
Sinir gazına karşı ‘can dostu’
TSK’nın kimyasal, 
biyolojik, radyolojik 
ve nükleer saldırıların 
bertaraf edilmesiyle 
görevli KBRN Okulu 
ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığında 
yapılan tatbikatta 
senaryo gereği atılan 
sinir gazına maruz 
kalan asker, ‘can 
dostu’ sayesinde 
kurtuldu. n SAYFA 5’TE

15 Derbent’te TOKİ 
teslim edilecek 15 Başkan Tutal’dan

yaşlılara ziyaret 17 ‘15 Temmuz’u 
unutturmayacağız’

Mustafa Yazlık 
aday adayı

Antep fıstığı 
yetiştirecekler

Küçük Yasin 
hala bulunamadı

Konya 
Büyükşehir 
Belediye-
si’nde Yeni 
Büyükşehir 
Yasası ile 
kurulan 
Kırsal Hiz-
metler ve 
Koordinasyon Dairesi Başkan-
lığı görevini yürüten Mustafa 
Yazlık, Meram Belediyesi’ne 
başkan aday adayı olduğunu 
açıkladı.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Orman Bölge Müdür-
lüğü Hadim Ağaçlandırma 
Şefliğince Hadim ilçesinin 
Yağcı mahallesinde 250 dekar 
araziye 8 bin Antep Fıstığı 
fidanı dikiliyor. Hadim Belediye 
Başkanı Ahmet Hadimioğlu, 
kırsal kalkınma hamlelerinin 
devam ettiğini söyledi.  
n HABERİ SAYFA 5’TE
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SEDEP için kolları sıvadılar Bu pazarda doğallık var!
Türkiye’nin örnek projelerinden 
olan ve ülke sınırlarını aşarak 
birçok başarıya imza atan SE-
DEP kapsamında yeni yılda 
gerçekleştirilecek proje ve 
çalışmalarla ilgili istişare 
toplantısı yapıldı. Sel-
çuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, 
“SEDEP’te yeni mar-
kalar oluşturmanın 
gayretindeyiz” dedi.
n HABERİ 
SAYFA 7’DE

Meram’ın taşra 
mahallelerinde 

üretilen doğal ürünler 
Melikşah Semt 

Pazarı’nda vatandaşların 
beğenisine sunuldu. Doğal 

ürünlerin satışa sunulduğu 
pazarda kurutmalıklar, 

konserve ürünleri, tıbbi 
aromatik bitkiler, bal, meyve-

sebze, bazlama, tandır ekmeği, 
yumurta, süt ürünleri gibi daha 
birçok ürün bulunuyor.
n HABERİ SAYFA 11’DE

TİP 2 DİYABETİ 
ÖNLEYEBİLİRSİNİZ

Tip 2 diyabet en sık görülen tip olup dünyada 
yaklaşık 246 milyon insanın tip 2 diyabetli olduğu 

tahmin edilmektedir.Tüm diyabetlilerin yüzde 
90-95’ini oluştururlar. Uzmanlarca Tip 2 diyabeti 

önlemek için egzersiz ve sağlıklı beslenme 
öneriliyor.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Adına ‘zumba’ adı verilen 
ve içinde gayri ahlaki 
figürler barındıran dans 
etkinliği için Mehmet 
Hasan Sert İlkokulu 
öğrencilerinin velilerine 
gönderilen davet mesajı 
üzerine gelen tepkiler, 
etkinliği iptal ettirdi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

ARİFLERİN ANLAYIŞI
DÜNYAYI KURTARIR

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay 

Üniversitesi, İslam, Tarih, Sanat ve Kültür 
Araştırma Merkezi ile TRT Avaz’ın işbirliğinde 3 

gün sürecek “Buhara’dan Konya’ya İrfan Mirası ve 
XIII. Yüzyıl Medeniyet Merkezi Konya Uluslararası 

Sempozyumu” başladı. Sempozyuma 10 ülkeden 81 
bilim insanı katılıyor.  n HABERİ SAYFA 12’DE

YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ,
HATA YENİLENMESİN

ETLİEKMEĞİ 
SİVAS KAPACAK!

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Lokantacılar 
Odası ve Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar 
Odası ile bir çalışma gerçekleştirerek etli ekmeğin 
tescilinin yapılacağını söyledi. Aydın, etliekmekteki 
lezzetiyle Sivas’ın Konya’ya rakip olacağını söyledi.  

n HABERİ SAYFA 10’DA

Üretimde tavan
fiyatta taban! 

Mısır üretiminin önemli bir merkezi olan Altınekin’de 
çiftçiler verimden memnun kalırken, girdi maliyetleri 
altında ezilen çiftçi, mısır fiyatlarından tatmin olmadı 

Akören 
ilçesinde, 
6 yaşınday-
ken evleri-
nin önünde 
oynadığı 
sırada kay-
bolan Yasin 
Şahin’den, 
954 gün geçmesine karşın 
henüz haber alınamadı. Baba 
Yavuz Şahin, ‘’Çocuğumla çe-
kilmiş fotoğraflarıma bakıp her 
gece ağlıyorum. Soruyorum 
yetkililere, ne olacak benim 
çocuğum?” dedi.  
n HABERİ SAYFA 6’DA

Yaya üstgeçidi çöktü!
Beyşehir Çevreyolu üzeri Doğan Yatağanlı Unlu Mamulleri 
yakınlarında bulunan Yaya Üstgeçidi’nde çökme meydana 

geldi. Akşam saatlerinde yaşanan çökmenin nedeni 
henüz bilinmezken, çöküntü nedeniyle Beyşehir Çevreyolu 

Koyuncu Petrol istikametinde yola kapatıldı. Yaya 
üstgeçidini kullanan 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

n HABER MERKEZİ

MISIR TABAN FİYATI 
DAHİ GÖREMEDİ!

Bölgenin önemli tarım ürünü arasında yerini alan mısır 
hasatında sona gelindi. Girdi maliyetlerine oranla mı-

sır fiyatlarının tatmin etmediğini belirten Altınekin Zi-
raat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, "Çiftçilerimiz 
mısırdan bu yıl iyi verim elde etti. Ancak çiftçimizin 
en fazla sıkıntı yaşadığı konu mısır fiyatları oldu. 

Geçen sene taban fiyatın üzerinde alıcı bulan mısır, 
bu yıl taban fiyatını dahi göremedi" diye konuştu. 

ALTINEKİN SUYA BİR 
ADIM DAHA YAKLAŞTI

Altınekin’de tarımın ve tarımsal üretimin geliş-
tirilmesi için olmazsa olmaz olan su ile ilgili 
uzun süredir çaba sarf ettiklerini ve nihayetinde 
somut adımlar atıldığını da aktaran Kağnıcıoğlu, 
“Ermenek Akçay Barajı’ndan Konya Ovası’na su 
aktarılacak. Projesi devam ediyor. Biz suya talip 
olduğumuzu söyledik ve şartnamenin içerisine 

Altınekin ilçesi de dahil oldu. Bu bizim için çok 
önemliydi. Bir an önce buraya su gelmesini is-
tiyoruz" dedi.
n HABERİ SAYFA 3'TE 



Zade Vital 
Çörek Otu 

Yağı

Zade Vital 
Zeytinyağlı 
Kudret Narı

DİYABETE KARŞI DESTEK ÜRÜNLER

ABD…. Büyük 
porsiyonlar ülkesi…. 
Fast food ülkesi…. 

Şekerli gıdalar 
cenneti…. Yıllarca 
bunlara maruz 
kalan ülkenin 
insanları 
tabii ki kendi 
canavarlarını 
kendileri yarattı. 
Tip 2 diyabet 
yani erişkin tipi 
şeker hastalığı.

Dünyanın en önemli sağlık 
problemlerinden biri olmaya aday 
bir hastalık tip 2 diyabet. Kişisel 
sağlık bilinciniz iyi gelişmemişse 
kurtuluşunuz da pek yok gibi. Hastalığı 
iyi tanımıyorsanız küçümsemeniz de çok 
kolay zaten. Ne olacak kanımda şeker 
biraz fazla olsun diye düşünebilirsiniz. 
Oysa ki çok şey olur.

Kanda yükselen şeker damar içinizde 
dolaşan bir bombadır. Damar duvarlarınızı 
zedeleyerek damar tıkanıklığına neden 
olur. Kılcal damarları zedeleyerek körlüğe, 
böbrek damarlarınızı zedeleyerek böbrek 
yetmezliğine ve sinirlerinizi zedeleyerek 
his kaybına neden olur. Ayak bacak 
kesilmelerinin başta gelen nedenidir. 

Tüm bu nedenler Tip 2 diyabeti bir 
toplum sağlığı sorunu haline getirmektedir. 
ABD şu anda kendi yarattığı canavar ile 
uğraşırken tüm dünya da kötü beslenme 
alışkanlıkları ve hareketsizlik nedeniyle 
hızla sayısı artan bu hastalık dünaynın en 
önemli sağlık sorunlarından olmaya uzun 
sure devam edecek gibi görünüyor.

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Değerli okuyucular 
merhaba,

Bu hafta annelerin 
de, toplumun da son 
zamanlarda dilinde olan, 
konuşulan konulardan biri 
olan diyabet konusunda 
birkaç öneride bulunmaya 
çalışacağım.

Çocuklarda diyabet 
belirtileri nelerdir? Eğer 
aşağıdaki belirtilerden bir 
veya birkaçını çocuğunuzda 
hissettiğinizde bir doktora 
danışmakta fayda var.

3 Sürekli susama
3 Ağız kuruluğu
3 Sık tuvalete gitme
3 Yatağını ıslatma
3 Hızlı yorulma, halsizlik, bitkinlik
3 Nefeste koku
Hiçbir belirti beklemeden, 

çocuklarımızda diyabete 
karşı önlem almak için 
neler yapabiliriz?

3 Obezitenin 
önlenmesi

3 Sağlıklı ve dengeli 
beslenme çok önemli, 
hazır gıdadan uzak 
tutmak çok önemli

3 Hareketli 
olmalarına teşvik etmek, 
vücut yapılarına uygun 
bir spora yönlendirmek 
çok önemli

3 Gelişimleri için 
Omega 3 balık yağı, D 

vitamini kullanımı
3 diyetlerine esansiyel yağlar 

ekleyerek daha sağlıklı nesiller 
yetiştirmek için çaba sarf etmeliyiz.

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle…

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
14 Kasım Dünya Diyabet Günü’y-

dü. Bu konu da farkındalık oluşturmak 
bizim görevlerimiz arasında. Bu ne-
denle size bu hafta kudret narı bitkisini 
anlatmak istiyorum. 

Ana vatanının doğu Hindistan 
olduğu tahmin edilen kudret narı Afrika 

ve Asya’nın tropik bölgeleri ile Türkiye ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde de 
yetiştiriliyor. 

Kabak sarmaşıklarının Momordica cinsindeki genç, ihale, yenilebilir bir 
meyvesi olan kudret narı, taze olarak yendiği gibi tohumlarından soğuk pres 
yöntemi ile kudret narı yağı da yapılabiliyor. Kudret narı alternatif tıpta en 
çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

İşte kudret narının hayatımızdaki yeri;
● Kudret narının içeriğinde birçok fitobileşik yer alıyor.
● İçerdiği Polipeptid k (PPK) gibi bileşikler sayesinde kan şekerini düşü-

rücü aktivite gösterebiliyor. Diyabet hastalarında kan şekerinin düşürülmesine 
yardımcı olarak kullanılabiliyor.

● Kudret narının antioksidan ve yara iyileştirici özelliklerinden dolayı 
gastrit ve ülser tedavisine de yardımcı olabileceği çalışmalarda gösteriliyor.

Haftaya yepyeni bitkiler ile görüşmek üzere, sağlıkla kalın…

Referanslar: https://supplementansiklopedisi.com/kudret-nari-yagi-nedir/ • Abhishek Tongia, Sudhir Kumar Tongia, 
and Mangala Dave. “Phytochemical determination and extraction of Momordica charantia fruit and its hypoglycemic 
potentiation of oral hypoglycemic drugs in diabetes mellitus (NIDDM).” Indian journal of physiology and pharmacology 
2004; 48 (2): 241-244. • Ahmad, Zuraini, et al. “In vitro anti-diabetic activities and chemical analysis of polypeptide-k 
and oil isolated from seeds of Momordica charantia (bitter gourd).” Molecules 2012; 17 (8): 9631-9640. • Yeh, Gloria 
Y., et al. “Systematic review of herbs and dietary supplements for glycemic control in diabetes.” Diabetes care 2003; 26 
(4): 1277-1294. • Leatherdale, B. A., et al. “Improvement in glucose tolerance due to Momordica charantia (karela).” 
British medical journal (Clinical research ed.) 1981; 282 (6279): 1823. • “Momordica charantia (Bitter melon)” 
Alternative Medicine Review December 2007; Volume 12, Number 4. • Joseph, Baby, and D. Jini. “Antidiabetic effects 
of Momordica charantia (bitter melon) and its medicinal potency.” Asian Pacific Journal of Tropical Disease 2013; 3 
(2): 93-102. • Padmashree, Ananthan, et al. “Studies on the antioxygenic activity of bitter gourd (Momordica charantia) 
and its fractions using various in vitro models.” Journal of the Science of Food and Agriculture2011; 91 (4): 776-782. • 
Gürbüz, Ilhan, et al. “Anti-ulcerogenic effect of Momordica charantia L. fruits on various ulcer models in rats.” Journal 
of Ethnopharmacology 2000; 71 (1): 77-82. • Braca, Alessandra, et al. “Chemical composition and antimicrobial activity 
of Momordica charantia seed essential oil.” Fitoterapia 2008; 79 (2): 123-125

Tip 2 diyabet, en sık görülen diyabet tipidir ve tüm tiplerin 
%90’ını oluşturur. Dünya genelinde yaklaşık 250 milyon insanın 
tip 2 diyabetli olduğu tahmin edilmektedir. Orta yaşlı, kilo 
kontrolü iyi olmayan kişilerde sık görülmekle birlikte, çocuklarda 
ve genç erişkinlerde de görülme sıklığı artmaktadır. Bu durum 
özellikle çocukları korumanın önemini arttırmaktadır.

Tip 2 diyabet hastalığında, dokuların şekeri kullanabilmesini 
sağlayan insülin miktarı azdır ya da etkisizdir. Bu nedenle kandaki şeker miktarı artmıştır. 
Birçok organda uzun dönemli hasar oluşturan bu durum, zamanla farklı sistemik hastalıkların 
oluşmasını da tetikler. Dünya genelinde milyonlarca kişinin tip 2 diyabet varlığının 
farkında olmadan ve gerekli tıbbi bakım almadan hayatlarını risk altında sürdürdükleri 
bilinmektedir. Oysa tip 2 diyabetli kişilerde erken dönemde tanı ve tedavi sağlanmazsa, ölümle 
sonlanabilecek ciddi problemler gelişebilir.

Kişinin kendi kendisini takip etmesi ve vücudunda fark ettiği değişiklikleri değerlendirmesi 
çok önemlidir. Aşırı susama ve sıvı alımındaki belirgin artış, çok ve sık idrara çıkma ile iştah 
artışı, diyabetin en önemli belirtileridir. Bunun yanı sıra yorgunluk ve halsizlik, sık ve aşırı 
acıkma, istem dışı kilo kaybetme, bulanık görme, ayaklarda hissizlik, uyuşma ve karıncalanma 
gibi belirtiler de görülebilir. Bu belirtileri takip etmek ve varlığında bir hekime danışmak erken 
tanı koymak için çok değerlidir.

Kan şekerinin yüksek olduğu ancak tip 2 diyabet tanısı alacak seviyeye henüz çıkmadığı 
durum prediyabet olarak isimlendirilir. Kan şekeri seviyesinin yüksek seyrettiğinin bu aşamada 
yakalanması hastalığı engellemek veya geciktirmek için büyük bir şanstır. Bu dönemde 
egzersiz, sağlıklı beslenme, diyet ve hayat tarzı değişiklikleri hastalıkla baş etmenin en etkin 
yöntemleridir. Hastalık bu tür önlemler alınmazsa hızla ilerler ve tedavisi için ilaç ve insülin 
kullanımı gerekebilir.

Siz kendi kendinizi izleyip, hayat tarzınızı değiştirirken, sağlıklı beslenmenize ve 
diyetlerinize katkı sağlayacak doğal ürünler de bu dönemi olabildiğince uzun ve sağlıklı 
geçirmenize katkı sağlayabilir.

Yapılan çok sayıda bilimsel çalışma; çörek otu içerisinde bulunan etken maddelerin, kan 
şekeri dengesinin sağlanmasında ve diyabetin sebep olduğu problemlerin düzenlenmesinde 
başarılı sonuçlar verdiğini gözler önüne sermiştir. 

Kudret narı meyvesinin içeriğinde bulunan etken maddelerin, insülin direncini ve diyabet 
gelişmesini engellediği yönünde birçok veri de bu meyvenin ekstresinin geleneksel olarak uzun 
yıllardır kullanılıyor oluşunu destekler niteliktedir.

Tip 2 diyabet hastasıysanız ve bir ilaç tedavisi alıyorsanız, bitkisel ürünleri kullanmak için 
lütfen doktorunuzun tavsiyelerine uyun.

Daryabeygi-Khotbehsara R et al. Nigella sativa improves glucose homeostasis and serum lipids in type 2 diabetes: A systematic review 
and meta-analysis. Complement Ther Med. 2017 Dec; 35:6-13

Yang SJ et al. Preventive effects of bitter melon (Momordica charantia) against insulin resistance and diabetes are associated with the 
inhibition of NF-kB and JNK pathways in high-fat-fed OLETF rats. J Nutr Biochem. 2015 Mar;26(3):234-40.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı

ramazan@zade.com.tr

Tip 2 diyabet, insüline bağımlı olmayan diyabet veya geç başlangıçlı diyabet olarak da 
adlandırılır. Tip 2 diyabet’in özelliği insülin direncinin olmasıdır.

Diyabet Vakalarının Yüzde 90’ından 
Fazlasını Oluşturan Tip 2 Diyabet Nedir?

http://www.diabetcemiyeti.org/c/tip-2-diyabet-hastaligi - http://www.sggm.saglik.gov.tr/TR,12734/dunya-diyabet-gunu.html

Tip 2 diyabette 
insülin 

yeterince düzenli 
salınıp etkili 

olamamaktadır.
Aslında insülin 

miktarları 
normal, hatta 

fazla bile olabilir. 
Sıklıkla egzersiz 
ve diyet, tedavide 

en etkin 
yöntemlerdir. 

Bununla beraber 
tedaviye ilaç ve 
bazen insülin 

de eklemek 
gerekebilir.

Kimler Tip 2 Diyabet Riski Altında?

Tip 2 diyabet en sık görülen tip 
olup dünyada yaklaşık 246 milyon 

insanın tip 2 diyabetli olduğu tahmin 
edilmektedir. Tüm diyabetlilerin 

%90-95’ini oluştururlar.



