
‘Başarının temeli 
sahada olmamız!’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir 
istişareleri kapsamında AK Parti Konya İl, Karatay, Selçuklu ve 

Meram Kadın Kolları ile bir araya geldi. Altay, AK Parti’nin başa-
rısının temelinde hanımların siyasete dahil olmasının ve sahada 

çalışmasının yattığını dile getirdi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Son teknoloji ile
hizmet veriyorlar

Dünyagöz Konya  Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ümit 
Kamış, “Amacımız, yüksek standartlarda göz sağlığı hizmeti 

sunmak üzere dünyada kabul görmüş son teknoloji ve 
güncel teşhis ve tedavi yöntemlerini branşlarında yetkin ve 

uzman kadromuzla hizmet sunmak” dedi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Konya’dan 2 isme Ankara’da görev 
Necmettin Erbakan 

Üniversitesi (NEÜ) Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi 

Başhekimi Prof.Dr. Ahmet 
Tekin Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürü olurken, 

Konya Orman Bölge 
Müdürü olarak görev yapan 
Muhammed Çolak, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğünde, 

Genel Müdür Yardımcısı 
olarak atandı. n SAYFA 3’TE

06 Mantardan zehirlenen 
12 kişiden biri öldü 07 MEDAŞ çalışanları 

kan bağışında bulundu 12 Özel öğrencilerin
gönüllerini kazandı

SOĞUK HAVALAR GÖZ 
SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba  

Kış aylarında havaların soğumasıyla ortaya çıkan ve 
solunum yolu hastalıklarına neden olan virüsler, özel-
likle nemsiz ve kapalı ortamlarda enfeksiyonlara bağ-
lı olarak göz sağlığını da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar 
göz sağlığına destek verecek doğal ürünler öneriyor.

Türkiye Kalite Derneği ve Meram Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (MEDAŞ ) arasında Ulusal Kalite Hareketi’ne 
giriş amacıyla iyi niyet bildirgesi imzalandı. MEDAŞ 
Genel Müdürü Erol Uçmazbaş 68 değişik noktada 
faaliyet yürüten bir şirket olduklarına dikkat çekerek, 
“Bölgemizde hizmet verdiğimiz 3. 7 milyon vatandaşı-
mız abu şekilde daha kaliteli hizmet verebiliriz “ dedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

MEDAŞ’TA HİZMET 
KALİTESİ ARTIRILIYOR

İyi niyet bildirgesi imzalandı 

En çok ziyaret 
edilen müze 

Hastaları 
ziyaret etti

Kılcı Nuri Baba 
dualarla anıldı

Müze Müdürü 
görevden alındı

Tutukluların 
sergi heyecanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve-
rilerine göre Nisan-Eylül 2018 
arasındaki 6 aylık dönemde 
Türkiye’de en çok ziyaret edi-
len müze 1 milyon 802 bin 829 
kişiyle Mevlana Müzesi oldu. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Yalnız 
Değilsiniz” projesi kapsamında 
Konya Numune Hastanesi Pal-
yatif Bakım Merkezi’nde tedavi 
gören hasta ve hasta yakınlarını 
ziyaret etti.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Ömrünü Allah yolunda hizmete 
adayan Kılcı Nuri Efendi, Konya 
Aydınlar Ocağı’nda vefatının 
20’inci senesinde hatıralar eşli-
ğinde şiir, ilahi ve dualarla yâd 
edildi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Hakkında usulsüzlük yaptığı 
iddiasıyla soruşturma başlatılan 
İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tara-
fından görevinden alındı. Ben-
li’nin Müzeler Müdürlüğü’nde 
arkeolog olarak görev yapacağı 
öğrenildi.  n HABERİ SAYFA 6’DA

İşyurtları Kurumu’nun Ürün 
ve El sanatları Fuarı Konya’da 
açıldı. 68 infaz kurumundan 
hükümlü ve tutuklunun yaptığı 
ürünler sergilendi. Vali Yakup 
Canbolat, hükümlülerin hem 
meslek edindiğini hem de boş 
zamanlarını değerlendirdikleri-
ni söyledi. n HABERİ SAYFA 9’DA
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Ar-Ge’yle büyüyoruz
Konya Sanayi Odası’nın 

Konyalı firmalara 
verdiği destekle Ar-Ge 

Merkezleri’nin sayısı hızla 
artıyor. Konya’da 22 Ar-Ge 

Merkezi bulunurken, bu 
merkezler makine aksamları 

sektörüne öncülük ediyor

KONYA AR-GE’DE 
8. SIRADA YER ALIYOR

Konya Sanayi Odası, Konyalı firmaların 
karlılığına ve küresel rekabet gücünü 
artırmalarına, destek vermeyi sürdürü-
yor. Bu destekler hem Konyalı firmala-
rın hem de Türkiye’nin büyümesinin 
önü açılıyor. 2018 yılında 4 yeni AR-GE 
merkezinin açılmasıyla Konya’daki Ar-
Ge merkezlerinin sayısı 22’ye ulaştı. Bu 
sayıyla Konya Türkiye’de 8. sırada yer 
alıyor.

MAKİNE SEKTÖRÜ 
ÖNCÜLÜK EDİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan KSO Baş-
kanı Memiş Kütükcü, “En fazla AR-GE 
merkezinin yüzde 32’ye yakını makine 
ve teçhizat imalatı sektörüne ait. Kon-
ya’da AR-GE merkezleri sayısı bakı-
mından makine sektörüne öncü olma-
sı, şehrimizin yatırımlar ile büyüdüğünü 
ve yatırım yapan şehirlerle, ülkelerle 
geliştiğinin bir göstergesi” dedi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

Yola koyuldular 
Konya’da Sarı Keçililer 
Yörüğü olan son göçer 
ailesi Hadim ilçesi 
Umurlar Yaylası’ndan güz 
göçü için Mersin’e doğru 
yola çıktı. Göçer aileyi 
yola çıkmadan önce, 
Türkiye Türk Dünyası 
Yörük Türkmen Birliği 
Genel Başkanı ve Orhaneli 
Belediye Başkanı İrfan 
Tatlıoğlu, federasyon 
üyeleri, Konya’nın Taşkent 
İlçe Kaymakamı Mehmet 
Tığlı, Taşkent İlçe 
Belediye Başkanı Osman 
Arı yalnız bırakmadı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Prof.Dr.Ahmet Tekin Muhammed Çolak



Referans: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/soguk-havalar-goz-sagligini-tehdit-ediyor/

Değerli okuyucular merhaba,
Bu hafta çocuklarımızın göz sağlı-

ğından bahsetmek istiyorum. Bebeği-
mizin görsel gelişimi anne karnında, 
doğumdan hemen önce başlar. Bebeği-
niz doğduğunda ilk gözlerinin rengini 
merak edersiniz ve onunla iletişime geç-
meye çalışacağınız ilk noktadır gözler… 

Bebekler doğduğunda siyah be-
yaz ve gri görür ve bir süre ayrıntıları 
göremezler.  Bu dönemde ya da ileriki 
dönemlerde en sık karşılaşılan problem-
lerden biri de gözlerde kaymadır. Şayet 
siz de bebeğinizin gözlerinin kaydığını 
düşünüyorsanız doktorunuza başvurmalısınız. 

Çocukluğun ilk yıllarında hafif kaymaların nor-
mal sayıldığını uzmanlar belirtiyor. Bu kaymaların 
sebepleri şunlar olabilir;

3 Bazı çocukların burun köklerinin geniş olması 
ve burun yapısının büyüdükçe değişeceğini, incele-
ceğini göz önünde bulundurmalısınız.

3 Gözün bir kenarında hafif bir perde gibi şey 
gözün kayıyor sanılmasına sebep olabiliyor.

3 Çocuğunuzun gözünde kayma 
hissediyorsanız çocuğunuzun düz bakı-
şında bunu test etmelisiniz. Çünkü yan 
bakışlar sizi yanıltabilir. 

1 yaşına gelen çocuğunuzun göz 
muayenesini ihmal etmemelisiniz. 
Çocuklarda göz yaşarması, televizyo-
nu yakından izleme, gözlerde şişlik, 
çapaklanma, bir gözünü kısarak bakma 
gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu tip 
durumlarda hemen bir göz doktoruna 
başvurmalısınız. Tüm hastalıklarda 
olduğu gibi erken teşhis bu konuda da 
çok önemlidir.

Görsel gelişimin anne karnında başladığını 
yukarıda söylemiştim. Bu durumda hamilelik 
sürecinde annenin beslenmesine çok dikkat etmesi 
gerekiyor. Omega 3 Balık yağı takviyeleri ve dokto-
runun önereceği multivitamin destekleri ile annenin 
hamilelik sırasında beslemesi bebeğin tüm gelişim-
lerinde önemli olduğu gibi göz gelişiminde de önemi 
büyüktür. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiyle..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Gözümüz bizim dışarıya açılan 
penceremizdir. Bir duyumuz eksilirse, 
diğer duyular onun görevini üstlenmek 
zorunda kalır. Görme engelli  insanlar 
kendi engellerini diğer duyularıyla 
telafi ederler. Örneğin, yoğun 
eğitimle kendilerini oda içinde 
yönlendirmek veya koku 
duyusuyla insanları ve yerleri 
tanımak için işitme duyusunu 
kullanabilirler.

Hastalık veya bir kaza 
nedeniyle görmesini kaybetmiş 
insanlar yaşamlarının kalan kısmında renkleri 
hatırlayabilir. Doğuştan kör olan insanlar 
ise renkler konusunda hiçbir fikre sahip 
değildir, fakat hala ışık ve karanlığın, parlak 
ve donuğun anlamını anlamaktadır. Görme 
yetisini daha sonra kaybedenler için büyük 
ihtimal görememek daha zordur,doğuştan 
göremeyenler ise hayallerinde 
renkleri,nesneleri,doğayı kurgularlar.

Günümüzde ne yazık ki görme engellilere 
karşı yeterince hassas değiliz. Görme 
engelliler için özel olarak kaldırımlara 
döşenen platformlara araba park edilmesi, 
herhangi hazır ürünlerin yada çeşitli market 
ve dükkanlarda satılan ürünlerin üzerinde 
onlar için özel olan Braille alfabesini 
kullanmamaları hassas olmadığımızın 
göstergeleri...

Bazen toplu taşıma araçlarında sesli 
durak sistemini bile açılmıyor. Şoför gerek 
duymuyor çünkü ya da önemsemiyor. 
Görememenin, karanlıkta bir hayat 
sürdürmek zorunda olmanın ne demek 
olduğunu bilmiyor.

Braille alfabesi demişken, bilmeyenler 
için hikayesini anlatayım. 1824 yılında 
Fransız Louis Braille tarafından, 3 
yaşındayken kendi gözünü bir kaza sonucu 
incitmesiyle görme fonksiyonunu kaybetmesi 
üzerine bulunmuştur.Üstelik Braille’nin bir 

gözünde oluşan enfeksiyon diğerine de 
geçerek iki gözünü birden kaybetmiştir.

On yaşına geldiğinde Paris’teki 
Ulusal Görme Engelli Çocuklar 

Enstitüsü’ne giden Braille, burada 
sayfa üzerine basılmış kabartma 
harflerle okumayı öğrenmiştir. 
Braille daha sonra, kağıt 
üzerinde kabartma noktalardan 
oluşan ve ordu tarafından 
geceleyin telgraf mesajları 
göndermede kullanılan sistemi 

keşfetmiş, ordunun kullandığı 
bu sistemi geliştirerek günümüzde Braille 
alfabesi olarak bildiğimiz sistem ortaya 
çıkarmıştır.

Görme engelliler, Braille alfabesinin 
icadından önce kitapları sadece kabartma 
harflerle okuyabiliyordu. Harfleri yoklayarak 
hangisi olduğuna karar vermek zorundaydılar. 
Bunu yapmak o kadar kolay değildi çünkü 
bir çok harf dokunulduğunda aynı izlenimi 
vermektedir. Oysa bu alfabe sayesinde çok 
daha rahat okuyabiliyorlar. Biz de Zade Vital 
olarak kutularımızın üzerinde Braille alfabesi 
kullanıyoruz ki bu dünyada çok az ürün 
kutusu üzerinde yer alıyor.

Hepimiz bir gün görme yetimizi 
kaybedebiliriz. Şimdi belki anlayamıyoruz 
ancak gözlerimizi kapayarak toplam 10 
adım atmaya çalışırsak büyük ihtimalle 3.- 4. 
adımdan sonra buna devam edemeyiz. İşte bu 
yüzden daha duyarlı olmalıyız. 

Dünyada bir gün bizleri duyarlılığa davet 
ediyor. Dünya Görme Günü, tüm dünyanın 
dikkatini körlük ve görme azlığı üzerine 
çekmek için her yıl Ekim ayının ikinci 
Perşembe günü düzenlenmekte.

O zaman bu vesileyle bir düşünelim. 
“Bizim kadar şanslı olmayanlar için 
neler yapabiliriz” diye. Mesela sesli kitap 
uygulamaları için gönüllü olmak bunlardan 
biri olabilir, ne dersiniz?

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Soğuk Havalar Göz
Sağlığını Tehdit Eder Mi?
Kış aylarında havaların soğumasıyla ortaya çıkan ve solunum yolu hastalıklarına neden olan virüsler, 
özellikle nemsiz ve kapalı ortamlarda enfeksiyonlara bağlı olarak göz sağlığını da olumsuz etkiliyor

Göz sağlığı için el temizliğine
önem vermemiz gerekiyor: 

Hijyen,göz sağlığında da büyük önem 
taşıyor. Gözleri mümkün olduğunca 

kaşımamak, bir başkasının kişisel 
eşyasını ve makyaj malzemesini 
kullanılmamak da atlanmaması 

gereken önemli önlemler arasında 
yer alıyor. 

Soğuk ve karlı 
havalarda 

güneş gözlüğü 
kullanılmalı: 

Özellikle karlı 
havalarda göz sağlığı 

için dikkat edilmesi gereken 
önemli bir konu da gözleri 

güneşin zararlı ışınları olan, 
ultraviyole ışınlarından korumaktır. 

Bu ışınlar yalnızca yazın değil, 
kışın da etkili olmakta ve koruyucu 

önlem almayı gerektiriyor. Göz kapağı ve 
çevresindeki cilt ince ve kırışmaya en yatkın 
bölge olduğu için rüzgarlı, güneşli, soğuk ve 

karlı ortamlarda mutlaka ultraviyole korumalı 
güneş gözlüğü kullanılması gerekiyor.

Viral enfeksiyonlar görme 
bozukluğuna neden oluyor: 
Soğuk havalarda sağlığımızı 
tehtid eden viral enfeksiyonlar 
aynı zamanda gözümüzün 
kornea tabakasına da etki 
ediyor.“Adenoviral göz 
enfeksiyonları” olarak 
adlandırılan bu 
durum; gözlerde 
sulanma, 
kızarıklık, 
çapaklanma, 
sulu ve beyaz 
bir akıntıya 
neden olacağı 
gibi ışıktan 
rahatsızlığa da yol açarak göz 
sağlığımızı tehtid ediyor.

Kapalı ortamlarda göz 
kuruluğu görülüyor: 
Kış mevsimi boyunca yeterince 
havalandırılmayan kapalı alanlardaki; 
aşırı sıcak, kuru ve klimalı ortam 
havası da göz şikayetlerinin en önemli 
sebeplerinden biri olarak karşımıza 
çıkıyor.

GÖZ SAĞLIĞINA DESTEK ÜRÜNLER

Zade Vital Premium 
Adults Omega 3 Balık Yağı

 Zade Vital
Ocufix

 Zade Vital
İncir Çekirdeği Yağı

Dünya Görme Günü; tüm 
dünyanın dikkatini körlük, 

görme azlığı, önlenebilir körlük 
ve görme kusurları konularına 

çekmek üzere her yıl Ekim ayının 
ikinci haftası Perşembe günü 

düzenleniyor. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ‘nün 
tahminlerine göre;

• Dünya’da 284 milyon kişi görme 
kusurlu.
• Bu kişilerin 39 milyonu görme 
engelli ve 245 milyonunun da orta 
veya ileri derecede görme kusuru 
var.
• Mevcut görme engelliliğinin %80’i 
tedavi edilebilir ve önlenebilir 
durumda.
• Görme kusurlularının %90’ı 
gelişmekte olan ülkelerde.
• Görme kusurluların yaklaşık %65’i 
50 yaş üzerinde.
• 19 milyon görme kusurlu çocuk 
bulunuyor.

FARKINDALIK
OLUŞTUR!

Dünya
Görme
Günü
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Ahmet Tekin ve Muhammed Çolak’a yeni görev
Cumhurbaşkanlığı sistemine 

geçilmesinin ardından bürokra-
side atamalar devam ediyor.  Bu 
kapsamda Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ge-
nel Müdürlüğünde, Genel Müdür 
Yardımcılığına atamalar yapıldı. Bu 
kapsamda NEÜ Meram Tıp Fakül-
tesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. 
Ahmet Tekin Sağlık Hizmetleri Ge-
nel Müdürü olurken, Konya Orman 
Bölge Müdürü olarak görev yapan 
Muhammed Çolak, Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel Müdürlü-
ğünde, Genel Müdür Yardımcısı 
olarak atandı. 
PROF. DR. AHMET TEKİN KİMDİR?

Ocak 2012 yılından bu yana 
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Has-
tanesi Başhekim yardımcısı olan 
daha sonra başhekimlik görevini 

yürüten Tekin; 1972’de Kara-
man’da doğdu. 1996 yılında Ata-
türk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 
mezun oldu.  1996-1998 yılları 
arasında Karaman Adliye-Cezaevi 
kurum hekimi olarak çalıştı. 2004 
yılında Selçuk Üniversitesi Meram 

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana 
Bilim Dalında Uzmanlık eğitimini 
tamamladı. 2006 yılında Yrd. Doç. 
Dr. olarak atandıktan sonra bir yıl 
süre ile Akdeniz Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Organ Nakli Uygulama ve 
Araştırma merkezinde solid organ 

nakli (Karaciğer, Böbrek ve Pank-
reas) konusunda eğitim aldı. Tekin, 
evli ve üç çocuk babasıdır.

MUHAMMED ÇOLAK KİMDİR?
1973 yılında Erzurum’da doğ-

du. İlk öğrenimini Çanakkale Biga 
İlçesinde, Orta ve Lise öğrenimini 

İnegöl’de tamamladı.1996 yılında 
İstanbul Üniversitesi Orman Fakül-
tesinden mezun oldu. Askerliğini 
Osmaniye de yaptı.1997-1998 yıl-
ları arasında İnegöl Orman İşletme 
Müdürlüğünde yevmiyeli Orman 
Mühendisi olarak çalıştı.1998-2002 

yılları arası Bolu Göynük Orman İş-
letme Müdürlüğünde Sünnetgölü 
Orman İşletme Şefi,2002-2004 
yılları arası Bolu Orman İşletme 
Müdürlüğünde Kökez ve Ayıkaya 
Orman İşletme Şefi,2004-2009 
yılları arası Bursa İnegöl Orman 
İşletme Müdürlüğünde Boğazova 
Orman İşletme Şefi, 2009-2012 
yılları arası İnegöl Orman İşletme 
Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı, 
2012-2013 yılları arasında Uludağ 
Milli Park Müdürü ve Orman İda-
resi ve Planlama Şube Mühendisi, 
2013-2016 yılları arasında İnegöl 
Orman İşletme Müdürü ,2016 yı-
lında Kütahya Orman Bölge Mü-
dür Yardımcısı olarak görev yaptı. 
2017 yılında Konya Orman Bölge 
Müdürü olarak görevine başladı.  
Muhammed Çolak; evli ve 2 çocuk 
babasıdır.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, “Yalnız Değil-
siniz” projesi kapsamında Konya 
Numune Hastanesi Palyatif Bakım 
Merkezi’nde tedavi gören hasta ve 
hasta yakınlarını ziyaret etti. 

Selçuklu Belediyesi Proje Des-
tek Programı kapsamında sivil top-
lum kuruluşlarıyla birlikte yürütü-
len örnek projeler insan odaklı güzel 
çalışmaların hayata geçirilmesine 
katkı sağlıyor. Selçuklu Belediyesi 
ve Beyhekim Sağlık Derneği işbirli-
ği ile gerçekleştirilen “Yalnız Değil-
siniz” projesi kapsamında Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı ve beraberindeki heyet Konya 
Numune Hastanesi Palyatif Bakım 
Merkezi’nde yataklı tedavi gören 
hastaları ziyaret etti. Numune Has-

tanesi Başhekim Dr. Süleyman 
Dönmez, Proje Koordinatörü Baş-
hekim Yardımcısı Dr. Halit Karaca, 
Selçuklu Vaizi Cemalettin Oruç, 
Beyhekim Sağlık Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet İshak 
Mazı, Yönetim Kurulu Üyesi Meh-
met Kaklık ve proje sorumlularının 
da eşlik ettiği programda heyet ser-
viste yataklı tedavi gören hasta ve 
hasta yakınlarına geçmiş olsun di-
leklerinde bulundu. Servis sorum-
lusu doktorlardan hastaların sağlık 
durumu hakkında bilgiler de alan 
heyet proje kapsamında hastaların 
kolay ibadet edebilmeleri amacıyla 
hazırlanan teyemmüm taşı, misvak 
ve dua kitabından oluşan seti de 
hastalara hediye etti. 
“HASTANELERİMİZ HER BAKIMDAN 

İMKANLARLA DOLU” 
Hasta ve yakınlarına geçmiş 

olsun temennisinde bulunan Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Başhekimimiz, dok-
torlarımız sizler için ellerinden ge-
leni yapıyorlar. Hem fiziki olarak 
imkanlarımız çok çok iyi hem de 
bütün sağlık personelimiz sefer-
ber oluyorlar. Biz de hem sizlere 
moral vermek için hem de ayağa 
kalkamayıp abdest alamayan has-
talarımız için teyemmüm taşı ça-
lışmamızı Beyhekim Derneğimizle 
yürütüyoruz. Projemize de Numu-
ne Hastanemizde başladık ve ilk 
dağıtımı burada yaptık. Hastaneler-
de de teyemmüm taşı dağıtımımıza 
devam edeceğiz. Hastalarımız te-
yemmüm taşını kullanarak bir neb-

ze de rahatlamış olacaklar. Sizlere 
de Allah kolaylık versin, gücünüzü, 
kuvvetinizi arttırsın hastalarınıza 
şifalar versin” dedi. 

Konya Numune Hastanesi 
Başhekimi Süleyman Dönmez de, 
“Hastanemizde her konuda başta 
sorumlu hekimimiz olmak üzere 
her tür tedavi konusunda destek 
veriyoruz. Manevi anlamda da ilçe 
müftülüğümüz bizlerin yanında. 
Aynı zamanda ilçemizin beledi-
ye başkanı sizleri ziyaret ederek 
sizlere hediyeler getirdi. Özellikle 
teyemmüm taşının ayrı bir anlamı 
var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Allah ziyaretlerini kabul etsin” diye 
konuştu. Ziyaret hasta yakınları ile 
birlikte hastaların şifası için yapılan 
dua ile son buldu.  n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Stajyer 
Mühendis programında

EKİP42 kapsamında 
birlikte kitap okudular

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TU-
SAŞ), ikincisini uygulamaya koy-
duğu “Stajyer Mühendis Progra-
mı” kapsamında 20 üniversiteyle 
daha imzaladığı protokolde yer 
aldı. 

