu İki Batı Uluslararası 
Öğrenci Derneği, renk, dil, din, ırk, 
mezhep, bölge ayrımı yapmaksızın 
dünyanın dört bir yanından ülkemi-
ze eğitim için gelen misafir öğren-
cilere eğitim hayatları boyunca en 
iyi şekilde hizmet verebilmek için 
çalışan uluslararası bir sivil toplum 
kuruluşudur. 

Öğrencilerimizin, farklılıkları bir 
zenginlik unsuru olarak gören, yer-
yüzünde attığı her adımda kardeşlik 
bilincini hatırlayan birer fert olarak 
yetişmeleri en önemli amacımız. İki 
Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci 
Derneği, Türkiye’nin muhtelif şehir-
lerinde misafir öğrenci çalışması ya-
pan derneklerin çatı kuruluşu UDEF 
(Uluslararası Öğrenci Dernekleri 
Federasyonu) üyesidir” ifadelerini 
kullandı.

GÖNÜLLÜ MEDENİYET ELÇİSİ 
OLUYORLAR 

Misafir öğrencilerin “gönüllü 
medeniyet elçisi” olarak ülkelerine 
dönmelerini temel gaye edindik-
lerini ifade eden Arslan, “Misafir 
öğrencilerimizin İki Doğu İki Batı 
UÖD çatısı altında evrensel kardeş-
lik bilincine sahip, temel dinî bilgiler 
açısından donanımlı, modern dün-
yayı ve dünya sistemini tanıyan, 
organizasyon kabiliyeti yüksek, ül-
kesinin durumunun ve ihtiyaçlarının 
farkında, İslam kültür ve tarihinin 
ana hatlarına vâkıf, farklılıklara karşı 
müsamahalı birer ‘gönüllü medeni-
yet elçisi’ olarak ülkelerine dönme-
leri temel gayemizdir. İki Doğu İki 
Batı Uluslararası Öğrenci Derneği, 
bünyesindeki öğrencilere eğitim ve 

rehberlik hizmeti vermenin yanında, 
misafir öğrencilere maddi ve manevi 
destek sağlamayı, öğrencilerin karşı-
laştığı her türlü sıkıntıda onlarla be-
raber olmayı bir misyon edinmiştir. 
Derneğimiz 2010 yılından bu yana 
aktif şekilde çalışmalarını yürütmek-
tedir” dedi.

‘MİSAFİR ÖĞRENCİ SAYISI 
GİDEREK ARTIYOR’

Derneğin kurulduğu 2010 yılın-
dan bu yana Konya’daki Misafir öğ-
renci sayısının gün geçtikçe artığına 
dikkat çeken Arslan, “Derneğimizin 
kurulduğu 2010 yılında Konya’da 
800 misafir öğrenci vardı. Türkiye’de 
ise 26 bin öğrenci vardı. Şuanda 
Konya’mızda 4 bin 500 Misafir öğ-
renci bulunmaktadır.  

Türkiye’deki sayı ise 176 bin’e 
ulaştı. Misafir öğrencilerin Konya’da-
ki üniversitelere dağılımına baktı-
ğımızda Selçuk Üniversitesi, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi, Konya 
Teknik Üniversitesi, KTO Karatay 
Üniversitesi ve Konya Gıda ve Ta-
rım Üniversitesi şeklinde sıralanıyor.  
119 ülkeden Uluslararası öğrenci 
kardeşimiz Konya’mızda eğitimlerini 
sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE İLE KÖPRÜ OLUYORLAR’
Türkiye’de ve Konya’da eğitim 

gören misafir öğrencilerin ülkeleri 
ile Türkiye arasında köprü oldukları-
nı vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle 
sürdürdü,  “Uluslararası öğrencile-
rin bir kısmı Konya’yı kendisi tercih 
ederken, bir kısmı da gönderiliyor.  
Konya’ya ve ülkemize gelen öğrenci-
lerin bir kısmı devletimizin bursu ile 
geliyor. Devletimizin Türkiye burs-
ları ile yine Türkiye Diyanet Vakfı 
burslarıyla ya da kendi imkânları ile 
geliyorlar.  Konya’da eğitim gören 4 
bin 500 öğrencinin büyük bir kısmı 
kendi imkânları ile Konya’ya eğitim 
almaya geliyorlar. 

Bin 300-Bin 500 öğrencimizde 
Türkiye bursları ile gelen öğrenciler.
Öğrencilerin Konya’yı tercih etmele-
rindeki en büyük sebep Konya’daki 
eğitim kalitesi. Bunun yanında Kon-
ya’nın yaşanabilir bir şehir olmaması 
da en önemli tercih sebeplerinden 
biri. Dindar bir şehir olması, Ucuz 
bir şehir olmasının yanında Konya 
insanın yardımsever ve misafirper-

ver olduklarını bildikleri içinde ter-
cih ediyorlar. Son yıllarda ülkemizi 
ve şehrimizi eğitim için tercih eden 
öğrenci sayısında ciddi bir artış söz 
konusu.  Artışın sebebi ise hem 
devletimizin politikası hem de Tür-
kiye’nin yurtdışına reklam yapması. 
Hem de Konya’da ya da ülkemizde 
eğitim almakta olan ve mezun olan 
öğrencilerimizin ülkelerindeki öğ-
renci adaylarına ülkemizi tavsiye et-
meleri, Mezun Olan öğrencilerimizin 
Kurmuş oldukları Türkiye Mezunları 
Dernekleri vasıtasıyla ülkemizi ve 

eğitim imkânlarını anlatan birer gö-
nüllü elçi olması bu sayıyı etkiliyor. 
Bizler ülkemizde misafir öğrenci-
lerimiz ile köprü kurarken, misafir 
öğrencilerimiz de kendi ülkelerinde 
Türkiye ile köprü kuruyor.  Burada 
eğitimlerini tamamlayan misafir öğ-
rencilerimiz gönüllü birer elçi oluyor-
lar.  

Bu öğrencilerin gönüllü elçi ol-
ması öğrencilerin ülkemizden mem-
nun ayrılması ile mümkün oluyor. 
Bizler uluslararası öğrencilerimizin 
ülkemizden ve şehrimizden prob-

lemsiz ayrılmaları için tüm çalış-
maları ve gayreti gösteriyoruz. Yine 
öğrencilerimiz ile kalıcı köprüler kur-
mak için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz 
mezun olduktan sonra da iletişimi-
mizi sürdürerek gönül köprüsünü 
sürdürmeyi hedefliyoruz.” 

‘ADİL BİR DÜNYA’NIN KURULMASI 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Dernek olarak adil bir dünya ku-
rulması için çalıştıklarını dile getiren 
Arslan, “Misafir öğrencilerimizde 
vefa duygusu hâkim.  Mezun öğren-
cilerimiz mezun olduktan sonra da 
derneğimizi ve çalışmalarını yakın-
dan takip ediyorlar. Bizleri zaman 
zaman arayıp soruyorlar. Bizler za-
man zaman onları arayıp iletişimi 
sürdürüyoruz. Yine bizleri arayarak 
bizler gibi STK kurmak isteyen öğ-
renci kardeşlerimiz istişarelerde 
bulunuyorlar. Onlara bu konularda 
yardımcı oluyoruz.  Ticaretle uğra-
şan kardeşlerimiz bizlerle istişare 
ediyorlar. Bizler burada öğrencile-
rimizin gurbet hasretini dindirme-
ye çalışıyoruz. Hastalıkta-sağlıkta, 
üzüntüde-sevinçte yanlarında olma-
ya gayret ediyoruz.  

Mezun olan öğrencilerin bir 
kısmı mezun olduktan sonra Türki-
ye’ye vefasını göstermek için burada 

kalmak istiyor. Bir kısmı ise ülkesine 
dönerek orada hizmetlerine devam 
ediyor. Misafir öğrencilere Türki-
ye’nin kapılarını açması bu öğrenci-
lerin ülkemizi ve insanlarımızı daha 
yakın tanımasına katkı sağlıyor. Aynı 
zamanda Türkiye’yi kendi ülkele-
rinde doğru anlatmalarını sağlıyor. 
Misafir öğrenciler uluslararası alan-
da Türkiye’ye yönelik yapılan yanlış 
haber ve algıları burada öğrendikleri 
doğruları ülkelerine aktararak yıkı-
yorlar” şeklinde konuştu. 
‘İNSAN YETİŞTİRMEK İÇİN DESTEĞE 

İHTİ YACIMIZ VAR’
İnsan yetiştirmek için desteğe 

ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken 
Arlan, şunları kaydetti, “Dünyanın 
büyük bir çoğunluğunda savaşların, 
yoksullukların, acıların, gözyaşla-
rının, sömürünün, adaletsizliklerin 
olduğunu hep birlikte görüyor ve ya-
şıyoruz. Bu durumları gördükçe üzü-
lüyoruz, buğz ediyoruz, imkânımız 
varsa insani yardım gönderiyoruz. 
Elhamdülillah toplumumuz duyarlı 
ve kriz ve yoksunluk olan bölgelere 
yardımlarını esirgemiyor. Ancak bu 
yardımlarımız hiçbir zaman kalıcı 
çözümü oluşturmuyor. 

Kalıcı çözümler kriz olan, yokluk 
olan, sorun olan ülkelere katkı suna-
cak, oraları imar edecek, kalkındıra-
cak kalifiye insanlarla olacak. 

Bu sebeple diğer yardımlarımızı 
devam ettirirken insan yetiştirmeye, 
burada eğitim gören kardeşlerimizin 
eğitimlerini en iyi şekilde tamam-
layarak, ülkelerinin, bölgelerinin 
kalkınmasına, ülkeleri ile Türkiye 
arasında ilişkileri her yönüyle gelişti-
recek kaliteli insanlar olmasına katkı 
sunmamız gerekiyor. Şehrimizde 
eğitim gören öğrencilerin bir kısmı-
nın eğitimlerini sürdürecek imkânı 
yok.  Eğitim alarak kendine, ailesine, 
ülkesine katkı sunmaktan başka ça-
resi de yok. 

Başarılı ama imkânsızlıktan do-
layı eğitimini sürdürmekte zorlanan 
kardeşlerimiz için, Hayırseverlerden 
yapacakları hayırlardan İnsan Yetiş-
tirmeye Pay ayırmalarını rica ediyo-
rum. Adil Bir Dünya’nın Kurulması-
na vesile olmamız dileğiyle herkesi 
Allah’a emanet ediyorum.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

AKKO MAKİNA TAKIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: KOS BÖLGESİ BÜYÜKKAYACIK OSB MAH. 
IŞIKTEPE SOK. NO:6 SELÇUKLU/KONYA

ik@akko.com.tr

 Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;
• Askerlikle ilişiği olmayan,
• 30 yaşını geçmemiş,
• Gelişime ve yeniliklere açık olan,
• En az 2 yıl CNC dik işleme ya da CNC torna’da çalışmış,
• Ölçü aletlerini bilen (mikrometre, kumpas, mihengir vs.),
• Ustalık belgesi ya da mesleki yeterlilik belgesi bulunan,
• Uzun vadede çalışmayı düşünen,
• Mesai ve vardiya engeli bulunmayan iş arkadaşı 

aramaktayız.
• En az öğrenim seviyesi: Teknik lise
• Cumartesi Pazar tatil

CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRÜ 
                                      ARAMAKTAYIZ

TEL : (0332) 239 17 57 (137)

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Çumra Okçu Mahallesi doğalgaza kavuşuyor
Geçen ay Okçu Mahallesi’ne do-

ğalgaz müjdesini veren Çumra Bele-
diye Başkanı Halit Oflaz, mahalleye 
kavuşturulacak doğalgaz için düzen-
lenen törende kaynağı yaptı. 

Çumra’da ilk kez merkez dışında 
Okçu Mahallesine doğalgaz veril-
mesi için 1 ay önce Selçuk Gaz Şir-
keti tarafından çalışmalara başlandı. 
Çalışmaların sonlanmasıyla birlikte 
doğalgazın mahalleye verilmesi aşa-
masına gelindi. Düzenlenen törende 
konuşan Çumra Belediye Başkanı 
Halit Oflaz, “Şükürler olsun ki 6 ay-
lık çalışmalarımız sonucunda Okçu 
Mahalleli hemşehrilerimizin yıllarca 
beklediği doğalgazına kavuşması 
için ilk kaynağı yapacağız. Selçuk 
Gaz şirketimiz, Selçuk Gaz Proje 
Sorumlumuz Sayın Mustafa Öztürk 
Bey ve Cengiz Holding’in katkılarıy-
la doğalgaz mahallemize getirilmiş 

oldu” diye konuştu. 
‘YATIRIMLARA TEŞVİK İÇİN 

DOĞALGAZI ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGEMİZE GETİRMEYİ İSTİYORUZ’

“Bundan sonraki hedefimiz Or-

ganize Sanayi Bölgemiz başta olmak 
üzere Çumramızda yakınlığına ve 
nüfus yoğunluğuna göre diğer ma-
hallerimize doğalgaz getirebilmek 
olacaktır” diyen Halit Oflaz, “Konya 

ile Çumra arasında 1 milyon met-
rekare alanda kurulan Organize Sa-
nayi Bölgemize Sayın Çevre ve Şe-
hircilik Bakanımız Murat Kurum’un 
destekleri ile birlikte 8, 5 milyon 

metrekarelik bir alanın tahsis işlemi 
başladı. 400 parsellik bu geniş alanı-
mıza 350 fabrikamızın kurulabilece-
ği anlamına gelir. Bu fabrikalarımız 
üzerinden 10 yıl da geçse Çumra-

mıza yapılacaktır. Bu yatırımı teşvik 
edebilmek için doğalgazı Organize 
Sanayi Bölgemize getirmeyi istiyo-
ruz. Bizim amacımız elbette Çum-
ramızın 53 mahallesine doğalgazın 
gelmesi yönünde ancak bunun ula-
şım yönü de var. 

İmkanlar çerçevesinde doğalga-
zı ulaştırabileceğimiz mahallerimize 
getirmeye çalışacağız inşallah” ifa-
delerini kullandı. 

Törende doğalgaz çalışmaları ile 
ilgili teknik bilgiler veren  Selçuk Gaz 
Proje Müdürü Mustafa Öztürk de 6 
aylık görüşme sürecinde Çumra Be-
lediye Başkanı Halit Oflaz’ın Okçu  
Mahallesine doğalgaz getirilmesin-
de çok ciddi çalışmalarının olduğu-
nu dile getirerek. 2020 yılında Okçu 
Mahallesinde doğalgazın kullanılabi-
leceğini söyledi.

n HABER MERKEZİ

Otomobildeki LPG 
tankı patladı: 3 yaralı

Konya’da bir sanayi sitesin-
de otomobilin LPG tankının pat-
laması sonucu 3 kişi yaralandı. 
Olay, merkez Selçuklu ilçesinde 
bulunan Eski Sanayi bölgesinde 
meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, LPG tamiratı yapılan bir 
araçta belirlenemeyen nedenle 
patlama meydana geldi. Patlama-
da Mevlüt G., Cevheri Y. (24) ve 

Rıza A. yaralanırken, olay yerine 
çok sayıda ambulans ve itfaiye 
ekibi sevk edildi. Vücudunda 1. ve 
2. derece yanık bulunan yaralılar 
ambulansla çevredeki hastanele-
re kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle 
çevredeki iş yerleri ve araçlarda 
hasar meydana geldi. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.
n İHA

Adana Çevreyolu’nda köprülü kavşaktan geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybet-
tiği TIR, kontrolden çıkarak refüje çarptı. TIR’ın kupası köprüden aşağı düştü!

Akılalmaz kazayı TIR 
sürücüsü ucuz atlattı

Konya’da sürücüsünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesi sonu-
cu refüje çarpan TIR köprüde asılı 
kalırken, TIR’ın kupası ise köprüden 
düştü. Kazada TIR sürücüsü yara-
landı.