Konya Ovası’nda mısır üre-
timinin önemli bir üssü haline 
gelen Altınekin’de mısır hasadı 
tamamen bitti. Geçtiğimiz yıl dö-
neminde düşen rahmetin de et-
kisiyle mısırda verimin bir hayli 
yüksek olduğunu belirten bölge 
çiftçisi, dekarda 2 tona varan ve-
rim aldıklarını belirtiyor. Ancak 
böylesi verimli geçen bir sezonda 
maliyetleri dahi zor kurtaran çiftçi, 
önümüzdeki sezona umut tohum-
ları serpiyor.
GEÇEN YIL TABAN FİYATIN ÜSTÜN-

DEYDİ, BU YIL TABAN
 FİYATIN ALTINDA

Hasat döneminin sonunda 
Altınekin’deki mısır üretimini de-
ğerlendiren Altınekin Ziraat Odası 
Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, “Mısır-
da hasat döneminin sonuna gel-
dik. Bundan sonra çiftçimiz bahar 
dönemine hazırlık yapacak. Pancar 
hasadı da kısa bir süre içerisinde 
bitecek. Bundan sonra çiftçimiz 
şubat ayına kadar istirahat ede-
cek. Çiftçilerimiz mısırdan bu yıl 
iyi verim elde etti. Dekarda 2 tona 
kadar verim alan çiftçilerimiz oldu. 
Ancak çiftçimizin en fazla sıkıntı 
yaşadığı konu mısır fiyatları oldu. 
Geçen yıl bir ton mısırın taban fi-
yatı 760 liraydı. Çiftçimiz borsada 
mısırı 800-850 liraya kadar sa-
tabiliyordu. Bu sene 950 lira ta-
ban fiyat açıklandı. Buna rağmen 
bu sene mısır borsada 830-930 
lira arasında gidiyor. Yani geçen 
seneyle kıyasladığımızda şu so-
nuç ortaya çıkıyor, taban fiyatın 
üzerinde alıcı bulan mısır, bu yıl 
taban fiyatını dahi göremedi. Bu 
sene hasat çoktu evet ama ürün 
de kalmıyor, tarladan biçildiği gibi 
alıcı buluyor. Biraz fırsat kollanı-
yor. Çiftçinin ürününü bekletmek 
gibi bir şansı yok. Çünkü her ay 
enerji parası ödüyor. Ekim zama-
nında gübre alacak, mazot kulla-
nacak. Diğer yandan bir önceki 
sezon mısır zamanına vadelendir-
diği benzer borçları var. Bunların 
ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle 
mısır üreticisi tarladan aldığı gibi 

satmaya götürüyor. Çiftçinin aylık 
bir geliri yok ki. Adam ya harman-
da ödeyeceğim der, ya pancarda, 
ya da mısırda. Yani 3-4 desen 
ürün üzerinden borçlanır çiftçi. O 
yüzden satmaya mecburdur” dedi. 
‘PANCAR FİYATLARINDA İYİLEŞTİR-

ME BEKLİYORUZ’
Bölgelerinde 15 çeşit ürün ye-

tiştirildiğini, bunların 5 çeşidinin 
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil 
olduğunu kaydeden Bekir Kağ-
nıcıoğlu, “ÇKS dışında kalan kuş 
yemi, kavun, kanola vardı. Bu sene 
kanola da ÇKS’ye dahil oldu. Bizim 
çabalarımızla destekleme kapsa-
mında alındı. Bölgemizin en yay-
gın ekim alanına sahip ve çiftçi-
mizin de olmazsa olmazı arasında 
yer alan ürün şüphesiz ki pancar-
dır. Allah bereket versin çiftçimiz 
pancardan para da kazanıyor. Bu 
yıl pancar fiyatıyla ilgili devlet bi-
raz fark verdi. Ancak biz çiftçiler 
olarak bu rakamı düşük buluyoruz. 
Çünkü girdi maliyetleri son dö-
nemde bir hayli yükseldi. Pancar 
paralarının biraz iyileştirilmesini 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘VADEDEKİ FAİZ 
MALİYETLERİ İKİYE KATLADI’
Konya Ovası’nda çiftçilerin 

şimdilerde ekim döneminde ol-
duklarını ve kısa bir süre sonra 
ekimin de tamamlanacağını ifade 
eden Altınekin Ziraat Odası Başka-
nı Bekir Kağnıcıoğlu, bu dönemin 
çiftçi için büyük zorluklarla geçti-
ğine dikkat çekti. Özellikle döviz 
kurlarına endeksli olan gübre ve 
çeşitli zirai ilaçların fiyatlarında 
afaki bir artış olduğuna vurgu ya-
pan Kağnıcıoğlu, “Ekim dönemin-
de kullanılacak olan gübre Ağus-
tos ayında 3 bin 600 lirayı gördü. 
O zaman da alan çiftçilerimiz oldu 
daha da yükselir kaygısıyla. Sonra-
sında 3 bin 200 liraya kadar düştü. 
Tarım Bakanlığı’nın müdahalesiy-
le 2 bin 900 liraya kadar geriledi. 
Ancak bu fiyatlar cebinde parası 
olan çiftçi için geçerli. Tarım Kredi 
Kooperatifleri ya da birliklere gidil-
diğinde peşin parayla bu fiyatlara 

alınır. Ancak önümüzdeki senenin 
harmanına vadelendirilerek alın-
dığında bir ton gübre 3 bin 900 
liraya kadar çıkıyor. Bizim çiftçi-
lerimizin yüzde 80’i gübreyi peşin 
alamaz, vadeli alır. Bir önceki yıl 
aynı gübrenin fiyatı peşin alana 
bin 400 lira civarındaydı. Vadeli 
aldığınızda bin 800 liraydı. Bu yıl 
tam ikiye katlamış durumda. Ta-
rım Kredi Kooperatifleri de Merkez 
Bankası’nın faiz oranlarını yükselt-
mesiyle birlikte yükseldi. Geçen yıl 
faizler çok düşüktü, vadeli alsa da 
çiftçi çok fazla fiyat değişmiyordu. 
Ama ürün fiyatları aynı oranda 
arttı mı, artmadı. Buğday fiyatları 
neredeyse 10 senedir aynı. Şimdi 
buğday bin 400 lira civarında. Di-
yorlar ki dünya piyasalarında fiyat-
lar bu endekste. Madem öyle bizim 
çiftçimiz de girdi maliyetlerinde 
dünya piyasalarıyla rekabet ede-
bilir duruma getirilsin. Biz bunları 
çok önemsiyoruz” ifadelerini kul-
landı.

‘ALTINEKİN’İ ERMENEK 
BESLEYECEK’

Altınekin’de tarımın ve tarım-
sal üretimin geliştirilmesi için ol-
mazsa olmaz olan su ile ilgili uzun 
süredir çaba sarf ettiklerini ve ni-
hayetinde somut adımlar atıldığını 
aktaran Kağnıcıoğlu, “Suyla ilgili 
nihayetinde somut bir adım atıl-
mış oldu. DSİ’nin çalıştığı bir proje 
var. Ermenek Akçay Barajı’ndan 
Konya Ovası’na su aktarılacak. 
2017 yılında fizibilite çalışmaları 
yapıldı. Projesi devam ediyor. Fa-
kat oradan gelecek olan suya biz 
de talip olduğumuzu söyledik ve 
şartnamenin içerisine Altınekin il-
çesi de dahil oldu. 

Bu bizim için çok önemliydi. 
Bir an önce buraya su gelmesini is-
tiyoruz. Bölgedeki yeraltı suları sü-
rekli çekiliyor. Çiftçimiz şu an sulu 
tarımı en verimli şekilde yapmaya 
çalışıyor ama su bittikten sonra 
sulu tarımı bırakmak zorunda ka-
lacak. Sonrasında su gelse bile çift-
çiyi tekrar sulu tarıma çevirmek 
büyük mesele. Yani çiftçi sulu ta-

rımdan vazgeçmeden buraya su-
yun gelmesi lazım. Çiftçi ekipma-
nını dağıtırsa tekrar dönmesi güç 
olur. Bu nedenle çok önemsiyor 
ve bir an önce gelmesini istiyoruz. 
Atılan somut adımlar da bizi gele-
cek adına umutlandırdı. Altınekin 
bu projenin içerisinde yoktu bizim 
çalışmalarımız neticesinde zorla 
da olsa bu kapsama aldık. Mali-
yetler çok yüksek, buraya suyu 
getirmek çok zor deniyordu. Ama 
bu raporda Altınekin ilçesinin var 
olması bizim için çok önemliydi. 
Bunu başardık. Buralara su gelebi-
liyormuş, bunu gördük” dedi. 

‘İHTİYAÇ DUYULURSA KIZILIR-
MAK’TAN DA GELECEK’

Bundan kısa bir süre önce Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı’nda ya-
pılan bir toplantıda alınan kararın 
da Konya Ovası’nın kuzeyinde ta-
rımla iştigal olan çiftçi için önemli 
olduğuna vurgu yapan Altınekin 
Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağ-
nıcıoğlu, “Burada bizim de katıl-
dığımız toplantıda alınan kararda, 
ihtiyaç duyulması halinde Kızılır-
mak’tan Konya Ovası’nın kuzeyi-
ni besleyecek su temini mümkün 
olduğu ibaresi yer aldı. Bunun da 
raporu mevcut. Kızılırmak’tan 

gelecek olan su bizim için daha 
pratiktir. Altınekin bölgesinin su 
ihtiyacı olduğu an Altınekin’e su 
verilebilecek denildi raporda. As-
lında Altınekin’in şu an bile suya 
ihtiyacı var ama bu raporları tut-
turabilmek için böyle bir yol izle-
dik. Bundan sonraki süreçte, haydi 
suyu getirin, ihtiyacımız var diye-
bileceğiz. Bizim için önemli olan 
suyla ilgili şartnamelerin içerisine 
girebilmekti, bunu başardık” diye-
rek sözlerini tamamladı. 
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    Gece Gündüz
Konya                   -1°C   1°C

Karaman             -2°C 6°C 

Aksaray               -1°C 8°C

Ankara                 1°C 6°C
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Mısır hasadının sonuna gelinen bu günlerde çiftçi bereket dolu geçen hasat mevsiminin ardından yeni sezona hazırlanıyor. 
Çiftçiler verimden memnun kalırken, girdi maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda fiyatların tatmin etmediği söyleniyor

Mısır, hak ettiği
değeri bulmadı

Konya’nın önemli mısır üretim merkezlerinden olan
 Altınekin’de mısır hasadının sonuna gelindi.

Dekar başına alınan mısır miktarı açısından bakıldığında mısır 
hasadında verimli bir dönem geride bırakılmış oldu.

Mısırda verimin yüksek olmasına rağmen alımların taban 
fiyatların altında olması çiftçiyi üzdü.

Altınekin Ziraat Odası Başkanı 
Bekir Kağnıcıoğlu, Altınekin’in 

su sorunuyla ilgili nihayet somut 
adımlar atıldığını belirtti.



16 KASIM 20184 HABER

Mustafa Yazlık Meram için başvurusunu yaptı
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nde Yeni Büyükşehir Yasası ile 
kurulan Kırsal Hizmetler ve Koor-
dinasyon Dairesi Başkanlığı görevi-
ni yürüten Mustafa Yazlık, Meram 
Belediyesi’ne başkan aday adayı 
olduğunu açıkladı. 

Gönül belediyeciliği ile mille-
te hizmetkar olmak istediğini dile 
getiren Mustafa Yazlık, “Meram’da 
yaşayan tüm kesimlerle samimiyet 
ve tevazu ilkesinden uzaklaşmadan 
güçlü bağlar kurarak, belediye ile 
milletimizin bütünleşmesini sağ-
lamak için yola çıktım. Kadim me-
deniyetimizin aydınlattığı yolu gay-
retle adımlamak, Meram’ın sahip 
olduğu değerleri korumak, hizmet-
lerimiz ve yeni projelerimizle gönül 
belediyeciliğini halkımıza yaşatmak 
için aday oldum.  Çocuklarımızın 
yüzündeki bir gülüşe, ailelerimizin 

yuvalarındaki bir mutluluğa, genç-
lerimizin umuduna vesile olacak 
çalışmaları gerçekleştirecek ekibin 
çalışkan ve görevden kaçmayan bir 
üyesi olmak istiyorum.

Esnafı, işçisi, memuru, işvereni, 
kadını, erkeği, yaşlısı, genci ile bir 
ve beraber yeni Türkiye hedefine 
katkı sunan bir şehir için, elinden 
gelenden hep daha fazlasını gayret-
le yapacak olan bir anlayışı yaşatma 
adına sorumluluklarım olduğunu 
biliyorum.  Bir ideolojinin değil, bü-
yük ideallerin peşinde yürüyen bir 
anlayıştan geliyorum. Bizim için ya-
pacağımız her işte, atacağımız her 
adımda Hakk’ın rızasını gözetmek 
dava demektir. Halka hizmet yo-
lunda yürümek, yanlışa göz yum-
madan doğrudan vazgeçmemek, 
pes etmemek; mazluma, masuma, 
ihtiyacı olana kucak açmak için 

davanın ve milletin hizmetkârı-
yız. Samimiyet, tevazu ve gayret-
le memlekete, millete hizmetkâr 
olmak için, biz olmayı başarmak, 
bizi biz yapan değerlerimizi koru-
mak için, kadim medeniyetimizin 
ve davamızın mirasçısıyız.  Yerel 
seçimlerin şehrimize, milletimize, 
ülkemize ve tüm gönül coğrafya-
mıza hayırlar getirmesini temenni 
ediyor, bütün hemşehrilerimden 
dua bekliyorum” dedi.

MUSTAFA YAZLIK KİMDİR?
1976 yılında Almanya doğan 

ve aslen Konya/Hadim’li olan Mus-
tafa Yazlık, 1991-Konya Merkez 
İmam Hatip Lisesi ve 1995-Konya 
Lisesinden mezun oldu. 1998-Fre-
iburg Eğitim Fakültesinde öğret-
menlik stajı yapan Mustafa Yazlık, 
2001-Selçuk Üniversitesi Eğitim 
Fakültesini bitirdi ve 2002-Berlin 

Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans 
derslerini tamamladı. 2003-Gazi 
Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 
programına devam ettikten sonra 
aynı yıl Göynükkışla köyünde öğ-
retmenlik yaptı. 2005-2010 Konya 
Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler 
Müdürlüğü görevinde bulundu ve 
70 farklı ülkede “Konya ve Mevla-
na Günleri”, 20 farklı ülkede “Kon-
ya’da yatırım fırsatları” programları 
organize etti. 2010- AK Parti İl Baş-
kan Yardımcılığı görevine getirildi. 
Belli bir süre turizm ve seyahat 
sektöründe faaliyetlerde bulundu. 
2013-Selçuk Üniversitesinde Ulus-
lararası İlişkiler alanında Yüksek 
Lisansı tamamladı. 2014-tekrar 
Konya Büyükşehir Belediyesinde 
göreve başlayan Yazlık, 6360 sayılı 
Yeni Büyükşehirler Kanunu sonra-
sında kurulan Kırsal Hizmetler ve 

Koordinasyon Dairesi’nin Başkanlı-
ğına getirildi. Halen bu görevini yü-
rüten ve iyi derecede Almanca-İn-

gilizce bilen Yazlık, evli ve 3 çocuk 
babasıdır.
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Meram ilçesi Yaylapınar Ma-
hallesine yapılacak 24 derslikli 
eğitim tesisinin temeli düzenlenen 
törenle atıldı. 

Temel atma törenine katılan 
Vali Cüneyit Orhan Toprak, insan-
ların bu dünyada sahip olduğu mal 
ve mülkü hayırlı işlere kanalize 
etmelerinin çok önemli olduğunu 
vurgulayarak okulun arsasını ba-
ğışlayan hayırseverler Şerife ve 
Mevlüt Harmankaya’ya destek-
lerinden dolayı çok teşekkür etti. 
Burada inşa edilecek okulda yeti-
şecek gençlerin ülkemizi muasır 
medeniyetler seviyesine çıkara-
caklarına inandığını da dile getiren 
Vali Toprak, hayırseverlere plaket 
takdiminde bulundu. 

Programda konuşan İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy 
da, bilgi ve teknoloji çağı olarak 
nitelenen günümüz dünyasında 
örgün eğitim kurumları olan okul-
ların çok önemli bir yeri olduğu-
na vurgu yaptı. Yatırımların en 
önemlisinin insana yapılan yatırım 
olduğunu vurgulayan Mukadder 
Gürsoy, “Temel atma törenini ger-
çekleştirdiğimiz bu okul AB Fonu 
tarafından desteklenmektedir. 
‘Eğitim Altyapısının Güçlendiril-
mesi’ projesi kapsamında, Kon-
ya’da inşa edilecek 7 binanın ilki 
bu okulumuzdur. Bu okulun arsa-
sını bağışlamak suretiyle eğitime 
büyük katkı sunan hayırseverler 
Şerife ve Mevlüt Harmankaya’ya 
da çok teşekkür ederim. Onların 
bu örnek davranışlarının yeni ha-

yırseverlerimize kapı aralamasını 
temenni ediyorum” dedi. 

Programa Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak’ın yanı sıra Karatay 

Kaymakamı ve Meram Kaymakam 
Vekili A. Selim Parlar, İl Milli Eği-
tim Müdürü Mukadder Gürsoy, İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcıları 

Aydın Uygun ve Mustafa Yılmaz, 
öğretmenler ve mahalle sakinleri 
katıldı.
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Leyla Şahin Usta’dan
Ebe-Gebe Okulu’na ziyaret

Selçuklu Şiir Akşamları
şair ve yazarları buluşturdu

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili 
Dr. Leyla Şahin Usta, Türkiye 
genelinde örnek gösterilen ve 
son olarak İzmir’de uluslararası 
katılımla gerçekleştirilen ‘Ulusal 
Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eği-
ticiliği’ kongresinde 176 sunum 
arasından ödül almaya hak ka-
zanan ‘Ebe-Gebe Okulu Projesi’ 
ile ilgili sürdürülen çalışmalar 
hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç’tan detaylı bilgi 
aldı. 

Prof. Dr. Koç ile birlikte Halk 
Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’n-
da son derece nezih bir ortamda 
açılan “Ebe-Gebe Okulu” nu in-
celeyen Genel Başkan Yardımcısı 
Usta, anne adaylarımızın keşke-
siz ve korkusuz bir doğum süreci 
geçirmelerini sağlamak, sezar-
yen oranlarını düşürmek ve nor-
mal doğum sayısını artırabilmek 
hedefi ile ortaya konulan proje 
kapsamında şu ana kadar yakla-
şık 900 anne adayının doğuma 

hazırlık eğitimlerinden hiçbir 
ücret ödemeden faydalanmasın-
dan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 

Halk Sağlığı Hizmetleri Baş-
kanı Uzman Dr. Kerim Yeşildağ 
ile birlikte Başkan Yardımcıları 
Uz. Dr. Engin Dinç ve Dr. Ab-
dullah Özüdoğru’nun da hazır 
bulunduğu ziyarette Genel Baş-
kan Yardımcısı Usta, ‘İlk Adım 
Ebe-Gebe Okulu Projesi’nde gö-
rev alan sağlık çalışanları ile de 
sohbet ederek gösterdikleri du-
yarlılıktan dolayı teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç 
da projenin başlamasında ve bu-
günlere gelmesinde büyük çaba 
sarf eden AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Dr. Leyla Şahin Usta’ya destek ve 
ilgileri nedeni ile teşekkür ede-
rek, projenin son derece başa-
rılı bir şekilde devam ettiğini ve 
2018 yılı hedeflerine ulaşıldığını 
vurguladı.  
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Konya Fikir Sanat Kültür 
Adamları Derneği tarafından ge-
leneksel hale dönüştürülen ve bu 
yıl ikinci sezonuna başlanan “Sel-
çuklu Şiir Akşamları” etkinlikleri-
ne, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kılıçaslan Konferans Salonunda 
devam ediliyor. 10-16 Kasım Ata-
türk Haftası ile alakalı yaptığı veciz 
konuşmayla programın açılışını 
yapan Konya Fikir Sanat Kültür 
Adamları Derneği Başkan Vekili 
Hukukçu Yazar Fatma Şeref Polat  
konuşmasını Türkiye Cumhuriye-
ti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 
80.yıl dönümünde rahmet, minnet 
ve özlemle  yad ediyoruz  ifadeleri 
ile sonlandırdı.

Selçukya Şiir Akşamlarının se-
vilen isimlerinden Ahmet Şener’in 
geçtiğimiz günlerde yayımlanan 
‘’Gönülden Damlalar’’  adlı ilk şiir 

kitabı ile Gazeteci Yazar Hikmet 
Peker’in Er Meydanı 3 adlı kitabı-
nın tanıtıldığı program, Konya’nın 
sevilen şairlerinden Hidayet Ça-
kır’ın kendine has üslubu ile ses-
lendirdiği özgün şiirlerle devam 
etti. Dernek Üyesi İsmail Detse-
li’nin kendi kaleme aldığı 10 Kasım 
şiirinin akabinde programda, Ha-
san Karaca, İbrahim Demirtaş ve 
Halime Bal tarafından Atatürk şiir-
leri seslendirildi. Salih Sedat Ersöz, 
Mustafa Remzi Samancı ve Ebru 
Mut’un yanı sıra katılımcı bir çok 
şair ve yazarın şiir sunumu olduğu 
programda Saliha Değirmenci Ya-
vaş’ın okuduğu Şehit Anası adlı şiir 
dinleyicilere duygulu anlar yaşattı. 
Program, Aşık Bizari’nin seslendir-
miş olduğu deyişlerin ardından gü-
nün anısına çekilen hatıra fotoğrafı 
ile sona erdi.
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Adına ‘zumba’ adı verilen ve içinde gayri ahlaki figürler barındıran dans etkinliği için Mehmet Hasan Sert 
İlkokulu öğrencilerinin velilerine gönderilen davet mesajı üzerine gelen tepkiler, etkinliği iptal ettirdi

‘Zumba’ gibi bir
yanlıştan dönüldü!

