
Karatay kışa hazır

Havaların soğumasıyla birlikte yağışların ilçeyi ulaşım yö-
nünden olumsuz etkilememesi için hazırlıklarını tamamlayan 
Karatay Belediyesi ilçe halkının rahat bir kış geçirmesi için 

çalışmalarını sürdürüyor. n SAYFA 5’TE

Kadınlar pazara indi

Yöresel ürünlerin ve üreticilerin desteklenmesi, Meramlıların 
doğal ürünlere kaynağında ilk elden ulaşmaları amacıyla 

düzenlenen ‘Meram Köyleri Melikşah Pazarı’nda projesi üretici 
kadınların gelir kaynağı oldu. n SAYFA 10’DA

03 Kantin işletmecilerine 
hijyen eğitimi verildi 04 Nijerli Bakan’dan 

Büyükşehir’e ziyaret 12 ‘Çalışan Gençlik’te 
hizmet ağı genişliyor

Gönülden hizmet 
için sözverdi

Asgari ücreti 
tartıştılar 

Temiz tutun, 
riske girmeyin!

Konya Büyük-
şehir Beledi-
yesi Genel 
Sekreteri 
olarak görev 
yaparken yerel 
seçimlerde 
AK Parti’den 
Karatay İlçe 
Belediye Başkanlığına aday 
adayı olan Hasan Kılca, “Gönül 
belediyeciliği yapacak, her 
zaman hemşehrilerimizle iç içe 
olacağım” dedi. n SAYFA 3’TE

İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, şartları sağlan-
dıktan sonra asgari ücretin en 
az 2 bin liraya çıkarılabileceğini 
belirtirken; AK Parti Konya 
Milletvekili Etyemez ise asgari 
ücretin 184 liradan bin 603 liraya 
çıkarıldığını söyledi. n SAYFA 4’TE

Makine Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şubesi Başkanı 
Dr. Aziz Hakan Altun, kış mevsi-
minin yaklaşmasıyla birlikte baca 
temizliğinin önemini anlattı. Altun, 
“Kendinizi ve ailenizi riske at-
mamak için bacalarınızı mutlaka 
temizletin” dedi. n SAYFA 6’DA
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Büyük buluşma!
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 

tarafından CNR Expo’da bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen 
MÜSİAD EXPO Fuarı düzenlenen tören ile açıldı. Fuarda stant 

açan Konya Yenigün Gazetesi yoğun ilgi ile karşılaştı
TÜRKİYE’NİN 

EN BÜYÜK FUARI
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) tarafından CNR Expo’da bu yıl 
17’ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO 
düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konu-
şan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, etkinliğin, Türkiye’nin en büyük 
uluslararası karma ticaret fuarı olduğunu 
söyledi. Yeni işbirlikleri için fuarın önemli 
bir hizmet olduğunu vurguladı.

BAKAN VARANK
YENİGÜN STANDINDA

Yenigün Gazetesi de bir ilke daha imza 
atarak MÜSİAD EXPO fuarında stant aça-
rak yerini aldı. Konya Yenigün Gazetesi 
standı fuarın ilk gününde ziyaretçi akını-
na uğradı. Yenigün Gazetesi’nin standını 
ziyaret eden isimler arasında bulunan 
Bakan Varank, yerel bir gazetenin fuarda 
stant açmasını takdir edilecek bir davra-
nış olduğunu dile getirdi. n SAYFA 11’DE

Havuçtan sonra lahana
Havuç üretimiyle adından söz ettiren Kaşınhanı, 
ürün yelpazesini her geçen gün genişleterek 
ismini farklı ürünlerde de duyuruyor. Pazarının 
iyi olması nedeniyle Kaşınhanı’nın yeni gözdesi 
haline gelen kara lahana, Irak, Suriye, Rusya gibi 
ülkelere de ihraç ediliyor.

Havuç, kara lahana gibi önemli ürünlerin üretim 
merkezi haline gelen Kaşınhanı bölgesi, adeta 
bir ticaret merkezi olmuş durumda. Tedarikçilerin 
veya tüccarların gözde bölgesi haline gelen 
Kaşınhanı, bu nedenle oldukça hareketli. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

ÇELİKKAYALAR 
İNDİRİMLE AÇILIYOR

“Bu Şehrin Markasıyız” sloganıyla yatırımlarını 
sürdüren Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri 18. 

Şubesini açıyor. 18. şubesi Çelikkayalar Merkez 
AVM 22 Kasım Perşembe günü (bugün) saat 

14:00’te büyük indirimler ve sürpriz hediyeler ile 
açılıyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

HUZUR VE REFAH 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ 

Yerel yönetimlerin şehrin huzur ve refahından 
sorumlu olduğuna vurgu yapan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Mutlu insanların bir 
arada olduğu bir toplum düzenli ve barış dolu bir 
dünyanın olmazsa olmazları arasındadır” dedi. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

ÖĞRENCİLER FİKİR
ALIŞVERİŞİ YAPTI 

Türkiye’yi 14 yıl önce eğitim fuarları ile tanıştıran 
Educaturk yine bir ilk ile üniversite adaylarını 
üniversitelerle buluşturuyor. Selçuklu Kongre 

Merkezi’nde düzenlenen programda üniversiteler 
Konyalı öğrenciler ile biraraya geldi, fikir alışverişi 

yapıldı. n HABERİ SAYFA 13’TE

YEMENLİ İŞADAMLARI
YATIRIM İÇİN GELDİLER  
Ülkelerindeki karışıklıktan zarar gören Yemenli 
işadamları Türkiye’ye gelerek farklı şehirlerde 

yatırımlar yapıyor. Konya’da incelemede 
bulunan Yemenli işadamları yatırım fırsatlarını 

değerlendiriyor. n HABERİ SAYFA 7’DE



22 KASIM 20182 HABER - İLAN

Havuç üretimiyle adından söz ettiren Kaşınhanı, ürün yelpazesini her geçen gün genişleterek ismini farklı ürünlerde de duyuruyor. 
Pazarının iyi olması nedeniyle Kaşınhanı’nın yeni gözdesi haline gelen kara lahana, Irak, Suriye, Rusya gibi ülkelere de ihraç ediliyor 

Lahana ihraç ediyoruz
Kaşınhanı bölgesinin yeni 

gözdesi haline gelen kara lahana 
hasadında sona gelindi. Kara la-
hana çiftçisi fiyatların ve pazarın 
iyi olması nedeniyle kara lahana-
dan oldukça memnun. 

Türkiye havuç üretiminin ne-
redeyse yüzde 70’ini gerçekleş-
tiren Kaşınhanı bölgesi, sadece 
havuçla kalmıyor, her geçen yıl 
üretim yelpazesini biraz daha 
artırıyor. İhtiyaca ve pazara göre 
yeni farklı ürünlerin üretimini 
artırmayı sürdüren Kaşınhanı 
bölgesi, tarım ürünlerinde adeta 
bir merkez olmaya başladı. Tür-
kiye’nin dört biryanından hatta 
Avrupa ve Ortadoğu bölgesin-
den birçok ülkeden buraya ge-
len tedarikçiler, bölgeden çeşitli 
ürünler alıyor. Bu ürünlerden 
bir tanesi de kara lahana. Son 
yıllarda tüketimi artan kara la-
hana, artan ihtiyaçlardan dolayı 
bölgenin başlıca tarım ürünleri 
arasında yer almaya başladı. Ha-
sadı tamamlanmak üzere olan 
kara lahanayı daha önce bir çiftçi 
20-30 dönüm ekerken, talepten 
dolayı çiftçi bu ekim alanlarını 
neredeyse 2 katına çıkardı. Bu 

da bölgedeki kara lahana ekim 
alanlarının büyük oranda arttı-
ğını gösteriyor. Ayrıca bölgedeki 
kara lahana üreten çiftçilerin bu 
yıl birlikte hareket etmeleri, ken-
dilerine kazanç da sağladı. Çift-
çilerin bu birlikteliği kara lahana 
fiyatlarını kendilerine göre belir-
lemeye yardımcı oldu. Bu durum 
çiftçinin kara lahanadan para ka-
zanmasını sağladı. 

NARİN AMA KAZANDIRIYOR
Kara lahana üreticisi Mustafa 

Ceylan, kara lahana üretimi ile 
ilgili bilgiler verdi. Kara lahana-
nın masraflı ve narin bir ürün 
olduğunu bu nedenle üretimin-
de zorlanıldığını belirten Cey-
lan, “Kara lahana havuçtan daha 
masraflı. Ayrıca hastalığa hiç 
dayanamaz. Çok narin bir ürün. 
Çok dikkatli dikim yapmak lazım. 
Herkes önceden fidesini kendisi 
yetiştiriyordu ama artık 2 yıldır 
hazır fide alarak ekimleri yapıyo-
ruz. Çünkü bu şekilde daha çok 
verim alınıyor. Canavar otu deni-
len bir şey var ürünlerin düşma-
nı. Bu çiftçilerin baş belası. Bu 
nedenle bu civarda verim bu yıl 
düşük. Verimi almak zorundasın. 

20 tonu geçmek zorundasın yok-
sa kazanamazsın. Lahana fiyatı 
şuanda kiloda 1,200-1,300 TL. 
Fiyatlar oldukça güzel” dedi. 

KARA LAHANA ÇİFTÇİSİ 
BİRARAYA GELDİ

Bölgedeki kara lahana çiftçi-
sinin biraraya gelerek fiyat belir-
lediklerinin altını çizen Ceylan, 
bu durumun çiftçiye kazandırdı-
ğını söyledi. Ceylan, “Havuççu-
lar biraraya gelemedi ama kara 
lahanada öyle olmadı. Bölgedeki 
kara lahanacılar biraraya gelerek 
lahananın fiyatını belirlediler ve 
rekabet olmadan güzel fiyatlara 
sattılar. Lahana para kazandırı-
yor bir de satışı da güzel. İhti-
yaç da var. O yüzden çifti artık 
kara lahanayı da fazla fazla eki-
yor, rağbet gösteriyor. Önceden 
20-30 dönüm kara lahana eken 
çiftçi şimdi 70-80 dönüm ekiyor” 
diye konuştu. 

LAHANA İHRAÇ EDİLİYOR
Kara lahananın çok iyi bir 

pazarı olduğuna dikkat çeken 
Ceylan, bu nedenle ürünün tar-
lada kalmadığı gibi tarladan sö-
küldükten sonra beklemeden de 
satıldığını söyledi. “Hem para 

kazandırıyor hem de lahana de-
poda beklemiyor” diyen Ceylan 
şunları söyledi, “Tarladan alını-
yor, toplanıyor bir yerde direk 
satışa sunuluyor. Pazar da oldu-
ğu için zaten hemen satılıyor. 
İhracat da var buradan. Irak, Su-
riye, Rusya gibi bölgelere ihracat 
da yapıldı bu sene buradan. Bu 
nedenle kara lahana tarlada kal-
madı, direk satıldı.”

BÖLGE ADETA TİCARET 
MERKEZİ HALİNE GELDİ 

Havuç, kara lahana gibi 
önemli ürünlerin üretim merkezi 
haline gelen Kaşınhanı bölgesi, 
adeta bir ticaret merkezi olmuş 
durumda. Tedarikçilerin veya 
tüccarların gözde bölgesi haline 
gelen Kaşınhanı, bu nedenle ol-
dukça hareketli. Bölgenin ihracat 
potansiyelinin de olmasından 
dolayı birçok yabancı ülke plakalı 
TIR veya kamyon görmek müm-
kün. Bu nedenle çiftçiler kendi 
sıcak satışlarını aracısız yapma 
imkanı da sağlıyor. Böylece çiftçi 
daha fazla kazanabilirken, bölge-
nin gelişimi de hızlanmış oluyor. 
n RASİM ATALAY-ABDULLAH 
AKİF SOLAK

Kaşınhanı bölgesinde üretimi artan kara lahana, tarladan çıkar çıkmaz alıcı buluyor. Yurt 
içine ve yurt dışına satışı yapılan kara lahanada bu dönemin son mahsulleri toplanıyor.

“Bu Şehrin Markasıyız” slo-
ganıyla yatırımlarını sürdüren 
Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri 
18. Şubesini açıyor. 18. şube-
si Çelikkayalar Merkez AVM 22 
Kasım Perşembe günü (bugün) 
saat 14:00’te büyük indirimler ve 
sürpriz hediyeler ile açılıyor. Açılış 
öncesi Çelikkayalar Alışveriş Mer-
kezleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Mesut Kaya, Çelikkayalar AVM 
Genel Müdürü Ali Kaya, Çelik-
kayalar Yöneticileri 18. Şubede 
basın mensupları ile bir araya ge-
lerek mağaza hakkında bilgi verdi.

ÇELİKKAYALAR, İSTİKRARLI 
ADIMLARLA BÜYÜYOR 

Çelikkayalar Alışveriş Merkez-
leri, marketler zincirine bir yeni 
halka daha eklediklerine dikkat 
çeken Çelikkayalar AVM Genel 
Müdürü Ali Kaya, “Çelikkayalar 
Alışveriş Merkezi bünyesine  bir 
yenisini daha eklemenin gururu-
nu yaşıyoruz.  Çelikkayalar ailesi 
olarak 1989 yılında, orta ölçekli 
bir işletme olarak hizmet  verme-
ye başlayan Çelikkayalar Alışveriş 
Merkezleri, kurulduğu günden 
bugüne kadar müşterilerine en 
kaliteli ürünü en uygun fiyata su-
narak perakende sektöründe ‘İyi 
Alışveriş’in doğru adresi haline 
gelmiştir. Sektöründe 26 yılı dol-
duran firmamız, Ahmet Özcan, 

Binkonut, Bosna, Eski Garaj, Fetih 
Kent, Havzan, Hocacihan, Kılı-
çarslan, Kılıçarslan 2, Lalebahçe, 
Selçuklu, Toki, Yaka ve Yazır böl-
gelerindeki mağazalarıyla benzer-
leri arasından sıyrılmış, güvenilir 
ürünleri, modern yüzü ve dinamik 
yapısı ile müşterileri için ayrıca-
lıklı bir konuma yerleşmiştir. Pe-
rakendenin kurallarını Konya’nın 
dinamiklerine göre yeniden yazan 
Çelikkayalar, istikrarlı adımlarla 
ve Konyalı hemşerilerimizin des-
tekleri ile büyümeye devam edi-
yor” dedi.

18. MAĞAZA BUGÜN AÇILIYOR 
Geniş ve ferah mağazalarında 

A’dan Z’ye binlerce marka ürünü 
en uygun fiyatlarla Konyalı hem-
şerilerimize sunduklarına dikkat 
çeken Kaya, “Mağazalarımızda 
sunduğumuz hizmet kalitesinde 

müşteri mutluluğuna önem veren 
Çelikkayalar ailesi, bu anlayıştan 
hareketle geniş ve ferah mağaza-
larında A’dan Z’ye binlerce marka 
ürünü en uygun fiyatlarla Konyalı 
hemşerilerimize sunuyoruz. Çe-
likkayalar olarak 18. şubemiz olan 
Merkez AVM mağazamız 3 bin 
500 metrekare kapalı alana sahip 
olup 100 personel istihdam edi-
lecektir.  Mağazamız içinde Yata-
ğanlı Osman Ağa unlu mamuller, 
balık reyonu, ev tekstili elektrik, 
elektronik, avize küçük ev aletle-
ri, gıdadan,  temizliğe 22 bin çe-
şit ürün yelpazesi bulunmaktadır. 
Mağazamız 22 Kasım Perşembe 
günü (Bugün)  saat 14:00’te muh-
teşem indirimlerle açacağız. Ger-
çekleştireceğimiz açılışa tüm Kon-
yalı hemşerilerimizi bekliyoruz” 
dedi.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çelikkayalar’da büyük açılış bugün
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Kılca: Gönül belediyeciliğine adayım
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreteri olarak görev ya-
parken yerel seçimlerde AK Par-
ti’den Karatay İlçe Belediye Baş-
kanlığına aday adayı olan Hasan 
Kılca, “Gönül belediyeciliği yapa-
cak, her zaman hemşehrilerimizle 
iç içe olacağım” dedi. 

Hasan Kılca, görev nasip olursa 
hizmet çıtasını daha yükseklere ta-
şımak için çalışacaklarını ifade etti. 
Büyükşehir Belediyesinde çalıştığı 
sürede Türkiye’nin TÜBİTAK des-
tekli ilk Bilim Merkezi, Mevlana 
Kültür Merkezi, Spor ve Kongre 
Merkezi, Yeni Konya Stadyumu, 
Ecdat Bahçesi, Türk Yıldızları Parkı 
gibi sembol eserlerin yapım aşa-
malarında aktif olarak görev alan; 
Tarihi Bedesten’deki örnek res-
torasyon çalışmaları, birçok ana 
cadde açılması, alt ve üst geçit 
yapılması, mahalle yolları, mahalle 
parkları, köy ve şehir konaklarının 
proje ve yapımlarını denetleyen 
Kılca, Yeni Büyükşehir Yasası’nın 
uygulanması aşamasında, yeni 

bağlanan ilçe ve mahallelere hiz-
metlerin götürülmesi çalışmalarını 
da koordine etti. 

‘AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINI 
HAYATA GEÇİRECEĞİZ’

Sosyal ve Kültürel Belediyeci-

lik çalışmaları kapsamında birçok 
projede yer alan sivil toplum ku-
ruluşlarıyla ortak çalışmalar ger-
çekleştiren Hasan Kılca, “22 yıldır 
Büyükşehir Belediyesinde edin-
diğim bilgi, tecrübe ve birikimim 

ile Karatayımızı daha da ileriye 
taşımak, hizmet kervanına yeni-
lerini eklemek için çalışacağım. 
Bu konuda belediyecilik yanında; 
engelli kardeşlerimizle, gençlerle 
ve kadınlarla ilgili çok önemli pro-
jelerimiz var. Hazreti Mevlana’nın 
ve Şems-i Tebriz-i Hazretlerinin 
medfun bulunduğu ilçemizde 
kültür ve turizm projelerimizle ön 
plana çıkmayı hedefliyoruz. Tarım 
ve hayvancılığı da destekleyeceğiz. 
Ayrıca, gelecek nesillere daha iyi 
bir çevre bırakmak için yeni pro-
jelerimiz var. Hemşehrilerimizin 
işlerini kolaylaştıracak, zaman ta-
sarrufu ve maddi kazanım sağla-
yacak Akıllı Şehir Uygulamalarını 
hayata geçireceğiz. Büyükşehir 
Belediyemiz ve hemşehrilerimizle 
el ele vererek uyum içinde yeni 
projelerimizle Karatay İlçemizi 
2023 hedeflerine birlikte taşıyaca-
ğız. Gönül belediyeciliği yapacak, 
her zaman hemşehrilerimizle iç içe 
olacağım” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Ülkemizi güzel 
günler bekliyor’

Ereğli-Konya Sanayici, İşa-
damları ve Bürokratları Derneği 
(ERKONSİAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Avukat Ali Süzgün, yap-
tığı yazılı açıklamada gündemi 
değerlendirdi. Ekonomik, siyasi ve 
dış gelişmeleri değerlendiren Ali 
Süzgün, bir kez daha birlik mesajı 
vererek, her zaman devletin yanın-
da olduklarını ifade etti.

Süzgün, “Ülkemizde yaşanan 
ekonomik daralmaya karşı alınan 
önlemler sonuçlarını vermektedir. 
Dövizin ateşinin sönmesi, hükü-
met tarafından alınan önlemler, 
enflasyonla topyekün mücadele 
ülke olarak sorunların üstesinden 
gelebilecek güçte olduğumuzu 
bir kez daha gösterdi. Tabiki daha 
fazlasını yapmamız da gerekiyor. 
Özellikle ithalatın önünü kesecek 
adımlar, ihracatın artırılmasına 
yönelik politikalar, üreticilerin 
desteklenmesi bu noktada büyük 
önem taşıyor. Sanayicimizin yü-
künün daha da hafifletilmesi ge-
rekiyor. En son ki prim affı bu an-
lamda olumlu bir adım. Devletimiz 
kolaylıklar sağladığı zaman milli 
seferberlik ilan eden sanayicileri-
miz daha çok çalışıp azmedecektir. 

Tabiki sadece işvereni düşünmü-
yoruz. İşçilerimizin de haklarının 
ve gelirlerinin artırılması bizim ta-
lebimiz. Herkesin refah içinde ya-
şadığı bir ülke hepimizin hayali. Biz 
inanıyoruz ki devlet millet olarak el 
ele verirsek daha güzel günlere tez 
zamanda ulaşırız” dedi. 