Kaza, 13.00 sıralarında merkez 
Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Ma-
hallesi Adana Çevre Yolu üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, adliye istikametinden merkez 
istikametine seyir halinde olan Sü-
leyman D. idaresindeki 42 BTY 39 
TIR, köprülü kavşakta sürücünün 

direksiyon hakimiyetini kaybetme-
si sonucu refüje çarptı. Çarpmanın 

etkisiyle TIR’ın dorsesinde bulunan 
konteynerin çarptığı TIR’ın kupası 

köprüden aşağıya düştü. Çevrede-
ki diğer sürücülerin ihbarı üzerine 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Kazada yaralanan sürü-
cü Süleyman D., sağlık görevlileri-
nin müdahalesinin ardından Konya 
Numune Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle 
çevre yolunda trafik bir süre kontrol-
lü olarak sağlandı. Sürücü Süleyman 
D’nin hayati tehlikesinin bulunma-
dığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme 
başlatıldı.
n İHA
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Öğrencilere ara tatil için önemli tavsiyeler
Bu yıl başlayan uygulamayla tüm Tür-

kiye’deki ilk ve orta dereceli okullarda 18-
22 Kasım tarihleri arasında ilk kez ara tatil 
yapılacak. Kısa süreli de olsa bu tatil döne-
minin nitelikli ve verimli geçmesi için Kon-
ya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversite-
si Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı ve Çocuk 
Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(KARÇEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice 
Yalçın öğretmenlere, anne babalara ve ço-
cuklara yönelik hatırlatmalar yaptı.Ara ta-
tilin başlamasına az bir zaman kala Konya 
Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi 
Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı ve Çocuk 
Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(KARÇEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hati-
ce Yalçın öğretmenlere, anne babalara ve 
çocuklara ara tatilin verimli kullanılmasına 
yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

‘BU TATİL SAYESİNDE ÇOCUKLAR VE 
EĞİTMENLER NEFES ALACAK’

Yalçın “Bu tatil sayesinde çocuklar ve 

eğitmenler nefes alacak. Toprağın nada-
sa bırakıldığında daha bereketli olduğu 
gibi zihinlerin de dokuz günlük bir zaman 
diliminde dinlenmesi herkes için iyi ola-
caktır. Hem öğrenciler hem de eğitmen-
ler çoğunlukla yoğun bir tempoda okula 
gidiyorlar. Sabah erken kalkmak, kurslara 
gitmek bir zaman sonra yoruyor ve verim 
düşüyor. Bu bir haftalık dinlenme dönemi-
ni herkes kendine zaman ayırarak geçire-
bilir” dedi.

‘ARA TATİL, ÇOCUK İLE İLETİŞİMİ 
GÜÇLENDİRECEK HARİKA BİR FIRSAT’
Anne babaların da evde nitelikli zaman 

geçirmeye yönelik ortam hazırlamaları ge-
rektiğini vurgulayan Yalçın “Ara tatil dö-
neminde çocukla her fırsatta sohbet edil-
meli. Örneğin anne ve baba kendi günlük 
hayatından bahsedebilir, birlikte kitap ya 
da gazete okunabilir, film seyredip birlik-
te yorumlanabilir, çocuğun kuzenleriyle, 
akranlarıyla ve akrabalarla görüşmesi sağ-

lanabilir. Çocuğun yaşı ve gelişim düzeyi 
dikkate alınarak kısa geziler yapılabilir. Ak-
şam yemekleri ve kahvaltıların neşe içinde 
ve keyifli geçmesi için çocukla birlikte ye-
mek hazırlanabilir. 

Okul dönemindeki çocuklar bilmece-
leri, puzzle yapmayı, ufak rekabet içeren 
oyunları, bulmaca çözmeyi çok severler. 
Bunları aile bireyleri ile birlikte yapmayı 
daha çok severler. Ara tatil, çocuk ile ile-
tişimi güçlendirecek harika bir fırsat” şek-
linde konuştu.

Çocukların sınava odaklanmak yerine 
keşfederek, spor yaparak, bilim ve sanat 
etkinliklerine katılarak öğrenmeleri gerek-
tiğinin altını çizen Yalçın, “Ara tatil döne-
minde çocuklara ders çalışmaları için baskı 
yapılmamalıdır, bunun yerine dinlenerek, 
eğlenerek ve keşfederek öğrenme fırsat-
ları oluşturulması gerekir.” diyerek bilgi 
verdi.
n HABER MERKEZİ

Hüma Okulları arkeolojik gezi 
listesine Çatalhöyük’ü de ekledi. Or-
taokul öğrencileriyle birlikte Çatahö-
yük’e gezi düzenleyen Hüma Okul-
ları, öğrencilerin yerinde görerek 
öğrenmesine ve uygulamalı eğitime 
çok önem verdiklerini ifade etti.

Konya ilinin Çumra ilçesinde yer 
alan Çatalhöyük, 1958 tarihinde keş-
fedilmiştir. Neolitik Dönem’e ait en 
eski yerleşimlerden bir tanesi olarak 
tanımlanan Çatalhöyük; ilk ev mi-

marisi ve ilk manzara resmi ve inanç 
eserleri gibi özgün buluntuları ile in-
sanlık tarihine ışık tutmaktadır. Bu 
nedenle hem Konya’da yaşayanlar 
için hem de öğrenciler için mutlaka 
görülmesi gereken yerlerden biri ola-
rak ifade edilmektedir. Neolitik kent 
Çatalhöyük’te bulunan ilk kalıntılar 
milattan önceye dayanmakla birlikte 
öğrencilerin derslerde teorik olarak 
öğrendikleri bilgileri yerinde görme-
leri için bir fırsat oluşturmaktadır. 

Uluslararası anahtar olarak tanımla-
nan Çatalhöyük’te öğrenciler “kent, 
ziraat ve medeniyet” kavramlarının 
anlamlarını öğrenirken aynı zaman-
da kalıntıların boyutu, yaşayan top-
lumun yoğunluğu, güçlü sanatsal ve 
kültürel gelenekler ve zaman içinde-
ki sürekliliğin benzersiz bileşimini de 
yakından görmüş oldular. UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne adını yazdı-
ran Neolitik kent öğrencilerin ilgisini 
çekmiş olmakla birlikte, gezi saye-

sinde öğrenciler eski-yeni mimariyi 
karşılaştırmış, çeşitli insan ve hay-
van figürlerini keşfetmiş, döneme ait 
inançları gözlemleme imkanı yakala-
mıştır. Öğrenciler, okul yönetiminin 
sıklıkla yapılan öğretici gezilerinden 
çok memnun olduklarını, bu şekilde 
öğrendikleri bilgilerin çok daha kalıcı 
olduğunu ve Çatalhöyük’te yaşama 
dair bulunan kalıntıların hayranlık 
verici olduğunu ifade ettiler.
n HABER MERKEZİ

‘Canım Ol’ Projesine 
Çumra Karkın’dan destek

Diltaş Anadolu Lisesi’nde
farklı bir felsefe etkinliği

eTwinning ‘Canım Ol’ projesi 
ortaklarından Karkın Cumhuriyet 
İlkokulu 2.sınıf öğrencileri ve öğ-
retmeni Ayşegül Çolak tarafında 
yürütülen kan ve kök hücre bağış 
kampanyası Çumra Karkın mahal-
lesinde Türk Kızılay’ı tarafından 
gerçekleştirildi. 

e-Twinning ‘Canım Ol’ projesi 
ortaklarından Karkın Cumhuriyet 
İlkokulu 2. sınıf öğrencileri ve öğ-
retmeni Ayşegül Çolak tarafında 
yürütülen kan ve kök hücre bağış 
kampanyası 11 Kasım 2019 tari-

hinde Çumra Karkın mahallesinde 
Türk Kızılay’ı tarafından gerçekleş-
tirildi. 

Sınıf öğretmeni Ayşegül Çolak, 
kampanya çerçevesinde 48 kan ve 
2 adet kök hücre bağışının yapıldı-
ğını belirtti. Çolak, bu sayıyı proje 
devamında düzenlenecek etkin-
liklerle, halkın kan bağışının öne-
mi hakkında farkındalık sağlayıp, 
Nisan ayında yapılacak olan ikinci 
bağış kampanyasıyla daha da art-
tırmayı hedeflediklerini söyledi.
n HABER MERKEZİ

Diltaş Anadolu Lisesi Felsefe 
Bölümü öğretmenleri ve öğrenci-
leriyle “Felsefe Günü” dolayısıyla 
okullarında farklı etkinlikler düzen-
ledi. Okul bahçesinde düzenlenen 
etkinlikte ilk dikkat çeken “Felsefe 
Ağacı” oldu. Pek çok filozofun fo-
toğraflarının ve fikirlerinin  oluş-
turduğu kartları asan öğrenciler 
kendi notlarını da eklediler. Okul 
bahçe duvarlarına Grafit Felsefe 
çizimleri ve yazılarıyla donatan öğ-
renciler “Meşhur İyonya Çiğköfte-
cisi”  adlı stant açarak çiğköfte yap-
tılar ve etkinliğe katılanlara ikram 
ettiler. Felsefe Öğretmeni Hasan 
Hüseyin Doğan, etkinlikte yaptı-
ğı konuşmada, felsefenin hakikati 
arama ve bulma çabası olduğunu 

söyledi. Doğan, “Yaşama ve insa-
na dair meselelere felsefi bir bakış-
la yaklaşmak, felsefenin gündeme 
gelmesini sağlamak amacıyla Me-
ram Diltaş Anadolu Lisesi ve Diltaş 
40. Yıl Anadolu Lisemizde Felsefe 
Öğretmenimiz Ayşegül Günerus 
ve öğrencilerimiz ile Dünya Fel-
sefe Günü etkinlikler, sergiler ve 
pek çok farklı aktiviteler düzenle-
dik. Huzurlu, adil ve daha güzel 
bir dünya kurmak, gençlerimizi o 
dünya içerisinde yaşamalarını sağ-
lamak tek amacımızdır. Zira felsefe 
insanın kendini gerçekleştirme uğ-
raşıdır. Bilgiyi sevmek ve bilginin 
peşinde koşmak gerekir” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 19’uncusu 
gerçekleştirilen Uluslararası Kısa-Ca Film Festivali’nde 3 farklı dalda dereceye giren filmler ödüllendirildi

19. Kısa-Ca ödülleri 
sahiplerini buldu

Selçuk Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi tarafından düzenlenen 19. 
Uluslararası Kısa-Ca Öğrenci Film-
leri Festivali ödül töreni gerçekleşti.

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleşen törene; İleti-
şim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ah-
met Kalender, dekan yardımcıları, 
Sinema sanatçıları; Yılmaz Gruda, 
Yusuf Sezgin, Tamer Levent, Ay-
tekin Çakmakçı, Nesli Çölgeçen,  İl 
Kültür ve Turizm Yetkilileri, dekan-
lar, yüksekokul müdürleri, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Ödül töreni öncesinde merhum 
usta Yönetmen Halit Refiğ’in eşi 
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Gülper Refiğ piyanosu ile Başak 
Aker Özköse ise kemanıyla müzik 
dinletisi gerçekleştirdiler. 

Açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren İletişim Fakültesi Radyo Televiz-
yon Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Aytekin Can “19. Uluslararası Kı-
sa-Ca Öğrenci Filmleri Festivali ödül 
töreninde birlikteyiz. Yurt içinden 
ve yurt dışından birçok konuğumuz 
var. Hepiniz hoş geldiniz. Ödül alan 
veya alamayan gelecek yıllarda ala-
cak olan bütün kısa filmcileri tebrik 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Deneysel, animasyon, kurmaca 

ve belgesel dalı jüri üyelerine SÜ 
İletişim Fakültesi öğretim üyeleri 
tarafından ödül heykelcikleri takdim 
edildi. Uluslararası kategoride üç 
ödül verildi. Uluslararası Kategoride 
en iyi “Deneysel Film” ödülünü Di-
lara Şahin’in yönetmenliğini yaptığı 
“Same Tıme Place” isimli film; en iyi 
“Belgesel Film” ödülünü Gisela Car-
bajal Rodriguez’in yönetmenliğini 
yaptığı “Oro Blanco”; en iyi “Kurma-
ca Film” ödülünün sahibi ise Leila 
Noroozi’nin yönetmenliğini yaptığı 
“The Black Way” isimli film oldu.

Ulusal dallar da ise ilk ödül 
“Animasyon” dalında verildi. En iyi 
“Animasyon” film ödülünü Selçuk 
Üniversitesi’nden Eren Bektaş’ın 
yönetmenliğini yaptığı “İnsan! Dur 

Bir Dakika” isimli film; “Animas-
yon Dalı Özel Ödülünü” ise Bilkent 
Üniversitesi’nden Gürkan Güler’in 
yönetmenliğini yaptığı “Açlık” isimli 
film oldu.

En iyi “Deneysel” film ödülünü 
Selçuk Üniversitesi’nden Berat Bin-
göl’ün yönetmenliğini yaptığı “Bir 
Zamanlar” isimli film; “Prof. Dr. 
Alim Şerif Onaran Deneysel Dalı 
Özel Ödülünü” kazanan ise İzmir 
Ekonomi Üniversitesi’nden Begüm 
Aksoy’un yönetmenliğini yaptığı 
“Gündüz Düşleri” isimli film oldu.

Belgesel Dalında ise 4 ayrı film 
ödül almayı hak kazandı. “En İyi 
Belgesel Ödülü” kazanan Çanakka-
le Üniversitesi’nden Fatih Ertekin’in 
yönetmenliğini yaptığı “Yaylacı” 

isimli film oldu. İkincilik ödülü olan 
“Suha Arın Belgesel Dalı Özel Ödü-
lü’nü” kazanan Gümüşhane Üni-
versitesi’nden Tolunay Tekmek’in 
yönetmenliğini yaptığı “Pembe 
Kimlik” isimli film; “Belgesel Dalı 
Kemal Öner Özel Ödülünü” kaza-
nan Hacı Bayram Veli Üniversite-
si’nden Cihan Deniz’in yönetmenli-
ğini yaptığı “Yukarı Bak” isimli film;  
Belgesel Dalı Özel Ödülünü kazanan 
ise Selçuk Üniversitesi’nden Ali Av-
şar’ın yönetmenliğini yaptığı “Yaşım 
Altı” isimli film oldu. 

Kurmaca dalında ise üç ayrı ödül 
verildi. En iyi “Kurmaca Film” ödü-
lünü kazanan Dokuz Eylül Üniver-
sitesi’nden Gökhan Kaya’nın yönet-
menliğini yaptığı “Ah Bir Ataş Ver” 
isimli film; “Aykut Oray Kurmaca 
Dalı Özel Ödülünü” kazanan Mimar 
Sinan Üniversitesi’nden Cahit Kaya 
Demir’in yönetmenliğini yaptığı 
“Fegere” isimli film; ‘Kısa-Ca Film 
Atölyesi Kurmaca Dalı Jüri Özel 
Ödülünün’ sahibi ise Mersin Üniver-
sitesi’nden Engin Korkut’un yönet-
menliğini yaptığı “El Feneri” isimli 
film oldu. 19. Kısa-Ca Uluslararası 
Öğrenci Filmleri Festival ödül töre-
ni toplu fotoğraf çekiminin ardından 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Hüma Okulları Çatalhöyük’ü gezdi
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Bölgenin jeotermal kaynakları değerlendirilecek
KOP İdaresi ile TÜBİTAK TÜSSİDE 
iş birliğinde yürütülen ‘KOP Bölgesi 
Jeotermal Kaynakların Değerlen-
dirilmesi Projesi’nin Genişletilmiş 
Sektörel İstişare Toplantısı Konya’da 
yapıldı. Bölgenin jeotermal kay-
naklarının etkinliğinin artırılmasına 
yönelik eylem planlarının oluştu-
rulacağı projede Tarım ve Turizm 
sektörlerinde özel oturumlar gerçek-
leştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma ile TÜBİTAK Tür-
kiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü 
(TÜSSİDE) iş birliğiyle 2019 yılında 
başlayan proje ile Aksaray, Kara-
man, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, 
Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinden 
oluşan KOP Bölgesindeki jeotermal 
kaynakların bölge ekonomisine ve 
kalkınmasına katkısının artırılması 
amaçlanıyor. 
Turizmden tarıma, endüstriyel kul-
lanımlardan enerji alanına kadar 
mevcut ve olası uygulamaların de-
ğerlendirildiği proje kapsamında 
hali hazır durum analizleri, saha 

araştırmaları, uzman görüşmeleri ve 
yapılacak teknik analizler sonucunda 
bölgedeki kaynaklar ile ilgili katma 
değerli kullanım önerilerini içeren 
raporlama çalışmaları gerçekleştiri-
liyor.
Yurtiçi ve yurtdışındaki jeotermal 
kaynakların ve başarılı uygulama-
ların ziyaretiyle başlayan ardından 
bölge illerindeki jeotermal kaynak 
envanterinin oluşturulması ve İl 
Odak Grup Toplantıları ile sürdürü-
len projenin Genişletilmiş Sektörel 
İstişare Toplantısı idarenin Büyük 
Selçuklu Toplantı Salonunda ger-
çekleştirildi.