Resmi Gazete’de Başbakanlık 
Genelgesi olarak yayımlanan Tür-
kiye Sağlıklı Beslenme ve Hareket-
li Hayat Programı’nın “Okullarda 
Obezite ile Mücadelede Yeterli ve 
Dengeli Beslenme ve Düzenli Fi-
ziksel Aktivite Alışkanlığının Ka-
zandırılması” başlığı kapsamında, 
“Beslenme Dostu Okul Projesi” ile 
okullarda sağlıklı beslenme ve hare-
ketli yaşam konularında duyarlılığın 
arttırılması ve bu konuda yapılan 
iyi uygulamaların desteklenmesi ile 
okul sağlığının daha iyi düzeylere çı-
karılması hedefleniyor. 

Beslenme dostu okul etkinlikle-
ri çerçevesinde Meram’da bulunan 
Mehmet Hasan Sert İlkokulu’nda 
dün büyük bir yanlıştan velilerin 
tepkisi üzerine dönüldü. Yapılacak 
olan etkinlik velilere mesaj yoluyla, 
“Sayın velimiz, yarın saat 13:00’te 
beslenme dostu okul projemiz kap-
samında zumba eğitmeni Eleneora 
ile okul bahçemizde ‘zumba’ etkinli-
ğimiz olacaktır. Tüm öğrencilerimizi 
kapsayan bir etkinliktir. Öğrencileri-
miz yarın spor kıyafet il okula gelebi-
lir” cümleleriyle duyuruldu.  

VELİLERİN TEPKİSİ ÜZERİNE 
YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ

Mehmet Hasan Sert İlkokulu’n-

da çocukları öğrenim gören veliler-
den bazıları duyarlılık göstererek, 
zumba etkinliğinin ne olduğunu 
araştırdı. Zumba’nın Kolombiya kö-
kenli olarak son yıllarda popülarite-
sini artıran bir dans olduğu velilerin 
araştırması sonucu ortaya çıktı. Sos-
yal medyadan zumba dansının nasıl 
bir şey olduğunu inceleyen veliler, 
zumba dansı adı verilen etkinliğin 
figürleri ile gayri ahlaki bir yapıya 
sahip olduğunu anlayınca, durumu 
hemen okul yöneticileri ile paylaştı. 
Birçok veliden zumba dansının İs-
lam medeniyetine ve Türk kültürü-
ne aykırı olduğu yönünde eleştiriler 
gelince okul yönetimi zorunlu olarak 
etkinliği iptal etmek durumunda 
kaldı. Genel anlamda öğrencileri 
milli ve manevi değerlerle bezeyip 
fikri altyapısını en dolu şekliyle oluş-
turduktan sonra genç nesiller oluş-
turmayı ve gelecek nesilleri ahlaklı 
bireylerden oluşturmayı hedefleyen 
ve adında ‘milli’lik unsurunu barın-
dıran okullarda İslam medeniyetine 
ve Türk töresine aykırı bu tür dans 
adı altındaki gayri ahlaki etkinliklere 
yeltenilmemesi gerektiği görüşünde 
olan veliler, gerekli incelemenin de 
bir an önce yapılmasını istiyor. 
n RASİM ATALAY

24 derslikli okulun temeli törenle atıldı
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Hadim’de Antep Fıstığı yetiştirilecek
Orman Genel Müdürlüğü ta-

rafından Hadim ilçesinde “Gelir 
Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi” 
kapsamında Antep Fıstığı fidanı di-
kimi yapılıyor.

Konya Orman Bölge Müdürlü-
ğü Hadim Ağaçlandırma Şefliğince 
Hadim ilçesinin Yağcı mahallesin-
de 250 dekar araziye 8 bin Antep 
Fıstığı fidanı dikiliyor.Dikim çalış-
malarını yerinde inceleyen Hadim 
Belediye Başkanı Ahmet Hadi-
mioğlu, yaptığı açıklamada, kırsal 
kesimdeki vatandaşların refah dü-
zeyinin artırılmasına yönelik çalış-
maların hızla devam ettirildiğini 
söyledi.  

İlçenin Aladağ Vadisi olarak 
bilinen Göksu nehrinin eteklerine 
kurulu Yağcı mahallesinde Akde-
niz ikliminin yaşandığını belirten 

Hadimioğlu, “Bölgede üzüm başta 
olmak üzere, kiraz, şeftali ve nar 
yetişmektedir. Son yıllarda yabani 
olarak yetişen menengiç ağacına 
yapılan aşı ile Antep fıstığının da 
üretimi yapılmaya başlandı. Ma-
hallede damlama sulama sistem-
lerinin gelişmesi ve alternatif ürün 
yetiştiriciliğiyle birlikte göç veren 
değil göç alan mahalle konumuna 
geldi. Yağcı mahallemizin yaklaşık 

275 nüfusu var. Projenin uygulan-
dığı 250 dekar arazi Konya Orman 
Bölge Müdürlüğü ve Hadim Ağaç-
landırma Şefliği tarafından köylü-
lerimize dağıtılarak ileride yüksek 
gelir elde edilmesi hedefleniyor. 
Diğer mahallelerimizde de orman 
arazileri üzerine gelir getirici pro-
jeleri yaygınlaştırarak mahallelere 
uygun çalışma ve projeler gelişti-
riyoruz. Bu projelerin hazırlanması 

ve hayata geçirilmesinde yoğun 
çaba gösteren önceki dönem Tarım 
ve Orman Bakanımız sayın Veysel 
Eroğlu, şimdiki Tarım ve Orman 
Bakanımız sayın Dr. Bekir Pakde-
mirli, Orman Genel Müdürümüz 
Bekir Karacabey ve Konya Bölge 
Müdürümüz Muhammed Çolak’a 
ilçe halkımız adına teşekkürlerimizi 
iletiyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Kaçak avdan 25 kişiye
42 bin 212 lira ceza

Aksaray’da torbacılara
darbe: 10 tutuklama

Demir hırsızları
suçüstü yakalandı

Konya’da yapılan denetimlerde 
boy limitine aykırı olarak avlandığı 
belirlenen su ürünlerini satan ve 
avını gerçekleştiren 25 kişiye 42 
bin 212 liralık idari para cezası uy-
gulandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Konya İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü Balık-
çılık ve Su Ürünleri Şube Müdür-
lüğü tarafından deniz ve iç sularda 
avlandıktan sonra satış noktaların-
da satışa sunulan deniz ve tatlı su 
ürünü balıkların boy limiti dene-
timleri gerçekleştirildi.

Bu  kapsamda son 1,5 aylık 
dönemde 85 denetimin yapıldığı, 
amatör olta balıkçıları, ticari ba-
lıkçılar, ticari olmayan sahalarda 
yapılan ticari avcılık ve perakende 
satış noktalarının mercek altına 
alındığı belirtildi. 

Yapılan denetimler sonucu boy 
limitine uygun av yapmadığı belir-
lenen avcılar ile boy limiti altındaki 
su ürünlerinin satışını yaptığı ileri 
sürülen toplam 25 kişiye 42 bin 
212 liralık idari para cezası uygu-
landığı öğrenildi.  n AA

TSK’nın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırıların bertaraf edilmesiyle görevli KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığında yapılan tatbikatta senaryo gereği atılan sinir gazına maruz kalan asker, ‘can dostu’ sayesinde kurtuldu

Senaryosu bile
nefesleri kesti!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
(TSK) Konya’da bulunan KBRN Sa-
vunma Tabur Komutanlığı, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığını KBRN 
savunması yönünden destekleyen 
tek birlik olma özelliğine sahip. En-
vanterindeki ekipmanlarla her türlü 
KBRN saldırısına müdahale edilebi-
len merkezde, tüm kimyasal, biyo-
lojik ve radyolojik kirlilik ortamında 
temizlik yapılıyor. Merkezde görevli 
personelin kendi can güvenliği için 
de çeşitli tedbirler alınıyor. KBRN 
taarruzlarının etkilerinden sakınıl-
ması için ihtiyaç duyulan korunma 
türüne göre çeşitli malzemeler kul-
lanılıyor.

Personelin gazlardan kirlenmiş 
ortamda nefes almasını sağlayan 
KBRN koruyucu maskesi, KBRN 
kirlenmesinin mevcut olduğu or-
tamlarda su ve sıvı gıda almaya 
imkan sağlayan özelliğiyle dikkati 
çekiyor. TSK’nın standart maskesi, 
yerli imkanlarla üretiliyor. Çeşitli 
özellikleri bulunan geçirgen ve ge-
çirgen olmayan elbise, Mehmetçik’i 
her türlü KBRN saldırısından koru-
yor. Ayrıca bot kılıfı, eldiven, maske 
filtresi gibi malzemeleri de gazdan 
etkilenmemek için kullanan perso-
nelin, otomatik atropin enjektörü de 
hayati önem taşıyor.

KBRN kirliliğine maruz kalan 
personel, araç, arazi ve tesislerin 
temizliğini ise temizleme mangası 
gerçekleştiriyor. Muharebe saha-
sında KBRN kirliliğini temizlemek 

için arıtma sistemleri kullanılıyor.
Katıldığı uluslararası arenadaki 

tatbikatlarda gösterdiği üstün başa-
rı ve kabiliyetiyle adından söz etti-
ren merkezin, Konya’da düzenledi-
ği tatbikat ise gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği siper hattındaki 
askerlerin yakınına atılan sinir gazı 
bombasını fark eden personel, gaz 
uyarısı yaptı. Maskesini takmakta 
geciken Mehmetçik, alanı hızla terk 
etmeye çalışsa da başaramadan 
gazdan etkilendi.

Arkadaşının bayıldığını fark 
eden Mehmetçik’in “can dostu” 
asker, tıbbi destek kapsamında 
atropin iğnesini yaptı. Gerekli nu-

muneleri toplayıp, ölçümleri ger-

çekleştiren birlik personeli ise yaralı 

askerin tahliyesini gerçekleştirdi. 

Kimyasal harp maddesi olan bölgeyi 

belirleyen birlik de kirlenmeye ma-
ruz kalan askeri personel ve araç-
ların özel yöntemlerle çok maksatlı 
temizlenmesini sağladı.
n AA

Aksaray’da uyuşturucu tacir-
lerine yönelik gerçekleştirilen 5 
ayrı uyuşturucu operasyonunda 
gözaltına alınan 13 şüphelinden 
10’nu sevk edildikleri mahkemece 
tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele (NSM) Şubesi ekip-
leri, torbacı olarak tabir edilen so-
kak satıcılarına yönelik uyuşturucu 
operasyonu gerçekleştirdi. Operas-
yon kapsamında 5 ayrı adrese ya-

pılan baskınlarda 13 kişi gözaltına 
alındı. Şüphelilerin üzerinde ve 
ikametlerinde yapılan aramalarda 
83 gram eroin, 65 gram skunk, 6 
gr metamfetamin ve uyuşturucu 
ticaretinde kullanıldığı değerlendi-
rilen 4 bin 25 TL para ele geçirildi. 
Emniyette sorgulanan ve sonra-
sında mahkemeye sevk edilen 13 
şüpheliden 10’u tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi.
n İHA

Seydişehir’de bir inşaattan de-
mir çaldıkları iddia edilen 2 şahıs 
suçüstü yakalandı. Olay, dün gece 
saatlerinde Ulukapı Mahallesi’nde 
bir inşaatta meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, bir inşaattan de-
mir çalındığı ihbarı üzerine hare-
kete geçen Seydişehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği 

ekipleri inşaattan demir çaldıkları 
iddia edilen Serkan Ş. ve Cengiz 
K.’yı suçüstü yakaladı. Gözaltı-
na alınan 2 şüpheli emniyetteki 
sorgularının ardından Seydişehir 
Devlet Hastanesinde sağlık kont-
rolünden geçirilerek adliyeye sevk 
edildi.
n İHA



Konya’da sosyal medya üzerin-
den evine davet ettiği F.E.’yi (12), 
taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alı-
nıp, tutuklanan Ali Sağdıç (45), 
‘çocuğun cinsel istismarı’ suçun-
dan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarp-
tırıldı. Sağdıç’ı gözaltına alınma-
dan önce dövdüğü ileri sürülen 
Murat D. (41) ise açılan kamu 
davasında 1,5 yıl hapse mahkum 
edildi. Kararı İstinaf Mahkeme-
si’ne taşımaya hazırlanan Murat 
Doğar, ‘’Kimsesiz bir çocuğa cinsel 
saldırıda bulunan bir insanı döv-
düğüm için cezaevine girmek iste-
miyorum” dedi.

 Meram ilçesi Saadet Mahalle-
si’nde oturan, geçimini günlük iş-
ler yaparak sağlayan Ali Sağdıç, 
ilköğretim öğrencisi F.E.’ye sosyal 
medya hesapları üzerinden arka-
daşlık isteği yolladı. Eşinden boşa-
nan Ali Sağdıç, F.E.’nin bu istekleri 
reddetmesine rağmen, ısrarla is-
tek yollamaya devam etti. Sağdıç, 
bir süre sonra arkadaşlık isteğini 
kabul eden F.E.’yi “Evime gelip 
misafirim ol. Birlikte güzel vakit 
geçirelim” diyerek davet etti. F.E. 
de bu isteği geri çevirmeyip eve 
gitti. Ali Sağdıç, evde F.E.’ye cinsel 
saldırıda bulundu. Küçük çocuk, 
bunun üzerine evden kaçtı. 

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Ali Sağdıç hakkında hazır-

lanan iddianame, Konya 1’inci 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul 

edildi, hakkında dava açıldı. Ali 
Sağdıç, duruşmadaki savunma-
sında, “F.E.’nin anne ve babası 
olmadığından ona bir baba gibi 
yaklaştım. F.E.’ye tecavüz etme-
dim. Onunla herhangi bir cinsel 
birlikteliğim olmadı” dedi. Mahke-
me heyeti, Sağdıç’a, ‘çocuğun cin-
sel istismarı’ suçundan 6 yıl 8 ay 
hapis cezası verdi.

‘SAPIK YÜZÜNDEN HAPİS
 YATMAK İSTEMİYORUM’

Yaptığının yanlış olduğunu ka-
bul eden Murat Doğar, kimsesiz 
bir çocuğa taciz olayını duyunca 
sinirlerine hakim olamadığını be-
lirtti. Daha önce karıştığı bir olay-
dan dolayı aldığı cezanın infazı bu-
lunduğu için de aldığı 1,5 yıl hapis 
cezasını cezaevinde geçirmek zo-
runda kalacağını ifade eden Doğar, 
‘’Keşke yapmasaydım. 

Ancak kimsesiz bir çocuğa ya-
pılan cinsel saldırı sonucu kendime 
hakim olamadım. Hakkımda açı-
lan kamu davası nedeniyle 1,5 yıl 
hapse çarptırıldım. Ben bir sapık 
dövdüm diye bu cezayı yatmak is-
temiyorum. İstinaf Mahkemesi’ne 
başvuru yapacağım. Para cezasına 
çevrilmesine razıyım. Dövdüğüm 
kişi, 12 yaşındaki bir çocuğa ‘cinsel 
istismar’ suçundan hüküm giymiş 
bir kişi. Yaptığım yanlış, fakat be-
nim yerimde kim olsa aynı tepkiyi 
gösterirdi.” diye konuştu.  
 n DHA
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Kendini göğsünden vuran genç ağır yaralandı 
Konya’da, gece saatlerinde alkol aldıktan son-

ra boş arazide kendini silahla göğsünden vuran 20 
yaşındaki genç ağır yaralandı. Olay, akşam saatle-
rinde merkez Selçuklu ilçesi Konya Afyonkarahisar 
Karayolu Dokuz mevkisi yakınlarında bulunan boş 
arazide meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir bu-
nalıma giren 20 yaşındaki Ali K, akşam saatlerinde 
42 DPH 62 plakalı otomobil ile Dokuz mevkisine gi-
derek alkol almaya başladı. Ali K, yanında bulunan 
tabanca ile otomobilden inerek elindeki silahı göğsü-
ne dayayarak ateş etti. Olay sonrası otomobile tekrar 
binen Ali K, yaklaşık 400 metre ilerledikten sonra 
araç içerisinde bayıldı. Çevreden geçen vatandaşla-
rın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Ali K’ye olay 
yerinde ilk müdahaleyi yaparken, yaralı genç ambu-
lansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali K’nin yaralı olarak 
bulunduğu otomobil içerisinde araştırma yapan Olay 
Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri araç içerisin-
den delil topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

12 yaşındaki çocuğu evine çağırıp taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Ali Sağdıç’a 6 yıl 8 ay, istismarcıyı dövdüğü öner 
sürülen Murat Doğar’a ise 1,5 yıl hapis cezası verildi. Doğar, “Bir sapık yüzünden ceza yemek istemiyorum” dedi

Kayıp Yasin’den 954
gündür haber yok!

Akören ilçesinde, 6 yaşınday-
ken evlerinin önünde oynadığı 
sırada kaybolan Yasin Şahin’den, 
954 gün geçmesine karşın henüz 
haber alınamadı. Baba Yavuz Şa-
hin, ‘’En son temmuz ayında özel 
ekip 1 hafta geldi, bir daha da 
uğramadı. Çocuğumla çekilmiş 
fotoğraflarıma bakıp her gece ağ-
lıyorum. Soruyorum yetkililere, 
ne olacak benim çocuğum?” dedi.

Akören’e bağlı, daha önce köy 
statüsünde olan Belkuyu Mahal-
lesi’nde yaşayan Ümmü- Yavuz 
Şahin (38) çiftinin 5 çocuğundan 

Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde, 
Belkuyu Anaokulu’ndan dön-
dükten sonra evlerinin önünde 
oynarken kayboldu. Yasin’in bu-
lunması için aynı gün jandarma, 
AFAD ve köylüler tarafından 
arama çalışması başlatıldı. Evin 
çevresi, su kuyuları, foseptikler, 
sarnıçlar, mağaralar arandı, ağaç 
ve çalılık dipleri kontrol edildi. 
Çalışmalarda askeri helikopter 
ve AFAD’ın insansız hava aracı 
da kullanıldı. Mahalle yakınında-
ki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa 
Gölü girişinde, Mersin’den gelen 

dalgıç polisler tarafından sonar 
cihazlarıyla arama yapıldı. 80 ki-
lometrelik alanda yapılan arama 
çalışmalarından sonuç alınamadı. 
Çalışmalar, kaymakamlık tarafın-
dan 24 günün ardından sonlan-
dırıldı.

İçişleri Bakanlığı’nca kayıp 
çocukların bulunması için Anka-
ra’dan görevlendirilen polis ve 
askerlerden oluşan özel ekip, bu 
yıl temmuz ayında Konya’ya ge-
lerek, çalışmaya başladı. Dosyayı 
yeniden açan özel ekip, emniyet 
ve jandarma yetkilileriyle görüşe-

rek, daha önce yapılan çalışmalar-
la ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve ma-
halleli ile de görüştü. Özel ekip de 
kayıp Yasin’in izine rastlayamadı. 
Özel ekibin bir hafta gelip araştır-
ma yaptıktan sonra gittiğini be-
lirten baba Yavuz Şahin, ‘’En son 
temmuz ayında özel ekip bir hafta 
geldi, bir daha da uğramadı. Özel 
ekibin araştırması bir haftalık 
mıydı? Ben her gece çocuğumla 
çekilmiş fotoğraflarıma bakıp, ağ-
lıyorum. Soruyorum yetkililere, 
ne olacak benim çocuğum?”
 n DHA

İstismarcıya 6 yıl 8 ay,
onu dövene 1,5 yıl hapis
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Geçirdiği kalp krizi sonucu te-
davi gördüğü hastanede hayatını 
kaybeden MHP Kulu İlçe Başkanı 
Murat Toklucu, dualarla defnedil-
di. 

TBMM'de yapılacak grup top-
lantısına katılmak için gittiği An-
kara'da geçirdiği kalp krizi sonucu 
kaldırıldığı özel bir hastanede ya-
şam mücadelesini kaybeden MHP 
Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu, 

Merkez Camii'de öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze namazı-
nın ardından Merkez Mezarlığına 
defnedildi. 

