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Helvacızade 
Grubu’na iki ödül

ATO Congresium’da gerçek-
leştirilen 7. Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri 
Ödül Töreni’nde Helvacızade 
Gurubu’na 2 ödül verildi. Ödülü 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın elinden 
Helvacızade Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil ve Zade Vital 
Genel Müdürü Taha Büyükhel-
vacıgil aldı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

VALİ TOPRAK’TAN 
KGC’YE ZİYARET

‘KONYA HALKINA HİZMET
ETMEK İÇİN BURADAYIZ’

Gazetecilere başarılar diledi

İl Emniyet Müdürü Aydın:

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Gazete-
ciler Cemiyeti yönetimi ile kahvaltıda bir araya gel-
di. Konya basınını sürekli takip ettiğini belirten Vali 
Toprak, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa 
Özdemir nezdinde basına çalışmalarında kolaylık-
lar diledi.

Konya’da suç ve suç örgütleriyle yürütülen müca-
dele hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdürü Mus-
tafa Aydın, başta uyuşturucu, kumar ve trafik terörü 
olmak üzere suç unsurlarıyla mücadeleyi artırdıkla-
rını, amaçlarının Konya’ya hizmet olduğunu söyledi.

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE
04 Su, gıda ve enerji 

hayati önem taşıyor 06 Dolandırıcılardan 
2 milyonluk vurgun! 10 ‘Aliya İzzet Begoviç 

bir Osmanlı evladıdır’

Selçuklu Belediyesi, 
‘Sıfır Atık” 
çalışmalarına 
sürdürdüğü 
projelerle tam 
destek veriyor. Bu 
kapsamda İlçede 
son 5 yılda 91 bin 
153 ton karışık 
ambalaj atığı 
toplanarak; 700 
bin adet ağacın 
kesilmesi önlendi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Sıfır Atık’ başarısı Çocukların gözdesi Geleceğimiz önemli 
Üç farklı konseptiyle 
Türkiye’de bir ilk 
olma özelliği taşıyan 
Meram Belediyesi 
80 Binde Devr-i Alem 
Parkı, ilk ve orta 
öğretim okullarının 
bir haftalık ara tatile 
girmesiyle çocukların 
ve ailelerinin cazibe 
merkezlerinden biri 
oldu. 
n HABERİ 
SAYFA 12’DE

Karatay Belediye-
si’nin gençlere ve 
eğitime yönelik 
hayata geçirdiği 
projelere değinen 
Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kıl-
ca, “Gelecek nesil-
lerin yetişmesine 
ve gelişmesine 
çok özel bir önem 
veriyoruz” dedi.
n HABERİ 
SAYFA 7’DE

Kaliteden ödün 
vermiyorlar

Yapı ruhsatında 
Konya 3. oldu

Isıl işlem sektöründe Konya’nın 
bir merkez olmasını sağlayan 
Teknik Isıl İşlem, kaliteden 

ödün vermiyor. Birçok ihracatçı 
firmanın iş ortağı olan Teknik 

Isıl İşlem, adından söz ettirecek 
işlere imza atıyor.  

n SAYFA 2’DE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü verilerine 
göre Konya 2019 yılı Ocak – Eylül 
döneminde yapı ruhsatı verilen 
bina sayısında bin 903 bina ile 
Türkiye genelinde 3. sırada yer 

aldı.  n SAYFA 12’DE

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Selçuklu Belediyesi, Meram 
Belediyesi ve Karatay 
Belediyesi’nin hissedarı olduğu 
Özel Büyükşehir Hastanesi’nin 
satışıyla ilgili süreç uzun süredir 
Konya kamuoyunu meşgul 
ediyordu. 
Özel Büyükşehir Hastanesi’nin 
hisselerinin ve ruhsatının satışı için 
başlatılan süreç belli bir noktaya 
geldi. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yayınlanan resmi ilana 
göre hisselerin satışı için ihale 3 
Aralık Salı günü yapılacak.
n HABERİ SAYFA 9’DA

3 Aralık’ta satışa sunulacak

Tarımda zirvedeyiz
Tarım şehri olma unvanını koruyan Konya, üretim miktarına göre Türkiye genelinde 

15’e yakın üründe birinci, 9 üründe 2., 3 üründe ise 5. sırada yer alıyor
BİRÇOK ÜRÜNDE 
İLK SIRALARDA

Türkiye’nin tahıl ambarı olan 
Konya, Türkiye’de üretilen 25 
üründe ilk üç sırada yer alıyor. 
Buğdayın yüzde 10’u, arpanın 
yüzde 14’ü, kuru fasulyenin yüz-
de 24’ü, şekerpancarının yüzde 
29’u, havucun yüzde 66’sı, ayçi-
çeğinin yüzde 16’sı dane mısırın 
yüzde 19’u, kimyonun yüzde 
45’i, Haşhaşın yüzde 26’sı, pa-
tatesin yüzde 13’ü Konya’nın 
bereketli topraklarından elde 
ediliyor.

‘TARIM ŞEHRİ 
UNVANINI KORUYOR’

Konya üretim ve tarımsal des-
tekler ile tarım şehri unvanını 
koruduğunu belirten Konya İl 
Tarım ve Orman Müdürü Ali Er-
gin, “Türkiye genelinde büyük 
çapta tarım yapan bir il olarak ta-
rım şehri sıfatıyla bütün ürünler-
de çalışmalarına devam ediyor. 
Konya’yı tarım şehri olarak ad-
landırmamızın en büyük sebebi 
ürettiğimiz ürünlerde Türkiye 
genelinde ilk 3 sırada yer alma-
mız” dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE Ali Ergin
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26 yıllık tecrübesiyle, istenilen 
sürede ve kalitede en uygun fiyatla 
her türlü ısıl işlemi yapmak için bü-
tün sanayicilerin hizmetinde olan 
Teknik Isıl İşlem, büyüyerek yoluna 
devam ediyor. 1987 yılında Kara-
tay Sanayiinde atölye ölçeğindeki 
işletmesinde makine ve takım üre-
ticilerinin parçalarına sementasyon 
işlemi yaparak faaliyete başlayan 
teknik Isıl İşlem, bugün yaklaşık 5 
bin metrekarelik üretim alanıyla, 
aylık ortalama bin tonluk kapasi-
tesiyle hizmet veriyor.  Otomotiv, 
makine, hidrolik, pnömatik ve zi-
raat endüstrilerine yönelik üretim 
yapan kuruluşlara ısıl işlem, yüzey 
kaplama ve laboratuar hizmetlerini 
en son teknoloji kullanarak, 7/24 
saat esasına göre yapan Teknik Isıl 
İşlem, bu anlamda ihracatçı firma-
ların en önemli iş ortakları arasında 
yer alıyor. 

İLK 3’E GİRERİZ 
Çalışma alanları ve Konya sa-

nayisiyle ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Teknik Isıl İşlem Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Büyükdi-
şikitli, ısıl işlem anlamında Türki-
ye’de ilk 3’e giren bir firma olduk-
larını söyledi. Aylık bin tona yakın 
kapasitelerinin olduğunu belirten 
Büyükdişikitli, “Biz fason ısıl işlem 
yapıyoruz. Aylık bin tona yakın ka-
pasitemiz var. 600-700 tonunu şu-
anda çıkartıyoruz. Bu ölü zamanı. 
Geçen yıldan beri piyasada durgun-
luk var. Tam kapasiteyle bin tonun 
üzerine çıkarız. Türkiye’de kapasite 
anlamında ilk 3’e gireriz” dedi.  
YAPTIĞIMIZ İŞLER İHRAÇ EDİLİYOR

Teknik Isıl İşlem olarak, birçok 
ihracatçı firmaya iş yaptıklarını dile 
getiren Büyükdişikitli, “Kuruluşu-
muzda ıslah, sementasyon izoter-
mik tavlama Alüminyum ısıl işlemi, 
normalizasyon, yumuşatma yaşlan-
dırma ve gerilim giderme işlemleri 
yanında fosfat, siyahlaştırma kap-
lamaları ile akımsız nikel kaplama-
ları da yapılmaktadır. Isıl işlem ve 
kaplama işlemi yapmış olduğumuz 
ürünlerin yaklaşık yüzde 50’si müş-
terilerimizin üretmiş olduğu nihai 
ürünler üzerinde ihraç edilmekte-
dir. Biz dolaylı yoldan ihracatçıyız. 
Biz müşterinin ihracat yaptığı ürün-
leri sertleştiriyoruz çünkü. Büyük 
firmaların işlerini yapıyoruz. Müşte-
rilerimizin büyük çoğunluğu ihracat 
yapan firmalar” diye konuştu. 

SON TEKNOLOJİ ISIL İŞLEM 
Son teknolojiyle çalıştıkları-

nı vurgulayan Büyükdişikitli, “Bu 
işlemler en son teknolojiye sahip 
Atmosfer kontrollü fırınlarda, at-
mosfer kontrollü kontinü fırında, 
tuz banyolarında ve kamara tipi 
meneviş fırınlarında gerçekleştiril-
mektedir. Ürünlere uygulanan ısıl 
işlem proseslerinin kontrollü şart-
lar altında yürütülmesi ve istenen 
ürün şartlarının sağlanması için 
üretimin her aşamasında sıkı bir 
kalite kontrol yapılmaktadır. Sahip 
olduğumuz metalografi laboratu-
arında ise spektral analiz, sertlik 
ve etkili sertlik derinliği testleri ve 
mikro yapı incelemeleri yapılmak-
tadır” şeklinde konuştu. 

TÜRKİYE’DE BİRÇOK İLE 
İŞ YAPIYORUZ

Teknik Isıl İşlem olarak Türki-
ye’nin dört bir tarafına iş yaptıkla-
rının bilgisini veren Büyükdişikitli, 
sözlerine şöyle devam etti, “Genel-
de Konya’ya çalışıyoruz. Ama Ga-

ziantep, Adana, Urfa, Muş, Van’a 
kadar çalıştığımız firmalar var. Af-
yon, Eskişehir gibi yakın illerden 
firmalarımız var. Konya Isıl İşlemde 
Türkiye’de merkez.  Konya sanayisi 
büyük olduğu için büyük iş yapıyo-
ruz.

BÜYÜK OLMALIYIZ!
Konya’nın sanayisi üzerine de 

değerlendirmeler yapan Büyükdi-
şikitli, Konya’nın sanayide büyük 
bir potansiyeli olduğunu ancak bu 
potansiyeli değerlendiremediği-

ni söyledi. Büyükdişikitli sözlerini 
şöyle sürdürdü, “Konya’nın büyük 
potansiyeli var ama bunu tam de-
ğerlendiremiyoruz şuanda. Çünkü 
limanlara uzağız. Biz genelde Arap 
ülkelerine çalışıyoruz. O yüzden li-
mana uzak olmamız, bizi olumsuz 
etkiliyor. 

Serbest bölge kurulsa, büyük 
avantaj olur. Kayseri mesela, Mer-
sin limanına kadar trenle götürü-
yor, oradan ihracat yapıyor.  Ciddi 
firmalar olmasa biteriz. Çok küçük 
firmalar açılıyor. Firmaları dev ya-
pamıyoruz. 3 sene çalışan işyeri 
açıyor, askerden gelen iş yeri açı-
yor. Böyle olmaması lazım. Bu bizi 
küçültüyor. Bunun yerine dev fir-
malar olmamız lazım. 

Konya’da 3-5 firma var bu şe-
kilde dev olabilen. Bir de daldan 
dala atlıyoruz. Tek alanda uzman-
laşma işi yok bizde. Bir işi yapıyo-
ruz, o işi yaparken başka işe ge-
çiyoruz. Adam sanayici, restoran 
açıyor. Böyle olmaması lazım.”

SANAYİYE AĞIRLIK VERMELİYİZ
Türkiye ekonomisinin son dö-

nemlerde büyük sıkıntılar yaşadı-
ğını, bu sıkıntıların aşılabilmesi için 
üretime odaklanmak gerektiğinin 
altını çizen Büyükdişikitli, şunları 
kaydetti, “Ekonomide büyük sıkın-
tılar. Bizim tarım ve sanayiye büyük 
ağırlık vermeliyiz. 

Özellikle Konya’ya su getiril-
mezse olmaz. Bir şekilde Konya’ya 
suyu getirmek lazım. Böylece ta-
rımı geliştirebiliriz. Tarımın geliş-
mesi, sanayiyi de doğrudan etkile-
yecektir. Böylece tarım ve sanayiye 
ağırlık verelim ki, üretimimizi ar-
tıralım. İnşaatla büyüyemezsiniz. 
İnşaat 5 sene gider, 6. sene biter. 
Bizim derdimiz sanayiyi geliştirmek 
olmalı. Bizim kalkınmamız lazım. 
Bir Hollanda’yı geçmemiz lazım. 
10 milyonluk Hollanda 190 milyar 
dolarlık tarım ihracatı yapıyor, 85 
milyonluk Türkiye 17 milyar dolar 
tarım ihracatı yapıyor. Daha biz 
krom, nikel üretemiyoruz, öyle bir 
fabrikamız yok. Krom madenimiz 
var, nikel çıkıyor ama üretimimiz 
yok.”
 n ABDULLAH AKİF SOLAK

Isıl işlem sektöründe Konya’nın bir merkez olmasını sağlayan Teknik Isıl İşlem, kaliteden ödün vermiyor. 
Birçok ihracatçı firmanın iş ortağı olan Teknik Isıl İşlem, adından söz ettirecek işlere imza atıyor 

Isıl işlemin ustası

Adnan Büyükdişikitli
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Türkiye’nin hububat üretimin önemli bölümünün karşılandığı ve ‘tahıl ambarı’ olarak nitelendirilen Konya, ürettiği ürünler ile tarım şehri unvanını 
koruyor. Konya, üretim miktarına göre Türkiye genelinde 15’e yakın üründe birinci, 9 üründe 2., 3 üründe ise 5. sırada yer alıyor

Konya tarımda zirvede

Türkiye’nin hububat üretimin 
önemli bölümünün karşılandığı ve 
‘tahıl ambarı’ olarak nitelendirilen 
Konya, hükümetin reformları sa-
yesinde, tarımdan sanayiye, ulaş-
tırmadan haberleşmeye, eğitimden 
sağlığa, kültürden turizme kadar 
her alanda büyük bir atılım içeri-
sinde. 

Tarım şehri olarak nitelendi-
ren Konya aynı zamanda bir sa-
nayi merkezi, bir ticaret merkezi, 
bir üniversite ve bilim şehri ile bir 
kültür turizm merkezi haline geldi.  
Konya, Türkiye’nin tarım alanla-
rının yaklaşık yüzde 8’ine karşılık 
gelen 2 milyon hektar tarım alanıy-
la, en büyük tarım alanına sahip il 
konumunda.  

Türkiye’nin tahıl ambarı olan 
Konya, Türkiye’de üretilen 25 
üründe ilk üç sırada yer alıyor. Ül-
kemizde üretilen buğdayın yüzde 
10’u, arpanın yüzde14’ü, kuru fa-
sulyenin yüzde 24’ü, şekerpanca-
rının yüzde 29’u, havucun yüzde 
66’sı, ayçiçeğinin yüzde 16’sı dane 
mısırın yüzde 19’u, kimyonun yüz-
de 45’i, Haşhaşın yüzde 26’sı, pa-
tatesin yüzde 13’ü Konya’nın bere-
ketli topraklarından elde ediliyor. 

Konya aynı zamanda 308 bin 
tonluk bir üretim potansiyeli ile 
Türkiye’nin tohum üretiminin yüz-

de 29’unu karşılıyor.
KONYA ÜRETTIĞI ÜRÜNLER ILE 

ZIRVEDE YER ALIYOR
Tarım şehri Konya ürettiği 

ürünler ile Türkiye genelinde sıra-
lamalarda önemli sıralarda yer alı-
yor. Konya’nın ürettiği 15’e yakın 
üründe birinci sırada. 9 üründe 2., 
3 üründe ise 5. sırada yer aldığına 
dikkat çeken Konya İl Tarım ve Or-
man Müdürü Ali Ergin, “Konya 2. 2 
Milyon kişi nüfusu, 102 bin çiftçi ve 
bu çiftçilerin 89 bini Çiftçi Kayıt Sis-
temi (ÇKS) kayıtlı.  Tarım alanlarına 
baktığımızda 8.16 milyon dekar ça-
yır- mera alanlarımız, işlenen tarım 
alanlarımız ise 25,5 milyon tarım 
alanlarının yüzde 70’de işlenen ta-
rım alanları olarak görülmekte.

 Ekonomik olarak sulanabilir 
arazilerin yüzde 30’unu oluştu-
ruyor.  Türkiye genelinde büyük 
çapta tarım yapan bir il olarak ta-
rım şehri sıfatıyla bütün ürünlerde 
çalışmalarına devam ediyor. Kon-
ya’yı tarım şehri olarak adlandırma-
mızın en büyük sebebi ürettiğimiz 
ürünlerde Türkiye genelinde 1-2-3 
sırada yer almamız. Konya ürettiği 
15 yakın üründe birinci sırada. 9 
üründe 2.ci. 3 üründe ise 5. sıra-
dayız.  Konya Tahıl ambarı olarak 
biliniyor. En çok ürettiğimiz ürünler 
Buğday ve arpa. Bunların ardından 

şeker pancarı, havuç, kuru fasulye, 
kimyon ve sertifikalı tohum üretimi 
geliyor.  Konya’nın sertifikalı tohum 
üretiminde ciddi bir potansiyelinin 
olduğunu görüyoruz. Sertifikalı 
tohum tarımın önemli hammad-
desidir.  Çiftçinin daha fazla ürün 
elde edebilmesi için.  Ektiği ürünün 

karşılığında daha kaliteli bir ürün 
alabilmesi için. Bakanlığımızın des-
tek verdiği en önemli desteklerden 
birisidir. 

Konya Türkiye’nin sertifikalı 
tohum üretiminin yüzde 29’unu 
yaklaşık 308 bin tonunu Konya’da 
üretmekteyiz. Buda bizim kalite-
li hububat üretiminin çiftçimizin 

bilinçli olduğunu göstermektedir” 
ifadelerini kullandı.
‘TARIM ŞEHRI UNVANINI KORUYOR’

Konya üretim ve tarımsal des-
tekler ile tarım şehri unvanını ko-
ruduğunu belirten Ergin, “Konya 
meyve ve sebze üretimi ile adından 
söz ettiriyor. Bu yıl kiraz üretimi ya-
pan çiftçilerimizin ihracata yönelik 
ürünleri olmasından dolayı ciddi 
para kazandırlar. 

Konya kiraz üretiminde de bi-
rinci sırada yer alıyor.  Konya’nın 
değişik sezonlarda farklı rakam-
larda kiraz üretimi var.  Yine Kon-
ya’da domates üretimi ile ilgili ciddi 
çalışmalar var. Konya 2018 yılında 
ürettiği 250 bin ton ile öne çıkıyor. 
Yine Konya silajlık mısır üretiminde 
1.8 milyon üretim ile ikinci sırada 
yer alıyor. Konya’daki hayvan varlı-
ğımızın son 10 yılda küçükbaş hay-
van varlığında atışların olduğunu 
görüyoruz. Büyükbaş hayvan varlı-
ğına baktığımız zaman son 10 yılda 
2 katına artığını görüyoruz. Yem ve 
silajlık mısır ekiminin bu yönden 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Silajlık mısır üretimi hayvancılıkta 
kaba yem önemli olduğu için bun-
ları üreten en önemli il konumun-
dayız.   Konya üretim ve tarımsal 
destekler ile tarım şehri unvanını 
koruyor” dedi.

‘KONYA’DA BILINÇLI 
TARIM YAPILIYOR’

Konya’da bilinçli tarım yapıldı-
ğına dikkat çeken Tarım ve Orman 
İl Müdürü Ergin, “Konya son yıl-
da Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) verilerine göre tarımsal hâ-
sılada 4,5 kat arttı. Yine tarımsal ih-
racat 18 kat arttı. Bu veriler bizlere 
Konya’da ciddi bir tarımsal faaliyet 
olduğunu ve bu faaliyetinin de bi-
linçli bir şekilde yapıldığını gösteri-
yor.  

Bizler 180 bin dekarda iyi ta-
rım destekleri veriyoruz.  45 bin 
dekar civarında da organik üretim 
yapıyoruz.  Konya olarak sulama 
sisteminde yağmurlama ve damla-
ma sistemine geçmemiz gerekiyor. 
Çiftçilerimizin birçoğu bilinçli oldu-
ğu için birçoğu bu sistemi kullanı-
yor. Çiftçilerimiz teknik gelişmeleri 
yakından takip ediyor.  Kapalı sis-
temler ile arazilere ulaşan suyun 
kaybını en aza indirmek için uğra-
şıyoruz” diye konuştu.

‘KONYA TARIMI IÇIN ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDECEĞIZ’

Konya Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü olarak Konya tarımı için 
çalışmaya devam edeceklerini ifade 
eden Ergin, “Konya Türkiye’nin en 
büyük et, süt ve yumurta üreticisi 
konumunda olup 69.321 ton kırmı-

zı et, Konya yıllık 1 milyon 377 bin 
484 ton süt üretiminin yüzde 6’sını 
, 3.465.750 adet yumurta üretimi 
ile ülke üretiminin yüzde 18’ini 
karşılıyor. Konya’ya bakanlığımız 
2002 -2019 arasında 8 Milyar 
375,4 destek ödediğini söyleyebili-
riz.  Yine Konya’ya Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Prog-
ramı kapsamında 233,7 milyon TL 
destek verdi bakanlığımız. Bu des-
tekler sayesinde 3.785 kişi istihdam 
edildi. Konya tarımının ilerlemesi 
ve gelişmesinin devam etmesi için 
Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü 
olarak çalışmalarımızı sürdürece-
ğiz” dedi.

İşte Konya’nın üretiminde öne 
çıkan ürünler;

Türkiye genelinde birinci olan 
üretimler; Arpa, buğday, şeker 
pancarı, havuç, kuru fasulye, kim-
yon, sertifikalı tohum üretimi, lale, 
büyükbaş hayvan, süt üretimi, yu-
murta üretimi, kiraz, Macar fiğ yeşil 
ot, dane mısır.