‘BÖLGENİN JEOTERMAL 
KAYNAKLARI VERİMLİ 

KULLANILACAK’
KOP Bölgesinin görece geri kal-
mış yanlarını belirlemek ve alan-
larda ekonomik, sosyal ve kültürel 
kaynakları değerlendirerek, kamu 
kaynaklarının planlı ve programlı 
bir şekilde yatırıma dönüşmesini 
sağlamak amacıyla faaliyet yürüten 
KOP İdaresi Başkanlığının jeotermal 
kaynaklarında verimli ve etkinliğinin 
maksimum seviyede kullanılmasına 
yönelik projelere büyük önem ver-
diğini ifade eden KOP İdaresi Baş-
kanı İhsan Bostancı, bu doğrultuda 

2019 yılında TÜBİTAK TÜSSİDE 
işbirliğiyle uygulamaya konulan 
‘KOP Bölgesi Jeotermal Kaynakların 
Değerlendirilmesi Projesi’nin emin 
adımlarla ilerlediğini söyledi.
Proje kapsamında ilk olarak bölge 
genelindeki mevcut jeotermal kay-
naklarının envanterinin çıkarıldığını 
söyleyen Başkan Bostancı; “Ye-
rinde yapılan tespitlerle bölgenin 
en güncel jeotermal kaynak verisi 
oluşturuldu. İlgili kurumlardan alına 
jeotermal kuyu yeri bilgililerine göre 
bölgemizde 256 adet kuyu bulun-
makta. Ancak 110 tanesi yerinde 
tespit edilebilmiş ve bunların da 

sadece 66’sının faal olarak çalıştığı 
saptanmıştır. Su kuyularında yapı-
lan analizlerin ardından Temmuz ayı 
içerisinde bölge illerinde Odak Grup 
toplantıları gerçekleştirildi ve analiz 
sonuçlarıyla elde edilen ilk bulgular 
burada katılımcılarda paylaşıldı. Bu 
veriler ışığında sektör uzmanı da-
nışman hocalarımız ile detay analiz 
çalışmaları yürütülmüş olup bölge-
miz için mevcut durum ve gelecek 
planlaması için yol haritası çıkarılma 
faaliyetleri yürütülmüştür. Bu top-
lantıda ise çalışmada öncelikli sek-
tör olarak karşımıza çıkan Tarım ve 
Turizm alanlarında jeotermal kay-

nakların kullanılmasına yönelik ola-
rak az önce bahsedilen çalışmaların 
çıktıları katılımcılar ile paylaşılacak, 
elde edilen bulgular tartışılarak proje 
paydaşlarımızın katılımı ile nihai ha-
lini alacaktır” dedi.
Projenin sonraki aşamasında mev-
cut jeotermal kaynakların, istihdamı 
da teşvik edecek şekilde, bölgesel 
kalkınmada daha etkin bir rol alması 
için nasıl kullanılması gerektiğinin 
belirleneceği çalışmaların yapılaca-
ğına dikkat çeken Başkan Bostancı, 
bu doğrultuda jeotermal kaynaklara 
yatırım yapmayı planlayan yatırım-
cılar içinde önemli bir yatırım rehbe-
ri hazırlanacağını belirtti. TÜBİTAK 
TÜSSİDE adına proje araştırmacısı 
Aylın Turaç’ın sunumunun ardın-
dan Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Hüse-
yin Öztürk Tarım Sektörü alanında, 
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi 
Turizm İşletmeciliği Bölümü öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Mete Sezgin ise 
Turizm Sektörü alanında özel otu-
rum gerçekleştirdi.n HABER MERKEZİ

Ürünleri markalaşacak,
Beyşehir’i dünya tanıyacak

Karapınar’da kentsel 
dönüşüm yıkımı başladı

Beyşehir ilçesinde, “Ürün-
lerimiz markalaşıyor, Beyşehir’i 
dünya tanıyor” konulu proje kap-
samında İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nde görevli persone-
lin markalaşma eğitimi alacağı 
bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nden konuyla ilgili ya-
pılan yazılı açıklamada, kurum ta-
rafından hazırlanan “Ürünlerimiz 
markalaşıyor, 

Beyşehir’i dünya tanıyor” ko-
nulu projenin teknik destek prog-
ramı çerçevesinde destek talep 
edilen Mevlana Kalkınma Ajansı 

(MEVKA) tarafından kabul edildi-
ği belirtildi.

Açıklamada, proje kapsa-
mında, tarımsal konularda mar-
kalaşma ve coğrafi işaretleme 
hususlarını içeren eğitim progra-
mının kabul edildiği ifade edile-
rek, “Beyşehir İlçe Tarım Müdü-
rümüz Mehmet Kaya ile MEVKA 
yetkililerinin de hazır bulunduğu 
protokol sözleşmesi çerçevesinde 
taraflarca imzalar atılmıştır. Bu 
proje kapsamında İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüz persone-
line markalaşma konusunda eği-
timler verilecektir.” denildi. n AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ) tarafından Karapınar’da 
yapılacak Çetmi Pınarbaşı “Kent-
sel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” 
için binaların yıkımına başlandı. 
Proje kapsamında 80 bin metre-
karelik alanda yapılacak kentsel 
dönüşümle bölgeye 503 yeni ko-

nut ve ticarethanenin yapılması 
planlanıyor. 

Öte yandan bina sahipleri yı-
kım öncesi yıllardır oturdukları 
evlerini arkalarında bırakıp gider-
lerken oldukça duygusal anlar ya-
şadı. Başlatılan yıkım işlemlerinin 
2 ayda tamamlanması planlanı-
yor. n AA

16 litre suyla marjinal arazilerde ağaç yetiştirme imkanı sağlayan ekobox isimli sistem, yapılan araştırmada yüzde 95 başarı-
ya ulaştı. 1500 litre su ile yüzde 80 başarı oranına ulaşılabilen damlama sulama sistemine göre büyük avantaj elde edildi

Çölleşmiş arazide 16 litre 
su ile fidan büyüttüler

Çölleşmeyle Mücadele Genel 
Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar Genel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü, Selçuk 
Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi, Ekofen ve TEMA Vak-
fı tarafından Konya’nın Karapınar 
ilçesindeki Çölleşme ve Erozyon 
Araştırma Merkezi’ne ait “çölleş-
miş” arazide 3 yıl boyunca 900 fi-
dan üzerinde araştırma yapıldı. 

Araştırmada, 300’er fidanlık, 
“susuz yöntem”, “damlama sula-
ma” ve “ekobox” sisteminin kulla-
nıldığı 3 grup oluşturuldu.  Sonuca 
göre, susuz tarım yapılan fidanların 
tamamı kururken, damlama sula-
ma sisteminin kullanıldığı 300 fida-
na toplam 450 ton su kullanılarak 
yüzde 80 verim elde edildi. 

Sulama imkanlarının kısıtlı, 
toprak verimliliğinin düşük olduğu 

alanda kullanılan “ekobox” siste-
minde ise 300 fidana sadece 4 bin 
800 litre su kullanarak yüzde 95 
verim elde edildi. 

Ekofen Tarım Yönetim Kurulu 
Üyesi Fazıl Mermer, sistemin her 
türlü arazi koşulunda, suyun olma-
dığı veya imkanların kısıtlı olduğu 
arazilerde sulamaya gerek kalma-
dan ağaç yetiştirmeye olanak sağ-
ladığını belirtti.

Dünyada 15 yıldır kullanılan bir 
sistemin 5 yıldır gerçekleştirilen Ar-
Ge faaliyetleriyle geliştirilerek Tür-
kiye de dahil 56 ülkede patentinin 
alındığına dikkati çeken Mermer, 
başlangıçta 16 litre su alan sistemle 
bir ağacın yetişmesine olanak sağ-
landığını söyledi. 

Türkiye’nin “en marjinal” alan-
larında denemeler gerçekleştirdik-
lerini ifade eden Mermer, yıllık ya-

ğış ortalaması 180 ila 210 mililitre 
olan Karapınar’da, toprakta orga-
nik madde bulunmayışı ve sulama 
imkanlarının azlığı nedeniyle bitki 
yetişemediğini savunarak, “Devle-
timiz burada 73 yıldır 88 kilomet-
rekarelik bu alanı kurtarmak için 
mücadele ediyor. 

Büyük özverilerle çalışılmasına 
rağmen maalesef bu alanın şu ana 
kadar yüzde 12’lik kısmı kurtarıldı.” 
dedi.

7 TÜRDE DENEME YAPILDI
Selvi, sarı çam, zerdali, mürver, 

kuşburnu, hünnap ve kır iğdesin-
den oluşan 7 türde denemelerini 
gerçekleştirdiklerini vurgulayan 
Mermer, şunları kaydetti: “Top-
lamda 7 türde 900 bitki 300’erli 
üç gruba ayrıldı. Çölleşmiş arazide 
başlangıçta koyduğumuz 16 litre 
suyun dışında ilave su koymama-

mıza rağmen ‘ekobox’ ile başarı 
oranımız yüzde 95 civarında oldu. 
Damlama sulamada ise bu alan-
da fidan başına yaklaşık 1500 litre 
su tüketildi ve başarı oranı yüzde 
80’de kaldı. 300 fidanın damlama 
sistemiyle sulandığı 3 yılda tonlarca 
su israf oldu.”

“Sistem, her alanda ağaçlan-
dırmayı mümkün kılar” iddiasıyla 
çalıştıklarını dile getiren Mermer, 
“Taşlık arazilerde, kumluk araziler-
de denemeler yaptık. 

Türkiye genelinde 25 ayrı nok-
tada 40 türde yaptığımız deneme-
lerin başarısı yüzde 98’in üzerinde. 
Konya merkez olmak üzere Siirt, 
Batman, Mardin, Tokat, Malatya, 
Antalya, Bursa, Ankara ve daha bir-
çok noktada yaptığımız denemeler-
de son derece başarılı sonuçlar elde 
ettik.” şeklinde konuştu. n AA

Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, Ketenli ve Çat 
Mahallelerinde devam eden yayla 
yollarında yapılan çalışmaları ye-
rinde inceledi. Kırsal Mahallelerde 
bulunan hemşehrilerinin yayla yol-
larına daha rahat ulaşabilmesi için 
çalışmalar başlatan Başkan Tutal, 
yürütülen çalışmaları yerinde in-
celendi ve yetkililerden çalışmalar 
hakkında bilgiler aldı.

Çat ve Ketenli Mahalle sakinleri 
ile sohbet edip, taleplerini alan Baş-
kan Tutal; Belediyemizin imkanla-

rıyla kırsal mahallelerimizde gerekli 
olan yayla yolarının genişletme ve 
yol açım çalışmaları devam ediyo-
ruz. Daha önce bu yaylalarımızın 
yolları ulaşıma elverişli değildi. 
Hemşehrilerimizin  yaylalara artık 
araçlarıyla çok kolay bir şekilde gi-
dip gelebilecekler. 

Seydişehir Belediyesi olarak 
halkımıza hizmetin en iyisini ver-
meye çalışıyoruz. Olumsuz coğrafi 
koşullar ve yer şeklinin dağlık yayla 
yolu olmasına rağmen zorlu arazi 
şartlarında fedakarca çalışan Fen 

İşleri Müdürlüğü ekiplerimize te-
şekkür ediyorum. Ben buradan bu 
yolların hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.

Ketenli ve Çat mahallerini kap-
sayan bölgede  hayvancılık ve ta-
rım çalışmalarının yoğun olduğunu 
kaydeden Başkan Tutal; bu bölge-
de yaşayan hemşehrilerimiz için bu 
yayla yollarımız çok önemli.

Yollarımızın yapım çalışmaları-
nın tamamlanması ile birlikte hem-
şehrilerimiz yaylalarına daha rahat 
bir şekilde ulaşım sağlayarak hem 

tarım , hem de hayvancılık faaliyet-
lerini yoğun bir şekilde sürdürecek. 
İnşallah bu yolların en kısa zaman-
da tamamlanması için elimizden 
gelen gayreti ortaya koyuyoruz. 
Hava şartları elverdiği sürece ça-
lışmalarımız devam edecek. Hem-
şerilerimizin bizlere vermiş olduğu 
desteğe karşılık daha çok çalışıp 
daha çok üreteceğiz. Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonrada Seydi-
şehir için çalışıyoruz” şeklinde ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ

Tutal yayla yollarındaki çalışmaları inceledi
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‘Adalet, şeffaflık ve mali
disiplinle kalkınacağız’

PÜİS Kona Bölge Bayi Toplantısı’nda konuşan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, adalet, şeffaflık ve 
mali disiplinin çok önemli değerler olduğunu ve ülkenin kalkınmasında yol haritası olacağını ifade etti

Petrol Ürünleri İşverenleri Sen-
dikası’nın (PÜİS) girişimleri sonu-
cunda Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun (EPDK) sözleşmeyle 
alakalı maddeleri petrolcülerin lehi-
ne değişti. 

PÜİS, bu doğrultuda Konya Ti-
caret Odası Konferans Salonu’nda 
değerlendirme toplantısı yaptı. PÜİS 
Konya Şube Başkanı Ahmet Çöğe-
nin konuşmasıyla başlayan toplan-
tı, Genç PÜİS Konya Şube Başkanı 
Mehmet Özkafa’nın değerlendirme-
leriyle devam etti. Daha sonra PÜİS 
Genel Başkan Yardımcısı Erol Sözen 
ve Konya Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreteri Ercan Uslu, katılımcıla-
ra selamlama konuşması yaptı. Son 
olarak sahneye gelen PÜİS Genel 
Başkanı İmran Okumuş, PÜİS’in 
bayilerin sorunlarının çözümü için 
yaptığı çalışmaları ve bayiler lehine 
elde edilen kazanımları anlattı.

‘25 SORUNUN 21’İ ÇÖZÜME 
KAVUŞTU’

PÜİS’in akaryakıt sektörünün 
çatı kuruluşu ve tek temsilcisi oldu-
ğunu dile getiren PÜİS Genel Baş-
kanı İmran Okumuş, “2017 yılının 
Kasım ayında sektörümüzde çözüm 
bekleyen 25 sorunu ve çözüm öne-
rilerini hazırladık. Bunları dosyala-
yarak tüm bakanlıklarla paylaştık. 
2018 yılında bu sayı 20’ye düştü. 

Bugün 2019 yılı Kasım ayına 
geldiğimizde ise 25 tane sorunun 
21 tanesininçözüme kavuştuğunu 
görüyoruz. 

Bu ciddi bir başarıdır. Onun için 
hakkı sahibine iade etmek lazım. 
Bize güvenip, bizleri bu makama 
getiren değerli üyelerimizin, duy-
duğu güveni boşa çıkarmamak için 
çalışmalarımıza devam etmekte-
yiz. Tabi ki bu yapılan çalışmalarda 
hükümetimizin atadığı kamudaki 
enerji piyasaları düzenleme kurulu 
üyelerinin emeği vardır. Diğer kamu 

kuruluşlarında ve bakanlıklarda biz-
lere destek verenherkese teşekkür 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ADALET, ŞEFFAFLIK VE MALİ 
DİSİPLİN VURGUSU

3 tane temel değeri olduğuna 
dikkat çeken Başkan İmran Oku-
muş, “Adalet, şeffaflık ve mali disip-
lin bizler için çok önemlidir. 

Bu üç tane değerin, ülkemizin 
kalkınmasında yol haritası olduğunu 
ve bunları uygularsak artık ülkemi-
zin önünde hiçbir dünya ülkesinin 

de duramayacağını biliyoruz. Ancak 
bu üç değeri birleştirmemiz gerekir. 
Bunların bazıları oluştu fakat maale-
sef oluşmayanlar da bulunmaktadır. 
Yakıtı rafineli fiyatının altında, dev-
letin mal ettiğinin de altında satabi-
lenlere müsaade edenler vardır. Son 
gelinen noktada çok şükür, özellikle 
2019 yılının ikinci yarısından sonra 
maliyeyle yapılan ortak çalışmada 
bu konuda önlemler alınmıştır. 

Kamunun yaptığı bu güzel gün-
cellemelerle, bu muzdarip olduğu-
muz durumlar ortadan kalkacaktır. 
Türkiye’de akaryakıt kaçakçılığı 
nasıl bitirilmişse, şimdi yeni uygula-
malarda bertaraf ürünler, geri dönü-
şümden kazanılan, karıştırılan ham 
maddelerle motorine dönüştürülen 
ürünlerin biteceğine de inanıyoruz. 
Esas önemli olanın başta belirttiği-
miz üç değeri oluşturmaktan geçti-
ğini de belirtmek istiyoruz” şeklinde 
konuştu.