‘Stajyer Mühendis Programı’na 
ilişkin imzalar, TUSAŞ Genel Mü-
dürü Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Oğuz Borat, Yük-
sek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku-
rumu (KYK) yetkilileri ve 20 üni-
versitenin rektörü tarafından atıldı. 
Protokol törenine Selçuk Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şa-
hin ve Teknoloji Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Sarı-
taş da katıldı. Protokollerle bu yıl 
toplamda yaklaşık bin öğrencinin 
programı alınması planlanıyor. 
Öğrenciler, KYK’nın sağlayacağı 

kontenjanlar doğrultusunda ko-
naklama fırsatı elde edecek. Staj-
yer Mühendis Programı’na üniver-
sitelerin 3. ve 4. sınıflarda makine, 
elektrik-elektronik/ haberleşme, 
havacılık, uçak, uzay, endüstri, 
bilgisayar, metalurji ve malzeme, 
kimya mekatronik mühendisliği 
başta olmak üzere ihtiyaç duyulan 
bölümlerden öğrenciler katılma 
imkânı bulacak. Stajyer mühendis 
adayları haftada en az bir tam gün 
TUSAŞ’ta çalışma imkanı bulur-
ken, şirketin faaliyet göstermediği 
şehirlerde ise TUSAŞ mühendis-
leri üniversitelere giderek öğren-
cilerle birlikte çalışmalar yapacak. 
Stajyer mühendis adayları çalıştık-
ları süreçte üniversite tarafından 
sigortalanıp, KYK imkânlarından 
faydalanırken ayrıcı TUSAŞ çalış-
maları için de ücret alacak.   n İHA

Şehir istişareleri kapsamında AK Parti İl, Karatay, Selçuklu ve Meram Kadın Kolları ile buluşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti’nin başarısının temelinde saha çalışmasının yer aldığını söyledi

Başarının temelinde 
saha çalışması var

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, şehir isti-
şareleri kapsamında AK Parti Konya 
İl, Karatay, Selçuklu ve Meram Ka-
dın Kolları ile bir araya geldi. Altay, 
AK Parti’nin başarısının temelinde 
hanımların siyasete dahil olmasının 
ve sahada çalışmasının yattığını dile 
getirdi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir 
istişareleri programlarına devam 
ediyor. Şehir istişareleri kapsamında 
AK Parti Konya İl, Karatay, Selçuklu 
ve Meram Kadın Kolları ile Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde bir araya gelen 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti’de görev-
li olan herkesin bir dava bilinciyle 
hareket ettiğini belirterek, kutlu 
bir davanın mensupları olduklarına 
inandığını söyledi. Görevlerinin ne 
olursa olsun en iyisini yapmaya ça-
lıştıklarını kaydeden Başkan Altay, 
çünkü büyük ve güçlü Türkiye’nin 
buna ihtiyacı olduğunu ifade etti. 

BİZİM YAPMAMIZ GEREKEN 
İNSANLARIN DERDİNİ DİNLEMEK 

Hanımların her zaman fedakar-
lığıyla öne çıktığına vurgu yaparak 
konuşmasına devam eden Başkan 
Altay, “Sahada özellikle ev ziyaret-

leri konusunda çokça gayret göste-
riyorsunuz. AK Parti’nin başarısının 
temelinde hanımların siyasete dahil 
olması ve sahada çalışması yatıyor. 
Allah hepinizden razı olsun. Saha-
da ne kadar çok hizmet yaparsanız 
yapın eğer insanların elini sıkmı-
yorsanız, derdini dinlemiyorsanız 
yaptığınız hizmetler bir süre sonra 
eksi yazmaya başlıyor. Allah’a şükür 
ki, AK Parti’nin hizmet konusun-
da bir sıkıntısı yok. Hiç kimsenin 
aklına hayaline gelmeyecek işler 
gerçekleştirildi, projeler yapıldı. Bi-
zim yapmamız gereken insanların 
derdini dinlemek ve çözebildiğimiz 

kadar yardımcı olmak. Bu konuda 
sizler daha çok vatandaşla iç içesi-
niz. İnşallah sizlerden aldıklarımızı 
cevaplamak için yeni bir sistematik 
oluşturmaya çalışıyoruz. Hizmette 
önceliğimiz hanımlar ve çocuklardır. 
Çünkü hanımları mutlu edebilirsek 
tüm aileyi mutlu etme imkanımız 
var. Özellikle şehir hayatında bunu 
yapmak için daha fazla çaba sarf et-
mek gerekiyor” diye konuştu. Prog-
rama; AK Parti Konya İl Kadın Kol-
ları Başkanı Esra Doğan ile birlikte 
Selçuklu, Karatay ve Meram ilçe ka-
dın kolları başkanları ve kadın kolları 
mensupları katıldı.  n HABER MERKEZİ

Beş yıldır uygulanmakta olan, 
okuyan bir nesil inşa etmek için 
“O ‘Oku!’ buyurdu,  okuyorum.” 
sloganını düstur edinen,  Bakanlık 
ödüllü Eğitimde Kaliteyi İyileştir-
me Projesi (EKİP42) hız kesmeden 
faaliyetlerine devam ediyor. 2018 
/ 2019 eğitim öğretim yılının ilk 
“Okuma Saati ve Yazar Buluşma-
sı” etkinliği Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Servet 
Altuntaş, Meram İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Dursun Ali Kaban, 
EKİP42 İl Yürütme Kurulu, Yazar 
Mehmet Emin Karabacak, Meh-
met Beğen Ortaokulu idarecileri, 

öğretmenler ve öğrencilerinin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, öğrencilerle 
sohbet edip onlara, her gün düzen-
li olarak kitap okumalarını tavsiye 
etti. Yazar Mehmet Emin Karaba-
cak da, öğrencilerle yaptığı söyle-
şide, bilinçaltının hayata etkilerini 
değerlendirerek kitaplarını imzala-
dı. Okuma saati sonrasında  “Oku-
ma Saati ve Yazar Buluşması” et-
kinliğinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, öğretmenlere 
ve öğrencilere başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Başkan Pekyatırmacı’dan hastalara ziyaret

Prof. Dr. Ahmet Tekin Muhammed Çolak
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Konya Sanayi Odası, Konyalı 
firmaların karlılığına ve küresel 
rekabet gücünü artırmalarına, 
ölçek büyütmelerine destek ver-
mesini sürdürüyor. Bu destekler 
hem Konyalı firmaların hem de 
Türkiye’nin büyümesinin önü açı-
lıyor.  Konya Sanayi Odası tarafın-
dan düzenli olarak çıkaran Lonca 
Dergisinin bu ayki kapak konusu 
Konya’da Bulunan Ar-Ge Tasarım 
Merkezleri oldu. Konyalı firmalar, 
kendi AR-GE ve tasarım merkez-
lerini açmak için kollarını sıvadı. 
Lonca dergisinden derlenen bilgi-
lere göre 2017 yılında Konya’da 
toplam 14 yeni AR-GE ve tasarım 
merkezi açıldı. Konya’da ilk AR-GE 
merkezi 2012 yılında Aydınlar Ye-
dek Parça firması tarafından açıldı. 
Ardından  2015’te bir. 2016’da iki 
AR-GE merkezi hayata geçti. AR-
GE merkezleri 2017’de 18 ulaştı. 
2018 yılında 4 yeni AR-GE mer-
kezi ile bu sayı 22 ulaştı. 2018 yı-
lında Konya’ya 4 tane de tasarım 
merkezi hizmete girdi. 

KONYA AR-GE VE TASARIM 
MERKEZLERİ İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ 

Konya Sanayi Odası olarak , 
Konya’da bulunan işletmelerin 
daha yüksek oranda katma değer 
üretimleri , daha yüksek değerli 
katma değer üretmeleri için ça-
lışmalara yaptıklarını ifade eden 
Konya Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükçü, “ Konya Sanayi Oda-
sı olarak , Konya’daki işletmeleri-
mizin daha yüksek katma değerli 
üretim ve ihracat yapmaları için 
uzun süredir bir takım çalışmalar 
yürütüyor, yatırımlar yapıyoruz. 
Şehrimizde AR-GE ve tasarım 
merkezlerinin sayısını ve etkinli-
ğini artırmak amacıyla geçtiğimiz 
yıl AR-GE ve tasarım merkezleri 
seferberliği ilan etmiştik. Sanayici-
lerimiz bu seferberliğe sahip çıktı 
ve Konya’da 2017 yılının başında 
sadece iki olan, AR-GE ve tasarım 
merkezlerinin sayısını 2’den 26’ya 
çıkardık.  Şu anda elektik-elekt-
ronikten, ulaştırma ve lojistiğe, 
makineden düküme, otomotiv 
tasarımı ve mühendislikten gıda 
sanayine, tarımdan ilaç sektörü-
ne, mobilyadan medya ve iletişim 
sektörüne kadar 26 firmamızın 
AR-GE  ve tasarım merkezi var. Bu 
26 merkezin 22’si AR-GE merke-

zi,4’ü tasarım merkezi durumun-
da” ifadelerini kullandı. 

KONYA MAKİNE VE AKSAMLARI 
SEKTÖRÜ ÖNCÜLÜK EDİYOR 
Konya’nın , AR-GE  merkezleri 

sayısı açısından Türkiye’de 8’inci 
sırada olduğuna dikkat çeken Kü-
tükcü, “ Konya, AR-GE merkezleri 
sayısı açısından Türkiye’de 8’inci 
sırada. En fazla AR-GE merkezinin 
ise yüzde 32’ye yakın pay ile ma-
kine ve teçhizat imalatı sektörün-
de olduğunu görüyoruz. Bu oran 
Konya için önemli. Çünkü makine 
ve teçhizat sektörü tüm sektörle-
ri  besleyen, üretim kaynağı olan 

bir sektör. Konya’da AR-GE mer-
kezleri sayısı bakımından makine 
sektörüne öncü olması, şehrimizin 
yatırımlar ile büyüdüğünü ve yatı-
rım yapan şehirlerle, ülkelerle ge-
liştiğinin bir göstergesi” dedi.

INNOPARK YENİ YATIRIMLAR 
İLE BÜYÜYOR

Innopark’ın şu anda yüzde 100 
doluluk oranı ile çalışmalarına de-
vam ettiğini ifade eden Kütükcü, 
“ Şehrimizi yüksek katma değer 
üren, marka bir şehir haline ge-
tirme hedefimiz doğrultusunda 
yaptığımız yatırımlardan birisi de 
Innopark Teknoloji Geliştirme Böl-

gesi. Şehrimize  tamamen teknoloji 
üretim odaklı bir TGB kazandırdık. 
İnnopark şu anda yüzde 100 dolu-
luk oranı ile çalışmalarına devam 
ediyor. Bir yandan da İnnopark’ı 
genişletmek için yeni yatırımlar 
gerçekleştiriyoruz.  Innopark’a 
mevcut duruma ek olarak 180’er 
metrekarelik 10 yeni atölye,300’er 
metrekarelik altı yeni atölye ve 35 
de AR-GE ofisi kazandırıyoruz. Bu 
yatırımların tamamlanmasıyla şu 
an 40 olan firma sayımız 100’e 
çıkacak. Böylece Innopark hedef-
lerimize daha fazla  katkı veren bir 
kurum haline gelecek. Yaptığımız 

bu çalışmalardaki ana hedefimiz; 
firmalarımızın karlılığını ve küre-
sel rekabet gücünü artırarak, ölçek 
büyütmelerine destek vermek. 
Biliyoruz ki, firmalarımız ölçek bü-
yütürse Konya büyür, Türkiye bü-
yür” ifadelerini kullandı.

KONYA’DA BULUNAN 
AR-GE MERKEZLERİ

1. Aydınlar Yedek Parça 
San. Tic. A.Ş.- Otomativ Yan Sa-
nayi

2. Helvacızade Gıda İlaç 
Kimya San. ve Tic. AŞ- ilaç

3. Panagro Tarım Hayvan-
cılık Gıda San. ve Tic. A.Ş-Tarım

4. Konya Şeker Sanayi AŞ- 
Gıda

5. Mepsan Petrol Cihazları 
San. ve Tic. A.Ş-Makine ve Teçhi-
zat İmalatı

6. MPG Makine Prodüksi-
yon Grubu Makine İmalat Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.- Makine ve Teçhi-
zat İmalatı

7. Çelik-El Tarım San. ve 
Tic. Ltd. Şti- Makine ve Teçhizat 
İmalatı

8. Kuveyt Türk Katılım 
Bankası A.Ş(Konya)- Bankacılık ve 
Finans

9. MVD Makine Sanayi A.Ş- 
Makine ve Teçhizat İmalatı

10. Kentpar Otomotiv Ve 
Makina San. Tic. Ltd. Şti.-Otomo-
tiv Tasarımı ve Mühendislik

11. İmaş Makine Sanayi A.Ş- 
Makine ve Teçhizat İmalatı

12. Şekeroğlu Kimya Plastik 
San. ve Tic. AŞ- Ambalaj

13. Fimak Fırın Makinaları 
İmalatı San. ve Tic. A.Ş- Makine 
ve Teçhizat İmalatı

14. Hürsan Hidrolik Pres ve 
Takım Tezgahları San. ve Tic. A.Ş 
- Makine ve Teçhizat İmalatı

15. Safa Tarım A.Ş- Kimya
16. Elfatek Elektronik Maki-

ne ve Otomasyonu Sanayi ve Tica-
ret Limited Şirketi-Elektrik-Elekt-
ronik

17. Selet Entegre Et ve Süt 
Ürünleri San. Tic. A.Ş- Hayvancı-
lık

18. Motus  Otomotiv Makine 
ve Metalürji San. Tic. A.Ş – Dö-
kümcülük

19. Mesa Makine Döküm 
Gıda San ve Tic. A.Ş- Dökümcülük

20. Alişan Lojistik AŞ (Konya 
Şubesi)- Ulaştırma ve Lojistik

21. Aketroniks Elektronik Bi-
lişim Otomasyon Makine İç ve Dış 
Tic. Ltd. Şti- Elektrik-Elektronik

22. Endüstriyel Elektrik 
Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti- 
Elektrik-Elektronik

Tasarım merkezinin adı
1. Özdöken Tarım Mak. 

San. ve Tic. AŞ- Tarım
2. Gökmenler Dayanıklı Tü-

ketim Malları San. ve Tic. A.ş-Mo-
bilya

3. Erkamed Prodüksiyon 
Tanıtım Org. Tur. İnş. San. Tic. 
Ltd. Şti- Medya e İletişim

4. İnanlar Mak. İmalat San.
ve Tic. Ltd. Şti.- Makine ve Teçhi-
zat İmalatı 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Sanayi Odası’nın Konyalı firmalara verdiği destek ile Konya’da bulunan Ar-Ge Merkezleri’nin sayısı hızla artıyor. 
Konya 22 Ar-Ge Merkezi ve çalışmaları ile adından söz ettiriyor. Bu merkezler makine aksamları sektörüne öncülük ediyor

Sanayimiz Ar-Ge ile büyüyor

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, 19 Ekim Muhtarlar Günü 
ile ilgili olarak bir mesaj yayımladı. 

Mesajında, muhtarların de-
mokrasimizin ve siyaset hayatımı-
zın en temel taşı olduğunun altını 
çizen Başkan Toru sözlerine şöyle 
devam etti; “Muhtarlarımız, ülke 
siyasetinin ve demokrasimizin 
başlangıç noktalarıdır. İcra ettiği 
görevler ve kurduğu köprülerle 
esasen başlangıç noktası, yöne-
timlerin zirve noktasıdır. Muhtar-
larımız varsa demokrasi vardır. 
Muhtarlarımız varsa vatandaşlarla 
iletişimimiz ve etkileşimimiz en 
üst seviyededir. Geçmişte önem-

senmeyen, bürokraside birkaç te-
ferruatın tamamlanması adına kul-
lanılmaktan başka bir göreve layık 
görülmeyen muhtarlarımız son 
16 yıllık dönem içinde artık siyasi 
ve sosyal hayatımızın en önemli 
aktörleri arasına girmişlerdir. Biz 
de bugün muhtarlarımız aracılığı 
ile şehrimizin, mahallelerimizin 
sorunlarını ilk ağızlardan dinle-
yebiliyoruz. Bu yönüyle, hizmette 
bizim elimiz, ayağımız, hızımız, 
vatandaşın da sığınağı halini aldı 
her biri.  Bugün tüm Türkiye gene-
lindeki 50 binden fazla ve Meram 
bölgesindeki 115 muhtarımıza, fe-
dakar çalışmalarından dolayı şük-

ranlarımız sunuyorum. Meram’da 
yapılan her yatırımda, hayata ge-
çen her projede onların da payı 
çok büyüktür. Ayrıca, bu vesile 
ile bütün muhtarlarımızla birlikte, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a da şükranlarımızı sun-
mak istiyorum. Çünkü, muhtarlara 
ve muhtarlık görevine hak ettiği 
değeri veren ve bizimde bu değe-
ri hakkıyla vermemize vesile olan, 
bunun için büyük çaba harcayan 
liderimizi bu vesile ile anımsama-
dan geçmek, muhtarlık kurumu-
nun bugünkü statüsüne haksızlık 
olacaktır düşüncesindeyim.”
n HABER MERKEZİ   

Toru: ‘Muhtarlar siyasetimizin temel taşıdır’



19 EKİM 2018 5HABER

Yunus Emre’den enflasyonla 
topyekûn mücadele indirimi

Yusuf Tetik’ten enflasyonla 
mücadeleye indirimli destek

Yunus Emre Gayrimenkul Sa-
hibi Yunus Emre Tam, hükümetin 
enflasyonla topyekûn mücadele 
kampanyasını desteklediklerini ifa-
de ederek, “Mücadele kapsamında 
2019’a kadar geçerli olmak üzere 
yüzde 10 indirim fırsatımız var. 
Meram’da bin metrekare yatırım 
arazisini 3 bin lira peşin ayda 350 
lira taksitle satıyoruz” dedi.

Döviz ve kur artışlarından do-
layı ülke ekonomisinin dar boğa-
za girdiği bu günlerde geliştirdiği 
yeni projelerle herkesi tapu sahibi 
yapmayı hedefleyen Yunus Emre 
Gayrimenkul, emlak ve gayrimen-
kul sektörünü değerlendirdi. Eko-
nomik anlamda ülke genelinde bir 
daralmanın yaşandığını aktaran 
Yunus Emre Gayrimenkul Sahibi 
Yunus Emre Tam, “Vatandaşları-
mız dövize itibar etmemeli. Toprak 
ve gayrimenkul yatırımına ağırlık 
vermeli. Bu zamana kadarki yatı-
rımlara bakacak olursak toprağa 
yapılan yatırımda hiçbir şekilde za-
rar edilmesi söz konusu değil. Na-
sıl ki milli içeceğimiz ayran ise milli 
yatırımımız da toprak olmalı” dedi.

Çanakkale’nin Biga ilçesinin 
şuanda yükselen yıldız haline 
geldiğini dile getiren Tam, “Bur-
sa-İzmir çevre yoluna cephe deniz 
manzaralı 250’şer metrekare 40 
tapudan oluşan hobi bahçeleri pro-
jemiz hayata geçti. Hobi bahçele-
rimiz mülk içerisinde evli ve evsiz 
olarak ayrılıyor. Konyalı vatandaş-
larımızı mutlaka proje hakkında 

bilgi almaya davet ediyoruz. Pro-
jeye verilen ilk tepkiler mutluluk 
verici. Projeye yoğun ilgi var” diye 
konuştu.

‘Yunus Emre Gayrimenkul 
olarak Enflasyonla Topyekûn Mü-
cadele’de biz de varız’ diyen Tam, 
konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Herkesin Toprağı Olsun Ödemesi 
Kolay Olsun’ sloganıyla mücade-
le destek amacıyla Meram’da bin 
metrekare yatırım arazisini 3 bin 

lira peşin ayda 350 lira taksitle sa-
tıyoruz. Ekonomik durumundan 
dolayı tapu sahibi olmayı hayal 
bile edemeyen vatandaşlarımızı 
tapu sahibi yapıyoruz. Ayrıca tek-
rar mücadele kapsamında 2019’a 
kadar geçerli olmak üzere yüzde 
10 indirim sağlıyoruz. Yatırım yap-
mak isteyen vatandaşlarımıza Me-
ram’ı ve Seydişehir-Antalya yolu 
üzerindeki bölgeleri tavsiye ediyo-
ruz.”   n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın ve hükümetin 
başlattığı “Enflasyonla Top-
yekûn Mücadeleye Konya’da 
adından söz ettiren restoranla-
rından Yusuf Tetik, “Biz de Va-
rız” diyerek, yüzde 50’ye varan 
indirimiyle destek verdi. , “ Lo-
kanta  olarak gereken fedakar-
lığı gösterip, ülkemiz ve mille-
timiz için başlatılan bu iktisadi 
mücadelede en ön cephede yer 
alacağız” dedi.

Konya’ya özgü lezzetlerin 
yanı sıra ızgara çeşitleriyle de 
müşterilerinin damak tadı-
na hitap eden ve kampanyaya 
destek veren İşletme Sahibi 
Yusuf Tetik, “Sayın Cumhur-
başkanımız Erdoğan olmak 
üzere hükümetimizin çağrısına 
duyarsız kalmadık ve bu müca-
delede ‘Biz de Varız’. Ülkemiz 
ve Konya’mız için az kazanaca-
ğız, çok çalışacağız. Yemek fi-
yatlarımızda yüzde 50’ye varan 
indirimlerle destekleyeceğiz. 
Restoranımızda müşterileri-
mizin hizmetine sunduğumuz 
etliekmek, bıçakarası, lahma-
cun, pide çeşitlerimizde indiri-
me gittik. Örneğin tek porsiyon 
etliekmeği ikramlarla birlikte 
fiyatını 18 liradan 9.9 liraya, 
lahmacun pideyi 8 liradan 4.9 
liraya müşterilerimizin hizme-
tine sunuyoruz” diye konuştu. 

Kaliteden ödün vermeden 

her bütçeye uygun hizmet sun-
duklarını ifade eden Yusuf Te-
tik, “İşletme olarak çok önem 
verdiğimiz müşteri memnu-
niyetinden de asla ödün ver-

meyeceğiz. Kazancımız 2 ola-
cağına varsın 1 olsun. Bu zor 
günlerde devletimizin ve mille-
timizin yanındayız” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Kötü alışkanlıklar
dişinize zarar vermesin

Doç. Dr. Mustafa Ülker, diş-
lere zarar veren en kötü alış-
kanlıkları ve neden zararlı ol-
duklarını anlatarak, diş sağlığını 
korumak için dikkat edilmesi 
gerekenlere değindi. 