Yaklaşan yerel seçimleri de 
değerlendiren Başkan Süzgün, 
“Malum olduğunuz üzere 2019 
Mart ayında ülkemiz yerel seçim-
leri gerçekleştirecek. Siyasi parti-
lerimiz bu noktada hazırlıklarına 
başladılar. Umarız siyasi irade yine 
en iyi olanı seçecektir. Özelde Kon-
ya, genelde Türkiye’de şehrimize 
yakışan adaylarla seçime girilir 
ve şehirlerimizin gelişimi daha da 
artar. Temennimiz, terör söylemi 
estiren partiler hariç, tüm siyasi 
partilerin kardeşlik ve hoşgörü te-
masıyla seçimi tamamlamalarıdır” 
diye konuştu. 

Türkiye’nin sürekli oyun ve tu-
zakların içine atılmaya çalışıldığını 
belirten Süzgün, dernek olarak atı-
lan adımlarda ve verilen mücade-
lede devletin yanında olduklarını 
sözlerine ekledi,
n HABER MERKEZİ

Yerel yönetimlerin şehrin huzur ve refahından sorumlu olduğuna vurgu yapan Altay, “Mutlu insanla-
rın bir arada olduğu bir toplum düzenli ve barış dolu bir dünyanın olmazsa olmazları arasındadır” dedi

‘İnsan odaklı çalışıyoruz’
Birleşmiş Kentler ve Yerel 

Yönetimler Dünya Teşkilatı Eş 
Başkanı ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Şanlıurfa’da düzenlenen 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yö-
netimler Orta Doğu ve Batı Asya 
Bölge Teşkilatı Yönetim Kurulu 
ve Konsey Ortak Toplantısı’na 
katıldı. Başkan Altay, yerel yö-
netimlerin şehrin huzur ve refa-
hından sorumlu olduğuna vurgu 
yaparak, “İnsan odaklı çalışmalar 
gündemimizin en üst sıralarında 
olmalıdır. Çünkü mutlu insanla-
rın bir arada olduğu bir toplum 
düzenli ve barış dolu bir dünya-
nın olmazsa olmazları arasında-
dır” dedi.

Birleşmiş Kentler ve Ye-
rel Yönetimler Dünya Teşkilatı 
(UCLG) Eş Başkanı ve Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler 
ve Yerel Yönetimler Orta Doğu 
ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu 
ve Konsey Ortak Toplantısı ile 
UCLG-MEWA Kentsel Mobili-
te Şanlıurfa Zirvesi’nin açılışı-
na katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
17 farklı ülkeden yaklaşık 400 
kişinin katıldığı programda UC-
LG-MEWA’nın 2018 yılı çalışma 
döneminin yanı sıra 2019 yılının 
faaliyetleri değerlendirildi. 

ULAŞIM VE ÇEVRE SORUNU 
DÜNYAMIZI TEHDİT EDİYOR 
AK Parti Dış İlişkilerden So-

rumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ceylan, “Şehirleşme 
dünyada gerçekten hızlı bir şe-
kilde gelişmektedir. Değişen ve 
gelişen kentler beraberinde so-
runlarla büyümektedir. Ulaşım 
sorunu ve çevre sorunları da 

dünyamızı tehdit eden unsurla-
rın başında gelmektedir. O açı-
dan UCLG-MEWA’nın böylesi 
önemli bir konuyu gündeme al-
ması son derece takdir edilecek 
bir konudur” ifadelerine yer ver-
di. 

YEREL YÖNETİMLER ŞEHRİN 
HUZUR VE REFAHINDAN 

SORUMLUDUR 
Konya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı ve UCLG Eş Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Devletin 
halka en yakın temsilcileri olan 

yerel yönetimlerin sorumluluk-
ları yalnızca fiziki hizmetlerle 
sınırlı değildir. Şehir halkının 
huzuru ve refahı da yerel yö-
netimlerin sorumluluğundadır. 
İnsan odaklı çalışmalar günde-
mimizin en üst sıralarında olma-

lıdır. Çünkü mutlu insanların bir 
arada olduğu bir toplum düzenli, 
barış dolu bir dünyanın olmazsa 
olmazları arasındadır” dedi. Şan-
lıurfa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Nihat Çiftçi, ulaşımda akıllı 
tüm sistemleri devreye koyarak 

yönetmeye çalıştıklarına vurgu 
yaparak, artık büyükşehirlerin 
en önemli yönetiminin ulaşım 
olduğunun farkında olduklarını 
aktardı. UCLG-MEWA Eş Baş-
kanı Muhammed Sadi, ulaşım 
problemlerine çözüm bulmak 
için çok önemli görevleri bulun-
duğuna vurgu yaparak, özellikle 
toplu taşımanın geliştirilmesi 
gerektiği söyledi. UCLG-MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Du-
man’ın yaptığı bilgilendirmenin 
ardından konuşan Arap Kentler 
Teşkilatı(ATO) Genel Sekreteri 
Ahmad Al-Sabeeh, taşımacılı-
ğın çok önemli bir gelişmişlik 
göstergesi olduğunu belirtirken; 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Başkanvekili Osman Top-
rak ise, 2050 yılına gelindiğinde 
şehirlerde yaşayan nüfus oranı-
nın yaklaşık yüzde 70’lere va-
racağını, bunun da beraberinde 
ulaşım sorunları oluşturacağını 
dile getirdi. n HABER MERKEZİ

Konya merkez ve 31 ilçede faaliyet gösteren 
okul kantinleri işletmecileri ve çalışanlarına, Kon-
ya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince okul 
kantinlerine dair özel hijyen kuralları yönetmeliği 
gereğince gıda güvenilirliği ve hijyen eğitimi verildi. 

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Kon-
ferans Salonunda yapılan eğitime, örgün, yaygın, ve 
özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren 
yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi 
gıda işletmelerinde çalışan personele hijyen ve gıda 
güvenilirliğine yönelik eğitim düzenlendi. 

Konya Kantinciler Dernek Başkanı Ethem Tar-
tan, hijyen ve gıda güvenilirliği eğitimine yoğun bir 
katılımın olduğunu ve eğitim sonunda katılımcıla-
ra, eğitime katılım belgesi verildiğini söyledi. Baş-
kan Tartan, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
Gıda ve Yem Şube Müdürü Ramazan Sobayoğlu ve 
ekibine ve eğitimin verilmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Kantin işletmecilerine hijyen eğitimi verildi 
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Nijerli Bakan’dan Büyükşehir’e ziyaret
Nijer Ortaöğretim Bakanı Mo-

hamed Sanoussi Elhadji Samro ile 
beraberindeki heyet, Konya Büyük-
şehir Belediyesi’ni ziyaret ederek 
Başkanvekili Mithat Büyükalim ile 
görüştü.

Türkiye Maarif Vakfı’nın davet-
lisi olarak Türkiye’ye gelen Nijer 
Ortaöğretim Bakanı Mohamed Sa-
noussi Elhadji Samro ile beraberin-
deki heyet, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’ni ziyaret etti. Nijer Heyeti 
ile görüşen Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanvekili Mithat Büyü-
kalim, Konya’nın tarihten bu yana 
içinden geçtiği her medeniyetten 
etkilendiğini ve bugünlere geldi-
ğini belirterek, “Nijer’den Agades 
ile kardeş şehir ilişkimiz var. Zaten 
Afrika ile olan tüm ilişkilerimiz de 
tamamen kardeşlik ilişkisi üzerine 
kurulu. Ülke olarak amacımız, çok 

eskiye dayanan ve zamanla maa-
lesef azalan kardeşlik ilişkilerimizi 
tekrar ilerletmek. Ziyaretiniz de 
bu manada kıymetli” dedi. Nijer 
Ortaöğretim Bakanı Mohamed 
Sanoussi Elhadji Samro da ziyaret 
programı boyunca çok sıcak karşı-
landıklarını belirterek şunları kay-

detti: “Bugün bir kez daha Türkiye 
ile kardeş olduğumuzu gördük ve 
kendimizi burada hiç yabancı gibi 
hissetmedik. Bizler de Türkiye ile 
daha iyi ilişkiler kurmak amacın-
dayız.” Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanvekili Mithat Büyükalim 
ziyaretin sonunda günün anısına 

Nijer Milli Eğitim Bakanı Mohamed 
Sanoussi Elhadji Samro’ya Mesne-
vi’nin Fransızca çevirisi ile Sikke 
takdim ederken; Bakan Samro ise 
Büyükalim’e Konya ile kardeş şehir 
olan Agades’in ambleminin işlendi-
ği bir tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesinde yabancı 
uyruklu öğrencilere yönelik bilgi-
lendirme toplantısı gerçekleştirdi. 

Konya Valiliği İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi 
Turizm Fakültesi ve Uluslarara-
sı Göç Ve Diaspora Uygulama ve 
Araştırma Merkezi tarafından ya-
bancı uyruklu öğrencilere bilgilen-
dirme toplantısı gerçekleştirildi. 

Programın açılış konuşmasında, 
Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Semih Büyüki-
pekçi Selçuk Üniversitesi hakkın-
da bilgi verdi. Büyükipekçi, “Eği-
tim,öğretim hayatına 1975 yılında 
2 fakülte, 7 bölüm 327 öğrenci ve 
2 kadrolu öğretim üyesiyle başla-
yan Selçuk Üniversitesi, bugün 23 
fakülte 6 enstitü, 6 yüksekokul, 
22 meslek yüksekokulu, 1 devlet 
konservatuvarı, 45 araştırma ve 
uygulama merkezi ve 70 bini aşan 
öğrencisiyle Türkiye’nin en büyük 
üniversiteleri arasında yer almak-
tadır. Ayrıca üniversitemiz bünye-
sinde 114 ülkeden toplamda 2 bin 
500’e yakın yabancı uyruklu öğ-
renci eğitim görmektedir” şeklinde 

konuştu. 
Aralık 2017’de kurulan Ulusla-

rarası Göç ve Diaspora Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nin çalışma-
larını hızlı ve etkin bir biçimde yü-
rüttüğünün altını çizen Büyükipek-
çi, “Kuruluş misyonu çerçevesinde 
merkezimiz, başta ülkemiz olmak 
üzere dünya genelinde uluslarara-
sı göç ve diaspora hareketlerinin 
sosyal, siyasal, ekonomik ve kül-
türel boyutları kapsamında bilim-
sel araştırma, uygulama, eğitim 

ve dokümantasyon çalışmalarına 
hızlı bir şekilde başlamıştır. Ayrıca 
farklı araştırmacılar politika yapıcı-
lar, uluslararası organizasyonlar ve 
sivil toplum kuruluşları arasında 
diyaloglar oluşturmak, uluslararası 
göç ve diaspora alanında yürütü-
len araştırmaları geliştirmek ve bu 
alandaki sorunlara kalıcı ve yapıcı 
çözümler üretmeyi amaçlamıştır. 
Bu misyon genelinde merkezimiz 
gelecekte göç, göçmenlik, mülteci-
lik, sığınmacılık, diaspora faaliyetle-

ri kapsamında yapacağı bilimsel ve 
akademik çalışmalar yayınlanacağı 
raporlar ile uluslararası alanda tüm 
araştırmacıların ve politika yapıcı-
ların referans kabul edeceği, alana 
dönük uzman eğitimci ve nitelikli 
insan kaynağı yetiştiren bir merkez 
olmayı kendisine vizyon edinmiş-
tir” ifadelerini kullandı. 

İl Göç Uzmanı İsa Sarıçiçek ise, 
öğrencilere hak ve yükümlülükleri-
ni anlatan bir sunum gerçekleştire-
rek, www.goc.gov.tr internet site-
sinden veya 157 ücretsiz danışma 
hattında bilgi edinip faydalanabile-
ceklerini dile getirdi. 

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen toplantıya Sel-
çuk Üniversitesi Rektör Danışmanı 
Prof. Dr. Tahir Balevi, Turizm Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğre-
tim Üyesi Semih Büyükipekçi, Kon-
ya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü 
Yabancılar Çalışma Grup Başkanı 
ve Göç Uzmanı Ramazan Şimşek, 
İl Göç Uzmanı İsa Sarıçiçek, öğre-
tim üyeleri ve yabancı öğrenciler 
katıldı.
n İHA

Meram Belediyesi’nden
ikinci taksit uyarısı! 

Ereğli’nin yöresel
ürünleri Yenikapı’da

Meram Belediyesinden vergi 
ve prim gibi borçlarını yapılandı-
ranlar için önemli bir uyarı geldi. 
Yapılandırmanın bozulmaması 
için ilk iki taksidin muhakkak sü-
resi içinde ödenmesi gerektiğinin 
hatırlatıldığı açıklamada ikinci 
taksit ödemelerinde son tarihin 
30 Kasım olduğuna vurgu yapıl-
dı. 

Meram Belediyesi Mali Hiz-
metler Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada, vergi borcu bulunan 
mükelleflere  yapılandırma fırsa-
tı sunan 18 Mayıs 2018 tarih ve 
30425 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanarak yürürlüğe giren 7143 
sayılı yasa kapsamında ikinci tak-
sitlerin kaçırılmaması uyarısı ya-
pıldı. Açıklamada, 18 Mayıs 2018 
tarih ve 30425 sayılı Resmi Ga-
zetede yayımlanarak yürürlüğe 
girerek yapılandırma kapsamına 
alınan 7143 sayılı yasa emlak 
vergisi, çevre temizlik vergisi, 
haberleşme vergisi, eğlence ver-
gisi, ilan ve reklam vergisi borç-

larının yapılandırılmasında ikinci 
taksitlerin son ödeme tarihinin 
30 Kasım olduğu hatırlatıldı. 
Açıklamada ayrıca şu görüşlere 
yer verildi; “7143 sayılı kanunda 
ilk taksit ödeme sürece son gün 
1 ekim 2018 tarihi olarak belir-
lendi.  Normalde 30 eylül olan 
ilk taksit ödeme süresi, 30 Eylül 
tarihinin hafta sonuna denk gel-
mesi nedeniyle önce 1 Ekim’e, 
yoğun başvurular göz önünde 
bulundurularak daha sonra ise 
15 Ekim tarihine ötelenmişti. 
Yasa, ilk 2 taksitin zamanında ve 
tam ödenmesini zorunlu kılıyor. 
7143 sayılı yeniden yapılandır-
ma kanununa göre, ödenmesi 
gereken taksitlerin ilk ikisini sü-
resinde ödemek şartıyla, kalan 
taksitlerin bir takvim yılında 2 
veya daha az  taksitin süresinde 
ödenmemesi durumunda öden-
meyen miktarlar faiziyle birlikte 
son taksit zamanına kadar faiziy-
le beraber ödenebilir.”
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi standı 22-
25 Kasım 2018 tarihleri arasında 
İstanbul Yenikapı Meydanı’n-
da düzenlenecek Yöresel Konya 
Günleri organizasyonunda yer 
alacak. Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven KONSİAD öncülüğünde 
düzenlenen organizasyona gur-
betteki hemşehrilerini davet etti. 
Ereğli’yii her platformda temsil 
ediyoruz diyen Başkan Özgüven: 
“Ereğli’mizin değerlerini ön plana 
çıkarmak ve zenginliklerimizi ta-
nıtmak adına her platformda şeh-
rimizi temsil etmenin mutluluğu 
içerisindeyiz. Ereğli Belediyesi 
olarak şehrimizi daha değerli hale 
getirmek için gayretle, sevgiyle 
ve samimiyetle çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bizler bu kadim 
şehre layıkıyla hizmet için bu ma-

kamlarda yer alıyoruz. Bunun için 
de canla başla çalışıyoruz. Fiziki, 
sosyal ve kültürel Belediyeciliğin 
en güzel örneklerini Ereğli’mizde 
gerçekleştirdik. Birçok ilkin yanın-
da yıllardır çözülmeyen sorunları 
da azim ve kararlılıkla çözüme 
kavuşturduk. Tüm bunların ya-
nında değerlerimize sahip çıkarak 
her geçen gün gelişimine devam 
eden bir ilçe konumuna geldik. 
Bu kapsamda 22-25 Kasım 2018 
tarihleri arasında İstanbul Yeni-
kapı Meydanı’nda düzenlenecek 
Yöresel Konya Günleri organi-
zasyonunda da standımızla yer 
alacağız. KONSİAD öncülüğünde 
düzenlenen organizasyona tüm 
gurbetçi hemşehrilerimizi bekli-
yoruz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, şartları sağlandıktan sonra asgari ücretin en az 2 bin liraya çıkarılabileceğini 
belirtirken; AK Parti Konya Milletvekili Etyemez ise asgari ücretin 184 liradan bin 603 liraya çıkarıldığını söyledi

Meclis’te asgari
ücret tartışması

İYİ Parti Konya Milletvekili Fah-
rettin Yokuş, “Eğer işveren payını 
yarı yarıya düşürerek işvereni kısmen 
rahatlatırsak, primleri düşürebilirsek 
ve kayıt dışı istihdamla samimiyetle 
mücadele edecek bir yönetim anlayı-
şı oluşursa asgari ücret en az 2 bin 
liraya çıkabilir.” dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis 
Başkanvekili Celal Adan başkanlığın-
da toplandı. Toplantıda, İYİ Partinin, 
“asgari ücretli çalışanlar” ile ilgili 
önergenin bugün görüşülmesi öne-
risi ele alındı. Partisinin önerisi üze-
rinde alan İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, ekonominin taban 
yaptığı, alım gücünün yüzde 40 za-
yıfladığı bir sürecin yaşandığını ve 
asgari ücretli vatandaşların çok zor 
hayat koşullarıyla baş başa kaldığını 
savundu.

ASGARİ ÜCRET 2 BİN 
LİRAYA ÇIKABİLİR

Yokuş,  “Eğer işveren payını yarı 
yarıya düşürerek işvereni kısmen ra-
hatlatırsak, primleri düşürebilirsek 
ve kayıt dışı istihdamla samimiyetle 
mücadele edecek bir yönetim an-
layışı oluşursa asgari ücret en az 2 
bin liraya çıkabilir. Cumhurbaşkan-
lığı sistemi denilen ve hiçbirimizin 
kavrayamadığı bir yönetim anlayışı 
ile asgari ücretlilere çare olunmaz. 
Yönetim kabiliyetini kaybetmiş bu 
iktidarın böyle bir derdi yok.” diye 
konuştu.

2002’DE 184 LİRAYDI, 
ŞİMDİ BİN 603 LİRA

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez ise yaklaşık 1 milyon taşe-
ron işçisine kadro verdiklerini anım-
satarak “Asgari ücret bağımsız bir 

komisyon tarafından belirleniyor. 
Piyasa dengelerini de göz önünde 
bulundurarak çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Hükümeti devraldığı-
mız 2002 yılında asgari ücret 184 
lira iken 2018 yılında bu rakamı bin 
603 liraya çıkardık. Bu oran yüzde 
26 oranında bir artışa denk geliyor. 
Ayrıca asgari ücretliler için asgari 
geçim indirimi ilavesi yaptık.” şeklin-
de konuştu. Konuşmaların ardından 
yapılan oylamada İYİ Partinin grup 
önerisi kabul edilmedi.