Cenazeye, Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa Ka-
laycı, Kulu Kaymakamı Ali Edip 
Budan, partililer, çok sayıda va-
tandaş katıldı.
n İHA

Park halinde bulunan 
hafif ticari araç içerisin-
de, vücudunda yaklaşık 
20 bıçak darbesi olan 
Erdal Yıldırım’ın (48) ce-
sedi bulundu. Olay, saat 
14.00 sıralarında mer-
kez  Selçuklu ilçesi Bosna 
Hersek Mahallesi Hasköy 
Sokak üzerinde meydana 
geldi. Park halinde bulunan 42 CVU 
90 plakalı hafif ticari araç içerisinde 
hareketsiz halde yatan kişiyi gören 
vatandaşlar durumu polis ve sağlık 
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 
olay yerine sevk edilen sağlık ekip-
leri, vücudunun çeşitli yerlerinde 
yaklaşık 20 bıçak darbesi bulunan 
kişinin hayatını kaybettiğini tespit 
etti. Aracın plakası üzerinden yola 
çıkan polis, ölen kişinin Erdal Yıl-
dırım olduğunu belirledi. Yıldırım 

hakkında ailesi tarafından dün öğle 
saatlerinde Özalkent Polis Merke-
zi Amirliği’ne kayıp müracaatında 
bulunulduğu öğrenildi. Olay ye-
rinde bir adet meyve bıçağı bulan 
polis, kan izlerini de takip ederek 
yaklaşık 500 metre ileride kırık bir 
bıçak parçası buldu. Polis, olayın 
orada gerçekleştiği yada şüphelinin 
olayı gerçekleştirdikten sonra o is-
tikamete kaçtığı şüphesi üzerinde 
duruyor.  n DHA

MHP'li İlçe Başkanı defnedildi 20 bıçak darbesiyle öldürüldü!
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Başkan Tutal’dan şehit eşine ziyaret
Seydişehir Belediye Başka-

nı Mehmet Tutal, şehit ve gazi 
yakınlarıyla bir araya gelmeye 
devam ediyor. Başkan Tutal, iki 
yıl önce İstanbul’daki terör saldı-
rısında şehit olan Emre Horoz’un 
eşi Nafize Horozu evinde ziyaret 
etti. Başkan Tutal, şehidin 2 ya-
şında olan ikiz kızları Elif ve Erva 
ile yakından ilgilendi. Başkan 
Tutal, Şehit Emre Horoz adına 
Silopi’de kurulacak olan kütüp-
haneye gönderilmesi için Seydi-
şehir Belediyesi tarafından temin 
edilen kitapları şehit eşi Nazife 
Horoz’a teslim etti. 

Şehit ailelerinin kendileri-
ne emanet olduğunu ifade eden 
Başkan Tutal, “Şehitlerimiz, göz-
lerini kırpmadan bir an olsun 
çekinmeden üstün bir cesaretle 

bu topraklar için, vatanımız için, 
milletimizin birliği, beraberliği 
ve geleceği için canlarını feda 
ettiler. Bu fedakarlıklarını asla 
unutamayız. Askerimizi, polisi-
mizi, öğretmenimizi, vatanda-
şımızı şehit ederek ülkemizde 
gerilim oluşturmak isteyen hain 

terör örgütleri ve şer odakları 
bilsinler ki asla başarılı olamaya-
caklardır. Bu vatan için toprağa 
düşen aziz şehitlerimizin değerli 
aileleri, onların bizlere bıraktığı 
en kutsal emanetlerdir. Şehit ai-
lelerimizi her fırsatta ziyaret edi-
yor, onları yalnız bırakmıyoruz. 

Çünkü şehit ailelerimizin gön-
lümüzdeki yerleri ayrıdır. Kapı-
mız onlara her zaman açıktır ve 
onlar için ne yaparsak yapalım 
yaptıklarımızın az olduğunun da 
farkındayız. Vatan uğruna topra-
ğa düşen şehitlerimize Yüce Al-
lah’tan rahmet; değerli ailelerine 
ve sevenlerine metanet ve son-
suz sabırlar diliyorum” dedi. 

Şehit eşi Nazife Horoz ise, 
yaşadıklarının kolay olmadığını 
belirterek, “Ama devletimiz ve 
sizler her zaman yanımızdasınız. 
Allah razı olsun. Tek eksiğimiz 
Emre’nin yokluğu. Allah sabrı-
mızı veriyor. Onun emaneti olan 
çocuklarımı büyüterek vatanına 
ve millete hayırlı evlat olarak ye-
tiştireceğim” diye konuştu.  
n İHA

Bozkır’ın Üçpınar mahallesinin 
Küçüksu yaylasında Volcan Metal 
firması tarafından kurulacak tesisle 
birlikte çinko ve kurşun madenleri 
çıkartılacak. Çıkarılacak maden için 
alt yapı çalışmalarına başlayan Vol-
can Metal firması, Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün’ü ziyaret ede-
rek çalışmaları istişare etti. 

Volcan Metal firması sahibi Ali 
Motlagh ve Volcan Metal Genel 
Müdürü Seyit Ahmet Özal, Bozkır 
Belediye Başkanı İbrahim Gün’ü 
makamında ziyaret ederek yapıla-
cak olan çalışmalar hakkında istişa-
rede bulundu. Volcan Metal olarak 
tüm araç ve ekipmanları tamam-
ladıklarını, alt yapı çalışmalarına 
hızlı bir şekilde başladıklarını söy-
leyen Volcan Metal Firması sahibi 
Ali Motlagh, ilk etapta 20 kişilik 
bir ekiple madenin çıkarılması için 
uygun ortamı oluşturacaklarını, 
akabinde ise daha büyük bir ekiple 
madenin çıkarılmaya başlayacağını 
belirtti. Motlagh, “İlk olarak ma-
denin çıkarılacağı alanda alt yapı 
çalışmalarımız hızlı bir şekilde de-
vam ediyor. Bozkır Belediyemizin 

yardımıyla birlikte inşallah maden 
çıkarma çalışmalarımız da yakın 
zamanda başlayacak. Firmamız 
Bozkır’a hem iş sahası anlamında 
katkı sağlayacak, hem de ülkemize 
önemli bir katkı sağlayacak. Beledi-
ye Başkanımız İbrahim Gün beye il-
gilerinden ve yardımlarından dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Bozkır’ın yer altı kaynakları ba-
kımından zengin olduğunu düşün-

düklerini, Osmanlı zamanında çıka-
rılan gümüş ve benzeri madenlerin 
işletmecileri tarafından yapılan ve 
günümüze kadar ulaşmış tarihi 
eserlerin bu düşüncelerini destek-
lediğini ifade eden Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün, Bozkır’a ya-
tırım yapacak her firmaya gerekli 
desteği hiç çekinmeden verecek-
lerini belirtti. Bozkır’da çıkarılacak 
olan çinko ve kurşun madenlerinin 

özellikle Bozkır’ın istihdamına katkı 
sağlayacağını, bu istihdamın ilçeyi 
hem ekonomik, hem sosyal hem de 
gelişmiş bakımından önemli yer-
lere taşıyacağını sözlerine ekleyen 
Başkan Gün, Bozkır’da çinko ve 
kurşun madenlerini gün yüzüne çı-
kartacak olan Volcan Metal Firması 
yetkililerine de Bozkır’a yapacakları 
yatırımdan dolayı teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

Muhammet Şahin
Ilgın’dan aday adayı

Mehmet Gedik, aday
adayı olduğunu açıkladı

Ilgın Ak Camii İmamı Muham-
met Şahin, AK Parti Ilgın Belediye 
Başkanlığı’na aday adayı oldu. Gö-
revinden istifa ederek aday adayı 
olduğunu açıklayan Şahin, “Ada-
letli bir hizmet dağılımı istiyoruz” 
dedi. 

2019’un Mart ayında yapı-
lacak olan yerel seçim sürecinin 
başlamasıyla aday adayları da 
partilerinden müracaatlarını yap-
mayı sürdürüyor. Bu kapsamda 
Muhammet Şahin Ilgın Belediye 
Başkanlığına aday adaylığını açık-
ladı. Ilgın Ak Camii’nin imamı 
olan Şahin, aday adaylık için göre-
vinden istifa ederek başvurusunu 
yaptı. Konuyla ilgili Şahin şunları 
söyledi, “1982 Ilgın doğumluyum. 
İlk ve orta öğretimden sonra hafız-

lığımı bitirdim. İmam hatip lisesini 
tamamladıktan sonra askerliğimi 
yaptım. Daha sonra 2007 yılında 
Seydişehir merkezde imam ha-
tip olarak göreve başladım. Daha 
sonra 2011 yılında merkez AK Ca-
mii’ye atandım. Hâlen görevime 
devam ederken 31 mart 2019 ye-
rel seçimlerinde Ak partiden aday  
adayı olmaya karar verdik. Elbette 
belediye başkan adayı olmak is-
tememizin bir sebebi vardı. Biz 
kardeşlerimize samimi bir şekilde 
kısaca şunu vadediyoruz. Adalet-
li bir hizmet  dağılımı, Ilgınımızın 
ufkunu açacak hizmetler, köylerini 
unutmayan bir başkan, halkımızın 
hakkını yedirtmeyen bir zihniyet, 
Rabbim bizlerin yar ve yardımcısı 
olsun.”  n SAMİ KAYALAR

Türkiye’nin örnek projelerinden olan ve ülke sınırlarını aşarak birçok başarıya imza atan SEDEP 
kapsamında yeni yılda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili istişare toplantısı yapıldı

SEDEP paydaşları
geleceği planladı 

Türkiye’ye örnek olan Selçuk-
lu Değerler Eğitimi Programı (SE-
DEP)’in gelecek hedefleri düzen-
lenen istişare toplantısı ile masaya 
yatırıldı. Selçuklu Belediyesinde 
gerçekleşen istişare toplantısına, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı Selçuklu Kaymakamı 
Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacı-
lar, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder 
Kutlu, Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Bülent Dilmaç Selçuklu Belediye 
Başkan Yardımcıları ve SEDEP koor-
dinatörleri katıldı. 
‘SEDEP EĞİTİMDE YENİ MARKALAR 

ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı SEDEP’in Tür-
kiye’de kurumlar arasındaki iş 
birliğinin önemli bir örneği oldu-
ğuna dikkati çekerek, “Başarılı ve 
özverili bir şekilde çalışmalarına 
devam eden SEDEP’te yeni marka-
lar oluşturmanın gayretindeyiz. Bu 
kapsamda da üç tane yeni projenin 
başlangıcını yaptık. Bu projelerden 
bir tanesi tasarım ve sanat atölyesi 
ve bunun proje çalışmaları devam 
ediyor. Belediyemizin ilçe merke-
zindeki sosyal tesislerinden bir ta-
nesi olan Ahmet Keleşoğlu Kültür 
Merkezinde bu projemizi yürütmek 
için gerekli çalışmaları başlatmış bu-
lunuyoruz. Proje ile ilgili çalışmalar 
tamamlanmak üzere. Çalışma son 
halini aldıktan sonra da hemen iha-
lesini yaparak fiziki ortamı hazır hale 
getireceğiz. Burada dezavantajlı ço-
cuklarımız ve normal eğitim alan ço-
cuklarımız robotik atölyeden tutun 

ahşap işlerine toprak işlerine, sanat 
ve müzik atölyelerine varıncaya ka-
dar çok yönlü olarak özel bir eğitimi 
alma imkanına sahip olacak. Doğa 
okulu da ikinci projemiz. Çocuk-
larımızın doğayla, tabiatla ve hay-
vanlarla olan bağını güçlendirmeyi 
hedefliyoruz. Bugün çocuklarımız 
kapalı ortamlarda ev içersinde ya-
şam sürüyor. Doğayla tabiatla daha 
çok haşır neşir olmalarını sağlamayı 
amaçlıyoruz. Doğa okulu içinde Sille 
Barajı’nda bulunan kamp alanında 
bir hazırlık yapıyoruz. Çocuk kütüp-
hanesi de üçüncü projemiz. Onun 
için de Aydınlıkevler Yaşam Merkezi 
içerisinde bulunan bir bölümde ça-
lışma yürütüyoruz. Projenin tasarım 
aşaması tamamlandı ihalesini yaptık 
ve şu anda uygulama kısmına geç-
miş durumdayız birkaç aya kadar 
orada bütün çalışmaları bitirip çocuk 
kütüphanemizi faaliyete geçirmiş 
olacağız inşallah” diye konuştu. 

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Turan Kayacılar da, SEDEP 
çalışmalarıyla ilgili olarak, “Proje her 

geçen gün üzerine yeni etkinlikler 
koyarak, gelişerek, büyüyerek de-
vam eden sürekliliği olan bir proje. 
Bunun böyle olmasında bütün pay-
daşların ilk günkü aşkla ve enerjiy-
le projeyi sahiplenmesi var. SEDEP 
yürütme kurulumuz normalde et-
kinliklerle alakalı belli bir takvimi 
olmaksızın toplanıyor ve uygulama-
larla ilgili planlamalar yapıyor. Bu-
nun dışında bir danışma kurulumuz 
aylık bazda toplanıp o ayın ve o ay-
daki etkinliklerin verimli geçip geç-
mediğini tartışıyor ve sonraki aydaki 
etkinliklerle ilgili fikirlerini beyan 
ediyor. Bu toplantıyı bir danışma 
kurulu toplantısı olarak görebiliriz” 
şeklinde konuştu. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder 
Kutlu, “Genelde iki yılı aşan pro-
jeler kendini tekrar eder ve devam 
etmez. Ancak SEDEP hala proje ola-
rak devam ediyor, hala üretmeye 
devam ediyor ve tekamül ediyor. Bu 
bakımdan SEDEP’i proje üreten bir 
proje olarak değerlendirmek lazım. 

Bir de ismini aşan bir projedir SE-
DEP iyi niyetlerle, küçük bütçelerle 
yapılan faaliyetlerin beklentinin çok 
daha üzerinde sonuç aldığını görü-
yorum. İlimizde, ülkemizde ve ülke 
dışında tanınır ve bilinir hale geldi” 
dedi. 

Selçuklu Kaymakamı Ömer 
Hilmi Yamlı, SEDEP projesinin çok 
farklı bir proje olduğunu ifade ede-
rek, “SEDEP projesini duyduğum 
andan beri her defasında bu işin bir 
paydaşı olmaktan duyduğum mut-
luluğu dile getiriyorum. Bu işin uzun 
soluklu olmasında içerisinde barın-
dırdığı kurumların birlikte çalışma 
uyumu diye düşünüyorum. Bu proje 
öyle bir proje ki içerisinde bulunan 
kurumların anlık menfaat talebi ol-
maksızın yürüttükleri bir proje. Bu 
samimiyet ve çalışma azmi SEDEP’i 
bambaşka bir konuma taşıyor. Aynı 
heyecanla daha birçok yıllar bu pro-
je için çalışmaya devam ederiz inşal-
lah” dedi. İstişare toplantısı SEDEP 
ile ilgili sunumların yapılmasıyla son 
buldu.  n HABER MERKEZİ

Mehmet Bayır İmam Hatip Or-
taokulu Din Kültürü ve Ahlak Bil-
gisi öğretmeni Mehmet Gedik, Ak 
Parti Güneysınır Belediye Başkan 
aday adaylığı için görevinden istifa 
etti. Güneysınır Sarıhacı Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mehmet Gedik, 
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Ge-
nel Seçimi için aday olmasının ge-
rekçelerini anlattı.

Kendisinin bir köylü çocuğu ol-
duğunu söyleyen Mehmet Gedik, 
“Sarıhacı Mahallesinde ailem ya-
şamakta ve çiftçilik ile geçimlerini 
devam ettirmektedirler. Güneysı-
nır Konya’nın mozaiğidir. Konya 
dağ ve ova olmak üzere coğrafi 
şartları, sosyal, kültürel ve eko-
nomik farklılıklar göstermektedir. 
Güneysınır Konya’nın bu iki yönü-
nü kapsamaktadır. Bunun bilinci 
ile Güneysınır için ihtiyaca göre 
projeler üretilecek, her mahalle 
için ihtiyaç analizleri yapılacak ve 
çalışmalarda zaman, emek ve eko-
nomik kayıplar bertaraf edilecek-
tir” dedi.

Güneysınır’ın iki temel sorunu 
olduğunu söyleyen Gedik, “Gü-
neysınır’ın sorunu tanınmama ve 
kalkınmadır. Diğer sorunlar bu iki 
temel unsurun alt başlıkları altında 
değerlendirilebilir. Bunlardan bazı-
ları; birlik ve beraberlik, göç, istih-
dam, markalaşmak. Memuriyette 
yirmi iki yıllık tecrübe ile kendimizi 
yetiştirdiğimiz yöneticilik ile ilahi-
yat kimliği ile Güneysınır halkı için 
çalışmayı bir onur bilirim. Özellikle 
yöneticilik zamanımızda kurumla-
rımız ve görev yaptığımız yerlerde 
başarıya başarı, eğitim kurumla-
rımızın ismini hep ön planda tut-
mak için projeler geliştirdik. Görev 
yaptığımız dönemde alnımıza kara 
leke, boynumuzu bükecek hiçbir 
olumsuzluk yaşamadık. Bizim gibi 
Güneysınır sevdalısı, AK Parti da-
vasına sahip çıkan aday adayı arka-
daşlarımıza da başarılar diliyorum. 
Güneysınır için kim hayırlı ise Rab-
bim başkanlığı o dava arkadaşımı-
za nasip etsin” diyerek sözlerini 
tamamladı.   n HABER MERKEZİ

Bozkır’da çinko ve kurşun madeni çıkartılacak
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne EL 
HADDESİNDE tecrübeli 
(en az 3 yıl tecrübeli) 
25 - 40 yaş arası  3 
personel alınacaktır.

MAAŞ: 1900 + SGK + AGİ + Servis + Yemek
Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN 
BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

ELEMAN ARANIYOR
TURİZM ACENTASI’NDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

● Tercihen Turizm ve Otelcilik mezunu
● Diksiyonu düzgün
● En az bir yabancı dil bilen

BAYAN
ELEMANLAR 

alınacaktır.

● Çay ve Temizlik işlerine bakacak,

BAYAN ELAMAN
alınacaktır. 

Tel: 0 532 331 99 44

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

 

Karatay Hacısadık Mah 32 Derslik Ortaokul Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/573105
1-İdarenin
a) Adresi : Akçeşme Mahallesi Garaj Caddesi No:4 42040 - 
   KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323533050 - 3323515940
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma42@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 32 Derslik Okul Yapımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Hacısadık Mah. 30889 ada, 5 parsele Karatay /KONYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer
   teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 450 (dört yüz elli) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Birimi Akçeşme 
   M. Eski Garaj Cad. No: 4 Karatay /Konya 
b) Tarihi ve saati : 10.12.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
2018  tarih  ve 30453-M sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliğinde Yer alan  B- III Grubu İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü İnşaat Birimi Akçeşme M. Eski Garaj Cad. No: 4 Karatay /Konya adresinden 
satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İl Milli Eğitim İnşaat Birimi adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM 

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 896283
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Bölümünden almış olduğum Öğrenci Kimlik Kartımı kaybettim, hükümsüzdür.

MUHAMMET MÜCAHİT BULUT
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Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 Mehmet TERLEMEZ’in annesi

Fatma TERLEMEZ’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan
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BAŞSAĞLIĞI

Ereğli Belediyesi sosyal belediyecilikte sınır tanımıyor
Ereğli Belediyesi Sosyal Be-

lediyecilik kapsamında yaptığı 
hizmetlerle farkını ortaya koyu-
yor. Son yıllarda her yaş gurubu-
na yönelik hizmetler vatandaş-
lar tarafından takdir topluyor. 
“Amacımız şehrimize ve hem-
şerilerimize hak ettiği hizmetleri 
sunmak” diyen Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, “Vatandaşları-
mızın takdiriyle çıktığımız yolda 
onların da desteğiyle Ereğli’mize 
önemli hizmetler yaptık. Fizi-
ki Belediyecilik kapsamında alt 
yapı, asfalt, kaldırım ve sağlıklı 
şebeke suyu noktasında uzun 
yıllar hizmet gitmeyen noktala-
ra kadar ulaştık. Rekor üstüne 
rekor kırarak fiziki anlamda şeh-
rimizin tüm eksiklerini tamam-
ladık. Bunun yanında çok önem 
verdiğimiz Sosyal Belediyecilik 

hizmetlerimizi gerçekleştirdik. 