Türkiye genelinde üretim-
de ikinci olan ürünler; Slaj mısır, 
ayçiceği yağlık, haşhaş, bezelye, 
patates, vişne, küçükbaş hayvan, 
yumurta tavuğu.Türkiye genelinde 
üretimde üçüncü olan ürünler; ka-
bak çerezlik, kavun, kanola, aspir, 
iğde. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tarımda önemli bir yere sahip olan Konya’da büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı ile süt üretimi de hatırı sayılır bir yerde.

Ali Ergin
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KSO üyelerine KGTÜ’de yüzde 10 indirim
Konya Sanayi Odası (KSO) ve 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
(KGTÜ) arasında ‘Eğitim İş Birliği 
Protokolü’ imzalandı.

Protokole göre, KSO üyesi sa-
nayiciler, çalışanları ve eşleri ile 
birinci derecede yakınlarına KGTÜ 
tarafından lisans ve lisansüstü 
programlarda yüzde 10 indirim uy-
gulanacak. Ayrıca KSO üyeleri, KG-
TÜ’nün Teknoloji Transfer Ofisi’nin 
hizmetlerinden yüzde 10 indirimli 
yararlanacak.

Protokol imza töreninde konu-
şan Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Konya sanayisi 
ve Konya ekonomisi hakkında bil-
gi verdiği sunumunda, Konya’nın 
üretim ve yatırım üssü olması için 
çalıştıklarını söyledi. Bu amaç doğ-
rultusunda birçok kurum ve üni-
versite ile de iş birliği içinde olduk-

larını, ortak projeler geliştirdiklerini 
belirten Kütükcü, “Biz ülkemiz için, 
şehrimiz için, kurumlarımız için bir 
tuğla daha koyabilir miyiz, daha 
fazla nasıl katkı sağlayabiliriz diye 
düşünüp, bu doğrultuda çalışma-
larımızı yürütüyoruz. Bu bağlam-

da da birçok kurum ve kuruluş ile 
üniversiteler ile yakın çalışma me-
saisi içerisinde bulunuyoruz. Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitemizde bu 
kurumlarımızdan bir tanesi. Üni-
versite ile ilişkilerimizi daha da ge-
liştirmeyi ve önümüzdeki süreçte 

ortak çalışma alanları oluşturmayı 
biz de arzu ediyoruz” dedi.

“KGTÜ’NÜN ASIL 
SAHİBİ KONYALILAR”

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

tek taraflı olarak değil, her yönüy-
le gelişen bir sanayi yapısına sahip 
olduğunu ve bunun da sevindiri-
ci olduğunu belirtti. Gıda sektörü 
ile sanayinin iç içe olduğunu ifade 
eden Çakır, “Konya sanayisinin bir-
çok alanda üretim başarısı göster-
mesi, farklı sektörlerde öne çıkan 
bir sanayi yapısına sahip olması bizi 
ziyadesiyle umutlandırdı. Birçok 
sanayicimizin anne ve babası pan-
car tarlalarında çok emek sarf et-
tiler. Bizim üniversitemizi de onlar 
kurdu. Üniversitenin sahibi onlar. 
Öyle olunca Konya Sanayi Odamı-
zın da, üniversitemizi sahiplenmesi 
ve ortak çalışmalar yapmamız bizi 
mutlu ediyor. Konya Sanayi Oda-
mıza teşekkür ediyorum” ifadeleri-
ni kullandı.

PROTOKOLÜN KAPSAMI
Konuşmaların ardından iki 

farklı protokol imzalandı. Pro-
tokol kapsamında, KSO üyeleri 
ve çalışanları ile eş ve 1. derece 
yakınları lisans ve lisansüstü ka-
zandıkları programa yüzde 10 
burslu kayıt olabilecekler. KSO ve 
üyeleri, proje ve araştırmalarında 
KGTÜ TTO faaliyet alanına giren 
tüm konularda yüzde 10 indirimli 
danışmanlık hizmeti alabilecek-
ler. KSO personeli ise lisansüstü 
programlardan yüzde 20 burslu 
yararlanacak.

Ayrıca, KSO aracılığıyla KG-
TÜ’de öğrenim görmek üzere kayıt 
yaptıran uluslararası öğrenciler bir 
yıllık eğitim ücreti üzerinden yüzde 
30 burslu kayıt yaptırabilecekler, 
bu öğrencilerin yurt dışı stajların-
da staj yeri bulma konusunda KSO 
destek verecek.
n İHA

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) ile Türk Havacılık Uzay Sa-
nayii A.Ş (TUSAŞ/TAI) arasında eği-
tim, öğretim ve araştırmaya yönelik 
diyalog geliştirmek ve kalıcı kılmak 
üzere gerekli koşulları düzenlemek 
amacıyla işbirliği protokolü imza-
landı. Protokol; lisansüstü eğitime 
yönelik ortak tez ve proje çalışmaları 
gerçekleştirilerek özellikle öğrencile-
rin TUSAŞ’ın laboratuvar ve teçhi-
zat alt yapısı ile tesislerini kullanarak 
akademik çalışmalar yapabilmeleri-
ne imkân tanıyacak. Konya Teknik 
Üniversitesi ile Türk Havacılık Uzay 
Sanayii A.Ş arasında 2019-2020 
akademik yılından itibaren geçerli 
olacak protokol, Konya Teknik Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik ile TUSAŞ/TAI Genel Müdü-
rü Prof. Dr. Temel Kotil tarafından 
imzalandı. 

ORTAK TEZ VE PROJE 
ÇALIŞMALARI YAPILACAK 

Bu kapsamda; Konya Teknik 
Üniversitesinin lisans ve lisansüs-
tü öğrencileri, öğretim üyeleri ve 
personeli bitirme projesi veya tez 

çalışmalarında TUSAŞ’ın tesis ve la-
boratuvar olanaklarından faydalana-
bilecek. TUSAŞ, her yıl üniversitenin 
öğrencileri, öğretim üyesi ve idari 
kadrosu tarafından inceleme gezi-
si yapılmasını sağlayacak.  Protokol 
kapsamında Ayrıca Konya Teknik 
Üniversitesi, TUSAŞ personeline 
özel alanlarda mutabakat ile lisan-
süstü eğitim verecek. TUSAŞ’ın ilgi 
alanına giren bitirme projesi ve tez 

konularını seçmesine teşvik edecek.  
KTÜN öğrencilerinin iş hayatı ile 
bütünleşmesine yönelik çalışmalara 
önem verdiklerini ifade eden Konya 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Babür Özçelik, “Konya Teknik 
Üniversitesi olarak bilim, teknolo-
ji ve öğretim alanında önemli bir 
rol üstlenmekteyiz. Üniversitemiz, 
özellikle alanında uzman akademik 
kadrosu, nitelikli lisans ve lisansüstü 

mezunlarıyla ülkemizin kalkınması-
nı destekleyecek, ülke katma değe-
rine katkı sağlayacak yeni projelere 
geliştirebilecek bir alt yapıya sahip-
tir. Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş 
ile imzaladığımız bu projeyle de üni-
versitemizin imkânlarını geliştirme-
ye ve öğrenci ve öğretim elemanla-
rımızın motivasyonlarını üst düzeye 
çıkartmayı hedefliyoruz.” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Helvacızade 
Grubu’na iki ödül

‘Kardeşim Olur musun?’
Türkiye’ye örnek oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın katılımıyla ATO 
Congresium’da gerçekleştirilen 7. 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 
Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni ger-
çekleştirildi. Gerçekleştiren ödül 
töreninde Ülke ve Konya ekono-
misine büyük katkılar yapan Zade 
& Zade Vital Ar-Ge merkezleri Ar-

Ge merkezi B gurubu 2. si olarak 
ödüllendirildi. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’ın elinden 
ödülü Helvacızade Şirketler Gru-
bu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil ve Zade Vital Ge-
nel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil 
aldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediye-
si Gençlik Meclisi, savaş ve çeşitli 
nedenlerle Türkiye’ye sığınan mül-
teci çocukların topluma adaptas-
yonlarını kolaylaştırmak amacıyla 
“Kardeşim Olur Musun?” projesini 
sürdürüyor. Türkiye’ye örnek olan 
projede görev alan gençler, birço-
ğu öksüz ve yetimlerden oluşan 
çocuklarla çeşitli etkinlikler yapa-
rak yakından ilgileniyor. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 
tarafından yürütülen “Kardeşim 
Olur musun?” Projesi’nde yeni dö-
nem etkinlikleri başladı.

Savaş ve çeşitli nedenlerle 
Türkiye’ye sığınan mülteci çocuk-
ların topluma adaptasyonlarının 
sağlanması ve savaştan kalan kötü 
anılarının unutturulması amacıyla 

üç yıldır sürdürülen proje kapsa-
mında, gençler her hafta farklı bir 
içerikle etkinlikler gerçekleştirerek 
çocuklarla bir araya geliyor. Eğitici 
ve eğlenceli faaliyetlerin yer aldığı 
etkinliklerde çocukların sosyolojik 
ve psikolojik açıdan gelişmesine 
katkı sağlamaya gayret eden Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
Meclisi üyesi gençler, proje boyun-
ca birçoğu öksüz ve yetimlerden 
oluşan mülteci çocuklarla bire bir 
ilgileniyor. Türkiye’ye örnek olan 
projede görev alan öğrenciler; ile-
tişim kurabilen, empati yapabilen, 
eğitici ve örnek teşkil edecek nite-
likteki gönüllü üniversite öğrenci-
leri arasından mülakat ile belirle-
niyor.
n HABER MERKEZİ 

AATSER Çalıştayı’nda konuşan Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik, dünyada su, gıda ve enerji konularının hayati bir anlam kazandığını söyledi

Su, gıda ve enerji 
hayati önem taşıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlü-
ğü ile Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) tarafından “Atıksu Arıtma 
Tesislerinde Çalışan Teknik Per-
sonele İlişkin Eğitim ve Sertifika 
Programlarının Araştırılması ve Ül-
kemize Özgü Modelin Geliştirilmesi 
Projesi (AATSER)” kapsamında eği-
tim çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda, proje kapsamında 
kentsel/endüstriyel atıksu arıtma 
tesisi teknik personel eğitimi prog-
ramlarının sertifikalandırma ve sı-
nav süreçlerinin dünyadaki örnekle-
rinin araştırılarak hazırlanan eğitim 
modülleri, 5 gün boyunca katılım-
cılarla paylaşılacak ve proje sonun-
da kullanılacak doküman, görsel ve 
benzeri materyaller tartışılacak. 

Bayır Diamond Hotel’de dü-
zenlenen çalıştayın açılışına Konya 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Babür Özçelik, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, 
KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimle-
ri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh 
Yıldız, Tarım Bilimleri ve Teknoloji-
leri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mah-
mut Kuş, Teknik Bilimleri Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ce-
mil Sungur, Rektör Danışmanı Prof. 
Dr. Mustafa Karaman, Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürü Hülya Şevik, çevre 
ve şehircilik il müdürlüğü temsilcile-
ri, öğretim üyeleri, sektör temsilcile-
ri katıldı.

PROGRAM 5 GÜN SÜRECEK 
Proje Koordinatörü Prof. Dr. 

Bilgehan Nas, çalıştayın açılışında 
yaptığı konuşmada, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığının son dönemler-
de yürüttüğü vizyon projelerinden 
birisini daha hayata geçirdiklerini 

belirterek, “Konya Teknik Üniversi-
tesi olarak atıksu arıtma tesislerinde 
çalışan personelin niteliklerini dü-
zenleyen bir mevzuatın ve bu per-
sonelin alması gereken eğitimleri ve 
sertifikasyon sisteminin geliştirilme-
siyle ilgili Bakanlığımızla bu projeyi 
başlattık. 150 katılımcı ile 5 gün 
sürecek olan bir program düzenle-
dik. Türkiye’nin önemli üniversite-
lerinden, alanında tecrübeli, uzman 
20 öğretim üyesi, projemizin danış-
manları olarak görevlendirdik. Her 
danışmanımız kendi bölümü ve siz-

lerle ilgili eğitimlerini sunacak. Uzun 
bir gayretle hazırladığımız eğitim 
modüllerini siz değerli katılımcılara 
açmayı ve görüşlerinizi alıp birlikte 
güçlendirmeyi de hedefliyoruz” diye 
konuştu.

2023 HEDEFİ İLE ÇALIŞIYORLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yar-
dımcısı Recep Akdeniz, Türkiye’nin 
su kaynakları açısından zengin bir 
yapıya sahip olmadığını ifade ede-
rek, su kaynaklarının akılcı ve iyi bir 
şekilde yönetilmesinin önemini be-
lirtti. Atıksu arıtma tesislerini 2023 
yılında Türkiye geneline kurma he-
definde olduklarını anlatan Akde-
niz, “Konya Teknik Üniversitesi ile 
AATSER Projesi’ni başlattık. Üniver-
sitemiz projenin koordinasyonunu 
sağlayacak. Modüllerin oluşturul-
ması açısından üniversite öğretim 
üyelerimizin yanında sektörden de 
katılımcılarımız var. Burada yapaca-
ğımız çalışma neticesinde önümüz-
deki yıllarda atıksu arıtma tesislerini 
işletenleri eğitmek için bu proje so-
nucunda ortaya çıkacak olan eğitim 
dokümanlarını kullanmaya başlaya-
cağız” dedi.

DOĞRU PROJELER GELİŞTİRİLMELİ 
Konya Teknik Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Babür Özçelik, dün-
yada su, gıda ve enerji konularının 
hayati bir anlam kazandığını söyle-
di. Türkiye’nin su zengini bir ülke 
olmadığının bilinciyle su ve atıksu 
yönetiminde doğru projeleri uygu-
lamaya geçirerek ülke su kaynakla-
rı, çevre ve halk sağlığı konusunda 
hassasiyet gösterilmesi gerektiğini 
dile getiren Özçelik, “Üniversitele-
rin de bu gibi hayatı konularda pro-
jeler geliştirerek sorunlara çözüm 
üretmesi gerektiğinin bilincinde ve 
farkındayız. Konya Teknik Üniver-
sitesi olarak, güçlü öğretim üyesi 
kadromuzla Çevre alanında ve diğer 
Mühendislik alanlarında önemli pro-
jelere imza attık ve bundan sonra da 
atmaya devam edeceğiz. Projenin 
uygulama eğitiminin yapılabilmesi 
için desteklerinden dolayı ve Üni-
versitemiz Çevre Mühendisliği Bö-
lümü ile yıllardır birlikte çok sayıda 
projeyi yürüten Konya Büyükşehir 
Belediyesine ve KOSKİ Genel Mü-
dürlüğüne teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

KTÜN ile TUSAŞ arasında işbirliği protokolü

Prof. Dr. Babür Özçelik
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‘Dijital dönüşümü 
hızlı gerçekleştiriyoruz

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler (SMMM) Odası yıl-
lık gerçekleştirilen Danışma Mecli-
si toplantısı Oda hizmet binasında 
gerçekleştirildi. Toplantıya Oda ku-
rulları ve Danışma Meclisi üyeleri 
katıldı. Danışma Meclisi Başkanlı-
ğına Rafet Baş seçildi. Toplantının 
açılış konuşmasını yapan Danışma 
Meclisi Başkanı Rafet Baş; “Mes-
lektaşlar olarak her zaman Odamı-
zın yanında ve destekçisi olmamız 
gerekiyor. 

Odamız mesleki ve sosyal 
anlamda birçok faydalı etkinlik 
gerçekleştiriyor. Bu sebeple Oda 
Başkanımıza ve yönetim kurulu-
na teşekkür ediyorum. Bugün ki 
Danışma Meclisi toplantımızın da 
mesleğimiz ve Odamız için fayda-
lı bir toplantı olmasını diliyorum. 
” dedi. Danışma meclisi Başkanı 
Rafet Baş’tan sonra kürsüye gelen 
Konya SMMMO Başkanı Abdil Er-
dal, Konya SMMMO olarak, üyeler 
ve stajyerlerin mesleki gelişimi-
ne öncelik verdiklerini belirterek, 
“Eğitim faaliyetlerimiz aralıksız 
devam ediyor. Birçok meslekta-
şımız seminerlerimize yoğun ilgi 
gösteriyor. 2430 üyemiz ve 300 
stajyerimize hizmet ederek, her 
zaman eğitimi ve mesleki gelişimi 
destekleyerek her türlü faaliyeti-
mize devam ediyoruz. Özellikle 
son dönemlerde bağımsız dene-
tim,  bilirkişilik ve uzlaştırmacılık 
eğitimlerine ağırlık verdik. Mes-
lektaşlarımızın bu eğitimleri al-
masına yardımcı olduk.  Kısa süre 
önce 19. Anadolu Odaları Eğitim 
Seminerimizi Konya’dan ve Tür-
kiye’nin dört bir yanından meslek-
taşlarımızın katılımıyla başarıyla 
tamamladık. Bugüne kadar ata-

mayla seçilen ilçe temsilcilerimizi o 
ilçede yaşayan meslektaşlarımızın 
kararına bırakarak ilçe temsilcimizi 
seçimle gerçekleştirdik. Ayrıca 8 
komisyonumuzun da atamalarını 
yaparak atanan meslektaşlarımı-
za tebligatlarını yaptık. Bunların 
yanında Selçuk üniversitesiyle 
birlikte düzenlediğimiz yüksek li-
sans eğitimleri, sınavlara hazırlık 
kursları ve mesleki anlamda bilgi-
lerimizi güncellemek ve yeni çıkan 
mevzuatları takip etmek için üye-
lerimize yönelik eğitimlerimiz ara-
lıksız devam ediyor” dedi.

e-İMZALI SERTİFİKA DÖNEMİ 
BAŞLATIYORUZ 

Konya SMMM Odasının di-
jital dönüşümünü de hızla ger-
çekleştirdiklerini belirten Başkan 
Erdal; “Seminerlerimizin yanında 
Odamızın dijital dönüşümünü de 
hızla gerçekleştiriyoruz. Yeni web 
sitemizi ve odamızın mobil uygu-
lamasını yılsonuna kadar inşal-
lah yetiştireceğiz. Bunun yanında 
Odamızın Whatsapp hattını işleme 
alarak üyelerimize kısa mesajın 
yanında Whatsapp üzerinden de 
ulaşacağız. Ayrıca e-imzalı serti-
fika dönemini kısa süre içerisinde 
başlatıyoruz. Üyelerimizin katıldı-
ğı bütün eğitim faaliyetlerinden 
sonra e-posta adreslerine e-imzalı 
sertifikalarını göndereceğiz. TÜR-
MOB’un sürekli eğitim programı 
için de önem arz eden e-imzalı 
sertifikaya meslektaşlarımız iste-
dikleri yerden kolayca ulaşabile-
ceklerdir” şeklinde belirtti. Oda 
Başkanı Abdil Erdal’ın açılış konuş-
masından sonra Danışma Meclisi 
toplantısında gündem maddeleri 
görüşülerek karara bağlandı.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi, ‘Sıfır Atık” çalışmalarına sürdürdüğü projelerle tam destek veriyor. Bu kapsamda İlçede 
son 5 yılda 91 bin 153 ton karışık ambalaj atığı toplanarak; 700 bin adet ağacın kesilmesi önlendi

700 bin ağacın 
kesilmesi önlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Ha-
nımefendinin himayelerinde Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nca hayata 
geçirilen, sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri içinde atıkların kontrol altı-
na alınması, gelecek nesillere temiz 
ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir 
dünya bırakılmasının hedeflendiği 
‘Sıfır Atık” çalışması Selçuklu’da 
geniş yer buldu.
SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE 

SÜRDÜRÜLÜYOR  
2018 yılında belediye hizmet bi-

nası ve belediyeye ait  tüm tesisler-
de Sıfır Atık çalışmalarını başlatan 
Selçuklu Belediyesi  ilçede bulunan 
13 kamu kurumu ve bu kurumlara 
bağlı bulunan tüm binalar ile 489 
okulda  sıfır atık uygulamasını ha-
yata geçirdi. Selçuklu Belediyesi, 
pilot olarak belirlediği 200 dairelik 
site içerisinde 7 farklı türde atığın 
kaynağında ayrı toplanmasını sağ-
layan (kağıt, karton, plastik, metal, 
cam, tekstil atığı, atık elektrikli ve 
elektronik eşya ve atık pil) Sıfır Atık 
Toplama noktası oluşturdu. İlçenin 
tamamında da ambalaj atıklarının, 
atık pillerin, atık ilaçların, elektrikli 
ve elektronik eşyaların toplanması 
çalışmaları yapılıyor. Tüm bu çalış-
malar 8.000 adet iç mekan kutusu, 
550 adet konteyner/kafes, 18 Adet 
atık ilaç toplama kutusu ve 3.000 
adet atık pil toplama kutusu ile ger-
çekleştiriliyor. Değerlendirilebilir 
atıkların toplanması için 17 adet 
atık toplama aracı ile hizmet veri-
liyor.   

KONYA’NIN İLK ATIK GETİRME 
MERKEZİ SELÇUKLU’DA 

Selçuklu’da oluşturulan 1.Sı-

nıf Atık Getirme Merkezi ile de 13 
türde atık (kağıt/karton, plastik, 
metal, cam, ahşap, tekstil, kurşunlu 
piller, pil ve aküler, floresan lamba, 
hacimli atık ve ömrünü tamamla-
mış lastik, atık elektrikli elektronik 
eşya,atık ilaç ve bitkisel atık yağ) 
evsel atıklardan ayrı olarak  top-
lanarak daha sağlıklı bir geleceğin 
temelleri oluşturuluyor. Bununla 
birlikte iki adet “Mobil Atık Getir-
me” merkezinde, 6 farklı türde atık 
(plastik, metal, cam, atık pil, bitkisel 
atık yağ ve atık elektrikli elektronik 
eşya) kaynağından ayrı olarak top-
lanıyor. 

SELÇUKLU’DA ÇEVRE 
BİLİNCİ ARTIYOR 

Selçuklu Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiple-
ri tarafından yıl boyunca konutlarda 
yüz yüze bilgilendirme programları 

gerçekleştirilirken, çevre bilincinin 
genç nesillere de aktarılması hedef-
leniyor. Selçuklu Belediyesi tara-
fından 2019 yılında 62.440 konuta 
kapıda yüz yüze eğitim çalışması 
yapıldı. 32 okuldan 3568 öğrenci 
sıfır atık konularında bilgilendi-
rilirken ayrıca 26 okuldan 2080 
öğrenci Ambalaj Atıkları Toplama 
Ayırma Tesisine götürülerek uygu-
lamalı eğitim aldı.