‘DENETLEME SİSTEMİYLE 
VERİMLİLİK ARTACAKTIR’

Yeni düzenlemeyle birlikte de-
netleme sisteminin sektördeki ve-
rimliliği artıracağını kaydeden Baş-

kan İmran Okumuş,”2015 yılında 
çıkan dört maddelik taslakla 2019 
yılında çıkan dört maddelik taslakla-
rın arasındaki çok açık farkın bugün 
sektöre ne kadar değer kattığına 
tüm paydaşların şahit olduğunu bi-
liyoruz. 

Onun için birincisi yeni nesil 
ödeme kaydı cihazları, ikincisi dis-
panser yani pompa, üçüncüsü ise 
otomasyonun bağlanması gereken 
yer EPDK değil Maliye Bakanlığı’dır. 

Bu düzenlemeyle artık bütün 
dağıtım şirketlerin otomasyonları 
Maliye Bakanlığı’na bağlanacaktır. 
Şimdi yeni düzenlemede de akar-
yakıt dünyanın neresinden geldiyse, 
tüketicinin deposuna varıncaya ka-
darki sürecin tespiti bir denetleme 
sistemiyle sağlanacaktır. 

Bu da verimliliği artıracak, kayıt 
dışı ve maliyetin altında satış yapan-
ların da çok ciddi oranda biteceğini 
paylaşmak istiyoruz. 

Bunlar bizim uzun yıllardır çö-
züm önerisi olarak kamuyla paylaş-
tığımız 25 maddelik önerilerin ara-
sında yer almaktadır” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya turizmi enine
boyuna tartışıldı

Konya Turizm Topluluğu ta-
rafından organize edilen “Konya 
Turizminin Markalaşması” paneli, 
Konya’da turizm sektöründe faa-
liyet gösteren paydaşların katılımı 
ile gerçekleştirildi. Turizm sektörü 
içerisindeki otelciler, acentacılar, 
profesyonel turist rehberleri tu-
rizm akademisyenleri, yeme içme 
tesisleri ve daha birçok turizm 
meslek kolundan oluşan topluluk 
üyelerinin katılımı ile gerçekleşti-
rilen panelde “Konya Turizminin 
Markalaşması” panelistler tarafın-
dan enine boyuna anlatıldı.

Moderatörlüğü, Konya Turiz-
mciler Topluluğu Başkanı İbrahim 
Mayda üstlenirken, Panelistler, 
Konya Türsab Başkanı Özdal Kara-
han, Hilton Garden lnn Konya Ge-
nel Müdürü İlhan Bilici, Bayır Dia-
mond Hotel Genel Müdürü Mesut 
Güven, S.Ü Turizm Fakültesi De-
kan Yardımcısı ve Öğretim Üyesi 
Dr. Alaattin Başoda, Neü Turizm 
Fakültesi Öğrerim Üyesi Dr.Soner 
Arslan, TURİDER Başkanı Seda 
Kuşvuran oldu.

Panele Konya Turizm Toplulu-
ğu üyelerinin yanısıra, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Turizm Şube 
Müdürü Coşkun Bilgi, Selçuk Üni-
versitesi Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Necmi Uyanık, Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Turizm 
Fakültesi Turist Rehberliği Bölüm 
Başkanı Doc.Dr.Abdurrahman 
Dinç , Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Turizm Fakültesi Turizm 
İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doc.
Dr.Yasin Bilim’de katılımcı olarak 
iştirak etti, panel sonrası soru-ce-
vap kısmında görüşlerini sundu.

Konya turizminin daha nitelikli 
ve marka bir hale gelebilmesi için 
şehirlerarası örneklemelerle ve 
çözüm önerilerinin anlatıldığı pa-
nelin kapanış konuşmasını yapan 
Konya Turizmciler Topluluğu Baş-
kanı ve Kokartlı Profesyonel turist 
rehberi İbrahim Mayda, “Paneli-

mizde özetle şunu söyledik; Şehir 
çok zengin bir şehir, tarihi ve kül-
türel değerlerin çeşitliliği bakımın-
dan Türkiye’de İstanbul’dan sonra 
en zengin ikinci vilayet konumun-
da. Konya denilince maalesef yan-
lış bir algı var, yetersiz bir algı var, 
tüm şehir sadece Hz. Mevlana’dan 
ve etli ekmekten ibaretmiş gibi bir 
algı var ama biz bunu hep beraber 
yıkabiliriz. Konya denince neolojik 
dönemin merkezi diyebiliriz. Me-
sela Şanlıurfa Dünya’nın ilk inanç 
merkezi ama Çatalhöyük Dün-
ya’nın ilk yerleşim yeri, bu açıdan 
Konya’ya Medeniyetin merkezi 
dersek hadsizlik etmiş olmuyoruz. 
İnsanoğlu mağara kovuklarından 
eve hayatına geçtiği dönem bura-
da. Ayrıca bir çok ilkin merkezi bu-
rada. İncil’de adı geçen bir şehirdir 
Konya, İkonyum kelimesinden 
türer, kutsal tasvir, kutsal betim-
leme manasında. Elçilerin şehri 
bölümünde Konya’yı sıkça görüyo-
ruz ama Konya’nın İkonyum’unu 
henüz tanıtamıyoruz. Üçüncüsü 
burası bir Selçuklu Başkenti. Bakın 
211 yıllık bir Selçuklu Başkentidir 
burası. Medreseler, Saraylar, Ca-
miler. Konya gerçek bir Türk İslam 
Şehri, Konya gerçek bir bilim irfan 
merkezi, Mevlana Hazretlerini, 
Şems’i Rebriziyi, Şeyh Sadreddin 
Konevi ve daha bir çok ulemayı 
getirtmiş olan bir şehir. 13. Yüzyı-
lın belki de İstanbul’u. Dördüncü 
ve son olarak da Mevlana Hazret-
leri ve Mevlevilikten bahsederiz. 
Bu dört değeri düşündüğümüz za-
man Konya, Dünya’nın en büyük 
tarihi ve kültürel enstümanı ama 
bunu çalmasını bilen çok az sa-
natçı var” dedi. Konya’da daha ni-
telikli bir turizm çevresi ve turizm 
profesyonelleri arası daha sağlıklı 
ve koordine bir iletişim hedefiyle 
topluluk olarak etkinliklerine de-
vam edeceklerini de belirten May-
da, Panelistlere ve katılımcılara te-
şekkür etti. n HABER MERKEZİ

Konyalı sanayiciler, KPLAS 2019 Fuarı’nı ziyaret etti
Konyalı sanayiciler, Konya Sa-

nayi Odası’nın organizasyonuyla, 
Almanya’da 3 yılda bir gerçekleşti-
rilen, plastik ve kauçuk sektörünün 
en büyük fuarlarından olan KPLAS 
2019 Plastik ve Kauçuk Teknoloji-
leri Fuarı’na katıldı. Sanayiciler, bu-
rada ikili iş görüşmeleri gerçekleşti-
rerek, yeni iş birlikleri oluşturdular.

Fuar inceleme gezisini değer-
lendiren Konya Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Üyesi İbrahim Bozkurt 
Çağlayan, fuarın Konyalı firmalar 
için verimli geçtiğini söyledi. Kon-
yalı firmaların fuar kapsamında 
yeni iş birlikleri gerçekleştirdik-
lerini belirten Çağlayan, “Plastik 
ve kauçuk sektöründe, dünyadaki 
en büyük fuarlardan biri olan ve 3 
yılda bir Almanya’nın Düsseldorf 
kentinde gerçekleştirilen, bu yıl da 
3 bini aşkın katılımcının bulunduğu 
bu fuar, Konyalı sanayicilerimiz için 

de çok verimli geçti. Konya Sanayi 
Odamızın organizasyonunda ger-
çekleştirilen fuar inceleme gezisin-
de firmalarımız, ilk defa görücüye 
çıkan sektördeki en son yenilikle-
ri yakından inceleme fırsatı elde 

ederken, aynı zamanda uluslararası 
şirketlerle görüşerek, yeni ticari iliş-
kiler geliştirdiler. Bu görüşmelerin 
inşallah önümüzdeki dönemlerde 
şehrimizin dış ticaretine daha fazla 
yansıdığını göreceğiz” dedi.

KPLAS 2019 Plastik ve Kauçuk 
Teknolojileri Fuarı’na katılan Kon-
yalı firmaların, Almanya ve Türkiye 
arasındaki sektör ticaretinin daha 
fazla artırılması için bir takım ziya-
retler gerçekleştirdiklerini de ifade 

eden Çağlayan, “4 gün süren fuar 
ziyaretleri kapsamında firmaları-
mız ile birlikte NRW International, 
Düsseldorf Sanayi Ticaret Odası, 
IGK Eğitim Akademisi, Wirote-
ch Henze GmbH ile çeşitli plastik 

makinaları üreten Reifen Hause 
fabrikasına ziyaretler gerçekleş-
tirdik. Buralarda yaptığımız gö-
rüşmelerde, sektörle ilgili iki ülke 
arasındaki dış ticaretimizin daha 
fazla artırılması için neler yapıla-
cağı hakkında görüş alışverişinde 
bulunduk. Firmalarımız ayrıca, 
program kapsamında Alman-
ya’nın bölgedeki kalifiye eleman 
yetiştiren Eğitim Akademisini de 
yerinde inceleme fırsatı elde etti-
ler” şeklinde konuştu.

Çağlayan, Konya Sanayi 
Odası’nın şehrin ticaret hacmi-
nin artırılması ve yeni pazarların 
oluşturulması için yurt dışı birçok 
fuara inceleme gezisi düzenledi-

ğini de vurgulayarak, sanayicilerin 
talepleri doğrultusunda bu fuar or-
ganizasyonlarının devam edeceğini 
sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği (ASKON) 300 iş adamı ile 
11. Dönem Vizyon Çalıştay prog-
ramını Antalya’da gerçekleştirdi. 
Programda Konya Şubesi’nin proje-
leri dikkat çekti

Yurt içi ve yurt dışında şube ağ-
ları ile 6 binin üzerinde iş adamı, 15 
bin üye işletmesi ile 700 bin kişiye 
istihdam sağlayan, üyeleri vasıta-
sıyla da 17 milyar dolar ihracat ya-
pan iş adamları derneklerinden biri 
olan Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği 11. dönem vizyon çalıştay 
programını Antalya’da gerçekleştir-
di. Antalya’da 4 gün süren çalıştaya 
Konya Şube’sinden de başkan yöne-
timinden oluşan toplam 20’ye yakın 
isim katıldı.

ASKON Genel Başkanı Orhan 
Aydın, “ASKON’un önümüzdeki 5 
yıl boyunca planlamasını yaptığı-
mız çalıştayda, üyelerimize yönelik 
hedeflerimizi belirleyerek, ülke kal-
kınmamıza yönelik çalışmalarımızı 
saptadık. Ayrıca programın üçüncü 

gününde Antalya şubesinin açılışını 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz 
Selim Kıran, Esyatırım ve BMC Yö-
netim Kurulu Başkanı Ethem San-
cak, DEİK Başkanı Nail Olpak, An-
talya protokolü  ve 300 iş adamımız 
ile birlikte gerçekleştirdik” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
ASKON Konya Şube Başkanı Yakup 
Yıldırım ise, ASKON’un önümüz-
deki 5 yıl boyunca yapılacakların 
planladığını ve üyelere hedefler ve-
rildiğini dile getirdi. Yıldırım, “Genel 
merkezimiz, ülke ekonomisi için çok 

özel bir programa imza attı. 300 işa-
damı ile ülkemiz adına ASKON im-
zasıyla gelecekte yapılması gereken-
ler dört gün boyunca  konuşuldu. 
Şubelerimiz sunumlarını yaparak 
hedeflerini açıkladı.  Biz de Konya ve 
ülke ekonomisi adına planladığımız 
çalışmaları paylaştık ve büyük beğe-
ni aldı. Yeni projelerimizle  ASKON, 
kuruluşundan bu yana sürdürdüğü 
duruş ve çalışma azmi ile gelecek-
te de ülkemizin en güçlü iş dünyası 
STK’sı olmaya devam edecektir. AS-
KON’nun köklü ve güçlü şubelerin-
den olan Konya şubemiz de değerli 
arkadaşlardan oluşan yönetimi ile 
bu duruşa hizmet edecek ve ülke 
kalkınması adına yol alacaktır. Ça-
lıştayda alınan kararlar bugün itiba-
riyle uygulanmaya başlanacak” diye 
konuştu. Programda ASKON Konya 
Şubesi’nin çalışmaları ve hedefleri 
büyük beğeni aldı. Bu hedefler doğ-
rutulsunda hem şehrimiz hem de 
ülkemiz kazanacaktır. Program kar-
şılıklı iş görüşmeleri ile sonladı. n AA

ASKON çalıştayına ‘Konya’ damgası

İmran Okumuş
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Meram, Konya’ya yeni bir kütüphane kazandırıyor
Meram Belediyesi ile Konya İl 

Kültür Müdürlüğü arasında imza-
ları atılan protokolle Meram yeni 
bir kütüphaneye kavuşuyor. Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş 
ile Konya İl Kültür Müdürü Abdüs-
settar Yarar tarafından imzalanan 
protokol çerçevesinde Meram Bele-
diyesinin Havzan Sosyal Tesisi ilçe 
kütüphanesi olması için İl Kültür 
Müdürlüğüne tahsis edildi.   Kon-
ya İl Kültür Müdürü Abdüssettar 
Yarar, Meram’a kazandırılacak olan 
yeni kütüphane ile ilgili yaptığı açık-
lamada, Kültür Bakanlığı Kütüpha-
neler Genel Müdürlüğü ile Meram 
Belediyesi’nin ortaklaşa Havzan 
Mahallesinde kurulacak kütüpha-
nenin protokolünü imzaladıklarını 
hatırlatarak, “Havzan Mahallesi 
nüfusun yoğun olduğu mahalleleri-
mizden birisi. Bu sebeple o bölgeye 
böyle bir hizmet gerekliydi. Böylesi 
güzel bir hizmete vesile olan Me-
ram Belediye Başkanımız Mustafa 
Kavuş’a gösterdiği hassasiyetten 
dolayı teşekkür ediyorum. Çocuk-
larımız artık İl Halk Kütüphanesine 
kadar gitmek zorunda kalmayacak. 
En önemlisi zamandan tasarruf 
edecekler. Havzan Kütüphanemizin 
tefrişi ve tanzimi tamamlandıktan 
sonra en kısa zamanda hizmete su-
nulacaktır” diye konuştu. 

KAVUŞ: NE KADAR 
GURUR DUYSAK AZDIR

Kütüphanenin ilçedeki önem-
li bir açığı kapatacak olmasından 
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ise Havzan Mahal-
lesinin sadece nüfus yoğunluğu ile 
birlikte öğrenci sayısı bakımından 
da oldukça yüksek bir rakama sa-
hip olduğunu belirtti. Kurulacak 
kütüphanenin sadece Havzan’a 
değil, Melikşah, Armağan, Yaka 
ve Alavardı Mahallelerine de hiz-
met götüreceğine vurgu yapan 
Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Konya İl Halk Kütüpha-
nesi ziyaretçi sayısı bakımından 
Türkiye’de lider durumda. Başta 
İl Halk Kütüphanesi olmak üzere 
şehrimizdeki kütüphaneler daha 
açılmadan önünde kuyruk oluşan 
yerler. Şehrimiz okuyor. Bunun-
la ne kadar gurur duysak azdır. 
Bu yoğunluk bu alandaki ihtiya-
cın hala ne denli fazla olduğunu 
gözler önüne seriyor. İhtiyacı bir 
nebze olsun azaltacak kütüpha-
nemiz ayrıca, hemen yanındaki 
‘Çocuk Sokağı’ ile birlikte eşine az 
rastlanır özel bir konsept oluştura-
cak. Çocuklarımız bir yandan kitap 
okurken diğer yandan oyun oyna-
yıp eğlenebilecekler.”  