Çocuklarımıza, gençlerimize, 

yaşlılarımıza, kadınlarımıza, 

onkoloji hastalarımıza, down 

sendromlu kardeşlerimize, en-

gelli vatandaşlarımıza, emeklile-

rimize, ihtiyaç sahibi vatandaş-

larımıza kısacası 7’den 70’e tüm 

hemşerilerimize yönelik hizmet-

ler yaptık” ifadelerini kullandı.

‘ALLAH RAZI OLSUN DUASI HER 
ŞEYE DEĞER’

Sosyal belediyecilik kapsa-
mında yapılan hizmetlerin en 
değerli hizmetleri olduğunu 
belirten Özgüven, “İnsana do-
kunan hizmetler bizim için çok 
önemlidir. Bir çocuğun yüzün-
deki mutluluk, bir gencin gele-
ceğe umutla bakması, bir yaş-
lımızın evladı gibi sarılması, bir 
engelli vatandaşımızın sevgisi, 
tüm bunların ışığında bir “Al-
lah(cc) razı olsun” ifadesi her-
şeye değer. Bu anlamda sosyal 
belediyecilik kapsamında yürüt-
tüğümüz hizmetlerimizin takdir 
görmesi bizler çok mutlu ediyor. 
Tüm hemşehrilerimize bize olan 
destek ve olumlu düşünceleri te-
şekkür ediyor, hizmet aşkıyla bu 
yolda aynı düsturla yürüyeceği-
mizi belirtmek istiyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Çöp evin temizlenmesi 
için cadde kapatıldı

Karaman’da görevliler şikayet 
üzerine gittikleri dairede kamyon-
larca çöple karşılaştı. Edinilen bil-
giye göre, Fenari Mahallesi Kemal 
Kaynaş Caddesi üzerinde bulunan 
üç katlı Mustafa Dölek Apartmanı-
na gelen ekipler, 3. kattaki dairede 
tek başına kalan 68 yaşındaki Aliye 
Aköz’ün evine girdiklerinde adeta 
şok yaşadı. Ekipler evin tüm oda-
larıyla teras katında çöpten adeta 
yürüyemedi. Bunun üzerine Kara-
man Belediye temizlik ekipleri, da-
iredeki çöpleri temizlemek için po-
lisinde yardımıyla caddeyi trafiğe 
kapattı. Daireye çıkan temizlik eki-
bi, dairedeki çöpleri temizlemeye 
başladı. Şu ana kadar apartmanın 
sadece teras katından 5 kamyon 
çöp çıkarken, daire ile birlikte 30 
kamyona yakın çöp çıkması bek-
leniyor. 

Yaşlı kadının kapı karşı komşu-
su İsmet Erkılıçoğlu yaptığı açıkla-
mada, “Yaşlı kadının dairesinden 

çok pis koku geliyordu ve biz onu 
defalarca uyardık. Rahatsız oldu-
ğu için komşuları olarak fazla ses 
çıkarmadık. Ancak kokular aşırı 
gelince dayanamadık ve şikayet et-
mek zorunda kaldık. Şu anda evde 
çöpten adım atacak yer yok. Ortak 
kullanım alanı olan teras kat bile 
çöplerle dolu. Biz bu durum karşı-
sında yıllardır uğraşıyoruz. Burası 
2013 yılında temizlenmişti. Yak-
laşık 5 yıldır yine burayı bu hale 
getirdi. Biz bu yaşlı kadına sahip 
çıkılmasını istiyoruz. Yoksa burası 
yine bu hale gelir” diye konuştu. 

Karaman Belediye temizlik 
ekipleri, dairedeki çöpleri temizle-
mek için polisinde yardımıyla cad-
deyi trafiğe kapattı. Daireye çıkan 
temizlik ekibi, dairedeki çöpleri 
temizlemeye başladı. Şu ana kadar 
apartmanın sadece teras katından 
5 kamyon çöp çıkarken, daireyle 
birlikte 30 kamyona yakın çöp çık-
ması bekleniyor.  n İHA

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, etliekmek için tescil çalışmalarının başlatıl-
dığını, etliekmekteki lezzetiyle Sivas’ın Konya’ya rakip olacağını ifade etti

Konya’nın etliekmeğine
Sivaslılar rakip oldu!

Sivas Belediye Başkanı Sami 
Aydın, Lokantacılar Odası ve Yiye-
cek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar 
Odası ile bir çalışma gerçekleştire-
rek etli ekmeğin tescilinin yapılaca-
ğını söyledi. Kentteki bir lokantada 
basın toplantısı düzenleyen Aydın, 
etli ekmeğin kente gelen her mi-
safire gönül rahatlığıyla ikram edi-
lebileceğini belirterek “Sivas ‘etli 
ekmeği’nin içi dananın kaburga 
etinden ve içerisine terbiye edilmiş 
soğan kullanılarak hazırlanıyor. Mü-
kemmel bir tat ve Sivas’ın önemli 
yemeklerden bir tanesi” dedi.

‘BİR MARKA VE STANDARDA 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ LAZIM’

Etli ekmek denilince akla Kon-
ya’nın geldiğini söyleyen Aydın, 
Sivas’ın iyi yapılan etli pidesinin 
de çok güzel olduğunu vurguladı. 
Sivas etli ekmeğinin bir standarda 
kavuşması için Lokantacılar Odası 
ve Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve 
Satanlar Odası ile bir çalışma yü-
rüteceklerini ifade eden Aydın şun-

ları kaydetti: “Bunun bir marka ve 
standart haline dönüştürülmesi la-
zım. Yani Sivas’ta etli pideyi yapan 
her bir işletmecinin o standartlara 
uygun pide yapması lazım. Eğer o 
standartı sağlayabilersek bunun 
markalaşması noktasında da çok 
önemli bir adım atmış oluruz. İn-
şallah önümüzdeki süreçte Esnaf 
ve Sanatkarlar Odalarımız, Yiyecek 
Maddeleri Yapanlar ve Satanlar 
Odamız ve Lokantacılar Odamız ile 

hep birlikte yeni bir çalışmayı ya-
pacağız. Sivas’ın yemek kültüründe 
standartlardan taviz vermeyece-
ğiz. Sivas yemeklerinin standarta 
kavuşması noktasında önemli bir 
adım olacak. Sivas köftesi tescilli, 
oda çok ayrı bir tadımız. Sivas’ın çok 
önemli bir yemek kültürü var, çok 
çeşitleri var, fakat bunların standar-
tını sağlayabilmemiz lazım. Aynı 
yemeği her yerde aynı şekilde yiye-
bilmeniz lazım, gittiğiniz bir yerde 

çok güzel, bir başka yerde o stan-
dartı bulamayabiliyorsunuz. İşte 
onu sağladığımız zaman çok sayıda 
tescil yapacağımız yemek çeşitleri-
miz var diye düşünüyorum. Sivas 
Selçuklu’dan bu yana çok sayıda 
medeniyete ev sahipliği yapmış ve 
her medeniyetten de kendine özgü 
bir yemek kültürü almış; birikimi 
olan bir ilimiz. Biz bunu markalaş-
tırmak durumundayız” dedi.
n DHA

Beyşehir’de Dünya Di-
yabet Günü Farkındalık Yü-
rüyüşü gerçekleştirildi. Bey-
şehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar 
Birimi tarafından Dünya Di-
yabet Günü kapsamında dü-
zenlenen yürüyüş etkinliğine 
ilçede bulunan ilk ve ortaöğ-
retim kurumlarında öğrenim 
gören öğrenciler de katılım-
larıyla destek verdi. Etkinlik 
kapsamında Beyşehir Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi 
bahçesinde başlayan “Sende 
olabilirsin diyabet, her gün 
yürü hareket et” sloganıyla 
gerçekleştirilen yürüyüş göl 
kenarındaki sahil yoluna ka-
dar devam etti. 

Öğrenciler, kendilerine 
eşlik eden sağlık görevlileri 
ve öğretmenleri nezaretinde 
ellerinde diyabetle ilgili me-
sajlar yer alan döviz ve pan-
kartlar taşıdı. n İHA

Diyabete dikkat çekmek için yürüdüler
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Meram Belediyesi, Meram Zira-
at Odası ve Meram İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü ortaklı-
ğıyla “Güneşin Işığı, Kadının Emeği 
Meram Köyleri” Projesi kapsamında 
Meram’ın taşra mahallelerinde üre-
tilen doğal ürünler Melikşah Semt 
Pazarı’nda vatandaşların beğenisine 
sunuldu. Meram’ın 14 taşra mahal-
lesini kapsayan ve 300 bayan çiftçi-
nin dahil olduğu KOP destekli proje-
nin devamı olan etkinlik sayesinde 
çiftçiler yetiştirdikleri doğal ürünleri 
pazarlama imkanı buldu. Doğal 
ürünlerin satışa sunulduğu pazarda 
kurutmalıklar, konserve ürünleri, 
tıbbi aromatik bitkiler, bal, mey-
ve-sebze, bazlama, tandır ekmeği, 
yumurta, süt ürünleri gibi daha bir-
çok ürün bulunuyor. Meram’ın ürün 
yelpazesini ortaya koyan doğal ürün 
pazarı, vatandaşların ilgisini çeker-
ken, çiftçinin de ürünlerini pazarla-
yacağı bir ortamı oluşturması açısın-
dan önemli bir kapı oldu. 

EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER 
PAZARA AÇILDI 

Projenin paydaşlarından Meram 
Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, 
projenin tarımsal açıdan önemini 
Yenigün’e anlattı. Meram’ın tarım 
yapılabilen her mahallesi için farklı 
projeler ürettiklerini belirten Ata-
iyibiner, organik ürünlerin pazara 
çıkarılması projesinin de uygulama-
ya koydukları bir projenin devamı 
olduğunu söyledi. “Meram’ın ürün-
lerinin doğal olarak kurutulması ve 
kurutulan ürünlerin pazar payının 
artırılmasına yönelik çalışmalarımız 
KOP kapsamında bir eğitim proje-
si hazırladık” diyen Ataiyibiner, bu 
projenin Meram’ın 14 taşra mahal-
lesinde 300 bayan çiftçiye uygulan-
dığını söyledi. Projenin detaylarını 
paylaşan Ataiyibiner, “Çiftçimize 
ürünlerin nasıl kurutulacağını, sağ-
lıklı bir şekilde nasıl muhafaza edi-
leceği konusunda eğitim verildi. Bu 
eğitimler 1 buçuk yıl devam etti. 
Bu projenin eğitimini tamamladık, 
finalini yaptık. Biz orada çiftçilerimi-
ze şunun da garantisini verdik; “siz 
üreteceksiniz pazar değerinin oluş-
masındaki zinciri de biz oluşturaca-
ğız” dedik. Burada çiftçimizin üret-
tiği ürünleri kendilerinin doğrudan 
halka sunulmasını sağladık hem de 
Meram Belediyesi ile ileriye dönük 
Kadın Girişimci Kooperatifi proje-
sinin adımını attık. Ürünlerin doğal 
olarak tüketiciye direk sunulması 
konusunda yeni bir projenin istişare-
sinde bulunduk. Biz çiftçimizin sade-
ce ürettikleriyle kalmayıp, ürettikleri 
ürünleri pazara sunarak ailelerine 
maddi anlamda katkı sunmalarını 
hedefliyoruz. Son derece önemli bir 
konu bu. Çiftçinin temelini oluştu-
ran el emeği göz nuru emeklerinin 
burada katma değer oluşturarak de-
ğer kazanmasını hedefledik. İnşallah 
bunda da başarılı olduğumuza ina-
nıyorum. 14 mahallenin hepsinden 
kurutmalık, yeşil ve konsantre ürün-
ler pazara sunuldu. Biz bu tür pro-

jelere devam edeceğiz. Önümüzde 
önemsediğimiz 3 proje var bunlar; 
bölgemizde el işçiliği ile yapılan su-
samın mekanizasyonla ekiminin ve 
hasatının yapılması projesi, ikincisi 
hayvan barınağı projesi üçüncüsü 
ise fide üretimi projesi. Bu projelerin 
her biri önemli. Mesela Konya’da yıl-
lık yaklaşık 1 milyar fide dikimi var. 
Bu fideler Konya dışından geliyor. 
Bu fidelerin bir kısmı tür olarak üre-
ticinin istediği türe uymuyor hem de 
iklimsel olarak fideler bölgeye adap-
te olamıyor. Bu nedenle bu projeye 
başladık. Bu yıl 3 dekarla başlıyoruz. 
İlk defa bir fide üretim tesisi kuraca-
ğız. KOP destekli olacak. Karatay ve 
Meram Ziraat Odaları da destekli-
yor.”

YENİ PROJELERİN DE 
KAPISINI ARALIYOR

Ataiyibiner, pazarda sergilenen 
ürünlerin yeni projelere de kapı 
araladığını söyledi. Bu konuda bir 
örnek veren Ataiyibiner, “Ahududu 
üretiminde bölgemizde örnek bir 
model yaptı bir çiftçimiz. Girişimci 
çiftçi olarak yılın çiftçisi seçilmişti. 
Bu çiftçimiz de pazarda yerini aldı. 
Ahududu, böğürtlen gibi ürünlerin 
konsantrasyonu konusunda TKDK 
ile istişareler yapıldı. Projemiz gayet 
olumlu şekilde değerlendirildi. Yine 
TKDK ve TÜBİTAK destekli bir pro-
jenin doğal ürünleri satılıyor bir stan-
dımızda. Bu ürünlerin hepside tıbbi 
aromatik ürünler. Bu da önerdiğimiz 
bir projenin meyveleri. Ahududu ile 
ilgili projeyi de Kızılören bölgesinde 
gerçekleştirilerek kazandırılmasını 
istiyoruz” diye konuştu. 

TKDK DESTEK VERİYOR 
Pazarda incelemelerde bulunan 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-
tekleme Kurumu (TKDK) İl Koordi-
natörü Hakan Doğan, pazarla ilgili 
yaptığı değerlendirmede, Konya’nın 
ürün yelpazesinin pazarda çok iyi şe-
kilde görülebildiğine değindi. Ayrıca 
doğal ürünlerin önemini de anlatan 
Doğan, “Son zamanlarda kanser 
hastalıkları ve obeziteye yaygınlaş-
tı. Uzmanlar bunun beslenmeden 
kaynaklandığını söylüyor. Pazara 
baktığımız zaman doğal ürünleri 
görüyoruz.  Bu çok önemli. Demek 
ki çok büyük çalışmalar yapmaya 
gerek yok çiftçi açısından. Küçük 

parselden bile katma değeri yüksek 
ürünler ekilirse daha yüksek gelirler 
sağlanabilir. Bu şekilde çiftçinin gelir 
artacak. Bu nedenle yapılan çalışma 
oldukça önemli. Bu ürünler doğru 
kanallarla pazarlama tekniği geliş-
tirilerek pazara ulaştırılırsa daha iyi 
olacaktır” dedi. TKDK olarak katma 
değeri yüksek tarımsal ürünler or-
taya koymak adına çiftçiyi, üreticiyi 
desteklediklerini hatırlatan Doğan, 
“Mantarcılık, arıcılık, tıbbi aromatik 
bitkiler, fide yetiştiriciliği, süt ürün-
leri, ev yemekleri, reçel yapımı gibi 
ürünler destek kapsamında. İçeri-
ğinde bina yapabiliyorsunuz makine 
ekipman desteği alabiliyorsunuz. 
Hibe oranı yüzde 55. Böyle bir des-
tek var. Oldukça önemli. Birkaç ki-
şiyle görüştük. Bir ahududu reçeli 
yapan firma var onlar gelecek. Ama-
cımız bu fondan Konya’nın en iyi şe-
kilde yararlanmasını sağlamak” diye 
konuştu. 

ORGANİK BALA KONYA’DA 
RAĞBET YOK

Organik sertifikalı bal üretimi 
yapan ve pazarda stant açan Ahmet 
Demirtaş, organik bala olan rağbe-
tin Konya’da az olmasından yakındı. 
Meram Dere’de 350 kovanda yıllık 
3 tona yakın bal üretimi yaptıklarını 
belirten Demirtaş, “Satışımızı kendi 
markamızla organik sertifikamız ol-
duğu için Ankara ve İstanbul’daki 
organik pazarda yapıyoruz. Kon-
ya’da organik pazar konusunda bir 
çalışma vardı. Melikşah Pazarı or-
ganik pazar olarak yapılmıştı. Ama 
Konya’nın rağbetini görmedik. Bu 
nedenle Konya’da değil de Ankara 
ve İstanbul’da devam ediyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

İLK DEFA PAZARDA 
Kendi yaptıkları tarhana, bul-

gur, çökelek, salça, fasulye, mısır 
gibi ürünleri pazarda satışa sunan 
Kudret Yardımcı, ilk defa ürünlerini 
pazarda satma imkanı bulduğunu 
söyledi. Bu durumun kendini mutlu 
ettiğini ve bu imkanın sürekliliği ha-
linde daha fazla üretebileceğini dile 
getiren Yardımcı, “Tamamen ken-
dimiz yaptık ürünleri. Ben ilk defa 
geliyorum pazara ve ilk defa pazarda 
satış yapıyorum. Köyde talep olursa 
satıyorduk onun dışında pazara çık-
mıyorduk. Ama buraya geldik. izim 

ürünlerimiz elimizde kalıyordu eğer 
bu pazarın katkısı olursa hem üreti-
mimizi artırırız hem de ekonomimi-
ze daha fazla katkı sunarız” dedi. 

Kendi yetiştirdiği meyve ve 
sebzeleri tezgaha koyarak satışa 
sunan Şenay Kırgız, “Armut, kayısı, 
pekmez, marmelat, kuşburnu gibi 
ürünlerimiz var. Ürünleri kendimiz 
yetiştiriyoruz. İlk defa ürünlerimizi 
burada pazara çıkardık. Eğer satış 
olursa, beklentimizi karşılarsa her 
zaman gelip bu satışları yaparız” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

DÜNYA DEVİ FİRMALARLA 
REKABET EDEBİLİRİZ 

Tıbbi aromatik ürünlerin yetiş-
tiriciliğini yapan Bülent Akgöz de 
kendi markasıyla ürettikleri ürün-
leriyle pazarda yerini aldı. Bu tür 
pazarların ve katma değerli ürünle-
rin üretiminin önemini vurgulayan 
Akgöz, sözlerine şöyle devam etti, 
“Tıbbi Aromatik Ürünler yetiştirici-
liği yapıyoruz 20 yıldır. 35 çeşidimiz 
var Konya’da yetiştirdiğimizi. Biz 
20 yıl önce Antalya’da başlamıştık. 
Ama ekolojik denge değiştiği için 
10 yıl önce Konya’da devam ettik. 
Konya’nın dağlık bölgelerinde yetiş-
tiriyoruz. Konya’nın dağ köylerinde 
alternatif hangi ürünleri üretebiliriz 
diye düşündük ve proje kapsamında 
bu işi yapıyoruz. Biz ürünü işliyoruz 
sadece bitki çayı olarak satmıyoruz. 
Bitki yağı, bitki suyu gibi ürünleri 
de satıyoruz. Bu ürünleri yurt dışı-
na da satıyoruz. İngiltere’ye gitti. 
Türkiye’deki piyasaya veriyoruz. 
Piyasaya ancak yetişebiliyoruz. Ka-
pasite artışı düşünüyoruz. Şuanda 
bu ürünlerle ilgili en büyük kar elde 
eden Almanya’da bir firma. Dünya 
piyasasına hakimler. Bu şirket Tür-
kiye’den 6 TL’ye nane alıyor, işleyip 
Türkiye’ye 50 TL’ye satıyor. Biz tıbbi 
aromatik bitkilere ot gözüyle baktık, 
değerini bilemedik. Ama bu ürünler 
kozmetikten tutun bitki çaylarına 
kadar birçok alanda kullanılıyor. Biz 
bu açığı kapatmak için bu işe girdik. 
Katma değeri yüksek ürünler elde 
etmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin çok 
zengini bir florası var. Bunu değer-
lendirip bu tür işletmeleri çoğaltma-
mız gerekiyor. Bunu yaparsak o tür 
dev firmalarla rekabet ederiz.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Bin bir güçlükle bayan çiftçiler tarafından üretilen doğal ürünler, Melikşah Pazarı’nda satışa sunuldu. Pazar hem 
vatandaşa sağlıklı ürünler alma imkanı sunuyor hem de bayan çiftçilerin yeni projeler üretmesine kapı aralıyor

Topraktan pazara!