SELÇUKLU’DA 700 BİN AĞACIN 
KESİLMESİ ÖNLENDİ 

Selçuklu Belediyesi, uyguladığı 
temizlik ve geri dönüşüm projeleri 
ile tasarrufu ön planda tutuyor. İl-
çede son 5 yılda 91 bin 153 ton ka-
rışık ambalaj atığı toplanarak; 700 
bin adet ağacın kesilmesi önlendi. 
Çalışmalarla 1.148.528 m3 su ta-
sarrufu, 382.842.600 kwh enerji 
tasarrufu, 11.849.890 kg hammad-

de tasarrufu ve 911.530 litre ben-
zin tasarrufu sağlanırken 18.895 kg 
atık pil toplanarak 3.779.000 m2 
toprağın kirlenmesi önlendi. 
“AMACIMIZ DAHA YAŞANABİLİR BİR 

GELECEK BIRAKMAK” 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan 
Hanımefendinin himayelerinde 
başlatılan sıfır atık çalışmalarına 
Selçuklu Belediyesi olarak tam des-
tek verdiklerini ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Selçuklu’da sıfır atık, geri 
dönüşüm ve çevre bilincinin arttı-
rılmasına yönelik çalışmalara bü-
yük önem veriyoruz. 

Amacımız doğal kaynakların 
korunması, israfın önlenmesi ve 
gelecek nesillere daha yaşanabilir 
bir Selçuklu bırakmak” dedi. 
n HABER MERKEZİ

‘Süper İyi Günler’ oyunu SOBE için sahne aldı
Otizmli bir gencin hayat hikayesini 

anlatan “Süper İyi Günler” tiyatro oyu-
nu geliri SOBE Vakfına bağışlanmak 
üzere Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
sahne aldı.

Konya’da otizme mavi ışık yakarak 
otizmli bireylere ve ailelerine umut 
olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Vakfı (SOBE) için sahne alan “Süper İyi 
Günler” tiyatro oyunu Selçuklu Kong-
re Merkezi’nde sahne aldı. Oyununun 
gelirleri SOBE’ye aktarılırken bir kez de 
tiyatro kanalıyla otizme dikkat çekildi. 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnele-
nen oyuna Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, SOBE Vakıf Başkanı Mustafa Ak, 

Meram Belediye Başkanı Mustafa Ka-
vuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Konya Cumhuriyet Başsavcısı 
Ramazan Solmaz, Sivil Toplum Kuru-
luşlarından temsilciler ve vatandaşlar 
katıldı.  Anadolu Oditoryum Salonun-
da sahne alan Süper İyi Günler Oyunu 
Christopher’ın matematiksel zekasını 
kullanarak deneyimli dedektiflerin bile 
çözemediği gizemli bir cinayeti çözme-
sini konu alıyor. Bu gösteriminden elde 
edilen gelir, SOBE Vakfı’nın çalışmala-
rını desteklemek için bağışlandı.Yoğun 
ilgi gösterilen oyunun bitiminde oyun-
cular seyircilerden büyük alkış aldı. Ay-
rıca Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ve SOBE Vakıf Başkanı 
Mustafa AK oyunculara oyun sonrasın-
da çiçek takdim etti. n HABER MERKEZİ

Konya İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü, Şeb-i Arus Törenleri için 
bilet satış tarihlerini açıkladı. Konya 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’n-
den yapılan yazılı açıklamada Şeb-i 
Arus Anma Törenleri’nin bu yılki 
bilet satış tarihleri için, “17 Aralık 
2019 öğlen saat 13.00’da düzenle-
necek olan Şeb-i Arus Program bi-
letleri 25 Kasım 2019 saat 14.00’de 
satışa sunulacak. Öğlen programı 
ise saat 13.00’de başlayacaktır. 17 

Aralık 2019 Akşam Şeb-i Arus Prog-
ram biletleri ise 25 Kasım 2019 saat 
14.00’de satışa sunulacaktır. Prog-
ram saat 19.00’da başlayacaktır.” 
denildi.

Açıklamada ayrıca, Hz. Mev-
lana’nın 746. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i 
Arus) program kitapçığının da hazır-
lanarak en yakın zamanda Konya İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden 
duyurulacağı bilgisi verildi. n AA

Şeb-i Arus biletleri 25 Kasım’da satışa çıkıyor
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Otomobille ticari araç 
çarpıştı 1 kişi öldü

Nesli tükenmekte olan 
Balaban Kuşu bulundu

Beyşehir ilçesinde bir otomobi-
lin hafif ticari araçla çarpışması so-
nucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi 
yaralandı. Kaza, Beyşehir-Seydişe-
hir karayolunun 14. kilometresin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Seydişehir’den Beyşehir yö-
nüne giden Tunahan Hikmet (26) 
idaresindeki 42 B 1414 plakalı oto-
mobil, Bayavşar Mahallesi yakınla-

rında karşı yönden gelen İ.U. ida-
resindeki 42 ACY 900 plakalı hafif 
ticari araçla çarpıştı. Kazada otomo-
bil sürücüsü hayatını kaybederken, 
araçtan yaralı olarak çıkarılan hafif 
ticari aracın sürücüsü ve M.B.D. adlı 
yolcu kaldırıldıkları Beyşehir Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 
n İHA

Vatandaşlar tarafından halsiz 
düşmüş halde bulunan nesli tüken-
mekte olan Balaban kuşu koruma 
altına alındı. Edinilen bilgiye göre, 
merkez Selçuklu ilçesi 500 Evler 
Mahallesinde bir vatandaş tarafın-
dan nesli tükenmekte olan Balaban 
kuşu bulundu. Vatandaşın ihbarı 
üzerine Doğa Koruma ve Milli Park-
lar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri ku-

şun bulunduğu adrese gitti. Halsiz 
düştüğü anlaşılan balaban kuşunu 
teslim alan ekipler, tedavisi ve reha-
bilitasyonu yapılması için kuşu Ka-
ratay Hayvanat Bahçesi Veteriner 
Hekimliğine götürdü. Türkiye’de 
ender görülen bu kuşun, tedavisi 
yapıldıktan sonra yeniden doğal 
yaşam alanına salınacağı öğrenildi. 
n İHA

Uluslararası seyahat acentelerinin ismini kullanarak 2 milyon TL civarında dolandırıcılık yaptığı 
ileri sürülen 23 şüpheli aralarında Konya’nın da olduğu 7 ilde yapılan operasyonla yakalandı

2 milyonluk vurgun!
Antalya merkezli 7 ilde, Alman-

ya’da kurdukları şirket üzerinden 
uluslararası seyahat acentelerinin 
ismini kullanarak 2 milyon TL civa-
rında dolandırıcılık yaptığı ileri sürü-
len 23 şüpheli şafak operasyonuyla 
yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüp-
helilerden 9’u tutuklandı. Antalya 
Cumhuriyet Başsavcılığı koordine-
sinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri ‘Kurulmuş Bir Örgütün Fa-
aliyeti Çerçevesinde Bilişim Sistem-
leri Kullanılması Suretiyle Nitelikli 
Dolandırıcılık’ suçu yaptığını belirle-
dikleri bir şebekeyi takibe aldı.

Siber ekipleri, şüphelilerin, Al-
manya’da başka ülke vatandaşları 
adına kurulan şirketler üzerinden, 
oluşturulan web sayfaları ve sosyal 
medya platformlarında Antalya’da-
ki 5 yıldızlı otellere ait görseller ve 
uluslararası seyahat acentelerinin 
isimlerini kullanarak normal fiya-
tın çok altında ucuz otel ve uçak 
rezervasyonu yapıldığını belirledi. 
Şüphelilerin konum bazlı sponsorlu 
reklamlar vererek, Antalya, İstan-
bul ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 
kurmuş oldukları çağrı merkezi 
ofisleri aracılığıyla otel ve uçak re-
zervasyonlarıyla sahte fatura dü-
zenledikleri bilgisine ulaşıldı. Çalış-

malarını derinleştirerek sürdüren 
ekipler şüphelilerin, dolandırdıkları 
kişilerden elde ettikleri parayı önce 
Almanya ve İsviçre’de bulunan 
farklı ülke vatandaşları adına açılan 
banka hesaplarına aktardıkları ve 
bu hesaplardan da kendi hesapları-
na aktararak çoğunluğu Türklerden 
oluşan yüzlerce Alman vatandaşı ile 
farklı ülke vatandaşlarını dolandır-
dıkları tespit etti.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Ulaştıkları bilgiler doğrultu-

sunda ekipler, Antalya merkezli 
İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, 
Diyarbakır ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçe-
si olmak üzere 7 ilde isimleri tespit 

edilen 23 şüpheliyi eş zamanlı ope-
rasyonla yakaladı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL VERİ
Şüphelilerin kaldıkları yerlerde 

yapılan aramada, çok sayıda sahte 
otel rezervasyonlarına ait fatura, 
sahte oluşturulmuş acente şirket 
sözleşmeleri, yurt dışında başka şa-
hıslar adına açılmış banka hesapla-
rı ve çok sayıda dijital materyal ele 
geçirildi. Dijital materyaller üzerinde 
yapılan incelemelerde şüphelilerin 
sahte rezervasyon faturaları ile diğer 
belgeleri gizli bir sistemle depolaya-
rak, bu şekilde kendilerini gizlemeye 
çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin yurt dışında bulu-

nan banka hesaplarından 2 milyon 
TL’yi Türkiye’de bulunan kendi he-
saplarına aktararak kullandıkları tes-
pit edildi. Şüphelilerin Türkiye’deki 
mal varlıklarına mahkeme kararı ile 
tedbir konuldu.

9 TUTUKLAMA
Aralarında kadınların da olduğu 

23 şüpheli işlemlerinin ardından 
‘Kurulmuş Bir Örgütün Faaliyeti 
Çerçevesinde Bilişim Sistemleri Kul-
lanılması Suretiyle Nitelikli Dolan-
dırıcılık’ suçu çerçevesinde adliyeye 
sevk edildi. Şüphelilerden 5’i serbest 
bırakılırken, 9’u adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı, 9’u ise tutuklandı.

 n İHA

Akşehir ilçesinde metruk bir 
bina çıkan yangında alev alev yandı. 
Yangın, Akşehir Altunkalem Mahal-
lesi İsa Çıkmazı Sokakta bulunan ve 
yıkılma tehlikesi olan metruk bina-
da çıktı. Edinile bilgiye göre, metruk 
binada henüz belirlenemeyen bir 

nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine 
olay yerine sevk edilen itfaiye ekip-
leri, yanına müdahale etti. Alevlerin 
kısa zamanda sardığı bina tamamen 
tutuşurken, dar sokakta karşı sırada 
bulunan binalara yangının sıçrama-
ması için soğutma çalışması yapıldı. 

Bu sırada mahalledeki elektrik kesi-
lerek önlem alındı. KOSKİ ve itfaiye 
araçları ile sürekli su takviyesi ya-
pılan yangın söndürme çalışmaları 
devam ederken, emniyet güçleri 
de meraklı vatandaşları olay yerine 
yaklaştırmamak için tedbir aldı. Ya-

nan binanın yan tarafının boş olması 
ve rüzgarın da olmaması nedeniyle 
alevler diğer binalara sıçramadan 
kontrol altına alındı. Yangın itfaiye-
nin uzun uğraşları sonucunda sön-
dürüldü. Yangınla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Metruk bina alevlere teslim oldu 

Akşehir ilçesi yakınlarında bir TIR’ın 
açık kalan damperli dorsesi yön levhaları-
nın bulunduğu tabelaya takıldı. Kaza, Konya 
Afyonkarahisar arasındaki D-300 Karayo-
lunda Akşehir Otogarı yakınlarında meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan 
Afyonkarahisar yönünde seyir halinde olan 
damperi açık TIR’ın dorsesi, Yunak-Tuzluk-
çu-Ankara yol ayrımını gösteren yol üstü 
tabelalara çarptı. Kaza sonrasında yol bir sü-
reliğine trafiğe kapanırken, yol tabelaları da 
kullanılamaz hale geldi. n İHA

Ankara-Aksaray kara yolunda derilen 
kamyonetteki yarış atı telef oldu. Alınan bil-
giye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 
58 BK 416 plakalı kamyonet, Ankara-Aksa-
ray kara yolunda Tuz Gölü yakınlarında yol 
kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Araç sürücüsü kazadan yara almadan 
kurtulurken, kamyonetin kasasında bulu-
nan yarış atının telef olduğu belirlendi. n AA

TIR’ın dorsesi
 tabelaya takıldı

Kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi

Kamyonet devrildi,
at telef oldu

Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan 
tırın devrilmesi sonucu meydana gelen 
trafik kazasında, 1 kişi yaralandı. Kaza, 
saat 19.00 sıralarından Konya Adana 
Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu mev-
kiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, gıda maddesi taşıdığı öğrenilen 

Halil İbrahim K. idaresindeki 42 YC 
895 plakalı tır, sürücüsünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı 
üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jan-
darma ekipleri sevk edildi. Olay yerine 

ulaşan itfaiye ekipleri, kabinde sıkışan 
sürücüyü uzun uğraşlar sonucunda bu-
lunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü 
Halil İbriham K., ambulansla kaldırıl-
dığı Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi 
altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA
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Vali Toprak’tan KGC’ye ziyaret
Konya Valisi Cüneyit Orhan 

Toprak, Konya Gazeteciler Cemiye-
ti yönetimi ile kahvaltıda bir araya 
geldi. Vali Toprak, Kahvaltı son-
rasında yaptığı açıklamada Konya 
basınını sürekli takip ettiğini söy-
leyerek Konya Gazeteciler Cemiyet 
Başkanı Sefa Özdemir ve yönetimi-
ni de çalışmalarından dolayı tebrik 
etti.

Konya’nın yatırımlarını birebir 
takip eden ve Konya’nın en çok 
sevilen Valileri arasına adını yaz-
dıran Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Yöne-
tim Kurulu ile kahvaltıda bir araya 
geldi. Vali Orhan Toprak, Başkan 
Sefa Özdemir ve yönetim Kurulu 
üyeleriyle Konya gündemine dair 
başlıkları değerlendirdi. Konya ba-
sınını sürekli takip ettiğini belirten 

Vali Toprak, Konya basınını şehre 
ve ülkeye katkılarından dolayı teb-
rik etti. 

Selçuklunun başkenti Kon-
ya’da bulunmanın mutluluğunu 
yaşadığını söyleyen Vali Toprak, 

Konya’nın tarımsal potansiyelinin 
yanında sanayi ve turizm potansi-
yeliyle de gelecek vadeden bir şehir 

olduğuna dikkat çekti. Bu anlamda 
Konya’nın geleceğine dair yapılan 
ve yapılacak her başlıkta Konya 
basınının katkı sunduğunu da an-
lattı. Konya’nın diğer şehirler için 
de önemli bir model teşkil ettiğini 
de söyleyen Vali Toprak, “Konya 
Gazeteciler Cemiyeti binasında 
asılı bulunan gazetecilik yeminine 
bağlı olarak çalışan Konyalı gazete-
ci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 
Konya’nın bugünü ve gelecekteki 
görünümü adına sizlere büyük gö-
revler düşüyor ve bu görevi hak-
kıyla yaptığınızdan eminim. Başta 
Konya Gazeteciler Başkanı Sefa Öz-
demir olmak üzere yönetim kurulu 
ve tüm gazeteci arkadaşlarımızın 
bu sorumluluğun bilincinde oldu-
ğunu biliyor çalışmalarında başarı-
lar diliyorum” diye konuştu.

Gazetelerin içinde bulundu-
ğu ekonomik durumu anlatarak 
konuşmasına başlayan Konya Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa 
Özdemir de “Son yaşanan süreçle 
birlikte zorda olan Anadolu basını 
kâğıt fiyatlarının artmasıyla birlik-
te daha da zora girdi. Bir de ikinci 
yargı paketinde resmi ilanlarla ilgili 
bazı başlıklar yerel basınımızı iyice 
tedirgin etmektedir.Biz cemiyet 
olarak bu durumu ilgili makamlara 
raporlar halinde sunuyoruz. Devle-
timizin bu alanda desteğini de bek-
liyoruz. Özellikle internet yasası ile 
de yeni düzenlemelerin yapılması 
gerektiğini de ifade ediyoruz. Yerel 
basın bir şehrin her şeyidir” diyerek 
Vali Cüneyit Orhan Toprak’a ziya-
retinden dolayı teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk 
sayısının dağıtımını yaptığı Ulaşım 
Postası ile okuyucusunun karşısına 
çıktı. Toplu taşıma araçlarında dağı-
tımı yapılan bültenle her yaş grubu-
nun etkili biçimde bilgilendirilmesi 
hedefleniyor. Konya Büyükşehir 
Belediyesi, toplu ulaşım araçların-
da dağıtılmak üzere Ulaşım Postası 

ismiyle aylık periyodlar halinde ya-
yımlanacak bültenlerin ilk sayısını 
çıkardı. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Ulaşım Postası’nda belediye 
hizmetleri, ulaşımdaki yenilikler gibi 
konularda vatandaşlar bilgilendirile-
cek.

Toplu ulaşım araçlarında kolay 
okunması için küçük ebatlarda ta-

sarlanan bültenlerde Büyükşehir 
Belediyesi’nin hizmetlerinin yer al-
dığı haberler, planlanan yatırımlar, 
şehirdeki son gelişmeler, ulaşımdaki 
ve teknolojideki yenilikler ele alını-
yor.

Sosyal medya ve iletişim kanal-
larını en etkin kullanan belediyelerin 
başını çeken Konya Büyükşehir Be-

lediyesi, kullandığı ölçü, haber dili 
ve infografik tarzıyla okuyucuya ve-
rilecek mesajı en anlaşılır biçimiyle 
ulaştırmayı hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ayrıca ilk sayısı dağıtılan bültenler 
vasıtasıyla vatandaşlarla bu kanalla 
iletişim kurmayı da hedefliyor.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’in sorunlarını 
masaya yatırdılar

AK Parti Konya Milletve-
kili Gülay Samancı, Beyşehir 
ilçesinde düzenlenen istişare 
toplantısında İlçe Kaymakamı 
Yusuf Özdemir, Beyşehir Bele-
diye Başkanı Adil Bayındır ve 
kamu kurumlarının il ve ilçe 
yöneticileriyle biraraya geldi. 
Öğretmenevi hizmet binasında 
gerçekleştirilen toplantıda Bey-
şehir’in yaşadığı sorun ve bu 
sorunların çözümüne yönelik 
değerlendirmelerde bulunuldu. 
Dile getirilen sorunların çözüme 
kavuşması için el birliği içerisin-
de çalışmaya devam edileceği 
anlatıldı. Konya Milletvekili Gü-
lay Samancı, toplantıda yaptığı 
konuşmada, biraraya  gelmele-
rinde oluşan bu konseptin orta-
ya çıkmasında Beyşehir Kayma-
kamı Yusuf Özdemir’in büyük 
emeği olduğunu belirterek, şun-
ları kaydetti: “Biz en son bura-
da muhtarlarımızla yaptığımız 
toplantıda da dedik ki; Beyşehir 
konusunda bu bölgeden ya da 
bu bölgeden olmasa da buradan 
Beyşehir’in problemleriyle ilgili, 
olabilecek noktada bürokratları-
mızla bir hasbihal edelim, onları 
buraya, Beyşehir’imize bir davet 
edelim ve burada Beyşehir’in ge-
leceği ile ilgili olarak ve şehrimi-
ze, ilçemize vizyon verebilmek 
adına burada kendileri ile ilgili 
bir istişarede bulunalım. Yapmış 
olduğumuz istişareler neticesin-
de önceliklerimizi belirleyerek, 
buradan hareketle şehrimize 
yeni bir ivme kazandırma adına 
böyle bir yola çıktık. Ben başta 
ev sahipliğinden dolayı Kayma-
kam beye teşekkür ediyorum. 
Aynı zamanda davetimize icabet 
eden Beyşehir Belediye Başkanı-
mıza da buradan ben teşekkür 
etmek istiyorum.  Sizlerin de 
burada görüşlerini alacağız, yani 
şehrimize neler kazandırabiliriz. 
Çünkü her bir bakanlığımızın 
sizler taşradaki yapılarımızsınız, 
il müdürlükleri, ilçe müdürlük-
leri ve şuana kadar AK Parti 
hükümetleri olarak bizler gerek 
bakanlıklarda, gerekse siyaset 
noktasında çok fazla aslında 
şehrimize, yani tüm ülkemize 

hizmetler için gayret ediyoruz 
ve çok fazla gelişmeler de sağ-
lıyoruz. Standartı yükseltmek 
adın, çıtayı yükseltmek adına, 
çok fazla hizmetlerin verildiğini 
biliyoruz ama bunlardan verilen 
imkanlardan Beyşehir nasıl daha 
fazla istifade edebilir, bunu fır-
sata nasıl dönüştürebiliriz. Bura-
da onların da istişaresini birlikte 
yapalım ve onun neticesinde in-
şallah bir plan hazırlamak sureti 
ile yolumuza devam edelim diye 
arzu ediyoruz”

BEYŞEHİR GÖLÜ’NÜN 
SORUNLARI DA GÜNDEME GELDİ

Beyşehir Kaymakamı Yu-
suf Özdemir de konuşmasında, 
Beyşehir’in bazı temel sorunları 
olduğunu belirtirken, özellikle 
Beyşehir Gölü ile ilgili yaşanan 
sorunlara dikkat çekti. Özdemir, 
gölle ilgili temizlik noktasında ve 
gölün kurumsallaşması açısından 
yaşanılan sıkıntıların aşılması 
için de Beyşehir Kaymakamlığı 
olarak ilgili kurumların da destek 
ve katkılarıyla yürüttükleri birta-
kım çalışmalar olduğunu belirtti. 
Özdemir, özellikle Beyşehir Gölü 
için bir Liman Başkanlığı kurul-
ması noktasında beklentileri ol-
duğunu, bu konuda Milletvekili 
Gülay Samancı’nın kendilerine 
görüşmeler yapılacağını aktardı-
ğını dile getirdi. 