Medicana Konya Hastanesi 
Diş Hekimi Doç. Dr. Mustafa 
Ülker, sert nesneler çiğnemenin 
birçok kişinin sahip olduğu kötü 
alışkanlıklardan birisi olduğu-
nu belirterek, “Kendinizi hiç 
bir buz küpünü veya bir kalemi 
çiğnerken yakaladınız mı? Sert 
nesneler çiğneme ki, buna sert 
şekerde dahildir, dişlerde çentik 
açabilir veya dişleri çatlatabilir. 
Dişler size bir ömür boyu hiz-
met etmek için yaratılmışlar ve 
buna göre dizayn edilmişlerdir. 
Ancak onlar sadece yiyecekle-
ri çiğnemek için yaratılmıştır. 
Masanızın üstüne veya eviniz-
de görebileceğiniz yerlere sert 
cisimleri çiğnememeniz gerek-
tiğini hatırlatan notlar bırakın. 
Arkadaşlarınız ve aile fertlerin-
den biri sizi sert bir cisim çiğ-
nerken gördüğünde uyarmasını 
isteyin. Daha çok şekersiz sakız 
çiğneyin. Kötü alışkanlıkları kır-
mak zordur ama bunu yapabili-
riz. Kötü bir alışkanlığımız oldu-

ğunu kabul etmek ilk adımdır” 
dedi. 

Tütün ürünleri kullanmanın 
sadece dişler için değil, ağız ve 
tüm vücut için de çok tehlikeli 
olan başka bir kötü alışkanlık 
olduğunu hatırlatan Doç. Dr. 
Ülker, “Sadece sigara veya puro 
değil bütün tütün ürünleri kö-
tüdür. Gençler ve genç yetiş-
kinler için çok ciddi bir sağlık 
sorunu haline gelmiştir. Tütün 
ürünleri dişlerimizi lekeler. Diş 
eti hastalıklarına, diş kaybına 
ve kansere neden olur. Tütün 
ürünleri kullanımı ile ilişkili 
sağlık problemleri için alabi-
leceğiniz en iyi önlem hiç baş-
lamamaktır. Tırnak yemek si-
nirsel bir alışkanlıktır. Dişlerde 
çentik açabilir ve çenemizi etki-
leyebilir. Çeneyi uzun bir süre 
boyunca çıkıntılı bir pozisyonda 
tutmak, çene işlev bozukluğuna 
neden olabilir. Acı tatlandırıcılı 
tırnak cilaları, stres azaltma ve 
küçük, gerçekçi hedefler belir-
leme bu problemin üstesinden 
gelmemize yardımcı olabilir. 
Belirli durumlar tetikleyici ise, 
parmaklarımızı meşgul edecek 
bir şey tutabiliriz” diye konuştu. 
n İHA

Ömrünü Allah yolunda hizmete adayan Kılcı Nuri Efendi, Konya Aydınlar Ocağı’n-
da vefatının 20’inci senesinde hatıralar eşliğinde şiir, ilahi ve dualarla yâd edildi.

Kılcı Nuri Baba 
dualarla anıldı

Konya’nın yetiştirdiği ve Hacı 
Veyiszâde Mustafa Kurucu Hoca-
efendi ile Lâdikli Ahmed Ağa’dan 
feyz alan, ömrünü fakirlere ve tale-
belere hizmete adayan ve Konya’da 
aşure geleneğini 45 sene yaşatan 
Kılcı Hacı Nuri Efendi, vefatının 20. 
yılında, Konya Aydınlar Ocağı’nın 
Selçuklu Salı Sohbetleri’nde yâd 
edildi. 

BİZİM İŞİMİZ KORKUYLA
 DEĞİL SEVGİYLE

Konya Halk Kütüphanesi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
anma programında konuşan Meh-
met Nuri Küçükiplikçi İlim Yayma 
ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Baş-
kanı Prof. Dr. Ahmet Alkan, Nuri 
Baba’yla 1993 yılında tanıştığını ve 
o seneden itibaren hayatının gözle 
görülür, elle hissedilir bir şekilde 
değiştiğini belirterek “Hz. Pîr, “Gö-
nül avcılarını vuracak gönül verdi 
bana/ Kimleri okşadımsa onları vur 
dedi bana” diyor. Hz. Mevlâna’nın 
bu beytini Nuri Baba, bize, zaman 
zaman bizim anlayacağımız, kav-
rayabileceğimiz ölçülere indirerek 
şöyle açıklardı: Nöbet mahalline 
dikkat et! Nöbet mahalli kalp… 
Nöbet mahalline nasıl dikkat eder-
siniz? İşiniz ofisinizde, paralarınız 
kasanızda, çocuklarınız beşikte, 
karılarınız döşekte kalsın. Orayı 
çerle çöple doldurmayınız. Ora-
sı Allah’a aittir. Ve hiçbir şeyi, hiç 
kimseyi O’ndan daha fazla sevme-
yin. Çünkü O, kıskançtır. Neyi ve 

kimi O’ndan daha fazla seversiniz, 
onu elinizden alır. Bu düşünceye 
yürekten, gönülden inanmanın in-
san hayatını nasıl kolaylaştırdığını 
ve nasıl yaşanabilir hale getirdiğini 
yaşayarak gördüm, anladım. Onun 
için bu temel düstura uymak yada 
uymamak noktasında yaşadıklarımı 
gördükçe, yaşadıkça onu bir kere 
daha rahmetle ve minnetle yâd 
ediyorum. Nuri Baba, bize hep Al-
lah sevgisinden bahsederdi. Bizim 
korkuyla işimiz yok, bizim işimiz 
sevgiyle” dedi. 

HACI BABA’YI TANIMAKLA 
BAHTİYAR OLDUK

Azerbaycanlı İlhan Cebrailoğlu 
ve Orhan Cebrailoğlu kardeşler de, 
Allah Dostu Nuri Baba’yı tanımak-
tan dolayı kendilerini son derece 
bahtiyar hissettiklerini belirterek 

hatıralarını dile getirdiler. Gön-
lündeki Hacı Baba’yı anlatmaya 
çalışan İlhan Cebrailoğlu, 1995’de 
Konya’ya okumak için hicret et-
tiklerini ifade ederek “Biz her ne 
kadar tek millet ve iki devlet olsak 
da bize gurbet hiç yaşatmadı ve hiç 
yaşattırmadı hacı baba. Biz ona bu 
dünyada komşu olduk, Allah ahi-
rette de komşu eylesin, inşallah” 
dedi. Orhan Cebrailoğlu ise, onunla 
yaşadığı anılardan pasajlar aktardı. 
Hayatının dört yılını saat 05’den 
09’a kadar Hacı Nuri Baba’yla ge-
çirdiğini söyleyen Cebrailoğlu, bir 
sanatçı olarak natürmorda çok 
önem verdiklerine dikkati çekerek 
hacı babanın, topladığı çiçekleri 
vazoya koyduktan sonra onu öyle 
bir sanat ve estetik yönüyle de-
ğerlendirdi ki bu estetik yönüne 

ve düşüncesine son derece hayran 
olduğunu belirtti. Cebrailoğlu, onu 
ziyarete gelen yabancıların, sonun-
da isimleri değişerek ülkelerine 
Müslüman olarak döndüklerine ta-
nık olduğunu ve bunu bizzat kendi 
ağzından işittiğini ifade ederek şu 
anısını paylaştı: “Hacı Baba, bana, 
bak Hollanda’dan misafir kızımız 
geldi. Herkesi Müslüman yaptığım 
gibi bu kızımızın adını Ayşe olarak 
değiştirerek Müslüman yaptık. Bir 
de şu Orhan’ı Müslüman yapsam 
hiç dert etmeyeceğim!”

Konuşmalardan sonra katılım-
cılara Kılcı Nuri Efendi’nin hayatını 
anlatan video ve kişilerin hatıraları 
dinlettirildi. Ardından Nuri Cennet, 
Hacı Baba’ya yazdığı “Şeyhim” baş-
lıklı şiirini okudu. Mutrıb Heyeti’yle 
bir ilahi okuyan Nuri Cennet’ten 
sonra Hafız Ali İnan ve diğer ar-
kadaşıyla birlikte ilahi ve gazeller 
okudular. Bu arada küçük yaşta bir 
semazen de, semâ’a durdu. Hatim 
duasının ardından Konya Aydınlar 
Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 
Prof. Dr. Ahmet Alkan ile Muhar-
rem Hilmi Efendi’ye beş ciltlik Bü-
yük Selçuklu Mirası adlı kitabı he-
diye etti. Anma programına Konya 
Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar, Konya Türk Tasavvuf 
Müziği Topluluğu Müdür Vekili 
Postnişin Fahri Özçakıl, Muharrem 
Hilmi Efendi ile Hacı Nuri Baba’yı 
seven gönül dostları katıldı.  
n HABER MERKEZİ



Konya’da Bayram Çapuk (79), 
bahçe duvarı nedeniyle torunuy-
la kavga eden komşusu Mustafa 
Toprakcı’yı (34) tabancayla başın-
dan vurarak öldürdü. Gözaltına 
alınan Çapuk, mahkemece tutuk-
landı.

Olay, merkez Karatay ilçesi 
Çatalhüyük Mahalllesi Ağadivanı 
Sokak’ta geçen pazartesi günü 
saat 21.00 sıralarında meydana 
geldi. İddiaya göre, bahçe duva-
rı nedeniyle aralarında husumet 
bulunan Mustafa Toprakcı ve Mu-
hammed Çapuk (22) tartışmaya 
başladı. Tartışma iki aile üyele-
rinin de katılmasıyla kısa sürede 
büyüyerek kavgaya dönüştü. To-
rununun kavga ettiğini gören 
Bayram Çapuk, ruhsatsız taban-
cası ile evden çıkarak Toprakcı’ya 
doğru ateş etti. Açılan ateş sonu-
cu Mustafa Toprakcı başından vu-
rularak ağır, kızı Selin Toprakcı da 
(10) bacağından hafif yaralandı. 
İhbar üzerine olay yerine polis ve 

sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 
baba ve kızı, ambulansla Konya 
Numune Hastanesi’ne kaldırıla-
rak tedaviye alındı. Yaralılardan 
Mustafa Toprakcı, yapılan tüm 
müdahalelere rağmen bugün sa-
bah saatlerinde yaşamını yitirdi.

DEDE ÇAPUK TUTUKLANDI
Polis, olaydan sonra şüpheli 

Bayram Çapuk ile kavgaya ka-
rıştığı tespit edilen torunu Mu-
hammed Çapuk, Hasan A. (28) 
ve Mustafa Ö.’yü (30) gözaltına 
alındı. Bayram Çapuk ifadesinde 
‘Mustafa torunumla kavga ediyor-
du. Yanında arkadaşları da vardı. 
Torunumu dövdüklerini görünce 
aşağıya inip ateş ettim” dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen Hasan Atalay 
ve Mustafa Özkış savcılıktaki ifa-
delerinin ardından, Muhammed 
Çapuk ise adli kontrol kararı ile 
serbest bırakıldı. Bayram Çapuk 
ise çıkarıldığı mahkemece tutuk-
landı. n DHA
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Mantardan zehirlenen 12 kişiden biri öldü 
Karaman’da mantardan zehir-

lenen 12 kişiden 1’i sevk edildiği 
hastanede kurtarılamayarak haya-
tını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre, Kara-
man’da son 16 gün içerisinde ara-
zide topladıkları mantarı yiyen 12 
kişi zehirlendi. Zehirlenen kişiler 
mide bulantısı şikayetiyle Kara-
man Devlet Hastanesine müra-
caat etti. Bunlardan durumu ağır 
olan ve Konya Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesine sevk edilen 66 
yaşındaki Dudu Akın, tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. Akın, bugün 
ikindi namazına müteakip Kara-
man’da toprağa verildi. 
‘MANTAR ZEHİRLENMELERİ ARTTI’ 

Mantar zehirlenmelerinin art-
ması üzerine İl Sağlık Müdürü Dr. 
Hasan Arslan, yazılı bir açıklama 

yaptı. Arslan, yağışların artması 
nedeniyle doğada yetişen mantar-
ların tüketilmesinden dolayı zehir-
lenme vakalarının arttığını ifade 
etti. Arslan, zehirlenmelerden do-
layı gelen vakalar ile ilgili yaptığı 
açıklamada şunları kaydetti: 

“Ülkemizde doğal ortamlar-
da zehirli mantarların yetiştiği 

ve halkımızın da bu mantarlara 
çokça rağbet ettiği bilinmektedir. 
Son 16 gün içerisinde Karaman 
Devlet Hastanesine mantar ze-
hirlenmesi şüphesi ile toplam 12 
hasta başvurmuş, bu hastalardan 
4 tanesi ayaktan takip edilerek ta-
burcu edilmiştir. Diğer 8 hasta ise 
ilimiz ve çevre illerde tedavi altına 

alınmıştır. Konya’ya sevk edilen 1 
hastamız maalesef hayatını kay-
betmiştir.” 

‘YABANİ MANTARLAR TOPLANIP 
YENİLMEMELİDİR’

Mantar zehirlenmesi ve ze-
hirlenme belirtilerine de değinen 
Dr. Arslan, “Doğal alanlarda ye-
tişen ve yapısında zehirli madde 
bulunan şapkalı mantarların taze, 
kurutulmuş veya konserve olarak 
çiğ veya pişirilerek yenmesi sonu-
cunda gelişen ve ölümle de sonuç-
lanabilen ciddi bir zehirlenmedir. 
Mantar zehirlenmeleri, özellikle 
ilkbahar ve sonbahar aylarında 
yağışların bol olduğu mevsimlerde 
görülür. Ülkemizde doğal alanlar-
da yetişen zehirli mantarların da 
bulunduğu unutulmamalıdır. Ze-
hirli mantarların tadı yenilebilen 
mantarlarınkinden farklı değildir. 

Rengi, kokusu ve tadı ile bir man-
tarın zehirli olup olmadığı anlaşıla-
mamaktadır. Bu nedenlerle zehirli 
ve yenilebilen mantarları birbirin-

den ayırt etmek çok zor olduğun-
dan yabani mantarlar toplanıp ye-
nilmemelidir” dedi.
n İHA

Hakkında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Benli’nin Müzeler Müdürlüğü’nde arkeolog olarak görev yapacağı öğrenildi

Müze Müdürü Benli
görevinden alındı

Konya Valiliği’ne yapılan ih-
barda, İl Müzeler Müdürü Yusuf 
Benli’nin bazı usulsüzlükler yap-
tığı iddia edildi. 

Vali Yakup Canbolat, iddia-
ları Kültür ve Turizm Bakanlığı 
müsteşarlarına ileterek, müfet-
tiş görevlendirilmesini talep etti. 
3.5 ay önce Konya’ya gelerek so-
ruşturma başlatan müfettişler, 
Konya ve çevresindeki tarihi ve 
turistik yerlerde yapılan kazı ça-
lışmalarında bakanlığa 100 kişi 
çalışıyor gibi gösterilip, 4 kişi ça-
lıştırıldığı; kazı yerlerinde kepçe 
çalıştırılıyor gibi gösterilip, kep-
çenin çalıştırılmadığı; Mevlana 
Müzesi’nde ziyaretçilerin kullan-
ması için verilen galoşların iha-
lelerinde usulsüzlük yapıldığı; 
Mevlana Müzesi bahçesinde yer 
alan Şeb-i Arus Havuzu’na ziya-
retçilerin attığı madeni paraların 
kayıt altına alınmadığı iddiala-
rıyla karşılaştı. 

Usulsüzlüklerle devletin 
milyonlarca lira zarara uğratıl-
dığı ileri sürüldü. Söz konusu 
iddialarla ilgili Konya Müzeler 
Müdürü Yusuf Benli hakkın-
daki soruşturmayı tamamla-
yan müfettişler, raporu Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na sundu. 
Raporun ardından Yusuf Benli, 
Müzeler Müdürlüğü görevinden 
alındı. 

Benli’nin arkeolog olarak gö-
rev yapacağı ve yerine de Akşe-

hir Müze Müdürü Ömer Faruk 
Türkan’ın atandığı belirtildi. 

TOPKAPI SARAYI’NDAKİ TAHTI 
LOJMANINA TAŞIMIŞTI 

İl Müzeler Müdürü Yusuf 
Benli’nin 2011 yılında, Topkapı 
Sarayı Müzesi Müdürü olduğu 
dönemde de sarayda sergilenen 
3’üncü Selim’e ait tahtı lojmanı-
na taşıttığı, taht kapıdan sığma-
yınca da depoya kaldırttığı iddia 
edilmişti. 

İddialar üzerine Benli, döne-
min Kültür ve Turizm Bakanı Er-
tuğrul Günay tarafından görev-
den alınmıştı.
n DHA

Torunuyla kavga eden 
komşusunu öldürdü

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Dernek adı altında kumar oy-
natıldığı için mühürlenen bina içe-
risinde cesedi bulunan kişinin ser-
çe parmağından alınan parmak izi 
sonucu Alpaslan Alıç (43) olduğu 
tespit edildi.

Olay, geçen pazar günü saat 
00.30 sıralarında, merkez Kara-
tay ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi 
Cengaver Sokak’taki 3 katlı bina-
nın bodrum katında meydana gel-
di. Çevredekiler, ‘dernek’ adı altın-
da kumar oynatıldığı için yaklaşık 
2,5 ay önce mühürlenen binadan 
kötü koku geldiğini polise bildirdi. 
Polis ekipleri, ihbar üzerine hare-
kete geçip, mühürlü binaya çilin-
girle girdi. Binada arama yapan 
ekipler, bodrum katta, başından 

av tüfeğiyle vurulmuş, 40- 45 yaş-
larındaki erkeğin cesedini buldu. 
Ceset otopsi için Konya Numu-
ne Hastanesi’nin morguna kaldı-
rıldı. Cesedin kimliğini belirlemek 
için cesetten alınan numuneler 
incelenmek üzere Adli Tıp Kuru-
mu’na gönderildi.

SERÇE PARMAĞINDAN
 KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafın-
dan yapılan otopsi işlemlerinde 
bir kısmı çürümüş olan cesedin en 
az 10 günlük olduğu tespit edildi. 
Soruşturmayı yürüten Asayiş Şu-
besine bağlı Cinayet Büro Amir-
liği ekipleri ölen kişinin kimliğini 
belirlemek için çalışma başlattı. 
Olay Yeri İnceleme ekipleri, ce-

sedin serçe parmağında vücudu-
nun diğer yerlerine göre daha az 
çürüme olduğunu saptadı. Bunun 
üzerine serçe parmağa uygulanan 
bir operasyonla parmak izi alındı. 
Sistemde yapılan taramada ölen 
kişinin Alpaslan Alıç olduğu tespit 
edildi. Polis, Alıç’ın merkez Kara-
tay ilçesinde yalnız yaşadığı, bekar 
olduğu, anne ve babasının öldüğü, 
kardeşleriyle de görüşmediğini 
belirledi. Alıç’ın il dışında yaşayan 
kardeşlerine ulaşan polis, kardeş-
leri Konya’ya çağırdı. Konya’ya ge-
len Alıç’ın kardeşleri işlemlerin ar-
dından cenazeyi teslim aldı. Polis, 
Alıç’ı öldüren şüpheli ya da şüphe-
lileri yakalamak için çalışmalarını 
sürdürüyor.  n DHA

Cesedin kimliği serçe parmaktan belirlendi
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En çok ziyaret edilen müze Mevlana Müzesi oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

verilerine göre Nisan-Eylül 2018 
arasındaki 6 aylık dönemde Tür-
kiye’de en çok ziyaret edilen 
müze 1 milyon 802 bin 829 ki-
şiyle Mevlana Müzesi oldu. Mev-
lana Müzesi’ni sırasıyla İstan-
bul’daki Topkapı Sarayı Müzesi 
ile Ayasofya Müzesi, Pamukkale 
Ören Yeri ve Efes Ören Yeri ta-
kip etti 

Kültür ve Turizm Bakanlığı-
na bağlı müze ve ören yerlerini, 
6 aylık dönemde 17 milyon 802 
bin 829 kişi ziyaret etti. En çok 
ziyaret edilen müze, 1 milyon 
789 bin 53 kişiyle Konya Mevla-
na Müzesi oldu.  Edinilen bilgi-
ye göre Bakanlığın Nisan-Eylül 
2018 dönemini kapsayan müze 
ve ören yerleri ziyaretçi istatis-
tikleri belli oldu. 

MEVLANA’YI 1 MİLYON 802 BİN 
829 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Buna göre, Bakanlığa bağlı 
müze ve ören yerleri, söz konusu 
dönemde ziyaretçi akınına uğra-
dı. Müze ve ören yerlerini ziyaret 
edenlerin sayısı 17 milyon 802 

bin 829 kişiye ulaştı. 
Altı aylık dönemde en çok zi-

yaret edilen müze, 1 milyon 789 
bin 53 ziyaretçi sayısıyla Konya 
Mevlana Müzesi olarak belirlendi. 

Verilere göre, İstanbul’da-
ki Topkapı Sarayı Müzesi en çok 

ziyaretçiyi ağırlayan ikinci müze 
olarak kayıtlara geçti. Topkapı’ya 
1 milyon 705 bin 81 ziyaretçi 
geldi. Ayasofya Müzesi’ni ziyaret 
edenlerin sayısı ise 1 milyon 649 
bin 955 oldu. Ayasofya,  üçüncü 
sırada yer aldı. Dünyanın sayı-

lı doğal alanlarından biri olan, 
travertenleriyle ünlü Pamukkale 
Ören Yeri de en çok ziyaret edilen 
dördüncü alan olarak Bakanlığın 
listesine girdi. Pamukkale, 6 aylık 
dönemde toplam 1 milyon 544 
bin 48 kişiyi ağırladı. 

NEVŞEHİR VE ÇEVRESİ EN 
ÇOK ZİYARET EDİLENLER 

SIRALAMASINDA 
Öte yandan en çok ziyaret edi-

len alanlar arasında beşinci sıra-
ya yerleşen İzmir’deki Efes Ören 
Yeri’ne 1 milyon 20 bin 999 kişi 
ziyarette bulundu.  Nevşehir ve 
çevresinde birbirinden önemli 
tarihi değerler ile doğal güzellik-
lerin bulunduğu alanlar da en çok 
ziyaret edilen ilk 10 alan içerisin-
de yer aldı.  Efes Ören Yeri’ni sıra-
sıyla, Nevşehir Göreme Ören Yeri 
(649 bin 549 ziyaretçi), Nevşehir 
Hacıbektaş Müzesi (349 bin 149 
ziyaretçi), Aksaray Ihlara Vadisi 
Ören Yeri (346 bin 995), Nevşehir 
Kaymaklı Yeraltı Şehri (323 bin 6) 
ve Antalya’daki Aziz (St.) Nikola-
os Anıt Müzesi (289 bin 676 zi-
yaretçi) izledi. n AA

MEDAŞ çalışanları 
kan bağışında bulundu

AFAD çalışanlarının
hakları savunuluyor

Tarla kavgasında av
tüfeğiyle ağır yaralandı

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) çalışanları kan bağışın-
da bulundu. “Kan acil değil sürekli 
ihtiyaçtır” sloganıyla hareket eden 
Türk Kızılay’ı ile MEDAŞ kan ba-
ğışı kampanyası düzenledi. Sosyal 
sorumluluk projelerinde gösterdi-
ği duyarlılıkla dikkat çeken ME-
DAŞ, örnek bir projeye daha imza 
attı. Türk Kızılay’ı ile birlikte kan 
bağışı kampanyası gerçekleştir-
di. MEDAŞ Genel Müdürlüğün-

de kurulan kan bağışı aracında 
Türk Kızılay’ının beş kişilik uzman 
personeli duyarlı bağışçılara ev 
sahipliği yaptı. Kan bağışına ME-
DAŞ çalışanların desteği yoğun 
oldu. Kan bağışında farkındalık 
oluşturmak ve hayat kurtarmanın 
önemi katılımlarla bir kez daha 
yenilenmiş oldu. Kızılay yetkilileri 
duyarlı davranış için teşekkür bel-
gesi verdi.
n HABER MERKEZİ

Sarı Keçililer Yörüğü olan ve develeriyle göç eden tek ailenin göç yolculuğu Toroslar-
dan başladı. Son göçerler olan aile, konakladıkları yayladan Mersin’e doğru uğurlandı

Son göçerler
Mersin’e uğurlandı

Konya’da Sarı Keçililer Yörü-
ğü olan son göçer ailesi Hadim 
ilçesi Umurlar Yaylası’ndan güz 
göçü için Mersin’e doğru yola 
çıktı. Göçer aileyi yola çıkmadan 
önce, Türkiye Türk Dünyası Yö-
rük Türkmen Birliği Genel Baş-
kanı ve Orhaneli Belediye Baş-
kanı İrfan Tatlıoğlu, federasyon 
üyeleri, Konya’nın Taşkent İlçe 
Kaymakamı Mehmet Tığlı, Taş-
kent İlçe Belediye Başkanı Os-
man Arı yalnız bırakmadı. 