Ali Ataiyibiner  Hakan Doğan  Ahmet Demirtaş Kudret Yardımcı Bülent Akgöz
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81 bilim adamını Konya’da buluşturan sempozyum
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Selçuk Üniversitesi, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi, KTO Karatay 
Üniversitesi, İslam, Tarih, Sanat ve 
Kültür Araştırma Merkezi ile TRT 
Avaz’ın işbirliğinde 3 gün sürecek 
“Buhara’dan Konya’ya İrfan Mirası 
ve XIII. Yüzyıl Medeniyet Merkezi 
Konya Uluslararası Sempozyumu” 
başladı. Sempozyuma 10 ülkeden 
81 bilim insanı katılıyor.

‘DÜNYA ARİFLERİN 
ANLAYIŞI İLE KURTULUR’

Sempozyumun açılışında ko-
nuşan Konya Büyükşehir Beledi-
yesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan 
Uslu, son yıllarda İslam dünyasında 
acıların çok arttığını, medeniyeti-
mizin geçmişteki Doğu Bloku’nun 
yerine konduğuna vurgu yaparak, 
“İslam’ın eski kandil şehirlerinin 
bugün ışık veremez ve dünyayı ay-
dınlatamaz duruma geldiğini maa-
lesef görüyoruz. 

Ben, dünyanın ariflerin anla-
yışıyla kurtulacağına inananlar-
danım. Ama önce İslam dünyası 
olarak evimizin içini düzenlememiz 
lazım, kardeş kavgalarını önleme-
miz lazım. Şehirler olarak baktığı-
mızda Konya’nın dünyaya mesaj 
verebilecek kandil şehirlerden birisi 

olduğuna inanıyorum. Bu irfan mi-
rasına sosyal-genetik yoluyla sahip 
olduğunu ve bu mirasın taşıyıcıla-
rından biri olduğumuzu düşünüyo-
rum” diye konuştu. 
BUHARA’DAN YETİŞEN ALPERENLER 

KONYA’DA İNSANLIĞIN ARADIĞI 
MESAJI VERMİŞLER 

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
“Ata yurdumuz Buhara bir başka-
dır” diyerek başladığı konuşma-
sında şunları söyledi: “Buhara’da 
zirve isimler, bizim medeniyeti-
mizin besleyici alperenleri, öncü 
şahsiyetler orada bir hamur yoğur-

muşlar ve orada yetiştirdikleri alpe-
renleri Anadolu’ya yolcu etmişler. 
Her geçtikleri göç yolculuğunda 
geçtikleri yerlerden istifade ederek 
birikimlerini geliştirerek oralara da 
tebliğlerini ileterek sonunda Kon-
ya’ya kadar ulaşmışlar ve Anado-
lu’ya verdikleri mesaj aslında gü-
nümüz insanının aradığı mesaj.” 

İRFAN NESİLLERİNİ YETİŞTİRME 
GAYRETİNDEYİZ 

KTO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade, Konya’nın tarih-
teki önemine vurgu yaptığı konuş-
masında üniversitenin eğitim siste-
minden söz etti. Sade, “Konya’nın 

kadim başkent olma şuuruna sahip 
çıkan ve Karatay Medresesi’nin 
günümüzde hayat bulmuş hali 
olan Konya Ticaret Odası Karatay 
Üniversitesi, medeniyetimize ait 
değerlerin yaşatılması noktasında 
geleceğimizin irfan nesillerinin ye-
tiştirmesinde gelenekten geleceğe 
neslini yetiştirme gayretindedir” 
dedi. 

TASAVVUF MİLLETİMİZİN 
MANEVİYATININ 

ZENGİNLEŞMESİNDE 
ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTIR 

Sempozyumun Düzenleme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilaver 

Gürer’in bilgilendirme yaptığı 
programda söz alan Buhara Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Arif Kadirov, “Büyük ecdadımızın 
sönmez ebedi mirası, insanlığın 
eğitim ve öğretiminde özel bir yere 
sahip olan tasavvuf, asırlar boyun-
ca milletimizin maneviyat ve ahla-
kının gelişmesinde, zenginleşme-
sinde önemli rol oynamıştır. İnsan 
ruhunun temizlenmesi, ilahi aşk ile 
yükselmesi, bu eğitimin esas gaye-
sidir” ifadelerini kullandı. 

Özbekistan Uluslararası İslam 
Akademisi’nden Bahadır Hocayel 
ise, Türkiye ve Özbekistan halkları 

olarak uzun bir geçmişe sahip ol-
duklarını altını çizdiği konuşmasın-
da, “İki kardeş ülkenin ilişkileri çok 
eskilere dayanıyor. Bugünkü sem-
pozyum da bunu çok iyi bir şeklide 
vurgulamaktadır” dedi. 

Kazakistan Televizyonu Direk-
törü Bukabejan Kazabek, Kazakis-
tan’daki manevi değişimin kendi-
lerini çok mutlu ettiğini belirterek, 
“Geçmişte Kazakistan’daki cami ve 
mescitlerin sayısı çok azdı. Şükür-
ler olsun ki şimdi camilerin sayısı 3 
bini geçti. Düzenlenen sempozyum 
için çok mutluyum” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Hz. Mevlâna, Mevlevîlik ve Ta-
savvufla ilgili etkinliklerin yıl içine 
yayılması bağlamında 10-17 Aralık 
tarihlerinde Hz. Mevlâna’yı Anma 
Törenleri (Şeb-i Arûs), 22-30 Ey-
lül tarihlerinde Mevlâna’yı Doğum 
Yıldönümünde Anma Etkinlikleri 
ve Uluslararası Konya Mistik Mü-
zik Festivali yanında 03-05 Mayıs 
tarihleri arasında Hz. Mevlâna ve 
Ailesi’nin Konya’yı Teşriflerinin Yıl-
dönümünde çeşitli etkinlikler ger-
çekleştiriliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
bu yıl ilk defa insanımıza, şehrimi-
ze, kültür ve turizmimize yeni bir 
açılım kazandıracağını ümidiyle Su-
fisin Sufi Sinema Günleri programı 
yapacak. Bu sayede Hz. Mevlana ve 
ailesinin Konya’yı teşriflerinin yıldö-
nümü anma törenleri daha da zen-
ginleştirilecek. 

İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü’nden yapılan açıklamada 15 Ka-
sım 2018 - 01 Nisan 2019 tarihleri 
arasında Sûfisin Uzun Metraj Sine-
ma Filmi Senaryo Yarışması düzen-
leneceği belirtilerek, “Sinemanın 
başlangıç noktası olan filmin içeri-
ğini oluşturan fikir, bizim festivali-

mizin ana omurgasını oluşturmak-
tadır. Festivalimizin ismini taşıyan 
sûfi sinema film içeriklerinin, fikri 
belli bir bakış açısına göre senar-
yolaştıran sinema emektarlarının 
bu yıldan itibaren desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. En iyi yönetme-
nin, en iyi yapımcının, en iyi görüntü 
yönetmenin seçildiği festivallerden 
farklı olarak senaristin bakış açısını 
ödüllendirme yoluna gitmekteyiz ve 
özellikle teknolojik gelişmelerin çağ 
atladığı günümüzde asıl değerin öz 
ve anlam olduğunu tüm dünyaya 
anlatma çabası ile Sûfisin Uzun Met-
raj Sinema Filmi Senaryo Yarışma-
sı’nı başlatıyoruz” denildi. 

Konya İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü tarafından düzenlenen 
Sûfisin Uzun Metraj Sinema Film 
Senaryo Yarışması’na yarışma şart-
namesinde yer alan, İslâm İrfanı ve 
Tasavvuf’un özünü anlatan senar-
yolar bu yarışmaya başvurabilecek.

Sûfisin Uzun Metraj Sinema 
Film Senaryo Yarışması’na katılacak 
senaryolar jüri tarafından değerlen-
dirilerek uygun görülen senariste 30 
bin lira teşvik ödülü verilecek.
n HABER MERKEZİ 

TEDEM Koleji’nden 
eğitim için örnek proje

‘Basına bilgi akışında 
kolaylık sağlanacak’

Konya TEDEM Koleji Erenköy 
Kampüsü öğrencileri ‘Çocuklar 
İçin El Ele’ sloganıyla  Doğu ve Gü-
neydoğu  Anadolu'da  zor şartlar 
altında eğitim gören 7 okula eğitim 
yardımı gönderdi. TEDEM Koleji 
Erenköy Kampüsü Ortaokul Mü-
dürü Burçak Tüter, “Hayallerimin 
Elinden Tut” ekibi ve öğrencileri-
mizle beraber Çocuklar İçin El Ele” 
sloganı ile şimdiye kadar Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Bitlis ve Erzurum’da 
zor şartlar altında eğitim veren 
7 köy okuluna yardım ulaştırdık. 
Özel bir okul olabiliriz ama özerk 
bir okul anlayışına sahip değiliz. 

Ülkemizin herhangi bir ilinde, ilçe-
sinde veya köyünde bir okulumu-
zun eğitim desteğine ihtiyacı varsa 
buna kayıtsız kalamayız. Oralara 
ulaşıp destek götürmek, kamuya 
destek olmak önemli görevlerimiz-
den biri. Bu konuda çalışmalarımız 
artarak devam edecektir. Amacı-
mız Nisan ayına kadar 50 den fazla 
köy okuluna ulaşmaktır. Bu projeye 
destek olan öğrenci ve velilerimize 
teşekkürlerimi sunuyor, onların bu 
konudaki hassasiyetlerini takdirle 
karşılıyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Konya’da faaliyet gösteren ba-
sın yayın kuruluşlarının Bölge ve 
İl Müdürleri, Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak’a nezaket ziyare-
tinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Konya İl Müdürü Abdur-
rahman Fidancı, Anadolu Ajansı 
Konya Bölge Müdürü Ahmet Ka-
yır, Basın İlan Kurumu Müdürü 
Özden Konur ile TRT Konya Tem-
silcisi Özgür Karaçal, Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak’ı ziyaret 
etti.

Valilik makamında gerçekle-
şen ziyarette, İl Müdürleri yürü-
tülmekte olan basın yayın faaliyet-
lerinin yanı sıra kurumsal olarak 
yaptıkları çalışmalar hakkında Vali 
Toprak’a bilgi verdi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyetini dile geti-
ren Vali Toprak, basınla işbirliğine 
her zaman hazır olduklarını dile 

getirerek “Gazetecilik mesleğinin 
doğası gereği tüm zorluklara rağ-
men canla başla çalışan, vefakar 
basın mensuplarımıza yardımcı 
olmak ve kamuoyuna doğru bil-
ginin aktarılabilmesi bakımından, 
basın mensuplarının ihtiyaç duy-
duğu bilgi akışının karşılanması 
noktasında her türlü kolaylığı sağ-
layacağız” dedi. Konya basınının 
yerli ve milli duygularla hareket 
ettiğinin de altını çizen Toprak, 
bundan memnuniyet duyduğunu 
ifade ederek, önümüzdeki günler-
de Konya’da faaliyet gösteren ba-
sın yayın kuruluşlarının yetkilileri 
ile bir araya geleceklerini de söz-
lerine ekledi. Ziyaretin sonunda İl 
Müdürleri, Vali Toprak’a kurumsal 
yayınlardan ve eski Konya fotoğrafı 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nda, tuttuğunu yere seren pehlivan güreşçimiz Koca Yusuf’u anlatan eski güreşçi Suphi 
Soğancı, “Vücudu demir gibi sert, ama gönlü ipek kadar yumuşak olan Koca Yusuf, pehlivanlar pehlivanıydı” dedi

Pehlivanlar Pehlivanı
Koca Yusuf anlatıldı

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu haf-
taki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde “Ve-
fatının 120.Yılında Koca Yusuf” dile 
geldi. Koca Yusuf’un 1857’de doğdu-
ğunu ve 1898’de vefat ettiğini belirten 
ve 41 yıllık ömrüne adetâ bir asrı gizle-
diğini kaydeden Konya’nın yetiştirdiği 
diş hekimi ve eski güreşçilerden Sup-
hi Soğancı, “Koca Yusuf’un doğumu 
farklı. Annesi öyle güzel şeyler yaşa-
mış ki, kundakta duasını Hızır aleyhis-
selam yapmış. Babası pehlivan, dedesi 
pehlivan dolayısıyla Koca Yusuf da 
pehlivanların pehlivanı” dedi. Pehlivan 
sözünün “yiğit, mert, dürüst, sözünün 
ve özünün eri, yardımsever, kahra-
man” anlamlarına geldiğini kaydeden 
Soğancı, Koca Yusuf’un Bulgaristan’ın 
Deliorman bölgesi Şumnu İlçesine 
bağlı Karalar köyünde doğduğunu ve 
tosuncuk olduğundan okulda güreştiği 
her arkadaşını yendiğini ve bir başka 
yaratılışta olduğunu herkesin farkına 
vardığını ve pehlivan olması için bütün 
herkesin varını yoğunu ortaya koydu-
ğunu söyledi. 

DEMİR GİBİ SERT, İPEK KADAR 
YUMUŞAK

Koca Yusuf’u “Boyu 1,80cm, ki-
losu aşağı yukarı 120 civarında. Fakat 
150 kiloluk insanlarla güreşmeyi başa-
ran ve onları yenen bir kabiliyet. Vü-
cudu demir gibi sert, ama gönlü ipek 
kadar yumuşak. Herkese saygılı ve 
herkese sevgi dağıtan bir insan. Yar-
dımsever. Beyaz tenli, sarışın ve çakır 

gözlü bir insan. Milliyetçi, mukadde-
satçı ve aynı zaman da muhafazakâr. 
32. Osmanlı Padişahı Abdülaziz, VI.
Murad ve II.Abdülhamid devrinde 
yaşamış birinsan” olarak tanımlayan 
Soğancı, “Koca Yusuf, Bulgar çeteleri-
ne gösterdiği özveriden dolayı Sultan 
Abdülaziz tarafından Aziziye Nişanıyla 
ödüllendiriliyor” dedi.
GÜREŞÇİLER 40 YAŞINDA OLGUNLAŞIR

İlk antrenörünün babası, ikinci 
çalıştırıcısının Dursun Pehlivan ve 
üçüncü çalıştırıcısının da Kel İsmail 
olduğunu belirten Soğancı, konuşma-
sına “Koca Yusuf’u Koca Yusuf yapan 
inancı ve imanı kadar Kel Aliço ile 
yapmış olduğu güreştir” diye devam 
ederek şunları dile getirdi: “Kel Aliço 
26. Başpehlivanlığını kazanmış 27. 
Başpehlivan güreşini Koca Yusuf’la 
yapıyor. Kel Aliço öyle bir güreş tut-
turur ki altı saat yenişemezler. Akşam 
olur karanlık başlar, Aliçoda yorgunluk 
alâmetleri görülmeye başlar. Bu arada 

ikisi de er meydanından çekilmezler ve 
birbirlerini kendilerine yakışır sözlerle 
onere ederler. Bütün halk karşılıklı 
söylenen bu sözlerden duygulanarak 
“Allah Allah İllallah! Pehlivanlara ma-
şallah! Nazar değmesin inşallah! Attı-
ğınız tuttuğunuz her zaman muvaffak 
olsun” diye bağırıyorlar. Kel Aliço Koca 
Yusuf’u alnından öper ve ‘bu senenin 
başpehlivanı da ödülü de Koca Yusuf’a 
aittir. Hayırlı uğurlu olsun’ der. Kel 
Aliço orada gaddarlığı bırakır, ‘el elden 
üstünmüş meğer’ der. Güreş yapan in-
sanlar bedenen karşı rakibiyle güreşir 
ama nefsiyle güreş yaptığını 40 yaşına 
geldiği zaman anlar.” 

BİLEKLERİ KESİLEREK SULARA 
GÖMÜLDÜ

İl Halk Kütüphanesi’nde gerçek-
leştirilen sohbette Koca Yusuf’un ha-
yatını ve sporcu kişiliği ve ölümüyle 
ilgili bilgiler de veren Soğancı, Koca 
Yusuf’un Demir Baba Dergâhı’nda 
yetişmiş alaylı bir nefer olduğunu 

belirterek “koca” kelimesine “Bilgili, 
tecrübeli, âlî cenap insan demek” şek-
linde açıklık getirdi. Pehlivan Yusuf’un 
güzel Rumeli türküleri okuduğunu ve 
kütük, ağaç ile sıpalarla güreşe alıştı-
ğını ve Amerika’da bir Amerikalı gü-
reşçiyi dört saniyede tuş ettiğine dik-
kati çeken Soğancı, bu rekoru güreşçi 
abisinin rakibini üç saniyede tuş etmek 
suretiyle yenilediğini de söyledi. 

Koca Yusuf’un, Amerika’dan dö-
nerken iki geminin çarpışması sonu-
cunda bindiği geminin sulara gömü-
lürken tutunduğu sandalda bulunan 
tayfaların, sandalı batıracağı korkusu 
ve endişesiyle ellerini kesmesi sonu-
cunda suya gömülmek suretiyle ve-
fat ettiğini anlatan Soğancı, sözlerine 
“ruhuna Fatiha” diyerek son verdi. 
Sohbetten sonra Konya Aydınlar Oca-
ğı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 
Suphi Soğancı’ya çeşitli kitaplar hedi-
ye etti.
n HABER MERKEZİ 

En güzel senaryoya 30 bin lira ödül

Buhara’dan Konya’ya İrfan Mirası ve XIII. Yüzyıl Medeniyet Merkezi Konya Uluslararası Sempozyumu 10 ülkeden 81 bilim adamının katılımıyla başladı.
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Akşehir’de yaşlıların evini belediye temizliyor
Akşehir Belediyesi sosyal be-

lediyecilik anlayışının en güzel 
örneklerinden biri olan “Evde 
Temizlik Hizmeti” projesi kapsa-
mında yaşlı, engelli, kimsesiz ve 
bakıma muhtaç vatandaşlara üc-
retsiz olarak hizmet vermeyi sür-
dürüyor. 

Son olarak İstasyon Mahallesi 
Hikmet Sokak’taki evinde tek ba-
şına yaşayan 82 yaşındaki Ömer 
Ertürk’te, Akşehir Belediyesinin 
evde temizlik hizmetinden yarar-
landı. Akşehir Belediyesi Temiz-
lik İşleri Müdürlüğünde çalışan 
bayan elemanlar tarafından evi 
dip bucak temizlenen yaşlı adam 
bu hizmet için Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya ve belediye 
yetkililerine teşekkür etti. 

İstasyon Mahallesi Muhtarı 
Fevzi Onat da Akşehir Belediye 

Başkanı Salih Akkaya’nın güzel 
hizmetlerinin devam ettiğini belir-
terek, özellikle yaşlıların bu tür ev 
temizliği noktasında yaptığı hiz-
metler için kendisine teşekkür etti. 

Akşehir Belediyesi bünyesin-
de oluşturulan temizlik ekibi, be-

lirli periyotlarla gittikleri evlerde 
başta ev içi temizlik olmak üzere, 
halı yıkama, cam silme, toz alma, 
mutfak temizliği gibi detaylı ev 
temizliği yapıyor. Yapılan temizlik 
ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaş-
ların hayatları kolaylaştırılıyor. 