SAMANCI’YA DESTEK 
TEŞEKKÜRÜ 

Beyşehir Belediye Başka-
nı Adil Bayındır da, yaptığı ko-
nuşmasında, AK Parti Konya 
Milletvekili Gülay Samancı’nın 
bugüne kadar kurum olarak ken-
dilerine verdiği katkı ve destek-
lerden dolayı teşekkür ederek, 
“Sayın milletvekilime seçimi 
seçimde bıraktığı, bize abi gözü 
ile şehrine memleketim gözü ile 
baktığı, bize verdikleri destek 
için, bize gösterdikleri ilgi için 
sonsuz teşekkür ediyorum. Çün-
kü ‘marifet iltifata tabidir’ diye 
bir laf var. İçimizden kolay ye-
tişmiyor Gülay Samancılar veya 
diğer çocuklarımız veya sizler, 
kurumlarda kolay gelmiyorsu-
nuz oralara” diye konuştu.
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Karatay Belediyesi’nin gençlere ve eğitime yönelik hayata geçirdiği projelere değinen Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, “Gelecek nesillerin yetişmesine ve gelişmesine çok özel bir önem veriyoruz” dedi”

‘Gelecek nesillere 
özel önem veriyoruz’

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi bünyesinde faaliyet gösteren 
Gençlik Meclisi’nin yeni ve bugüne 
kadar görev yapmış başkanlar ile 
yönetim kurulu üyeleriyle bir araya 
geldi.

Başkan Hasan Kılca, Karatay 
Belediyesi’nin gençlere ve eğitime 
yönelik yatırımları hakkında bilgi 
alışverişine bulundu ve önümüzdeki 
dönemlerde hayata geçirilebilecek 
yeni projeler için gençlerle istişare-
ler yaptı.
GELECEK NESİLLERİN YETİŞMESİNE 

ÖZEL BİR ÖNEM VERİYORUZ
Kılca, göreve geldikleri gün-

den bu yana gençliğe, eğitime ve 
gelecek nesillerin iyi yetişmelerine 
büyük önem verdiklerini belirte-
rek özellikle de eğitim konusuna 
özel bir önem verdiklerini aktardı. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, “Neredeyse her gün eğitim-
le ilgili yeni projeler ve protokoller 
yapıyoruz. Karatay Yaz Spor Okul-
ları, Büyükşehir Belediyemizle 
yürüttüğümüz eğitim kampları, 
STK’larla hayata geçirdiğimiz çe-
şitli projeler, ilkokula başlayan tüm 
Karataylı çocuklara okul çantası 
ve kırtasiye desteği ile Karatay’ın 
tüm okullarına TÜBİTAK Popüler 
Bilim Yayınları Kitaplıklarının ku-
rulması, eğitime yönelik ne kadar 
hassas ve titiz olduğumuzun bir 
göstergesi. Karatay Belediyesi ola-
rak ilçemizdeki 70 bin öğrencinin 
her birine bir şekilde dokunmayı, 
onların eğitimine katkı sunmayı ve 
geleceğe hazırlanmalarında des-
tek olmayı hedefliyoruz. Bizler bu 
projeleri ve hizmetleri hayata geçi-
rirken ilçemizin şehrimizin fertleri 
olan sizlerin görüşlerini, fikirlerini 
almayı ayrıca önemsiyoruz. Genç-
lerimize yönelik yeni projelerimizi 
sizlerle istişare halinde olarak siz-
lerin eğilimlerini veya önceliklerini 
göz önünde bulundurarak hayata 
geçirmeyi istiyoruz” ifadelerini 

kullandı.  
ŞEHRİMİZİ TÜM 

DİNAMİKLERLE BİRLİKTE 
YÖNETMEYE GAYRET EDİYORUZ
Başkan Hasan Kılca, yeni dö-

nemle birlikte önce Kent Konse-
yi’nin hemen ardından da Kadın 
Meclisi’nin toplantılarını gerçekleş-
tirdiklerini belirtiği sözlerini şöyle 
tamamladı: “Çünkü bizler şehrimi-
zi tüm dinamiklerle birlikte yöne-
teceğimizi; gençlere, kadınlara ve 
şehrimizin her bir bireyine büyük 
önem verdiğimizi ifade ediyoruz. 
Bu manada Karatay Kent Konse-
yi Gençlik Meclisi’ne tüm yetkileri 
verdik ve onlar da yeni yönetim-
lerini oluşturdular. Ben bu vesi-
leyle önceki dönem başkanımıza 
ve kıymetli yönetimine teşekkür 
ediyorum. Gençlik Meclisimizdeki 
hizmetleri dolayısıyla AK Parti Ka-
ratay İlçe Gençlik Kolları Başkanı-
mız olan Muhammet Fatih Sert ve 
Karatay Kent Konseyi Başkanımız 

Abdürrahim Arslan’a da teşekkür 
ediyorum. Sonuçta bu bir bayrak 
yarışı. Bizim gücümüz güzelliği-
miz de işte buradan geliyor. Ön-
ceki dönem başkanımız ile şu anki 
başkanımız el ele gönül gönüle 
vererek gençler için neler yapabili-
rim düşüncesiyle hareket ediyorlar. 
Bugüne kadar çok güzel çalışmalar 
ve projeler yapmışlar. Ama biz bir 
aileyiz ve önceki dönem başkan ile 
yönetimi yine bizlerle birlikte ola-
caklar” ifadelerini kullandı. Karatay 
Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim 
Arslan da kendileriyle bir araya 
geldikleri için Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür 
ederek şunları söyledi: “17 yıldır 
ilçemiz çok güzel hizmetler aldı. 
Bu hizmetleri anlamlı kılan ise in-
san yetiştirmek gençliği geleceğe 
hazırlamak. Bu mana da hayata 
geçirilen hizmetlerimizi yaşatmaya 
devam ederek gençlerimizle birlik-
te daha güzel bir gelecek kuracağız. 

Bu vesileyle bugüne kadar görev 
yapan tüm kardeşlerime teşekkür 
ediyorum. Yeni başkanımızı da teb-
rik ediyorum.”

Karatay Kent Konseyi Genç-
lik Meclisi Önceki Dönem Başkanı 
Mehmet Aydemir, görevini gönül 
rahatlığıyla Ahmet Babuççu’ya dev-
rettiğini, gençliğin her türlü hizmete 
layık olduğunu dile getirirken; Genç-
lik Meclisi’nin yeni başkanı Ahmet 
Babuççu ise devraldıkları bayrağı 
daha yukarılara taşımak ve gençlere 
yönelik projelere destek vermek için 
yönetimiyle birlikte ellerinden gele-
ni yapacaklarını aktardı.

Programa Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, Karatay Kent Kon-
seyi Başkanı Abdürrahim Arslan 
ile AK Parti Karatay Gençlik Kolları 
Başkanı Muhammet Fatih Sert’in 
yanı sıra Karatay Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi Yönetimi ve merkez 
ilçe gençlik meclislerinin temsilcileri 
katıldı. n HABER MERKEZİ

Ulaşım Postası ile bilgilendiriyorlar
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ - 444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

AKKO MAKİNA TAKIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

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

CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRÜ
ARAMAKTAYIZ

ik@akko.com.tr

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Firmamızda bünyesinde çalıştırılmak üzere;
• Askerlikle ilişiği olmayan,
• 30 yaşını geçmemiş,
• Gelişime ve yeniliklere açık olan,
• En az 2 yıl CNC dik işleme ya da CNC torna’da çalışmış,
• Ölçü aletlerini bilen (micrometre, kumpas, mihengir vs.),
• Ustalık belgesi ya da mesleki yeterlilik belgesi bulunan,
• Uzun vadede çalışmayı düşünen,
• Mesai ve vardiya engeli bulunmayan 
• En az öğrenim seviyesi: Teknik lise
• Cumartesi pazar tatil

TEL : (0332) 239 17 57 (137) 

MEKANİTECH MAKİNE
Firmamızda istihdam edilmek üzere;

• 35 yaşını geçmemiş
• GAZALTI ve ARGON KAYNAKÇISI
   ARANMAKTADIR

Müracaatlar yüz yüze yapılacaktır.
Fevzi Çakmak Mah. Gülistan Cad. 

Atiker Sanayi No: 33 / B Karatay / KONYA

İRTİBAT: 0546 254 62 45

İRŞAD Dayanışma Vakfımız 
evlerine belli sayıda erkek ve 

kız öğrenci alınacaktır
Vakfımızda akşam yemeği ve 

kahvaltı verilmektedir
İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

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

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA
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Özel Büyükşehir Hastanesi’nin hisselerinin ve ruhsatının satışı için başlatılan süreç belli bir noktaya geldi. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan resmi ilana göre ihale 3 Aralık Salı günü yapılacak

Hastanenin ihalesi
3 Aralık tarihinde!

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Selçuklu Belediyesi, Meram Beledi-
yesi ve Karatay Belediyesi’nin his-
sedarı olduğu Özel Büyükşehir Has-
tanesi’nin satışıyla ilgili süreç uzun 
süredir Konya kamuoyunu meşgul 
ediyordu. Son süreçte hastanenin 
içindeki medikal malzemelerin ve 
ruhsatının satışa sunulacağı, hasta-
ne binasının ise satılmayacağı öğre-
nilmişti.

HASTANENİN SATIŞI 
İÇİN İHALEYE ÇIKILDI

Ne zaman yapılacağı merak edi-
len ihaleyle ilgili süreç, önceki gün 
bazı yerel gazetelerde yer alan ve 
Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından verilen resmi ilan ile netleşti. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Mecli-
si’nin aldığı kararla Konya Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Özel Büyükşehir 
Hastanesi AŞ’de sahip olduğu 175 
bin 437 adet Sağ-Taş Sağlık Tesis-
leri Sanayi ve Ticaret AŞ’de sahip ol-
duğu 230 bin adet hissenin tamamı-
nın; Karatay Belediyesi’nin Belediye 
Sağlık Hastanesi AŞ’de sahip oldu-
ğu 222 adet Sağ-Taş Sağlık Tesisleri 
Sanayi ve Ticaret AŞ’de sahip oldu-
ğu 120 bin adet hissenin tamamı-
nın; Meram Belediyesinin Belediye 
Sağlık Hastanesi AŞ’de sahip oldu-
ğu 222 adet Sağ-Taş Sağlık Tesisleri 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’n-
de sahip olduğu 20 bin adet hissenin 
tamamının; Selçuklu Belediyesi’nin 
Belediye Sağlık Hastanesi AŞ’de sa-
hip olduğu 222 adet Sağ-Taş Sağlık 
Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinde sahip olduğu 120 bin 
adet hissenin tamamının; Konya 
Belediyeler Birliği’nin Sağ-Taş Sağ-
lık Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ’de 
sahip olduğu 20 bin adet hissenin 
tamamının, 4046 sayılı Özelleştirme 
Uygulamaları Hakkında Kanununun 
18. maddesi ve ihale şartnamesi dâ-
hilinde blok satış yöntemiyle satışa 
sunulduğu ifade edildi. 

3 Aralık’ta gerçekleştirilecek 
olan ihale Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Nişantaş Mahallesi Vatan 
Caddesi No: 2 Selçuklu/KONYA 
adresinde bulunan Büyükşehir Be-
lediyesi Binasının 6. katındaki Bele-
diye Encümen Toplantı Salonunda 
İhale Komisyonu huzurunda saat 
15.00’da yapılacak.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
İhale konusu işin geçici temina-

tının 500 bin TL olarak belirlendiği 
bildirilen ilanda, “Söz konusu ihale-
ye katılabilmek için dilekçe, tebligat 
için adres beyanı, teklif vermeye 
yetkili olduğunu gösteren imza 
beyannamesi veya imza sirküleri, 
gerçek kişi olması halinde nüfus 
cüzdan fotokopisi ve imza beyan-
namesi, tüzel kişi olması halinde, 
ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakla-
rı, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki görevlileri 

belirten son durumu gösterir Tica-
ret Sicil Gazetesi veya bu hususla-
rı tevsik eden belgeler, mevzuatı 
gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sana-
yi Odasından ihaleye ilişkin ilanın 
yapıldığı yıl içerisinde alınmış bel-
ge ile tüzel kişiliğin imza sirküleri, 
şartname bedelinin ödendiğine dair 
makbuz, ihaleye katılmak isteyen 
gerçek veya tüzel kişilerin Konya 
Büyükşehir Belediyesine herhangi 
bir borcu bulunmadığına dair bel-
ge, ilanda istenen belgelerin konu-
lacağı Teklif Sahibi’nin adı-soyadı/
unvanı ile Belediye Sağlık Hastane-
si Anonim Şirketi ve Sağ-Taş Sağlık 
Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketindeki Kamu hisselerinin sa-
tışı ihalesine ilişkin gerekli belgeler 
ibaresi bulunan bir dosya, ortak gi-
rişim olması halinde ortak girişim 
beyannamesi, istekliler adına veka-
leten iştirak ediliyor ise, istekli adı-
na katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi 
ile noter tasdikli imza beyanname-
si istenecek. Geçici teminat olarak 
belirtilen bedeli belediyemiz vez-
nesine yatırarak aldıkları makbuz 
veya Geçici Teminat Mektubu, 
Şartname Bedeli ve geçici temina-
tın Vakıfbank Konya Ticari Şube 

IBAN TR88 0001 5001 5800 7290 
0511 09 No’lu Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Vadesiz he-
sabına konusuna göre ‘Şartname 
bedeli’ yada ‘geçici teminat’ ifa-
desinin içerir ve üstünde ihaleye 
katılacak gerçek yada tüzel kişinin 
adı olacak şekilde alınan dekont-
la sunulması mümkündür. İhaleyi 
yapan idarenin ita amirleri, ihale 
işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 
sonuçlandırmak ve denetlemekle 
görevli olanlar ve bu şahısların eş-
leri ve ikinci dereceye kadar kan ve 
sıhri hısımları, ortakları özelleştir-
me kanunu ve diğer kanunlardaki 
hükümler gereğince geçici veya sü-
rekli olarak kamu ihalelerine katıl-
maktan yasaklanmış olanlar ihale-
ye katılamayacaklardır” bilgilerine 
yer verildi. 

DURUM TESPİTİ İÇİN HASTANEYİ 
ZİYARET EDEBİLECEKLER

Özel Büyükşehir Hastanesi’nin 
hisselerinin satışına dönük ihaleye 
katılmak isteyenlerin ihalenin yapıla-
cağı gün olan 3 Aralık Salı günü saat 
12:30’a kadar istenen belgeleri tes-
lim etmeleri halinde ihaleye katıla-
bileceklerinin bildirildiği açıklamada, 
“Belirtilen saatten sonra gelen teklif-
ler ve posta ile başvurulması halinde 
postadaki gecikmeler kabul edilme-

yecektir. İhale şartnamesi bedeli 250 
TL olup, şartname mesai saatleri 
içerisinde Gelir Şube Müdürlüğüne 
bağlı Gelir Vergi-Tahakkuk Servisin-
de görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 
verecek olanların, İdarece onaylı iha-
le şartnamesini satın almaları zorun-
ludur. İhale şartnamesini almış olan-
lara talepleri halinde durum tespiti 
yapmak, idari ve mali bilgiler almak 
üzere hastane ziyaretinde bulunma 
ve yöneticilerle görüşme imkanı sağ-
lanacaktır” denildi. 

ÖDEME, 1 PEŞİN, 18 TAKSİT 
ŞEKLİNDE YAPILABİLECEK

İhaleye ilişkin ayrıntıların yer 
aldığı ilanda, “Teklif sahipleri tek-
liflerini TL cinsinden verecekler ve 
ihale TL üzerinden sonuçlandırıla-
caktır. İhale bedeli 1 peşin 18 taksit 
olarak ödenecektir. Mevcut hastane 
ve otopark alanları 3 yıl süreyle şart-
namede belirlenen kullanım bedeli 
karşılığı istekli tarafından kullanı-
labilecektir.  Belediye, son başvuru 
tarihi ile ihale tarihini belirli bir ta-
rihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu 
husus son başvuru tarihinin sona 
ermesinden önce duyurulacaktır. 
İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale 
Şartnamesinde yer almaktadır” ifa-
delerine yer verildi. 
n BERKCAN BAŞ

İşadamı Yusuf Taşçı, 
Çanakkale’ye götürdü

Kaymakam Kökçü model 
uçak kursunu ziyaret etti

Yunak Hursunlu’lu İş adamı 
Yusuf Taşçı,50 yıl önce mezun ol-
duğu Hursunlu İlk ve Ortaokulu 
öğrencileri için Çanakkale Şehitli-
ğine gezi düzenledi.

Hursunlu Ortaokulunda öğ-
renim görmekte olan Kuyubaşı, 
Yığar, Eğrikuyu, Harunlar ve Hur-
sunlu’lu mahallelerinde ikamet 
eden öğrenciler, Okul Müdürü, 
öğretmenler, Taşçı Makine Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yusuf Taşçı ve 
Fahri Hursunlu’lu İş Kadını Hülya 
Semah’ın katıldığı gezi  ekibi  ecda-
dın tarih yazdığı mekânları; Seyit 
Onbaşı Anıtı, Kuzey-Güney Cep-
hesi, Conkbayırı, Anzak Mezarlığı, 
57. Alay Şehitliği ve müzeleri ziya-
ret ettiler. Birinci Dünya Savaşı́ -
nın hüzünlü anılarıyla ziyaretçileri-
ni bekleyen Çanakkale, öğrencilere 
duygu dolu anlar yaşattı. Gezide 

öğrencileri yalnız bırakmayan İş 
Adamı Yusuf Taşçı; “Çocuklarımız 
Çanakkale’de yaşananları yerinde 
görme fırsatı buldu. Ülkenin ku-
ruluşunda önemli bir zafer olan ve 
Turguteli yöresinin de sayısız şehit 
verdiği Çanakkale’de şehit dedele-
rinin bıraktığı Milli Mücadele mira-
sının yerinde inceleyen öğrencile-
rin  gelecekte ailesine ve topluma 
faydalı,  milli ve manevi değerlere 
sahip bir şekilde kişilik kazanma-
sı ve öğrencilerde tarih bilincinin 
oluşmasını  bir nebze katkıda bu-
lunduysak ne mutlu bize dedi ”  
Çanakkale’de kahraman ecdadın 
yazmış olduğu destanı yakından 
gören öğrenciler ve okul idaresi  
bu güzel organizasyon için İş ada-
mı Yusuf Taşçı’ya teşekkür ederek 
günün anısına hatıra fotoğrafı çek-
tirdi. n HABER MERKEZİ

Karapınar Kaymakamı Onur 
Kökçü Mehmet Akif Ersoy ilkoku-
lunda açılan Model Uçak Tasarım 
Kursu’nu ziyaret etti. Karapınar 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
ve Türk Hava Kurumu Karapınar 
Şubesi’nin işbirliğinde açılan kursu 
ziyaret eden İlçe Kaymakamı Kök-
çü öğrencilerin yaptığı çalışmaları 
inceleyerek bilgi aldı.  Açılan kurs-
ta gençlere havacılığı sevdirmek 
ve havacılığı meslek olarak benim-
seyip ilerde havacılık alanında iş 

sahibi olabilmeleri amaçlanırken, 
öğrencilere model uçak yapımı, 
uçuş aerodinamiği ve temel hava-
cılık kurallarının eğitimleri verili-
yor. Kaymakam Kökçü, “Biz bu tür 
çalışmalara destek veriyoruz. Çün-
kü gençlerimizin havacılığa yönel-
mesi sevindirici.” dedi. Ziyarette 
İlçe Milli Eğitim Müdür İbrahim 
Önal, Halk Eğitim Merkezi Mü-
dürü Ahmet Aydınbelge ile Türk 
Hava Kurumu yetkilileri yer aldı.
n AA

Katı Sergisi, Tantavi’de sanatseverle buluşuyor
Necmettin Erbakan Üniversite-

si (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 
Geleneksel Türk El Sanatları Bö-
lümü ve Yalova Nakışhanesi Sanat 
Atölyesi’nin Katı Sergisi Meram 
Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat 
Merkezinde düzenlenen program 
ile açıldı. Düzenlenen sergi açılı-
şına NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı ve Selçuklu Kültür ve Me-
deniyeti Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı, NEÜ Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Ali Fuat 

Baysal,  Meram Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Ahmet Şenyiğit ile çok 
sayıda sanatsever katıldı. Sergi 
hakkında bilgi veren Suna Kocal, 
“Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 
Geleneksel Türk El Sanatları Bö-
lümü ve Yalova Nakışhanesi Sanat 
Atölyesi’nin organizasyonları ile 
gerçekleştirdiğimiz bir sergimiz. 
Öncelikle bizlere bu imkanı veren 
Necmettin Erbakan Üniversitesi-
ne, Yalova Nakışhanesi ve Meram 
Belediyesine teşekkür ediyorum. 

Konya ve Yalova’yı Konya’da 
buluşturmaktan dolayı oldukça 
memnunuz. Katı sergimizde 63 
adet eserimiz var. Sanatımız Türk 
sanatlarındandır ve kâğıtları oyu-
larak bu sanatı yapılıyor.  Neşter 
bıçağı ve makasla yapılan bir sanat 
Katı sanatı. Katı sanatındaki çalış-
malar bir haftada da oluşabiliyor. 
Bir ayda da oluşabiliyor. Sanatımız 
çok ince ve sabır gerektiren bir sa-
nat” ifadelerini kullandı. Sergi 26 
Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Nadide Sultan akrabalarıyla hasret giderdi
Konya’nın en büyük alışveriş ve 

eğlence merkezi M1 Konya AVM, 
Dünya Komşuluk Günü’nde ‘Ne 
İstersen Komşunda Var’ sloganıyla 
muhteşem bir etkinlik düzenledi.  