Göçten önce konuşan Tür-
kiye Türk Dünyası Yörük Türk-
men Birliği Genel Başkanı İrfan 
Tatlıoğlu, kervanı yola çıkarmak 
için geldiklerini belirtti. Tatlıoğ-
lu, “Bugün buraya bizim kar-
deşlerimizin yanına güz göçü 
yapmak için hareket eden kar-
deşlerimizle beraber çadırları 
sökmeye, kervanı yola çıkarma-
ya geldik. Arkadaşlarımız bura-
da Toros Dağlarının zirvesinde 
hayvanlarıyla geçimini sağla-
mak için yazın, kışın bir yerden 
bir yere göçen arkadaşlarımızın 
kardeşlerimizin bir hayat tarzı 
bu göçebelik. Bunların bu hayat 
tarzını desteklemek, onların ya-
nında olmak için biz buradayız. 
Baktık ki bizim kardeşlerimiz 
devlet millet kaynaşmasının 
tam yanında ve devletin gölge-
sinde burada hayvanlarıyla be-
raber bir hayat yaşıyorlar. Ben 

şu konuya değinmek istiyorum; 
Burada bazı arkadaşlarımız bazı 
yerlerden gelip kendilerine prim 
yapabilmek için bu arkadaşları-
mızı hiç kimse kullanmasın. Bi-
zim bu kardeşlerimizin bir hayat 
tarzı var. Buralarda gelip fotoğ-
raf çektirip kendilerini bir yere 
taşımak isteyen arkadaşlara di-
yoruz ki lütfen bir şeyleri kullan-
mayalım” şeklinde konuştu. 

Taşkent Kaymakamı Meh-
met Tığlı ise Yörük Türkmenle-
rini yaylaları boş bırakmadıkları 

için tebrik ederek, “Burada belli 
bir dönem geçirip, Taşkent’in, 
Hadim’in yaylalarını hem do-
ğasal anlamda hem maddi hem 
manevi anamda boş bırakmayan 
bu Yörük kardeşlerimizi gerçek-
ten tebrik ediyorum. Kendilerine 
Allah’tan uzun yıllar bu kültürü 
yaşatmak için sağlık, sıhhat di-
liyorum. Kendilerine yollarının 
açık olmasını diliyorum. Yolu-
nuz, bahtınız açık olsun” dedi. 

Taşkent Belediye Başkanı 
Osman Arı ise konuşmasında 

dağların gerçek sahiplerinin 
Yörükler olduğunu söyledi. Arı, 
“Bu dağların gerçek sahipleri 
Yörük’lerdir. Bunlara biz hep 
beraber sahip çıkmak zorunda-
yız. Onların yanında olmak zo-
rundayız. Bu konar göçerler bu 
yıl var ama belki önümüzdeki yıl 
olmayacaklar. Dolayısıyla bizim 
aslımız Yörük’tür. Biz de ta Oğuz 
boylarından geliyoruz. Onun için 
Yörüklere, bu konar göçerlere, 
Sarı Keçililere sahip çıkmak zo-
rundayız” ifadelerini kullandı. 

Göç hazırlığında olan Sarı 
Keçililer Yörüğü’nün aile büyü-
ğü olan ve Kuş Ali lakabıyla bili-
nen Ali Uçar ise yol güzergahını 
anlattı. Göç sırasında başlarına 
neler gelebileceğini bilmediğini 
söyleyen Yörük Ali Uçar, “Bugün 
Ekim’in 17’sinde göçtük, hare-
ket ediyoruz. Mersin Bozyazı’ya 
gidiyoruz. Ermenek üzerinden 
Bozyazı’ya ineceğiz Allah kısmet 
ederse. Aralarda konakladığımız 
yerleri de saymadım. Allah izin 
verirse gidiyoruz bakalım” diye 
konuştu. 

Konuşmaların ardından Ali 
Uçar’a Kur’an-ı Kerim hediye 
edilmesiyle birlikte son çadır da 
söküldü. Eşyaların develere yük-
lenmesinin ardından 17 deve ve 
küçükbaş hayvanlar ile birlikte 
göç yolculuğu başladı.
n İHA

AFAD Çalışanları Sendikası 
(AFAD-SEN) Genel Başkanı Ay-
han Çelik ve beraberindeki heyet 
AFAD Konya İl Müdürlüğünü ziya-
ret etti. AFAD-SEN Başkanı Ayhan 
Çelik, AFAD Çalışanları Sendikası 
olarak birçok ilde ziyaretler gerçek-
leştirdiklerini belirterek, “Ziyaret-
lerimize devam edeceğiz. AFAD 
Çalışanları Sendikası olarak 2014 
yılından beri faaliyetlerimizi sürdü-
rüyoruz. Temel amacımız, AFAD 
çalışanlarının çözülmesi gereken 
sorunlarıyla ilgili illerimizi ziyaret 
ederek istişarede bulunmak. Bu 
istişarelerle beraber bir rapor ha-

zırlayıp İçişleri Bakanlığı ve AFAD 
Başkanına sunmak gibi bir çalış-
mamız var. AFAD çalışanları ile 
ilgili AFAD tazminatının olması 
konusunda yıllardan beri bir vur-
gumuz var. Bunun çıkarılması için 
gerek Türkiye Büyük Millet Mecli-
sine gerekse Cumhurbaşkanımız 
nezdinde girişimlerimiz, farkın-
dalık oluşturmak için gayretimiz 
olacak. Yıllardan beri açılmayan 
AFAD teşkilatının bir görevde yük-
selme, unvan değişikliğinin açıl-
ması ile ilgili yönetmeliğin güncel 
olması için bir gayretimiz olacak.” 
dedi.  n İHA

Konya’da tarla anlaşmazlığı 
yüzünden çıkan kavgada av tü-
feğiyle vurulan bir kişi ağır yara-
landı. Alınan bilgiye göre, merkez 
Karatay ilçesi İsmil Mahallesi’nde 
yaşayan Nuh Y. (44) ve R.Y. (16) ile 
Ahmet Hepsucu (32) arasında tar-
la anlaşmazlığı yüzünden tartışma 
çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen 
olayda taraflar birbirlerine av tüfe-
ğiyle ateş etti. Olayda Ahmet Hep-
sucu yaralandı. Konya Numune 

Hastanesinde tedavi altına alınan 
Hepsucu’nun durumunun ağır ol-
duğu öğrenildi. Şüpheliler Nuh Y. 
ve R.Y, İsmil İlçe Jandarma Komu-
tanlığı ekiplerince gözaltına alındı. 
Olayda kullanılan iki av tüfeğine el 
konuldu. İşlemleri tamamlandık-
tan sonra adliyeye sevk edilen şüp-
helilerden R.Y. tutuklandı. Nuh Y. 
ise savcılıktaki ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı.
n AA
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne 
25 - 35 yaş arası (evli)

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

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve 
 3+1 daireler

0531 710 88 76

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                              Basın 877727

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
ARSA SATIŞ İLANI

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 
2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Zarf Usulü 
ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk 
Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2 –İhale 01/11/2018 Perşembe günü saat 14.   00’ de Belediyemiz Encümen 
Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte 
Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3 – Arsa bedellerinin ödeme şekli: Satış bedelinin %25 ‘lik kısmı ihale 
onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan miktar 12 eşit taksitle 
ödenecektir. (K.D.V. den muaftır.) 
4 – Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.
İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER
 A)İç Zarf :
İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.
Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.
Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin 
adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın 
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
B)Dış Zarf :
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
Gerçek kişi olması halinde:
a)İç zarf 
b)Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı 
Fotokopisi
c)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks 
numarası
d)Noter tasdikli imza beyannamesi

e)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
f)Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz 
ve limit içi)
g)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
Tüzel kişi olması halinde:
a)İç zarf
b)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks 
numarası
c)Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı, 
d)Noter tasdikli imza sirküleri 
e)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi 
f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz 
ve limit içi)
g)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
h)Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri 
(2018 yılı-Tüzel kişi )
C)İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:
 Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 
Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya 
tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
D)Dış zarfın kapatılması:
İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen 
diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine 
isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
5-İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 01/11/2018 günü saat 
12.30’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL M2 si GEÇİCİ 
TEMİNAT (TL)

MUHAMMEN 
BEDEL (TL) NİTELİĞİ İMAR DURUMU MEVKİİ

1 DİKİLİTAŞ 25-M-3 13789 27 5496,60 300.000,00 10.000.000,00 ARSA

  Ticaret Sahası
 E=2.80  

Taks=0.40
Yençok=13 Kat 

İSTANBUL 
CADDESİ 

ÜZERİ

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Harita 
Mühendisliği Bölümünden aldığım 
Öğrenci Kimlik Kartımı kaybettim, 
hükümsüzdür.

UĞUR BIYIKLI
Öğr. No: 091206056

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven 19 
Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bir mesaj ya-
yımladı. Muhtarlar mahallelerinin temsilcileridir 
diyen Başkan Özgüven: “Kamu kurumlarıyla ma-
halle sakinleri arasında köprü konumunda olan 
muhtarlarımız bizim de hizmet noktasında en 
önemli yardımcılarımızdır. Her daim muhtarları-
mızla istişare halindeyiz. Mahallelerimizin sorun-
larını tespit etmede, hemşehrilerimizin sorunları-
na çözüm üretmede onların desteği bizim için çok 
önemlidir. Böylece hizmetlerimiz ve sorunların 
çözümü noktasında daha da hızlı bir şekilde iler-
leme imkanı buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgüven: “Göreve geldiğimiz ilk günden beri 
belirttiğimiz gibi muhtarlarımız bizim mesai arka-
daşlarımızdır. Mahallelerin gözü kulağı olan muh-
tarlarımız hak ettikleri özlük haklarına AK Parti 
Hükümetleri ile kavuştu. Çünkü bizim hizmet 
zincirimizin en önemli halkası muhtarlarımızdır. 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
her fırsatta muhtarlığın önemine vurgu yaparak 
sürekli onlarla bir araya gelerek istişarelerde bu-
lunuyor. Bu doğrultuda bizde muhtarlarımızla 
her zaman bir araya gelerek onlarla istişare yapı-
yoruz. Bundan sonraki süreçte de muhtarlarımız 
en büyük yardımcılarımız olacaktır. Bu duygu ve 
düşüncelerle demokrasimizin yapı taşı olan muh-
tarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik 
eder, görevlerinde başarılar dilerim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Muhtarları
kutladı

İşyurtları Kurumu’nun Ürün ve El sanatları Fuarı Konya’da açıldı. 68 infaz kurumundan hükümlü ve tutuklunun yaptığı ürünler sergilendi

Tutukluların emekleri sergilendi

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz 
Kurumları ile Tutukevleri İşyurt-
ları Kurumu’nun düzenlediği İş-
yurtları Ürün ve El Sanatları Fu-
arı Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda 
açıldı. Ceza infaz kurumlarında 
bulunan tutuklu ve hükümlülere 
yönelik sürdürülen iş ve meslek 
eğitimi süreçlerinde ortaya çıkan 
ürünlerin sergilenip satışının ya-
pıldığı fuara katılan Konya Valisi 
Yakup Canbolat, Ceza İnfaz Ku-
rumları ve Tutukevleri’nde yü-

rütülen çalışmalar kapsamında 
üretilen ürünlerin sergilendiği 
fuarın hayırlı olmasını dileyerek, 
“İşyurtları Kurumumuz, düzen-
lediği eğitimler, iyileştirme faali-
yetleri ve tutukluların faaliyetle-
re katılarak meslek edindirilmesi 
ya da var olan mesleklerini ge-
liştirmek suretiyle boş vakitlerin 
değerlendirilmesiyle atıl konum-
daki insan gücünü kullanarak 
ülke ekonomisine ve üretimine 
katkıda bulunuyor” diye konuş-

tu. 
Adalet Bakanlığı Bakan Yar-

dımcısı Selahattin Menteş, tu-
tuklu ve hükümlülerin topluma 
kazandırılması amacını güden, 
insan odaklı olan, Türkiye’de-
ki infaz sisteminin, modern ve 
gelişmiş ülkelerdeki infaz sis-
temlerine örnek gösterilebilecek 
durumda olduğunu belirtti. Sela-
hattin Menteş, “Sayısı 301’e ula-
şan İşyurtları’nda her yıl ortala-

ma 52 binden fazla hükümlü ve 
tutuklu çalışmaktadır. Bugün-
kü fuarda da 68 kurumumuz-
da yapılan eğitim çalışmaları 
kapsamında üretilen yüzlerce 
ürünü hep birlikte göreceğiz. 
Fuarda 230 personelimiz görev 
alacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Kılıçarslan Şehir Meydanı’nın 
çok anlamlı bir organizasyona 
ev sahipliği yaptığını kayde-

derek, “Bu fuarlarla, cezaevi ve 
tutukevlerinde kalan vatandaş-
larımız hem yeni bir meslek edi-
nirken, fuarlarda sergilenen ve 
satışa sunulan ürünler sayesinde 
gelir de elde edinmiş oluyor. Bu 
kardeşlerimiz sosyal hayattan 
kopmadan topluma yeniden en-
tegre olmalarına da önemli kat-
kılar sağlamış oluyor” ifadelerini 
kullandı. 

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet 
Baş, İşyurtları Kurumu’nun ba-
şarılı çalışmalara imza attığının 
altını çizerek, “İşyurtları, kişiyi 
tamamen toplumdan tecrit etme-
den, onun bağlı olduğu ailesine 
ve yakınlarına zarar vermeden, 
sosyal ortamlardan uzaklaştır-
madan bir ceza infaz sisteminin 
gereği gibi çalıştırılmasına, yine 
kişilerin yeniden sosyal hayata 
adapte olmasına, bu kişinin bağ-
lı olduğu aile bireylerine kazanç 
elde etmesine imkân veren başa-

rılı bir uygulamadır” dedi. 
Konya Cumhuriyet Başsavcı-

sı Ramazan Solmaz, ceza adalet 
sistemimizin hükümlünün ceza-
sını çekerken toplumdan soyut-
lanıp hapsedilmesi fikri yerine 
kişinin üretken, vatanına, mil-
letine, devletine ve nihayetinde 
topluma faydalı bireyler yetiş-
tirilmesi amacıyla kurulduğuna 
vurgu yaptı. 

Ceza ve Tevkif Evleri Genel 
Müdürü Şaban Yılmaz, ceza ve 
infaz kurumlarında birçok eği-
tim ve sosyal faaliyet düzenle-
diklerini aktararak, “Ceza infaz 
kurumlarımızda 37 bin civarın-
da hükümlü ve tutuklu değişik 
seviyelerdeki eğitim öğretim fa-
aliyetlerine devam etmektedir-
ler. Bizler hükümlü ve tutukluyu 
toplumdan koparan değil, top-
lumla yeniden birleştiren infaz 
sistemini kurmaya çalışıyoruz” 
diye konuştu. 

İşyurtları Kurumu Daire Baş-
kanı Murat Atan, “Gönül başken-
ti olması nedeniyle insani değer-
lerin en kıymetli olduğu, saygının 
sevgi ve muhabbetin her zaman 
öncelikli olduğu bir beldemizdir. 
Kurumumuz da Hz. Mevlana’nın 
öğretisinin kamusal alanda vücut 
bulmuş halidir. Suçlunun, ceza-
sını infaz ederken yeniden toplu-
ma ıslah edilmiş bir birey olarak 
dönmesi için gayret gösteren, bu 
minvalde de 301 İşyurtları Mü-
dürlüğü ile kendini bu insanların 
eğitimine adamış bir merkezdir” 
dedi. Konuşmaların ardından 
Türkiye’nin 68 farklı ceza infaz 
kurumunda yürütülen İşyurtları 
eğitim ve iyileştirme faaliyetleri 
kapsamında tutuklu ile yüküm-
lülerin ürettikleri ürünlerin tanı-
tım ve satışının yapıldığı fuarın 
açılışı kurdele kesimi ile gerçek-
leştirildi.
n HABER MERKEZİ
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Kayhüyük Mahallesi, 38781 Ada, 309 Parsel sayılı bağ 
nitelikli taşınmaz; tapudabelirtilen bağ vasfını kaybettiği, uzun süredir ziraat yapılarak kullanılmadığı, 
üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu olmadığı, muhtelif sayıda badem ağacı bulunan parselin 
zeminde ve kadastro paftasında yola cephesinin olmadığı, etrafı araziden toplanan harçsız yığma 
taşlarla çevrili olduğu, ulaşım doğusunda mücavir parsellerden haricen açılan yoldan geçilerek köy 
içi meskun sahasına ulaşılarak yapılmaktadır. 
Adresi : Bağlar Mevkii Kayhüyük Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 2.750,11 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli nazım imar Planında Tarım Alanına Sahasına isabet ettiği, 
   Taşınmaz imar uygulaması görmemiş Kadastro parselidir.
Kıymeti : 7.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 18/12/2018 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 15/01/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18 Müzayede Salonu 
   Karatay/Konya 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Kayhüyük Mahallesi, 38782 Ada, 41 Parsel sayılı 
tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu, muhdesat ve ağacın olmadığı, 
zeminde ve kadastro paftasında yola cephesinin olmadığı, etrafızirai kullanımdan oluşan iz ile 
mücavir parsellerle sınırlı bulunduğu; ulaşımı mücavir parselden haricen geçilerek Bayat- Kayhüyük 
asfalt yoldan yapılmaktadır. 
Adresi : Kızılcaova mevkii Kayhüyük Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 22.423,91 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli nazım imarPlanında Tarım Alanına Sahasına isabet ettiği,
   Taşınmaz imar uygulaması görmemiş Kadastro parselidir.
Kıymeti : 90.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 18/12/2018 günü 09:50 - 09:55 arası
2. Satış Günü : 15/01/2019 günü 09:50 - 09:55 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18 Müzayede Salonu 
   Karatay/Konya 
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Kayhüyük Mahallesi, 38795 Ada, 49 Parsel sayılı 
ağıl nitelikli taşınmaz; üzerinde tapudaki vasfında belirtilen ağıl enkazının olduğu, herhangi bir 
tarımsal yapı, kuyu, ağaç ve muhdesatın olmadığı, zeminde ve kadastro paftasında yola cephesi 
olmadığı, kuzeyi diğer dava konusu 50 nolu parselle, doğu ve batı ve güneyi ise tescil harici taşlık 
alanla çevrili olup sınırlarında enkaz halindeki ağıl’a ait taşlar bulunmaktadır. Ulaşım taşlık alan 
sonrasında batısında bulunan yoldan yapılmaktadır. 
Adresi : Köyiçi mevkii Kayhüyük Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 507,36 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25.000 nazım imarkonut Alanı Sahasına isabet ettiği, Taşınmaz imar 
    uygulaması görmemiş Kadastro parselidir.
Kıymeti : 13.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 18/12/2018 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 15/01/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18 Müzayede Salonu 
   Karatay/Konya 
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Kayhüyük Mahallesi, 38795 Ada, 50 Parsel sayılı 
arsa nitelikli taşınmaz; üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu, ağaç ve muhdesatın olmadığı, 
zeminde ve kadastro paftasında kuzeyi Kayhüyük Caddesine, doğusu yola cephelidir. Taşınmazın 
batısı diğer dava konusu 50 nolu parselle, güneyi ise tescil harici taşlık alanla çevrili olup, zemindeki 
sınırları belirgin değildir. Ulaşım mevcut yollardan yapılmaktadır.Yapılan keşif incelemesinde 
taşınmaz boş durumda olup, üzerinde samanlodası vardır. 
Adresi : Köyiçi mevkii Kayhüyük Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 4.003,20 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25.000 nazım imarkonut Alanı Sahasına isabet ettiği, Taşınmaz imar 
    uygulaması görmemiş Kadastro parselidir.
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki giibi
1. Satış Günü : 18/12/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 15/01/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18 Müzayede Salonu 
   Karatay/Konya 
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Kayhüyük mahallesi, 38795 Ada, 51 Parsel sayılı 
avlulu kerpiç ev ve harman yeri nitelikli taşınmaz; kuzeyi Kayıhüyük Caddesine batısı ise 23150 
Sokağa cephelidir. Taşınmazın bir kısmınınetrafı duvar çekilerek Mevlüt Dağlı kullanımında olup, 
kalan kısmında ise herhangi bir muhdesat, yapı ve ağaç bulunmamaktadır. Parselin doğusu dava 
konusu 50 nolu parsel, güneyi dava konusu 49 nolu parsellerle zeminde belirgin olmayan sınırlarla 
çevrilidir.Ek haritasında içi sarı renkle boyanarak A harfi ile gösterilen tapudaki vasfında belirtilen 
37.29 m² zemin alanlı iki katlı kerpiç ev, Kayıhüyük Mahallesi 23150 Sokak No:23 Meram/Konya 
adresindedir. Zemin ve bir adet normal katlı yapınıntemeli taş, duvarları kerpiç, duvar yüzeyleri 
çamur sıva, doğramalar ahşap, çatısı ahşap üzeri kiremit örtüdür.Ek haritasında içi sarı renkle 
boyanarak B harfi ile gösterilen 79.68m2zemin alanlı çardağın temeli taş, duvarları kerpiç ve biriket, 
ahşap çatı saç örtülüdür.Ek haritasında içi sarı renkle boyanarak C harfi ile gösterilen 52.38m2zemin 
alanlı depo kerpiç ve birike duvarlı, ahşap çatı trapez saç örtülüdür.Ek haritasında içi sarı renkle 
boyanarak D harfi ile gösterilen 121.98m2 alanlı zemin katlı ev, Kayhüyük Mahallesi 23150 Sokak 
No:25 Meram/Konya adresindedir. Evin girişi profil camekanlıdır, pencereleri pvc doğrama, çamur ve 
harç sıvalı, oda kapıları kapıları ahşaptır. Mesken 3 oda, 1 mabeyn banyo, mutfaktan oluşmaktadır. 
Tuvalet bahçededir. Mutfak alt ve üst dolapları profil içi suntalam malzemeden yapılıdır. Banyo 
zemini seramik duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Lavabo duvarı 5 sıra fayans kaplıdır. Isınma 
soba ile sağlanmaktadır. Ahşap çatı ve kiremit örtülüdür, elektrik, su abonelikleri ve güneş enerji 
sistemi vardır, mesken kullanılmaktadır.
Ek haritasında içi sarı renkle boyanarak E harfi ile gösterilen 60.44m2 alanlı eski ahır temeli taş, 
duvarlar kerpiç, düz dam toprak örtüdür. Ek haritasında içi sarı renkle boyanarak F harfi ile gösterilen 
17.65m² alanlı kümes tuğla ve briket duvarlıdır. Mevlüt Dağlı kullanımını çevreleyen h=1.75m 
yüksekliğinde 87.51m uzunluğunda taş duvar ve 8 sıra briket duvar bulunmaktadır, duvarlar beton 
harpuştalıdır.Kullanılan alangirişi profil araç ve yaya kapılıdır.
Adresi : Kayhüyük Mah. 23150 Sok No: 23-25 Meram/Konya
Yüzölçümü : 4.401,76 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25.000 nazım imarkonut Alanı Sahasına isabet ettiği, Taşınmaz imar
    uygulaması görmemiş Kadastro parselidir. 
Kıymeti : 190.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 18/12/2018 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 15/01/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18 Müzayede Salonu 
   Karatay/Konya
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Kayhüyük Mah. 38800 Ada, 43 Parsel sayılı tarla 
nitelikli taşınmaz; üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu, muhdesat ve ağacın olmadığı, zeminde 
ve kadastro paftasında yola cephesinin olmadığı, etrafı zirai kullanımdan oluşan iz ile mücavir 
parsellerle sınırlı bulunduğu, ulaşımı mücavir parselden haricen geçilerek kuzeyindeki tarla yolunu 
takiben yapılmaktadır. Taşınmaz nadas durumundadır.
Adresi : Hüyüklerarası mevkii Kayhüyük Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 20.577,89 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli nazım imarPlanında Tarım Alanına Sahasına isabet 
   ettiği, Taşınmaz imar uygulaması görmemiş Kadastro parselidir.
Kıymeti : 50.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 18/12/2018 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 15/01/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18 Müzayede Salonu 
   Karatay/Konya 
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Kayhüyük mahallesi 38804 Ada, 193 Parsel sayılı 
tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu, muhdesat ve ağacın olmadığı, 
zeminde ve kadastro paftasında yola cephesinin olmadığı, etrafı zirai kullanımdan oluşan iz ile 
mücavir parsellerin sınırlı bulunduğu, ulaşımı mücavir parselden haricen geçilerek güneyindeki tarla 
yolunu takiben yapılmaktadır. Taşınmaz üzerinde buğday ekili durumdadır. 
Adresi : Gavurağılı Mevkii Kayhüyük Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 32.447,40 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli nazım imar Planında Tarım Alanına Sahasına isabet 
   ettiği, Taşınmaz imar uygulaması görmemiş Kadastro parselidir.
Kıymeti : 85.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 18/12/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 15/01/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18 Müzayede Salonu 
   Karatay/Konya 
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Kayhüyük Mahallesi, 38807 Ada, 198 Parsel 
sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu, muhdesat ve ağaç, 
bulunmamaktadır. Zeminde ve kadastro paftasında kuzeyi tarla yoluna cephelidir. Parselin etrafı 
zirai kullanımdan oluşan iz ile mücavir taşınmazlarla sınır bulunduğu, ulaşımı kuzeyindeki tarla 
yolunu takiben yapılmaktadır.Taşınmaz üzerinde Buğday ekilidir. 
Adresi : Abazaaltı mevkii Kayhüyük Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 10.369,76 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli nazım imarPlanında Tarım Alanına Sahasına isabet 
   ettiği, Taşınmaz imar uygulaması görmemiş Kadastro parselidir.
Kıymeti : 26.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 18/12/2018 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 15/01/2019 günü 11:50 - 11:55 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18 Müzayede Salonu 
   Karatay/Konya 
9 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Kayhüyük Mahallesi, 38808 Ada, 256 Parsel 
sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu, muhdesat ve ağaç, 
bulunmamaktadır. Zeminde ve kadastro paftasında yola cephesi yoktur. Parselin etrafı zirai 
kullanımdan oluşan iz ile mücavir taşınmazlarla sınırlı bulunduğu, ulaşım mücavir parsellerden 
haricen geçilerek doğusundaki tarla yolunu takiben yapılmaktadır.Taşınmaz nadas durumundadır.
Adresi : Pilavtepe mevkii Kayhüyük Mah. Meram/Konya 
Yüzölçümü : 9.684,03 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli nazım imarPlanında Tarım Alanına Sahasına isabet
   ettiği, Taşınmaz imar uygulaması görmemiş Kadastro parselidir.
Kıymeti : 25.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 18/12/2018 günü 12:10 - 12:15 arası
2. Satış Günü : 15/01/2019 günü 12:10 - 12:15 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18 Müzayede Salonu 
   Karatay/Konya 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını 
ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde 
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 
%50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok 
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/160 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                               Basın: 880006