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya, belediyeciliğin sadece 
yol, kaldırım yapmaktan ibaret ol-
madığına vurgu yaparak, “Sosyal 
belediyecilik çalışmalarımız kap-
samında yaşlı, engelli, kimsesiz 
ve bakıma muhtaç vatandaşları-

mızın ev temizliğini, saç tıraşlarını 
ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılama 
noktasındaki çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Belediye; insanın do-
ğumundan ölümüne kadar her 
noktada hizmet veren bir kurum-
dur. Değerli hemşehrilerimizin 

her türlü ihtiyaçlarında yanlarında 
olmaya çalışıyoruz. Dinimiz, örf ve 
adetlerimiz yaşlı insanlara sahip 
çıkmayı, yardıma ihtiyaç duyan 
kişilerin elinden tutarak onları 
muhtaçlıktan kurtarmayı emre-
der. Toplumsal yaşamımızın vaz-
geçilmez kuralı da budur. Yaşlı ve 
bakıma muhtaç insanlarımızın en 
büyük taleplerinden birisi de te-
miz bir evde ve sağlıklı bir ortam-
da hayatlarını devam ettirmekti. 
Bu hizmeti başlattık ve verilen 
hizmet sonrasında bu insanlarımı-
zın hayır duasını almanın her şeye 
bedel olduğunu düşünüyorum. 
Akşehir Belediyesi olarak her türlü 
çalışmamızda olduğu gibi sosyal 
belediyecilik konusunda da farklı 
ve güzel çalışmalara imza atmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.
n İHA

Tarım ve Hayvancılığın kalbi 
olan Çumra’da hasat günü, Çumra 
Belediyesi tarımsal hizmetler nok-
tasında 680 bin metrekare arazi 
üzerine ekimin gerçekleştirdiği mı-
sırın hasadına başladı. Çalışmaları 
yerinde inceleyen Çumra Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, “Çumra 
Tarım ve Hayvancılıkta Konya’nın 
ve ülkemizin örnek ilçelerinden 

birisidir. Çumra Belediyesi olarak 
yoluyla, okuluyla, parkıyla, pazar 
yerleriyle ve caddesiyle birçok ya-
tırımın yanı sıra tarımsal alanda da 
çalışmalarımız devam ediyor. Mülkü 
belediyemize ait 680 bin metrekare 
olan arazi üzerine mısır ekimi ger-
çekleştirmiştik. Bugün de hasadını 
gerçekleştiriyoruz. Hasat günü hem 
bizim hem de çiftçimizin en mut-

lu günüdür. Belediye eliyle ekimini 
gerçekleştirdiğimiz üründe dönü-
münde ortala 5 tona yakın ürün elde 
ettik ve nem oranımız ise 14-15 de-
ğerlerinde görünüyor. Belediye çalı-
şanlarımız tarafından gerçekleştirin 
bu çalışma neticesinde belediyemiz 
kasasına 1 milyon liranın üzerinde 
bir gelirle katkı sağlamış oluyoruz. 
Tarımsal faaliyetlerimiz devam ede-

cek. Ben buradan tüm çiftçilerimize 
hayırlı ve bereketli hasatlar diliyo-
rum” dedi. 

Çumra Belediyesi hasat çalışma-
larının devam ettiği arazide bulunan 
Çumra Çiftçi Mallarını Koruma Baş-
kanı Şaban Parmak ve hasadı ger-
çekleştiren firma mısırın kalitesi ve 
ağırlığı noktasında bilgi verdi. 
n HABER MERKEZİ

NEÜ’nün kısa, orta ve uzun
vadeli projeleri konuşuldu

CHP’den, Konya Barosuna
hayırlı olsun ziyareti

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Kalite Komisyonu ger-
çekleştirilen ve yapılması gereken 
çalışmaları değerlendirmek üzere 
toplandı. Rektörlük binası toplan-
tı salonunda iki oturum halinde 
düzenlenen toplantıda dekanlar, 
daire başkanları, fakülte sekreter-
leri, akademisyenler ve öğrenci-
lerden oluşan Kalite Komisyonu 
ve Genişletilmiş Kalite Komisyonu 
üyeleri Rektör Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker başkanlığında bir araya 
geldi. Üniversitenin kalite ile ilgili 
durumunun değerlendirildiği top-
lantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Önder Kutlu, yapılan ve yapılması 
planlanan çalışmaları içeren bir 
sunum gerçekleştirdi. Sunumda 
daha önce düzenlenen Kalite ve 
Strateji Çalıştayı raporları doğrul-
tusunda hazırlanan yeni strateji 

planı ile bölgesel, ulusal ve ulusla-
rarası alanda rekabetçi üniversite 
olabilmek adına 1 Ocak 2019 tari-
hinden itibaren uygulanacak kısa, 
orta ve uzun vadeli yol haritası da 
katılımcılarla paylaşıldı. Prof. Dr. 
Kutlu, ortaya konan raporların ve 
planların kamuoyuna açık şekilde 
şeffaf olarak web sitesi üzerinden 
yayınlandığını da aktardı. 

Sunumun ardından kalite gü-
vence sistemi, yönetim sistemi, 
eğitim öğretim faaliyetleri, araştır-
ma geliştirme faaliyetleri, topluma 
hizmet faaliyetleri olmak üzere beş 
başlık altında neler yapıldığı ve ne-
ler yapılması gerektiği hakkında 
Komisyon Başkanı Rektör Şeker 
ile komisyon üyelerinin karşılıklı 
görüş alışverişi ve değerlendirme-
lerinin ardından toplantı sona erdi.
n HABER MERKEZİ

CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, Türkiye’nin değerli sanayi şehri Konya’nın global düzeyde rekabet gücünün 
artırılması için dördüncü sanayi devrimine uyum aşamasında belirlenmesi gereken öncelikli yol haritasını anlattı

Dünyayla rekabet 
için dijital dönüşüm

Dördüncü Sanayi Devrimi’ne 
uyum için öncelikli yol haritasının 
çizilmesi konusunda bilgilendirme 
faaliyetlerinde bulunan global ku-
ruluş CLPA (CC-Link Partner Asso-
ciation-CC-Link Partnerleri Derne-
ği), birçok sektörde üretim yaparak 
“sanayi şehri” kimliğini kazanan 
Konya’da sanayicilerle buluştu. 

Konya Sanayi Odası işbirliğiy-
le düzenlenen “Üretimde Dijital 
Dönüşüm” toplantısında konuşma 
gerçekleştiren CLPA Ülke Müdürü 
Tolga Bizel, Sanayi 4.0’ın olmazsa 
olmazı kişiselleştirilmiş üretimin 
önemine dikkat çekti. Üretim sü-
reçlerindeki büyük veri miktarının 
hızla arttığını ve bu verilerin çok 
hızlı ve doğru bir şekilde yöne-
tilmesi gerektiğini belirten Bizel, 
Konyalı sanayicilere fabrikalardaki 
robotların ve tüm üretim hattının 
saniyede bir gigabit hızla haberle-
şebilmesini sağlayan endüstriyel 
iletişim ve kontrol teknolojisi CC-
Link (Communication&Control 
Link) hakkında bilgi verdi. 

 “Üretimde Dijital Dönüşüm” 
konulu toplantı kapsamında ko-
nuşma gerçekleştiren CLPA Ülke 
Müdürü Tolga Bizel, Türkiye’nin 
değerli sanayi şehri Konya’nın 
global düzeyde rekabet gücünün 
artırılması için dördüncü sanayi 
devrimine uyum aşamasında belir-
lenmesi gereken öncelikli yol hari-
tasını anlattı. Günümüz tüketicile-
rinin kişiselleşmiş ürün taleplerine 
cevap verebilmek için fabrikaların 
en kısa sürede dijital dönüşüm sü-
reçlerini başlatmaları gerektiğini 

belirten Tolga Bizel, Sanayi 4.0 ihti-
yaçlarının desteklenmesi konusun-
da büyük önem taşıyan endüstriyel 
haberleşme platformu CC-Link 
(Communication&Control Link) 
hakkında bilgi verdi. Etkinlikte 
Casper Bilgisayar ve Logosoft İş & 
Teknoloji Geliştirme Direktörü Ali 
Haydar Ünsal da konuşmacı olarak 
yer aldı. KOBİ’lerin dijitalleşme yol-
culuğunda doğru bilinen yanlışlara 
dikkat çeken Ünsal, Logosoft’un 
dijital dönüşüm hikayesinden de 
bahsetti.

MEVCUT ENDÜSTRİYEL 
HABERLEŞME SİSTEMLERİNDEN 10 

KAT HIZLI 
Sanayi 4.0 kavramını, siber fi-

zik sistemlerin Nesnelerin İnterneti 
(IoT) ile birleşimi olarak özetleyen 
Bizel, robotlar dahil üretim hattın-
daki tüm makine ve sistemlerin 
birbiriyle çok hızlı bir şekilde haber-
leşmesinin önemine dikkat çekti. 
Endüstriyel iletişim ve kontrol tek-
nolojisi CC-Link IE platformunun 
bu haberleşme süresini milisani-
yeler seviyesine indirdiğinin altını 

çizen Bizel, “Saniyede 100 megabit 
ile haberleşebilen endüstriyel ha-
berleşme sistemlerinden 10 kata 
kadar daha hızlı olan bu yeni nesil 
teknoloji sayesinde Sanayi 4.0’ın 
gereklerini yerine getirmek çok bü-
yük ölçüde kolaylaşıyor ve sanayici-
lerin rekabet gücü artıyor” dedi. 

AKILLI FABRİKALARDA İLETİŞİM 
VERİLERİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE 

YÖNETİLMELİ
Geleceğin haberleşme üzerine 

kurulacağını vurgulayan Bizel, söz-
lerine şöyle devam etti; “Sanayi 4.0 
sürecindeki en önemli unsurlardan 
biri büyük verinin toplanması, pay-
laşılması ve işlenmesi. Makinelerin 
birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı 
fabrikalarda, iletişim verilerinin gü-
venilir bir şekilde yönetilmesi son 
derece önemli. Dijital fabrikalarda 
pek çok veri, çok sayıda cihaz tara-
fından gerçek zamanlı olarak oluş-
turularak süreçlerin şeffaf bir şekil-
de görüntülenmesini sağlıyor. Bu 
noktada devreye iletişim ve kontrol 
platformu CC-Link giriyor. CC Link 
uyumlu ürün üreticileri ve CC Link 

teknolojisi kullanıcılarından oluşan 
CLPA’nın dünya genelinde yaygın-
laştırmaya çalıştığı CC-Link IE, şu 
anda fiilen en büyük bant genişli-
ğine sahip ve gigabit hızlarında ça-
lışan tek açık endüstriyel ethernet 
protokolü olarak öne çıkıyor.”

FARKLI ÜRETİCİLERE AİT 
CİHAZLAR BİRBİRLERİYLE İLETİŞİM 

KURABİLİYOR
Fabrikaların bazı bölümlerinde 

milisaniyeler içinde haberleşmek 
gerektiğini belirten Bizel, CC-Link 
IE gibi bir altyapısı olmayan üre-
tim tesislerinin sürekli değişen ve 
kişiselleşen taleplere hızlı yanıt 
vermelerinin zorlaştığını vurgu-
ladı. Saniyede bir gigabitlik açık 
endüstriyel ethernet ağı CC-Link 
IE teknolojisinin, saha cihazların-
dan kontrolörlere çok hızlı iletişim 
sağlayarak üretim tesisinin tama-
mında maksimum verimlilik sağ-
lanmasına katkıda bulunduğunu 
anlatan Bizel, “CC-Link IE, fabrika 
otomasyon teknolojileri üreticile-
rinin saha kısmındaki ürünlerinin 
birbirleri ile haberleşmesi için çok 
güçlü bir platform oluşturuyor. 
Aynı zamanda bu teknoloji, farklı 
üreticilere ait cihazların genel bir 
ağ üzerinde serbestçe iletişim ku-
rabilmesini sağlayacak kapasiteye 
de sahip. Bugün dünya genelindeki 
yüzlerce otomasyon ekipmanı üre-
ticisinin sunduğu 1.500’den fazla 
sertifikalı CC-Link uyumlu ürün 
bulunuyor. Bu yeni nesil teknoloji 
hızla yaygınlaşmaya devam ediyor” 
diyerek sözlerini sonlandırdı.
n HABER MERKZİ

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, İl yönetim kurulu üyeleri 
ve İl Kadın Kolları Başkanı Şerife 
Tunç, Konya Baro başkanlığına se-
çilen Av. Mustafa Aladağ’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. Konya 
Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ 
CHP’nin ziyaretinden memnun 
olduklarını belirterek, “CHP Konya 
il başkanı meslektaşım Av. Barış 
Bektaş ve yönetim kurulu üyeleri-
nin ziyaretinden dolayı kendilerine 
teşekkür ederek, başarılar diliyo-
rum. Ülkemizin içinde bulunduğu 
süreçte birlik ve beraberliğimizi 
korumalıyız.  Bunun yanında bü-
tün değerlerimize sahip çıkarak, 
hakaret etmekten uzak durmakta 
büyük fayda vardır. Herkesin ül-
kemizin değerlerini korumak bir 
görevi olmalıdır diye düşünüyo-
rum” dedi. CHP Konya İl Başkanı 

Barış Bektaş, “Konya Barosu se-
çimlerinde yeniden Konya Barosu 
başkanı seçilen meslektaşım Av. 
Mustafa Aladağ’ı ve yönetim ku-
rulu üyelerini kutlayarak, başarılar 
diliyorum. Cumhuriyet değerlerine 
sahip çıkan bir anlayışla çalışmala-
rını yürütüyor. 

Yaptığı başarılı çalışmalarını 
takdir ediyoruz. Ülkemizin için-
de bulunduğu dönemde milli ve 
manevi değerlerimize sahip çıka-
rak, bütünlüğümüzü korumalıyız. 
Özellikle Cumhuriyetimiz ve kaza-
nımlarını, hukukun üstünlüğünü, 
barışımızı güçlendirmeliyiz. Ülke-
miz her zaman olduğu gibi bu dö-
nemden de çıkacaktır. Yeter ki, bizi 
biz yapan değerlerimize sahiple-
nip, kardeşliğimizi, dostluğumuzu 
koruyalım” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

Belediyeye hasattan 1 milyon lira
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Önceki sezonlarda Atiker Konyaspor’da da forma giymiş olan 
tecrübeli futbolcu Murat Akın, kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 
Süper Lig’de ve 1. Lig birçok takımda oynayan ve 1. Lig’de yaşa-
dığı şampiyonluklar ile adından sıkça söz edilen Akın, kariyerini 
bitirdiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Son olarak Adana 
Demirspor’da forma giyen ve burada kadro dışı kalan Akın yaptığı 
açıklamada, Bugün itibariyle profesyonel futbol hayatımı sonlan-
dırmış bulunmaktayım. Sayısız güzel başarılar elde ettiğim bu 
kariyerimde bundan sonrası içinde ülke futboluna katkı sağlamak 
için elimden geleni yapacağım” ifadelerine yer verdi. Murat Akın, 
2012-2013 sezonunda Konyaspor’da forma giyerek 1. Lig şampi-
yonluğu yaşamıştı.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor U16 takımı oyuncuları milli takıma davet 
edildi. Atiker Konyaspor U16 takımı oyuncuları İzzet Karaboğa ve 
Veysi Karduman U16 milli takımının Moldova ile yapacağı hazır-
lık maçı için aday kadrosuna çağırıldı. Yeşil beyazlı kulüp önceki 
dönemlerde alt ve üst yaş gruplarında milli takıma birçok oyuncu 
göndermişti. 
n SPOR SERVİSİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü ile oynayaca-
ğı maçın hazırlıklarına dün salonda yaptığı çalışmayla devam 
etti. Beşiktaş, Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına sa-
londa devam etti. Antrenmana milli takımlarda olan Ljajic, Atiba, 
Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katıl-
madı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antren-
man denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman salonda 
yapılan ısınma ve streching çalışmaları ile başladı. İstasyonlardan 
oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları ya-
pıldı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi. 
n İHA

Konyaspor’dan milli 
takıma iki oyuncu

Beşiktaş 
eksik çalıştı

Murat Akın 
futbolu bıraktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 
Göztepe’de, geride kalan haftalarda 
30 yaş ve üzerinde 11 oyuncu süre 
aldı. Spor Toto süper Lig’de 12 hafta ge-
ride kalırken Göztepe kadroda tercihini 
tecrübeli oyunculardan yana kullandı. 
Teknik Direktör Bayram Bektaş bu sü-
rede 24 farklı oyuncuya şans verirken, 
bu isimlerin 11’i, 30 yaş ve üzerindeki 
futbolcular oldu. Sarı-kırmızılı takımın 
en tecrübelisi 36 yaşındaki file bekçisi 
Beto olurken, Portekizli kaleciyi Kadu 
(32), Gouffran (32), Jerome (32) ve 
Deniz Kadah (32) takip etti. 29.1 yaş 
ortalamasına sahip olan İzmir temsil-
cisi, Akhisarspor’un ardından ligin en 
tecrübeli 6. takımı olarak göze çarpıyor. 

EN GENÇ YALÇIN 
36 yaşındaki Beto’nun en tecrübeli 

isim olarak dikkat çektiği Göztepe’de, 
ligde forma giyen en genç isim altyapı-
dan yetişen Yalçın Kayhan oldu. Genç 

oyuncu, ligin 5. haftasında oynanan 
Kayserispor karşılaşmasının 90. daki-
kasında Yasin Öztekin’in yerine oyu-
na dahil olmuştu. Yalçın’ın ardından 
sarı-kırmızılıların en genç oyuncusu 
yine altyapıdan yetişen bir başka isim 
Göktuğ Bakırbaş oldu. 22 yaşındaki 
Bakırbaş, 2. haftada oynanan Galatasa-
ray maçında kaleyi korurken, Beşiktaş 
maçında da sakatlanan Beto’nun yerine 
oyuna girdi. 

GENÇLERE TAŞ ÇIKARDILAR 
Göztepe’nin geride kalan haftalarda 

en fazla süre alan 6 oyuncusunun 5’i, 30 
yaş ve üzerindeki isimler oldu. 30 ya-
şındaki Brezilyalı Titi bin 80 dakika gö-
rev yaparken, Yasin Öztekin (31) bin 5 
dakika süre aldı. En tecrübeli isim olan 
Beto’nun 985 dakika sahada kaldığı 
sarı-kırmızılı takımda, Borges (30) 982, 
Reis (31) ise 967 dakika şans buldu. 
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Göztepe’de tecrübe konuştu

Erol Bulut’un aklı 
devre arasında

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Devre arasında yapacağımız 2-3 trans-
fer olacak. Bu isteğimizi başkanımız ve yönetimle de paylaştım. İstediğim birkaç transfer var. 

İnşallah bunları gerçekleştirdiğimizde ikinci yarı sorunsuz geçecektir” dedi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden E.Yeni Malatyaspor, ligin 13. haf-

tasında Kasımpaşa ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. 
Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Murat Akça takım-
dan ayrı çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 
hafif tempolu koşunun ardından yakın pas çalıştı. Antrenman öncesinde 
Teknik Direktör Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Bulut, ligde geride kalan 12 hafta sonunda 21 puan topladıklarını belirte-
rek, geride kalan 12 haftanın kendileri için güzel geçtiğini söyledi. 

“12 HAFTANIN SONUNDA ŞU AN 21 PUANDAYIZ” 
Erol Bulut, ligde şu anda dördüncü sırada bulunduklarını kaydederek, 

“Hepimiz şu an mutluyuz. Tabi bu sürecin kamp dönemi var. Kamp döne-
mini Topuk Yaylası’nda yaptık ve çok eksik kadroyla sezona başladık. 12-
13 futbolcuyla kamp dönemini bitirdik. Sakat oyuncularımız vardı, trans-
ferlerimiz zamanında gelmedi. Eksik olmamıza rağmen iyi başladık. İyi 
puanlar topladık. 12 haftanın sonucu şu an 21 puandayız” diye konuştu. 

“22 TANE ZORLU MAÇ VAR” 
Ligde şu anda bulundukları konumun kimseyi farklı düşünceye sok-

maması gerektiğine dikkat çeken Bulut, şunları söyledi: 
“21 puanda dördüncü sıradayız. Herkes farklı düşüncelere giriyor. 

Bence kimse o düşüncelere girmesin çünkü önümüzde daha 22 tane zor-
lu maç var. Bunun evvelinde ligin ilk yarısında önümüzde 5 maç var. Li-
gin ikinci yarıları geçen sene ve daha önceki senelere bakıldığında daha 
çetin geçiyor. O yüzden dikkatli olmalıyız. Biz aynı ciddiyetle işimizi doğru 
dürüst yapmak istiyoruz. Ben her zaman futbolcularıma aktarıyorum; on-
lar da işini ciddiyetle yapıyor.” 

“DEVRE ARASINDA YAPACAĞIMIZ 2-3 TRANSFER OLACAK” 
Bulut, devre arasında takıma takviye yapacaklarını kaydederek, 

“Devre arasında yapacağımız 2-3 transfer olacak. Bu isteğimizi başka-
nımız ve yönetimle de paylaştım. İstediğim birkaç transfer var. İnşallah 
bunları gerçekleştirdiğimizde ikinci yarı sorunsuz geçecektir” şeklinde 
konuştu. 