Banu Noyan organizasyonuyla 
gerçekleşen etkinlikte sevilen şarkı-
cı Nadide Sultan, yemek dünyasının 
sevilen isimleri Elif Korkmazel ve 
Ayşe Tüter, M1 Konya misafirleri-
nin karşısına çıktı. Türk misafirper-
verliğinin en önemli simgesi olan 
komşuluğun kutlandığı günde, izle-
yicilere unutulmaz bir gün yaşatan 
ünlü isimler, 80’lere ait nostaljik ev 
dekoruyla konukları geçmişe götür-
dü. Usta aşçılar Elif Korkmazel ve 
Ayşe Tüter, “Komşuluk paylaşmak-
tır. Ne istersen komşunda var” di-
yerek M1 Konya misafirlerine kendi 
elleriyle yaptıkları yemekleri sundu. 
20 yıl önce seslendirdiği ‘Konyalım’ 

şarkısıyla bir döneme damga vuran 
Nadide Sultan ise en sevilen şarkı-
larıyla Konyalıları coşturdu. 1.5 yıl 
önce oğlu Kaan’ı dünyaya getirerek 
anne olan Nadide Sultan’ı görmeye 
akrabaları da geldi. Uzun zamandır 
Konya’ya gelemediğini söyleyen sa-
natçı, akrabalarıyla hasret giderdi. 
Komşuluğa çok önem verdiğini söy-
leyen Nadide Sultan, “Günümüzde 
komşuluğun önemi unutulsa da 
eski günleri hatırlamak çok güzel...” 
dedi. Etkinlik alanını hınca hınç dol-
duran Konyalılar, Nadide Sultan, 
Ayşe Tüter ve Elif Korkmazel’e bü-
yük ilgi gösterdi. Etkinlik sonunda 
M1 Konya AVM Müdürü Tamer 
Yılmaz, organizatör Banu Noyan, 
Nadide Sultan, Ayşe Tüter ve Elif 
Korkmazel’e teşekkür ederek hep 
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fa-
kültesi tarafından sosyal etkinlikler 
çerçevesinde “Bir Varoluş Mücade-
lesi Bosna Hersek ve Aliya İzzet Be-
goviç” paneli düzenlendi.

 Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen panele; SÜ 
Teknoloji Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, Gazeteci 
Mehmet Kalay, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı. 

Panel açılış konuşmasını yapan 
Teknoloji Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, “Bosna 
Hersek’e 2010, 2018, 2019 yılların-
da geziler düzenledik. Ne halde ol-
duğunu adım adım gören biri olarak, 
aynı şeylerin şu anda ülkemizde de 
uygulandığını birlik ve beraberliği-
mizin yok edilmeye çalışıldığını, bu 
üzerinde yaşadığımız cennet vata-
nı parçalamak adına yedi düvelin 
üzerimize saldırdığı görüyoruz. Her 
türlü savaş tekniğinin kullanıldı-
ğı dönemde gerçekten Avrupa’nın 

göbeğinde bir soykırımın yaşandığı 
Bosna Hersek’in 3 buçuk yıla yakın 
bir sürede, savaş yılları içerisinde 
orada olan değerli Gazeteci Meh-
met Kalay’ı dinleyeceğiz. Kendisine 
programımıza konuk olduğu için 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı.

“1992-1995 Yılları Tarihe Ta-

nıklığım” sunumunu anlatan Gaze-
teci Mehmet Kalay, “Bosna Hersek 
denilince akla Balkanlar geliniyor. 
Balkanlar denilince de eski Federal 
Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti 
akla geliyor. Yugoslavya denildi-
ğinde Slovenya, Hırvatistan, Bosna 
Hersek, Sırbistan, Karadağ, Make-
donya ve Kosova’dan meydana ge-

len bir harita görüyoruz. Bunların 
hepsi eski Yugoslavya. 1990 yılın-
da yenidünya düzeni, yenilenme 
hareketleri, SSBC yani bugünkü 
Rusya’nın dağılmasıyla Türki Cum-
huriyetlerin meydana gelmesinden 
sonra beraber Glasnost ve Perest-
royka hareketlerinin diğer ülkelere 
de yayılmaya başladı. Etkilenen ilk 
yer de Balkanlar oldu. Bosna Hersek 
denilince Aliya İzzet Begoviç’i an-
mamak olmuyor. Aliya İzzet Bego-
viç Hukuk Fakültesi mezunu ve aynı 
zamanda da Ziraat Fakültesini oku-
muştur. Yıllarca avukatlık yapan, 
batıyı çok iyi bilen ve anlayabilen bu-
nun yanında İslami Bilimlerle de do-
nanmış bir Osmanlı evladıdır. Aliya 
İzzet Begoviç teşkilatçı bir insan ol-
duğu için Bosna Hersek’in ilk devlet 
başkanı seçildi. Ve Bosna Hersek’te 
509 yıldır Ayvaz Dede Şenliği anma 
törenleri düzenleniyor” şeklinde ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ 

Sanatçıların köyüne 
Yıldız Kenter için fidan

Hüyük ilçesinde sanatçılar 
tarafından 2010 yılında kurulan 
Sonsuz Şükran Köyü’ndeki Büyük 
Ustalar Çınarlığı’nda, hayatını kay-
beden tiyatro sanatçısı Yıldız Ken-
ter anısına bir çınar fidanı toprakla 
buluşturuldu. Çavuş Mahallesi’nde 
kurulu bulunan köyün Büyük Us-
talar Çınarlığı’nda bir araya gelen 
sanatçılar, tiyatro sanatçısı Kenter 
adına fidan dikmek toplandı. Sa-
natçılar, diktikleri çınar fidanına 
can suyu verdi. Fidan dikimi, Son-
suz Şükran Köyü’nün Kurucusu 
Mehmet Taşdiken ile heykeltı-
raşlar Meral Aran Kaysı, Emrah 
Ateşli, Fazilet Sezgin ve köylülerin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Meh-
met Taşdiken, gazetecilere yap-
tığı açıklamada, Yıldız Kenter’in 
ani ölümüyle sanat dünyasından 
bir yıldızın daha kaydığını, bunun 
üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

“YILDIZ KENTER VEFA 
ÇINARLIĞINDA İSMİYLE 

YAŞAMAYA DEVAM EDECEK”
Yıldız Kenter ismini yaşata-

bilmek için sanatçılar olarak yine 
Büyük Ustalar Çınarlığı’nda bir 
araya geldiklerini anlatan Taşdi-
ken, “Ömrü tiyatroda ve tiyatro 
sahnesinde geçen, ‘Ben Anado-
lu’yu seyirciyle buluşturan Yıldız 
Kenter’i bugün de Anadolu bağ-
rına basıyor. Yıldız Kenter, büyük 
ustalar için inşa ettiğimiz vefa 
çınarlığında yüzlerce yıl ismiyle 
yaşamaya devam edecek.” dedi. 

Fidan dikimine katılan Hüyük Be-
lediye Başkanı Mehmet Çiğdem de 
son yüzyıla damgasını vurmuş bir 
yıldız olan Yıldız Kenter adına bir 
süre önce kurmuş oldukları hatıra 
ormanına çınar fidanı diktiklerini 
belirtti. Bu çınarlığa daha önce de 
onlarca kez fidan diktiklerini anım-
satan Çiğdem, “Hayatını kaybeden 
değerlerimiz için bugün bir yenisi-
ni ekledik. Bu çınar da ölümsüzle-
şecek, Yıldız Kenter gibi. İnşallah, 
her su döktüğümüzde, her etrafın-
dan geçtiğimizde onu anımsayaca-
ğız.” diye konuştu. Fidan dikimine 
katılan sanatçılar da Türk tiyatro-
sunun unutulmaz ismi olan Yıldız 
Kenter’i kaybetmenin derin üzün-
tüsünü yaşadıklarını, Kenter’in 
yeri doldurulamayacak gerçek bir 
sanatçı olduğunu bildirdi.

ARA GÜLER VE NEŞET 
ERTAŞ GİBİ BİRÇOK SANATÇI

 İÇİN FİDAN DİKİLMİŞTİ
Sanat ve kültür dünyasının 

önemli isimlerini yaşatmak ve 
gelecek kuşaklara aktarmak ama-
cıyla Sonsuz Şükran Köyü’nde bir 
vefa projesi olarak kurulan Büyük 
Ustalar Çınarlığı’na daha önce de 
ebediyete intikal eden Ara Güler, 
Semavi İyice, Erol Büyükburç, Ne-
şet Ertaş, Yaşar Kemal, Cengiz Ay-
tmatov, Burhan Doğançay, Yavuz 
Özkan, Haluk Dursun ve Mehmet 
Ali Birand gibi Türk dünyasının 
önemli değerleri için çınar fidanı 
dikilmişti. n AA

Ilgın’ın Gökçeyurt Mahallesi’nde 400 metre derinliğindeki Kembos 
Mağarası’nda mahalle sakinlerinin muhafaza ettiği peynirler sofraları süslüyor

Yerin 400 metre 
altından gelen lezzet

Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahal-
lesi’nde 400 metre derinliğindeki 
Kembos Mağarası’nda mahalle sa-
kinlerinin muhafaza ettiği peynirler 
sofraları süslüyor. Bölgenin en eski 
yerleşim yerlerinden biri olan Gök-
çeyurt’ta yaşayanlar, geçimini hay-
vancılıkla sağlıyor. Mahalle sakinle-
ri, geleneksel yöntemlerle ürettikleri 
peynirleri “Kembos” adıyla bilinen 
ve derinliği yaklaşık 400 metre-
yi bulan mağarada lezzetlenmesi 
amacıyla muhafaza ediyor. Aynı 
zamanda soğuk hava deposu olarak 
kullanılan mağarada, mayıs ayının 
gelmesiyle peynirler kuzu ve oğlak 
derilerine dolduruluyor. Yaklaşık 6 
ay sonra mağaradan alınan peynir-
ler, kendine has lezzetiyle kahvaltı 
sofralarını süslüyor. Mahalle muhta-
rı Mükremin Özdemir, yaptığı açık-
lamada, Kembos peynirinin kendine 
has bir lezzeti olduğunu söyledi.

Peynirin tamamen doğal oldu-
ğunu dile getiren Özdemir, şöyle 
konuştu: “Mahalle sakinleri pey-
nirleri, hiçbir yapay yem kullanıl-
madan, sadece merada beslenen 
hayvanlardan sağılan sütten elde 
ediyor. Mağarada çok güzel doğal 
peynirler oluşuyor. Burası ade-
ta  ‘Konya’nın Karadenizi’, dağlık 

bir arazimiz var. Bu dağlarda her 
türlü ot yetişiyor. Vatandaş hay-
vanını yaylalarda otlatıyor. Yaylım 
hayvanlardan elde ettiği sütler-
den, doğal yöntemlerle peynir ya-
pıyorlar, daha sonra elde ettikleri 
peynirleri tuluklara basıyorlar.” 
Özdemir mahalle sakinlerinin ilk-
baharda mağaraya koydukları pey-
nirleri almaya başladığını belirte-
rek, “Mahalle sakinleri, yerin 400 

metre derinliğinde tuluklara bas-
tıkları peynirleri bu aylarda alıyor. 
Peynirler, doğal olmasının yanında 
burada beklediği 6 aylık zaman 
zarfında ayrı bir lezzete kavuşuyor. 
Kendine has lezzet ve aroması olan 
Kembos peynirlerini sahipleri al-
maya başladı.” diye konuştu. Ma-
hallelinin büyük kısmının Kembos 
peynirlerini kendi ihtiyaçları için 
üreterek aile içinde tükettiğini an-

latan Özdemir, “Bazı mahalleli de 
ürettiği peynirleri satıyor. Kilosu 
50 liradan farklı illere gönderiyor-
lar. Peynir tanındıkça bu peynirle-
re talebin artacağını düşünüyoruz. 
“ ifadelerini kullandı.

Kembos Mağarası’nın turizme 
kazandırılmasını isteyen Özdemir, 
bu konuda yetkililerden yardım is-
tedi.
n AA

‘Aliya İzzet Begoviç bir Osmanlı evladıdır’

Prof. Dr. İsmail Sarıtaş Mehmet Kalay
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Konya’da faaliyet gösteren Çe-
şitlilik İçinde Birliktelik Derneği 
tarafından koordine edilen Equ-
ipping Youngsters to Tackle Ext-
remism (EYTE) Gençleri aşırılıkla 
mücadeleye hazırlamak isimli ve 
2019-1-TR01-KA105-065066 pro-
je numaralı gençlik değişimi projesi 
kapsamında Portekiz, İtalya, Polonya 
ve Bulgaristan’dan gelen 40 genç ve 
beraberlerindeki öğretmenler, Kon-
ya Türk Telekom Sosyal Bilimler 
Lisesinden 10 genç ile birlikte pro-
je faaliyetlerini 11-15 Kasım 2019 
tarihleri arasında Konya’da gerçek-
leştirdiler. Türkiye Ulusal Ajansı ta-
rafından finanse edilen Erasmus+ 
gençlik alanında yürütülen proje 
kapsamında 5 gün boyunca genç-
lere kelime anlamı barış olan İsla-
mın aşırılık ve terörizmle bağdaş-
tırılamayacağı vurgulandı. Ayrıca 
aşırılık yanlısı grupların kullandığı 
propaganda teknikleri, nefret söyle-
mi, sahte haberlere gençlerin nasıl 
duyarlı ve dikkatli olması gerektiği 
ve alınacak önlemlere yönelik çalış-
malar yürütüldü. Aşırılıkla mücade-
le kapsamında radikal grupların tak-
tikleri, dünyada aktif olan aşırılıkçı 
gruplar, gençleri tehdit eden unsur-
lar ve klişeler, aşırılıkla mücadelede 

internetin rolü ve doğru bilgiye ulaş-
ma konularında atölye çalışmalarıyla 
zenginleştirilen faaliyetlerde genç-
lerin birbirlerinden öğrenmelerine 
imkan sağlayacak sargın öğrenme 
metodları kullanıldı.

Katılımcılardan Konya Sosyal Bi-
limler Lisesi öğrencisi Kamile İrem 
Uyanık , projenin aşırılıkla mücade-
le konusunda kendilerini bilinçlen-
dirdiğini ve karşılaşılacak olumsuz 
durumlarda kime ve nasıl başvuru-
lacağını öğrendiklerini belirtti. Hem 
aşırılık ve propaganda konusunda 

bilgi sahibi olurken ayrıca yabancı dil 
gelişimi ve farklı kültürleri öğrenme 
şansları olduğunu da aktardı. İtal-
ya’dan katılan lise öğrencisi Frances-
co Moro ise Konya’da karşılaştıkları 
misafirperverlikten ve edindikleri 
dostluklardan memnun olduklarını 
ayrıca çok değerli bilgilerle ülkeleri-
ne döneceklerini söyledi. Portekizli 
öğrenci Ana Ferreira ise öğrencile-
rin aşırılık ve terörizm konusunda 
bilinçlenmesinin önemli olduğunu 
ve yapılan çalışmaların da bunu 
sağladığını söyledi. Bulgaristan’dan 

katılan Öğretmen Yanka Shurelova 
ise Konya ile yürüttükleri 3. Proje 
olduğunu hem kendisinin hem de 
öğrencilerinin Konya’da olmaktan 
mutluluk duyduğunu belirtti. Ayrıca 
farklı bir ülkede olmak da hem ken-
dileri hem de öğrenciler için bulun-
maz bir fırsat olduğuna vurgu yaptı. 
Proje kapsamında çeşitli kurum ve 
kuruluşlara da ziyaret yapan katı-
lımcılar ayrıca Konya’yı ve Mevlana 
Müzesini ziyaret ederek ülkemiz ve 
kültürümüz hakkında ilk elden bilgi 
sahibi oldular. n HABER MERKEZİ

Şahin: Selçuk, bir 
dünya üniversitesi

Selçuk Üniversitesi ve Konya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 
Kariyer Geliştirme Projesi  (KAR-
GEP) kapsamında Selçuk Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, tarafından öğretmenlere 
seminer verildi.

Selçuk Üniversitesi ve Konya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 
Kariyer Geliştirme Projesi  (KAR-
GEP) kapsamında Selçuklu Beledi-
yesi Ortaokulu ve Beyhekim İmam 
Hatip Okulu Öğretmenlerine, Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin tarafından “İnsa-
noğlunun Bilgi Kaynakları ve Geç-
mişten Günümüze Üniversiteler” 
konulu seminer gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörlü-
ğü Senato Salonu’nda düzenle-
nen seminere; Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Selçuklu Belediyesi Ortaokulu ve 
Beyhekim İmam Hatip Okulu Mü-
dürü Muzaffer Uğur ve çok sayıda 
öğretmen katıldı.

 Selçuk Üniversitesi’nin köklü 
bir geçmişe sahip olduğunu dile 
getiren Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, “Türkiye’nin en kalabalık 
üniversitelerinden biriyiz. Bölün-
meden önce 97 bin öğrenciydik, 
şu an 80 bin civarında öğrencimiz 
var. İçimizden 8 üniversite çıktı. 
Nerdeyse en çok üniversite kuran 
üniversiteyiz. Çünkü ülkemizdeki 
birçok üniversitesinin kurucusu; 
İstanbul Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi ve Ankara Üniversi-
tesi’dir. Ama Selçuk Üniversitesi 
de; Niğde Üniversitesi, Karama-
noğlu Mehmetbey Üniversitesi, 
Aksaray Üniversitesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ve Konya 
Teknik Üniversitesi olmak üze-
re 5 devlet üniversitesi, 3 vakıf 
üniversitesinin kurucusu, hamisi 
olmuştur.  Bu vesileyle sürekli 
bölündük, çoğaldık. Ancak özel-
likle rektörlük dönemimizde daha 
kontrollü bir bölünme sağlaya-
rak içimizden Konya sanayisi-
ne hizmet edecek, kamu sanayi 
üniversite iş birliğini sağlayacak, 
bir üniversite çıksın istedik. Bu 
nedenle Mühendislik, Mimarlık 
Fakültemizi ve Teknik Bilimler 
Yüksekokulumuzu Konya Teknik 

Üniversitesi’ne aktardık.  Biz, geri 
kalan fakültelerimizle belli alan-
larda çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz.  Tıp Fakültesi, Veterinerlik ve 
Ziraat Fakültelerinde çok güçlü-
yüz” diye konuştu.

Dünya sıralamalarından söz 
eden Rektör Şahin, “Dünya’da 
28 bin üniversite içerisinde Ziraat 
Fakültemiz 344’üncü, Tıp Fakülte-
miz ise 832. sırada yer alıyor. Fen 
Fakültemiz, çok etkin çalışıyor. 
Hukuk Fakültemiz ’de hâkimlik ve 
savcılık sınavlarında hep birinci sı-
rada yer alıyor.  Bütün bunları üst 
üste koyduğumuz zaman bugüne 
kadar 640 bin öğrenci mezun ettik. 
Hem yurt içinde hem yurt dışında 
birçok kamu kurumunda mezun-
larımız çok etkin pozisyonlarda 
görevler almaktadır. Bunlar da bizi 
mutlu ediyor.  Selçuk Üniversite-
sini bir dünya üniversitesi olarak 
tanımladık. Bu tanımdan kastımız; 
dünyada bilinen, itibar edilen ve 
güvenilen bir imaj oluşturmaktır” 
ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesinde 2 bin 
400 yabancı uyruklu öğrenci ol-
duğunu belirten Rektör Şahin, bu 
konuda ülkemize rağbet olduğunu 
belirterek kontenjanı arttırmak is-
tediklerini belirtti.

Rektör Şahin, araştırma üni-
versiteleri arasında ilk 15’in içinde 
yer aldıklarını söyleyerek, “Tür-
kiye’de 10 araştırma üniversitesi 
var. Biz 5 yedek araştırma üni-
versitelerinden biriyiz. Bundan 3 
sene önce 15’inci sıradaydık. Yeni 
kriterler  ve puanlar açıklandığında 
12. sıraya yükseldiğimizi gördük. 
Bu yükselişimizi sürdürebilirsek 
önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ilk 
10 araştırma üniversitesi olma hak 
ve şansına sahip olacağız.  Bu da 
bizim için önemlidir” diye konuştu. 

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından 
“İnsanoğlunun Bilgi Kaynakları ve 
Geçmişten Günümüze Üniversite-
ler” konulu sunum gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediyesi Ortaokulu 
ve Beyhekim İmam Hatip Okulu 
Müdürü Muzaffer Uğur, Rektör 
Şahin’e “Seyahatnamelerde Kon-
ya” isimli kitabı hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çeken Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı 
Tanfer Ata, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin toplumun büyük bir sorunu olduğunu söyledi 

‘Öğretmene yönelik 
şiddet toplumun sorunu’

Türk Eğitim Sen Konya Şube 
Başkanlıkları, eğitim çalışanlarına 
yönelik şiddete dikkat çekmek, şid-
detin önlemesi ve caydırıcı müey-
yidelerin getirilmesi için Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 81 
ilden 81 mektup gönderdi. Konya’da 
tüm şubeler tarafından eş zaman-
lı gerçekleştirilen programa Türk 
Eğitim Konya 1 ve 2 nolu Şube ile 
Üniversite Şubesi üyeleri katıldı.  
Türk Eğitim-Sen Konya Şubeleri 
adına açıklamada bulunan Türk Eği-
tim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı 
Tanfer Ata, şiddet olaylarının top-
lumda ciddi manada arttığına dikkat 
çekti. “Artan şiddet olayları, eğitim 
çalışanlarında can güvenliği endişe-
sine dahi yol açmakta ve motivas-
yonlarını olumsuz etkileyecek ölçü-
de tedirgin etmektedir” diyen Ata, 
“Yani şu gözden kaçırılmamalıdır ki; 
öğretmene şiddet, sadece adli boyu-
tu olan bir sosyal problem değil, aynı 
zamanda bir eğitim sorunu halini al-
mıştır. Dolayısıyla bu noktada atıla-
cak ilk adım öğretmenlik mesleğinin 
itibarını artırıcı tedbirleri almaktır. 
Bu amaç doğrultusunda yapılacak 
yasal düzenlemelerin yanı sıra, baş-
ta yöneticiler olmak üzere toplum 
kanaatini yönlendiren herkesin bu 
yüksek sorumluluk duygusuyla öğ-
retmenlerimize yönelik söylem ve 
tutumlarına dikkat etmeleri gerek-
mektedir.