‘HAVZAN KÜTÜPHANESİ BİR 
BAŞLANGIÇ. DEVAMININ 

GELMESİNİ ÜMİT EDİYORUM”  
Mahallelerde İl Halk Kütüpha-

nesi tarzınının yayılabilmesi du-
rumunda bu yoğunluğun azaltıla-
bileceğini ve daha nitelikli hizmet 
götürülebileceğini kaydeden Baş-
kan Kavuş, “Bu hizmetlerin sayısını 
artırdıkça diğerlerinde yaşanan yo-
ğunluğun önüne geçilmiş, kaliteli ve 
nitelikli bir hizmet vermiş olacağız. 
Kitapseverlere hem ulaşım kolaylığı 
hem de yer bulma kolaylığı sağla-
mış olacağız. Böylece mahallelerde 

bulunan tesislerin çok daha rantabl 
kullanılmasını da sağlayabilir, çok 
daha fazla kişiye hizmet götürmeyi 
başarabiliriz. Havzan Kütüphane-
miz bizim içinde bir başlangıç ola-
cak, devamının gelmesi için çaba 
sarfedeceğiz.  Müdürlüğümüz des-
tek verdiği sürece bunların sayısını 
işbirliği içinde artırmayı amaçlıyo-
ruz. Böylesi önemli bir çalışma için 
gösterdikleri ilgi ve verdikleri des-
tekten dolayı Kültür Bakanlığına ve 
İl Kültür Müdürümüz Abdüssettar 
Yarar’a şükranlarımı sunuyorum” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Caraliva Coffee 
törenle hizmete açıldı

Sakarya ve Oş Şehrengizi 
üzerine güzelleme kitabı 

Konya, yeni yatırımlarla bü-
yümeye devam ediyor. Kızılkaya 
Holding tarafından Bosna Hersek 
Mahallesine yapılan Konya Forum 
Alışveriş Merkezi’nin içerisine 
Smile Maker tarafından işletilen 
Caraliva Coffee düzenlenen tören 
ile açıldı. Gerçekleştiren açılışa ilgi 
yoğun oldu. Çalışmaları alanları 
ve geniş mekânı ile dikkat çeken 
Caraliva Coffee misafirlerden tam 

not aldı. Gerçekleştiren açılışta ko-
nuşan işletme sahibi Smile Maker, 
“ Bosna Hersek Mahallesinde kısa 
süre önce hizmete giren Konya Fo-
rum Alışveriş Merkezi içerisinde 
Caraliva Coffe olarak bizlerde ye-
rimizi aldık. İşletmemizde sundu-
ğumuz hizmetlerimiz ile iddialıyız. 
Tüm Konyalı hemşerilerimizi bek-
liyoruz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sakarya ile Kırgızistan’ın Oş 
kenti arasında kardeş şehir pro-
tokolü 19 Haziran 2019 tarihinde 
Sakarya’da düzenlenen tören ile 
imzalanmıştı. 

TÜRKSOY Uluslar arası Türk 
Kültürü Teşkilatı’nın Oş’u 2019 
Türk Dünya Kültür Başkenti ola-
rak gösterilmesi ardından Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi desteği ile 
Kamil Uğurlu ve M Hilal Uğur-
lu tarafından İki Kardeş şehir için 
güzelleme Sakarya- Oş şehrengizi 
kitabı yayınlandı.  Kitap hakkında 
bilgi veren Kamil Uğurlu ve M Hi-
lal Uğurlu, “TÜRKSOY Uluslarara-
sı Türk Kültürü Teşkilatı’nın doğru 
bir kararla 2019 yılının Kültür Baş-
kenti olarak Oş’u seçmesi, sanat 
ve kültür dünyasının tekrar Kırgı-
zistan’a ve Oş’a çekmiştir. Başlan-

gıcından bugüne kadar mensubu 
olmaktan şeref duyduğumuz Türk 
Dünyası Mimarlar ve Mühendisler 
Birliği (TDMMB), belirli aralıklarla 
yaptığ üst düzey Mimarlık Kurul-
taylarının toplantısını bu yıl Oş’ta 
yapmaya karar verdi. 

Ve Oş  ile Sakarya Belediye-
leri kardeşliklerini ilan ettiler. Üst 
üste teşekkül eden bu kutlu olay-
lar üzerine Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi, Oş ve Sakarya üzerine  
Şehrengiz” hazırlanmasının uy-
gun olacağını düşündü. Şehrengiz, 
bugünü de kapsayan bir kültür 
arkeolojisidir. Yani iğneyle kuyu 
kazmaktır. Sokaktaki adam için “ 
Vakay’i adiye” olan hadisatın ve 
teşekkülatın derinliğine dalmaktır” 
ifadelerini kullandılar.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA  

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Asgari ücretten vergi 
alınmaması ve çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması görüşündeyiz” dedi

‘Asgari ücretten 
vergi alınmamalı’

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa Ka-
laycı, TBMM Genel Kurulda 128 
Sayılı Dijital Hizmet Vergi Kanun 
Teklifinin tümü üzerine yaptığı ko-
nuşmada “asgari ücret, kayıt dışı 
istihdam, 3600 ek gösterge ve çift-
çilerin sorunlarını gündeme getirdi.  

Asgari ücretten vergi alınma-
ması ve çalışanların asgari ücret 
kadar geliri vergi dışı bırakılması 
gerektiğine dikkat çeken MHP Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Ka-
nun Teklifiyle, genel olarak, vergi-
lendirilmeyen alanları ve yüksek 
gelir gruplarını hedef alan, yeni 
vergilerin ve vergi artırımlarının 
amaçlandığı görülmektedir. 500 bin 
liranın altında geliri olanların vergi 
yüklerinde herhangi bir değişiklik 
bulunmamaktadır. Esasen, çalışan-
ların üzerinde adaletsiz ve ağır vergi 
yükü bulunmaktadır. Çalışanların 
aylıkları vergi tarifesinden dolayı ay-
dan aya azalmaktadır. Sanki yüksek 
gelirliymiş gibi asgari ücretlinin bile 
yıl içinde vergi oranı yükselmek-
tedir. İstihdam üzerindeki vergi ve 
sosyal güvenlik primi yükü makul 
düzeylere indirilmelidir. Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak, asgari ücret-
ten vergi alınmaması ve çalışanların 
asgari ücret kadar gelirinin vergi 
dışı bırakılması görüşündeyiz. Ay-
rıca, net asgari ücret açlık sınırının 
üzerine çıkarılmalı ve asgari ücretli-
lere büyük şehirlerde ulaşım deste-
ği verilmelidir” ifadelerini kullandı.

‘EK GÖSTERGELER 
YENİDEN BELİRLENMELİ’

Ek göstergeler, tüm hizmet sı-
nıfları için hiyerarşik sıra ile yeni-
den belirlenmesi gerektiğine dikkat 
çeken Kalaycı, “Kanun Teklifinde, 
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı-
nın müfettiş alımı ve görevlendiril-
mesine dair hükümlerde değişiklik 
yapılarak, vergi kaçakçılığı ile etkin 
mücadele ve vergi incelemelerinde 
sektörel ve fonksiyonel uzmanlaş-
ma sağlanması hedeflenmektedir. 
MHP olarak bu düzenlemeyi des-
tekliyoruz. Gelir Uzmanı, Defter-
darlık uzmanı, Milli Emlak Uzmanı, 
Mali Hizmetler Uzmanı gibi bazı ka-
riyer meslekler, emsali uzmanlarla 
aynı statüde değildir. Temel sorun, 
diğer uzmanların aldığı 3600 ek 
göstergeyi alamamalarıdır. Esasen, 
birçok kamu çalışanı ek gösterge 
ile ilgili düzenlemeyi dört gözle 
beklemektedir. Bu konuda Ak Par-
tinin olduğu gibi Milliyetçi Hareket 
Partisinin de vaadi bulunmaktadır. 

Öğretmenler, polisler, hemşireler 
ve din görevlilerinin yanısıra ek gös-
terge eşitsizliğine maruz kalan uz-
manlar, kamu avukatları, müdürler, 
şube müdürleri, diyetisyen, çocuk 
gelişimci, psikolog, sosyal çalışmacı, 
odyolog, fizyoterapist gibi sağlık li-
sansiyerleri, mahalli idarelerin daire 
başkanları, üniversite genel sekre-
ter yardımcıları, uzman çavuşlar ve 
uzman jandarmalar gibi çalışanların 
ek göstergeleri 3600’e çıkarılmalı-
dır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
biz gerekli kanun teklifini verdik. Bu 
düzenlemenin gündeme alınarak 
bir an önce yasalaşmasını diliyoruz” 
şeklinde konuştu.

‘ÇİFÇİNİN ENERJİ 
MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ’
Çiftçinin enerji maliyetleri düşü-

rülmezse Konya’da sulu tarımdan 
hızlı bir kaçış olacağına dikkat çeken 
Kalaycı, “Kanun Teklifi ile TMO’nun 
tarımsal ürün ithalatı kamu ihale 
kanunundan istisna edilmektedir. 
İthalat politikası hem üreticimize 
darbe vurmakta hem de sorunları 
çözmemektedir. Daha fazla üretim 
sağlanarak, ithalat yerine üreticiden 
alınan ürünlerle piyasanın düzen-
lenmesi, hem üretici, hem tüketici, 
hem de ülke ekonomisi için büyük 
önem arz etmektedir. Tarımın baş-
kenti olan Konya’da çiftçilerimiz 

yüksek girdi maliyetleri nedeniyle 
zor durumdadır. Kredi borçları kat-
lanarak artmaktadır. Bu durum, 
sürdürülebilir değildir. Üreticinin 
temel girdilerini ucuza alabilmele-
ri sağlanmalı, kredi borçları uygun 
şartlarda yapılandırılmalıdır. Elekt-
rik faturaları önemli bir maliyet 
kalemi hâline gelmiştir. Çiftçinin 
enerji maliyetleri düşürülemezse İç 
Anadolu’da, Konya’da sulu tarım-
dan hızlı bir kaçış olacaktır. Bu da 
ülke üretimini azaltacak ve ithala-
tı artıracaktır.  Tarımda kullanılan 
elektrik için daha düşük tarife be-
lirlenmelidir. Güneydoğu’daki çift-
çiye elektrikte sağlanan destek, İç 
Anadolu çiftçisine de verilmelidir. 
Ayrıca, elektrik fatura bedellerinin 
hasat sonrası fatura edilerek tahsili 
sağlanmalıdır. Esasen, elektrik fatu-
ralarından vergi, fon, pay gibi kesin-
tiler ve kayıp-kaçak bedeli ve sayaç 
okuma bedeli gibi ücretlendirmeler 
kaldırılarak, çiftçinin, sanayicinin, 
esnafın ve ailelerin elektrik faturası 
yükü hafifletilmelidir” diye konuştu.

‘VATANDAŞLARIN VE İŞSİZLERİN 
YÜZÜNÜ GÜLDÜRMELİYİZ’

Geçim sıkıntısına düşen emek-
lilerin, çalışanların, dar gelirli vatan-
daşların ve işsizlerin yüzünü gül-
dürülmesi gerektiğine dikkat çeken 
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
“Son dönemde ekonomimize yönelik 
spekülatif kur saldırıları sonucu Ülke-
mizin içine sokulduğu kur-faiz-enf-
lasyon şeytan üçgeninden çıkarılması 
için alınan tedbirler sayesinde, döviz 
kuru nispeten istikrarlı bir çizgiye 
oturtulmuş, faizlerin önemli oranda 
inmesi ve enflasyonun tek haneli ra-
kamlara ulaşması sağlanmıştır. Son 
açıklanan veriler ekonomide bir to-
parlanmanın olduğuna işaret etmek-
tedir. Nitekim, AB, IMF, OECD ve 
Dünya Bankası ile uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşları da, Tür-
kiye’nin zor bir ekonomik dönemden 
çıktığını ve ekonominin beklenenden 
daha hızlı biçimde toparlandığını dile 
getirmektedir. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin sağladığı hız-
lı ve etkin karar alma mekanizması 
ile ekonomik dönüşüm ve değişim 
süreci daha koordineli bir şekilde 
yönetilmektedir. Makroekonomik 
göstergelerin iyileştirilmesinin ya-
nısıra, vicdani ve insani seviyelerin 
büyümesine de ihtimam ve irade 
göstermeliyiz. Geçim sıkıntısına dü-
şen emeklilerimizin, çalışanlarımızın, 
dar gelirli vatandaşlarımızın ve işsiz-
lerimizin yüzünü güldürmeliyiz. İş ve 
istihdam artışı için üreten bir ekono-
minin çatısı hızla örülmelidir” ifade-
lerini kullandı. n EMİNE ÖZDEMİR
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‘Çöp dağları oluşmasına müsaade etmeyeceğiz’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-

rat Kurum, “Çevre konusu siyasi 
bir konu değildir. Siyasi malzeme 
yapılacak bir konu değildir. Haliç’i 
eski haline getirmelerine müsaade 
etmeyeceğiz. İstanbul’da yeniden 
çöp dağları olmasına müsaade et-
meyeceğiz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Ku-
rum, katıldığı bir televizyon progra-
mında İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
atık su arıtma tesisi projesini iptal 
etmesine ilişkin soru üzerine iklim 
değişikliğinin dünyanın sorunla-
rının başında geldiğini belirterek, 
“Tüm dünyanın tedbir aldığı sü-
reçte artık atık su arıtma tesisleriy-
le alakalı tüm dünya ileri biyolojik 
arıtma tesislerine geçiyor. İleri bi-
yolojik arıtma tesisleriyle birlikte 
arıtmış olduğunuz suları yeniden 
kullanabilmenin önünü açıyorsu-
nuz. Şu an ülkemizde atık su arıtma 
tesislerinden yeniden kullanım ora-
nı yüzde 1,2 ve bizim hedefimiz bu 
oranı yüzde 5’lere çıkarmak. Tüm 
dünyadaki gelişmiş ülkeler, arıtma 
tesislerini ileri biyolojik arıtma tesisi 
haline getirerek kullanma suyu ka-
litesinde su alarak hem çevreyi hem 

doğayı korumak için adımlar atıyor. 
Tüm dünya iklim değişikliğiyle ilgili 
mücadele ediyor ki biz ülke olarak 
Akdeniz Havzası’nda yer alıyoruz 
ve iklim değişikliğinden doğrudan 
etkilenen bir ülkeyiz. Biz iklim de-
ğişikliği konusunda adımlarımızı 
kararlı bir şekilde atmak zorunda-
yız. Çevre konusu siyasi bir konu 
değildir. Siyasi malzeme yapılacak 
bir konu değildir. Tabii Büyükşehir 
Belediye Başkanının açıklaması ve 
almış olduğu karar kesinlikle talih-
siz bir karardır. Aslında bu zihniyet, 
ötekileştirme, yapılanı eleştirme, 
yapmama üzerinden prim yapma 
zihniyetiyle aynıdır. Biz AK Parti 
olarak Cumhurbaşkanımızın lider-
liğinde tüm Türkiye’de nüfusumu-
zun yüzde 35’ine atık su arıtma hiz-
meti verilirken, şu an yüzde 87’sine 
atık su arıtma hizmeti veriyoruz” 
diye konuştu.

Marmara’da kirliliğin hat saf-
halara geldiğini aktaran Kurum, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:“Bu 
kirliliği kurtarmak için siz bugünkü 
arıtma tesislerini ileri biyolojik hale 
getirmezseniz eğer bu Marmara 
Denizi’ni kurtaramazsınız. 1994’te 
yanında yürüyemediğiniz, koku-

dan dolayı orada maskeyle gez-
diğiniz, balıkların içinde olmadığı 
süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız 
Haliç’te deniz suyunu getirmek ve 
temizlenmesini sağlamak sayesin-
de bugün Haliç yanında gezilebi-
lir ve balıkların yüzdüğü bir hale 
geldi. Bizim yapmaya çalıştığımız, 
ki daha önce ileri biyolojik arıtma 
tesisiyle hem Haliç’e su getirecek-
tik, yaklaşık 3 milyon vatandaşı-
mızı ilgilendiren biyolojik arıtma 
tesisine kavuşacaktık. Oradan arıt-
tığımız suları biz yine Haliç’e de-
şarj edecektik ve Haliç’teki nefes 

almayı güçlendirecek, balıklarımızı 
yaşatacak ve oranın temizlenme-
sine meydan veren projeyi hayata 
geçirecektir. Tüm bunları biz ya-
parken, tüm dünya arıtma tesisine 
geçerken, bizim İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanımız çıkıp 
‘Bu bir israf projesidir, bu projenin 
yapılmasının hiçbir gereği yoktur’ 
gibi çok talihsiz bir açıklama yaptı. 
Biz buna müsaade etmeyeceğiz. 
Tüm Türkiye’de bizim hedefimiz 
ülkemizi, şehirlerimizi, 16 milyon 
İstanbulluyu, 82 milyon vatanda-
şımızı ilgilendiren, yaşam kalitesini 

yükselten projeleri yapmaya ka-
rarlılıkla devam edeceğiz. Koymuş 
olduğumuz şartlar çerçevesinde 
belediyelerimiz de üstüne düşen 
sorumlulukları yerine getirme du-
rumundadır. Bunun takibini de biz 
tüm Türkiye adına, İstanbul adına 
yapıyoruz. Bugüne kadar biz tüm 
Türkiye’ye 18 yıldır gece gündüz 
demeden hizmet ediyoruz. Yapmış 
olduğumuz her projede milletimiz-
le birlikte hareket ettik. 16 milyon 
İstanbulluyu ve tüm Türkiye’yi il-
gilendiren bir projenin yapılması 
gerekirken çıkıp ‘bu bir israf proje-
sidir’ diyecek. 1 buçuk milyondan 
bahsediyor. Bu işin ne müteahhidi 
belli, ne yer tespiti yapılmış. Biz 
çevremizin, doğamızın kirlenme-
sine müsaade etmeyeceğiz. Haliç’i 
eski haline getirmelerine müsaade 
etmeyeceğiz. İstanbul’da yeniden 
çöp dağları olmasına müsaade et-
meyeceğiz. Bununla ilgili atılması 
gereken kararlar neyse bunları da 
kararlı bir şekilde atacağız. Biz is-
tiyoruz ki tüm belediyelerimizle 
birlikte olması gereken çerçevede 
yönetelim ve İstanbullumuza hiz-
met edelim.”