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ 444 5 158
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Kırşehir Ahi Evran Üniversite-
sinde 11-13 Ekim 2018 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen Uluslara-
rası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempoz-
yumuna (USBES 2018) Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıf öğren-
cileri de, “Sosyal Bilgilerde Kavram 
Öğretimi Hakkında Sosyal Bilgiler 
Öğretmenlerinin Görüşleri” adlı bil-
dirileriyle katıldı. 

Öğrenciler Hamdiye Yünce, 
Emine Yılmaz, Seher Cecel ve Ay-
şegül Çoşkun, bildiri sunmanın ya-
nında 3 gün boyunca sempozyumda 
çeşitli oturumlarda yer aldı. 

Öğrencileri sempozyuma ka-
tılma ve bildiri sunma konusunda 
teşvik eden ve danışmanlık yapan 
Dr. Öğretim Üyesi İlker Dere, Tür-
kiye’de sosyal bilgiler alanının en 
önemli organizasyonuna lisans öğ-
rencilerinin katılmasının önemine 
vurgu yaptı. 

Sempozyumda bildiri sunan 
öğrencilerden Emine Yılmaz, “Ön-
celikle derslerimizde kitaplarını oku-
duğumuz isimlerle tanışmak çok 
güzel bir duyguydu. Konuşulan ko-
nuların tamamının sosyal bilgilerle 
ilgili olması, bizim için çok anlam-
lıydı. Bunları dinlemek ufuk açıcıydı. 

Tatlı bir heyecandı. Emek verdiğim 
bir şeyi sunmanın hazzını yaşadım” 
ifadelerini kullandı. 

Öğrencilerden Hamdiye Yünce 
ise, “Bu kadar ciddi bir ortamda ko-
nuşmak beni heyecanlandırdı. Su-
num saatine kadar içimden sürekli 
sunum yaptım. Farklı sunumlar ve 
konuları dinleme fırsatı bulduk. Yeni 
araştırmalar için fikir edindik. Öğret-
menlerin sempozyumlara katılımı 
oldukça yüksekti. Araştırmacı bir 

öğretmen olarak bu sempozyumlara 
ileride katılmak istiyorum” dedi. 

Sempozyumda sunum yapan di-
ğer öğrenci Seher Cecel ise, “Farklı 
bir dünyaya girdik. Farklı yaklaşım-
lara sahip akademisyenleri tanıdık. 
Çözüm önerilerine dayalı çalışmalar 
daha fazla ilgimi çekti. Ne kadar de-
ğerli bir çalışma yaparsanız yapın, 
etkili bir sunum yapmanın daha 
önemli olduğunu anladım” diye ko-
nuştu. 

Öğrenci Ayşegül Çoşkun da, 
“Güzel bir deneyim oldu. Bilimsel 
araştırma konusundaki önyargıları-
mı değiştirdi. Mesela akademisyen 
olmaya karar verdim. Çok heyecan-
lıydım sempozyum boyunca. Diğer 
sunumları izleyerek kendi sunu-
mumuzu geliştirdik. Eğitimcilerin 
birbirine değer verdiğini ve birbirle-
rinden öğrenmeye gayret ettiklerini 
gözlemledim” dedi. 
n HABER MERKEZİ

AYDER’den Konya’ya 
seferberlik çağrısı

Türkiye’nin dört bir 
yanında aşure dağıttılar

Anadolu İnsani Yardım Der-
neği (AYDER) Suriye’deki olayla-
rın başladığı ilk günden bu güne 
zalimin karşısında mazlumdan 
yana bir tutum sergileyerek ora-
daki kardeşlerini yalnız bırakma-
dı. Bölgeyi ziyaret eden AYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Çelik, oradaki muzlum, mağdur 
halkın sıkıntılarını yerinde gö-
rüp dertlerini dinledi. Öncelikle 
yetimhaneleri, okulları ve çadır 
kentleri ziyaret eden Çelik, “İd-
lip ve Halep’teki yetim öğren-
cilerimize moral günü yaptık. 
Bağışçılarımızın selam ve hedi-
yelerini ulaştırıp hayır dualarını 
aldık. Savaş 7 yılını tamamlayıp 
8. yılına girdi. Türkiye, Rusya 
arasında yapılan anlaşmalar hal-
kın biraz nefes almasını sağlamış 
ama kesinlikle mağduriyetleri 
giderilmemiş. Halk ağır bom-
bardımanlardan kaçarak Türkiye 
sınırındaki yaşam şartları çok zor 
ve kötü olan çadır kentlere sığın-
mış. Bu çadır kentlerde beslenme 
ve havaların soğuması nedeniyle 
barınma sorunları giderek zor-

laşıyor. Oradaki kardeşlerimizin 
bizden istedikleri özellikle kışın 
yağmurdan ve kardan koruya-
cak çadır ve çocuklarını soğuktan 
koruyacak kışlık elbise ve yaka-
cak odun, kömür. Ayriyeten ye-
tim çocukların eğitim gördükleri 
okullarda kırtasiye eksiklerinin 
olduğunu oradaki yetkililer biz-
lere aktardı” dedi. AYDER olarak 
bölge halkının isteklerine kayıt-
sız kalmadıklarını ve büyük bir 
seferberlik başlattıklarını ifade 
eden Çelik, “Kardeşlerimiz üşü-
meden yetişelim mağduriyetle-
rini bir nebzede olsa azaltalım. 
Önceliğimiz çadır, kışlık giysi, 
gıda kolisi ve yakacak olacak bu-
nun için önümüzdeki günlerde 
yardım araçlarımız yola çıkacak. 
Suriyeli kardeşlerini bu güne ka-
dar yalnız bırakmayan Konya’nın 
değerli insanları bu seferberliğe 
gereken desteği vereceklerini bi-
liyoruz. Allah bu güne kadar yap-
tıkları yardımları ve bundan son-
raki yapacakları yardımları kabul 
etsin” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi, Girişimci Liderler Topluluğu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Bankacılık ve Finans Topluluğu 
tarafından ortaklaşa düzenlenen “Liderlik, Girişimcilik ve Finans Zirvesi” KTO Karatay Üniversitesi’nde gerçekleşti

Liderlik zirvesi genç
fikirlere yön verdi

Üniversitelerin misyonlarını 
gerçekleştirmesinde diğer kurum 
ve kuruluşlarla iş birliğinin, bilgi 
paylaşımının, deneyim aktarımının 
önemi gün geçtikçe artıyor. Konya 
Ticaret Odası (KTO) Karatay Üni-
versitesi’nin temellerini dayandır-
dığı Ahilik kültürü ise günümüz 
gençlerine girişimcilik yönünde 
ışık tutmaya devam ediyor. İstan-
bul Ticaret Üniversitesi Bankacılık 
ve Finans Topluluğu ve KTO Kara-
tay Üniversitesi Girişimci Liderler 
Topluluğu tarafından düzenlenen 
“Liderlik, Girişimcilik ve Finans Zir-
vesi”, KTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mustafa Büyükyeğen, 
Pegasus Hava Yolları Yönetim Ku-
rulu Başkan Danışmanı Berrak Kut-
soy, DEİK-İstanbul-Lüksemburg İş 
Konseyi Başkanı Pınar Eczacıbaşı, 
Dedeman Konya Genel Müdürü 
Hasan Fahri Bozkurt’un katılımla-
rıyla gerçekleşti.

‘GİRİŞİMCİ GENÇLERİMİZİ 
ÖNEMSİYORUZ’

KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 
“Üniversitemiz gün geçtikçe kali-
te standartları çerçevesinde hızla 
büyümeye devam ediyor. Konya 
Ticaret Odası’nın üniversitesi ol-
mamız hasebiyle kendimize özgü 
projeler geliştirebilmekte, girişimci 
gençlerimize gerekli desteği sağla-
yabilmekteyiz. Konya Ticaret Odası 
üyelerinin gücünü girişimcilik ko-
nusunda da hep yanımızda hisset-
tik, destek aldık. Üniversitemizde 
sadece akademik anlamda değer 
katmıyor, öğrencilerimize katkı 
sağlayacak her projeye, programa 
destek sağlıyoruz. Üniversite olarak 
bilimin ışığında, ülkemiz başta ol-
mak üzere tüm dünyayı aydınlatma 
idealinde, iş dünyasının nitelikli in-
san kaynağını karşılamayı hedefle-

mekteyiz. Çalışmalarımız ile de sek-
törü tanıyan mezunlar yetiştirmeye 
devam ediyor, “İşte Aranan ve İş 
Kuran Mezunlar” veriyoruz.” dedi.

‘SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARINDA YER ALIN’
Pegasus Hava Yolları Yönetim 

Kurulu Başkan Danışmanı Berrak 
Kutsoy, kadın istihdamının önemi-
ne dikkat çekerek, gençlere kendile-
rine geliştirmeleri yönünde tavsiye-
lerde bulundu. Kutsoy, “Girişimcilik 
hayatınızın bir köşesinde yer almalı, 
üniversite sıralarında kendinize kat-
tığınız değerler bir gün size katlana-
rak geri dönecektir.” dedi.

Girişimciliğin her alanda ger-
çekleştirilebileceğine dikkat çeke-
rek, bunun formülünün cesaret 

olduğuna vurgu yapan DEİK-İstan-
bul-Lüksemburg İş Konseyi Başka-
nı Pınar Eczacıbaşı ise “Herkesin 
hedefleri, hayatı, mücadelesi farklı, 
size kalan bu fırsatları iyi değerlen-
dirmek bu yolda ise başarılı olmanın 
anahtarı kişisel ilişkileri iyi tutmak-
tan geçiyor” diye konuştu.

‘ÜLKEMİZ BEŞERÎ SERMAYE İLE 
DAHA İLERİYE TAŞINACAKTIR’
Zirvenin ikinci oturumunda ko-

nuşan KTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mustafa Büyükeğen, 
Ahilik ve girişimciliğin temelleri-
ne yer verdiği konuşmasında ise 
“Ekonominin temel taşı insandır. 
Türkiye ekonomisinin üzerinde 
yükseldiği temel direk de girişimci, 
cesaretli ruhun başarısıdır.  Türki-

ye’nin 21’inci yüzyıldaki geleceği, 
girişimcilik kapasitesiyle doğrudan 
bağlantılıdır. Girişimcilik bir eko-
nominin yüklemidir. Yeni ürünler 
ve yenilikçi fikirler girişimcilerin 
eseridir. Girişimci zihinler bir ülke-
nin zenginleridir. Bu fikirleri hare-
kete geçirecek tüm yaratıcı fikirleri 
desteklemeli, yüreklendirmeli ve 
girişimci zihinler için gerekli eko-
sistemi yaratmak için her türlü ça-
bayı birlikte göstermeliyiz. Öyleyse 
girişimci insanlara daha çok ihtiya-
cımız var ve bu girişimci insanları 
da el ele verip burada olduğu gibi 
üniversitelerimizde, eğitim kurum-
larımızda, iş yerlerimizde beraber 
yetiştirmek durumundayız. Türki-
ye’yi bulunduğu yerden daha da 
ileriye taşıyacak olan beşerî serma-
ye, girişimcilik ruhu ve anlayışıdır” 
ifadelerine yer verdi.

Liderlik, girişimcilik ve finans 
konularının ele alındığı zirvede De-
deman Otel Konya Müdürü Hasan 
Fahri Bozkurt’un gençlere tavsiyesi 
ise “Benim hayatta önemli gördü-
ğüm şey, yaşamın bir çark olduğu-
dur. Bu çark siz, dişliler ile sizi var 
eden aileniz ve kazanımlarınızdır” 
dedi. Liderlik, Girişimcilik ve Finans 
Zirvesi katılımcılara plaket takdimi 
ile sona erdi.   
n HABER MERKEZİ

eşir Derneği, Muharrem ayı 
vesilesiyle yüz binlerce kişiye 
aşure ikramında bulunarak gö-
nül köprüleri kurdu. Dernek, 
Türkiye genelinde gerçekleştir-
diği faaliyetleriyle hem vatan-
daşları sevindirdi hem de kül-
türel mirasa sahip çıktı. Vakıf 
medeniyetinin aşevi ve sadaka 
taşı gibi uygulamalarını günü-
müze uyarladığı çalışmalarıyla 
geleneksel yardımlaşma ahla-
kını ve ruhunu yaşatmaya gay-
ret eden Beşir Derneği, Türkiye 
genelinde gerçekleştirdiği aşure 

dağıtım organizasyonuyla gele-
neksel yardımlaşma kültürümü-
zü canlı tutmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin 
81 ilinde bulunan 250’ye yakın 
temsilciliği ve binlerce gönül-
lüsüyle Muharrem ayı boyunca 
çalışmalarına devam eden Beşir 
Derneği, ülke genelinde yüz bin-
lerce vatandaşa aşure ikramında 
bulundu. Yurt genelinde gerçek-
leştirilen aşure dağıtım organi-
zasyonlarıyla birlik, beraberlik, 
kardeşlik ve paylaşımın önemine 
dikkat çekildi.  n HABER MERKEZİ

NEÜ’lü öğrenciler USBES’te bildiri sundu

Prof. Dr. Bayram Sade Mustafa  Büyükeğen  Pınar Eczacıbaşı Hasan Fahri Bozkurt
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Ev yemeklerini seven oğlak kaşıkla besleniyor
Beyşehir’de bir aile tarafından 

satın alınan ve ismi 'küpeli kız' ko-
nulan 7 aylık oğlak ev yemekleriyle 
besleniyor. 

Beyşehir’e bağlı Yeşildağ Ma-
hallesi'nde yaşayan Halis ve Gül-
seren Kuzu’nun bir süre önce satın 
aldığı 7 aylık oğlak, sevimliliğiyle 
dikkat çekiyor. Ev yemekleriyle 
beslenmeye alıştırılan oğlak, kal-
dığı kapalı mekanından bahçeye 
çıkarıldığında yemek kokularını 
alınca soluğu mutfağın önünde 
alıyor. Karnı doyana kadar mutfak 
penceresinin önünden ayrılmayan 
oğlağı doyurmak için ailenin akra-
baları da kaşıkla besleyip çektikleri 
görüntüleri sosyal medya hesapla-
rında paylaşıyor. 

Ev sahibi Halis Kuzu, bir süre 
önce Antalya’dan damızlık olması 
için satın aldığı oğlağı bir süre sonra 

aileden birisi gibi yakınlık kurmaya 
başladıklarını söyledi. Eşinin ‘küpeli 
kız’ ismi koyduğu oğlağı ev yemek-
leriyle beslemeye başladığını be-
lirten Kuzu, zamanla bu durumun 
oğlakta alışkanlık kazandığını vur-
guladı. Zaman zaman ağaç yapra-
ğı, yeşil otlarla da beslenen oğlağın 

ev yemeklerinden çok hoşlandığını 
belirten Kuzu, “Evimizde farklı iki 
keçi daha var ama onlar bunun gibi 
değil, farklı bir çeşit. Onlar yem, 
arpa, buğday saman yerken, Küpeli 
Kız ev yemekleri de yemeyi tercih 
ediyor” dedi. 

AİLEDEN BİRİSİ GİBİ OLDU 

Görenlerin bu duruma oldukça 
şaşırdığını dile getiren Kuzu, "'Bunu 
nasıl böyle alıştırdınız?' diye soru-
yorlar. Hayretler içerisinde kalıyor-
lar. Et hariç yemek çeşitlerini ayır-
maz. Sütlaç, yoğurt, kuru fasulye, 
ne versen yer. Pirinç ve bulgur pi-
lavını da sever. Seslendik mi, koşar 

gelir mutfağın önüne. Altına odun, 
malzeme koyduğumuz deponun 
üzerine çıkar, hanım da kaşıkla 
yemekleri uzatır o da yer. Ayrıca, 
ben bahçede nereye gidersem pe-
şimden ayrılmaz. Ama köy içerisine 
öyle alıştırmadık. Şu anda 6-7 aylık 
ama ileride de kesmeyi düşünmü-

yorum. Artık bizden gibi, aileden 
birisi gibi oldu. Sevmeye gelenler 
olur, çocuklar sever, torunlarım da 
geldi mi oynar” diye konuştu. 

Oğlağı ev yemeklerine alıştıran 
Gülseren Kuzu ise 'küçük torun’ 
diye sevdiği keçiyi ev yemekleriyle 
beslemeye alıştırdığını ifade ede-
rek, "Evde yediklerimizin aynısını 
ona da veririz. O da yer. Mutfağın 
camını açtım mı bahçede oldu-
ğunda yemeklerin kokusuna gelir. 
Yemeyince de mutfağın önünden 
ayrılmaz. Bizim yediğimizden o da 
yer. En çok sevdiği fasulye, sütlaç, 
patates yemeği ama her şeyi yer. Et 
cinsinden yemez. Üzüm, çerez, lo-
kum, bisküvi de versen yer. Kaşıkla 
tabağa koyduğumuz yemeklerden 
veririz. İnsan gibi ev yemeği yer” 
dedi.
n İHA

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Beyşehir Belediyesi 
tarafından hayvancılığın önemli 
merkezlerinden olan ilçeye bağlı 
Doğanbey Mahallesi’nde inşa edi-
len tam entegre mezbaha yapımı-
nın tamamlandığını bildirdi.

Özaltun, yaptığı açıklamada, 
canlı hayvan yetiştiriciliği, et ke-
simi ve sucuk üretimi ile adını 
duyuran Doğanbey Mahallesi’nin 
yürütülen çalışmalarla tam en-
tegre, modern bir mezbaha ka-
vuşturulduğunu söyledi. Beyşehir 

ve bölgesindeki canlı hayvancılık 
sektörünü  daha ileri noktalara 
taşımak amacıyla Doğanbey Ma-
hallesi’ne Tarım ve Orman Ba-
kanlığı’nın da istediği norm ve 
standartlara uygun daha modern 
bir tam entegre tesis kazandıra-
bilmek için başlattıkları çalışma-
ların tamamlandığını görmenin 
kendilerini oldukça mutlu ettiğini 
vurgulayan Özaltun, yeni tesis 
projesinin devreye konulabilmesi 
için Doğanbey’deki mevcut eski 
mezbahanın yıkıldığını, aynı yer-

de tam entegre yeni bir mezbaha 
inşa etmek için kurum olarak iha-
leye çıktıklarını hatırlattı.