Öte yandan, şiddet hadiselerine 
zemin ve ortam hazırlayan başka hu-
susları da görmek lazımdır. Öncelik-
le, güvenlik tedbirleri ve hizmetleri 
çok yetersizdir. Biliyoruz ki, okulların 
çok büyük kısmında yeterli güvenlik 

tedbirleri alınmamakta, Kent Gü-
venlik Yönetim Sistemine entegre 
kamera imkanları bulunmamakta, 
hatta bir çok okulumuzda güvenlik 
hizmeti sadece nöbetçi öğretmenler 
eliyle sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Okullarımıza ve üniversitelerimize 
öğrenciler hatta öğrenci olmayan 
unsurlar sopa, kesici/delici alet ve 
hatta ateşli silah dahi sokabilmekte-
dir. Öğrenci, veli ve diğer toplum ke-
simlerinin şiddet hususunda adli ve 
hukuki açıdan bilinçlendirilememiş 
olması, öğrencilerimizin bağımlılık 
ve kötü alışkanlıkların cenderesinde 
bırakılmış olması, disiplin mevzuatı-
nın yetersizlikleri, medyanın öğret-
menlerimiz hakkında sorumsuz ve 
ölçüsüz yayınları ve en önemlisi de 
yasal koruma eksikliği eğitim çalı-
şanlarına yönelik şiddet olaylarına 
uygun zemin ve fırsat hazırlamak-
tadır” dedi. Eğitim çalışanlarına yö-

nelik şiddetin ortadan kaldırılması 
anlamında toplumsal bir seferberlik 
haline ihtiyaç olduğuna inandıkları-
nı belirten Ata, sözlerini şöyle sür-
dürdü, “Zaten öğretmene yönelik 
şiddet sadece eğitim çalışanlarının 
sorunu değil, toplumun sorunudur. 
Çünkü unutulmasın ki, öğretmene 
verdiğimiz değer, aslında ülkemizin 
geleceği olan çocuklarımıza verdi-
ğimiz kıymettir. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın iradesiyle ve TBMM’nin 
yapacağı yasal düzenlemelerle şid-
detin önlenmesi yolunda mesafe kat 
edeceğimize inanıyoruz. Hayatını 
eğitime adayan, bilgi ve tecrübesini 
aktarmak için ihlasla çaba sarf eden, 
öğrencilerini kendi çocuklarından 
ayırmayan ve fedakârca görevini ya-
pan öğretmenlerimizin can güven-
liğinin sağlanması anlamında yasal 
düzenleme yapılmalıdır. Türk Ceza 
Kanunu’nun 112. maddesinde dü-

zenleme yapılmalı, şiddeti önleyici 
tedbirler ve caydırıcı müeyyidelerin 
getirilmesi sağlanarak eğitim çalı-
şanlarının güvenlik içinde çalışması 
yasal koruma altına alınmalıdır. Ay-
rıca bu düzenlemeyle, eğitimcilere 
şiddet uygulandığında bir şikâye-
te bağlı kalmaksızın, fail hakkında 
kamu davası açılması ve en ağır 
cezai müeyyidelerin uygulanmasını 
talep ediyoruz. Eğitim çalışanları-
na yönelik şiddete asla müsamaha 
gösterilmeyeceği, aksine şiddet suç-
larının mutlaka cezalandırılacağı dü-
şüncesinin yerleştirilmesi ve kamu 
sağlığını bozduğu için de ayrıca ce-
zalandırılacağı bilincinin oluşturul-
ması, önleyicilik açısından önemli 
bir adım olacaktır.” Konuşmaların 
ardından imzalanan mektup Cum-
hurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’a 
ulaştırılmak üzere gönderildi.
n HABER MERKEZİ

4 ülkeden 40 öğrenci Konya’da

Bütün dünyanın gözünün üzerinde 
olduğu bu güzel ülkede, siyaset adına 
yaşanan daha doğrusu bu toprakları 
kanlarıyla canlarıyla mallarıyla kazan-
mış bir ceddin çocuklarına, torunlarına 
yaşatılan; sıkıntılara, çilelere, iğrençlik-
lere hep birlikte karşı durmalı ve gü-
nün yirmi dört saati gerginlik siyaseti 
uygulayan her kim varsa onlara hadleri 
bildirilmelidir, diye düşünüyorum.

1980 öncesinde yıllarca süren 
anarşi olayları altı bine yakın gencimi-
zin canına mal oldu. O zamanın “deste 
başı” siyasetçileri bir masanın etrafı-
na oturup “ne oluyoruz?”, “nereye 
gidiyoruz?”, “bu işe bir son verelim” 
“horoz döğüşünü bitirelim” diyecek-
leri yerde, sürekli olarak bir birlerine 
çamur attılar, birbirlerini; “hainlikle”, 
“sağcılıkla”, “solculukla” suçladılar. 
Dış ülkelerden ideoloji transferi yap-
ma gayreti içinde oldular. Hiçbir şekil-
de kan dökülmesini önleyici tedbirlere 
başvurmadılar. Konuşarak, birbirleri-
ne sarf ettikleri sözleri yumuşatacak-
ları yere, dozu giderek artıran ve ger-
ginliğe, anarşiye neden olacak eylem 

ve söylemlerde bulundular.
Siz bakmayın şimdilerde kendi-

lerini “akıllı”, “duayen gazeteci” ya da 
“alim akademisyen” görenlerin; “1980 
öncesinde naif siyaset vardı, siyasiler 
birbirlerine iltifat ederlerdi, kim ne is-
tediğinin farkındaydı” gibi mesnetsiz, 
dayanaksız tarihi gerçeklere de ters 
düşen sözlerle geçmişte yapılan çirkin 
siyasete kılıf uydurmaya çalıştıklarına... 
Her Allah’ın günü yirmi vatandaş ölü-
yordu ortalama. “Naif siyaset” sayesin-
de mi ölüyordu o gençler?

O zamanın siyasileri 12 Eylül 1980 
Darbesini adım adım kendileri çağır-
dılar. “12 Eylül öncesinde darbeye ze-
min hazırlandığını” darbeden on yıllar 
sonra dillendirmeye başlayıp, darbeye 
kılıf uydurmaya gayret ettilerse de, 
darbenin ilk günlerinde hepsi darbeci 
generallerin karşısında el pençe divan 
durmuşlardı. Darbecilere alkış tut-
muşlardı. Sonra siyasi yasakları bitip, 
demokratik ortam da sağlanmaya baş-
layınca “şam oldu, meşe oldu”, “biz 
haklıydık, darbeciler haksızdı” falan 
demeye başladılar.

12 Eylül öncesinde 
darbeye zemin hazırlanı-
yordu ise eğer, sizler de 
bu zeminin oyuncuları 
idiniz. Her sabah birbi-
rinize hakaret etmekte, 
küfretmekte, insanları 
gerim gerim germekte 
o zemin üzerindeki figü-
ranlardınız. “Zeminciler” 
davul çaldı, sizler de 
davula ayak uydurup zil 
takıp oynadınız ve 12 Eylül Darbesine 
sebep oldunuz. 

12 Eylül öncesinde neden tedbir 
almadınız o zaman? Neden MİT’i ve 
diğer organları kullanıp darbeye zemin 
hazırlayanları alaşağı etmediniz? 

Tıpkı 15 Temmuz öncesinde gel-
miş geçmiş bütün iktidarların hiçbir 
tedbir almadıkları, darbe girişimlerine 
zemin hazırlayanlara karşı bir tedbire 
başvurmadıkları hatta destek oldukları, 
sonra da “vay başımıza gelenler!” di-

yerek ağıt yaktıkları gibi…
Tarihte yaşanmış bu 

kadar ders verici olaya 
rağmen şu an günümüz-
de de aynı minval üzere 
siyaset yapılmaya devam 
ediliyor.

Siyasiler uç noktalar-
da dolaştıkça, dillerinin 
ayarı bozuldukça; bir 
taraftan bu milletin vaz-
geçilmez milli değerleri 

olan Atatürk’e, cumhuriyete saldırılar 
oluyor, diğer taraftan da yine milletin 
inanç değerlerine, maneviyatına saldı-
rılar yapılıyor.

Bu konularda tüm siyasiler ortak 
tavır belirlemedikçe, söylemleriyle, 
eylemleriyle bu konularda birbirlerini 
suçlamak yerine, eylemi ve söylemi 
yapanlar karşısında “kanunların, huku-
kun sonuna kadar uygulanması gerek-
tiğini” savunmadıkça yarın öbür gün 
hem kendi başlarına hem de devletin 

milletin başına darbe gibi, kalkışma 
gibi, bir hareket geldiğinde ağlamaya-
caklar o zaman. 

“Kendim ettim, kendim buldum” 
türküsünü döndürüp döndürüp din-
lemekten başka bir hakları olamaz o 
durumda.

Siyasiler bu ülkeyi yönetiyorlar. Ki-
mileri de bu ülkeyi yönetmeye talipler. 
Ben şahsen ağızlarından çıkan sözlerin 
kalitesine göre tavır belirliyorum ve 
oyumu o belirlediğim kriterlere göre 
kullanıyorum. 

Aslında kabahatin büyüğü,  kürsü-
ye çıkan her siyasiyi, söyledikleri sözler 
üzerinden alkış yağmuruna tutan biz 
seçmenlerdedir. Bizler onların ağızla-
rından çıkan her sözü akıl süzgecimiz-
den geçirmeksizin doğru kabul ediyor 
ve onlara biat edercesine yakınlık gös-
teriyorsak eğer onlar da yaptıkları işin 
söyledikleri sözün doğru olduğunu 
düşünerek eylem ve söylemlerindeki 
şiddeti giderek artırmakta haklılar. Kim-
se kabahati kendisi gibi düşünmeyen, 
başka partiye oy verenlere yükleme-
sin… Her partide BİATÇI, her partide 

aklını yeterince kullanmayan, hazır lop-
çu insanlarımız var maalesef.

Hiçbir siyasiyi ayırt etmeksizin, 
“yaptıkları işlerin yüzde yüzü de doğru 
olamaz” mantığıyla dinler, takip eder ve 
tavrımızı ona göre belirlersek eğer so-
runlarımız sorun olmaktan kısa sürede 
çıkacaktır.

Tabi hiç parti de gerçek demok-
rasinin olmayışı, uygulanmayışı da bu 
sorunların ana sebeplerindendir. Zira 
bir koltuğa kapağı atan lider, başarılı 
olsun ya da olmasın krallar gibi on 
yıllarca orada oturmaya devam ediyor. 
Liderlerinin belirleyip önümüze koy-
dukları ve “bunları seçeceksiniz” diye-
rek bizlere dikte ettikleri antidemokratik 
uygulamalar sorunların çözümü önün-
deki en büyük engeldir.

Tabi ki bu sorunları bağladığım en 
önemli kıstasların başı AKIL’dır. Bizler, 
aklımızı yerli yerince kullanmadığımız 
sürece yaşananlara seyirci olamaya 
devam edeceğiz, siyasiler de bizim 
üzerimizden makam ve mevki kazan-
maya devam edecekler. Durum da 
uzun vadede bunu gösteriyor zaten. 

SALDIRILAR, MECZUPLAR, AKILLILAR…

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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Meram Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Parkı, okulların bir haftalık ara tatile 
girmesiyle çocukların ve ailelerinin yoğun ilgisine sahne oluyor

Hem eğlendiren 
hem öğreten park

Üç farklı konsepti bünyesinde 
barındırarak Türkiye’de bir ilk olma 
özelliği taşıyan Meram Belediyesi 80 
Binde Devr-i Alem Parkı, ilk ve orta 
öğretim okullarının bir haftalık ara 
tatile girmesiyle çocukların ve ailele-
rinin cazibe merkezlerinden biri oldu. 
Özellikle haftasonunda 3 bin kişinin 
ziyaret ettiği park şehir dışından ge-
len ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

BAŞKAN KAVUŞ; 
‘DİNLENMEK, EĞLENMEK VE 

ÖĞRENMEK İÇİN İYİ BİR FIRSAT’ 
Dinozor maketlerinin yer aldığı 

‘T-Rex parkı, hayal dünyası kahra-
manları ve 120 minyatür eseri ile 
alanında ilk olan 80 Binde Devr-i 
Alem Parkı’nın öğrencilerin hem 
dinlenmeleri hem de eğlenmeleri ve 
öğrenmeleri için çok iyi bir fırsat ol-
duğunu kaydeden Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, Konya’da 
yaşayan ve Konya dışından gelen 
tüm öğrencileri ve ailelerini parka 
davet etti. Minyatür eserlerin yer al-
dığı sanat galerileri, dinozor maket-
leri, yeşil alanları, parkları, göletleri, 
Türk önderlerin yer aldığı bölüm 
ile parkın ziyaretçilerini beklediğini 
ifade eden Başkan Kavuş, “Özellik-

le çocuklarımızın ve gençlerimizin 
tarih bilincinin oluşmasında önemli 
katkı sunan 80 Binde Devr-i Alem 
Parkı bir çok yönüyle onlara eşsiz fır-
satlar sunuyor. 9 günlük bu tatilde 
çocuklarımızın bu fırsatı en iyi şekil-

de değerlendireceğinden şüphem 
yok” diye konuştu. 

PARK, KONSEPTİ VE 
ÖZELLİKLERİYLE ZİYARETÇİLERİNİN 

İLGİ ODAĞI OLUYOR
80 Binde Devr-i Alem Parkı’n-

da 120 minyatür eser ile 50 hare-
ketli ve sesli dinozor bulunuyor. 
Minyatür eserler arasında Bosna 
Hersek’te bulunan Mostar Köprü-
sü’nden İstanbul’un simge eserle-
ri Haydarpaşa Garı, Kız Kulesi ve 
Ayasofya Camii’ne, Buhara’da bu-
lunan 10 bin kişilik Kalon Camii’nin 
minyatürüne kadar 120 adet eser 
bulunuyor. Dinozor parkında ise 
kanat açıklığı 7 metreye kadar ula-
şabilen kanatlı kertenkele ‘Ptero-
saur’, en büyük silahı kuyruğunun 
ucundaki sert topuz şeklindeki ke-
mik olan ‘Ankylosaurus’, bilinen 
en büyük etoburlar ‘T-Rex’ ve ‘Spi-
nosaurus’ ile boyu 45 metre kilosu 
90 tona ulaşabilen dev otobur ‘Se-
ismosaurus’ gibi dinozor maket-
leri ziyaretçilerini tarih öncesi bir 
yolculuğa çıkarıyor. Cihan-ı Türk 
Abideler Şehri Bölümü’nde ise bin 
yıllık devlet geleneğimiz ile mimari 
ve sanat anlayışımızla hayat bulan 
eserler sergileniyor. Pamuk Şekeri 
Masal Dünyası Parkı’nda ise çizgi 
ve hayal kahramanlarından Haci-
vat-Karagöz, Nasreddin Hoca gibi 
pek çok isim tanıtılıyor.
n HABER MERKEZİ

‘Konya halkının emrindeyiz’
Konya İl Emniyet Müdürü Mus-

tafa Aydın, İhlas Haber Ajansı (İHA) 
Konya Bölge Müdürlüğüne iadeyi 
ziyarette bulundu. İHA Konya Bölge 
Müdürü Kenan Arvas ile bir süre gö-
rüşen Emniyet Müdürü Mustafa Ay-
dın, ajans çalışanlarıyla da bir araya 
gelerek, Konya’da yürütülen müca-
dele ve çalışmalar hakkında değer-
lendirmelerde bulundu. Konya’nın 
diğer illere nazaran iyi bir durumda 
olduğunu ifade eden Emniyet Mü-
dürü Mustafa Aydın, Konya’nın hır-
sızlık, cinayet, gasp gibi asayiş olay-
ları bakımından diğer illere nazaran 
gayet iyi olan iller arasında olduğu-
nu söyledi. Uyuşturucu, kumar, tra-
fik terörüyle mücadele konusunda 
hem mücadeleyi artırdıklarını hem 
de yapılan mücadele ve çalışmayı 
kamuoyuyla paylaştıklarını aktaran 
Aydın, “Eskiden çalışılmıyor şimdi 
çalışılıyor mantığı yok. Eskiden çalı-
şan arkadaşlar şimdi de çalışıyor. Sa-
dece biz çalışılanı anlattık. Biz Konya 
halkının emrindeyiz. Konya halkına 
hizmet etmek için geldik” diye ko-
nuştu.

“TRAFİK TIRI İLK KONYA’YA 
GELDİ, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA 

NARKOTİK TIRI GELECEK”
Uyuşturucuyla mücadele ve 

trafik terörüne çok önem vererek 
sürekli kontroller yaptıklarını ak-
taran Emniyet Müdürü Mustafa 
Aydın, “Çünkü 2018 yılında 6 bin 
800 civarında vatandaşımız haya-
tını kaybetti. Onun için bu bizim 
önemli önceliğimizdir. Trafik tırını 
bakanın emriyle, genel müdürlükle 

hazırlanan ‘trafik tırı’ ilk Konya’ya 
geldi. Önümüzdeki ayın ilk hafta-
sı ‘narkotik tırı’ gelecek Konya’ya. 
Şimdi bunları hem getirmek hem 
de kamuoyuyla paylaşmak... Yoksa 
aynı arkadaşlar dün de çalışıyordu, 
bugün de çalışıyorlar, yarın da çalı-
şacaklar” diye konuştu.

“RAFLARDAKİ TOZLU DOSYALARI 
İNDİRME MERAKIMIZ VARDIR”
Konya Emniyet Müdürü Musta-

fa Aydın, yürütülen çalışmalar kap-
samında raflardaki tozlu dosyaları 
indirme meraklarının da olduğunu 
belirterek, “Bundan 9 yıl önce kay-
bolmuş bir kadının bulunmasında 
cesedin DNA örneklerini tespit etti 

arkadaşlar. Bunu Konya cinayet po-
lisi 9 yıl sonra çözdü. Kuyuya birisi 
atılmış cesedi de yok. Kayıp olarak 
müracaat edilen kişinin neden ku-
yuya öldürülerek atıldığını, bir ku-
mar parasının paylaşımı olduğunu 
değerlendirerek üzerine gittik ve o 
da aydınlatıldı. Bu aydınlatılan olay-
ları da kamuoyuyla paylaştık” dedi.

“SOSYAL MEDYA 
OLMAZSA OLMAZDIR”

Yürütülen çalışmaların farkın-
dalık oluşturmak amacıyla kamuo-
yu ile paylaştıklarını belirten Aydın, 
“Sosyal medyayı gayet iyi kullanı-
yoruz. Sosyal medya olmazsa ol-
mazdır. Çünkü doğru bilgiyi doğru 

yerden edinmektir. Şehir efsanele-
rindeki edinilen bilgiler kimseyi bir 
yere götürmez. Bilgi ve sevgi pay-
laştıkça büyür. Bizdeki bilgiyi Kon-
yalı hemşehrilerimizle paylaştığımız 
anda herkesin bilgisine sunuyoruz. 
Bu arada sizlerin vasıtasıyla basının 
da bilgisine sunmuş oluyoruz. Ka-
pılarımız açık, mahrem yerler hariç 
her tarafta da bilgileri verebiliriz. 
Çalışmaya nerede kaldıysak son hız-
la çalışmaya devam edeceğiz. Yani 
dün Tekirdağ’da çalışıyordum bu-
gün Konya’da çalışıyoruz. Yarın dev-
letimiz uygun görür başka bir yerde 
çalışırız. Biz her gittiğimiz yerde bu 
millet için çalışmakla mükellefiz” 
şeklinde konuştu.

“ELEŞTİRİLERE 
AÇIK BİR TEŞKİLATIZ”

Vatandaşların büyük bir kısmı-
nın bu uygulamadan memnun ol-
duğunu dile getiren Aydın, eleştiriye 
de açık bir teşkilat olduklarını söyle-
yerek, “Göremediğimiz hatalarımız 
vardır ve bunları özellikle basın ve 
sosyal medya aracılığıyla bize ulaşır-
sa biz oradaki hatalarımızı düzeltiriz. 
Hatası olan arkadaşımız varsa onu 
da bu konuda ikaz ederiz. Eğer yasal 
yapmamız gereken bir şey varsa ya-
sal yaparız” dedi.

Emniyet Müdürü Aydın, emni-
yet teşkilatının son yıllardaki hareket 
kabiliyetinin de çok fazla olduğunu 
vurgulayarak, halkın desteğinin dı-
şında hiçbir şeye ihtiyaçları olma-
yacak kadar güçlü bir emniyet teş-
kilatına sahip olduklarını sözlerine 
ekledi. n İHA

24 Kasım, bizleri 
yetiştiren bugünlere 
gelmemizi sağlayan 
saygı değer emektarla-
rımız olan öğretmenle-
rin günüdür. Bugünde 
bizi yetiştiren öğret-
menlerimizi hatırlar ve 
onları minnetle anarız. 
Öğretmen geleceği ay-
dınlatan bir kandildir. 
Onun öğrettikleriyle 
yolumuzu bulur, geleceğimizi kurar 
ve vatana millete hayırlı bireyler olu-
ruz. Öğretmenlik mesleğine sevdalı 
bu insanlar kendilerini öğrencilerine 
adamış kutsal insanlardır. Bu önemli 
günde onlara şükranlarımız iletmeli-
yiz. Tohumdan yeşertip inanılmaz bir 
birey yapan öğretmenlerin üzerimiz-
de hakkı çok fazladır.

Öğretmenlik mesleği oldukça fe-
dakarlık ve sorumluluk gerektiren bir 
meslektir. Öğrencilerini yetiştirmek 
uzun ve yorucu bir yolculuğa çıkma-
ya benzer. Ama öğretmenlerimiz bu 
yolda hiç yılmaz bizler için hep didinir 
ve çalışırlar. Bu nedenle kalbimizin 
en güzel yerlerinde bizi yetiştiren öğ-
retmenlerimizi hiç unutmayız. Bizleri 
topluma yararlı bir birey olarak yetiş-
tirir, bu sayede çağdaş bir medeniyet 
seviyesine gelmemizin önünü açar-
lar. Öğrencilerine daima iyiye, doğru-
ya ve güzele teşvik eden ve bunu için 
hep didinen kişidir öğretmen…

Günümüzde öğretmenlere eski-

den verilen saygı kalma-
mıştır. Bu, yeni dönem 
gençlerin şımarıklığın-
dan kaynaklanmaktadır. 
Bu öğretmenlerimizi 
fazlasıyla üzen ve per-
formanslarını azaltan bir 
durumdur. Bu bağlam-
da öğretmenlere teşvik 
primlerinin verilmesi 
maaşlarının iyileştiril-
mesi esas kılınmalıdır. 

Çünkü şimdilerde hayatını iyi idam 
ettirmek için ek iş yapan öğretmenler 
oldukça fazladır.