Boğaz ile ilgili düzenlemelerde 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
bazı yetkilerinin başka bir kuruma 
alınacağı tartışmalarına ilişkin Ku-
rum, “Bu düzenlemeye ilişkin yetki 
tamamen Meclisimizdedir, Mecli-
simizin takdirindedir. Meclisimiz 
ne takdir ederse biz o çerçevede 
çalışırız. Burada iş yetki alıp verme 
meselesi değildir, ki aynı Boğaziçi 
de çevremiz gibi korumamız gere-
ken, gelecek nesillere aktarmamız 
gereken bir meseledir. Bugün on 
binlerce kaçak yapının bulunduğu 
ve o tarihi siluete, tarihi güzelliğe 
zarar veren yapıların olduğu, va-
tandaşımızın Beykoz’da, Fatih’de 
yaşam noktasında hiçbir hareket 
yapamadığı, içme suyu ve doğalgaz 
noktasında belli hizmetleri alama-
dığı bir noktada biz yine koruyacak, 
o silueti çok iyi seviyelere çekecek, 
yeşil alan miktarını artıracak, va-
tandaşlarımızın yaşam kalitesini 
yükseltecek bir adımı ki hiçbir şe-
kilde İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığında olmayan bir yetkiyi 
de almayarak, yani algı operasyon-
larıyla sanki bir yetkinin alınıyor-
muş gibi davranılmasına da gerek 
olmadığını düşünüyorum” dedi.
n İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un Bodrum’daki kaçak yapı-
larla mücadelesinin sonuna gelindi. 
En çok gündemde olan ‘The Bo Vie-
ra’ projesindeki kaçak rezidans dai-
reler yıkılarak, yerlerine fidan dikildi.

Bodrum’da imara aykırı yapıla-
rın yıkımlarının sonuna gelindi. Ka-
çak ve imara aykırı olan otel, villa, 
rezidans ve lüks dairelerin olduğu 
birçok proje yıkıldı. En çok gündem-
de olan Küçükbük Mahallesi Çeteli 
Burnu’nda bulunan ‘The Bo Viera’ 
projesinin ise yıkımının sürdüğü gö-
rüldü. Projenin üst kısmındaki rezi-
dansların yıkıldığı ve yıkılan yerlerin 
toprakla doldurulup ağaçlandırıldığı 
gözlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, 20 Ağustos’ta Bod-
rum’a gelerek kaçak yapılarla ilgili 
incelemelerde bulunmuştu. Yapılan 
araştırmalar sonucunda imara aykırı 
olan yapıların yıkımına başlanmıştı. 
28 Eylül’de tekrar Bodrum’a gelen 
Bakan Kurum, proje sahiplerine “Siz 
yıkmazsanız biz gelir yıkarız” diye-
rek hızlı bir şekilde kaçak yapıların 
yıkılmasını istemişti. Bunun üzerine 
yıkımları hızlandıran proje sahipleri, 
yaklaşık 2 ay içerisinde yıkımların 
sonuna geldi.

Yapılan incelemeler sonucunda 
milyon dolarlık projelerin birçoğu-
nun imara aykırı ve kaçak olduğu 
ortaya çıkmıştı. Yalıkavak Mahal-
lesi’nde bulunan Varyap projesinin 
otel binası içerisinde bulunan A ve 
G blokların üst tabiyelerinde yıkım 
mal sahibi tarafından tamamlandı. 
Epique Island Tesisinin içerisinde 
bulunan kıyı şeridine inşa edilmiş 
bir betonarme SPA merkezi, iki ah-
şap spor salonu, bir ahşap WC, iki 
ahşap masaj salonu, bir ahşap çocuk 
kulübü yıkımının da tamamlandığı 

öğrenildi. BESA gruba ait ‘The Bo 
Viera’ projesinin asansör kulesinin 
yıkımı tamamlanırken, diğer konut 
yapılarının yıkımının yüzde 50’sinin 
tamamlandığı, bazı yıkılan binaların 
yerlerine fidan dikildiği öğrenildi.

Deniz GYO Oteli binaları üst 
katlarının yıkımının tamamlandığı, 
Rüzgar Poınt konutlarının 8 adet 
konut yapısının tamamının yıkıldığı 
bildirildi. Sosyetenin ünlü mekanı 
olan Mandarin Oriental D Blok’ta yı-
kımın bittiği, MESA inşaata ait ahşap 
iskele ve tesis içerisinde bulunan ya-

pıların yıkımının da tamamlandığı, 
Fourseasons projesinde çelik olarak 
inşa edilmiş 6 yapının tamamının 
yıkıldığı, Murataş sosyal tesisleri ha-
vuz ve ticari alandaki yıkımın bittiği, 
Nef Gökçebel projesindeki çelik iske-
lelerin tamamının yıkıldığı, Masanda 
Akfen isimli restoranın yıkımının 
tamamlandığı, 4 iskele yıkımının ise 
devam ettiği öğrenildi. Nef Gölköy 
projesinde bir iskelenin yıkımının 
tamamlandığı, Perataş’ın ise ahşap 
iskele yıkım işleminin gerçekleştiği 
öğrenildi. n İHA

Milletvekili Aydemir’den 
Bakan Kurum’a teşekkür

AK Parti Erzurum Milletvekili 
İbrahim Aydemir, ‘Bizim anlayışı-
mızda “Hangi yana baksan benim 
veçhimi görürsün.” ilahî buyruğu 
vardır, dolayısıyla çevreye böyle 
bakıyoruz. Bırakınız insanı, bıra-
kınız eşyayı, kim varsa mahlukat 
adına’ dedi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİĞE
 AK YAKLAŞIM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı 2020 bütçesi görüşmelerinde 
söz alan Milletvekili Aydemir, AK 
Parti’nin çevre ve şehirciliğe yak-
laşımını paylaştı. Aydemir, ‘Bizim 
anlayışımızda “Hangi yana baksan 
benim veçhimi görürsün.” ilahî 
buyruğu vardır dolayısıyla çevreye 
böyle bakıyoruz. Bırakınız insanı, 
bırakınız eşyayı, kim varsa mah-
lukat adına. Dolayısıyla, Çevre Ba-
kanlığı ak anlayışı ifade eder. Çev-
reye bakışımız çok akça pakçadır 
bizim.’ yorumunu yaptı.

BAKAN KURUM’A 
PALANDÖKEN TEŞEKKÜRÜ
Bakan Kurum’un yönetiminde, 

Bakanlığın, Çevre ve Şehircilik ba-
zında dirayetli, özverili ve çağdaş 
bir anlayışı eserlerle ifade ettiğine 
işaret eden Milletvekili Aydemir, 
‘Sayın Bakanımız, bu anlamda, tu-
rizme dönük, kış turizmine dönük 
zirve, doruk bir bölgemiz var bi-
zim, ismiyle müsemma bir bölge, 
Palandöken ilçemize son geldiğin-
de bir hususi yaklaşım sergiledi, 
orada 1. ve 2. Marketler bölgesini 
dönüşüm programına aldı. Bun-
dan dolayı insanlarımızın sayın 
bakanımıza dönük hakikaten çok 
medyunu şükran hâlleri var, ben 
bunu aktarıyorum. Çalışmaların-
dan dolayı, Bakanımızı ve Bakanlı-
ğımızı tebrik ediyorum. ‘ dedi.

AYDEMİR’DEN ŞİİRSEL SUNUM
Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı Bütçe konuşmasında AK Parti 
Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’ın 
şehir temalı şiirinin sunumu yaptı. 
Aydemir, ‘Komisyonumuz üyeleri 
içerisinde çok seçkin, hakikaten 
donanım sahibi çok sayıda isim 
var. Hangi partiden olursa olsun 
hepsinden istifade ediyoruz. Ama 
bir isim var şu ak kadronun içeri-
sinde, yazdıklarıyla, çizdikleriyle, 
böyle manzum ifadeleriyle öyle 
güzel mesajlar veriyor ki her saha-
da veriyor. Özellikle Bakanlığı ilgi-
lendiren şehircilik adına yazdıkları 
Daha önce de ben okumuştum, bu 
defa da kendisinden istirham ettim 
-bizim büyüğümüz- yazdı, bana 
getirdi, bunu paylaşacağım, Millet-
vekilimiz Sayın Sami Çakır, özel bir 
isimdir, burada herkes saygı duyar 
ona. Bir şiir yazmış, paylaşıyorum. 
‘takdiminin ardından Çakır’ın:

“Yanan ve yanmayan lam-
balar/Karanlık, sessiz kaldırımlar/
Elleri ceplerinde, gelecek korku-
suyla geleceği korkutanlar/Bir an-
lık bakışlarda şimşek çakar gibi/
Kavgaya hazır adamlar ve yok 
pahasına ortalıktan yok olanlar/
Şehrin gürültüsüdür arkadaş seni 
benden alıp götüren/Issızlığa bü-
rünen bir yanıyla çaresiz, gayesiz, 
hayatı ıskalayanlar/Kapılar kapanır 
üstüne, üstümüze/Puslu bir sabah 
için akşamları hep hasret çeken/Ve 
yarın diyen, yarına erteleyen şeh-
rin insanları/Ne benim bir yerim 
oldu şehirde/Ne sen yer bulabildin 
kendine/İçimize çeksek de bir so-
luk gibi/İç içe olamadık, içten ola-
madık/Şehir dumanlı, şehir yangın 
yeri/Bildim bileli, bildim bileli.” di-
zelerinin yer aldığı şiirini paylaştı.
n İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada kentsel 
dönüşüm ve dar gelirliye her yıl düzenli olarak yapılacak 100 bin konut konusun değerlendirdi

Bakan Kurum’dan dar
gelirliye konut müjdesi

Kentsel dönüşümle ilgili bir stra-
teji ortaya koyduklarını ve konuyu 4 
ana başlık altında topladıklarını dile 
getiren Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum, ‘’Bizim ülkemize 
baktığınızda yılda 23 bin deprem 
meydana geliyor. 80 bin canımı-
zı kaybettik toplamda. Bu noktada 
depremin terör kadar tehlikeli ol-
duğuna inanıyorum. Nüfusumuzun 
yüzde 60’ı deprem bölgesinde ya-
şıyor. Cumhurbaşkanımız ne olursa 
olsun kentsel dönüşümü yapacağız 
demişti. Birçok inşaatımızı depreme 
hazır hale getirdik. 1.5 konutumuz 
var acil dönüşüm ihtiyacı olan. 5 yıl 
içinde vatandaşlarımızın rızası çer-
çevesinde yerinde ve gönüllü olarak 
yapacağız diye hedef koyduk. Dü-
zenleme ile bir kısmını güçlendirme 
ile bir kısmını yüzde 50’ye kadar faiz 
desteğiyle yapmak istiyoruz. Bu yıl 
Türkiye genelinde 65 bin kentsel 
dönüşümün başlangıcını sağladık. 
Bizim tarihi eserlerimizi gün yüzüne 
çıkaracak projeleri yapmaya çalışıyo-
ruz. 65 bin konutun 25 binini İstan-
bul’da yapıyoruz. Her yıl kararlı bir 
şekilde projeleri gerçekleştireceğiz. 
Vatandaşlarımızı depreme hazırlıklı 
hale getireceğiz.’’ dedi.

100 BİN KONUT İÇİN 
ÇALIŞMA BAŞLATILDI

50 bin sosyal konut için 638 

bin başvuru olduğunu ve bu pro-
jelerin mahalle kültürünü yansı-
tacak projeler olduğunu da ifade 
eden Bakan Kurum sözlerini şöyle 
sürdürdü; 2 bin 500’ünün inşa-

atına başlattık. Hedefimiz 250 
bin sosyal konut yapmak. Dar 
gelirliler için yılda 100 bin konut 
yapacağız. Bunun için de çalışma-
lara başladık. Tüm şehirlerimizde 

projeler yapmaya gayret gösteri-
yoruz. 50 bin konutu Sayın Cum-
hurbaşkanımızın talimatıyla daha 
yukarılara çekmek.
n HABER MERKEZİ

Yıkılan kaçak evlerin yerine fidan dikildi
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Gaziantep FK zorlu fikstürü en az hasarla kapattı
Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig’de 

mücadele eden Gaziantep FK, ilk 11 haftadaki 
zorlu fikstürüne rağmen performansı ile 
dikkat çekti. Ligin ilk 11 haftasında aralarında 
dört büyüklerin de olduğu çok zorlu maçalara 
çıkan Gaziantep ekibi, kritik süreçte 15 puan 
toplayarak ligde 9. sırada yer aldı.

Süper Lig’de 11 haftalık süreç 
tamamlanırken ortaya koyduğu performansla 
dikkat çeken takımlardan biri de Gaziantep 
Futbol Kulübü oldu. Bu süreçte topladığı 
15 puanla ligde 9. sırada yer alan kırmızı-
siyahlılar, 11 haftalık dönemde Galatasaray, 
Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, 
Trabzonspor, Alanyaspor ve Sivasspor gibi 
zorlu takımlarla karşılaşırken, bu süreci 4 
galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 
kapattı.

KÖTÜ BAŞLADI, İYİ DEVAM ETTİ
Lige deplasmandaki 5-0’lık Fenerbahçe 

mağlubiyeti ile başlayan Gaziantep FK, 
sonrasında Gençlerbirliği’ni 4-1 yenip, 
deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. 
Ligin 4. haftasında ise Beşiktaş’ı konuk eden 

Gaziantep, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek 
sürpriz bir galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar 5. 
haftada ise ligin iyi takımlarından biri olan 
Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 yenmeyi 
başardı. Ligin 6. haftasında kendi sahasında 
Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep, 
7. haftada Başakşehir’e 2-1, 8. haftada ise 
deplasmanda Trabzonspor’a 4-1 mağlup 
oldu. 9. haftada sahasında Alanyaspor ile 1-1 
berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 10. haftada 
deplasmanda Ankaragücü’nü 2-1 mağlup 
ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Gaziantep 
ekibi 11. haftada ise kendi sahasında 
Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.

GAZİANTEP, GOLLÜ MAÇLARI
 İLE DİKKAT ÇEKTİ

Ligdeki ilk sezonuna 11 haftalık zorlu 
fikstür ile giriş yapan Gaziantep FK, bu süreçte 
4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 
sahadan ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar bu 
periyotta izlettiği gollü maçlarla da dikkat 
çekerken rakip kalelere 16 gol gönderip, 
kendi kalesinde ise 21 gole engel olamadı. 
Gaziantep ekibinin attığı 16 golü Twumasi 

(5), Güray Vural (3), Kayode (2), Muhammet 
Demir (1), Chibsah (1), Kana Bıyık (1), Papy 
Djilobodji (1), Oğuz Ceylan (1) ve Jefferson (1) 
kaydetti.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU
Gaziantep ekibinin oynadığı maçlar 

kart sayısı ile de dikkat çekerken 11 haftalık 
süreçte kırmızı-siyahlılar 3 kırmızı kart 
görürken, rakipleri ise 5 kırmızı kart gördü. 
Bu maçlarda 55 de sarı kart çıktı. Gaziantep 
ekibinin oynadığı Gençlerbirliği maçında 
Ankara ekibi 2 kırmızı kart, Beşiktaş maçında 
da siyah-beyazlılar 2 kırmızı kart ve Göztepe 
maçında İzmir temsilcisi 1 kırmızı kart 
görmüştü. Gaziantep’te ise Kayode Beşiktaş 
ve Trabzon maçlarında, Güray Vural ise 
Başakşehir maçında kırmızı kart görmüştü.