İSTİHDAM EDİLEN SAYISI 29 
MİLYONUN ÜZERİNDE

16 yıllık AK Parti iktidarında eko-
nomiden sanayiye, tarımdan turizme 
bütün alanlarda atılımlar gerçekleş-
tirerek milletin refah seviyesini ar-
tırdıklarını kaydeden Halil Etyemez, 
kişi başına düşen milli geliri 3 bin 
500 dolardan 11 bin dolara, milli ge-
lir sıralamasında ise Türkiye’yi 17’nci 
sıraya yükselttiklerini vurguladı. Eko-
nomik kalkınmanın yanında çalışa-
nını koruyan, çalışamayanına bakan 

gerçek bir sosyal devlet anlayışıyla 
politikaları belirlediklerinin altını 
çizen Etyemez, “Yaptığımız çalış-
malarla 10 milyonun üzerinde ilave 
istihdam sağlayarak, istihdam edi-
lenlerin sayısını 29 milyonun üzerine 
çıkarttık. İşgücüne katılım oranını ise 
yüzde 54’lere çıkararak büyük bir ba-
şarı elde ettik. 1 Milyon taşeron işçiyi 
kadroya geçirerek sendikal haklara 
sahip olmalarını sağladık. Etkin de-
netimler ve uygulamaya koyduğu-
muz düzenlemeler sonucunda 2002 
yılında yüzde 54,1 olan kayıt dışı is-
tihdam oranını, yüzde 33’e kadar in-
dirdik. Kadınlarımıza, engellilerimize 
ve gençlerimize pozitif ayrımcılık 
yaparak sosyal politikalarımızın mer-
kezine koyduk. 2018 yılını da Çocuk 
İşçiliğiyle Mücadele Yılı ilan ederek 
sokakta çalıştırılan çocuklara müda-
hale etmek için 81 ilde 117 mobil 
ekip oluşturduk.” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE REEL 
ARTIŞ YÜZDE 126

Asgari ücretin bir sosyal koru-

num alt sınırı olduğunu açıklayan 
Etyemez, asgari ücretle ilgili çalış-
maları işçilerin memnuniyeti ve 
piyasa dengelerini göz önünde bu-
lundurarak, sosyal taraflarla istişa-
reye önem vererek yürüttüklerini 
kaydetti. Etyemez, “2002 yılında 
184 lira olan net asgari ücreti, 2018 
yılı Ocak ayı itibarıyla bin 603 li-
raya çıkarttık. 2018 yılında asgari 
ücret, 2002 yılına göre reel olarak 
yüzde 126, nominal olarak yüzde 
770 oranında artmış oldu. Gelir 
Vergisi Genel Tebliği ile asgari üc-
retlilerimizin vergi dilimi mağduru 
olmamaları için asgari geçim indi-
rimi ilavesi yaptık. Önümüzdeki ay 
toplanacak olan Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun, vatandaşlarımızın 
beklentilerini ve sosyal dengeleri 
göz önünde bulundurarak, asgari 
ücreti çalışanlarımızın tamamını 
memnun edecek bir düzeye çıkarta-
cağına inancımın tamdır.” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Selçuk’ta yabancı öğrenciler bilgilendirildi

Fahrettin Yokuş Halil Etyemez
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Ekim’de Konya’da 4 bin 525 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu 

Konya Bölge Müdürlüğü 2018 yılı 
Ekim ayı Konut Satışı İstatistikle-
rinden “Konya ili konut satışları” 
konusunda bir basın bülteni ha-
zırladı. TÜİK Konya Bölge Mü-
dürlüğünden yapılan açıklamaya 
göre, 2018 yılı Ekim ayı itibariyle 
Konya’da toplam konut satışla-
rı bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 56,8 ve bir önceki aya göre 
yüzde 11,5 oranında artarak 4 bin 
525 adet oldu. Konya 4 bin 525 
konut satışı ile Türkiye genelin-
deki toplam konut satışlarından 
yüzde 3,1 pay alarak 6’ncı sırada 
yer aldı. 

Yapılan istatistikte Türkiye 
genelindeki konut satışlarının 
2018 Ekim ayındaki verileri de 
paylaşıldı. 

Konut satışları bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 19,2 ora-
nında artarak 146 bin 536 oldu. 
Konut satışlarında, İstanbul 27 
bin 156 konut satışı ve yüzde 18,5 
ile en yüksek paya sahip oldu. Sa-
tış sayılarına göre İstanbul’u, 13 

bin 430 konut satışı ve yüzde 9,2 
pay ile Ankara, 7 bin 419 konut 
satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir 
izledi. Konut satış sayısının düşük 
olduğu iller sırasıyla 15 konut ile 
Hakkari ve Ardahan, 79 konut ile 
Bayburt oldu.

KONYA’DA EKİM AYINDA 159 

KONUT İPOTEKLİ SATILDI 
2018 yılı Ekim ayında Konya 

ilinde satılan konutların yüzde 
3,5’i ipotekli olarak satıldı. İpo-
tekli satış oranının en fazla olduğu 
iller sıralamasında Konya 64’üncü 
sırada yer aldı. Konya’da 2018 yılı 

Ekim ayı itibariyle bir önceki yılın 
aynı ayına göre ipotekli satılan 
konut sayısı yüzde 79 oranında 
azaldı.

Türkiye genelinde ipotekli 
konut satışları da bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 79,1 ora-
nında azalış göstererek 8 bin 65 
oldu. Toplam konut satışları için-
de ipotekli satışların payı yüzde 
5,5 olarak gerçekleşti. İpotekli 
satışlarda İstanbul 2 bin 164 ko-
nut satışı ve yüzde 26,8 pay ile ilk 
sırayı aldı. Toplam konut satışla-
rı içerisinde ipotekli satış payının 
en yüksek olduğu il yüzde 8,5 ile 
Bartın oldu.

4 BİN 366 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Konya’da 2018 yılı Ekim ayı 

itibariyle bir önceki yılın aynı ayı-
na göre diğer satış türleri sonu-

cunda el değiştiren konut sayısı 
yüzde 105,1 oranında arttı. Aynı 
dönemde Konya ili toplam konut 
satışları içindeki diğer konut satışı 
payı yüzde 96,5 sıralamasına göre 
18’inci sırada yer aldı. 

2018 Ekim ayında Konya’da 
satılan konutların 2 bin 724 adedi 
ilk defa satılırken, bin 801 konut 
ise ikinci el konut satışı ile el de-
ğiştirdi. TÜİK Konya Bölge Mü-
dürlüğünden yapılan açıklamaya 
göre, Konya’da toplam konut sa-
tışları içinde ilk satışların payı yüz-
de 60,2 iken; ikinci el satışlarının 
payı ise yüzde 39,8 olarak gerçek-
leşti. Türkiye genelinde ise konut 
satışları içinde ilk satışın payı yüz-
de 51,1, ikinci el satışlarının payı 
ise yüzde 48,9 oldu.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Karatay Belediyesi 
Kreşindeki minikleri makamında 
ağırladı. Miniklerin sorularını da 
yanıtlayan Başkan Hançerli, on-
larla uzun süre sohbet etti.  Minik 
öğrencilerin geleceğimizin ve ülke-
mizin teminatı olduğunu belirten 
Başkan Hançerli, çocukların küçük 
yaşlardan itibaren iyi bir eğitim 
verilmesinin önemini vurguladı. 
Başkan Hançerli, Türkiye’de ilk kez 
bir kamu kurumunun içerisinde yer 
alan kreşi hayata geçirdiklerini be-

lirterek; 40 öğrenciye eğitim vere-
bilecek kapasitedeki kreşin, minik 
öğrencilerin güzide ve hijyenik bir 
ortamda gelişimine katkıda bulun-
duğunu söyledi.

‘KARATAY BELEDİYESİ 
BÜYÜK BİR AİLEDİR’

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Karatay Belediyesi 
personellerinin uygun yaş aralığın-
daki çocuklarının da yararlandığı 
kreşin, personellerin hem kurum 
aidiyetlerini pekiştirmek hem de 
psikolojik olarak çocuklarını gü-

venli bir ortamda yetiştirmelerini 
sağlamak amacı taşıdığını belirtti. 
Başkan Hançerli “ Hazreti Mevla-
na’nın diyarı Karatay’a omuz omu-
za hizmet etmekten şeref duydu-
ğumuz personellerimizin çocukları 
da bizim yavrularımızdır. Onların 
en güzel şekilde yetiştirilmeleri, an-
nelerin içleri rahat bir şekilde yav-
rularını emanet edebilecekleri bir 
kreşimizin olması verimliliği de art-
tırmaktadır. Bir anne baba olarak 
çocuğunuzun iş yerinizde güvenli 
ve mutlu bir şekilde oyunlar oyna-

dığını sağlıklı bir şekilde beslendiği-
ni ve hayata hazırlayan temel taşla-
rın kurumunuz tarafından atıldığını 
bilmek kuruma olan aidiyet hissi-
yatını daha da güçlendirmektedir. 
Karatay Belediyesi olarak biz büyük 
bir hizmet ailesiyiz. Kutlu belde Ka-
ratay’a hizmet etmenin mutluluğu 
içerisinde birbirimize daha da ke-
netlenmekteyiz. Minik yavrularımı-
za ve tüm çocuklarımıza hayatları 
boyunca sağlık, huzur ve başarı te-
menni ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Hakkari’deki askerlerden
Vali Toprak’a ziyaret

Özel Türmak öğrencileri
Torku ve Çatalhöyük’ü gezdi

Konya’ya gelmeden önceki 
görev yeri olan Hakkari’de toplu-
mun bütün kesimlerinin beğeni-
sini kazanan Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak’a sürpriz bir ziyaret 
gerçekleştirildi. Hakkari’de görev-
liyken Vali Toprak’ın hastanede 
ziyaret ettiği Yüksekova ve Çukur-
ca ilçelerinde görevleri esnasında 
yaralanan Uzman Çavuş Mehmet 

Hilmi Çakır ve Uzman Çavuş Meh-
met Nadir Tuna, Konya’ya gelerek 
Vali Cüneyit Orhan Toprak’ı ma-
kamında ziyaret etti. Sürpriz ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Vali Toprak, askerlerle bir 
süre sohbet etti. Toprak, kendisini 
ziyarete gelen askerlere çeşitli he-
diyeler takdim etti. 
n HABER MERKEZİ

Havaların soğumasıyla birlikte yağışların ilçeyi ulaşım yönünden olumsuz etkilememesi için hazırlık-
larını tamamlayan Karatay Belediyesi ilçe halkının rahat bir kış geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor

Karatay kışa hazır

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, kış mevsiminde yaşa-
nılabilecek olumsuzlukları önlemek 
için; 4 kar bıçaklı solisyonlu ve pa-
letli tuz sericili araç, 2 fiber tanklı so-
lisyon aracı, 9 greyder, 5 miniloder, 
5 bekoloder, 7 loder, 15 kamyon, 2 
adet 40’ar tonluk solüsyon tank baş-
ta olmak üzere farklı iş makineleriy-
le birlikte toplam 189 adet motorlu 
araç ve iş makinesi ile ekiplerinin 
hazır olduğunu vurguladı. Başkan 
Hançerli, “Hemşerilerimizin, kış 
şartlarının olumsuz etkilerinden 
asgari düzeyde etkilenmeleri nok-
tasında üzerimize düşeni layıkıyla 
yapacağız.” dedi. Başkan Hançerli 
araç filosuna en kısa zamanda 4 tır 
15 kamyon ekleneceğini de belirtti.

MERKEZE UZAK MAHALLELERDE 
KIŞA HAZIR

Çalışmaların tüm mahallelerde 
koordineli olarak yürütüldüğünü 
ifade eden Başkan Hançerli, “Mer-
kezde hemşerilerimiz ulaşımlarını 
rahatça sağladığı gibi, merkeze uzak 

mahallelerde de aynı konforu sağ-
lamak için hizmeti genele ulaştırı-
yoruz. 6360 sayılı yeni Büyükşehir 
Yasasının özünde de bu var. Mer-
keze uzak mahallerimizde, yerleşim 
bölgelerinin ve bağlantı yollarının 

asfalt çalışmaları ve yayla yollarının 
çok büyük bir kısmı tamamlandı. 
İlçe merkezinde hemşerilerimiz na-
sıl evine işine ayağına çamur değ-
meden gidebiliyorsa, merkeze uzak 
mahallelerde de aynı imkanların 

tesisi için çalışıyoruz. Yeni bağlanan 
mahallerimizde merkez yerleşim 
bölgelerinin ve bağlantı yollarının 
asfalt çalışmaları tamamlanmıştır. 
Yayla yollarının büyük bir kısmı ta-
mamlanmıştır.” dedi. Başkan Han-
çerli, belediye olarak son teknoloji 
kullanılarak Karatay’ın her mahal-
lesine en kısa zamanda müdahale 
edecek ekiplerin hazır hale getirildi-
ğini ifade etti. 

ASFALTTA KARATAY 
BELEDİYESİ FARKI

Karatay Belediyesi’nin asfaltta 
rekor üstüne rekor kırdığını vurgula-
yan Başkan Hançerli; göreve geldik-
leri günden bu yana 6 milyon 424 
bin 737 metrekare alanda 1 milyon 
882 bin 961 ton sıcak asfalt serimi, 1 
milyon 632 bin 138 metrekare alan-
da parke çalışması, 1 milyon 34 bin 
558 mtül bordür serimi, 5.050.694 
m² sathi kaplama yaptıklarını dile 
getirdi. Başkan Hançerli Karatay’da 
çalışmaların hız kesmeden süreceği-
ni belirtti.  n HABER MERKEZİ

Özel Türmak Anadolu Lise-
si  Konya Şeker Torku Fabrikasını 
ile Çatalhöyük’ü  ziyaret  etti. Özel 
Türmak  Anadolu Lisesi Coğrafya 
Öğretmeni Erhan Yarımoğlu, “Özel 
Türmak Anadolu Lisesi öğrencileri-
mizle Tarih Öğretmeni Musa Turan 
ile birlikte bir dizi arazi çalışması 
gerçekleştirdik. Geziye katılan  9. 
sınıf öğrencilerimiz ve 11. sınıf öğ-
rencilerimiz, kazanımları uygula-
malı olarak yerinde öğrenme fırsatı 
buldular. Ülkemizin üreten gücü 
olan ve şehrimizde yer alan Kon-
ya Şeker Fabrikası’nın yerleşkesini 
ziyaret ederek burada ülkemizin 
geleceği öğrencilerimize üretim, 
dağıtım ve tüketim ekseninde ülke-
mizin örnek Milli Kuruluşu olarak 
tanıttık. Buna ek olarak öğrencile-
rimizle haritacılık tarihinde önemli 

yeri olan ve ilk yerleşme örneklerin-
den şehrimiz Çatalhöyük’ü ziyaret 
edip, tarih öğretmenimiz tarafından 
bilgi alma imkanı yakaladılar” dedi.

Özel Türmak Anadolu Lisesi 
Tarih Öğretmeni Musa Turan da, 
“Medeniyetlerin atası olan bu top-
rakları öğrencilerimizin görmesi, ilk 
şehir yerleşmelerine en güzel örnek 
olan Neolitik dönem şehri Çatal-
höyük’ü duvarlar arasında öğren-
mekten ziyade yerinde incelemeleri 
büyük bir fırsat. Bu fırsatı okulumuz 
öğrencileri için değerlendirmek, 
şehrimizin Çumra’ya yakınlık avan-
tajını kullanmak düşüncesiyle 
gezimizi gerçekleştirdik. İnşallah 
her yıl düzenli olarak bu gezimizi 
gerçekleştirmek niyetindeyiz” diye 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Hançerli, minikleri makamında ağırladı



Konya’da polisin ‘dur’ ihtarına 
uymayan A.E. (17) yönetimindeki 
otomobil, karşı şeride geçip, başka 
bir otomobille çarpıştı. Kazada, 3 
kişi yaralandı. A.E.’nin otomobilin-
den fırlayarak aracın altına düşen 
yavru köpek ise polis tarafından 
kurtarıldı.

Kaza, Karatay ilçesi Büyük 
Kumköprü Caddesi’nde meydana 
geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde 
devriye görevi yapan polis ekipleri, 
şüphe üzerine 42 LY 592 plakalı 
otomobilin direksiyon koltuğunda-
ki A.E.’ye ‘dur’ ihtarında bulundu. 
A.E. ise polisin ihtarına uymayıp 
araçla karşı şeride geçerek kaçma-
ya başladı. A.E. yönetimindeki oto-
mobil bir süre ilerledikten sonra 
karşıdan gelen Osman Dede (51) 
yönetimindeki 42 PC 778 plakalı 
otomobille çarpıştı. Kazada, Dere 
ile A.E. ve araçta bulunan Nusret 
Enes Demir (18) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay 
yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafın-
dan ambulanslara alınarak Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı-
ların sağlık durumunun iyi olduğu 
belirtildi.

YAVRU KÖPEĞİ POLİS KURTARDI
Diğer taraftan, A.E. yöneti-

mindeki otomobilde bulunan 2 
yavru köpekten biri, çarpışmanın 
şiddetiyle araçtan fırladı. Aracın 
altına düşen köpek, polis tarafın-
dan kurtarıldı. Polis, yara almadan 
kurtulan köpekleri kaza yerinden 
uzaklaştırıp kaldırım kenarına bı-
raktı. Çevredekiler de köpekleri 
ekmekle beslemeye çalıştı. Köpek-
ler, A.E.’nin yakınları tarafından 
kaza yerinden götürüldü. Kaza ile 
ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü 
belirtildi.
n DHA
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MMO Konya Şubesi Başkanı 
Dr. Aziz Hakan Altun, kış mev-
siminin kendini hissettirmesiyle 
beraber kışla ilgili hazırlıkların da 
yapılmasının gerektiğini söyleye-
rek, “Bu hazırlıklardan bir tanesi 
de baca temizliği. Karbonmonoksit 
zehirlenmesinden hayatlarını kay-
beden insanların haberlerini geç-
miş yıllarda gazetelerde oldukça 
okuduk. Her kış bu haberler tekrar 
tekrar gazete sütunlarında yer alır. 
Düzenli olarak temizlenmeyen ba-
calar iyi çekmez, uzun süre temiz-
lenmemiş bacalar ise kurum (is) 
birikmesi dolayısıyla tıkanır. Tıka-
nan bacalar, içerisinde bol miktar-
da karbonmonoksit gazı bulunan 
dumanı geri teper ve içeri verir. Bu 
gazı belirli bir süre solunum yoluyla 
ciğerlerine alan canlılar hayatlarını 
kaybederler. Bunun iki ana sebebi 
vardır. Birincisi nizami ve standart-
lara uygun inşa edilmemiş bacalar 
ikincisi ise temizlenmemiş bacalar-
dır” dedi. 

Bu tip olayların olmaması ve 
önlenmesi için, 19 Aralık 2007 
tarih ve 26 bin 735 sayılı Resmi 
Gazete’de “Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik” 
adı altında bir yönetmelik yayın-
landığını dile getiren Başkan Altun, 
“Bu yönetmeliğin 58. maddesi ise 
şu şekildedir; baca tesisatının, ilgili 
Türk Standartlarındaki TS 11382, 
TS 11384, TS 11385, TS 11386, 
TS 11387, TS EN 1443 esaslara 
uygun olması şarttır. Her kazan 
için tercihen ayrı bir baca kullanılır, 
soba ve şofben boruları kazan ba-
calarına bağlanamaz. Kazan daire-
si için ayrıca havalandırma bacası 
yapılır. Baca çekişinin azalmaması 
bakımından, bacaların mümkün 
ise, komşu yüksek binalardan en 
az 6 metre uzaklıkta yapılması ve 
ait olduğu bina mahyasının en az 
0.8 metre üzerine kadar çıkarılması 
gerekir. Kazana ait baca duvarları 
500 derece sıcaklığa dayanıklı olan 
malzemeden yapılır ve yapılmasın-
da delikli tuğla ve briket kullanıla-
maz. Sıcak baca gazlarının yaladığı 
baca iç yüzeylerinin sıvanmaması 
halinde, projelendirmede en uygun 
derzlendirme biçiminin seçimi gibi 
tedbirler alınır. Baca duvarlarının 
dış yüzeyleri uygun şekilde sıvanır” 
şeklinde konuştu. 

‘BACALAR YILDA İKİ KEZ YETKİLİ 
KİŞİLERE TEMİZLETTİRİLMELİ’
Sıvı ve katı yakıtlı kazanların 

bacalarının altında bir kurum te-
mizleme menfezi bulunması ve 
yılda en az iki defa yetkili kişilere 
temizlettirilmesi gerektiğini kay-
deden Başkan Aziz Hakan Altun, 
bacaların temizliğinden bina sahi-
bi ve yöneticisi sorumlu olduğunu 
ifade ederek, “Isıtma aracı olarak 
soba kullanılan yerlerde soba, tahta 
ve boyalı kısımlara zarar vermeye-
cek şekilde, altına metal kaplı tab-
la, mermer veya benzeri malzeme 
konularak kurulur. Taban beton 
ise, bu tedbirlerin alınması mecbu-
ri değildir. Bağdadi duvardan boru 

geçirmek mecburiyeti hasıl olursa, 
duvarın yağlı boya veya ahşap gibi 
çabuk yanıcı kısmına künk veya 
büz yerleştirilir ve boru bu delikten 
geçirilir. Odada baca yok ise soba 
borusu, sac konan pencereden çı-
karılıp, saçaktan 25 santimetre 
açıkta ve 50 santimetre yüksekte 
ve ucunda şapka kullanılarak ku-
rulur. Boruların birleştiği yerler 
çember ile kapatılıp, bu çemberden 
duvar ve tavana bağlanmak sure-
tiyle, birbirinden ayrılması ve dev-
rilmesi önlenir. Anayasanın 135. 
maddesinde tanımlanan 66 ve 85 
sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me (KHK) ve 7 bin 303 sayılı yasa 
ile değişik 6 bin 235 sayılı yasaya 
göre kurulmuş kamu kurumu ni-
teliğinde bir meslek kuruluşudur” 
ifadelerini kullandı. 