İhaleyi üstlenen firmanın 
mezbahanın yapımı için çalışma-
lara başladığını ve devam eden 
yapım çalışmalarının bir süre 
önce tamamlandığını vurgulayan 
Özaltun, şunları kaydetti: “Yapımı 
tamamlanan mezbahanın arıtma 
tesisi de bitirildi, çevre düzenleme 
çalışmalarında ise sona yaklaşılı-
yor. Yüzde 50’lik kısmı bitirilmiş 
durumda. Yeni tesis günlük 30 

büyükbaş hayvan kesim kapasi-
tesine sahip bulunuyor. Mezba-
hanın bodrum kısmında sakatat 
işleme odaları ve mutfağı da yer 
alıyor. 5 bin 670 metrekarelik alan 
üzerine inşa edilen tesiste 30 ton 
kapasiteli arıtma tesisi de tamam-
landı. İnşallah, kısa süre içerisinde 
tesisi ihale yoluyla bir işletmeciye 
kiralayarak bölgemizin, sektörün 
hizmetine sunmayı planlıyoruz. İl-
çemize ve Doğanbey Mahallemize 
hayırlı olsun.”
n HABER MERKEZİ

Döviz bahanesiyle haksız 
kazanç elde edilemeyecek

Okullarda velilerin
öğle arası çilesi

Konya Ticaret İl Müdürlüğü, 
Belediye Zabıtaları ve Vergi Da-
iresi uzmanlarıyla müşterek ola-
rak yapılan denetimlerde; girdi 
maliyetlerinde artış olmamasına 
ve döviz kurlarındaki hareketlilik 
bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatla-
rında fahiş artış yapılarak "haksız 
kazanç" elde edilmesini engelle-
mek amacıyla ekipler denetimle-
rini artırdı. Ticaret İl Müdürlüğü 
ekipleriyle ortak yapılan denetim-
lerde büyük firmalara ait zincir 
marketler ve yerel marketlerdeki 
Un yem kırtasiye demir vesaire 
ürünlerinin depo ve satış yerlerin-

de fiyat ve etiketler tek tek kont-
rol edildi. Ekipler, markette rafları 
dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş 
oranda fiyat artışı yapılıp yapılma-
dığını tespit etmeye çalıştı. Ekip-
ler, özellikle marketlerde denetim 
yaparken, yerli ürünlerdeki fiyat 
etiketlerindeki artışları kontrol etti. 
Ayrıca 3 Ekim 2018 itibari ile kul-
lanılması zorunlu hale gelen yerli 
üretim logolarının da kullanılıp 
kullanılmadığı denetlendi. Yapılan 
denetimlerde fahiş fiyat uygulayan 
ve uygun etiket kullanmayanlar 
hakkında tutanaklar tutuldu.
n HABER MERKEZİ

Aksaray’da tam gün eğitim ve-
ren okullarda öğle arasında çocuk-
larına yemek yedirmek için okul-
lara akın eden veliler, sokaklarda, 
caddelerde ve parklarda çocukların 
karınlarını doyuruyor. Öğle arası-
nın kaldırılmasını isteyen veliler, 
yetkililerden yardım bekliyor. Öğ-
renci velisi Gülcan Demirci (38), 
yağmurda, yaşta velilerin çocuk-
ların karnını doyurmaya çalıştığı-
nı belirterek, "Şu an gördüğünüz 
gibi öğle arası rezilliğimiz var. 
Yağmurda yaşta herkes rezil bir 
şekilde, çocuklarına yemeklerini 
yedirmeye çalışıyor. Öğle arası-
nın kaldırılmasını istiyoruz. Biz bu 
konuda valiliğe dilekçelerimizi de 
ilettik ama sesimizi duyuramadık. 

Sabah 08.30’da evden çıkıyoruz, 
buraya geliyoruz, çocukları bıra-
kıyoruz. Eve gidip öğle arası tek-
rar koşa koşa okula geri geliyoruz 
yemeklerini yedirebilmek için. 
Şu izdihamda, şu trafik akışında. 
Birkaç kez trafik kazası oldu, hat-
ta zincirleme kaza bile oldu. Yani 
biz çocuklarımızın güvenli bir or-
tamda eğitim almasını istiyoruz. 
Yağmurda, yaşta şurada dışarıda 
rezil bir şekilde yemek yemeleri-
ni istemiyoruz. Öğle arası, yemek 
arası kaldırılsın. Biz çocuklarımıza 
beslenme bırakalım, saat 08.30’da 
girişini yapsınlar. 3 dersin sonun-
da yemeklerini yesinler öğretmen 
eşliğinde, saat 13.30’da da çıkışları 
yapılsın" dedi.  n İHA

Seydişehir’de bulunan Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nu ziyaret eden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, okul bahçesine yapılan kümes ve sera nedeniyle mutluluğuna vesile oldu

Özel öğrencilerin
gönüllerini kazandı

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Özel Eğitim İş Uygu-
lama Okulunu ziyaret ederek öğren-
cilerle sohbet etti.

Başkan Tutal, Özel Eğitim İş 
Uygulama Okulu ve Seydişehir Be-
lediyesi tarafından ortak çalışma ile 
oluşturulan  kümes ve serada ince-
lemelerde bulunarak bilgi aldı. Okul 
bahçesinde Belediye Başkanı Meh-
met Tutal'ı gören öğrenciler etrafını 
sararak sevgi gösterisinde bulundu 
ayrıca isteklerini dile getirdi.  

Özel Eğitim İş Uygulama Oku-
lunda eğitim gören öğrencilerin 
tabi ortamda büyümeleri  için ça-
lışma yaptıklarını kaydeden Başkan 
Tutal; “Çocuklarımızın uygulama 
yapmaları için eğlenebilecekleri, ba-
kım yapabilecekleri, kümes ve sera 
çalışmaları yaptık. Çocuklarımız bu-
rada sebze yetiştirme ve tavukların 
bakımlarını yapıyorlar. Doğal  bir 
ortam oluşmuş. Çocuklarımız ve 
gençlerimiz burada öğretmenleri-
mizle birlikte hoşça vakit geçirebili-
yor. Üretime katkıda bulunuyorlar. 
Onların gözlerindeki mutluluğu biz 

okuyabiliyoruz" dedi.
Eğitimci kökenli bir Belediye 

Başkanı olduğunu kaydeden Başkan 
Tutal; diğer okullarımıza çalışmalar 
yaptık. Fakat burada farklı çalışma 
yaptık. Yaptığımız bu çalışmanın 
hazzını öğrencilerim ve öğretmen-
lerimizle birlikte yapıyoruz" diye ko-
nuştu.  Okul Müdürü Mevlüt Sayan; 

Belediye Başkanımıza bize vermiş 
olduğu desteklerden dolayı teşekkür 
ediyorum. Başkanım her zaman ço-
cuklarımızın ziyaret ederek talep ve 
isteklerini yerine getiriyor" dedi.

Özel Eğitim İş Uygulama Okulu 
öğrencileri ise Başkan Tutal'la bir-
likte gezerek serada yetiştirecekle-
ri bitkileri hakkında bilgi verirken,  

kümesten topladıkları yumurtaları 
göstererek taze yumurtalarımız, 
kendimiz besledik tavukları ve yu-
murtaları aldık diyerek mutluluk-
larını dile getirdiler. Başkan Tutal, 
eğitim gören öğrencilere çeşitli ik-
ramlarda bulunurken hatıra fotoğ-
rafı çektirdi. 
n HABER MERKEZİ

Beyşehir modern mezbahaya kavuştu
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‘Bosna ile kader birlikteliğimiz var’

Bosna Hersek’in Hadzici şehri 
Belediye Başkanı Hamdo Eyuboviç 
ve Hadzici Meclis Üyelerinden olu-
şan heyet, kardeş şehir Meram Bele-
diyesi’ni ve Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru’yu ziyaret etti.  Türkiye, 
Konya ve Meram’ın Bosna Hersek 
ile inanç, tarih ve kültürel birlikteli-
ğinin yanı sıra kader birliği de yap-
tığını hatırlatan Başkan Fatma Toru, 
“Bu sebeple, her fırsatta bir arada 
olmaya ve dayanışmamızı artırmaya 
gayret gösteriyoruz” diye konuştu.   

Meram Belediyesi’nin kardeş 
şehri Bosna’nın Hadzici şehrinden 
ziyaretçileri vardı. Heyeti Belediye 
binasında Meram Belediye Başkan 
Vekili Halit Bulut karşıladı.  Ziyaret-
ten duyduğu mutluluğu dile getiren 
Meram Belediye Başkan Vekili Ha-
lit Bulut Hadzici Belediye Başkanı 
Eyuboviç  ve belediye meclis üyele-
rini Meram’da ağırlamanın kendileri 
için onur verici olduğunu kaydetti. 
Bosna Hersek ile Türkiye arasında 
kardeşlik hukukunun yanında ger-
çekleşen kardeş şehir mutabakatıyla 
Hadzici halkıyla aralarındaki gönül 
bağının çok daha güçlendiğini kay-
deden Bulut, Bosna Hersek ile tarihi 
bir kardeşliğimiz ve kültür bağımız 
olduğunu hatırlattı. Bulut, “Bizler 
geçmişten gelen tarihi bağlarımızı 
daha güçlü tutarak, kardeşliğimizi 
pekiştirerek ve kültürel kodlarımızı 
canlı tutarak ancak daha güçlü ola-
bileceğimizin farkındayız. Bunun 
için önceliğimiz bu kardeşliğin daha 
sıkı bağlarla güçlendirilmesi” diye 
konuştu.  Ziyaretin sonunda Halit 
Bulut ve misafir Belediye Başkanı 
karşılıklı olarak ziyaretin anısına he-
diyeler takdim ettiler.

BOSNALI HEYET MERAM VE 
KONYA’YA HAYRAN KALDI! 

Bu ziyaretin ardından Hadzici 
Belediye Başkanı Hamdo Eyuboviç 
ve beraberindeki heyet Meram ve 
Konya’nın tarihi ve turistik yerlerini 

gezdiler ve Meram Belediyesi’nin 
hayata geçirdiği bazı önemli projeleri 
incelediler.  Bu çerçevede, Selimiye 
Camii, Şems Türbesi, Aziziye Camii, 
Mevlana Müzesi ve Konya Şehitli-
ği Müzesi ile Konya İrfan ve Kültür 
Merkezi’ni gezen heyet aynı zaman-
da Meram’ın önemli yatırımları ara-
sında olan Millet Kıraathanesi, Rabia 
Spor Merkezi, 80 Binde Devri Alem 
Parkı ile Osmangazi Sosyal Tesisle-
ri’nde hayata geçirilen “Mutlu Kadın 
İle Sağlam Yarınlar” projesini ince-
leme fırsatı buldular. Daha öncede 

Konya’yı ve Meram’ı ziyaret ettik-
lerini hatırlatan Hadzici Belediye 
Başkanı Hamdo Eyuboviç her geliş-
lerinde Konya’ya ve Meram’a hay-
ranlıklarının arttığını söyledi ve yine 
her ziyaretlerinde şehri daha da ge-
lişmiş bulduklarını kaydetti.  Meram 
Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir’ olmanın 
kendileri için mutluluk verici oldu-
ğunu kaydeden Eyuboviç, “Konya’ya 
her gelişimizde hayranlığımız bir kat 
daha artıyor. Böyle bir şehirle kardeş 
şehir olmak bizim için gurur verici” 
diye konuştu. 

BAŞKAN TORU; “BİZİM İÇİN 
KONYA NE İSE BOSNA ODUR” 
Kardeş şehir Hadzici Belediye 

Başkanı Eyuboviç ve beraberindeki 
heyet son olarak Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru ile sabah kah-
valtısında buluştu. Sıcak bir ortam-
da gerçekleştirilen sohbette Başkan 
Eyuboviç kendilerini ağırladığı için 
Başkan Fatma Toru’ya teşekkür-
lerini iletti. Şehirlerinin Meram ile 
‘Kardeşlik’ gibi en önemli değer adı 
altında buluşmuş olmasından fazla-
sıyla memnun olduğunu söyleyen 
Eyuboviç, ‘Bizim için, bir babanın iki 
ayrı evladı gibi, aynı medeniyetten 
aynı kültürden beslenen insanlar-
la aynı sofrayı, aynı heyecanı, aynı 
duyguları paylaşmak kadar güzel 
bir duygu olamaz” diye konuştu. 
Ziyaretten ve Bosnalı heyeti ağır-
lamaktan büyük mutluluk duydu-
ğunu söyleyen Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru ise ‘Bizim için 
Konya ne ise Saraybosna da odur. 
Bosna Hersek ile geçmişten, kadim 
tarihimizden gelen bir gönül birlik-
teliğimiz var’ şeklinde konuştu. İki 
şehir arasındaki dostluk, kardeşlik, 
dayanışma ve işbirliğine çok önem 
verdiklerini kaydeden Başkan Toru, 
“İki kardeşten de öte, bir vücudun 
organları gibiyiz. Onlar mutluysa, 
onlardan binlerce kilometre uzakta 
bizde mutluyuz. Bizim bir sıkıntı-
mız olsa onlar binlerce kilometre 
uzaktan sıkıntıdalar. Bu yüzyıllardır 
böyle. Bosnalı kardeşlerimizle sade-
ce hem inanç, tarih ve coğrafya bir-
likteliği değil, kader birliği de yapı-
yoruz. Bu nedenle bir arada olmaya 
ve dayanışmamızı artırmaya gayret 
gösteriyoruz. Bosnalı kardeşlerimi-
ze Konya’nın kapısının her zaman 
açık olduğunu belirtmek istiyorum” 
dedi. Ziyaretin sonunda Başkan 
Toru misafirlerine çeşitli hediyeler 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ

MEDAŞ hizmet kalitesini
iyi niyetle yükseltecek

Türkiye Kalite Derneği ve Me-
ram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ 
) arasında Ulusal Kalite Hareketi’ne 
giriş amacıyla iyi niyet bildirgesi 
imzalandı. Meram Elektrik Dağı-
tım A.Ş. (MEDAŞ ) Genel Merke-
zinde gerçekleşen imza törenine 
Türkiye Kalite Derneği Kalder 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Nazmi Karyağdı ve Me-
ram Elektrik Dağıtım A.Ş(MEDAŞ) 
Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ile 
çok sayıda yönetici katıldı. Meram 
Elektrik Dağıtım A.Ş(MEDAŞ) Ge-
nel Müdürü Erol Uçmazbaş da 68 
değişik noktada faaliyet yürüten 
bir şirket olduklarına dikkat çeke-
rek, “Anlaşmamızın imzalamamız 
ile birlikte asıl işimiz bundan sonra 
başlıyor. Biliyorsunuz ki, 68 de-
ğişik noktada faaliyet yürüten bir 
şirketiz. Bu çerçevede süreçlerimi-
zi standartlaştırmamız gerekiyor” 
dedi.

Türkiye Kalite Derneği Kalder 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Nazmi Karyağdı, Türkiye 
Kalite Derneği ve MEDAŞ arasın-
da ulusal kalite hareketine giriş 
amacıyla iyi niyet bildirgesi imza-
landığına dikkat çekerek, “Bugün 
burada Türkiye Kalite Derneği 
ve MEDAŞ arasında ulusal kalite 
hareketine giriş amacıyla iyi niyet 
bildirgesi imzalayacağız.  Ulusal 
Kalite Hareketinin amacı Türki-
ye’mizde mal ve hizmet üretimin-
de bulunan özel sektör şirketleri-
mizin vatandaşlara, müşterilerine, 
çalışanlarına daha iyi hizmet ver-
me, rekabet gücünü artırma, yö-
netim sistemlerini oluşturma ama-
cında bir iyi niyet, bir bağlılık, bir 
rol haritası ortaya koyma anlamın-
da imzaladıkları bir harekettir.  Bu 
sayede hem kurumlarımızın reka-
bet gücünü artırıyoruz” dedi. 

MEDAŞ Genel Müdürü Erol 
Uçmazbaş da 68 değişik noktada 
faaliyet yürüten bir şirket oldukları-
na dikkat çekerek, “Anlaşmamızın 
imzalamamız ile birlikte asıl işimiz 

bundan sonra başlıyor. Biliyorsu-
nuz ki, 68 değişik noktada faaliyet 
yürüten bir şirketiz. Bu çerçevede 
süreçlerimizi standartlaştırmamız 
gerekiyor. Bunun yanında aynı za-
manda daha da kaliteli hale getir-
memiz hale gerekiyor.  Bölgemiz-
de hizmet verdiğimiz 3. 7 milyon 
vatandaşımıza bu şekilde daha ka-
liteli hizmet verebiliriz. Bu çerçe-
vede devirden bugüne kadar pek 
çok şey yaptığımıza inanıyorum. 
Bünyesinde Organizasyon metot 
Müdürlüğü barındıran Türkiye’de-
ki nadir şirketlerden biriyiz. Bu da 
bizim süreç ve kaliteye verdiğimi-
zin süreçleridir. 9 yıllık süreçte bu-
nun meyvelerini aldık” ifadelerini 
kullandı.

Ulusal Kalite Hareketi’nin ken-
dilerine öz değerlendirme fırsatı 
sunacağını ifade eden Uçmazbaz, 
“Biz bazen iyiyiz ya da kötüyüz 
diyoruz ama bunu somut olarak 
daha iyi göreceğiz. Bu bakımdan 
çok önemli. Böylece biz gerek güç-
lü yanlarımızı gerekse zayıf yan-
larımızı görebileceğiz. Dolayısıyla 
bu değerlendirme fırsatı sunması 
açısından iyi. İkinci olarak ise daha 
belirli bir disiplin ve bilimsel çer-
çevede yapacağımız için sürdürü-
lebilir olacak. Çünkü vatandaşla-
rımıza karşı sorumluluğumuz var. 
Müşterilerimize karşı 10 ilkemiz 
arasında da vardır. Müşteri verilen 
hizmetle yetinse ve memnun olsa 
bile bizler daha iyisini yapmak için 
uğraşacağız. Dolayısıyla bizim, her 
geçen gün verdiğimiz hizmetleri-
mizin kalitesini artırmamız gereki-
yor. Kesinlikle bu yeterlidir gibi bir 
anlayışta olmamız gerekiyor. Bu 
çerçevede başlattığımız Ulusal Ka-
lite Hareketi’nin MEDAŞ’a faydalı 
olacağını düşünüyorum. İnşallah 
bu şekilde kalite süreçleri iyileştir-
me ve daha da kaliteli hale getirme 
anlayışımızın Genel Müdürlükten 
işletmelere kadar topyekûn anla-
şılmasını sağlayacaktır” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dünyagöz Konya  Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ümit Kamış, “Amacımız, yüksek standartlarda göz sağlığı hizmeti sunmak üzere dünyada 
kabul görmüş son teknoloji ve güncel teşhis ve tedavi yöntemlerini branşlarında yetkin ve uzman kadromuzla hizmet sunmak” dedi  

Memnuniyet odaklı hizmet

DünyaGöz Konya Hastanesi yet-
kileri, düzenledikleri basın toplantı-
sında DünyaGöz hastaneleri hakkın-
da bilgi verdi. 

Anemon Konya Otel’de düzen-
lenen programa  Dünyagöz Konya  
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ümit 
Kamış, Dünyagöz Hastanesi Hasta-
ne Müdürü İrfan Yalçın ile çok sayı-
da davetli katıldı. Basın toplantısının 
açılışı yapan , Dünyagöz Hastanesi 
Hastane Müdürü İrfan Yalçın, “Kon-
yalılar Dünyagöz Konya Hastanesi-
nin açıldığı günden itibaren hasta-
nemize yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu 
ilgi ve alaka bizleri oldukça memnun 
ediyor.

Bizlerde hastane yönetimi olarak 
Konyalı hastalarımıza en iyi hizmet 
vermek için ulaşıyoruz. Basın top-
lantımıza katılımlarınızdan dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi.

YILDA 96 BİN HASTAYA 
HİZMET VERİYORUZ 

Dünyagöz Konya  Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Ümit Kamış 
1996 yılında hizmet vermeye baş-
layan Dünyagöz Hastaneler Grubu, 
gözün tüm branşlarında göz ve göz 
çevresi sağlığına dair sorunlar için 
göz sağlığı hizmeti verdiğini ifade 
ederek, “Ayda 3 bin - 3 bin 500 ci-
varında hastaya göz hastalıkları ko-
nusunda hizmet vermekteyiz. Bunu 
da en son teknolojiyi kullanarak ya-
pıyoruz. Hastalarımız artık şehir dı-
şına gitmek zorunda kalmıyor. Göz 
alanında tüm tedavileri hastane-
mizde gerçekleştirmekteyiz. Dünya-
göz’ün Türkiye’de 21 yurtdışında ise 
26 tane hastanesi mevcuttur. Ülke-

mizde branş hastaneciliği ile yeni bir 
dönem başlattık. Dünyagöz; tekno-
lojisi, öğretim üyesi ve uzman dok-
torlardan oluşan 200 kişilik medikal 
kadrosu, 2 bin 500’e yakın personeli 
ile kısa sürede dünyanın medikal 
referans merkezi haline geldi. Grup 
olarak, Türkiye’de sağlık turizminin 
öncülüğünü üstlenerek 107 ülkeden 
yılda yaklaşık 96 bin hastaya hizmet 
veriyoruz” dedi.

Dünyagöz Hastaneler Grubu-
nun misyon ve vizyonu hakkında da 
veren Kamış, “Türkiye’de ve yurt dı-
şında, kalite standartlarımızı daima 
yükselterek; göz sağlığı alanında uz-
manlığımızı ve memnuniyet odaklı 
olma özelliğimizi korumak, marka 
bilinirliğimizi arttırmak ve yapaca-

ğımız bilimsel çalışma-araştırmalar 
ile global itibar ve referans merke-
zi olmak. Toplumun her kesimine 
en yüksek standartlarda göz sağlığı 
hizmeti sunmak üzere dünyada ka-
bul görmüş son teknoloji ve güncel 
teşhis ve tedavi yöntemlerini branş-
larında yetkin ve uzman kadromuzla 
yurt içi ve yurt dışı hastanelerimizde 
uygulamak. Bunları yaparken de-
ğerlerimiz; Saygı, Duyarlılık, Güven, 
Ekip Çalışması, Mükemmellik, Ye-
niliklere açık olmaktır. Bu değerler 
olmasa olmazımızdır” ifadelerini 
kullandı.