KALAN MAÇLAR
Gaziantep ekibi, milli maçların ardından 

kaldığı yerden devam edecek olan Süper 
Lig’in ilk yarısında sırasıyla Antalyaspor (D), 
Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor, 
Kasımpaşa (D) ve Yeni Malatyaspor ile 
karşılaşacak. n İHA

Diomande: Ligde kalmaya 
odaklanmış durumdayız

Çaykur Rizespor’un Fildişi Sahili oyuncusu Ismael Di-
omande Mehmet Cengiz tesislerinde basın mensuplarının 
sorularını cevapladı. Antalyasspor maçını değerlendiren 
Ismael Diomande zorlu karşılaşmadan istediklerini al-
dıklarını belirterek “Kesinlikle çok zor bir karşılaşmaydı. 
Özellikle uzun bir bölüm 10 kişi oynadık ve bu bizim için 
çok zordu ama bu maçta önemli olan 3 puanı almamız 
oldu. Kırmızı kart gördükten sonra takımımız gerçekten çok 
ciddi bir karakter ortaya koydu herkes birbiri için oynadı ve 
bu bize gerçekten güzel bir geri dönüş sağladı. Önemli 
olan kazanmaktı çünkü direk bir rakibimizdi Antalyaspor. 
Denizli maçı da çok zor olacak oda direk bir rakibimiz ama 
bu maça hazırlanmak için vaktimiz var. Bu hafta sonu maç 
oynamayacağız ve yeteri kadar süremiz olacak formda 
olmamız için oraya da gidip olduğunca fazla puan alma-
ya çalışacağız. Tamamen Lig’de kalmaya odaklanmış 
durumdayız. Bunun haricinde de söyleyecek çok fazla bir 
şey yok buna odaklanmamış gerekiyor. Çok fazla havaya 
girmemek gerekiyor. Alınan galibiyetler sonrası işimize 
odaklanıp en iyi şekilde yapmamız gerekiyor” ifadelerini 
kullandı. n İHA

Fenerbahçe’den
Muriç açıklaması

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Vedat Muriç’in sakat-
lığının Kosova Milli Takımı’na gitmeden önce Kosavalı 
yetkililere bildirildiği ve kendilerinin duruma bakmak is-
tedikleri için milli takım kampına gittiği açıklandı. Fener-
bahçe’nin golcü futbolcusu Vedat Muriç’in ayak burkulma-
sından kaynaklı olan sakatlığı ile ilgili kulüpten açıklama 
geldi. Vedat’ın Kosova Milli Takımı’nda sakatlanmadığı 
ifade edilirken, milli takıma seçilen oyuncuların sakat-
lıkları olsa da UEFA prosedürü gereği gitmek zorunda ol-
duğu belirtildi. Başarılı golcünün sakatlığının gitmeden 
milli takıma bildirildiği açıklanırken, Kosovalı yetkililerin 
de prosedür gereği kendilerinin bakıp duruma göre karar 
vermek istedikleri ifade edildi. 25 yaşındaki futbolcunun 
sakatlığından habersiz Kosava’ya gittiği yönündeki haber-
lerin doğru olmadığı açıklandı.  n İHA

Trabzonspor’da üç
oyuncu özel çalıştı

Trabzonspor’da tedavileri süren Obi Mikel, Onazi ve 
Ekuban için özel antrenman programı uygulanıyor. Milli 
arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen ve Abdulkadir 
Ömür dışında sakat oyuncularına kavuşmayı planlayan 
Trabzonspor’da üç oyuncu özel çalıştı. Obi Mikel, Onazi ve 
Ekuban Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antren-
manla çalışmalarını sürdürdüler. Fizyoterapist eşliğinde 
salonda çalışmalarına başlayan oyuncular ardından Kap-
tan Cemil Usta sahasında doktor nezaretinde koşu yaptı. 
Oyuncuların çalışmalarını Trabzonspor Yönetim Kurulu 
Üyesi Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven de yakın-
dan takip etti.  n İHA

Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius, performansından memnun
Beşiktaş Futbol Takımı’nın son dönemdeki 

başarılı ismi Alman kaleci Loris Karius, takım 
olarak iyi bir performans ortaya koymaya 
başladıklarını dile getirdi. Volkswagen Arena’da 
gerçekleştirilen Brand & Sport Summit 2019’da 
performansını değerlendiren Karius, futbolda 
inişler ve çıkışların olabileceğini, her zaman 
en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi. Son 
haftalardaki çıkışıyla ilgili soruyu yanıtlayan 
Karius, “Kendi başınıza bu olmuyor. Bütün 
ekip çok iyi oynuyor. Ben de kendi görevimi 
yapıyorum.” dedi.

Beşiktaş’ı farklı bir deneyim yaşamak 
için tercih ettiğini kaydeden Alman kaleci, 
“Değişikliğe, farklı bir şey yapmaya ihtiyaç 
duydum. Beşiktaşlı yöneticiler her gün arıyorlardı. 
Çok ilgi gösterdiler. Beni istediklerini gördüm. 
Benim için ne yapacaklarını da gösterdiler. 
Yeni macera olacağını düşünerek geldim. Yeni 
kültür, yeni ülke, yeni şehir, yeni lig... Daha önce 
hiç yapmadığım bir şey olacaktı. Futbolculuk 
kariyeri uzun olmuyor. Zevk almak istiyorsunuz. 
Bu durum kararımı etkiledi.” ifadelerini kullandı. 

Futbolculuğun kendisi için her zaman birinci 

sırada olduğunu vurgulayan Karius, “Modaya 
da ilgim var. O yüzden bununla ilgili şeyler 
deniyorum. Müzikle de çok ilgileniyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu. Süper Lig’de 
akşam saatlerinde maçların yapılmasının kendisi 
için ilginç olduğunu belirten Karius, “İngiltere’de 
gündüz saatlerinde oynuyorduk. Tabii rutininizi 
değiştirmek zorunda kalıyorsunuz.” diye konuştu.

Kariyerinde 200’ün üzerinde profesyonel 
maça çıktığını aktaran siyah-beyazlı file bekçisi, 
“Aynı heyecanı taşıyorsunuz. Her hafta sanki ilk 
maça çıkar gibi oluyorsunuz. Çok heyecan verici 
bir olaya katılıyorsunuz.” şeklinde konuştu.  

Türkiye’deki hayatından mutlu olduğunu 
kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, “İstanbul, 
yaşayan çılgın bir şehir. Yemeklerini seviyorum. 
Çok fazla alternatif var.” açıklamasında bulundu.

Takım kaptanı Burak Yılmaz’ın kendileri için 
iyi bir lider olduğunu da anlatan Karius, “Harika 
bir kaptan. Herkesin saygı duyduğu, sözünü 
dinlediği, tavsiye alabileceği, sohbet edebileceği 
bir insan. Sahada da çok iyi. Takımımızda olduğu 
için çok mutluyum.” diyerek sözlerini tamamladı.
 n AA

Çıkış peşinde!
MKE Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli ekipte geçen sezonki takım 

ruhunu yakalayıp Süper Lig’de iyi yerlere gelmek istediklerini söyledi. Kaplan, “Ben cesaretli bir adamım. 
Riski seven biriyim. Oyuncu grubuna, başkan ile yönetimine inanarak bu görevi kabul ettim.” diye konuştu

“Geçen sezon burada özellikle ikinci 
yarı itibarıyla taraftarlarımız, futbolcu kar-
deşlerimiz, teknik ekip, başkan ve yöne-
tim olarak güzel bir tarihe imza atmıştık.” 
diyen Kaplan, “Burada en büyük destek-
çimiz büyük Ankaragücü taraftarıydı. Gö-
revimize başladık. Bildiğimiz bir ortam, 
bildiğimiz bir oyuncu grubu. Taraftarların 
desteğiyle bir ivme yakalamak istiyoruz. 
Tekrar bu takımı iyi yerlere getirmek isti-
yoruz. Camia olarak kenetlenip Ankaragü-
cü’nü iyi bir yerlere getirip, geçen seneki 
takım ruhunu tekrar yakalamak istiyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

“ANKARAGÜCÜ BİR MARKADIR”
Kaplan, kısa bir ayrılığın ardından ye-

niden MKE Ankaragücü’nde görev alması 
konusunda ufak tefek yorumlar yapıldığını 
belirterek, şunları söyledi: “Ancak yüzde 
99’unun mutlu olduğunu biliyorum. Bu-
rada bir Sedat’ın, Yalçın’ın, Korcan’ın, İl-
han’ın, Alihan’ın ve geçen Mehmet Sak’ın 
yaptıkları ortada. Onlar bu takımın ruhu ve 
ateşi. Herkes Ankaragücü’nün formasını 
giydiği zaman yüreğini ortaya koyarak oy-
nuyor. Biz hem yerlisi hem de yabancısıy-
la geçen seneki ruhu yakalayıp güzel işler 
yapmak istiyoruz. Geçen seneki kadrodan 
üç kaybımız var. Boyd, Sacko ve kaleci 
Altay’ın dışında aynı kadromuz duruyor. 
Onlar bizi iyi tanıyor, biz onları iyi tanıyo-
ruz. Güzel işler yapıp bu çınarı geçen sene 
nasıl dirilttiysek, bu sene de diriltmek isti-
yoruz. Ankaragücü bir markadır.”

“HERKESİ MUTLU ETMEK İSTİYORUZ”
Süper Lig’in 12. haftasında Trab-

zonspor ile yapacakları maçı yeni bir 
başlangıç olarak gördüklerini dile getiren 
Kaplan, “Rakip büyük bir camia, saygı du-
yuyoruz. Biz Ankaragücü olarak hangi maç 
olursa olsun, tüm planlarımızı kazanmak 
üzerine yapıyoruz. Eryaman Stadı’nda 
uzun süredir kazanamayan bir takımımız 
var. Biz Trabzonspor maçını kazanarak bir 
başlangıç yapmak istiyoruz. Herkesi mut-
lu etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“BU CENDEREDEN ÇIKMAK LAZIM”
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü 

Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli kulübün 
transfer tahtasının açılması durumunda 
kadroya katmayı düşündüğü oyuncular 
olduğunu ifade etti. “Öncelikle bu cen-
dereden bir çıkmak lazım” diyen Kaplan, 
“Transfer tahtası açılırsa kafamızda oyun-
cular var. Tahtamız açıldığı zaman benim 
elimdeki oyuncu profili bellidir. Bizim bu 
takıma en az 6-7 oyuncu katmamız gerek-
tiğini de başkanla konuştuk. Elimizde hem 
yerli hem de yabancı oyuncu mevcuttur. 
İlk 6 maçı geçip sonrasında o günleri gör-

düğümüz zaman da geçen sene nasıl 24 
saatte 9 oyuncuyu transfer ettiysek, yine 
yaparız.” ifadelerini kullandı. Takımdaki 
genç oyunculardan faydalanmak istediği-
ni de dile getiren deneyimli teknik adam, 
“Elimizde genç oyuncular var. Onlardan 
faydalanmak istiyoruz. 

Geçen sene oturttuğumuz bir oyun 
şablonu var. Onun üzerine gideceğiz. 
Genç oyunculara değer vereceğiz. Onları 
kazanmak istiyoruz. Elimizdeki tüm oyun-
culardan faydalanmak istiyoruz.” değer-

lendirmesinde bulundu.
“ANKARAGÜCÜ TARAFTARI 

TARTIŞILMAZ”
MKE Ankaragücü taraftarına da ses-

lenen Mustafa Kaplan, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Biz geçen sene taraftarları-
mızla kenetlendik. Onlar bizim için büyük 
bir güç. Onların hepsini çok seviyorum. 
Ankaragücü taraftarı tartışılmaz. Biz onları 
arkamızda hissetmek istiyoruz. Biz onların 
desteğiyle Trabzonspor maçını alarak üç 
puanı onlara hediye etmek istiyoruz.”n AA
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Abdulsamet’in hedefi kaptanlık!

Son dönemde altyapıda elde 
edilen başarılarla ve milli takım gön-
derdiği oyuncularda alkış alan Kon-
yaspor Futbol Akademisi’nin Konyalı 
oyuncularından Abdulsamet Kaya, 
Konya Yenigün Gazetesi’ne konuştu. 
Okul takımında keşfedilen ve yeşil 
beyazlı camiaya kazandırılan 2003 
doğumlu Abdulsamet, Konyaspor’un 
da beklenti içinde olduğu oyuncular-
dan bir tanesi. Konyalı oyuncu, Kon-
yaspor’a transferinden milli takıma, 
A takımdan hedeflerine kadar birçok 
konuda konuştu.
OKUL TAKIMINDAN KONYASPOR’A

İsmim Abdulsamet Kaya, Kon-
ya’da doğdum ve Konya’da büyüdüm. 
2003 doğumluyum. Konya Spor Lise-
si’nde okuyorum. Şu an Konyaspor 
U17 takımında oynuyorum. 

Futbola ilk olarak okul takımın-
da başladım. Fetihkent İmam Hatip 
Ortaokulu’nda okul takımına seçil-
miştim. Daha sonra Konyaspor’dan 
hocalarımız orada oynadığımız maç-
ları izlerken beni görmüşler. Haldun 
Üstel hocamız beni beğendi ve Kon-
yaspor’a davet edildim. O zamanlar-
da Haldun hocamız 2002 doğumlula-
ra bakıyordu. İlk olarak 1 hafta orada 
antrenmanlara çıktım. Sonrasında 
ise kendi yaş grubumda bir hazırlık 
maçı vardı. Mustafa Koçan hocam 
beni çağırdı ve o maçta oynadım. 
Böylelikle Konyaspor’da lisansım da 
çıkmış oldu. O sezon normal lig maç-
larında da oynadım. Sonraki sezonda 
da Çağdaş hocam (Çankaya) ile çalış-
maya başladık. 

BENİ ÇAĞDAŞ HOCA EĞİTTİ
Konyaspor transfer olduğum için 

çok mutluydum. Zaten her zaman 
Konyaspor altyapısında oynamak is-
tiyordum. Çok gururlanmıştım. 

Geldiğimde bütün maçlarda 
oynamıştım. Hocamız değişti ve 
Çağdaş hoca geldi. Onunla birlikte 
U13’te Türkiye’de son 8 takım ara-
sına kalmıştık. Sonraki dönemde de 
her zaman Çağdaş hoca ile birlikte 
çalıştık. Yaklaşık 5 senedir birlikteyiz. 
O yaştan beri Çağdaş hoca eğitti beni.

ÇOK İYİ İMKANLARA SAHİBİZ
Biz bu sezondan itibaren Tatlıcak 

Tesisleri’nde çalışmaya başladık. 
Zafer’deki tesisler biraz yetersizdi. 
Futbolcunun yetişmesi için çok uygun 
değildi. Şimdi çok güzel bir imkan 
var. Tesisimiz çok güzel. Çim saha-
larda idman yapma imkanı buluyo-
ruz. Buradaki sahalarımız çok güzel. 
İdmanlardan sonra burada yemek 
yiyebiliyoruz. Aynı zamanda burada 
kurslar alıyoruz. Her gün İngilizce ho-

calarımız geliyor ve ders veriyor bize. 
Diğer derslerimizden geri kalmama-
mız için burada da eğitimlerimiz de-
vam ediyor. Hem futbol anlamında 
hem de kendimizi sosyal yönden ge-
liştirme açısında çok iyi imkanlarımız 
var burada. 

KENDİ MAÇLARIMIZI 
İZLEYEBİLİYORUZ

Tesislerimizde antrenmanlarımız 
dışında haftanın belirli günleri birey-
sel ve takım halinde çalışma prog-
ramlarımız oluyor. Hem mevki hem 
de bireysel eksikler adına performans 
antrenörlerimiz bize çalışmalar yaptı-
rıyor. 