‘SOBANIN, KULLANILMADIĞI 
MEVSİMDE KALDIRILMASI GEREKİR’ 

Kullanım sırasında soba kapak-

ları açık bırakılmayacağını belirten 
Başkan Altun, sobanın altında ve 
yanlarında odun, çıra, kömür, kib-
rit, benzin, gaz ve benzeri yanıcı ve 
parlayıcı madde bulundurulmama-
sı gerektiğini söyledi. Sobanın için-
deki ateşin, gerektiğinde kapaklı 
mangala alması alınacağını kayde-
den Başkan Altun, “Sobanın, kul-
lanılmadığı mevsimde kaldırılması 
gerekir. Sobanın kaldırılmadığı 
yerlerde, kapaklar açılmayacak şe-
kilde telle bağlanır. Odun ve kömür 
gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda 
is bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı 
takdirde, borular ayda bir, bacalar 
ise iki ayda bir temizlenir. Baca te-
mizliği, mahallin itfaiye teşkilatı ta-
rafından yapılır. Ancak, bu konuda 
itfaiye teşkilatından aldığı izin ile 
ve belediye encümeninin belirle-
diği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet 
gösteren özel firmalar var ise, te-
mizlik onlara da yaptırılabilir denil-
mektedir. 09 Eylül 2009 tarihinde 
27 bin 344 sayılı Resmi Gazete ile 
yayımlanan Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelikle bu maddelere ilave 
olarak, doğalgaz kullanılan kombi 
ve şofbenlerin bacaları ile cihazları 
bacaya bağlayan boruların paslan-
maz çelik ve birleşme noktaların-
daki kelepçelerin sızdırmaz olması 
gerekir” diye konuştu. 

Başkan Altun sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Bacaların yapımı, yıl-
lık bakımı ve temizliği gaz dağıtım 

şirketlerinin belirleyeceği uzman 
ve eğitimli kişiler tarafından yaptı-
rılır ve bu kişiler tarafından baca-
lar ve temiz hava girişleri kontrol 
edilir. Baca gazı sensörü olmayan 
cihazların kullanılmasına izin ve-
rilmez maddesi de eklenmiştir. Bu 
sebeplerle, doğalgaz bacaları yılda 
bir, normal bacalar yılda iki, lokan-
ta ve yemek fabrika bacaları ise 15 
günde bir defa yetkili ve ehliyetli 
firmalara temizlettirilmelidir.

 Çatlak bacalar tamir ettirilmeli, 
tıkalı bacalar ise mutlaka açtırılma-
lıdır. Mutfak aspiratörü ve bacalar-
da biriken is ve kurumlar zaman 
zaman tutuşur ve potansiyel yangın 
tehlikesi oluştururlar, oluşan bu ku-
rumların tutuşmasına baca yangın-
ları denir ve baca yangınları kolayca 
çatı yangınlarına, çatı yangınları da 
bina yangınlarına dönüşür. Bacalar 
kalifiye elemanlar tarafından has-
sas bir şekilde temizlendiği zaman, 
bacanın çekişi çok iyi olacaktır. İyi 
çeken bir baca yakıtı tam yakaca-
ğından, hem daha az yakıtla daha 
çok ısınma sağlanmış olacak, böy-
lelikle de baca temizliği için yapılan 
masraf da fazlasıyla geri kazanıla-
caktır. Bunun yanı sıra hem karbon 
monoksit zehirlenmelerine karşı 
hayatımızı emniyete almış hem de 
çevremizi kirletmemiş, bu sayede 
de hem huzur içinde yatacak, hem 
de tasarruf etmiş olacağız.”
n HABER MERKEZİ

HABER 

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte 
baca temizliğinin önemini anlattı. Altun, “Kendinizi ve ailenizi riske atmamak için bacalarınızı mutlaka temizletin” dedi

‘Bacanızı temizletin
riske girmeyin!’

‘Dur’ ihtarına uymadı, 
karşı şeride geçip kaza yaptı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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FETÖ kapsamında aranan
50 şüpheliden 33’ü gözaltında

Yaşlı adamın yaşadığı kerpiç 
evin çatısı alevlere teslim oldu

Konya merkezli 21 ilde, 
FETÖ/PDY’nin “askeri mahrem 
yapılanması”na yönelik soruştur-
ma kapsamında, haklarında gö-
zaltı kararı verilen ve muvazzaf 
askerlerin de aralarında yer aldığı 
zanlılardan 4’ü daha yakalandı. 
Konya Emniyet Müdürlüğü ekip-
lerince FETÖ’nün askeri mahrem 
yapılanmasına yönelik operasyon 
kapsamında, haklarında yakala-
ma kararı çıkarılan 50 şüpheliden 
4’ü daha gözaltına alındı. Böylece 
gözaltına alınanların sayısı 33’e 
yükseldi. Adreslerinde buluna-
mayan 17 kişinin yakalanmasına 
yönelik çalışmalar sürüyor. Kon-
ya merkezli 21 ilde dün FETÖ/
PDY’nin “askeri mahrem yapı-
lanması”na yönelik soruşturma 
kapsamında, Konya Cumhuriyet 

Başsavcılığınca 50 şüpheli hak-
kında yakalama kararı çıkarılmış-
tı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçı-
lık ve Organize Suçlarla Mücadele 

Şubesi ekiplerince düzenlenen eş 
zamanlı operasyonda 29 kişi gö-
zaltına alınmıştı.
n AA

Karaman’da tek katlı kerpiç 
evin uzantısındaki odanın çatısın-
da çıkan yangın itfaiye tarafından 
büyümeden söndürüldü. Yangın, 
Abbas Mahallesi 350 Sokak üze-
rinde bulunan kerpiç evde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
tek başına yaşadığı öğrenilen 92 
yaşındaki Muammer Baycan, 
evinde oturduğu sırada biran-
da evin sigortaları attı. Kısa süre 
sonra yaşlı adamın oturduğu evin 
uzantısı olan bölümün damında 
yangın başladı. Bu esnada iş ye-
rini kapatmaya hazırlanan ma-
halle bakkalı Yaşar Cingöz, evin 
damından alevlerin yükseldiğini 
görür görmez koşarak eve girdi 
ve hiçbir şeyden haberi olmayan 
yaşlı adamı dışarı çıkararak du-
rumu itfaiye ve polise haber etti. 

Eve gelen itfaiye yangına müda-
hale ederek kısa sürede söndür-
dü. Yangın nedeniyle evde maddi 
hasar oluşurken, polis, yaşlı ada-

mı ulaştığı yakınlarına teslim etti. 
Yangının elektrik kontağından 
çıktığı tahmin edilirken, yangınla 
ilgili soruşturma başlatıldı.  n İHA

Aziz Hakan Altun
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Görme engellilerden Memiş Kütükçü’ye ziyaret
Altınokta Körler Derneği Konya Şubesi üyeleri, Konya 

Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü’yü makamında ziya-
ret etti. Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Altınokta 
Körler Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Şahin, 
üyelerin el emeğiyle oyuncak bebek, pelüşlü ayıcık, panda, 
semazen, topaç ve kutulu kolonya üretimi yaptıklarını ifade 
ederek pazar noktasında destek arayışında olduklarını dile 
getirdi. Yapılan çalışmayla amaçlarının engellileri sosyal 
hayata kazandırmak olduğunu vurgulayan Şahin, özellikle 
görme engelli üyelerin uğraş içerisinde olması ve azda olsa 
gelir elde edebilmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine 
ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, engelliliğin hayatın 
ve toplumun bir gerçeği olduğunu, el ele vererek zorlukla-
rın aşılması noktasında engellilere gereken desteğe hazır 
olduklarını söyledi. Engellilerin dernek çatısı altında bir ara-
ya gelerek üretim yapmalarının önemine değinen Kütük-
çü, sosyalleşme adına önemli bir çalışmayla engellileri bir 
araya getiren ve onların hayata tutunmaları için çaba sağ-
layan Dernek Başkanı Mehmet Ali Şahin’e teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

Aksaray Belediyesi kış hazır-
lıklarını aylar öncesinden yaparak 
kar yağışını beklemeye başladı. 

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler, kar yağabileceği ihtima-
lini göz önünde bulundurarak 
2 adet kar kürüme ve tuzlama 
aracı, 4 adet greyder, bin 700 
ton tuz ve buzlanmaya karşı 15 
ton solüsyon malzemesi ve do-
nanımlarla hazır kıta beklemeye 
başladı. 

Belediye Başkanı Haluk Şahin 
Yazgı, aylar öncesinden kışa ha-
zırlandıklarını ve gerekli tedbirle-
ri aldıklarını belirterek, “Aksaray 
Belediyesi olarak aylar öncesin-
den kışa hazırdık. Daha kar yağ-
madan ekiplerimiz bütün malze-
meleriyle beraber 24 saat hazır 
kıta bekliyorlardı. Belediyemizin 
araç filosunda bulunan kar te-
mizleme araçları sayesinde daha 

seri bir şekilde hem kar temizle-
me hem de otomatik olarak insan 
eli değmeden tuzlama yapıyoruz. 
Mevsim dolayısıyla her an kar ya-
ğabileceği ihtimali üzerinde du-

rarak kar temizleme araçlarımızı 
ve ekiplerimizi hazır bir şekilde 
beklemeye aldık. Aksaray Beledi-
yesi olarak kış süresince 24 saat 
aralıksız mücadele edecek güce 

ve ekipmana sahibiz. Kar yağma-
sı halinde yapacağımız çalışma-
larla halkımızın rahat bir şekilde 
ulaşımlarını sağlamış olacağız” 
dedi.  n İHA

Otogar’da Mevlid-i Nebi
Haftası etkinliği yapıldı

Yasa dışı avcılara 
14 bin lira ceza kesildi

Yürürken bıçaklı
saldırıya uğradı

Konya Şehirlerarası Otobüs 
Terminali’nde Mevlid-i Nebi Haf-
tası etkinliği yapıldı. Mevlid-i Nebi 
Haftası etkinlikleri kapsamında 
Konya İl Müftülüğü ve Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği mehteran konseri ve 
salep ikramı, Konya Şehirlerarası 
Otobüs Terminali’nde gerçekleşti. 
Etkinliğe İl Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu, Otogar Müdürü Ömer Lütfi 
Ersöz, müftülük personeli, oto-

gar çalışanları, davetliler ve basın 
mensupları katıldı. Yolcu bekleme 
salonunda gerçekleşen mehteran 
konseri ve salep ikramının ardın-
dan İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu,  
“Hz. Peygamber ve Gençlik” konu-
sunda kısa bir konuşma yaptı. Oto-
gar Müdürü Ömer Lütfi Ersöz ise 
Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftü-
lüğü’nce yapılan organizasyondan 
dolayı teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

Ülkelerindeki karışıklıktan zarar gören Yemenli işadamları Türkiye’ye gelerek farklı şehirlerde yatı-
rımlar yapıyor. Konya’da incelemede bulunan Yemenli işadamları yatırım fırsatlarını değerlendiriyor

Yemenli işadamlarından
Konya’da yatırım hamlesi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofi-
si Körfez Ülkeleri Temsilciğinin 
programına katılmak üzere Kon-
ya’ya gelen 50’ye yakın Yemenli iş 
insanı, şehirde yatırım olanaklarını 
inceledi.  Ülkelerindeki karışıklık-
tan zarar gören yatırımcılar, Konya 
başta olmak üzere çeşitli illerdeki 
yatırım fırsatlarını değerlendiriyor. 
İstanbul ve Bursa’da inşaat sektö-
ründe faaliyet gösteren Yemenli 
iş adamı Süleyman el-Amdi, ya-
bancıların Türkiye’de ayrımcılığa 
maruz kalmadan yatırım yapabil-
diklerini söyledi.

İstanbul’da devam eden 26 
milyon liralık bir projeleri olduğu-
nu dile getiren Amdi, şöyle devam 
etti: “Bunu bitirmek üzereyiz. 4 
ay sonra yeni bir projeye başla-
yacağız. Bu projede hem ev hem 
de ofis olarak kullanılacak yerler 
inşa etmeyi planlıyoruz. Bugüne 
kadar 35 milyon liralık yatırım 
yaptık, bitirdik. Bazı yatırımcılarla 
görüşmeye devam ediyoruz. An-
laşmak üzereyiz. Şayet anlaşırsak 
bu proje 65 milyon lira tutarında 
olacak. 2019 yılının sonuna ka-
dar Türkiye’ye 150 milyon liralık 
yatırım yapma hedefimiz var. Bu 
hedefimize hızla ilerliyoruz. Tür-
kiye’deki yatırım ortamını özetle-
mek gerekirse, burada siz yabancı 
olsanız dahi, yani vatandaşlığınız 
olmasa bile herhangi bir ayrımcılı-
ğa maruz kalmadan her şeyi resmi 
olarak kendi üzerinize yapabiliyor-
sunuz. Bu da son derece güvenli 
bir durum. Bunu gören yatırımcı 
buraya geliyor.”

“Türkiye’de yatırım ortamı bizi 
cezbetti.” ifadesini kullanan Amdi, 
“Birçok yatırımcının yaşamak için 
bile güvenli bulmadığı ülkelere 
göre Türkiye’de fırsat bol, yatırım 
ortamı çok rahat ve güvenli. Tüm 
dünyadaki yatırımcılara şunu söy-
lemek istiyorum, gelin yatırımları-
nızı Türkiye’ye yapın, buradaki im-
kanları kovalayın.” diye konuştu.

‘3 SEKTÖRLE İLGİLENİYORUZ’
Yemen merkezli Bazara Hol-

ding’in Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ahmed Bazara da Orta 
Doğu ve Afrika’da eğitim, sağlık, 
gıda, inşaat ve otomotiv alanların-
da faaliyet gösterdiklerini söyledi. 
Türkiye’de yatırım imkanlarını 
incelediklerini ve teşviklerin ger-
çekten yatırımcılar için cazip oldu-
ğunu gördüklerini belirten Bazara, 
şunları kaydetti: “Türkiye’de 3 
sektörle ilgileniyoruz. Yenilenebi-
lir enerji, gıda ve inşaat alanında 

görüşmelerimiz devam ediyor. 
Buraya yatırım yapmayı düşünü-
yoruz. Gıda alanında Türkiye ile 
zaten bir süredir ithalat ve ihra-
catımız mevcut. İhracatı artırma 
anlamında çalışmalarımız devam 
ediyor. Türkiye yenilenebilir ener-
ji anlamında birçok ülkeden daha 
iyi. Bu alanda da yatırımlarımız 
olacak. İnşallah 2-3 ay içinde yatı-
rımlarımızı belirlediğimiz alanlar-
da yapacağız.”      

Yemenli heyette bulunan ga-
zeteci Feysel Huzeyfi de Türki-

ye’nin, bulunduğu coğrafya itiba-
rıyla çok kritik bir konuma sahip 
olduğuna dikkati çekti.

Ülkedeki siyasi istikrarın, yatı-
rım yapmak isteyenler için önemli 
bir unsur olduğunu dile getiren 
Huzeyfi, “İki kardeş halk arasında 
çok eskiye dayanan tarihi bağlar 
bulunmakta ve dostlukları devam 
etmekte. Yemenli iş adamlarının 
burada yapacakları yatırımlar, bu 
bağı daha da güçlendirecektir.” 
ifadesini kullandı.
n AA

Konya’da, kara avcılığına yöne-
lik koruma kontrol faaliyetlerinde 
18 kişiye 14 bin 918 liralık idari 
para cezası uyguladı. Alınan bilgiye 
göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 
8. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekip-
ler, Konya’nın değişik noktalarında 
yaptığı denetim ve kontrollerde 
yasa dışı avlanma faaliyetlerde 

bulunduğu tesbit edilen kişilere 
toplam 14 bin 918 liralık idari para 
cezası uygulandı. Denetimlerde 
18 kişiye idari işlem yapıldığı, 6 
takozsuz ve 1 çifte av tüfeğine ise 
el konulduğu bildirildi. Yasa dışı 
kara avcılığının yapılmasına karşı 
denetim ve kontrollerin kesintisiz 
süreceği kaydedildi.  n AA

Karaman’da meydana gelen 
bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, Külhan Ma-
hallesi Tütüncüler Sokak’ta yürü-
mekte olan Murat C. (23), kimliği 
belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına 
uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerin-

den yaralanan Murat C, olay yerine 
gelen ambulans ile Karaman Dev-
let Hastanesine kaldırıldı. Polis, 
olay yerinde yaptığı incelemelerin 
ardından şüphelileri yakalamak 
için çalışma başlattı.
n AA

Aksaray Belediyesi kışa hazır
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  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

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

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

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

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

birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler
0531 710 88 76

Evet… Uzun bir aradan 
sonra tekrar bir köşeden sizlere 
hitap ediyorum. 1 yılı aşkın bir 
süredir kalem kıpırdatmadık. 
Belki hamladık ama heybemiz 
boş değil çok şükür. Umarım 
keyifle okuyacağınız bir serüve-
ne hep birlikte yeniden başlamış 
oluruz. 

*** *** ***
Bu hafta ilk konumuz eko-

nomi üzerine bir duygu payla-
şımı olsun. Ekonomist değilim 
teknik yorum, öngörü filan yaz-
mayacağım. Sadece gördükle-
rimi yazacağım. 

*** *** ***
Hafta içi 5 gün mesaimin 3 

gününü Organize Sanayi Böl-
gesi’ndeki üreticilerle 2 gününü 
de şehirdeki belli başlı müteah-
hitlerle geçiririm. Yani Konya’yı 
Konya yapan ticari damarların 
hepsiyle mesleki temasımız 
oluyor. Her biri ile iki kelam et-
sek az buçuk ekonomik durum 
tespiti yapabiliyorum kendimce. 

*** *** ***
Çok uzak tarihlere gitmeden 

3 günlük ziyaretlerimden 
çizdiğim görüntüyü değerlendi-
recek olursak, size iyi bir haber 
vermiş olmam… Gördüğüm 
tablo; ülkeyi bilmem ama şehir 
ekonomimizin ‘görüntüsü’ hiç 
iyi değil…

*** * * *  
***

Amacım siyasi 
eleştiri yahut kara 
tablo çizmek değil. 
Lakin duyduğumuz 
haberler maalesef 
üzüntü veriyor. 

*** * * *  
***

Ekonomik buhrandan dolayı 
intihar eden, herşeyi-herkesi bı-
rakıp dünyanın öbür ucuna ka-
dar kaçan, ‘zaten sıkıntıya girdik’ 
deyip milleti dolandırma yoluna 

giden işadamlarını 
duyar olduk. 

*** *** 
***

İşçi çıkaran, 
üretimlerini düşüren, 
y a t ı r ı m l a r ı n ı 
durduran firmaları da 
duyar olduk. Duyup 
da kahrolduk ve kah-

roluyoruz… (Firma sahipleri de 
önlem alıyor neticede keyfinden 
yapmıyor) 

*** *** ***
Ticarette; elbet iflas da olur 

yükselişte. Allah herkesi koru-
sun, helalinden versin. 

*** *** ***
Gel gelelim herkesin bildi-

ği-tanıdığı firmalardan sırayla 
olumsuz haberler almak artık 
ürpertiyor hepimizi. 