GÖZÜN TÜM BRANŞLARINDA 
HİZMET VERMEKTEYİZ 

Hastanelerin birçoğunun akıllı 
hastane konforunda olduğunu ifade 

eden Kamış, “Otel konforuna sahip 
hastanelerimizin tamamında has-
talarımızın her türlü konforu düşü-
nülerek dizayn edilmiş; iç mimaride 
düzen hasta memnuniyetine göre 
ve JCİ standartlarına göre oluştu-
rulmuştur. Ortak tanı ve tedavi pro-
tokolleri ile hizmet sunmakta olan 
Dünyagöz hekimleri, sahip oldukları 
bilgi, deneyim ve teknolojik altya-
pı sayesinde geliştirdikleri bilimsel 
çalışmaları ve tedavi yöntemleri 
tıp dünyası ile paylaşarak göz sağ-
lığı alanında referans noktası hali-
ne gelmiştir. Dünyagöz kurulduğu 
tarihten günümüze doktorların ve 
medikal ekibin kendilerini gelişti-
rebilecek imkânların bulunduğu 
bir eğitim merkezi konumundadır. 

Dünyagöz hastaneleri Grubu kurul-
duğu günden bu yana tüm göz has-
talıkları branşında hizmet vermek-
tedir. Bünyesinde barındırdığı ileri 
teknik ve cerrahi cihazlar, doktorlar 
uzmanlıklarını geliştirebilecekleri , 
hastalar içinse en iyi hizmet alabile-
cekleri ortam oluşmaktadır. Özellikle 
göz içi lensler ve femto saniye lazer-
ler kullanarak gerçekleştiren katarak 
ameliyatlarında, SMİLE yöntemi ile 
refraktif ameliyatlarına, Sarı Nokta 
hastalıkları için Argus teknolojisine 
kadar dünya ile entegre en gelişmiş 
ve en güvenilir teknolojik cihaz ve 
uygulamaları bünyesine katmıştır. 
Bu güçlü teknolojik altyapısı saye-
sinde Dünyagöz bilimsel araştırma 
çalışmalar ve protokoller için ben-
zersiz bir klinik potansiyeline sahip-
tir” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İrfan Yalçın Prof. Dr. Ümit Kamış
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İnsanlığın en 
büyük istekle-
rinden bir tane-
si de uçmaktır. 
Gökyüzünde o 
özgürlüğü yaşa-
mak her zaman 
en büyük hayal 
olmuştur. Bir 
de her şey  sizin 
kontrolünüzdey-
se… Ultralight 
uçaklar, sadece 
bir araba ma-
liyeti ile insan-
lara hem uçuş 
hem de ulaşım 
imkanı sağlı-
yor. Avrupa’da 
yaygın olan ve 
ülkemizde de 
teşvik edilen 
uçaklar, düşük 
maliyetleri ile 
insanların ilgi-
sini çekmeye 
başladı bile!

Artık uçmak sizin elinizde! 
Amatör pilot olarak Ultralight 
uçaklar ile bu özgürlüğü tadabi-
lirsiniz. Avrupa’da oldukça yaygın 
olan ve uzun süredir ulaşım aracı 
olarak da kullanılan bu minik uçak-
lar, Türkiye’de ilgi görmeye başladı. 
Ultralight uçak meraklısı olan ve 
çocukluktan gelen uçma isteğini ser-
best bırakan İnşaat Mühendisi Furkan 
Özboyacı, Ultralight uçaklar ile ilgili 
bilinmeyenleri Yeşil Beyaz Konya 
Dergisi’ne anlattı. Yeşil Beyaz Konya 
ile uçuş keyfi sizlerle…

FURKAN ÖZBOYACI’YI 
TANIYABİLİR MİYİZ? 

İsmim Furkan Özboyacı. İnşaat 
mühendisliği yapıyorum. 2007 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldum. 5 
yıl İstanbul’da yaşadıktan sonra 2010 yı-
lında Konya’ya dönerek kendi firmamızda 
inşaat mühendisliğine devam ediyorum. 
Ultralight uçaklar ile de hobi olarak ilgile-
niyorum. 

MERAK MODEL UÇAK İLE BAŞLADI 
Uçuş sporlarına merakım 2015 yılında 

model uçak ile başladı. Konya’da 30- 40 
tane halen model uçak ile ilgilenen arka-
daşlarımız var. Ben de bu arkadaşlar ara-
cılığı ile başladım. Şu an kendi ekibimizin 
de 7-8 kadar model uçağı var. Aksaray yolu 
üzerinde bir beton pist mevcut. Orada hafta 
sonları etkinliklerimiz oluyor. 

ÇOCUKLUKTAN  GELEN
İSTEK VARMIŞ ZATEN 

Ultralight uçaklara olan merakım ise bir 
arkadaşımın sosyal medyada paylaştığı fo-
toğraf ile başladı. Fotoğrafı incelerken kendi-
sini aradım ve bilgi aldım. Bu uçak türlerinde 
amatör pilot olunabildiğini, çok yüksek mali-
yetler olmadığını söyledi. Ben de sonradan 
anladım ki benim içimde zaten çocukluktan 
gelen bir uçma isteği varmış. Daha sonra 
araştırma yapınca çok keyifli bir spor olduğu-
nu öğrendim. 

25 SAATLİK EĞİTİMİN 
ARDINDAN UÇUŞ YAPILABİLİYOR 

2017 yılında İnönü’de Türk Hava Kuru-
mu’nun tesislerinde kendi lisansımı aldım. 25 
saatlik bir eğitimin ardından lisans alabiliyor-
sunuz. Bu eğitimin ardından 26. saatte kendi-
niz bir uçuşa çıkıyorsunuz. Daha sonra ise Sivil 
Havacılık’tan bir gözetmen ile 1 saatlik dene-
me uçuşu sonrası lisans veriliyor. Tabi bu uçuş 
sırasında uçakla ilgili sorular soruluyor. Bun-
ları da b i l m e n i z gerekiyor. Bunun dışında 
detaylı bir sağlık taramasından geçerek sağlık 
raporu almanız da lazım. Her şeyiniz tamam 
olduktan sonra lisansınız geliyor ve Ultralight 
uçaklar ile uçabilir hale geliyorsunuz. 

120 LİTRE İLE 1500 KİLOMETRE 
Uçaklar hakkında biraz bilgi vermek gere-

kirse. Uçaklar genel olarak iki kişilik ve orta-
lama ağırlıkları 300 kilogram. Bir uçuş yapa-
bilmeniz için maksimum 600 kilogram olması 
gerekiyor. 300 kilogram uçağın kendi ağırlığı 
var. Bunun dışında yakıt ve uçak da dahil ol-
mak üzere toplam ağırlığın 600 kilogramı geç-
memesi gerekiyor. Havada ortalama olarak 
hız 200 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Kur-
şunsuz benzin kullanılıyor. İnsanlar araçlar ile 
kıyaslamak için kilometre hesabı yapıyor. Bu 
da ortalama olarak kilometrede 40 – 50 kuruş 
gibi bir rakama ulaşıyor. Uçuş menzili olarak 
bakıldığında uçağın türüne göre değişebilir 
ama 60 litre olanlar var 120 litre olanlar var. 
120 litrelik bir uçak ile rahatlıkla 1500 kilo-
metre yol yapılabilir. Bu rakam kuş uçuşu 
yani havada gidebileceğiniz mesafe. Yerde 
uçuşa başlayacağınızda 80 kilometre hıza 
geldiğiz zaman uçak havalanmaya başlar. 
Çok hızlı olmanıza gerek yok. İnişte de aynı 
hız ile inebilirsiniz. Yolcu uçaklarında bu 
rakam 280-300 kilometre civarında.

PARAŞÜT İLE İNİŞ YAPABİLİYOSUNUZ 
Uçakların çoğunda zorunlu olmamak-

la birlikte paraşüt sistemi var. Normal bir 
zamanda tarlaya bile iniş yapabilirsiniz. 
Bunun için izin var. Ama bunu uçuş pla-
nında belirtmeniz gerekiyor. Pist olmak 
zorunda değil. Ancak zorunlu durumlar-
da, örneğin; dağlık bir bölgede iseniz ve 
acil iniş yapmanız gerekiyorsa paraşü-
tü çektiğiniz zaman uçakla birlikte iniş 
yapabiliyorsunuz. 

ARABA PARASINA UÇAK! 

Ultralight uçaklarda Rotax motor kullanı-
yor. Ortalama olarak 100 beygir. Dünya gene-
linde Ultralight uçakların yüzde seksenini Çek 
Cumhuriyeti ve Slovakya üretiyor. Bu uçaklar 
ülkemizde ‘Çok Hafif Hava Aracı’ şeklinde 
geçiyor. Türkiye’de yaklaşık olarak 100 tane 
Ultralight uçak bulunuyor. Şu an ülkemizde 
bu uçaklardan ÖTV ve MTV alınmıyor. Bu tür 
araçların yaygınlaşması için devlet tarafından 
bu şekilde teşvik ediliyor. Yani yurt dışından 
aldığınız zaman ekstra olarak bir vergi ödemi-
yorsunuz. Maliyetlerden bahsetmek gerekirse; 
2.el ve sıfır uçaklar 15 bin Euro’dan başlıyor. 
Fiyatlar uçağın içindeki donanıma göre deği-
şiyor. 150 bin Euro’ya kadar fiyatlar değişiyor. 
Uçakların yıllık sigorta masrafları var. Bunun 
maliyeti de 800-1000 Dolar civarında. 

50 SAATTE BİR BAKIM ŞARTI 
Ultralight uçakla uçuşa başlayabilme-

niz için uçak prosedürlerinin hepsine vakıf 
olmanız gerekiyor. Konya havaalanında bir 
uçağınız varsa ve uçuş yapacaksanız, kuleye 
bir uçuş planı göndermelisiniz. Bu uçuş planı 
içinde nereye gideceğiniz, saat kaçta hareket 
edeceğiniz, hangi hızla ve hangi yükseklikten 
gideceğiniz, hangi yolları takip edeceğiniz, acil 
durumlarda uçakta hangi güvenlik önlemleri-
nin bulunduğu gibi tüm detayları kuleye bildi-
riyorsunuz. Oradan onay gelmesinin ardından 
gerekli tüm ön kontrolleri yapmalısınız. Yine 
kule ile temas halinde kalkışınızı yapıyorsu-
nuz. Kalkış yaptıktan sonra kalkış yaptığınız 
sahadan ayrılıp, Türkiye sahasına bağlanıyor-
sunuz ve burada sizi radarlar ile sürekli olarak 

takip ediyorlar. Gideceğiniz yere bilgi vererek 
iniş yapacağınız zaman orada bulunan kule 
ile irtibat kurarak inişinizi gerçekleştiriyorsu-
nuz. Bizim uçuşlarımız VFR (Görerek şartlarda 
uçuş) olarak geçer. Bunun anlamı da havadaki 
diğer uçakları kontrol etmekle yükümlüsünüz. 
Bu yüzden gece uçuşu bize yasak. Gün doğ-
madan yarım saat önce ve gün battıktan yarım 
saat sonraya kadar uçuş iznimiz var. Ultralight 
uçakların maksimum uçuş yüksekliği 10 bin fit. 
Bu yükseklikten sonra oksijen azalıyor. Araçla-
rımızda oksijen desteği olmadığı için bu yük-
seklikten sonra yarım saat sürenin ardından 
pilotların baygınlık geçirme riski var. Onun için 
acil durumlar dışında 12 – 13 bin fite çıkamıyo-
ruz. Acil durumlarda bile 2-3 dakikadan fazla 
kalınması risklidir. Ancak yine de bu araçları 
kullanmak çok zor değil. Herkes kullanabilir. 
Bunun dışında belirli aralıklarla uçağın bakı-
mını yapmak zorundasınız. Firmanın Türkiye 
yetkilileri gelerek uçakların bakımını yapıyor. 
Bu bakım aralığı ortalama olarak 50 saat uçuş-
ta bir yapılmak zorundadır. 50 saat uçuş kısa 
gelebilir ama göründüğü gibi değil.

AVRUPA’DA KULLANIM ÇOK YAYGIN 
Konya’da şu an 4 tane Ultralight pilotu 

mevcut. Bakanlığın bir projesi var. Konya’ya 
bir sivil pist yapılması planlanıyor. Bu pist ya-
pıldıktan sonra uçuş okulları eğitim vermeye 
başlayacak. Benim tahminin bu projenin ger-
çekleşmesinin ardından her yıl 20-30 kişinin 
lisans alacağı yönünde. Böyle olunca uçak sa-
yısı da artacaktır. Avrupa’da birçok evin bahçe-
sinde pist var. İnsanlar bu araçları ulaşım için 

kullanıyor. Örneğin 1 saatlik yol için araba ile 
trafiğe girmek yerine Ultralight uçakları kulla-
nıyor. Türkiye’de bu uçağın kullanımı çok az. 
Yaklaşık 500 pilot var. Ultralight kategorisin-
deki bu 500 pilottan aktif olarak uçan 150-200 
kişi var. Ama kendi üretimimizi yaparsak veya 
döviz kurları düşerse maliyetler çok daha aşağı 
düşer ve kullanım artar. Şu an bile bu uçakla-
rın kullanımı sürekli kullandığımız arabalardan 
çok farklı değil. Çek Cumhuriyeti’nde yaklaşık 
olarak 100 bin pilot var. 

HAVADA TAMAMEN ÖZGÜRSÜNÜZ! 
Ben ilk uçuşumda Konya’dan kalkarak Siv-

rihisar’a gittim. Yanımda pilot olan bir ağabe-
yim vardı. Ben uçuşu sevmeme rağmen biraz 
tedirginlik yaşadım, korktum. Çünkü uçağın 
tüm ağırlığı 600 kilogram. Hafif olduğu için rüz-
garı hemen hissediyorsunuz. Öğle saatlerinde 
uçtuğunuz zaman rüzgar biraz sallıyor. Ama 
emin olun, 4-5 kere uçtuktan sonra bu rüzgar 
ve sallantı size keyif vermeye başlıyor. Sabah 
erken saatlerde herhangi bir sallantı olmuyor. 
His olarak bir yolcu uçağı ile kesinlikle kıyas-
lanamaz. Her şeyden önce hakimiyet sizde. 
Uçağı kontrol ediyorsunuz. Etrafı sürekli olarak 
izleyebildiğiniz için mükemmel bir duygu. İniş 
ve kalkış anları çok keyifli. Havada tamamen 
özgürsünüz. 

TİCARİ KULLANIM ARTACAK 
Yakın zamanda bu uçakların ticari olarak 

da kullanılacağını düşünüyorum. Şu an Tür-
kiye’de var ama yaygınlaşacaktır. İnsanlar 
uçmak istiyor. Belirli bir ücret karşılığında yerli 
ve yabancı turistler 1 saatlik uçuşlarla bu keyfi 
tadabilir. Bu uçaklarla yurt dışına da seyahat 
edebilirsiniz. Bunun için İngilizce bilmeniz ye-
terli. Bunu da lisansınıza ekletmeniz gerekiyor. 

KONYA’NIN TANITIMI AÇISINDAN ETKİLİ 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde model uçak 

ve Ultralight uçaklarla ilgili şenlikler ve etkin-
likler yapılıyor. Konya’da bir pist yapılması 
durumunda etkinlikler burada da yapılabilir. 
Bu hem sivil havacılığın tanıtılması hem de 
Konya’nın tanıtılması için oldukça etkili olur. 
Bu pistle alakalı bakanlıkta bir proje var. Kısa 
süre içinde Konya’ya kazandırılacak. 

ARABA OTOPARKINDAN DAHA UCUZ! 
Bu uçakların konaklaması çok merak edili-

yor. Havaalanlarında konaklama yapılabiliyor. 
Her uçak için 1 ton 1 TL. Ancak bizim uçakla-
rımız 1 ton gelmediği için 600 kilogramdan 
hesaplanıyor ve yaklaşık olarak 60 Kuruş’a 
tekabül ediyor. Uçuş ücretleri var bunlar da 
kuruşla hesap ediliyor. Normal bir arabanın 
otopark ücretinden daha ucuz. Hangar ücretle-
ri İstanbul’da özellikle çok yüksek. Kışın uçak-
ların hangarda kalması daha uygun. Konya bu 
konuda avantajlı lojistik olarak. Buraya hangar 
yapılırsa hem tanıtım hem maddi olarak güzel 
olabilir. Havaalanlarında diğer uçaklardan hiç-
bir farkınız yok. 

Bir uçuşumuz sırasında yolcu uçağı ile 
aynı anda inişe yaklaştık. Biz önde olduğumuz 
için kule ilk sırayı bize verdi. Yolcu uçağı hava-
da bir tur attıktan sonra inişe geçti. Bütün uçak-
lar gibi Ultralight uçaklar da havaalanlarından 
faydalanabiliyor. Sadece İstanbul’da bulunan 
havaalanlarına inişimiz yasak. Bunun nedeni 
de Sabiha Gökçen ve Atatürk havaalanlarının 
çok yoğun olması.
n MUHAMMED SAYDAM

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

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Hilmi Kulluk: Konyaspor’da tüyü bitmemiş yetimin hakkı var
Atiker Konyaspor’da Kulüp Baş-

kanı Hilmi Kulluk, yaptığı açıklama 
ile yeşil beyazlı kulübün hesaplarının 
incelendiğini ve bu denetim raporları-
nın idari ve mülki amirlere gönderil-
diğini ifade etti. Atiker Konyaspor’un 
resmi sitesinden yapılan açıklamada, 
“Bilindiği üzere 8 Haziran 2018 tari-
hinde kulübümüz Olağanüstü Genel 
Kurula gitmiş ve delegelerimizin te-
veccühü ile Başkanlığımdaki Yönetim 
Kurulumuz görevi devir almıştır.

Yapılan son genel kurulda de-
legelerimizin talebi ve sonrasında 
şehrimizin mülki, idari amirlerinin 
tavsiyesiyle şeffaf bir bilgilendirme 
politikası izleme kararı aldık. Bu çer-
çevede hazırladığımız raporun amacı 
Konyaspor’umuza büyük hizmetleri 
olan iyi niyetle kulübümüze katkı 

sağlamak için mesailerini harcayan 
yönetim kurullarının icraatlarını eleş-
tirmek, yargılamak, suçlamak, kasıt 
aramak değil, sadece nasıl bir kulübü 
devir aldığımıza ilişkin durum tespiti 
yapabilmekti.

Nitekim alanında uzman isimlerin 
kılı kırk yararak hazırladıkları 2017-
2018 “Hesap İncelemeleri Denetim 
Raporu” önümüzü görme ve mali di-
siplinle ilgili alınacak kararlar açısın-
dan son derece faydalı oldu. Kamuo-
yunda genel anlamda kullanılan ama 
içi doldurulmayan ‘tüyü bitmemiş ye-
timin burada hakkı var’ sözünün içini 
doldurabilmek adına bu mantaliteyle 
Atiker Konyaspor’umuzu yönetmeye 
gayret ediyoruz. Kulübümüzün kasa-
sından çıkan her kuruşun hesabını en 
ince ayrıntılarına kadar yapıyoruz. Bu 

bağlamda göreve gelir gelmez yap-
tığımız açıklamalarda camiamızdan 
ve taraftarımızdan gizli saklı bir şey 
yapmayacağımızı ve mümkün olan 
her platformda da paylaşılabilecek 
her türlü bilgi, belge, doküman ile 
icraatları belirli aralıklarla yayınla-
yacağımızı ifade etmiştik. Sezon ba-
şından bu yana şeffaflık politikamız 
gereğince kamuoyu ile paylaştığımız 
bir takım icraatların yanında, hesap 
inceleme denetim raporları hazırla-
yarak şehrimizin yönetiminde söz ve 
yetki sahibi olan idari ve mülki amir-
lere gönderdik. 

Atiker Konyaspor’umuzun sağlam 
temellere oturması ve kendine büyük 
hedefler belirlemesi için kulübümü-
zün dernek/vakıf ciddiyeti ve anlayı-
şıyla yönetilmesi gerekmektedir. Ni-

tekim yönetim kurulumuzda her hafta 
yapmış olduğumuz toplantılarda kulü-
bümüz için yapılacak her şey oy birliği 
ile karar altına alınmaktadır. Kulüpte 
olan bitenler yönetim kurulundaki 
tüm arkadaşlarımızın bilgisi dahilin-
de gerçekleşmektedir. Öte yandan 
Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşları-
mız deplasman organizasyonlarını 
kendi ceplerinden karşılamaktadır. 
Bu hassasiyetle başladığımız görevi-
mize bundan sonra da aynı ciddiyet, 
şeffaflık ve anlayışla devam edeceğiz. 
İleriki dönemlerde denetleme kurulu-
muzun asli görevleri arasında yer 
alan incelemelerini ve icraatlarımızla 
ilgili raporları resmi internet mecrala-
rımızdan yayınlayacağız” ifadelerine 
yer verildi.
n SPOR SERVİSİ

İlk 8 haftanın VAR 
istatistikleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de ilk 8 haftada oynanan mü-
sabakalar sonrasında Video Yardımcı Hakem Sistemi 
(VAR) istatistikleri açıklandı. Spor Toto Süper Lig’in ilk 
8 haftasında toplam 458 pozisyon VAR tarafından ince-
lenirken; 15 gol, 6 penaltı, 8 kırmızı kart kararı olmak 
üzere toplam 29 karar düzeltildi. Böylece ortalama 2,48 
maçta bir karar değiştirildi. VAR sisteminin devreye gir-
mesinden sonra ilk 8 hafta itibarıyla geçen sezona göre 
kırmızı kart sayısı yüzde 16, sarı kart sayısı yüzde 12 ve 
faul sayısı yüzde 11 azalırken, topun oyunda kalma süresi 
ise maç başına 56 saniye artarak 54 dakika 52 saniyeye 
yükseldi. Düzeltilen kararların ortalama inceleme süresi 
1 dakika 18 saniye olarak gerçekleşirken, saha kenarı 
monitör incelemesinin yapıldığı pozisyonlarda bu süre 
ortalama 50 saniye daha arttı. İlk 8 haftada oynanan 72 
maçtaki 7.076 dakikalık toplam sürede teknik aksaklık-
lardan dolayı 16 dakika kesinti yaşandı. İlk kez uygulanan 
Video Yardımcı Hakem Sistemi böylece maçların toplam 
süresinin yüzde 99.77’lik bölümünde devrede kalarak 
Türk futboluna katkıda bulundu.  n İHA

Kayserispor’dan özel 
öğrencilere ziyaret

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile 
futbolcular, özel eğitim merkezindeki öğrencileri ziyaret 
etti. Merkez Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren merke-
zi ziyaret eden Sağlam ile futbolcular Muammer Yıldırım 
ve Silviu Lung’u öğrenciler, öğretmenler ve veliler kar-
şıladı. Sağlam ve futbolcular, Kayserispor atkısı hediye 
ettikleri çocuklarla pasta kesip, hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Gazetecilere açıklama yapan Sağlam, toplum için çok 
değerli insanların eğitim gördüğü bir merkezi ziyaret et-
mekten son derece mutlu olduklarını söyledi.  n AA

Türkmen: Her iki yarısı farklı müsabakalar oynadık
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. Hafta kar-

şılaşmasında deplasmanda Etimesgut 
Belediyespor ile oynanan müsabakasında 
2-0 yenik ayrılan Konya Anadolu Selçuks-
por’da Teknik Direktör Tayfun Türkmen 
açıklamalarda bulundu. Türkmen açıkla-
masında, “Son iki maçımızda birbirinin 
benzer durumları yaşadık. Her iki yarısı 
birbirinden farklı müsabakalar oynadık. 
Deplasmanda sentetik çimde oynamanın 
bize negatif etkileri oldu. Futbolcuları-
mız ilk kez böyle bir zeminde oynamanın 
konsantrasyon bozukluğunu da yaşadılar. 
Ancak buna rağmen kontrol altında tuttu-
ğumuz karşılaşmayı kaybetmek bizi üzdü. 
Şimdi vakit geçirmeden önümüzdeki Pa-
zar iç sahada oynayacağımız Manisa Bü-
yükşehir Belediyespor karşılaşmasında 
konsantre olmamız gerekli. Hazırlıkları-
mıza başladı. Tüm hesaplarımız galibiyet 
üzerine. Oyuncularım çok çalışıyor. Elle-
rinden gelini yaptıklarını söyleyebilirim. 