Bu değerli öğretmenlerimiz hem 
bilgilerini hem sevgilerini ve kalplerini 
öğrencileriyle paylaşırlar. Öğrencinin 
performansı düştüğünde, bir yanlış 
yaptığında, zor zamanlarında yanı 
başında olan bir isimdir öğretmen.. 
Öğrencilerinin başarısına en çok 
mutlu olan kişi öğretmendir. Gün-
lerinin bir çoğunu okulda geçiren 
öğrenciler yeri gelir ebeveynlerinden 
çok öğretmenini görür ve onla çok 
sıkı bir bağ oluşturur. Bu sebeple 
öğretmenlerimiz kıymetlimizdir. 
Tüm koşullarda öğretmenlerimize 
sevgi ve saygımızı eksik etmemeli-
yiz. Gerek tüm yıl gerek öğretmenler 
gününde elimizden geldiğince onlara 
hatırladığımızı hissettirelim.

Kaynak: https://e-okulbilgi.
com/24-kasim-ogretmenler-gu-
nu-hakkinda-kompozisyon-ornekle-
ri-1152.html

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
Yapı İzin İstatistiklerinden “Konya 
ili Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Eylül 
2019” konusunda bir basın bül-
tenini kamuoyuyla paylaştı. Buna 
göre Konya, 2019 yılı Ocak-Eylül 
döneminde yapı ruhsatı verilen 
bina sayısında 3’üncü oldu. Konya 
2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 
yapı ruhsatı verilen bin 903 bina 
ile (yüzde 5,6) Türkiye’de 3’üncü 
sırada yer aldı. Türkiye’de 2019 yılı 
Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı 
verilen bina sayısı 33 bin 684 oldu. 
İstanbul yapı ruhsatı verilen 3 bin 
382 bina ile (yüzde 10) Türkiye’de 
ilk sırada gelirken, ikinci sırada 2 
bin 109 bina ile (yüzde 6,3) İzmir 
yer aldı. Karabük ise 26 bina ile son 
sırada yer aldı. 2019 yılı Ocak-Ey-
lül döneminde Konya yapı ruhsatı 
verilen 2,9 milyon metrekare alan 
ile Türkiye’de 2’nci sırada yer aldı. 
Konya’da yapı ruhsatı verilen top-
lam alanın yüzde 44,7’si (1,3 mil-
yon metrekare) konut kullanım 
alanı, yüzde 38,7’si (1,1 milyon 
metrekare) konut dışı kullanım ala-
nı ve yüzde 16,6’sı (481 bin met-
rekare) ortak kullanım alanı olarak 
gerçekleşti. Türkiye’de 2019 yılı 
Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı 
verilen yapıların toplam yüzölçü-
mü 45,5 milyon metrekare iken; 
bunun 20,3 milyon metrekaresi 
(yüzde 44,8) konut, 17,1 milyon 
metrekaresi (yüzde 37,6) konut 
dışı ve 8 milyon metrekaresi ise 
(yüzde 17,6) ortak kullanım ala-

nı olarak gerçekleşti. İllere göre 
yapı ruhsatı verilen yapıların top-
lam yüzölçümünde ise 7,5 milyon 
metrekare ile İstanbul en yüksek 
paya sahip olurken İstanbul’u, 2,9 
milyon metrekare ile Konya, 2,88 
milyon metrekare ile Ankara izledi. 
Yüzölçümü en düşük olan iller sıra-
sıyla Karabük (28,9 bin metrekare), 
Ardahan (39,9 bin metrekare) ve 
Çankırı (61,1 bin metrekare) oldu.

Konya’da yapı ruhsatı verilen 
binaların toplam değeri 4,1 milyar 
TL olup bu değer ile Türkiye’de 
3’üncü sırada yer aldı. Türkiye’de 
2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 
yapı ruhsatı verilen binaların top-
lam değeri 73,1 milyar TL oldu. 
İstanbul yapı ruhsatı verilen bina-
ların toplam değeri sıralamasında 
13,2 milyar TL değeri ile ilk sırada 
gelirken, bu ili sırasıyla 4,7 milyar 
TL değeri ile Ankara ve 4,1 milyar 
TL değeri ile Konya izledi. Ardahan 
48,9 milyon TL bina değeri ile son 
sırada yer aldı

Konya yapı ruhsatı verilen 9 bin 
702 daire sayısı ile il sıralamasında 
2’nci oldu.  Türkiye’de 2019 yılı 
Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı 
verilen toplam daire sayısı 179 bin 
766 oldu. İstanbul’da yapı ruhsatı 
verilen daire sayısı 33 bin 538 olup 
bu değer ile Türkiye’de ilk sırada 
yer aldı. İstanbul’u 9 bin 702 adet 
ile Konya ve 7 bin 768 adet ile An-
kara izledi. Daire sayısı en az olan 
iller sırası ile Karabük (22), Arda-
han (56) ve Hakkari (166) oldu. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Yapı ruhsatında 
Konya 3. oldu

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Mustafa Kavuş

Mustafa Aydın
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Oğuzmak Mühendislik Gıda Sahibi

Ahmet Lütfi 
KURŞUNEL’in

 

babası

Ahmet 
KURŞUNEL’in

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Oğuzmak Mühendislik Gıda Sahibi Ahmet Lütfi Kurşunel’in babası Ahmet 
Kurşunel 87 yaşında vefat etti. Merhum Ahmet Kurşunel dualarla defnedildi 

Kurşunel ailesinin acı günü 
Oğuzmak Mühendislik Gıda Sa-

hibi Ahmet Lütfi Kurşunel’in babası 
Ahmet Kurşunel 87 yaşında vefat 
etti. Merhum Ahmet Kurşunel’in 
cenazesi dün ikindi namazına mü-
teakip Hacıveyis Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından dualarla 
Üçler Mezarlığına defnedildi. Kurşu-
nel ailesini acı günlerinde sevenleri 
ve yakınları yalnız bırakmadı. Kur-
şunel ailesi cenaze namazının ar-
dından taziyeleri kabul etti. Merhum 
Ahmet Kurşunel 2 erkek 1 kız çocuk 
babasıydı. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Ahmet Kurşunel’e Yüce 
Allahtan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Gümüşhane’de “Dipsiz Göl” olarak 
anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi.

Kurum: Dipsiz Göl 
sit alanı ilan edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, Gümüşhane’de “Dipsiz 
Göl” olarak anılan bölgenin “Doğal 
Sit Alanı” ilan edileceğini söyledi. 
Bakan Kurum, Gümüşhane’de Dip-
siz Göl olarak anılan bölgenin doğal 
haline kavuşturulması için yapılacak 
çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da konuyu yakından takip ettiğini ve 
gölün eski haline kavuşturulması için 
gerekli adımların atılması talimatı 
verdiğini belirten Kurum, göl ve çev-
resinin doğal haline kavuşturulması 
için üniversitelerden bilim insanla-
rının yer aldığı bilimsel bir kurulun 
oluşturulduğunu kaydetti. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin göl ve 
çevresindeki çalışmaları sürdürdüğü-
nü aktaran Kurum, ilk etapta bölgede 
bilimsel çalışmaların yapılacağını, ar-
dından da göl ve çevresinin bozulan 
yapısının eski doğal haline kavuştu-
rulması için gerekli tüm adımları ata-

caklarını vurguladı. Bakan Kurum, 
“Göl ve çevresi Doğal Sit Alanı ilan 
edilecek. Ayrıca Dipsiz Göl olarak 
anılan bölge ile doğusunda bulunan 
korunan alan da birleştirilerek ekolo-
jik koridor oluşturulacak. Ekiplerimiz 
şu anda bölgede çalışmalarını sür-
dürüyor. En kısa sürede doğal haline 

kavuşturacağımız Dipsiz Göl, kuraca-
ğımız ekolojik koridorun en önemli 
parçası haline gelecek. Hedefimiz, 
gölü eski haline kavuşturarak gelecek 
nesillere aktarmak.” dedi.
ÇALIŞMALAR KIŞ YAĞIŞLARINDAN 

ÖNCE YAPILACAK
Gümüşhane merkeze 50 kilo-

metre uzaklıkta, deniz seviyesin-
den 2 bin 140 metre yükseklikte 
olan ve manzarasıyla ilgi çeken 
Taşköprü Yaylası’ndaki Dipsiz Göl, 
özellikle kar ve yağmur sularıyla 
besleniyor. Müdahaleler sonucun-
da suyu tamamen boşaltılan gölde 
yapılan kazı sonucunda gölün ta-
ban ve kıyı toprak yapısının bozul-
duğu belirlendi. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığınca, yapılan kazıyla 
tahrip edilen toprak yapısı doğal 
haline getirilecek, göl ve çevresin-
de bilimsel çalışma yürütülecek. 
Gölün doğal haline getirilmesi için 
yapılacak çalışmalar kış yağışların-
dan önce gerçekleştirilecek. Ça-
lışmalar, gölün eski hidrojeolojik 
yapısının tekrar oluşturulmasını 
kolaylaştıracak. Gölün eski haline 
getirilmesi sonrasında doğal yapı-
nın kendini yenileyeceği tahmin 
ediliyor.
n AA

‘Sahipsiziz, bize 
sahip çıkın!’

Beslenme Engelli (Fenilketö-
nüri’li) Çocuklar ve Aileleri, Kalıtsal 
metabolik hastalık olan Fenilketo-
nüri (PKU) farkındalığını artırmak 
adına Gonya Süfrası Meram Şube-
sinde bir araya geldiler. Fenilketö-
nüri’li çocuklar birlik ve kaynaşma 
adına toplanırken, Konya’da ken-
dilerine sahip çıkılmadığını, başta 
Vali Cüneyit Orhan Toprak olmak 
üzere tüm yetkililerin kendilerine 
sahip çıkmalarını istiyorlar. Fenil-
ketonüri (PKU) kalıtsal metabolik 
bir hastalıklı çocuklar, Dünya üze-
rinde en çok Türkiye’de, Ülke ge-
nelinde ise Konya ve Samsun’da 
en çok bulunuyor. Fenilketonüri’li 
çocukların Konya’da sayısı 250’e 
yaklaşıyor.  Fenilketonüri (PKU) 
kalıtsal metabolik bir hastalık. Bu 
hastalıkla doğan çocuklar, fenilala-
nin amino asidini başka bir amino 
asit olan tirozine dönüştüremi-
yorlar. Bu dönüşümü sağlayacak 
olan fenilalanin hidroksilaz enzimi 
bu hastalarda eksik. Fenilalanin 
diğer amino asitler gibi proteinin 
yapıtaşlarından biri. Fenilketonü-
rili hastalarda besinlerle alınan ve 
tirozine dönüştürülemeyen fenila-
lanin, kanda ve diğer dokularda bi-
rikir. Biriken fenilalanin geri dönü-
şümsüz ve ilerleyici beyin hasarına 
neden olur. Fenilketonüri (PKU)’li 
çocuklar beslenmelerinden Et, 
Balık, Süt ve Süt Ürünleri, Kuru 
bakliyat, Kuru yemişler, Sebze ve 

Meyveler yiyemiyorlar. Sadece 
Özel yapılmış makarna, un, pirinç, 
çikolata, özel undan yapılmış ek-
mek yiyorlar. Özel çocukların ye-
dikleri özel ürünlerin fiyatları ise 
çok pahalı. 

BİZE SAHİP ÇIKIN 
Toplantıya katılan Fenilketö-

nüri’li çocukları bulunan anneler-
den Nergül Bayram, Çiğdem Ünü-
var ve Rümeysa Yılmaz, “Anneler 
olarak Fenilketönüri’li çocuklarımı-
za sahip çıkılmasını ve ilgi göste-
rilmesini Başta valilimiz, Belediye 
Başkanlarımız ve rektörlerimizden 
istiyoruz. Konya’yı yöneten büyük-
lerimiz bizleri davet ederek bizlerin 
sorunlarını dinlemesini talep edi-
yoruz. Bu çocuklarımızın tedavileri 
için Ankara’ya gitmek zorundayız. 
Konyamıza Kalıtsal Metabolik Has-
talıkları Uzmanı Doktor ve Diye-
tisyeni istiyoruz ve çocuklarımızın 
tedavisinin Konya’da yapılmasını 
talep ediyoruz. Çocuklarımız bes-
lenmesi için gerekli özel ürünlerin 
fiyatları çok pahalı. Bu ürünleri 
bulmak için Ankara’ya gidiliyor 
veya internet aracıyla getiriliyor. 
Bunun için Konya Büyükşehir ve 
diğer Merkez belediyelerden bu 
konuda desteklerini bekliyoruz. 
Özelli çocuklarımız, özel günlerde 
hatırlanmak istiyor ve sosyal etkin-
liklere davet edilmesini bekliyor-
lar” dediler. 
n HABER MERKEZİ

Murat Kurum
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Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden ve oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılan 
Konyaspor Basketbol’da keyifler yerinde. Cumartesi günü lig lideri Balıkesir Büyükşehir 

Belediye’ye konuk olacak olan yeşil beyazlı takım güçlü rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor

Temsilcimiz Konyaspor Basketbol’un da mü-
cadele ettiği Türkiye Basketbol Ligi’nde 6 hafta 
geride kaldı. Yeşil beyazlı takım oynadığı 6 maç 
sonunda 4 galibiyet alarak 10 puanla 5.sırada yer 
aldı ve lig lideri Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 
ile puan farkını sadece 1’e indirdi.

 Dev Kartal, Cumartesi günü Balıkesir deplas-
manına gidecek ve puan farkını kapatmak adına 
kritik bir maça çıkacak. Öte yandan yeşil beyazlı 
takımda ilk maçına çıkan yeni transfer Ceyhun 
Altay, gösterdiği performans ile taraftara umut 
verdi.

SON ÜÇ MAÇINI DA KAZANDI
Türkiye Basketbol Ligi’nde oynadığı 3 maç-

tan da galibiyet ile ayrılan Konyaspor Basketbol, 
önemli bir seri yakaladı. Üst üste kazandığı maç-
lardan sonra 5.sıraya kadar yükselen Dev Kartal, 
son olarak kendi evinde Yalova Spor’u 95-76 ye-
nerek çıkışını devam ettirdi. 

Ligde ilk olarak üst sıraları hedefleyen ve daha 
sonra liderlik yarışına girmek isteyen Konyaspor 

Basketbol, Cumartesi günü ligin 7.haftasında 
kritik bir maça çıkacak. Yeşil beyazlılar, lig lide-
ri olan ve geçtiğimiz hafta Petkim Spor deplas-
manına ilk yenilgisini alan Balıkesir Büyükşehir 
Belediyespor’a konuk olacak. Bu mücadele 23 
Kasım Cumartesi saat 16.00’da Kurtdereli Spor 
Salonu’nda oynanacak.

CEYHUN ALTAY HEYECAN GETİRDİ
Konyaspor Basketbol Kulübü, geçtiğimiz hafta 

oynanan Yalova Spor maçı öncesinde tecrübeli 
basketbolcu Ceyhun Altay’ı transfer ederek kadro-
sunu güçlendirdi. 

Altay, Yalova Spor ile oynanan maçta ilk kez 
Konyaspor Basketbol forması giydi. Karşılaşma-
da 16 dakika 30 saniye süre alan Ceyhun Altay, 
ortaya koyduğu performans ile beğeni topladı. 16 
dakika boyunca 11 sayı atan tecrübeli oyuncu 4 
ribaunt aldı ve 2 asist yaptı. Liderlik hedefleyen 
Konyaspor Basketbol, Ceyhun Altay transferi ile 
üst sıralara adına umutlandı. 
n SPOR SERVİSİ

Keyifler yerinde!

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’ndeki Konya ekiplerin-
den Akşehirspor’da Kulüp Başkanı Ünal Çelik ve yönetim 
kurulu üyeleri, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyo-
nu’nu ziyaret etti. Akşehirspor Kulübü Başkanı Ünal Çelik 
beraberinde yönetim kurulu üyesi Murat Erdem ile bera-
ber gerçekleştirdiği ziyarette Federasyon Başkanı Remzi 
Ay ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek ilgi ve destek-
lerinden dolayı teşekkür etti. Konya ASKF Başkanı Remzi 
Ay ise, Akşehirspor ve diğer tüm amatör spor kulüplerinin 
bir değer olduğunu ve sahip çıkma noktasında her zaman 
desteklerini esirgemeyeceklerini belirterek başarılar dile-
di.  n SPOR SERVİSİ

2020 Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan 
Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Para Badminton 
Uluslararası Turnuvası’nda Konyaspor’un başarılı sporcusu 
İlker Tuzcu, bronz madalyanın sahibi oldu. Para Badminton 
Uluslararası Turnuvası Japonya’da düzenlendi. Türkiye’nin 
4 sporcuyla madalya mücadelesi verdiği ve 2020 Tokyo 
Paralimpik Oyunları’na puan veren turnuvada Halime Yıldız 
ile Konyaspor Kulübü sporcusu İlker Tuzcu ikilisi, SL3-SU5 
kategorisi karışık çiftler finalinde karşılaştığı Fransız Ma-
zur-Noel çiftine 21-16 ve 21-15’lik setlerle 2-0 yenilerek gü-
müş madalya kazandı. Yeşil beyazlı takımın sporcusu İlker 
Tuzcu, ayrıca SU5 kategorisi tek erkekler yarı finalinde En-
donezya’dan Suryo Nugroho’ya 21-15 ve 21-16’lık setlerle 
2-0 kaybederek bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvada 
yarışan diğer Konyasporlu sporcu Emine Seçkin ise çeyrek 
final mücadelesinin ardından turnuvaya veda etti. 
n SPOR SERVİSİ

Akşehirspor’dan 
Konya ASKF’ye ziyaret

Konyasporlu İlker Tuzcu 
Tokyo’dan madalya ile döndü

Faysal Bayramoğlu: Hakem maçı katletti
Konya Süper Amatör Küme ekiplerinden 

Meram Kara Kartallar Teknik Direktörü Faysal 
Bayramoğlu ligde geçtiğimiz hafta oynanan Ilgın 
Belediyespor ve bu hafta oynanacak Seydişehir 
Belediyespor maçları hakkında açıklamalarda 
bulundu.

YARDIMCI HAKEM DİK DURDU
Ilgın Belediyespor ile deplasmanda 

karşı karşıya gelen Meram Kara Kartallar’da 
mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Meram Kara 
Kartallar Teknik Direktörü Faysal Bayramoğlu Ilgın 
Belediyespor maçını değerlendirdi. Bayramoğlu 
maçla ilgili, “Aslında maçla ilgili konuşacak çok 
bir şey yok. Hakemin ve rakibin maça yaptığı 
müdahaleler bizim ortaya koyduğumuz iyi oyunu 
gölgeledi. Maça çok iyi başladık ancak sahadaki 
su birikintileri nedeniyle istediğimiz pozisyonları 
gerçekleştiremedik. Rakip alışkın olduğu sahada 
bir karambolde ilk golü buldu. Bu golün ardından 

biz baskımızı artırarak beraberliği yakaladık ama 
burada hakem Yasin Şahin golümüzü vermemek 
için elinden geleni yaptı. Yardımcı hakemin dik 
duruşu ile golümüz sayıldı. Yardımcı hakeme 
dik duruşundan dolayı teşekkür etmek istiyorum. 
Seyirci baskısı ve saha şartları nedeniyle kalecimiz 
olumsuz etkilendi ve yaptığı bir hatayla rakip ikinci 
golü buldu. Bu dakikadan sonra hakem maça 
damgasını vurmaya başladı. Önce stoperimize 
arkadaşlarına uyarılarda bulunduğu için ikinci 
sarıdan kırmızı verdi sonra diğer oyuncumuza 
itirazdan dolayı kırmızı verdi ve maçı resmen 
katletti. Biz 9 kişi kalmamıza rağmen ikinci gol için 
bastırdık ancak bu kez de rakip maçı yavaşlatmak 
oyunu soğutmak adına elinden geleni yaptı. Rakip 
oyuncuların bunu yapmasını yadırgamıyorum 
ancak rakip takımın antrenörünün de buna alet 
olması şahsen beni çok üzdü. Bu ligi iyi tanıyan 
ve uzun yıllardan bu yana antrenörlük yapan bir 

kişiye bunu yakıştıramadım. Bu sonuçla ligde ikini 
mağlubiyetimizi almış olduk.” dedi.

SEYİR ZEVKİ YÜKSEK MAÇLAR OLUYOR
Seydişehir maçıyla ilgili de konuşan 

Bayramoğlu, “Ilgın karşısında aldığımız 
mağlubiyeti unutup yolumuza devam edeceğiz. Biz 
bu lige şampiyonluk parolasıyla çıkmadık ancak 
iddialıyız. Genç oyuncuların neler yapabileceğini 
herkese gösteriyoruz. Bu haftaki rakibimiz de 
bizim gibi gençlerden oluşan bir takım onlar da 
ligde kendilerinden söz ettiriyor. Genç takımların 
mücadelesi gerçekten seyir zevki yüksek maçlar 
oluyor. Bu maçın da öyle olacağına inanıyorum. 
İki eksiğimiz olmasına rakibimiz karşısında 
kazanarak kötü gidişe dur demek ve tekrar üst 
sıralara yükselmek istiyoruz. Sonraki hafta Gölyazı 
ile karşılaşacağız. Gölyazı maçı öncesinde bu maçı 
kazanarak moral bulmak istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı.n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 13 12 1 0 40 10 30 37
2.Y. SAMSUNSPOR 13 9 4 0 28 5 23 31
3.YENİ ÇORUMSPOR 13 8 1 4 19 14 5 25
4.SANCAKTEPE FK 13 7 2 4 22 10 12 23
5.AFJET AFYONSPOR 13 6 2 5 20 14 6 20
6.HEKİM. TRABZON 13 6 2 5 23 25 -2 20
7.SARIYER 13 5 4 4 16 12 4 19
8.ZONGULDAK 13 5 4 4 15 11 4 19
9.PENDİKSPOR 13 5 4 4 17 15 2 19
10.TARSUS İDMAN Y. 13 6 1 6 14 17 -3 19
11.İNEGÖLSPOR 13 5 3 5 17 12 5 18
12.KIRKLARELİSPOR 13 4 4 5 9 18 -9 16
13.GÜMÜŞHANESPOR 13 4 2 7 13 17 -4 14
14.AMED SPORTİF 13 3 5 5 8 17 -9 14
15.HACETTEPE SPOR 13 4 2 7 14 24 -10 14
16.1922 KONYASPOR 13 3 1 9 12 24 -12 10
17.BAŞKENT AKADEMİ 13 2 3 8 13 19 -6 9
18.ŞANLIURFASPOR 13 0 1 12 1 37 -36 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

S Takım O G M A Y AV Puan
1. BALIKESİR BŞB. 6 5 1 483 457 26 11
2. FETHİYE BELEDİYE 6 5 1 511 488 23 11
3. FİNAL GENÇLİK 6 4 2 558 519 39 10
4. BORNOVA BELEDİYE 6 4 2 469 440 29 10
5. KONYASPOR 6 4 2 494 454 40 10
6. MAMAK BELEDİYESİ 6 4 2 524 521 3 10
7. PETKİM SPOR 6 4 2 477 426 51 10
8. MANİSA BÜYÜKŞEHİR 6 3 3 423 414 9 9
9. DENİZLİ BASKET 6 3 3 466 451 15 9
10. YALOVA SPOR 6 3 3 447 463 -16 9
11. AKHİSAR BELEDİYE 6 3 3 455 434 21 9
12. BANDIRMA KIRMIZI 6 3 3 455 418 37 9
13. 1881 DÜZCE BELEDİYE 6 2 4 423 457 -34 8
14. SAMSUNSPOR 6 1 5 409 487 -78 7
15. GEMLİK BASKETBOL 6 0 6 447 524 -77 6
16. ANADOLU BASKET 6 0 6 478 566 -88 6

EURO 2020’yi kazanan, 69 milyon Euro’yu kasasına koyacak
Türkiye’nin de yer alacağı 2020 Avrupa Şampiyonası’nda 

dağıtılacak para miktarları da dikkat çekiyor. Katılım 
ücretinin 9 milyon 250 bin Euro olduğu turnuvada, şampiyon 
ekip kasasına 69 milyon Euro koyacak. UEFA’nın turnuvada 
yapacağı toplam ödeme ise 416 milyon Euro olacak.