*** *** ***
Çözüm üretecek kadar 

ekonomist değilim ama… 
Özelde Ticaret Odası ve Sanayi 
Odası başkanlarımızın, genel-
de ise hükümet yetkililerin bu 
konuya daha fazla eğilmeleri 
gerektiği düşüncesindeyim. 
Nitekim ticaret yapan ile devlet 
arasındaki bağı sağlayan da oda 
başkanları. Fitne ve dedikoduya 

geçit vermeden, zorda olanlara 
temas etmeleri gerekiyor. Mad-
di olmasa da manevi olarak bir 
desteğe ihtiyacı var birçok iş 
adamının…

*** *** ***
Bu şehirde en ufak bir fir-

manın bile sıkıntıya girmesi 
hepimizi ziyadesiyle üzüyor. Üz-
meyi bırak doğrudan etkiliyor. 
Bu şehir, bu ülke hepimizin... 
Bu şehrin ekonomisi büyürse 
bu ülkenin ekonomisi büyür…

*** *** ***
Allah tüm işadamlarının 

işini rast getirsin, borcuna 
kolaylık versin, en önemlisi 
helal kazanç versin…

ŞEHİR EKONOMİSİNDE ‘ÜRPERTEN’ GÖRÜNTÜ

icicekci@konyayenigun.com
İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Konya’da vatandaşlar ve öğrenciler, Türkiye Afet Müdahale Planı (TMAMP) kapsamında İçişleri Bakanlığı 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait deprem simülasyon tırında 7,2’lik depremi yaşadı 

Gerçek depremi hissettiler 

Türkiye Afet Müdahale Planı 
(TAMP) kapsamında toplumda-
ki afet bilincini arttırmak amacıyla 
Türkiye’nin her ilini dolaşan ve sınıf 
tarzında dizayn AFAD Deprem Si-
mülasyon Tırı Konya’da da Kılıçars-
lan Şehir Meydanında vatandaşlara 
deprem hissini yaşattı. Vatandaşla-
ra ve öğrencilere ilk olarak deprem 
anında ne yapmaları gerektiği ko-
nusunda bilgilendirme yapıldı. Daha 
sonra simülasyon tırına alınan va-
tandaşlar ve öğrenciler Kocaeli, Düz-
ce, Van ve Bingöl’de meydana gelen 
depremlerin şiddetinde sallanmaya 
başlandı. Sallantı anında vatandaş-
lar simülasyon tırına çıkmadan önce 
bilgisi verilen çök, kapan, tutun ha-

reketiyle kendilerini güvence altına 
aldı. Sallantı bittiğinde ise vatandaş-
lardan radyoyu açarak, sigorta, gaz 
ve sobayı düğmelere basarak kapat-
maları ardından sakince binayı terk 
etmeleri istendi. 
‘AMACIMIZ KONYA HALKINA DEPREM 

BİLİNCİNİ VERMEK’
Öğrencilere uygulamalı olarak 

eğitimler veren AFAD İl Müdürü 
Yıldız Tosun, projenin amacını an-
latarak, “Gençlerimize, ülkemizin 
teminatı olan çok değerli çocukları-
mıza, Konya halkına deprem bilinci-
ni vermek, afetin bir yaşam kültürü 
haline gelebilmesini sağlamaktır. 
Yani ben deprem öncesinde neler 
yapmalıyım? Deprem anında na-

sıl yapacağım? Nasıl bir davranış 
şeklim olacak? Deprem sonrasın-
da neler yapacağımı, gençlerimize 
uygulamalı olarak öğretebilmek, 
göstermek. Bunun yanı sıra yine 
bütünleşik afet yönetim sisteminin 
yani hazırlık, zarar azaltma, müda-
hale ve iyileştirme kısmından oluşan 
bütünleşik afet yönetimi döngüsünü 
de yine deprem simülasyon tırımıza 
çıkmadan önce öğrencilerimizi bu 
konuda bilinçlendirmek ve 7.2 şid-
detinde bir deprem uygulattırarak 
yani bir nevi onları sallayarak o anda 
paniğe kapılmamalarını çök, kapan, 
tutun hareketini yapmalarını ve çök, 
kapan, tutun hareketini yaptıktan 
sonra da radyoyu açmalarını sigorta-

yı kapatmalarını, gazı kapatmalarını, 
vanayı kapatmalarını sakin bir şekil-
de de asansörü kullanmadan binayı 
terk etmelerini sağlamaları için bun-
lara önceden uygulamalı eğitimle 
alışkanlık haline getirilmesini sağlı-
yoruz” şeklinde konuştu. 

‘ALLAH BÖYLE FELAKETLERİ 
KİMSEYE GÖSTERMESİN’

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak da, uygulama alanını ziya-
ret ederek yetkililerden bilgi aldı. 
Öğrencilerle sohbet ettikten son-
ra simülasyon aracını deneyen ve 
simülasyon sonrası gazetecilere 
açıklamalarda bulunan Vali Toprak, 
“Öncelikle Allah’tan şunu dileyelim 
ki ülkemiz hatta dünya böyle fela-

ketler yaşamasın. Allah böyle fela-
ketleri kimseye göstermesin. Tabi 
çok acı tecrübelerimiz de var, ülke 
olarak. Geçmiş tarihlerden beri ge-
len çok acı kayıplarımız var. Dep-
remleri tamamen ortadan kaldırma 
ve önleme şansımız olmadığına 
göre bize de düşen; insanlar olarak, 
canlılar olarak bu büyük felaket-
le acaba nasıl mücadele edebiliriz 
konusu önümüze gelmekte. Ben 
İçişleri Bakanlığımızın AFAD Teş-
kilatımıza çok teşekkür ediyorum. 
Böyle bir simülasyonu ve bilgilen-
dirmeyi burada eğitim faaliyetleri 
olarak sürdürdükleri için. Hakkari’ye 
de gelmişlerdi. Bu da gösteriyor ki 
ülkemizin en ücra köşelerine kadar 

bu çok faydalı faaliyeti yürütüyorlar. 
Öğrencilerimize, vatandaşlarımıza 
her yaştan bu eğitimleri yaşayarak 
veriyorlar” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, AFAD’ın arama 
kurtarma ekipmanlarını da görme 
şansı elde eden vatandaşlar değişik 
bir tecrübe elde ettiklerini, sallantı 
ilk başladığında korktuklarını ancak 
öğretilen şeyleri uygulayınca kendi-
lerini güvende hissettiklerini belirtti. 

Konya’da dün Adnan Hadiye 
Sürmegöz Ortaokulunda yaklaşık 
2 bin 500 öğrenciye eğitim verilen 
simülasyon tırının yarın Selçuk Üni-
versitesinde verilecek eğitimlerin 
ardından kentten ayrılacağı öğrenil-
di.  n İHA

Memur-Sen’e bağlı Birlik 
Haber-Sen (BHS) Konya Şube 
Başkanı Nedim Akan, Me-
mur-Sen İl binasında düzen-
lediği basın toplantısı ile PTT 
çalışanlarının hakkını aradı. 
Başkan Akan’a Memur-Sen 
Konya İl Başkanı Nazif Karlıer, 
Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube 
Başkanı Şenol Metin ve Birlik 
Haber-Sen Konya Şubesi yö-
netim kurulu üyeleri eşlik etti. 
BHS Başkanı Nedim Akan, 
“Öğretmen, İmam, Hemşire ve 
Polislere verilmesi planlanan 
3600 ek göstergeye PTT çalı-
şanlarının da kademeli olarak 
dahil edilmesi gerekir” dedi. 
Toplu sözleşmede imza altına 
alınan KİT’lerde çalışan 399’lu 
personele skala düzenlemesi 
yapılması hakkından PTT per-
sonelinin mahrum bırakıldığını 

da aktaran Akan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Özellikle idari 
hizmet sözleşmeli çalışanların 
temel ücretleri yaptık artırdık 
denilerek bu güne kadar artırıl-
mamıştır. İHS’li personellerin 
ücretlerinde enr kısa sürede ar-
tış yapılmalıdır. Bütün bunlar ile 
birlikte yükselen enflasyon ne-
deniyle çalışanın alım gücü düş-
müştür. Bu nedenle yıl sonunu 
beklemeden enflasyon farkının 
ödenmesi gerekmektedir. Ayrı-
ca kamudaki tüm kurumlarda 
görev yapan taşeronlar kadroya 
geçirilmişken, PTT taşeronla-
rı kadroya alınmayarak büyük 
bir hak kaybına uğramışlardır. 
PTT’de görev yapan taşeron-
ların da kadroya alınması için 
çalışma yapılmalıdır. Hemen 
hemen bütün merkezlerimizde 
personel eksikliği hat safhada 

olup buna rağmen canla başla 
çalışan dağıtıcı arkadaşlarımız-
dan nedenlerine ve niçinlerine 
bakılmaksızın teslim edemediği 
gönderilerin karşılığı ceza kesil-
meye başlanmıştır. Bu uygula-
maya bir an önce son vermeli-
dir. Bardağı taşıran son damla 
olarak ise özellikle idari hizmet 
sözleşmeli personelin mesai sa-
ati 30 saatten 20 saate düşürül-
müş, yetmezmiş gibi; yıllık izin, 
sıhhi izin, idari izin, sendika izni 
kullanmak suretiyle haftalık 40 
çalışma saatini doldurmayan 
personele anayasa ve kanunlar 
hiçe sayılarak hafta sonu mesa-
isi ödenmeyeceği bildirilmiştir. 
Bu uygulamaya son verilmesi 
gerekmektedir. Sorunlarımıza 
çözüm üretilmediği takdirde, 
her hakkımızı kullanacağız” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

‘PTT çalışanları üvey evlat değil!’Salı günü  Necmettin 
Erbakan Üniversitesi  ta-
rafından davet edildiğimiz 
2018 Güz Dönemi De-
ğerlendirme ve Bilgilendir-
me Toplantısına katıldık. 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ve A takımı basın 
mensuplarını bilgilendir-
diği toplantı kapsamında 
üniversitenin yerleşkele-
rindeki son durumunu 
yerinde görme imkanı bulduk. Konya’nın 
ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
sosyal sorumluluk görevini yerine getir-
diklerini dile getiriyor Necmettin Erbakan 
Üniversitesi. Rektör Şeker NEÜ’nün 
ulusal ve uluslararası üniversite sırala-
malarında her geçen gün daha iyi sevi-
yeye geldiklerini  sivil üniversite olarak 
sağlık ve sosyal bilimler alanında şehrin 
dinamosu olduklarına dikkat çekti.  2010 
yılında 5 fakülteyle kurulan NEÜ’nün bu-
gün 19 fakülte, Türk Müziği Devlet Kon-
servatuarı ve Yabancı Diller Yüksekokulu 
olmak üzere iki yüksekokul, 6 Meslek 
Yüksekokulu, Konya’nın ilk Türkçe dil 
eğitimi veren Türkçe Öğretimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezinin içinde bulundu-

ğu 24 Araştırma merkezi 
ve 4 enstitü ile eğitim ala-
nında önemli bir gelişme 
kat ettiklerini belirten Şeker, 
yüzde 25 lisansüstü eğitim 
hedefini istikrarlı bir şekilde 
başarıyla gerçekleştirdikle-
rini  de toplantıda değindi. 
Necmettin Erbakan Üni-
versitesini kısa zamanda 
büyüten ve başarılara imza 
atmaya katkı sağlayan baş-

ta Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve A 
takımını tebrik ediyor, çalışmalarında 
başarılar diliyorum.  Bizleri Rektör Şeker 
ile buluşturan NEÜ Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Koordinatörlüğü çalışanlarını da 
tebrik ediyorum.

TEBRİKLER ÇELİKKAYALAR 
Konya ekonomisinin yükselen de-

ğeri Çelikkayalar yatırımlarına bir yenisini 
daha ekleyerek emin adımlarla büyüme-
ye devam ediyor. AFRA Alışveriş Merkezi 
olarak hizmet veren ve son olarak da 
Makromarket’in işlettiği mağazayı kısa 
bir süre önce alan Çelikkayalar, 18. şu-
besini burada hizmete açtı. Perakende 
sektöründeki çağdaş mağazacılık anlayışı 
ile yerel unsurları sentezleyip tüketicinin 

değişen yaşam koşullarına paralel bir 
hizmet anlayışı sunmak ve uygulamada 
istikrarlı bir grafik çizerek Konya’nın güçlü 
bir markası olma yolunda ilerleyen Çelik-
kayalar Alışveriş Merkezlerini şehrimize 
yaptıkları  hizmetlerden dolayı tebrik ve 
teşekkür ediyorum. Bu yatırımların ka-
zandırılmasında emeği olan Çelikkayalar 
AVM Genel Müdürü Ali Kaya’ya, Çelikka-
yalar AVM Yönetim Kurulu Başkanı Me-
sut Kaya ve Çelikkayalar ailesini kutlarım.

MİLİ TAKIMIN ŞEHRİ KONYA’DIR
Geçtiğimiz haftasonu Cumartesi 

Konya Kırmızı Beyaz’a büründü . A Milli 
Futbol Takımı Konya’da 42 bin taraftar 
önü ve Kırmızı Beyaz’a bürünmüş ortam-
da UEFA’nın milli takımlar düzeyindeki 
yeni organizasyonu Uluslar Ligi’nde grup 
maçında İsveç karşısında mücadele etti. 
Konya halkı Milli Takımın şehre girmesi 
ile beraber   güzel bir ev sahipliği yaptı. 90 
dakika boyunca Konya taraftarı kendisine 
yakışanı yaptı ve 90 dakika susmadan ta-
kımını destekledi ve bir kez daha Konya 
Milli Takım Şehri olduğunu ispat etti.  Milli 
maç organizasyonunu Konya’ya kazan-
dıran spor adamlarına ve TFF Başkanı Yıl-
dırım Demiröreni tebrik ve teşekkürlerimi 
iletiyorum … SELAMETLE KALIN…..

“GELECEĞE GÜVENLE BAKAN” ÜNİVERSİTE NEÜ

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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‘Meram’ın mimarı olmaya geliyoruz’
31 Mart 2019 tarihinde yapı-

lacak yerel seçimlerde partisi MHP 
tarafından Konya’nın merkez Me-
ram İlçe Belediye Başkan Adayı 
gösterilen mimar Mustafa Aygün 
(35) ilçenin sorunlarına ilişkin, top-
lumun ihtiyaçlarına yönelik çözüm 
odaklı projelerle yönetim anlayışı 
sergileyeceklerini söyledi. 

Meram’da nüfusun diğer mer-
kez ilçelere gitmesini projeleriyle 
önleyeceklerini belirten Aygün, 
“İnsanlar işine yakın yerlerde 
oturmak istiyor. Bu nedenle Me-
ram’da nüfus kalmıyor. Karatay ve 
Selçuklu’da nüfus artışı Meram’a 
göre daha fazla. Konya’ya gelecek 
yatırımcı da nüfus yoğunluğuna 
göre hareket ediyor. Şehrimizdeki 
bütün alışveriş ve yaşam merkez-
leri Selçuklu’da. Sanayi tesisleri de 

servis ve ulaşım kolaylığı nedeniyle 
Karatay ve Selçuklu’ya kuruluyor. 
Bu gibi konular çözüm üretmemiz 
gereken meselelerin başında geli-
yor. Sosyal belediyecilikten yana-
yım. Birey farklılıklarından kaynaklı 
hizmet eşitsizliğine karşıyım. Bu 
noktada Meram’da yaşayan deği-
şik gelir gruplarına sahip halkımıza 
eşit şartlarda hizmet sağlamamız 
gerekiyor. Bunu Meram’ın bütünü 
ölçeğinde yapacağımız hizmetlerle 
sağlayacağız” dedi. 

‘SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPIYI 
ARTIRACAĞIZ’

Başkan adayı Aygün, Meram’da 
yaşayanların sosyal ve kültürel ihti-
yaçlarını kendi ilçesinde giderebil-
mesini sağlayacaklarını vurguladı. 
Mustafa Aygün şöyle konuştu; “En 
büyük projemiz, vatandaşın ihtiya-

cını doğru tespit ederek, vatandaşı 
dinleyerek doğru sonuca ulaşmak. 
Ekibimizin tecrübe ve birikimiyle 
ihtiyaçları doğru tespit edip ona 
göre çözüm üretmekten yanayız. 
Konya’da şöyle bir algı var; Selçuk-
lu’da gezeriz, Karatay’da çalışırız 
Meram’da uyuruz. Bu durumdan 
Meram adına huzursuzum. Me-
ram’da oturan bir insan sinemaya 
yada gezmeye Selçuklu’ya gitme-
meli. Bütün ihtiyaçlarını Meram’da 
karşılayacağı alanlar oluşturacağız. 
Kent merkezine gitmeden yürüyüş 
mesafesinde oluşturulacak bölge-
sel merkezlerle insanların alışve-
rişini yapıp ulaşım aracına gerek 
kalmadan tekrar konutlarına dö-
nebilecek. Sosyal ve kültürel pro-
jelerimizle dikkatleri Meramımıza 
çekeceğiz.”  n İHA

İzmir’de yaşayan Beyşehirliler’in 
kurduğu sivil toplum kuruluşların-
dan Belediye Başkanı Murat Özal-
tun’a tam destek geldi. İzmir’de, 
Doğanbeyliler Vakfı, Damlapınar, 
Huğlu, Kayabaşı, Karabayat, Üzüm-
lü, Sadıkhacı, Başgöze ve Meram İn-
lice Kültür ve Dayanışma Dernekleri 
ile birlikte aynı çatı altında faaliyet 
gösteren  ve gurbette bu derneklerle 
güzel bir birliktelik sergileyerek, bir-
lik ve beraberliğin en güzel örnekle-
rinden birisini gösteren Konya Bey-
şehirliler Derneği tarafından yerel 
seçim sürecine ilişkin ortak bir basın 
açıklaması yapıldı.

Açıklamada, 31 Mart’ta yapıla-
cak yerel seçimler öncesinde partiler 
arasında devam eden aday adaylığı 
sürecinde mevcut Belediye Başkanı 
Murat Özaltun’a gurbetten tam des-
tek verildiği duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama-
da, Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun’un görev yaptığı 5 yıllık 
süreçte İzmir’den de çok yakından 
takip edildiği,  ilçede birçoğu ilk olan 
pekçok başarılı hizmet ve çalışmaya 
imza attığı belirtildi.

Açıklamada, Başkan Özaltun’un 
hizmet yaparken toplumun her ke-
simiyle olduğu gibi sivil toplum ku-
ruluşlarıyla da sıcak ilişkiler kurdu-
ğu ifade edilerek, şu ayrıntılara yer 
verildi: “Belediye Başkanımız Murat 
Özaltun’u İzmir’de yaşayan gurbet-

çiler olarak yakından büyük bir tak-
dirle izlemekteyiz. Gerek gurbetçi 
dernekleri olarak biz hemşerileriyle, 
gerekse ilçedeki sivil toplum kuru-
luşlarıyla, kısacası toplumun her ke-
simini kucaklayan bir hizmet anlayışı 
içerisinde doğduğumuz topraklar 
olan Beyşehir ilçemize birçoğu böl-
gede ilk olan pekçok başarılı çalışma 
yaptığını gözlemlemekle beraber, 
yaz döneminde ve çeşitli zamanlarda 
ilçemize yaptığımız ziyaretlerde de 
bunlara yakından şahitlik yapmak-
tayız.