Pazar günü kendi sahamızda Manisa 
Büyükşehir Belediyespor karşısında kaza-
nan taraf olmak için elimizden gelen tüm 
gayreti göstereceğiz “ dedi.

YAVRU KARTAL’DA 
HAZIRLIKLAR BAŞLADI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. Hafta mü-
sabakasında iç sahada Manisa Büyük-
şehir Belediye Spor ile karşılaşacak olan 
Konya Anadolu Selçukspor hazırlıklarına 
başladı. Karatay Belediyesi Tatlıcak tesis-
lerinde Teknik Direktör Tayfun Türkmen 
ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştiri-
len çalışmada önceki gün deplasmanda 
oynanan Etimesgut Belediyespor müsa-
bakasında forma giyen oyuncular yeni-
leme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular 
ise 1 saat 15 dakika süren çalışmada koşu 
ve dar alanda pas çalışmalarının ardın-
dan 7’ye 7 çift kale maç ile antrenmanı 
tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’dan 
SOBE’YE 350 Bin TL!

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, ligin 5.haftasında oynanan Fenerbahçe maçının bilet 
gelirlerini Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’na bağışlama kararı almıştı. SOBE Vakfı’nı 
ziyaret eden yeşil beyazlı kulübün yöneticileri 350 Bin TL’lik temsili çeki törenle takdim etti

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu, Sü-
per Ligin 5. Haftasında iç sahada oynanan 
Fenerbahçe maçının masraflar çıktıktan 
sonra bilet satış gelirlerini Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Vakfı’na (SOBE) bağışla-
ma kararı almıştı. SOBE Vakfı’nda bugün 
düzenlenen törene Atiker Konyaspor adı-
na İkinci Başkan Selçuk Aksoy, Başkan 
Yardımcısı Celalettin Yılmaz, As Başkan 
Osman Koçak, Genel Müdür Bahri Bıçakçı, 
Vakıf Başkanı Mustafa Ak, Yönetim Kurulu 
Üyesi Mevlüt Büyükmesci, Selçuklu Bele-
diye Başkan Yardımcısı Ziya Yalçınkaya ve 
SOBE Genel Koordinatörü Fatma Güllüoğlu 
katıldı.

Fenerbahçe maçının hasılat geliri olan 
350.000 TL değerindeki temsili çek İkinci 
Başkan Selçuk Aksoy, Başkan Yardımcısı 
Celalettin Yılmaz, As Başkan Osman Koçak 
tarafından Vakıf Başkanı Mustafa Ak’a tes-
lim edildi. 

‘KELİMELERLE TARİFİ İMKANSIZ’
Törende bir konuşma yapan SOBE Vak-

fı Başkanı Mustafa Ak, “Tanınırlık açısın-
dan şimdiye kadar vakfımıza yapılmış en 
büyük destek” dedi. Ak konuşmasına şöyle 

devam etti: “Öncelikle Atiker Konyaspor’a 
bu yapmış olduğu jestten dolayı çok teşek-
kür ediyorum. Konyaspor’un yaptığı jest çe-
kin üzerinde yazan rakamdan kat kat daha 
fazla. Kelimelerle tarifi imkânsız. Yaptığı 
katkıyı, atlattığı eşiği anlatmak gerekiyor. 
Tanınırlık açısından şimdiye kadar vakfımı-
za yapılmış en büyük destek. Konyaspor’la 
bu organizasyonu yaptıktan sonra halkımı-
zın, ailelerimizin, kamuoyunun bize karşı 
alakaları kat kat artmış durumda. Onun için 

bu katkılarından dolayı Atiker Konyaspor’a 
çok teşekkür ediyoruz. Bu sezon ve önü-
müzdeki sezonlarda da kendilerine başarı-
lar diliyoruz.”

TÜM HAYIRSEVERLERİ 
SOBE’YE DAVET EDİYORUM

Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Ak-
soy ise, “Biz yönetim kurulumuzun almış 
olduğu kararla Fenerbahçe maçı bilet satış 
gelirlerini SOBE Vakfı’na bağışlayacağımı-
zı taahhüt etmiştik. Bugün de Konyaspor 

adına sosyal sorumluluk projelerinden bir 
tanesi için buradayız. Camiamız adına son 
derece mutluyuz gururluyuz. Bununla be-
raber SOBE’nin oluşmasında SOBE’nin ilk 
mimarı olan bugünkü Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a ve 
Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet 
Pekyatırmacı’ya ayrıca Vakıf Başkanımız 
Sayın Mustafa Ak’a ve yönetim kurulun-
daki tüm üyelere buraya verdikleri emek-
ten dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Bizim 
görevimiz taraftarlarımızın vermiş olduğu 
desteği bir köprü vazifesi yaparak SOBE’ye 
aktarmaktı. Umarım bunda da başarılı ol-
muşuzdur. Bu vesileyle de Konya’daki tüm 
hayırseverleri SOBE’ye davet ediyorum. 
Buranın farkındalığını artması için burada 
vakıf adına çalışan iş adamlarına da destek 
olmaları gerektiğini bir kez daha söylemek 
istiyorum. Umarım amacımız yerine ulaşır. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. Törenin sonunda Vakıf 
Başkanı Mustafa Ak SOBE’nin teşekkür pla-
ketini İkinci Başkan Selçuk Aksoy’a takdim 
etti.
n SPOR SERVİSİ



Rize maçı hazırlıkları 
tam gaz sürüyor

Atiker Konyaspor, dün öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde 
yaptığı antrenmanla 9.haftada deplasmanda oynayacağı Ç.Ri-
zespor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Ça-
lımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana 
milli takımlardan dönen Serkan Kırıntılı, Amir Hadziahmetovic, 
Deni Milosevic ve Nejc Skubic katılırken, bu isimlerden Nejc Skubic 
takımdan ayrı çalıştı. Uğur Demirok, Traore, Hurtado, Moke katıl-
madığı antrenman koşu, pas çalışması ve 5’e 2 ile başladı.

 Oyuncular pres ve top kapma çalışmasının ardından yapılan 
savuna-hücum çalışması ile antrenmanı tamamladılar.
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de 9.hafta 
heyecanı başlıyor

Süper Lig’de 9.hafta heyecanı bugün başlıyor. Galatasaray’ın 
kendi sahasında Bursaspor ile oynayacağı karşılaşma 20.30’da 
başlayacak ve Ali Palabıyık yönetecek. Bursaspor, bugün deplas-
manda oynayacağı Galatasaray maçından puan ya da puanlarla 
ayrılmayı hedefliyor.

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında bugün 
deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Lige istediği gibi başla-
yamayan ve ilk galibiyetini geçen hafta Ankaragücü karşısında alan 
Bursaspor, 8 puanla 14. sırada bulunuyor. Galatasaray ise, topla-
dığı 18 puanla ligin zirvesinde. Galatasaray ile Bursaspor, bugüne 
kadar Süper Lig’de 98 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsaba-
kalarda 52 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, 21 kez de 
yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 25 müsabakada ise kazanan 
taraf çıkmadı. Timsah bu maçlarda 81 kez gol sevinci yaşarken, sa-
rı-kırmızılı takım, 174 kez rakip fileleri havalandırdı. 

DEPLASMANLARDA 
KAZANAMIYOR 

Öte yandan yeşil-beyazlılar, deplasmanlarda oynadığı maçlar-
da 3 puana hasret. Bu sezon 4 deplasman maçından 3 puan çıkar-
tamayan yeşil-beyazlılar, ilk peşinde. Geçen sezon ile birlikte son 
6 deplasman maçında Bursaspor, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde 
etti. 
n İHA

RPS

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

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, ligin 
9.hafta maçında Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Bu 
karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ba-
yarslan’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay, Samet Ça-
vuş ve Abdulkadir Bitigen yapacak.  n SPOR SERVİSİ

Rizespor maçının 
hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu 
sahasında Atiker Konyaspor ile karşıla-
şacak Çaykur Rizespor’un teknik direktö-
rü Okan Buruk, “Atiker Konyaspor maçı 
çok önemli. Bu dönemdeki bütün maçlar 
final.” dedi. Buruk Konyaspor maçında 
sakatlıkları nedeniyle Braian Samudio, 
Marwane Saadane, Musa Çağıran ve 
Aminu Umar’dan yararlanamayacakla-
rını belirtti. Eksiklere rağmen tüm oyun-
culara güvendiklerini vurgulayan Buruk, 
“Milli takıma giden arkadaşlarımız vardı 
ve milli arada diğer oyuncu arkadaşla-
rımızı görme şansı bulduk. Faydalı bir 
milli ara geçirdik. Konyaspor maçına en 
iyi şekilde hazırlandık.” diye konuştu.

Okan Buruk, takımının çalışma tem-
posundan memnun olduğunu belirterek, 
“Atiker Konyaspor maçı çok önemli. Bu 
dönemdeki bütün maçlar final. En büyük 
desteğimiz seyircimiz. Stadı doldurma-

ları, takımı desteklemeleri çok önemli. 
Herkesi bu maça bekliyoruz. İnşallah 
maçtan sonra sevinen taraf olur yolumu-
za iyi şekilde devam ederiz.” ifadelerini 
kullandı.

Kadroda sezon başında yanlış yapı-
lanma olduğunu kaydeden Buruk, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“Kenarlarda üç oyuncumuz var. 
Umar, Samudio ve Süleyman Koç. En 
eksik olan bölgemiz kenar oyuncular. 
Alternatifleri yok. İkisi aynı anda eksil-
di. Konyaspor maçında o bölgeyi dol-
durmaya çalışacağız. Bu bölge ile ilgili 
seçim yapacağız. Oynayabilecek oyun-
cuları deniyoruz. Maç içerisinde hamle 
yapacağımız oyuncular ile ilgili bir çö-
züm arıyoruz.”

Okan Buruk, kazanmaya alışmak 
istediklerine dikkati çekerek, şu değer-
lendirmede bulundu: “Kazanan bir ta-

kım olmak istiyoruz. Bu da bizim puan 
durumumuzdaki yerimizi değiştirecek. 
Bu maç çok önemli. Ardından zor bir 
fikstüre gireceğiz. Taraftar bize çok bü-
yük destek verdi. Milli maçtaki tablo 
muhteşemdi. Aynı desteği bekliyoruz. 
Onlarla birlikte kazanan taraf olmak is-
tiyoruz. Konyaspor oyun içinde sürekli 
değişken oynuyor. Hücum hattında iyi 
oyuncuları var ve kadro derinliği çok 
iyi. Oyunun devamında hamle yapma 
şansları var. Bu ligin iyi oyuncularına sa-
hipler. Savunma ve orta sahada değiş-
kenlikleri oluyor. Deplasmanda iki maç 
kazandılar. İç sahada daha az sonuç alı-
yorlardı. Son Beşiktaş maçında berabe-
re kaldılar. İyi bir ekip ve iyi oyunculara 
sahipler. Sahamızda taraftarla birlikte 
göstereceğimiz direnç çok önemli.”

Teknik direktör Okan Buruk, ligin 
ikinci yarısında sorun yaşamamaları 

adına 20 puan barajına ulaşmaları ge-
rektiğini sözlerine ekledi.
n AA

Çaykur Rizespor taraftarına güveniyor

Çalımbay: 3 puandan 
başka seçenek yok

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Rize deplasmanında ellerinden 
geleni yapacaklarını, 3 puandan başka seçeneklerinin olmadığını söyledi. 

Hurtado’nun milli takımdan geç döndüğünü ve oynamayabileceğini belirten 
Çalımbay, genç oyuncu Mücahit hakkında da değerlendirmelerde bulundu

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü 
Rıza Çalımbay gündemi değerlendirdi. 
Beşiktaş maçında galibiyeti hak eden 
taraf olduklarını belirten Çalımbay Rize 
deplasmanında da 3 puandan başka se-
çeneklerinin olmadığını ifade etti. Duran 
top problemi ve genç oyuncu Mücahit 
hakkında da açıklamalarda bulunan 
Çalımbay, transfer isteğine de açıklık 
getirdi.

‘KAZANMAK İÇİN 
NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ’
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü 

Rıza Çalımbay, Rizespor maçı ile milli 
maç arasını değerlendirdi. Çalımbay 
yaptığı açıklamada, “Çaykur Rizespor 
ile karşılaşacağız. Rakibin önemli ek-
sikleri olsa da ligde kolay maç yok. 
Her maç çok zor. Zaten şu ana kadar 
olan bölümünde alınan sonuçlar bunu 
gösteriyor. Sürpriz sonuçlar alınıyor. 
Önemli dezavantajımız milli takıma 
gönderdiğimiz oyuncuların geç dönme-
si. Maça az bir zaman kaldı dönmeyen 
oyuncularımız var. Her takım için geçerli 
bu durum ama bizimkisi bir hayli sıkıntı-
lı. En önemlisi Hurtado. En geç o geldi. 
Rizespor hazırlıkları boyunca bizimle 
olamadı. Kullanıp kullanmama kararını 
maç günü vereceğiz. Bu tür sıkıntılarımız 
var ama kazanmaktan başka seçeneği-
miz yok. Kazanmak için ne gerekiyorsa 
yapacağız. Kolay maç değil. Rizespor 
için çok önemli maç. Yeni bir antrenör 
geldi. İyi bir hava yakaladılar. İyi sonuç-
lar aldılar. Zor maç. Bugüne kadar oldu-
ğu gibi oyundan kopmadan elimizden 
gelen gayreti göstereceğiz. Milli takıma 
gitmeyen arkadaşlarımızla iyi bir milli 
ara geçirdik. Tek sıkıntımız maç yapa-
madık. Gençlerbirliği takımı ile bir maç 
oynayacaktık. Sakat ve milli oyuncular-
dan dolayı sıkıntı yaşadılar. Son anda 
iptal oldu. Anlayışla karşıladık. Ardından 
Osmanlıspor ile anlaştık ama onlarla da 
son anda bir anlaşmazlık oldu. Anadolu 
Selçukspor’un da 1 gün önce maçı vardı 
ve hemen ardından hafta sonu oynaya-
cakları için onlarla da oynayamadık. 
Maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok. 
Kendi aramızda iyi antrenmanlar yaptık” 
ifadelerini kullandı.

DURAN TOPLARA OYUNCU 
VURDURMAYACAK!

Duran toplarda sorun yaşadıkları-
nı ve her gün çalıştıklarını ifade eden 
Rıza Çalımbay, “Duran toplara her gün 
çalışıyoruz. Gösteriyoruz arkadaşlara. 
Adı üstünde duran top. Burada bizim 
yapacağımız bir şey yok. Biz birinden bir 
oyuncuyu tutmasını istiyorsak, o oyuncu 
vurdurmayacak. Başka bir tarafı yok. 
Maalesef ne kadar çalışsak, ne kadar 
anlatsak neticede oyuncuya bağlı. İyi 
konsantre olmamışsa, vurduruyorsa 
yapacağımız bir şey yok. Elimizden 
geldiğince çalışıyoruz, gösteriyoruz. Bir 
ara durdurduk bu sıkıntıyı. Ta ki Göztepe 

maçına kadar. Beşiktaş maçında da 
çok üzüldük. O maç bizim hakkımız-
dı. Kaçırdığımız goller, kaçırdığımız 
penaltı. Belki o gol penaltı olsa o 
maç çok farklı olacak. Girdiğimiz po-
zisyonlardaki son pasları biraz daha 
iyi değerlendirseydik yine çok farklı 
olurdu. 10 kişiye karşı oynamak her 
zaman avantaj değildir. Atamadıkça 
dezavantaja dönüşür. Oyun olarak 
iyiydik aslında. Her türlü baskıyı da 
kurduk. Ama neticeye etki edemedik. 
Çok kaçırdık. Atmamız gereken golleri 
atamadık. Ben takımımdan memnu-
num. Son dakikalarda ağır bir hava 
vardı. Ona rağmen beraberlik golünü 
attık. Takımın oyunundan ve mücade-
lesinden memnunum. Evet bazı sıkın-
tılar var ama onu da devre arasında 
yapacağımız takviyeler ile çözeceğiz. 
Devre arasına kadar en az kayıpla git-
memiz lazım” dedi.

EKSİK BÖLGELERİ 
TAMAMLAMAMIZ GEREKİYOR
Rıza Çalımbay, takımından 

memnun olduğunu ancak eksik olan 
bölgeleri de tamamlamaları gerekti-
ğini ifade etti. Çalımbay, “Ben oyuncu 
arkadaşlarımızın hepsinden memnu-
num. Tabi ki eksik yerlerimiz vardır. 
Eksik yerlerimizi tamamlamamız ge-
rekiyor. Bu da bir gerçek. Benim oyu-
cularımdan memnuniyetsizliğim falan 
alakası yok. Öyle bir şey yok. Öyle 
bir şey olması mümkün değil. Çünkü 
ben arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu 
duruma geldiysek bu takımımız ile 
geldik. Onun için bu ayrı bir konu. Bir 
de eksik olan yerleri tamamlamak ayrı 
bir şey. Ben o oyuncu gidecek bu oyun-
cu gidecek, onun yerini şunu alacağız 
demiyorum. Eksikleri tamamlayacağız 
diyorum. Son dakika bizden Mehdi gitti. 
Ben gitmesini istemiyordum. Demek ki 
orada bir eksiğimiz var. Mesela takımı-
mızdan Eto’o gitti. Biz bir şey demedik. 
Neden? Çünkü bizim elimizde 3 tane for-
vetimiz var zaten. Adis, Yatabare ve Mü-
cahit var takımımızda. Mehdi’nin yerine 
bir tane adam alabilirdik. Amir Hadziah-
metovic çok iyi duruma gelirse belki de 
kimseyi almamıza gerek kalmayacak. 
Ya da başka bir arkadaşımız beklemedi-
ğimiz bir performans gösterirse kimseyi 
almayacağız. Kadromuz yeterli. Ama 
lig maçları var kupa maçları var. Bize 
oyuncu lazım. Oyuncularımızı hem lig 
hem kupada kullanırsak bir yere kadar 
kullanabiliriz. Bize şimdi kupa Kahra-
manmaraş takımı çıktı. Yine deplas-
mana gideceğiz. Ondan önce lig maçı 
oynayacağız. Kahramanmaraşspor’a 
karşı aynı kadroyu çıkaramayız ki. Ama 
bazen mecbur kalacağız belki ilk 11’de 
oynayan arkadaşı orada da oynatacağız. 
Benim anlatmak istediğim bu. Eğer iki 
kulvarda da gitmek istiyorsak, hiçbir böl-
gede sıkıntı yaşamamamız gerekiyor” 

ifadelerini kullandı.
‘BULDUĞUN POZİSYONU ATACAKSIN!’

Çalımbay, öne geçtikleri maçlarda 
kolay puan kayıpları yaşadıklarını ifade 
etti. Çalımbay, “Kaybettiğimiz puanları 
da çok kolay kaybettik. Mesela Antal-
yaspor maçı. 3-1 öndeyiz. O maçı o 
şekilde bitirmemiz lazım bizim. 3-1 iken 
bir sürü pozisyona girdik. 4 yapacağız 5 
yapacağız. Bursaspor maçında 1-0 ga-
lipsin. Bir sürü pozisyon var atacaksın. 
Beşiktaş maçında penaltı tam zama-
nında geldi. İkinci golü atacaksın. Veya 
girdiğin pozisyonları değerlendirecek-
sin. Ama ben oyucu arkadaşlarımdan 
çok memnunum. Sadece bazı eksik 
bölgelerimiz var. O da her takımda var. 
Hala oyuncu arıyorlar. Açın gazeteleri 
bizi yazmalar ama Fenerbahçe, Beşik-
taş, Galatasaray hala oyuncu arıyor. O 
geldi bu gitti. Konuşuluyor bunlar. Ama 
ben takımımdan çok memnunum. Hem 
arkadaşlarımızın çalışmasından hem 
performansından memnunum” görüşle-
rine yer verdi.

HAZIR OLMAYAN 
 OYUNCUYU OYNATMAM

Tecrübeli teknik adam genç oyuncu 
Mücahit Can Akçay hakkında değerlen-
dirmelerde bulundu. Diğer oyunculara 
da değinen Çalımbay, hazır olmayan 
oyuncuyu oynatmayacağını dile ge-

tirerek, “Mücahit Can Akçay’ın acele 
etmemesi gerekiyor. Biz onu değerlen-
direceğiz. Buradaki en büyük sıkıntı çok 
acele ediliyor. Mesela Hurtado niye oy-
namıyor dendi. Ondan sonra Traore ile 
ilgili konuşuldu. Amir dendi. Herkesle 
ilgili konuşuldu. Hazır olmayan oyuncu-
yu ben oynatmam. Hurtado, Dünya Ku-
pası’ndan sona topa dahi dokunmamış 
45 gün. Bu oyuncudan beklenti fazla. 
Ben bu oyuncuyu oynatırsam o beklen-
tiyi alamayabilirsin. Onun için bekle-
yeceğiz. Mücahit de yeni. Önünde Adis 
ve Yatabare gibi çok iyi iki oyuncu var. 
Mücahit’in onlardan öğreneceği çok şey 
var. Ama onu da kullanacağız biz. Yeni 
Amasyaspor maçının ikinci yarısında 
onu oynattık. Çünkü lazım olacak bize. 
Belki yeri gelecek Adis ve Yatabare’yi 
kullanamayacağız. Mücahit’i oynataca-
ğız. Onun için hepsi zamanla. Örneğin 
Amir, o da büyük sakatlık yaşamış. Ya-
vaş yavaş oynayacaklar. Fallou Diagne 
geldi takıma. Adam kimseyi tanımıyor. 
Ben onu direkt oynatmam. Ama hazır-
dır, oynar hemen. Geçen maçta oynadı. 
Zamanla hepsi iyi duruma gelecek. Me-
sela Vedat şu an iyi durumda. Her an oy-
nayabilir. Oynamaları zaten bana bağlı 
değil, kendilerine bağlı” dedi.
n YUNUS ALTINBEYAZ
/MUHAMMED SAYDAM


	Yenigun1
	Yenigun2
	Yenigun3
	Yenigun4
	Yenigun5
	Yenigun6
	Yenigun7
	Yenigun8
	Yenigun9
	Yenigun10
	Yenigun11
	Yenigun12
	Yenigun13
	Yenigun14
	Yenigun15
	Yenigun16