Tesisimizde son model bir fitness 
salonumuz var. Hocalarımızın göze-
timinde gerekli antrenmanları yapı-
yoruz. Böyle olunca çok iyi şekilde 
biz de ilerleme kaydediyoruz. Analiz 
odasında kendi oynadığımız maçları 
izleme imkanımız da oluyor. Bu saye-
de hatalarımızı görebiliyoruz. Bunun 
dışında arkadaşlarımızla birlikte vakit 
geçirmek için oyun salonumuz mev-
cut. Birlikte sohbet ederek güzel vakit 
geçirebiliyoruz. 

ALTYAPIDA BAŞARILI OLDUK
Konyaspor’da çok iyi bir plan-

lama oldu. Onun sayesinde biz de 
altyapıda büyük başarılar elde ettik. 
Geçen sezon Türkiye dördüncüsü ol-
muştuk. Bu sezon ise şu an ligde li-
deriz. Ve sürekli olarak sadece bizim 
takımdan 6-7 oyuncu milli takımlara 
davet ediliyor. Tabi tesislerin yanında 
hocalarımız da bize çok güvendi. Biz 
de onları mahcup etmedik. Elimizden 
ne geliyorsa daha iyisini yapmaya 
çalışıyoruz. 

TAKIM İÇİNDE ABİ KARDEŞ GİBİYİZ
Biz 4-5 senedir sürekli beraber 

oynayan bir grubuz. Bu sene de çok 
iyi bir çıkış yakaladık ve ligde lider ol-
duk. Hocamızın bize öğrettikleri doğ-
rultusunda çok iyi bir yapılanmamız 
var. Sezon başını çok iyi geçirdik. Ta-
kım içindeki uyum ve arkadaşlık çok 
iyi durumda. Birbirimizle abi kardeş 
gibiyiz. Hocamızla da aynı şekilde. 
Burada gerçekten bir aile ortamı var. 

KULÜBÜMÜ EN İYİ ŞEKİLDE 
TEMSİL ETMEK İSTİYORDUM

Milli takıma ilk olarak U15’te oy-
narken gitmiştim. Milli takıma davet 
edildiğimde çok mutlu olmuştum. İlk 
maçıma çıktığımda çok heyecanlan-
dım ve aynı zamanda gururlandım. 
Konyaspor’da Ömer Ali ve Abdülke-
rim Bardakçı’dan sonra ben davet 
edilmiştim, o yüzden çok gururlan-
dım. Hocamızı ve kulübümü en iyi şe-
kilde temsil etmek istiyordum. Bunun 
başardığım için de çok mutlu oldum. 
Ve ilerleyen dönemde de sürekli ola-
rak milli takıma gitmek istiyorum.

TESİSTE SERVİSİ İMKANI
Burada ilk olarak sabahları okula 

gidiyoruz. Öğleden sonra dersleri-
miz bitince Konyaspor’un servisi bizi 
alarak tesislere getiriyor. Burada ye-
meğimizi yedikten sonra idmanımızı 
yapıyoruz. Antrenmandan sonra ise 
eksik olduğumuz dersimiz varsa der-
se kalıyoruz. Yoksa servisimiz yine 
bizi evimize götürüyor. 

BURADA BİR AİLE ORTAMI VAR
Şehir dışından gelen arkadaş-

larımız da var takımımızda. Onların 

aileleri burada olmadığı için o eksi-
ği biz kapatmaya çalışıyoruz. Zaten 
önce de dediğim gibi bir aile ortamı 
var burada. Hafta içinde zaten sürekli 
olarak beraberiz ama hafta sonların-
da da birlikte vakit geçiriyoruz. Takım 
arkadaşlarımızla birlikte toplanıp 
sosyal aktiviteler yapıyoruz. Hoca-
larımız da bu konuda hem bize hem 
şehir dışından gelen arkadaşlarımıza 
çok yardımcı oluyor. Tesislerde kalan 
hocalarımız var, bizi hiçbir şekilde 
yalnız bırakmıyorlar. Çok şükür hiçbir 
sıkıntımız yok. 

HEDEFLEDİĞİM YERDE OLMANIN 
MUTLULUĞUNU YAŞADIM

Biz şu an Konyaspor altyapısın-
da oynuyoruz. Ama hepimizin hedefi 
A takıma gidebilmek. Konyaspor A 
takımı ile ilk antrenmana çıktığımda 
çok mutlu olmuştum. Orası çünkü 
ilk aşamaydı. Konyaspor A takımı ile 
antrenmana çıktığımda Aykut hocam 
olsun, yardımcı hocalarımız olsun, 
oradaki ağabeylerim olsun bana çok 
yakın davrandılar. Ne yapmamız ge-
rektiğini söylediler. Eskişehirspor ile 
oynanan hazırlık maçında da Aykut 
hoca bana güvendi ve görev verdi. İlk 
maça çıktığımda çok heyecanlandım 
ve mutlu oldum. Hedeflediğim bir 
yerde olmanın heyecanını yaşadım. 
Maçtan sonra ilk arayanlardan biri 
de Çağdaş hocam oldu. Onlar da çok 
mutlu oldu. Çünkü onlar da bizim ge-
lişerek bir an önce orada oynamamızı 
istiyorlar. Maç içinde de aynı şekilde 
hocamız ve ağabeylerimiz yardımcı 
oldu. Güzel bir tecrübe oldu benim 
için. 

İLK HEDEFİM 
AVRUPA’DA OYNAMAK

Benim ilk hedeflerimden bir tane-
si Konyaspor A takımında oynamak. 
Ömer Ali Şahiner gibi altyapıdan yeti-
şerek orada kaptanlık yapmak istiyo-
rum. Orada kendi bölgemde oynayan 
Riad Bajic’i takip ediyorum. Herkes 
gibi sonrasında benim de hedefim 
Avrupa’da forma giyebilmek. İnşallah 
Allah sakatlık kaza vermezse milli ta-
kımda da A takıma kadar yükselmek 
istiyorum. 

BURADA OLDUKLARI 
İÇİN ÇOK ŞANSLILAR

Benim buraya kadar gelmemde 
Konyaspor camiasının ve ailemin çok 
büyük katkısı var. Alt yaş gruplarında 
oynayan çok oyuncular var. Onlar da 
böyle bir camiada oynadıkları için 
çok şanslılar. Onların da gelişerek 
hem Konyaspor’a hem Türk futboluna 
hizmet edeceklerine inanıyorum. 
n MUHAMMED SAYDAM

İttifak Holding Konyaspor U17 takımının milli oyuncularından Abdulsamet Kaya, Konyaspor camiasında 
oldukları için ne kadar şanslı olduklarını ifade etti. A takımda antrenmanlara çıkan ve U17 takımında 

performansı ile dikkat çeken Kaya, Tatlıcak Tesisleri’nde bütün imkanlara sahip olduklarını dile getirdi



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.DG SİVASSPOR 11 6 3 2 20 11 9 21
2.FENERBAHÇE 11 6 2 3 21 12 9 20
3.TRABZONSPOR 11 5 4 2 20 13 7 19
4.A. ALANYASPOR 11 5 4 2 19 12 7 19
5.M. BAŞAKŞEHİR FK 11 5 4 2 18 13 5 19
6.GALATASARAY 11 5 4 2 13 9 4 19
7.YENİ MALATYASPOR 11 5 3 3 25 13 12 18
8.BEŞİKTAŞ 11 5 3 3 14 13 1 18
9.GAZİANTEP FK 11 4 3 4 16 21 -5 15
10.Ç. RİZESPOR 11 4 2 5 11 18 -7 14
11.GÖZTEPE 11 3 4 4 10 12 -2 13
12.İH KONYASPOR 11 3 4 4 12 16 -4 13
13.KASIMPAŞA 11 3 3 5 16 18 -2 12
14.Y. DENİZLİSPOR 11 3 2 6 9 13 -4 11
15.ANTALYASPOR 11 3 2 6 11 20 -9 11
16.GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 4 5 15 16 -1 10
17.ANKARAGÜCÜ 11 2 3 6 8 17 -9 9
18.İM KAYSERİSPOR 11 1 4 6 10 21 -11 7

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’nın uluslararası hazırlık 
turnuvası aday kadrosu belli oldu. Kadroda Konyaspor’un 
gelecek vadeden oyuncularından Ahmet Karademir de yer 
aldı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama-
ya göre, 26-30 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlene-
cek turnuva için aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 
Kasım Perşembe günü saat 12.00’de Antalya The Sense 
De Luxe Otel’de toplanacak. Teknik direktörlüğünü Meh-
met Hacıoğlu’nun yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosuna 
şu oyuncular davet edildi: Emre Bilgin, Egemen Tutar, 
Necati Bilgiç (Beşiktaş), Jankat Yılmaz, Emir Tintiş, Ersin 
Yılmaz, Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Berkin Özgür 
(Medipol Başakşehir), Ahmet Buğra Güven, Melih Bos-
tan (Fenerbahçe), Emir Ortakaya, Ulusoy Mert Kabasakal 
(Gençlerbirliği), Efe Birinci (Trabzonspor), Cem Özgener 
(Altay), Burak İnce (Altınordu), Mevlüt Han Ekelik (An-
talyaspor), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Yiğit Kerem 
(Manisa Futbol Kulübü), Adem Metin Türk (İstanbul Soma 
Aslan Gücü Spor), Ahmet Karademir (İttifak Holding Kon-
yaspor), Yusuf Kabadayı (Bayern Münih). n SPOR SERVİSİ

Ahmet Karademir 
yine milli takımda

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konyaspor’da alınan kötü 
sonuçlar bütün camiayı etkiledi. Son olarak Sivasspor 
deplasmanında alınan 2-0’lık yenilgi büyük üzüntüye 
yol açtı. Ancak bir taraftar var ki, deplasmanda yaşadığı 
üzüntü ile herkesi derinden etkiledi. Ramazan isimli 
Konyaspor taraftarı, Sivasspor deplasmanındaki 
yenilginin ardından gözyaşlarını tutamamış ve büyük 
üzüntü yaşamıştı. VAR Odası kamerasına yansıyan 
görüntülerinden sonra Konyaspor Kulübü harekete 
geçerek, Ramazan isimli taraftar ile iletişime geçti ve 
Konyaspor forması hediye etti. Kulüp aynı zamanda 
taraftarın da yer aldığı bir video yayınlayarak birlik mesajı 
verdi. 

GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ
Konyaspor’un yayınladığı videoda Sivasspor 

deplasmanında gözyaşlarına hakim olamayan taraftarın 
yanı sıra kendisine hazırlanan 42 numara ve isminin 

yazdığı Konyaspor forması da yer aldı. Video sosyal 
medyada, “Birlikte aşacağız bugünleri... Bazen 
birbirimize kırılacağız, kızacağız öfkeleneceğiz, isyan 
edeceğiz. Ama vazgeçmeyeceğiz! Bir olursak, beraber 
olursak Pes etmezsek eğer; Hep birlikte güzel günler 
göreceğiz” mesajı ile yayınlandı.
KONYASPORLU GENÇLERDEN SOSYAL SORUMLULUK

Konyaspor Futbol Akademi sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında Dünya Diyabet Günü’ne dikkat 
çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. 14 Kasım 
tarihinde her yıl kutlanan Dünya Diyabet Günü’nde 
Konyaspor Futbol Akademisi sporcuları özel bir etkinliğe 
katıldı. 

Diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda 
farkındalık yaratmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri 
desteklemek amacıyla kutlanan bugünde, Konyaspor 
Futbol Akademisi öğrencileri Zafer Meydanı’nda 

vatandaşlara meyve ikramında bulundu. Vatandaşların 
büyük ilgi gösterdiği etkinlikte karşılıklı etkileşimin 
yanı sıra, diyabetin ve etkileri konusunda vatandaşların 
bilinçlendirilmesi hedeflendi. 

KONSİAD’DAN KONYASPOR’A DESTEK
2009 yılından kurulan Konyalı Sanayici ve İşadamları 

Derneği (KONSİAD), bu yıl Konya Tanıtım Günleri’nin 
5.sini İstanbul’da düzenleyecek. Etkinlik 12-15 Aralık 
tarihleri arasında İstanbul Yenikapı etkinlik alanında 
gerçekleştirilecek. Etkinliği gelirleri ise Konyaspor’a 
bağışlanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, “Buradaki 
amacımız İstanbul’da yaşayan hemşerilerimizin 
birlik ve beraberlik duygusunu artırmak. Daha 
önce de bildirdiğimiz üzere buradan gelecek geliri 
Konyaspor’umuza bağış olarak aktaracağız” ifadelerini 
kullandı.  n SPOR SERVİSİ

RPS

KONYA 3, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSANDEDE 
CAD. 9.SOKAK NO: 37 SELÇUKLU/KONYA

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere;

• MAKİNA MÜHENDİSİ
• TEKNİK RESSAM
• CNC OPERATÖRÜ
• POLİSAJCI
• BAKIM ONARIM  (MEKANİK - ELEKTRİK)

Personel Alınacaktır.

TEL : (0332) 239 12 41

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Birlik çağrısı!
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftar tepki 

göstermişti. Yeşil beyazlı kulüp dün bir video yayınlayarak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu

Özel Başak Koleji Sonbahar 
Turnuvaları sona erdi

Bayramoğlu: Bu maçın telafisi yok

Eğitim ve öğretimi sadece okul sınırlarında değil her 
alanda başarı ile zirveye taşıyan Özel Başak Koleji’nde 
beden eğitimi ve spor alanında bireysel ve takım sporları 
olarak düzenlenen turnuvalarla öğrenciler başarıdan başa-
rıya koşuyor. Özel Başak Koleji öğrenciler arasında dost-
luğu, kardeşliği, mücadeleyi kuvvetlendirmek ve kazanma 
duygusunu öğrencilerde alışkanlık haline getirmek amacı 
ile basketbol, voleybol, futbol, dart, bilek güreşi ve kısa 
mesafeli koşu dallarında ‘Özel Başak Koleji Sonbahar Tur-
nuvaları’ düzenledi. Yapılan yarışlar büyük heyecan sahne 
olurken, öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirdi. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özel Başak Koleji 
Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ali Dikmen, spor orga-
nizasyonlarına bir yenisini daha eklediklerini ifade ederek, 

“Öğrencilerimiz derslerinde, okul içi ve dışı davranışların-
da gösterdikleri başarıyı spor dalında da gösteriyor. Eği-
timin her alanında sağlam duruşlarını sergileyerek örnek 
öğrenci ve örnek sporcu olarak eğitim hayatlarına devam 
ediyorlar. 

Çalışmalarımız; onların sadece okul içinde ve Konya 
sınırlarında değil, Türkiye ve Avrupa’da sporun her dalın-
da adından söz ettirecek Milli sporcular olarak yetişmesi 
içindir. Bunun için faaliyetlerimize kulüp bazlı ve bireysel 
olarak hız kesmeden devam ediyoruz. Dostluğun kazandığı 
tüm turnuva müsabakalarında başarı gösteren ve yarışan 
sporcu öğrencilerimi gayretlerinden dolayı tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu. 
n SPOR SERVİSİ

Konya Süper Amatör Küme ekiplerinden Meram Kara 
Kartallar Teknik Direktörü Faysal Bayramoğlu Ilgın Bele-
diyespor ile oynayacakları 6.hafta maçı öncesinde değer-
lendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz hafta Cihanbeyli Bele-
diyespor karşısında aldığı mağlubiyetle ligde sıralamada 
ikinci sıraya gerileyen Meram Kara Kartallar, Ilgın Beledi-
yespor maçını kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Me-
ram Kara Kartallar Teknik Direktörü Faysal Bayramoğlu, 
Ilgın maçıyla ilgili konuştu. Bayramoğlu açıklamasında 
“Öncelikle Cihanbeyli maçı bizim için büyük kayıp oldu. 
Rakibin oyunu yavaşlatarak bizi durdurma çabası işe yara-

dı. Orta sahada etkisiz kalmamız bize maçı kaybettirdi. Üz-
günüz, kazanıp liderlik yarışını sürdürmek istiyorduk ama 
ikinci sıraya geriledik. Şimdi önümüzde Ilgın Belediyespor 
maçı var. Telafisi olmayan bir maç. Geçtiğimiz hafta Çum-
ra ile Havzan’ın berabere kalması bizim için bir avantaj 
oldu, bu hafta Havzanspor ile Cihanbeyli Belediyespor 
karşılaşacak. Ilgın deplasmanından alacağımız galibiye-
tin yanında bu maçtan çıkacak sonuç da bizim açımızdan 
önemli. Her türlü sonuç bizim lehimize olacaktır. Rakibi-
mizi tanıyoruz, inşallah zirve yarışını sürdürmek istiyoruz.” 
şeklinde konuştu. n SPOR SERVİSİ