Gurbetçi dernekleri olarak aynı 
çatı altında buluştuğumuz diğer 
mahalle derneklerimizle birlikte İz-
mir’de faaliyet gösterirken, Belediye 
Başkanımızla gerek İzmir’de, gerek-
se Beyşehir ilçemizde ve mahalle-
lerimizde sık sık biraraya gelirken, 
bölgemize yeni kazanımlar sağlama 

konusunda sürekli istişare odaklı 
bir çalışma sergiledik, sergilemeye 
devam ediyoruz. Başkanımız, son zi-
yaretinde yine İzmir’de yaşayan Bey-
şehirli hemşerilerimize ait fabrika ve 
tesisleri ziyaret etmişti.  Beyşehir’e 
dair daha neler yapılabileceğiyle ilgili 
olarak karşılıklı görüş alışverişlerinde 
bulunmuştuk. Başkanımızın özellikle 
Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’ne 
yeni yatırımlar kazandırılması hu-
susunda gerek İzmir, gerekse diğer 
büyükşehirlerimizde yaşayan işada-
mı hemşerilerimizle kurduğu yakın 
irtibat ve sıcak ilişkiler de bölgemiz-
de yeni istihdam kapılarını aralama-
sına vesile olmuştur. İzmir’de  diğer 
hemşeri derneklerimizle birlikte 
yaşayan yaklaşık 100 bin nüfusa 
sahip bir potansiyelimiz bulunuyor. 
Beyşehir’e kilometrelerce uzaklıkta 
yaşıyoruz ama doğduğumuz olan 

topraklara olan sevgimiz her geçen 
gün artarken, ilçemizle irtibatımızı 
da hiç bir zaman kesmedik, kesme-
yeceğiz. Her gelişimizde Beyşehir’in 
özellikle son dönemde büyük bir 
değişim yaşadığına, sürekli bir geliş-
me içerisinde olduğuna hep birlikte 
tanıklık ediyoruz. Bunu ilçe dışında 
yaşayan hemşeriler olarak bizler gö-
rüyor, ilçemizde yaşayan vatandaşla-
rımızın da aynı duygu ve düşünceler 
içerisinde olduğuna inanıyoruz. Bu 
anlamda, Beyşehir’in kazanımları-
nın yeni dönemde de devam etmesi 
için, Beyşehir’e altın dönemini ya-
şatan mevcut belediye başkanımızı 
bizler yeniden işbaşında görmeyi 
arzu ediyoruz. Bunun yolu da men-
subu olduğu partinin kendisini ye-
niden aday olarak göstermesinden 
geçiyor. Bundan dolayıdır ki, yerel 
seçimler öncesinde aday adaylığı sü-
recinin devam ettiği böyle bir kritik 
dönemde, ülkemize ve doğduğumuz 
topraklara güzel hizmetler yapan ve 
bundan sonra da yapmaya devam 
edeceğine inandığımız AK Parti’nin 
Beyşehir ilçesinde  aday olarak yolu-
na yeniden Murat Özaltun’la devam 
etmesini diliyor ve arzu ediyor, bu 
konuda kendisine İzmir’de yaşayan 
Beyşehirli gurbetçilerin kurduğu si-
vil toplum kuruluşları olarak da tam 
destek verdiğimizin kamuoyunca da 
bilinmesini istiyoruz.”
n HABER MERKEZİ

68 lise öğrencisi zehirlenme
şüphesiyle hastaneye başvurdu

Yalıhüyük’te mantar ve
çörek otu yetiştirilecek

Ereğli’de, 68 lise öğrenci-
si bulantı ve kusma şikayetiyle 
hastaneye başvurdu. Edinilen 
bilgiye göre, Ereğli İvriz Sos-
yal Bilimler Lisesinde öğrenim 
gören çok sayıda öğrenci, mide 
bulantısı ve kusma şikayetiyle 
dün akşam saatlerinden itiba-
ren Ereğli Devlet Hastanesine 
müracaat etmeye başladı. Has-
tanenin acil servisinde yoğunluk 
yaşanırken, hastane çalışanları 
yoğun bir mesai harcadı. Rahat-
sızlanan öğrencilerin bir kısmı-
nın okulda yatılı olarak kaldığı, 
bir kısmının ise evlerinden gidip 
geldikleri öğrenildi. Öğrencile-

rin aileleri de hastaneye gelerek 
çocuklarının sağlık durumu-
nu takip etti. Tedavisi yapılan 
öğrenciler taburcu edildikten 
sonra öğrenci servis otobüsle-
riyle hastaneden götürüldü. İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü ile İlçe Sağlık Müdür-
lüğü tarafından gerekli su, gıda 
ve öğrencilerden alınan örnekle-
rin incelenmek üzere Konya’ya 
gönderildiği öğrenildi. Hastane-
ye müracaat eden öğrenci sa-
yısının ise 68 olduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili inceleme çok yönlü 
olarak devam ediyor.
n İHA

Yalıhüyük İlçe Tarım ve Or-
man Müdürlüğü tarafından hazır-
lanan “Yalıhüyük İlçesinde Çörek 
otu Yetiştiriciliği” ve “Yalıhüyük’te 
Mantar Yetiştiriciliği” projeleri ka-
bul edildi. Projenin kabul edilmesi 
ile çalışma, Konya Kop Başkanlı-
ğında,  Koordinatör Kop Başkan 
Vekili Kübra Biçer ve Yalıhüyük 
Tarım Müdürü Mevlüt Semerci 
arasında imza altına alındı. Se-

merci, “Yalıhüyük ilçesindeki ka-
dın çiftçilerimizin tıbbi aromatik 
bitkilerden çörek otu yetiştiriciliği 
yaparak yaygınlaştırılması ve diğer 
proje konusu olan mantar seraları 
ile kültür mantarı yetiştiriciliği ya-
parak mantar üretiminin yaygın-
laştırılması amaçlanmaktadır. İki 
projenin toplam bütçesi 230 lira-
dır.” dedi.
n AA

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’nun desteğiyle ilçeye bağlı dış mahalle-
lerde yaşayan üretici kadınlar doğal ürünlerini kurulan pazarda satmaya başladı

Başkan destek verdi,
kadınlar pazara indi 

Yöresel ürünlerin ve üreticilerin 
desteklenmesi, Meramlıların doğal 
ürünlere kaynağında ilk elden ulaş-
maları amacıyla düzenlenen ‘Meram 
Köyleri Melikşah Pazarı’nda projesi 
üretici kadınların gelir kaynağı oldu. 
Köy statüsündeyken yerel yönetim-
ler yasası ile dış mahalleye dönüşen 
yerleşim yerinde yaşayan kadınlar 
ürettikleri doğal ürünleri kapılarının 
önünden kendilerini alan Meram 
Belediyesine ait servis araçlarıyla ilçe 
merkezindeki ‘Melikşah Pazarı’na 
getiriliyor. Burada kurulan stantlarda 
ürünlerini satan kadınlar yine aynı 
servis araçlarıyla evlerine bırakılıyor. 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Pazar yerini gezerek üretici 
kadınlarla buluştu. Kadınlarla sohbet 
ederek alışveriş yapan Başkan Toru, 
proje hakkında bilgi verdi. Kapalı 

pazar alanında 300 kadının stant 
açtığını belirten Başkan Toru, satılan 
ürünlerin herhangi bir komisyoncu 
olmaksızın halka uygun fiyatlarla 
ulaştırdığını söyledi. Başkan Toru, 

“Bu sayede hem üretime teşvik hem 
istihdama katkı sağlayarak hem de 
halkımızın doğal ürünlerle buluşması 
daha sağlıklı beslenmesi konusunda 
Meram Belediyesi olarak bu projeye 

destek vermiş durumdayız. Burada 
A’dan Z’ye her türlü ürün var. Kadın-
larımız büyük bir özveriyle ürünlerini 
üreterek buraya birinci elden ulaştır-
mış oldular ve pazarın devamlı olma-
sını istiyorlar. Oldukça memnunlar. 
Meram’ın köylerinde, mahallelerin-
de, kırsalında üretime katkı sağlayan 
kendi el emeğiyle ayakta durmayı 
tercih eden tüm kadınlarımız deste-
ği hak ediyor. Özellikle coğrafyamız 
Anadolu’da kadınımızın yüzyıllar 
boyu emek vererek, aile ekonomisi-
ne katkı sağlayarak ayakta durma-
sının bir çabası, bir sonucu bu. Bir 
kadın belediye başkanı olarak gerek 
kırsalda gerekse şehir merkezindeki 
hanımlarımızın üretime katkı süre-
cinde destek vermeye devam edece-
ğim” dedi.
n HABER MERKEZİ

İzmir’deki Beyşehirliler’den Özaltun’a destek
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Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD) tarafın-
dan CNR Expo’da bu yıl 17’ncisi 
gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO 
düzenlenen törenle açıldı. Açılış-
ta konuşan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, etkinli-
ğin, Türkiye’nin en büyük ulusla-
rarası karma ticaret fuarı olduğu-
nu söyledi.

Etkinlikte bu yıl 140 fark-
lı ülkeden, sekiz binin üzerinde 
yabancı katılımcının ağırlandı-
ğını dile getiren Varank, organi-
zasyon boyunca geçmiş yıllarda 
olduğu gibi çok verimli ticari 
ortaklıklar ve yatırım iş birlikleri 
kurulacağından en ufak bir şüp-
hesi olmadığını vurguladı.

Varank, bugünkü etkinlikle 
Türkiye’den çok güzel bir mesaj 
verdiklerini, küresel ticaret sa-
vaşlarının gündemi meşgul ettiği 
bu dönemde, yeni iş birliklerini 
yeşertmenin ve birlikte kazan-
manın peşinde olduklarını vur-
guladı.

Ticaret savaşının galibinin 
olmayacağını kaydeden Varank, 
“Bakın hem gelişmiş hem de ge-
lişmekte olan ülkelerin çoğunda 
büyüme beklentileri, ticaretteki 
bu gibi belirsizliklerden ötürü 
aşağı yönlü revize ediliyor. Buna 
seyirci kalmamalıyız. Yatırımın, 
üretimin ve ticaretin canlanma-
sı için kolektif bir çabaya ihtiyaç 
var. MÜSİAD EXPO gibi organi-
zasyonlar da bu çabanın somut 
çıktılara dönüşmesi açısından 
önemli fırsatlar barındırıyor.” 
diye konuştu.

Varank, Türkiye’nin zor bir 
ağustos ayını geride bıraktığını 
belirterek, hiçbir ekonomik daya-
nağı olmayan dış şoklar sebebiy-
le, döviz kurlarında dalgalanma-
lar yaşadıklarını anlattı.

Bu süreçte attıkları adımların 
olumlu sonuçlarını da görmeye 
başladıklarını dile getiren Va-
rank, ekimle birlikte, 12 aylık ih-
racatın geçen seneye göre yüzde 
8 arttığını ve 167 milyar dolara 
ulaştığını, bu tutarın 145 milyar 
dolarını sanayi sektörünün sırtla-
dığını söyledi.

Varank, sanayinin daha da 
güçlenmesine verdikleri önemin 
altını çizerek, bu kapsamda sana-
yi sektöründe rekabeti artırmak, 
üretimde yapısal dönüşümü 
gerçekleştirmek, yerlileşme ve 
markalaşmayı sağlamak, ithala-
ta bağımlılığı azaltmak, strate-
jik ürünlere teşvik vermek gibi 
amaçlarla hayata geçirdikleri fa-
aliyetlerden bahsetti.

Türkiye’de yatırım yapan ve 
üreten her firmanın Türk firma-
larından farksız olduğunu vur-
gulayan Varank, “Dolayısıyla 
buradaki yatırımcılara bir çağrıda 
bulunmak istiyorum. Gelin de-
taylarını yakında açıklayacağımız 

Uçtan Uca Yerlileşme Progra-
mı’nın siz de bir parçası olun. İş 
ortaklarınızı bulun, oldukça cazip 
teşvik sistemimizden faydalanın, 
ülkemizde üretin ve hep birlikte 
kazanalım.” ifadelerini kullandı.

‘KAPILARIMIZ KATMA DEĞER 
ÜRETENLERE SONUNA 

KADAR AÇIK’
Varank, Türkiye’yi yatırımcı-

lar için bir cazibe merkezi haline 
getirmek adına hayata geçirilen 
teşvik sistemi ve Proje Bazlı Des-
tek programından bahsederek, 
dışa bağımlılığı azaltan, tekno-
lojik dönüşüme katkı sunan ve 
katma değeri yüksek yatırımları 
proje bazlı olarak destekledikle-
rini söyledi.

Organize sanayi bölgelerin-
deki yatırımları, üretimi ve istih-
damı artırmak için önemli düzen-
lemeler yaptıklarını dile getiren 
Varank, büyük ölçekli projeler 
için endüstri bölgeleri kurmaya 
başladıklarını anlattı. Varank, 
“Önümüzdeki dönemde yüksek 
ve orta yüksek teknolojili ürünle-
rin üretileceği endüstri bölgeleri 
kurulmasına yönelik faaliyetleri-
miz devam edecek. Siz değerli iş 

insanlarımızın ülkemizdeki tüm 

bu mekanizmalardan en iyi şekil-

de faydalanmasını arzu ediyoruz. 

Bakanlığımın kapıları katma de-

ğer üreten ve istihdam sağlayan 

herkese sonuna kadar açık.” diye 

konuştu. Türkiye’yi sanayi ve 

teknolojide lider bir üretim üssü 

haline getirmek için tüm gayret-

leri ile çalışacaklarını dile getiren 

Varank, başarıya giden yolun iş 

birliğinden geçtiğini bildirdi. Va-

rank, şu değerlendirmede bulun-
du: “Bakanlık olarak; sanayiciyi 
yönlendirip teşvik etmeyi, varsa 
hukuki ve idari sorunları çözmeyi 
ve uluslararası iş birliklerini ge-
liştirmeyi önemsiyoruz. Üretim-
deki yapısal dönüşümü hayata 
geçirecek adımları kararlılıkla 
atacak, ortak akılla hareket ede-
ceğiz. Reel sektörden beklenti-
mizse; bu dönüşüme tam destek 
verip, rekabet stratejilerini kat-
ma değer ve yenilik oluşturma 
üzerine kurmalarıdır.”

YENİGÜN MÜSİAD EXPO’DA
MÜSİAD tarafından her iki 

yılda bir gerçekleştirilen ve bu 
yıl 17.’si düzenlenen uluslararası 
MÜSİAD EXPO Fuarı, yoğun bir 
katılım ile kapılarını ziyaretçileri-
ne açtı. Fuarda Türkiye’nin dört 
bir yanından farklı birçok sektör-
den firma yer alırken, karşılıklı ti-
cari faaliyetlerde de bulunuluyor. 
Fuara ayrıca farklı ülkelerden da-
vet edilen çok sayıda misafir de 
ziyarette bulunup, ticari bağlan-
tılar kuruyor. Dünyayı buluştu-
ran ve adeta bir Türkiye mozaiği 
oluşturan fuarda bu mozaiğin bir 
parçası da Konya Yenigün Gaze-

tesi oldu. Konya Yenigün Gaze-
tesi fuarda açtığı stantla fuar bo-
yunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

BAKAN VARANK’TAN 
YENİGÜNE ÖVGÜ

Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD) tarafın-
dan CNR Expo’da bu yıl 17’ncisi 
gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO 
Fuarı düzenlenen tören ile açıl-
dı. Yenigün Gazetesi de bir ilke 
daha imza atarak MÜSİAD EXPO 
fuarında stant açarak yerini aldı. 
Konya Yenigün Gazetesi standı 
fuarın ilk gününde ziyaretçi akı-
nına uğradı. Fuarda Konya Yeni-
gün Gazetesinin standını ziyaret 
eden isimler arasında Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank’da yer aldı. Stantta Konya 
ve gazete hakkında bilgi alan 
Bakan Varank, yerel bir gazete-
nin fuarda stant açmasını takdir 
edilecek bir davranış olduğunu 
dile getirdi. Konya Yenigün Ga-
zetesi’nin bir ilke imza atarak 
çıkardığı 10’lar Dergisi MÜSİAD 
EXPO özel sayısını inceleyen Ba-
kan Varank, dergiyi beğendiğini, 
emeği geçen herkese teşekkür-
lerini ve başarılı dileklerini iletti. 
Bakan Varank ayrıca Konya hal-
kına Yenigün Gazetesi aracılığıy-
la selamlarını iletti.

İŞADAMLARINDAN YENİGÜN  
STANDINA  YOĞUN İLGİ

‘İyiliği gösterme, kötülükten 
sakındırma’ temel düsturunu ilke 
edinen Yenigün Gazetesi Konya 
ve Türkiye’nin yakaladığı ivmeyi 
desteklemeye devam ediyor. İlkeli, 
cesur, dürüst, özel hayata saygılı, 
sorgulayıcı yayınları ile Konya’ya 
ve Türkiye’ye yol gösteren Yenigün 
Gazetesi şehrin temel dinamiklerini 
yapıcı bir perspektifle desteklemeyi 
sürdürüyor. Konya’nın gelişimini 
en iyi şekilde ortaya koyan Yenigün 
Gazetesi İstanbul’da gerçekleşti-
ren MÜSİAD EXPO’da  açtığı stant 
yoğun ilgi görüyor. Standa yerli ve 
yabancı birçok işadamı ziyaret ede-
rek Konya sanayisi ve Konya hak-
kında bilgi alıyor. Konya Yenigün 
Gazetesini ziyaret edenlerin arasın-
da MÜSİAD Konya Şubesi Başkan 
Yardımcısı ve Saraylı Madeni Eşya 
sahiplerinden Necip Çimen ve Genç 
MÜSİAD Genel Başkan Yardımcıları 
Yunus Furkan Akbal ve Faruk Ya-
man Karadeniz ve MÜSİAD Adana 
Başkanı Burhan Kavak ve yönetim 
kurulu üyeleri, Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru,Meram Belediyesi 
Meclis Üyesi Hıfsı Soydemir ile İh-
las Matbaacılık ve Türkiye Gazetesi 
yetkilileri ile Genç MÜSİAD Genel 
Başkanı Engin AKDAĞ, Genel Baş-
kan Yardımcıları ve Genç MÜSİAD 
Yönetim Kurulu Üyeleri de ziyaret 
etti. 10’lar MÜSİAD EXPO Dergisi-
ni inceleyen ziyaretçiler dergiye tam 
not vererek, gazete çalışanlarını teb-
rik etti.
n SAMİ KAYALAR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo’da bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD 
EXPO Fuarı düzenlenen tören ile açıldı.  Fuarda stant açan Konya Yenigün Gazetesi yoğun ilgi ile karşılaştı

Türkiye’nin en büyük fuarı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya 
Yenigün Gazetesi’nin standını ziyaret etti.

MÜSİAD EXPO Fuarı’nda yerini alan Konya Yenigün Gazetesi’nin standına
çok sayıda işadamı da ziyarette bulundu.

Konya Yenigün Gazetesi’nin sektör dergisi 10’LAR, MÜSİAD EXPO
özel sayısı ile beğeni topladı.
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Suriyeliler'in içme ve kullanma suyu DSİ’den!
DSİ Türkiye’nin sınırları içe-

risinde yaptığı projelerin yanı sıra 
Balkanlardan Afrika’ya ve Orta-
doğu’ya kadar mazlumların göz-
yaşlarını silmeye ve onlara umut 
olmaya devam ediyor.  Türkiye’nin 
daha da güçlü hale getirilmesi ko-
nusunda DSİ’ye önemli görevler 
düştüğünün altını çizen DSİ Genel 
Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye'nin 
2023 hedefleri doğrultusunda 
çalıştıklarını söyledi. Bu kapsam-
da yatırımlarının devam ettiğini 
dile getiren Aydın, sözlerini şöyle 
sürdürdü, "evlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün insanların en ha-
yati ihtiyacı olan içmesuyu temini 
hizmeti ve yine insanların can ve 
mal emniyetini sağlayan suyun za-
rarlarından koruma görevi, temiz 
enerjinin kaynağı olan HES yatı-
rımları, gıda güvenliğinin teminatı 
olan sulu tarıma yapılan yatırımları 
ile doğrudan insanımıza hizmet 
etme gibi bir misyonu bulundu-
ğunu söyledi. Aydın, "Su ve toprak 
kaynaklarımızdan yararlanıp za-
rarlarından korunmak maksadıyla 

özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz 
ekonomisi ve sosyal hayatına bü-
yük hizmetler sunmuş olup, önü-
müzdeki süreçte de bu hizmetler 
bütün hızıyla devam etmektedir" 
dedi. DSİ olarak Türkiye’nin sı-
nırları içerisinde yaptığı projelerin 
yanı sıra Balkanlardan Afrika’ya 
ve Ortadoğu’ya kadar mazlumla-
rın gözyaşlarını silmeye ve onlara 
umut olmaya devam ettiklerini ve 
pek çok ülkeye bu bağlamda su 
temin ettiklerini belirten Aydın, 
"Özellikle son yıllarda Suriye’de 
yaşanan savaş nedeni ile ülkemi-
ze sığınan ve kahraman güvenlik 
mensuplarımız tarafından düzen-
lenen operasyonlar ile Suriye’de 
güvenli bölge oluşturulan yerlerin 
su ihtiyacının giderilmesi için yo-
ğun gayret göstermekteyiz. Fırat 
Kalkanı Operasyonu kapsamında 
Suriye’de yapılan su sondaj çalış-
malarında; halkın acil içme suyu 
ihtiyaçlarının temini maksadıyla 
başta El Bab olmak üzere Marea, 
Azez, Al Rai (Çobanbey) ve diğer 
yerleşim yerlerinde (Savran ve 

Akterin) toplam 69 adet su sondaj 
kuyusu açılarak 266,68 l/s su elde 
edilmiştir. Yaklaşık 432 bin kişiye 
yetecek içme-kullanma suyu sağ-
lanmıştır. Şanlıurfa, Hatay ve Kilis 
illeri Valiliği AFAD İl Müdürlükleri-
nin talepleri doğrultusunda toplam 
47 adet su sondaj kuyusu açılmış 
ve 691 l/s su elde dilerek 550.000 

kişinin ihtiyacını karşılayacak içme 
ve kullanma suyu sağlanmıştır. 
Ayrıca Suriye’de önceden rejim 
tarafından açılmış ve atıl durumda 
olan 60 adet su sondaj kuyusunun 
ıslahı ve rehabilitasyonu yapılmış-
tır. Suriye’deki su sondaj çalışma-
ları devam etmektedir" ifdelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ 

Özel Gençlik Anaokulu Dünya 
çocuklar gününü kutladı. Farklı et-
kinlikler yaparak günü geçiren öğ-
rencilere öğretmenleri tarafından 
çeşitli slaytlarla çocuk hakları anlatıl-
dı. Öğrenciler ayrıca artık materyal 
şişe kapaklarından çocuk figürü ça-
lışmasıyla günün anlam ve önemi-
ne dikkat çekti. Okul müdürü Aliye 
Duman, Dünyanın barış yuvası, ge-
leceğimizin teminatı çocuklarımızın 
hiç birinin boynunun bükük kalma-
dığı bir yer olmasını diledi. Duman, 
bu etkinlikle çocuklarda farkındalık 
uyandırmayı amaçladıklarını belirtti. 
Dünyanın bugünün çocukları yarı-
nın büyükleri olan çocuklara emanet 
olduğunu söyledi.
n HABER MERKEZİ

Konutta fiyatlar 
düştü satışlar arttı

Tükiye genelinde ekim 
ayında 146 bin 536 konut sa-
tışı gerçekleştirildi. Yüksek faiz 
oranlarına rağmen ekimde satı-
lan konut sayısı bir önceki aya 
göre yüzde 15,1, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 19,2 artış 
gösterdi. Ekimde konut satışla-
rının geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 20 civarında artmasının 
memnuniyet verici olduğunu 
belirten sektör temsilcileri, yük-
sek faiz oranlarına rağmen ko-
nut fiyatlarındaki gerilemenin 
satışları artırdığını bildirdi.