“MAALESEF MİLLİ MAÇ ARALARI OLDUĞUNDA 
BÜTÜN MAÇLARI KAYBETMİŞTİK” 

Bulut, bir gazetecinin ‘Milli maç aralarına genellikle puan kayıplarıy-
la giriyordunuz ancak bu milli araya Trabzonspor galibiyetiyle girdiniz. O 
şanssızlığınızı kırdığınızı düşünüyor musunuz?’ sorusuna, “Geçen sene 
göreve geldiğimde maalesef milli maç araları olduğunda bütün maçları 
kaybetmiştik. Geçen sezon Trabzonspor maçını 4-1, Antalyaspor maçını 
3-1 kaybetmiştik. Bu sezon iyi başladık. Milli ara öncesi Demir Grup Si-
vasspor ile 4-4 berabere kaldık. Galip gelmemiz gerekiyordu. Bu sefer 
Trabzonspor karşısında aldığımız 5-0’lık galibiyetle milli araya iyi girdik” 
cevabını verdi. 
n İHA

Aytemiz Alanyaspor’la ilk idmanını ger-
çekleştiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, 
”Alanyaspor’da görev almak bizim için 
mutluluk verici. Başarılı olmak ve iyi bir 
performans sergilemek istiyoruz, bunun 
içinde çalışmamız lazım” dedi. 

Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik direk-
törü Sergen Yalçın yönetiminde ilk antren-
manını bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisle-
ri’nde yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle 
başlayan antrenman dar alanda çift kale 
maçla devam etti. Antrenman esneme 
hareketleriyle sona erdi. Milli takım kamp-
larındaki Merih Demiral, Djalma Campos 
ve Junior Fernandes ile sakatlığı bulunan 
Barış Başdaş ve Mbilla Etame katılmadı. 

YALÇIN: “ALANYASPOR’DA GÖREV 
ALMAK BİZİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ” 

Antrenman öncesi gazetecilere açık-
lama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik 
Direktörü Sergen Yalçın, kendisiyle bera-

ber takımda yeni bir dönemin başladığını 
söyledi. Yalçın, ”Futbolcularla birlikte 
umuyorum ki iyi bir sezon geçer. Geçen 
hafta kaybedilen bir maç var. Çok girmek 
istemiyorum ama bizim müsabakamızın 
dışında bir maçtı. Olabilir bu tür müsabaka-
lar kazanılabilir, kaybedebilir. Büyük maç-
lar her zaman zordur ama bundan sonraki 
süreç bizimle beraber daha farklı geçecek. 
Özellikle hem oyunsal anlamda bazı deği-
şiklikler yapmak gerekecek. Oyuncularla 
da bunu konuyu konuştuk. Geçen sezon 
iyi bir performans gösterdiğimizi düşünü-
yoruz. Bu sezon başlamadık ama ligin de-
vamında Alanyaspor’da görev almak bizim 
için mutluluk verici. Başarılı olmak ve iyi 
bir performans sergilemek istiyoruz, bunun 
içinde çalışmamız lazım. Önümüzdeki oy-
nayacağımız maça 10 günlük bir süreç var. 
Bu da bizim için iyi. Oyuncularla çalışma ve 
birlikte olma imkanı bulacağız bu süreçte. 

Umarım önümüzdeki haftayla beraber iyi 
bir başlangıç yaparız” dedi. 

“İYİ BİR BAŞLANGIÇ
 YAPMAK İSTİYORUZ” 

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında 
sahasında oynanacak olan Kayserispor 
maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan 
Yalçın şunları söyledi: 

”Kolay maç diye bir şey bu ligde yok. 
Bu ligde oynanacak bütün müsabakalar 
zor. Herkes çok mücadele ediyor ve maçla-
ra iyi hazırlanıyor. Ama içeride oynamamız 
bizim için bir avantaj. Oyuncularla beraber 
iyi hazırlanıp, iyi bir başlangıç yapmak 
istiyoruz. Şu anda hedef koymak için çok 
erken. Pozisyonumuz belli ligde. Biraz ligin 
alt tarafındayız ama ciddi bir puan farkı yok. 
Yani bunu iyi skor ve iyi bir mücadelelerle 
telafi edebiliriz. Biraz oynayalım ve maç 
kazanalım, hedefi ondan sonra koyarız.” 
n İHA

Yalçın: Alanyaspor’da görev almak bizim için mutluluk verici



16 KASIM 2018 15SPOR 2

Selçuklu Basketbol 
Orman deplasmanında

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basketbol Ta-
kımı, ligin 6.hafta maçında OGM Ormanspor’a konuk olacak. 
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu’ndaki mücadele saat 16.00’da 
başlayacak. Geçtiğimiz hafta evinde Düzce Belediye’yi 
mağlup eden mavi beyazlılar bu maçı da kazanarak çıkışını 
sürdürmek istiyor. Ligde 5 maçta 4 galibiyet alan Selçuklu 
Basketbol’da tek sorun maddiyat. Sezon başından bu yana 
oyunculara çok cüzi bir miktar ödeme yapan mavi beyazlı ta-
kımda diğer ödemelerin yapılamaması canları sıkıyor.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye A Milli Takımı’nın İsveç ile 17 Kasım Cumartesi 
günü saat 20.00’de Konya’da oynayacağı UEFA Uluslar B 
Ligi müsabakası öncesi iki ülke milli takım teknik direktörleri 
Mircea Lucescu ile Janne Andersson bugün ayrı ayrı basın 
toplantısı düzenleyecek.  Konya Büyükşehir Belediye Stad-
yumu Basın Toplantı Odası’nda ilk olarak saat 14.15’te İsveç 
Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, bir futbolcu 
ile birlikte basının karşısına çıkacak. İsveç Milli Takımı’nın 
bugün saat 13.00’te maçın oynanacağı stadyumda yapacağı 
antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.  A Milli Ta-
kım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ise bir futbolcumunun 
katılımı ile bugün saat 18.30’da basın toplantısı yapacak. 
Ay-Yıldızlıların, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 
saat 19.00’da yapacağı son idmanın ilk 15 dakikası basına 
açık olarak geçekleşecek.   n SPOR SERVİSİ

Son çalışmalar 
Konya’da yapılacak

Geçtiğimiz günlerde olağanüstü 
genel kurul ile yeni yönetimini belir-
leyen Konya Anadolu Selçukspor’da 
görev dağılımı yapıldı. Zahir Renklibay 
başkanlığında biraraya gelen yönetim 
kurulu görev bölümü gerçekleştirdi. 
Yapılan görev dağılımına göre; Kulüp 
Başkanı Zahir Renklibay - Futbol Şu-
besi ve Mali İşler sorumlusu. 2. Baş-
kan Okay Tınkır - Personel, Üniversite 
Sahası ve Tesisler, Maç Organizasyon 
Sorumlusu. Başkan Yardımcısı Osman 
Koçak – Futbol Şube, Transfer Komitesi 
ve Amatör Branşlardan sorumlu. Baş-
kan Yardımcısı Recep Çınar - Kurumsal 
İletişim Sorumlusu. Asbaşkan Mustafa 
Genç – Yatırımlar, Sponsorluklar ve 
Reklam Pazarlama Sorumlusu. Asbaş-
kan Ahmet Büyükateşli - Yatırımlar, 
Sponsorluklar ve Reklam Pazarlama 
Sorumlusu. Yönetim Kurulu Üyesi Hü-
samettin Küçükmeral – Altyapı ve Spor 

Okulları Sorumlu. Yönetim Kurulu Üyesi 
Gültekin Zeren - Altyapı ve Spor Okulları 
Sorumlu. Yönetim Kurulu Üyesi Muzaf-
fer Eğerci – Müsabaka Organizasyon 
Sorumlusu, görevlerine getirildi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Konya Anadolu Selçukspor’da yeni 
başkanlık seçiminin dışında yapılan 
olağanüstün genel kurulda isim deği-
şikliğine gidildi. Yavru Kartal’ın ismi ye-
niden sezondan itibaren geçerli olmak 
üzere 1922 Konyaspor Kulübü oldu. 

Yeşil beyazlı takım daha önce de birçok 
kez isim değişikliği yaşamıştı. Atiker 
Konyaspor’un pilot takımı olmasından 
dolayı Yavru Kartal’ın ismi 1922 Kon-
yaspor olarak değiştirildi.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk’ta görev dağılımı yapıldı

TFF-Konya TÜFAD İşbirliğiyle or-
ganize edilen Ünal Karaman TFF-C 
Grassroots Antrenör Kursu, 30 kur-
siyerin yer aldığı eğitimlerle devam 
ediyor. Kurs sonrası yapılacak sınav 
sonrası kursiyerler, antrenör olma 
hakkı kazanacak.

Konyalı olan ve ülke futboluna 
yıllardır hizmet eden teknik direktör 
Ünal Karaman adına TFF ile Futbol 
Antrenörleri Derneği Konya Şube-
si’nin ortaklaşa açtığı antrenörlük 
kursunda 30 kursiyer hoca olabil-
mek için çabalıyor. TFF Eğitmenleri 
Selman Çoşkun ile Emrah Aykurt’un 
kontrolünde sabah 09.30 - 12.30, 
öğleden sonra ise 14.00 - 18.00 ara-
sında verilen Teorik ve Pratik eğitim-
ler yoğun bir şekilde sürüyor. Kurs 
23 Kasım Cuma günü saat 12.30 
tamamlanacak ve yapılacak sınavda 
başarılı olan isimler TFF-C Grassro-
ots antrenörlük belgesini almaya hak 
kazanacak. 

‘İNSANLAR YAŞARKEN DE 
ANILMALI’

Bu arada Kursun açılışında söz 
alan TSYD Şube Başkanı Murat Dön-
mez ile ASKF Yönetim Kurulu Üyesi 
Yakup Sezgin, İnsanların yaşarken 
anılmasına vurgu yaparken, Ünal 
Karaman isminin doğru bir tercih 
olduğunu, TÜFAD’ın bu tür hassasi-
yetlerini takdir ettiklerini vurguladı.  
TÜFAD Konya Şube Başkanı İsmet 
Karababa ise “Ünal Karaman futbol-
cu ve teknik adam olarak Konya fut-
bol tarihimizin en kariyerli ismidir ve 
bizler için önemli ve değerli olduğu-
nu toplumumuza bir kez daha hatır-
latmak istedik. Yönetim anlayışımızı 
Antrenörlerimiz başta olmak üzere 
futbol ailesi içinden her kesime ve 
her isme duyarlı olduk hatırlama-
yı ve hatırlatmayı bir görev bildik” 
dedi. 

TÜFAD’IN RENKLİBAY 
MEMNUNİYETİ 

Öte yandan Türkiye Futbol Antre-
nörleri Derneği Konya Şubesi, geçti-
ğimiz günlerde Anadolu Selçukspor 
başkanlığına seçilen Zahir Renkli-
bay’ın yanı sıra yönetim kuruluna 
seçilen diğer isimleri tebrik etti. Der-
nekten yapılan açıklamada, ‘Anado-
lu Selçukspor’un yapmış olduğu ola-
ğanüstü genel kurulunda başkanlığa 
Zahir Renklibay’ın getirilmiş olma-
sını memnuniyetle öğrenmiş bulun-
maktayız. Konya futbolunda önemli 
bir yere sahip Renklibay ailesinin bir 
ferdi olarak yaşamında futbolculuk, 
yöneticilik ve başkanlık gibi görev-
leri içinde elde ettiği tecrübelerine 
yine ekibinde bulunan futbolun her 
alanında önemli hizmetleri bulunan 
Recep Çınar, Okay Tınkır gibi isimle-
rin yanı sıra önemli iş adamlarımız-
la desteklenmiş yönetim yapısı ile 
başarılı olacaklarına olan inancımız 
tamdır’ denildi.
n SPOR SERVİSİ

Ünal Karaman antrenörlük kursu sürüyor

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 12 8 3 1 26 4 22 27
2.MENEMEN BLD. 12 8 3 1 27 16 11 27
3.MANİSA B.Ş.B. 12 7 3 2 22 7 15 24
4.ŞANLIURFASPOR 12 7 3 2 15 11 4 24
5.F. KARAGÜMRÜK 12 7 1 4 19 12 7 22
6.TARSUS İDMAN Y. 12 5 4 3 22 19 3 19
7.PENDİKSPOR 12 5 4 3 18 15 3 19
8.SİVAS BELEDİYE 12 5 3 4 13 11 2 18
9.KAHRAMANMARAŞ 12 4 4 4 12 11 1 16
10.BUGSAŞ SPOR 12 4 2 6 12 22 -10 14
11.ETİMESGUT BLD. 12 3 4 5 12 16 -4 13
12.DARICA G. BİRLİĞİ 12 3 4 5 10 14 -4 13
13.ZONGULDAK 12 3 4 5 12 17 -5 13
14.KIRKLARELİSPOR 12 3 3 6 12 17 -5 12
15.ANADOLU SELÇUK 12 1 6 5 14 22 -8 9
16.FETHİYESPOR 12 0 7 5 8 17 -9 7
17.BANDIRMASPOR 12 1 4 7 12 22 -10 7
18.TOKATSPOR 12 1 4 7 4 17 -13 7

Milli coşku 
yine başlıyor!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta 17 Kasım Cumartesi günü İs-
veç ile yapacağı maçta Konya’da 5. kez sahaya çıkacak. Yaklaşık 4 yıl önce hizme-
te giren Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Letonya, Hollanda, İzlanda ve Ukrayna 

maçlarından sonra 5. kez milli maça ev sahipliği yapacak

Temeli 17 Ekim 2012’de atılan ve 
2014 yılı Eylül ayında inşaatı tamam-
lanan, futbol topu şeklindeki, UEFA kri-
terlerine uygun 42 bin seyirci kapasiteli 
stadyumda ilk milli maç, 2016 Avrupa 
Şampiyonası Elemeleri (EURO 2016) A 
Grubu’nda Letonya ile oynandı ve karşı-
laşma 1-1 berabere bitti. Bu milli heyeca-
na Konyalı taraftarlar büyük ilgi göstere-
rek stadı doldurdu.  

Elemelerde A Grubu’nda Hollanda 
ile Konya’da yapılan karşılaşmayı da 3-0 
kazanarak önemli bir sonuca imza atan 
milliler, İzlanda ile oynadığı grubun son 
maçına da Konya seyircisi önünde çıktı. 

İzlanda karşısında Selçuk İnan’ın 89. 
dakikadaki frikik golüyle 1-0 kazanan A 
Milli Takım, en iyi üçüncü olarak EURO 
2016’ya direkt katılma hakkını elde et-
mişti. 

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası 
Elemeleri’nde aynı statta konuk ettiği 
Ukrayna Milli Takımı ile de 2-2 berabere 
kaldı.

Konya’daki 4 karşılaşmada 2 gali-
biyet ve 2 beraberlik yaşayan ay-yıldızlı 
takım, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez 
havalandırdı, kalesinde 3 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı’na bugüne ka-
dar oynadığı maçlarda verdiği coşkulu 

destek ile dikkati çeken taraftarların, 
İsveç karşısında da millileri yalnız bırak-
maması ve 42 bin kişilik stadı doldurması 
bekleniyor.
“İNANIYORUZ Kİ MİLLİ TAKIMIMIZ BU 

MAÇTAN ZAFERLE AYRILACAK”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklama-
da, A Milli Futbol Takımı’nın cumartesi 
günü, Konyalıları ve tüm Türkiye’yi mutlu 
ettiği yerde olacağını söyledi.

Milli takımı her zaman coşkuyla ağır-
ladıklarını belirten Altay, şunları kaydetti: 
“Milli takımımız da Konya’mızdaki bu 
coşkuya büyük başarılarla cevap vererek 

şehrimizden mutlu ayrıldı. Özellikle 2016 
Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki 
maçlardan sonra şampiyonaya katılma 
hakkını Konya’mızda kazanmış olması 
şehrimiz için mutluluk kaynağıdır. Şimdi 
tek yürek olacağımız yeni bir günü daha 
bekliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi 
bu cumartesi günü de İsveç karşılaşma-
sında milli takımımızı yine en iyi şekilde 
ağırlayacağız, büyük bir coşkuyla destek-
leyeceğiz. İnanıyoruz ki milli takımımız 
bu maçtan zaferle ayrılacak. Biz hazırız, 
bayraklarımız hazır, milli takımımızı bek-
liyoruz.”
n AA
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 12 8 3 1 17 5 12 27
2.GALATASARAY 12 7 2 3 22 14 8 23
3.KASIMPAŞA 12 7 1 4 26 19 7 22
4.EY MALATYASPOR 12 6 3 3 19 10 9 21
5.ANTALYASPOR 12 6 2 4 16 18 -2 20
6.ANKARAGÜCÜ 12 6 1 5 15 13 2 19
7.BEŞİKTAŞ 12 5 3 4 20 16 4 18
8.GÖZTEPE 12 6 0 6 15 14 1 18
9.A. KONYASPOR 12 4 5 3 17 14 3 17
10.TRABZONSPOR 12 4 4 4 19 18 1 16
11.SİVASSPOR 12 3 5 4 14 18 -4 14
12.BURSASPOR 12 2 7 3 10 11 -1 13
13.FENERBAHÇE 12 3 4 5 11 15 -4 13
14.AKHİSARSPOR 12 3 3 6 13 20 -7 12
15.KAYSERİSPOR 12 3 3 6 10 17 -7 12
16.ALANYASPOR 12 4 0 8 6 18 -12 12
17.ERZURUMSPOR 12 2 5 5 10 14 -4 11
18.Ç RİZESPOR 12 1 5 6 13 19 -6 8

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Türkiye A Milli Takımı yarın Konya’da İsveç ile karşı kar-
şıya gelecek. Konya’da milli heyecan bugün baş- lıyor. 
UEFA Uluslar B Ligi müsabakası öncesi iki 
ülke milli takım teknik direktörleri Mircea 
Lucescu ile Janne Andersson bugün ayrı 
ayrı basın toplantısı düzenleyecek. 
n HABERİ SPOR 2’DE

Konya’da milli heyecan!

Gündem Kocaman!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da Aykut Kocaman bekleniyor. Yeşil 

beyazlılar girişimlere başladığı efsane antrenörü takımın başına getirebilmek için büyük 
mücadele veriyor. Anlaşma sağlanırsa 3. Aykut Kocaman dönemi resmen başlayacak

Ankaragücü galibiyetinin ardından teknik di-
rektör Rıza Çalımbay ile yolları ayıran Atiker Kon-
yaspor’da gözler Aykut Kocaman’da. Deneyimli 
teknik adamı takımın başına getirebilmek için 
çalışmalarını hızlandıran yönetim ilk temasları 
sağladı. Anlaşmanın sağlanması durumunda 3. 
Aykut Kocaman dönemi kısa süre içinde başla-
yacak.

RIZA ÇALIMBAY GÜNDEMİ YIPRATTI
Milli araya girilmesinin ardından teknik 

direktör Rıza Çalımbay ile ‘değerli bir ayrılık’ 
planlayan Konyaspor yönetiminde işler istenil-
diği gibi gitmedi. Rıza Çalımbay’ın Konyaspor’u 
suçlayan tavrı ve ithamları camiayı bir hayli yıp-
rattı. Gündem Rıza Çalımbay’ın açıklamalarına 
hapsolurken, yeni teknik direktör için harekete 
geçilmesi zaman aldı.

KOCAMAN İLE İLK TEMAS
Atiker Konyaspor İkinci başkanı Selçuk Aksoy 

iddia edildiği gibi Aykut Kocaman ile daha önce 
herhangi bir görüşme yapılmadığını görüşmele-
rin yeni başlayacağını açıklamıştı. Kocaman ile 
ilk temasın gerçekleştirildiği ve sürecin olumlu 
olduğu gelen bilgiler arasında. Anlaşma sağla-
nırsa Aykut Kocaman Konya’ya gelerek Gala-
tasaray maçının hazırlıkları için takımın başına 
geçecek.

KARTAL HOCASIZ ÇALIŞTI
Atiker Konyaspor lige verilen milli aranın 

ardından oynayacağı Galatasaray maçının ha-
zırlıklarına da dün başladı. Akşam saatlerinde 
gerçekleştirilen antrenman Konyaspor U21 takı-
mı antrenörü Haldun Üstel gözetiminde gerçek-
leştirildi. Üstel’in yardımcılıklarını antrenörler 
Soner Demirel, Çağdaş Çankaya ve Yunus Emre 
Sürmeligöz yaptı.
n SPOR SERVİSİ
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