2020 Avrupa Şampiyonası, 12 ülkenin ortak 
organizasyonunda gerçekleşecek. A Milli Futbol Takımı, 
son maçını önceki akşam Andorra’ya karşı oynarken, 1 maç 
öncesinden gruplara katılmayı garantilemişti. Türkiye’nin 
de mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası’nda, kupayı 
kazanan ekip, eğer grup maçlarının tamamını kazanarak 
kupaya uzanırsa, toplamda kasasına 69 milyon 250 bin 
Euro koyacak. Toplamda 222 milyon Euro katılım ücretinin 
dağıtılacağı şampiyonada, 24 takım bu parayı 9 milyon 250 
bin Euro olarak alacak. Gruplarda elde edilen sonuçlara göre 
beraberlik için 750 bin Euro, galibiyet için de 1,5 milyon Euro 
ödenecek.

TOPLAMDA ÖDENECEK MİKTAR
Grup maçlarında elde edilecek sonuçlara göre üst tura 

yükselme başarısı gösteren 16 takım, bu turda mücadele 
etmeye hak kazandığı için 2’şer milyon Euro alacak. Çeyrek 

finale yükselen ekipler 4 milyon Euro, yarı finale çıkan takımlar 
ise 5.5 milyon Euro’yu kasasına koyacak. İngiltere’nin 
simge statlarından Wembley’de oynanacak olan final 
mücadelesinde boy gösterecek 2 ekip ise 10’ar milyon Euro 
alacak. Aslan payı ise şampiyon takımın. Kupayı kazanan 
ekip tam 34 milyon Euro daha alacak. Turnuvayı şampiyon 
olarak tamamlayan takım, eğer grup maçlarında oynayacağı 
3 maçı da kazanarak kupayı kaldırırsa, toplamda 69 milyon 
250 bin Euro’luk para ödülünü de kazanacak. UEFA, bu 
organizasyon için toplamda 416 milyon Euro ödeme yapacak. 
24 takıma ayak bastı parası olarak toplam 222 milyon Euro 
ödeyecek olan UEFA, grup maçlarında oynanacak toplam 36 
karşılaşma için de 54 milyon Euro ödeyecek. Son 16’ya kalan 
takımlar 2 milyon Euro’dan toplam 32 milyon Euro alırken, 
çeyrek finale yükselecek 8 takıma ise 4 milyon Euro’dan 32 
milyon Euro verilecek. Yarı finalde mücadele edecek olan 
4 ekip, 5,5 milyon Euro’dan toplam 22 milyon Euro alacak. 
Final maçında ise 10’ar milyon Euro’dan 2 takıma toplam 
20 milyon Euro ödül verilecek. UEFA, kupayı kazanan ekibe 
vereceği 34 milyon Euro’yla birlikte toplamda 416 milyon 
Euro ödeme yapacak. n İHA
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Şanlı formanın özel taliplisi:
Ahmet Karademir

Ahmet Karademir. Henüz 15 yaşında olmasına 
rağmen Konyaspor alt yapısında adından en fazla söz 
ettiren isimlerden birisi. Konyaspor Futbol Akademisi’ne 
ayak bastığı günden beri antrenörleri adeta üzerine 
titriyor. Her özel sporcu gibi özel ilgi gerekiyor Ahmet 
için çünkü. 

15 yaşında olmasına rağmen U17 takımında forma 
giyiyor ve zaman zaman A takım ile antrenmanlara 
çıkıyor. Ayrıca milli takımın da en önemli isimlerinden. 
Kayserisporlu Emre Demir ile futbol kamuoyunun 
dikkatini çeken 2004 jenerasyonunun belki de saklı 
hazinesi. Çünkü fiziksel gelişimini henüz tamamlamadı. 
Belki Emre Demir kadar kısa sürede adını duyurmayacak 
ama bir gün mutlaka yeteneklerini sergileyecek.

Konyaspor Futbol Gelişim Akademisi’nin özel 
sporcularından Ahmet Karademir’i yakından tanımak 
isteyeceğinizi düşündük...

BEDEN EĞİTİMİ HOCAM KEŞFETTİ
Ben Ahmet Karademir. 2004 yılında Konya’da 

doğdum ve Konyalıyım. Futbola okulda başladım. Daha 
önce mahallede arkadaşlarımla futbol oynuyordum 
ama ilk olarak okul takımında oynamaya başladım. 
Oradaki beden eğitimi öğretmenimiz aynı zamanda 
Konyaspor’da antrenördü. Beni o keşfetti. Beni 
Konyaspor altyapısına o götürdü. O şekilde Konyaspor 
altyapısına giriş yapmış oldum. 

BURADA OLMAK ÇOK FARKLI DUYGU
Beni buraya Hakan Ünal hocam getirdi. İlk 

olarak ben o zamanki adı ile Anadolu Selçukspor’da 
oynuyordum. Sonrasında ise Konyaspor’a geldim. 
Anadolu Selçukspor’a geldiğimde şu an yine takımımınız 
başında olan Çağdaş Çankaya hocamız beni beğendi. 
Buraya ilk geldiğimde çok heyecanlandım. Sonuçta 
burası Konyaspor, bir Süper Lig takımı. Burada oynamak 
çok farklı bir duygu. Tesislerimiz çok iyi. Hepimizle A 
takımda oynayan oyuncular gibi ilgileniyorlar. 

KENDİMDEN BÜYÜKLERLE OYNAMAYA BAŞLADIM
Ben geldiğimde U12 takımında oynamaya başladım. 

Orada her sene diğer kategorilere ilerliyordum. Ama 
sonra Çağdaş hocam beni kendimden bir yaş büyüklerle 
oynatmaya başladı. Bu da benim gelişimi çok olumlu 
yönde etkiledi. 14 yaşında U16 kategorisinde oynamaya 
başladım. Şu an 15 yaşındayım ve U17 takımında 
oynuyorum. 

U17 liginde lideriz zaten. Bence ligdeki en iyi 
takımlarda bir tanesi biziz. Bunu oyun olarak da 
gösteriyoruz. Şampiyon olmamak için hiçbir neden yok. 
Bence bunu başarabiliriz. 

DÜNYANIN EN MUTLU KİŞİSİ OLUYORSUNUZ
İlk olarak 14 yaşında milli takıma davet edildim. O 

günden bu yana sürekli olarak davet ediliyorum. Hatta 
en son Karadağ ile oynadığımız maçlarda iki gol attım. 
Milli takım forması giymek orada maça çıkmak çok 
güzel bir duygu. Gerçekten her insanın bunu yaşaması 
gerekiyor. Çok mutlu oluyorsunuz. O formayı giymek 
dünyanın en mutlu kişisi yapıyor sizi. Gol atmak da 
aynı şekilde çok güzel bir duygu. Bu sezon başında 
Rusya’ya turnuvaya gitmiştik U16 milli takımı ile. 
Orada şampiyon olduk. O kupayı kaldırmak gerçekten 
çok güzel. O duyguyu yaşadığım için çok mutluyum. Bu 
hafta yine bir turnuvaya daha katılacağız Antalya’da. 
Portekiz, Danimarka gibi bu kategorideki çok iyi 
takımlar gelecek. Bu turnuvanın da gelişimime çok katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. Milli takım forması ile 15 
maça çıktım ve 2 gol attım. İnşallah daha fazla gol atar 
ve katkı sağlarım. 

ORADA ANTRENMANA ÇIKMAYI ÖZLÜYORUM
Konyaspor A takımı ile 2 kez antrenmana çıktım. 

İkisinde de Aykut hoca vardı. Konyaspor A takımı ile 
ilk antrenman çıktığımda orada ağabeylerimiz bana 
çok yardımcı oldu. Özellikle Ömer Ali ve Selim ağabey 
ellerinden geleni yapıyor bizim için. Ömer ağabey 
numarasını verdi ve her zaman yardımcı olabileceğini 
söyledi. Tabi orada antrenmanlar daha sıkı ve daha 
iyi. Orada antrenmana çıkmak çok güzel bir duygu, 
özlüyorum orada antrenmana çıkmayı. İnşallah yine 
nasip olur. Her zaman çıkmak isterim. 

BURASI TÜRKİYE’NİN EN İYİSİ
Şu an Konyaspor altyapı tesisleri bana göre 

Türkiye’nin en iyi tesislerinden bir tanesi. Önceki 
tesislerimize göre çok daha iyi. Burada bütün 
imkanlarımız var. Ve bence her şeyden önemli olan bir 
şey var, önceden özel çalışmalar yapamıyorduk, şimdi 
özel olarak çalışma imkanı bulabiliyoruz. Hocalarımız 
ve diğer buradaki personelimiz de bizimle çok ilgili. 

HER ŞEY PROGRAMLI 
Burada kaldığımız günlerde sabah Konyaspor 

servisimiz bizi okullarımıza bırakıyor. Okuldan yine 

servislerimizle tesislere gelerek antrenmanlarımızı 
yapıyoruz. Ve yemeklerimiz yedikten sonra boş 
vakitlerimiz oluyor. O sırada takım arkadaşlarımızla 
birlikte vakit geçiriyoruz. Sohbet edip oyun oynama 
imkanımız oluyor. Burada kaldığımız zamanlarda 
çok programlı bir şekilde bütün yapacaklarımız 
gerçekleştiriyoruz. 

ÇOK ÖZEL VE GÜZEL İLGİ VAR
Burada her ay yağ ölçümlerimiz yapılıyor ve buna 

göre biz özel beslenme listeleri hazırlanıyor. Bizi 
durumumuz göre diyetisyenlere yönlendiriyorlar. 
Eskiye göre bize çok özel ve güzel bir ilgili var. Bu 
da takım arkadaşlarımın olsun benim olsun çok 
hoşumuza gidiyor. Bunun karşılığını verebilmek için 
çok çalışıyoruz. 

BURADA A TAKIM HAVASI VAR
Takım içinde arkadaş ortamı olarak U17 grubu 

en iyisi bence. Çünkü ben hem U16 hem U17’de 
oynadım. Bence en iyisi burası. Herkes birbirinin 
hatasını kapatıyor ve bu bence çok güzel bir şey. Kimse 
birbirinin açığını aramıyor. Herkes hem maçlarda 
hem antrenmanlarda birbirinin açığını kapatıyor. 
U17 takımımızda bir A takım havası var. Herkes işini 
profesyonel bir şekilde işini yapıyor. Hepimizin amacı 
Konyaspor taraftarının önüne çıkmak. 

Antrenman ve maçlarımız dışında yine takım 
arkadaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Birlikte 
etkinlikler yapıyoruz. Bu da bizim sahada birlikte 
hareket etmemize yardımcı oluyor. 

ŞANLI FORMAYI GİYMEK İSTİYORUM
Benim en önemli hedeflerimden bir tanesi büyük 

Konyaspor taraftarının önüne çıkarak o şanlı formayı 
giymek. Bir de herkesin olduğu gibi benim büyük hayalim 
A milli takım forması giymek. Tabi sonra yurtdışında 
da oynamak isterim ama önceliğim Konyaspor. 
İspanya Ligi’ni beğeniyorum. Konyaspor’da oynadığı 
dönemlerde Moryke Fofana’yı çok beğeniyordum, kendi 
bölgemde oynadığı için. Şimdi o ayrıldı, Farouk Miya’yı 
takip ediyorum.

AİLEM İŞİN CİDDİYETİNİ BİLİYOR
Ailem futbola başladığım dönemden beri hep 

yanımda, sürekli olarak yardımcı oluyorlar. Tabi 
annem ilk zamanlarda küçük olduğum için böyle ciddi 
bir şey olacağını bilmiyordu. Şimdi hem annem hem 
babam işin ciddiyetinin farkında ve bana çok yardımcı 
oluyorlar. Yanımda olan herkese ve büyük Konyaspor 
taraftarına çok teşekkür ediyorum.
n YUNUS ALTINBEYAZ / MUHAMMED SAYDAM

Yetenekleri ile Konyaspor Akademisi’nin en özel sporcularından biri o. Öğretmeninin yönlendirmesi ile başladığı Konyaspor alt yapısında 
farkını kısa sürede hissettirdi. 15 yaşında olmasında rağmen U17 takımında forma giyiyor ve U16 milli takımına çağırılıyor. Zaman zaman 

Aykut Kocaman tarafından A takım ile antrenmanlara çıkarılan Ahmet Karademir, şanlı formanın en özel taliplilerinden birisi



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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Konya’nın güçlü yerel marketlerinden Gross Toptan 
Marketler Zinciri, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü 
sebebiyle bir kampanya başlattı. ‘Bizim için değerlisiniz’ 
etiketi ile sunulan kampanyaya göre Cumartesi günü oy-
nanacak İttifak Holding Konyaspor – Beşiktaş maçında 
5 öğretmen karşılaşmayı locadan takip edecek. Sosyal 
medya üzerinden duyurulan ve çekilişle talihlileri belirle-
necek kampanyanın duyurusunda, “5 öğretmenimize loca 
keyfi. Öğretmen arkadaşlarını ve öğretmenlerini etiketle, 
çekilişe katıl” ifadeleri kullanıldı. Çekiliş sonuçlarının 
önümüzdeki günlerde yine sosyal medyadan duyurulması 
bekleniyor. n SPOR SERVİSİ

Gross Toptan Market’ten 
öğretmenlere jest

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

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

Personel Alınacaktır.

TEL : (0332) 239 12 41

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Beşiktaş’ta sakatlar iyileşti Avcı’nın eli güçlendi

Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Cumartesi günü temsilcimiz Konyaspor’a konuk olacak 
Beşiktaş’ta sakatların iyileşmesiyle Teknik Direktör Ab-
dullah Avcı kimi oynatacağına karar vermekte zorlanıyor. 
Takımda yalnızca Dorukhan ve Douglas’ın sakatlıkları bu-
lunuyor. Avcı, Konyaspor karşısında nasıl bir 11’le sahaya 
çıkacağını henüz belirlemedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon en 
tatlı zorluğunu yaşıyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar 
ve kart cezalıları nedeniyle maç kadrosu oluşturmakta zor-
lanan tecrübeli çalıştırıcı, uzun süre sonra neredeyse tam 
kadro olarak hazırlıklarını sürdürüyor. Denizlispor maçı 
öncesinde de birçok oyuncusu geri dönen ancak sakatlık-
lardan yeni çıkan isimler nedeniyle formu yüksek isimleri 
tercih ederek kadro oluşturan Avcı, bu kez bütün isimlerin 
performansını yukarı çekmesi sebebiyle kadroyu kurmakta 
zorlanıyor. 

Özellikle sol kanatta forma giyen isimlerden Rebocho, 
Caner ve N’Koudou’nun form grafiği yukarıya çıkarken, bu 
isimlerden hangi ikisinin sahada olacağı merak konusu. 
Son maçlarda ortaya koyduğu performansla savunmaya 
büyük katkı yapan Rebocho, sol bekte Avcı’nın gözdesi 
durumunda. Ancak tecrübeli hoca, sol kanatta Caner ile 
N’Koudou arasında tercih yapmakta zorlanıyor. N’Kou-
dou’nun hücum gücü, Caner’in de savunmaya verdiği 
destek nedeniyle bu iki isim arasında gidip gelen Avcı, 
Konyaspor maçının taktiğine göre bu 2 oyuncudan birisini 
ilk 11’e koyacak.

İDEAL KADROSUNU OLUŞTURDU
Sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte eldeki isimler-

den ideal kadrosunu oluşturan Abdullah Avcı, sakatlık ve 
kart cezası olmadığı sürece istikrarlı bir 11’le lig yarışını 
sürdürmek istiyor. Savunma dörtlüsünü Gökhan, Vida, 
Ruiz ve Rebocho’dan oluşturan Avcı, bu isimlerin önünde 
ise Atiba ve Elneny ikilisini sahaya sürecek. Ancak Oğuzhan 
konusunda oldukça umutlu olan Abdullah Avcı, yetenekli 
oyuncunun performansına göre, milli yıldızı da oynatmak 
istiyor. Diaby ve N’Koudou’nun gerek sürat gerekse de bire 
birde adam eksiltmeleri nedeniyle kapalı savunmalar kar-
şısında bu futbolcuları kullanmak isteyen tecrübeli hoca, 
Adem Ljajic’e de çok güveniyor. Boşnak yıldızın özellikle 
milli takımda sergilediği performansını siyah-beyazlı for-
ma altında da göstermesini isteyen Avcı, Adem’le sık sık 
bire bir görüşme yaparak bu futbolcunun formunu yukarıya 
çekmeye çalışıyor.  n İHA

Süper Lig’in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü 
temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak Be-
şiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nev-
zat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yöne-
timinde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik 
çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Antrenmana, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam 
eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Atiba Hutchin-
son’ın katılmadığı, milli takımdan dönen Adem Ljajic’e ise 
yenilenme programı uygulandığı aktarıldı. 

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başla-
yan idmanın, pas, 5’e 2, minyatür kale maç ve dar alanda 
oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği bildirildi. 

Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut 
çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi. Beşiktaş, bugün yapa-
cağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.  n AA

TFF Süper Lig’in 12. haftasında evinde Beşiktaş’ı 
ağırlayacak olan İttifak Holding Konyaspor’da bu 
maçın hazırlıkları sürüyor. 

Adanaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından 
2 günlük izne çıkan Yeşil Beyazlılar, dün saat 16.00’da 
yapılan antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına 
yeniden başladı. 

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş maçının taktik 
hazırlıkları üzerine yoğunlaşıldı. Konyaspor, kritik 
maça bugün saat 15.00’te yapacağı antrenmanla 
devam edecek.

ZORLU SERİ BEKLİYOR
İttifak Holding Konyaspor Cumartesi günü 

oynayacağı Beşiktaş maçı ile birlikte zorlu bir seriye 
girecek.

 Anadolu Kartalı ilk yarının son 6 haftasında 
Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor gibi 

güçlü takımlarla karşılaşacak. 
Yeşil Beyazlıların bu serideki diğer rakipleri ise 

Çaykur Rizespor ve Gaziantep.
HEDEF 20 PUANIN ÜSTÜNE ÇIKMAK

Ligdeki son 4 maçında galibiyet alamayan ve 
sadece 1 puan kazanabilen Konyaspor’u bekleyen 
zorlu seri taraftarı tedirgin ediyor. 

Anadolu Kartalı ligin ikinci yarısında sıkıntı 
yaşamamak için ilk etapta 20 puan barajını üstüne 
çıkmaya çalışacak. 20 puanın üstünde alınacak her 
puan Konyaspor’un ikinci yarıda elini güçlendirecek.

TRANSFER PUAN SEVİYESİNE 
GÖRE PLANLANACAK

Devre arasında özellikle ön bölgeye takviye 
yapmasına kesin gözüyle bakılan Konyaspor’da 
transfer sayısına ve yapılacak transferlerin 
özelliklerine ilk yarının sonundaki puan seviyesine 
göre karar verilecek. 

Anadolu Kartalı tehlikesiz bölgede ilk yarıyı 
tamamlaması durumunda yapılacak transferler yine 
genç ve gelecek vaadeden oyuncular olacak. 

İlk yarı sonunda bulunulan konum tedirgin edici 
olması durumunda ise sıkıntı yaşamamak adına 
yapılacak transferlerde kısa sürede verim alınacak 
isimlere yönelinecek.

KOCAMAN’IN 25 PUAN İSTEĞİ
Sezon planlamasında ilk yarıyı 25-26 puan 

seviyesinde bitirmeyi uman Konyaspor’da son 4 
maçta kaybedilen puanların üzüntüsü yaşanıyor. 
Deneyimi teknik adam Aykut Kocaman kalan 6 maçta 
bu hedefe yaklaşabilmek mücadele verecek. 

Teknik heyetin takımdaki özgüven probleminin 
aşılması durumunda 10-12 puan alınabileceğine 
inandığı ve bunu sağlamaya çalışacağı gelen bilgiler 
arasında.  
n SPOR SERVİSİ

Ligde üst üste kaybettiği puanlarla zirveden uzaklaşan ve ligin alt sıralarına savrulan Konyaspor’u, ilk 
yarının son 6 haftasında zorlu maçlar bekliyor. Beşiktaş, Başakşehir, Alanyaspor ve Trabzonspor gibi güçlü 

ekiplerle oynayacak Anadolu Kartalı’nda ilk aşamada hedef 20 puan barajının üstüne çıkmak

İlk hedef 20 barajı!

RPS
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