Tükiye genelinde ekim ayın-
da 146 bin 536 konut satışı 
gerçekleştirildi. Ekimde satılan 
konut sayısı bir önceki aya göre 
yüzde 15,1, geçen yılın aynı ayı-
na göre yüzde 19,2 arttı. 

Ekimde en dikkati çeken 
rakam ise ipotekli satışların ta-
rihin en düşük noktalarından 
birinde gerçekleşmesi oldu. 
Daha önce yüzde 50'lerden yüz-
de 30'lara gerileyen istekli satış 
oranı, ekimde toplam satışlar 
içerisinde yüzde 5,5 olarak ger-
çekleşti.

Konut kredisi faiz oranları-
nın son yılların en yüksek nok-
tasında bulunması nedeniyle 
ekimde ipotekli konut satışları 
geçen yılın aynı ayına göre yüz-
de 79,1 azalarak 8 bin 65'e ge-
riledi. 

Sektör temsilcileri, konut 
satış rakamlarını değerlendirdi.
"KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 

50'LERİ BULAN DÜŞÜŞLER 
OLDU"

İstanbul Emlakçılar Odası 
Başkanı Nizameddin Aşa, son 
dönemde konut satışlarında 
bir hareketlenme yaşandığını 
belirterek, "Fiyatların düşmesi, 
kampanyalar, KDV ve harç in-
dirimleri de bu konularda etkili 
oldu." dedi. Altın ve döviz fiyat-
larında gerilemenin başlama-
sıyla yatırım tercihlerinin mev-
duat faizlerine ve gayrimenkule 
kaydığını dile getiren Aşa, "İki 
yıl önce 700-800 bin liraya bu-
lamadığımız evler şu anda 500-
600 bin lira civarında. İstanbul 
genelinde yüzde 30'ları hatta 
yüzde 50'leri bulan ciddi düşüş-
ler oldu konut fiyatlarında." diye 
konuştu. 

"TÜM ZAMANLARIN AYLIK 

REKORU KIRILDI"
Konut Geliştiricileri ve Yatı-

rımcıları Derneği (KONUTDER) 
ve Sur Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Altan Elmas, Türkiye 
genelinde ekimde 146 bin 536 
adet konut satışı gerçekleştiğini 
belirterek, "Bu rakamlarla 2018 
Ekim ayı, Türkiye ekonomi ta-
rihinde en çok konut satılan ay 
olmuştur." dedi. Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı'nın KDV ve tapu 
harcı indirimi desteği ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı öncülü-
ğünde başlatılan ve KONUT-
DER'in de desteklediği "Türkiye 
İçin Kazanç Vakti" kampanyası-
nın bu satış artışında etkili ol-
duğunu dile getiren Elmas, sek-
törün ivme kazandığını söyledi. 
Elmas, "Ekonomide yaşanan 
durgunluktan etkilenen ko-
nut piyasası, ciddi avantajlar 
sağlayan kampanyayı fırsat bi-
len alıcıların ve yatırımcıların 
ilgi göstermesiyle canlandı." 
diye konuştu. Vatandaşların 
bu kampanya dönemini çok iyi 
değerlendirdiğini vurgulayan 
Elmas, vergi indirimlerinin yıl 
sonuna kadar uzatılmasının, 
enflasyonla mücadele kampan-
yası ile sağlanan yüzde 10 ilave 
indirim imkanının ve firmaların 
cazip ödeme imkanlı kampan-
yalarının sektörü yıl sonuna ka-
dar canlı tutacağını anlattı.

Elmas, bu sayede 2018 so-
nunda yeni bir rekor gelebilece-
ğini vurguladı.

"KONUT SATIŞINDA REKOR 
KIRILABİLİR"

İstanbul İnşaatçılar Der-
neği (İNDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Nazmi Durbakayım, 
yabancı alımların önünü açan 
teşvik ve ekonomik gelişmeler 
gibi şartların, yurt içi satışlarda 
da oluşturulması durumunda iç 
satış rakamlarının daha da arta-
cağını söyledi.

Durbakayım, "Kısaca yurtiçi 
satışların yeni bir rekor kırma-
sı için konut kredisi faizlerinin 
uygun seviyelere inmesi ge-
rekmektedir. Böylece bu yılın 
10 ayında gerçekleşen toplam 
1 milyon 148 bin adetlik konut 
satışı geçen yılki 1 milyon 409 
bin adetlik rekor satışının üzeri-
ne çıkabilir." dedi. 
n AA

Türkiye'de sanayi gençliğine yönelik ilk ve örnek projeleri hayata geçiren Selçuk-
lu Kent Konseyi Çalışan Gençlik Merkezi, hizmet ağını her geçen gün genişletiyor

'Çalışan Gençlik'te 
hizmet ağı genişliyor

Çalışan gençlere sosyal, kültürel 
ve sportif alanlar başta olmak üzere 
çok geniş yelpazede profesyonel an-
lamda hizmet veren Çalışan Gençlik 
Merkezi, düzenlediği aktivitelerle 
Türkiye’de çalışan gençlere yeni bir 
çığır açarken, meslek eğitim kurum-
larında öğrenim gören öğrenciler ta-
rafından da büyük ilgi görüyor. 

Selçuklu 100. Yıl Çıraklık Eğitim 
Merkezinde teorik ve pratik alanda 
öğrenim gören öğrenciler, Selçuklu 
Kent Konseyi Başkanı Veli Vural’ın 
davetlisi olarak geldikleri Gençlik 
Merkezi hakkında detaylı bilgi aldılar.

Öğrencilere Çalışan Gençlik Mer-
kezinin bölümlerini tanıtan Selçuklu 
Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, 
gençlerin ücretsiz olarak yararlana-
bilecekleri spor salonları ve diğer 
aktiviteler için haftalık düzenlenen 
programları takip etmelerini ve ken-
dileriyle iletişim halinde olmalarını 
istedi. Anadolu’da bin yıldır devam 
eden Ahilik geleneğinin bir uzantı-
sı olarak sanayide çalışan gençlerle 
sıkı bir dayanışma içinde olduklarını 
ve bu geleneğin yaşatılması ama-
cıyla gençlerin yanında olduklarını 
ifade eden Selçuklu Kent Konseyi 
Başkanı Veli Vural, Çalışan Gençlik 
Merkezince yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi verdi. Türkiye’de ilk defa 
Selçuklu Kent Konseyi bünyesinde 

Çalışan Gençlik Merkezi ile gençlerin 
kaynaşması, birlik ve beraberlik duy-
gularının arttırılması amacıyla yola 
çıktıklarını ifade eden Selçuklu Kent 
Konseyi Başkanı Veli Vural, çalışan 
gençler için güzel organizasyonlara 
ev sahipliği yaptıklarını, bütün etkin-
liklere çalışan gençlerin katılabilece-
ğini belirtti. Çalışan gençlerle birlikte 
olmaktan dolayı mutlu duyduklarını 
ifade eden Vural,  Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’nın girişim ve destek-
leriyle Anadolu Sanayiinde hizmete 
sunulan Ali Okutan Çalışan Gençlik 
Merkezinde gençlerin ufkunu açacak 
ve onları daha ileri noktalara taşıya-
cak hizmetleri sunduklarını ifade etti. 
Çalışan Gençlik Merkezinin, sanayi 

gençliğinin sosyal ve kültürel haya-
tına zenginlik kattığını,Türkiye’de 
bir model olarak yerel yönetimler ta-
rafından örnek alındığını ifade eden 
Vural; bilginin, kültürün ve deneyim 
paylaşımlarının kaynağı olarak geniş 
bir hizmet ağı ile her gence ulaşmayı 
planladıklarını ifade etti. 

Çalışan Gençlik Merkezinde 
her hafta periyodik olarak düzen-
lenen eğitim ve kültür programları 
ile gençlerin bilgi ve donanımlarını 
en üst seviyeye çıkarmayı hedef-
lediklerini ifade eden Vural, genç-
lerin kendilerini daha iyi noktalara 
taşıyabilmeleri amacıyla Türkiye’de 
düzenlenen fuarlara katılmalarını 
sağladıklarını, sunulan fırsatların 
daha büyük işlerin önünü açaca-
ğını belirtti. Vural; “Türkiye’de ilk 

olma özelliğine sahip Çalışan Genç-
lik Merkezimizde düzenli olarak bir 
hafta “İşin Ehlinden” diğer hafta ise 
“Salihler Bahçesi” programını yap-
maktayız. Cumartesi günleri ise Sa-
bah Namazı Kapu Camii buluşmaları 
yapıyoruz. Yine haftada iki gün Be-
lediye Başkanımızın da katılımıyla 
Esnaf Buluşmaları yapıyoruz. Ayrıca 
kurum ve kuruluşları ziyaret ederek 
gençlerimizin bilgi ve donanımlarını 
artırmayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin 
salonumuzda spor yaparak ve çeşitli 
turnuvalara katılmalarını sağlıyoruz. 
Yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenliyo-
ruz. Çalışan gençlerimizin yanında 
olmaya devam edeceğiz” dedi. 

Selçuklu 100. Yıl Çıraklık Eği-
tim Merkezi öğrencileri de, Çalışan 
Gençlik Merkezinin kendilerini geliş-
tirmeleri açısından yaşamlarına artı 
bir değer katacağını ifade ederek, Ça-
lışan Gençlik Merkezi hakkında bilgi 
veren Selçuklu Kent Konseyi Başkanı 
Veli Vural’a teşekkür ettiler. Çalışan 
gençlik merkezi hakkında detaylı 
bilgi alan ve yapılan faaliyetlere ka-
tılmak istediklerini ifade öğrenciler, 
üyelik formu doldurarak merkezin 
üyesi oldular. Günlük 50 öğrencinin 
katıldığı Çalışan Gençlik Merkezi ta-
nıtım çalışmalarının diğer öğrenci 
grupları ile devam edeceği belirtildi.
n HABER MERKEZİ 

Özel Gençlik'te Dünya Çocuk Haftası kutlandı

Mevlüt Aydın
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Türkiye’yi 14 yıl önce eğitim fuarları ile tanıştıran Educaturk yine bir ilk ile üniversite adaylarını üniversitelerle buluşturuyor. 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda üniversiteler Konyalı öğrenciler ile biraraya geldi, fikir alışverişi yapıldı 

Üniversiteler öğrencilerle buluştu

Türkiye’yi 14 yıl önce eğitim fu-
arları ile tanıştıran Educaturk yine 
bir ilk ile üniversite adaylarını üni-
versiteler ile buluşturuyor. Bir fu-
ardan çok daha fazlası… sloganı ile 
yola devam eden Edacatürk, Kaliteli 
eğitime önem veren liselerde yapı-
lan araştırmalar sonucunda ortaya 
çıkan Educaturk ConnectED, kla-
sikleşmiş fuar kalıplarının dışına çı-
karak; İlham veren ünlüler, CEO’lar, 
Sinema ve Tiyatro Oyuncuları, Ödül-
lü Girişimciler, Psikologlar, Program 
Yapımcıları, Eğitim Koçları, Aka-
demisyenler, Rehberlik Uzmanları 
gibi alanında uzman ve deneyimli 
isimlerden oluşan zengin kadrosu ile 
ilham veren hikayeler, motivasyon, 
kişiliğe uygun meslek eşlemesi, kişi-
sel gelişim, örnek başarılar, gelece-
ğin gerçek meslekleri gibi konular 
başta olmak üzere özel temalı zir-
veler olarak öğrencilerle buluşuyor.  
Edacatürk Fuarcılık Selçuklu Kongre 
Merkezinde düzenlenen zirve ile 12 
. Sınıf öğrencilerini üniversiteler ve 
eğitimcilerle buluşturdu.

ÜNİVERSİTELERİMİZİ ÜNİVERSİTE 
ADAYLARI İLE BULUŞTURUYORUZ

Düzenlenen zirve hakkında bil-
gi veren Educaturk Proje Yöneticisi 
Ece Demirören, “Türkiye’yi 14 yıl 
önce eğitim fuarları ile tanıştıran 
Educaturk yine bir ilk ile üniversite 
adaylarını üniversiteler ile buluştu-
ruyor. Bu yıl 11 ilde gerçekleştirdi-
ğimiz etkinliğinin Konya ayağında-
yız. Türkiye genelinde gelen birçok 
üniversiteyi Konyalı öğrenciler ile 
buluşturuyoruz. Buna paralel olarak 
alanında uzman kişiler tarafından 
konuşmalar dinliyorlar. Bu konuş-
manın adı Sen Farklısın, Kendin Ol!. 
Alanında uzman 3 kişi gerek kendi 
hayat hikayelerini, gerekse başkala-
rının hayat hikayelerini örnekleme-
ler  yaparak, öğrencilerimize uzun 
maratonda sadece derslerde değil, 
hayatın diğer tarafında kendilerini 
nasıl motive edebilirler amacı ile 
yardımcı oluyorlar. Öğrencilerimizi 
Eğitim Uzmanı Sadık Güntekin, Si-
nema ve Tiyatro oyuncusu Bülent 
Şakrak ve Uluslar arası ve yerelde 
ödüller  kazanmış girişimci arkada-
şımız. Bu eğitimcileri kendi hayat 
hikayelerini ve başkaların hayat 
hikayelerini anlatarak uzun mara-
tonda öğrencilerimizin motivasyon 
sağlamalarına katkı sağlıyor. Zirve-
mize katılan üniversiteler öğrencile-
rimize okulları, bölümleri ve kariyer 
olanakları hakkında bilgi veriyorlar. 
Zirvemizde Konya’dan 2 bin öğrenci 
katıldı. Konya’da bu etkinliği gerçek-

leştirmiş olmaktan mutluyuz” dedi.
ÖĞRENCİLERİMİZİN DONANIMLI 

OLARAK MEZUN OLMASI İÇİN TÜM 
GAYRET VE ÇABAYI GÖSTERİYORUZ

Konya’da düzenlenen etkinlikte 
buluşan Konya Ticaret Odası Kara-
tay Üniversitesi standı öğrenciler ta-
rafından yoğun ilgi gördü. Üniversi-
te ve bölümler hakkında bilgi veren 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, “ Konya Ti-
caret Odası Karatay Üniversitesi bir 
iş dünyasının üniversitesi. Bunun 
üzerimize yüklediği ağır bir sorum-
luluk var. İş dünyası bizlere üniver-
sitemizin mevcut üniversitelerden 
farklı olmamızı istiyor. Bizlerde bu 
doğrultuda çalışmalarımızı gerçek-
leştiriyoruz. İş dünyasının yetiştirdi-
ği nitelikli kişiyi yetiştirmeyi sağlıyo-
ruz.  Üniversitemiz sektör ile iç içe 
olarak büyüyor ve gelişiyor. Birçok 
projeyi sektör ile birlikte uygulu-
yoruz.Üniversite olarak sektörün 
taleplerini alan, müfredatları sektör 
ile çalıştaylar ile belirleyen bir üni-
versiteyiz.  Üniversitemiz doluluk 
oranı oldukça yüksek. Üniversite-
mize teveccüh giderek artıyor. Şu-
anda 38 programımız var. Önlisans 
ve Lisans olarak. 28 tane lisansüstü 
programımız var.  8 bin500 öğren-
cimiz var.  90 bin metrekare kapalı 
alanımız var. Toplam 165 bin met-
rekare üzerinde nezih bir kampüsü-
müz var. Üniversitemizde niteliği ve 
kaliteyi giderek artırıyoruz. Bu hem 
akademisyen yapısını güçlendirerek 
oluyor. Dikey büyürken, yatay olarak 
da kendimizi geliştiriyoruz. Öğrenci-
lerimizin donanımlı olarak mezun 
olması için tüm gayret ve çabayı 
gösteriyoruz” dedi.

ÜNİVERSİTEMİZ ÇİFT DİPLOMA 
FIRSATI SUNMAKTADIR 

Çağın  gerektirdiği nitelikte , 
çağın gereksinimi olan alanlarda 
eğitim ve öğretim veren Çukurova 
Üniversitesi Edacatürk Fuarcılık Sel-
çuklu Kongre Merkezinde düzenle-
nen zirvede öğrenciler ile buluşuyor. 
Üniversite hakkında bilgi veren Çu-
kurova Üniversitesi İletişim Bilimi 
ve Medya  Bölümü öğrencisi Gizem 
Nur Kara, “ Çağın gerektiği nitelik-
te , çağın gereksimi olan alanlarda 
Eğitim –Öğretim verilen her alanda 
araştırma ve uygulama olanakları 
yeşil ile mavinin iç içe geçtiği, ola-
ğanüstü doğal güzelliklere sahip bir 
kampus tüm öğrencilerin katılımın 
sağlandığı sosyal ve kültürel faali-
yetler,burs olanakları,barınma,bes-
lenme ve ulaşım kolaylıkları kent 
sanayisi ile işbirliği için de bir üni-

versite özelliğine sahip olan üniver-
sitemiz dünyanın sayılı üniversitele-
ri ile yapılan protokoller ve öğrenci 
değişim programları ile çift diploma 
alma olanağı sunmaktadır.  İki fa-
külte ile eğitim hayatına başlayan 
üniversitenin bugün geldiği durum, 
18 Fakülte, 4 Yüksekokul, 12 Mes-
lek Yüksekokulu, 1 Devlet Konser-
vatuvarı, 4 Enstitü ve 37 Araştırma 
ve Uygulama Merkezidir. 2018 yılı 
Eylül ayı itibariyle Çukurova Üni-
versitesinde 2 bin 265 Akademik 
Personel,14 bin 762’si ön lisans, 33 
bin 462’si lisans ve 7 bin 209’u ise 
lisansüstü olmak üzere toplam 55 
bin 433 kayıtlı öğrencinin eğitim ve 
öğretiminde görev almaktadır” ifa-
delerini kullandı. 

ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTE VE 
ÖĞRENCİ KENDİ 

Yaşam boyu öğrenme odaklı bir 
dünya üniversitesi olma vizyonu-
nu ilke edinen Anadolu Üniversi-
tesi Konya’da öğrencilerle buluştu. 
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişki-

ler Koordinatörlüğü çalışanı Semih 
Gökçe, “Anadolu Üniversitesinin 
temelini, 1958’de kurulan Eskişehir 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
oluşturur. 1982’de Anadolu Üniver-
sitesine dönüşen kurumumuz, kısa 
zamanda yalnızca ülkemizin değil 
dünyanın en büyük üniversitele-
ri arasında da çağdaş, dinamik ve 
yenilikçi bir üniversite olarak yerini 
almıştır. Bilim, kültür aynı zamanda 
da bir gençlik kenti olarak nitelenen 
Eskişehir’in merkezinde yer alan 
kampüs 3’ü açık ve uzaktan öğretim 
veren 12 Fakülte 1’i Devlet Konser-
vatuvarı olmak üzere 3 Yüksekokul, 
2 Meslek Yüksekokulu 6 Enstitü (4’ü 
yüksek lisans ve doktora düzeyi) ve 
30 Araştırma Merkezine ev sahipli-
ği yapmaktadır. Üniversitemiz Tür-
kiye’nin en iyi 10 üniversitesinden 
bir tanesi.  Dünya sıralamasında 
ise Türkiye’nin gurur duyduğu bir 
üniversite. Yaklaşık 600 yakın iki-
li anlaşma  bulunan bir üniversite. 
Değişim programları ile öğrencileri-

miz gerek yurt içi gerekse yurtdışına 
gönderiyoruz. Üniversite olarak Tür-
kiye’nin en iyi kütüphanesi sahibiz. 
Çift anadal ve yandal gibi program-
larımız var. Kısacası Üniversitemiz 
ve şehrimiz öğrenci şehri” dedi

‘KAMPÜS ÜNİVERSİTEYİZ’
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-

ti’nin (KKTC) tek devlet üniversite-
si olan Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ), Gelişmiş altyapısı, nitelikli 
öğretim kadrosu ile öğrencilerin ilgi 
noktasında. Üniversite hakkında bil-
gi veren Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Ankara Bölge Koordinatörü Fatma 
Erik Çetinkaya, “Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek devlet 
üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üni-
versitesi (DAÜ), 1979 yılında eğitim 
hayatına başlamış olup tüm prog-
ramları TC YÖK tarafından onay-
lanmıştır. Gelişmiş altyapısı, nitelikli 
öğretim kadrosu, dünyanın 106 ül-
kesinden gelen 20,000 öğrencisi, 
35 ülkeden 1,100’ün üzerinde öğre-
tim elemanı, İngilizce eğitim veren 
programları, ikinci ve üçüncü bir 
yabancı dil öğrenme olanağı, öğren-
ci değişim programları, zengin spor, 
sosyal ve kültürel etkinlik olanakla-
rına sahip uluslararası akreditasyon-
ları, uluslararası öğretim ortamı ve 
dünyanın her yerinde geçerli diplo-
masıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
öğrencilerini yaratıcı, girişimci, kü-
resel düzeyde rekabete hazır gençler 
olarak yetiştirmekte ve onları ulusla-
rarası kariyer için eğitmektedir. DA-
Ü’de 11 Fakülte ve 5 Yüksek Okulda 
toplam, 100 ön lisans ve lisans, 81 
yüksek lisans ve doktora programı 
bulunmaktadır.

DAÜ, 3000 dönüm arazinin 
üzerine yayılmış eğitim binaları ve 
laboratuarlarıyla, kapalı ve açık spor 
salonları ve kültür faaliyetleriyle, eşi-
ne az rastlanan bir kampüs üniversi-
tesidir” ifadelerini kullandı.

‘KÖKLÜ BİR ÜNİVERSİTEYİZ’
490 bin metrekarelik alan üzeri-

ne kurulu Şile Kampüsü ve İstanbul 
iş dünyasının merkezinde Maslak 
Kampüsü ile İstanbul’da  hizmet ve-
ren Işık Üniversitesi öğrencisi Mah-
mut Çalık üniversite hakkında açık-
lamalarda bulundu. Çalık, “1996 
yılında eğitim-öğretim hayatına 
başlayan Işık Üniversitesi bugün 5 
Fakültede 41 programıyla lisans, 2 
Yüksekokulda 22 programıyla önli-
sans, Sosyal Bilimler ve Fen Bilim-
leri Enstitülerinde 31 yüksek lisans 
ve 6 doktora programıyla lisansüstü, 
Yabancı Diller Okulu ve Sürekli Eği-
tim Merkezi ile önlisans, lisans ve li-

sansüstü öğrencilere eğitim olanağı 
sağlamaktadır. Feyziye Mektepleri 
Vakfı’nın 132 yıllık kültürüyle hayat 
bulan Işık Üniversitesi, günümüz ih-
tiyaçlarına cevap verebilen modern 
altyapısı, derslikleri, yurtları, kütüp-
haneleri, sosyal ve spor tesisleri, sa-
nat galerisi ile 490 bin metrekarelik 
alan üzerine kurulu Şile Kampüsü 
ve İstanbul iş dünyasının merke-
zinde Maslak Kampüsü ile hizmet 
vermektedir. Eğitim - Öğretim ha-
yatına 1996 yılında başlayan Işık 
Üniversitesi, 132 yıllık köklü bir eği-
tim geleneğinin, Feyziye Mektepleri 
Vakfı’nın eseridir” dedi.

    ‘ŞEHİR VE KAMPÜS 
ÜNİVERSİTESİYİZ’ 

“Aydınlık Bir Geleceğe” slo-
ganıyla yola çıkan İstanbul Aydın 
Üniversitesi’ İstanbul’un merkezin-
de yer alan yerleşkeleriyle, tam bir 
şehir ve kampüs üniversitesi oldu-
ğuna dikkat çeken İstanbul Aydın 
Üniversitesi Konya ve İç Anadolu 
Bölge Temsilcisi İsmail Erdem, “İs-
tanbul Aydın Üniversitesi eğitim ve 
öğretim de mükemmellik anlayışı-
nı benimsemiştir. Vizyonu, “bilgi-
yi üretime dönüştürerek insanlığa 
fayda sağlayacak bireylerin, çağdaş 
değişimler doğrultusunda kendini 
yenileyebilen eğitim programların-
da mesleki yetkinlik edinerek yetiş-
tirildiği, sürdürülebilir yeniliklerin 
hayat bulduğu öncü bir yükseköğ-
retim kurumu olmaktır.    “Aydınlık 
Bir Geleceğe” sloganıyla yola çıkan 
İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 
, mezun öğrencilerine iş hayatının 
en parlak noktalarında rastlamak 
hiç şaşırtıcı değil. İstanbul Aydın 
Üniversitesi ülkemizde ve dünyada 
yaptık ları bilimsel çalışmalarla ün 
kazanmış deneyimli akademik kad-
rosu, İstanbul’un merkezinde yer 
alan yerleşkeleriyle, tam bir şehir 
ve kampüs üniversitesidir. İstanbul 
Aydın Üniversitesi öğrencilerini iş 
hayatına öğrenim zamanında ha-
zırlayarak yerinde uygulama siste-
miyle iş arayışlarında bir dezavantaj 
olan “tecrübesizlik” etkenini ortadan 
kaldırıyor. Ömür boyu eğitim an-
layışıyla öğrencilerimizi mezuniyet 
sonrasında da destekliyor; kesintisiz 
hizmet veren kariyer merkezimiz ile 
öğrencilerimizin kariyer planlaması-
nı yaparak mezuniyet sonrası sayısız 
çözüm ortağımızla birlikte öğrenci-
lerimizin birçoğunu işe yerleştirerek 
hayal ettikleri kariyere sahip olmala-
rı için çalışıyoruz” ifadelerini kulan-
dı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 Ece Demirören
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Antalya’da sona eren Uluslararası EMF 
Avrupa Muay Thai Kupası Şampiyonası’nda 
derece elde ederek Beyşehir’e dönüş yapan 
sporcuların başarısı memleketlerinde se-
vinçle karşılandı.

Uluslararası Muay Thai Federasyonu 
(İFMA) ile Türkiye Muay Thai Federasyonu 
tarafından Antalya’da düzenlenen şampiyo-
naya katılan Beyşehirli sporcular 2 ikincilik, 
1 de üçüncülük derecesi elde etti. Beyşehirli 
milli sporcu Nazife Uzuner büyük bayanlar 
48 kiloda, milli sporcu Dürdane Gizem  Boz-
kurt yıldız bayanlar 51 kiloda ikincilik, milli 
sporcu Bora Kurt ise üst genç erkekler 48 
kiloda üçüncülük derecesi elde etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, yaptığı açıklamada, şampiyonada 
başarı göstererek Türkiye’ye derece kazan-
dıran Beyşehirli sporcuları tebrik ederken, 

başarılarının artarak devam etmesi dileğin-
de bulundu.
BAŞARILARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

Beyşehir’de faaliyet gösteren Aktif Bu-
dokan Spor Kulübü ve milli takım antrenö-
rü  Resul Uzuner ise, şampiyonaya Beyşe-
hir’den 7 sporcu ile katıldıklarını bunlardan 
3’ünün milli forma altında Türkiye’ye derece 
kazandırdığını belirterek, “Daha önce de 
Avrupa ikinciliği başarısı olan Nazife, bu son  
şampiyonada aynı başarısını tekrarladı. Ba-
şarı kariyerine bir yenisini ekledi. 26 ülke-
den 1050 sporcunun katıldığı şampiyonada 
bu başarıyı elde eden ve ilçemizden katılım 
gösteren tüm sporcularımızı kutluyorum. 
Nazife, elde ettiği bu başarısıyla ayrıca milli 
takım seçmelerine girmeye de hak kazandı” 
dedi.
n SPOR SERVİSİ

Beyşehirli sporcular ilçenin gurur kaynağı oldu

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 13 9 3 1 29 4 25 30
2.MENEMEN BELEDİYE 13 8 4 1 29 18 11 28
3.MANİSA B.Ş.B. 13 7 4 2 24 9 15 25
4.F. KARAGÜMRÜK 13 8 1 4 23 14 9 25
5.ŞANLIURFASPOR 13 7 3 3 17 15 2 24
6.PENDİKSPOR 13 6 4 3 21 16 5 22
7.TARSUS İDMAN Y. 13 5 4 4 22 21 1 19
8.SİVAS BELEDİYE 13 5 3 5 14 15 -1 18
9.DARICA G. BİRLİĞİ 13 4 4 5 14 14 0 16
10.KAHRAMANMARAŞ 13 4 4 5 12 13 -1 16
11.ZONGULDAK 13 4 4 5 16 18 -2 16
12.KIRKLARELİSPOR 13 4 3 6 14 17 -3 15
13.BUGSAŞ SPOR 13 4 2 7 13 24 -11 14
14.ETİMESGUT BLD. 13 3 4 6 12 19 -7 13
15.ANADOLU SELÇUK 13 2 6 5 16 22 -6 12
16.FETHİYESPOR 13 1 7 5 10 18 -8 10
17.BANDIRMASPOR 13 1 4 8 12 26 -14 7
18.TOKATSPOR 13 1 4 8 5 20 -15 7

Türkiye Tenis Federasyonu’nun düzenlediği 10 Yaş Masters Türkiye 
Şampiyonası tamamlandı. Burada gösterdiği performans ile dikkatleri 
üzerine çeken Konyalı sporcu Esila Toklu, şampiyonada 2.oldu. 2008 
doğumlu sporcu 4 yaşında başladığı teniste önemli bir başarı daha elde 
etmenin gururunu yaşadı. Esila Toklu’nun antrenörlüğünü de yapan ba-
bası Oğuz Toklu, yaptığı açıklamada, Esila’nın yaklaşık 130 resmi maça 
çıktığını ifade etti. Toklu, “Esila ilk resmi maçına 6 yaşında çıkmıştı. 8 yaş 
turnuvasıyla başladı. 6 yaşından 10 yaşına kadar yaklaşık 130 resmi maç 
yaptı. Bu maçlarda 110 galibiyet aldı. Başarılarına bir yenisini daha ekledi 
ve bizi gururlandırdı” dedi. 23 kupa 40 madalyası olan minik tenisçi dün-
yada bir numara olarak ülkesinin bayrağını tüm dünyada dalgalandırmak 
istediğini iletti.  n SPOR SERVİSİ

Esila Toklu’dan 
bir madalya daha

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14.hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük’ü 
konuk edecek olan Konya Anadolu Selçukspor hazırlıklarını yaptığı antren-
man ile sürdürdü. Teknik Direktör Alper Avcı ve yardımcıları gözetiminde 
Karatay Belediyesi Tatlıcak tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştiri-
len antrenman Core çalışması ile başladı. Saha içine kurulan parkurlarda 
futbolcular gruplar halinde top kontrolü ve pas çalışmaları yaparken ka-
leciler takımdan ayrı kaleci antrenörü Alpaslan Uysal nezaretine çalıştı. 
Antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmanı Kulüp Başkanı Zahir 
Renklibay ve 2. Başkan Okay Tınkır da takip etti.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk’ta 
hazırlıklar sürüyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği 
(TSYD) Konya Şubesi Yönetim Kurulu, 
Konya’ya yeni atanan Vali Cüneyit Orhan 
Toprak’ı ziyaret etti. TSYD Konya Şube 
Başkanı Murat Dönmez, ziyarette dernek 
çalışmaları ve derneğe bağlı olan spor ku-
lübünün aldığı başarılardan bahsederek, 
amaçlarının kulüplerinde daha çok sporcu 
barındırmak ve  kulübe bağlı sporcuların 
geçtiğimiz yıllarda elde ettikleri Olimpi-
yat, Dünya ve Avrupa şampiyonluk sayı-

sını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. 
Bugün 376 sporcularının bulunduğunu ve 
200’den fazla bayan sporcularının bulun-
duğunu anımsatan Dönmez, “Spor saye-
sinde çocukları ve gençleri kötü alışkan-
lıklardan kurtarmak için çalışıyoruz” dedi.

VALİ TOPRAK KONYASPORLU OLDU
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ta 

görev yaptığı Hakkari’de yaşam şartları-
nın zor olmasına rağmen spor sayesinde 
çok sayıda genci teröre bulaşmaktan 

kurtardıklarını, özellikle kadın futbol takı-
mı kurarak o bölgede yaşayan insanları 
spor sahalarına ailecek çektiklerini söy-
ledi. Sporu sevdiğini ve spor yaptığını da 
anımsatan Vali Toprak, kayak sporu ile 
ilgilendiğini, Konya’ya geldikten sonra, 
ilk ziyaretini de  Derbent’e yaparak  bura-
daki kayak merkezi çalışmaları halkında 
bilgi aldığını belirtti. Bazı spor müsaba-
kalarını ailecek izlediklerini de anımsatan 
Vali Orhan Toprak,  bundan sonra koyu 

Konyasporlu olduğunu, TSYD’nin hem 
dernek hem de spor kulübü olarak yaptığı 
çalışmalardan dolayı mutluluk duyduğunu 
söyledi.

Ziyarette, dernek Başkanı Murat Dön-
mez, Vali Toprak’a bir plaket sundu. Öte 
yandan yapılan ziyarette, TSYD Yönetim 
Kurulu Üyeleri Tolga Durmaz, Mehmet 
Yenikaynak, Selahattin Akçakaya, Mürsel 
Çetin, Halil İbrahim Parlak ve Burak Taş-
pınar da hazır bulundu.   n SPOR SERVİSİ

TSYD Konya’dan Vali Toprak’a ziyaret 

Alper Avcı’dan 
taraftara çağrı!
TFF 2. Lig’in 14.hafta maçında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek olan Konya Anadolu Sel-
çukspor’da Teknik Direktör Alper Avcı, Konyalı futbolseverlere çağrıda bulundu. İç sahada 
oynanmanın avantajını kullanmak istediklerini ifade eden Avcı, Konyalıları maça davet etti

Ligde son oynadığı maçta Tarsus İd-
man Yurdu’nu yenen ve uzun bir aranın 
ardından galibiyet alan Konya Anadolu 
Selçukspor’da moraller yerinde. Ye-
şil beyazlı ekip bu galibiyetin daha da 
önemli hale gelebilmesi için Karagüm-
rük maçından da 3 puan ile ayrılmanın 
planları yapıyor. Yavru Kartal’da Teknik 
Direktör Alper Avcı, yaptığı açıklama-
larda İstanbul ekibinin tecrübeli oyun-
culara sahip olduğunu ancak iç sahada 
taraftarın vereceği destek ile mücadeleyi 
kazanmak istediklerini söyledi.

İÇ SAHADA YENİ BİR 
BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ

Konya Anadolu Selçukspor’da Tek-
nik Direktör Alper Avcı yaptığı açıkla-
malarda, Tarsus İdman Yurdu ve Kara-

gümrük maçlarını değerlendirdi. Avcı, 
“Öncelikle Tarsus İdman Yurdu galibi-
yetinden dolayı oyuncularımızı kutluyo-
rum. Aslında Şanlıurfa deplasmanında 
oynadığımız maçın bir benzerini yaşa-
dık. O karşılaşmada hak etmediğimiz bir 
yenilgi almıştık bana göre. Fakat Tarsus 
İdman Yurdu maçında daha ciddi, daha 
isteklerimize cevap veren bir takım gö-
rüntüsü vardı sahada. Özellikle müca-
dele anlamında oyuncularımız üstün bir 
gayret gösterdiler. Galibiyetten dolayı 
onları kutluyorum. Tabii ki bu hafta kendi 
sahamızda oynayacağımız Karagümrük 
maçı bizim için büyük önem taşıyor. Ra-
kibimiz tecrübeli oyuncuları kadrosunda 
barındırıyor. Şampiyonluk için ciddi 
yatırımlar yapmış bir ekip. Fakat daha 

önce söylediğimiz gibi kendi oyun planı-
mızı sahaya yansıtabildiğimiz takdirde, 
ufak tefek eksiklerimizi gidererek maç 
oynadıkça daha iyi olacağımızı düşünü-
yorum. Karagümrük maçı ile iç sahada 
yeni bir başlangıç yapacağımızı düşünü-
yorum. Galip geldiğimiz takdirde önü-
müzdeki süreçte daha farklı bir görüntü 
olacağını biliyorum. Bunu oyuncuları-
mıza söyledik o yüzden bu maçı inşallah 
seyircimizin de desteğiyle kazanacağız” 
ifadelerini kullandı.

DEPLASMANDA OYNAR GİBİ 
OYNAMAK İSTEMİYORUZ

Son iki deplasman maçında sergile-
nen futbol ve alınan sonuçlar neticesin-
de futbolcularının özgüvenlerini yeniden 
kazandıklarını kaydeden Teknik Direktör 

Alper Avcı, “Oyuncularımızın özgüvenle-
ri yerine geldi, inşallah iç sahada önemli 
bir galibiyet almak istiyoruz. Geride 
kalan süreçte çok fazla tribün desteği 
alamadık. Bundan sonra oynayacağımız 
maçlarda tribünlerde bu genç arkadaşla-
rımızı destekleyen futbolseverler olursa 
oynanan futbol daha güzel olacak, daha 
iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. 
İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Buradan 
Konyaspor’un geleceğinde forma giye-
cek oyuncular çıkacak. Biz yeter ki hep 
birlikte onlara gereken desteği verelim. 
Artık kendi sahamızda, deplasmanda 
oynar gibi oynamak istemiyoruz. İç sa-
hada oynadığımızı oyuncularımıza his-
settirelim” diyerek sözlerini tamamladı.
n SPOR SERVİSİ



RPS

Avrupa’nın en yaşlı ligi Süper Lig
Avrupa’nın önde gelen liglerinin için-

de en yaşlı ligin Süper Lig olduğu ortaya 
çıktı. 28.27 yaş ortalamasına sahip tem-
silcimiz Atiker Konyaspor ise Süper Lig’de 
en yaşlı 11. Takım olarak dikkat çekiyor. 

Spor Toto Süper Lig, Avrupa’nın en 
büyük 5 ligiyle kıyaslandığında yaş ortala-
ması en yüksek lig konumunda bulunuyor.  
Süper Lig, Avrupa’nın önde gelen ligleri 
İngiltere Premier Lig, İspanya Ligi (La 
Liga), İtalya Ligi (Serie A), Almanya Ligi 
(Bundesliga) ve Fransa Ligi’nde (Ligue 1) 
şu ana kadar forma giyen futbolcuların yaş 
ortalaması bakıldığında, en yaşlı lig ola-
rak dikkati çekiyor.

Süper Lig’de 28,53 olan yaş ortala-
ması, Serie A’da 27,42, Premier Lig’de 

27,1, La Liga’da 27,04, Ligue 1’de 25,89 
ve Bundesliga’da 25,86 olarak gerçekleşti.

EN GENÇ LİG BUNDESLİGA
Almanya 1. Futbol Ligi, Süper Lig ve 

diğer 4 büyük lig arasında en düşük yaş or-
talamasına sahip. En yaşlı takımı 27,95’lik 
ortalamayla Bayern Münih olan Bundesli-
ga’nın en genç ekibi ise 23,89’luk ortala-
mayla Leipzig. Bundesliga, 25,86’lık orta-
lamayla diğer ligleri geride bıraktı.

EN YAŞLI TAKIMLAR TÜRKİYE’DE
Avrupa’nın önde gelen 5 büyük ligiyle 

kıyaslandığında en yaşlı 6 takım da Türki-
ye’de bulunuyor. Süper Lig’in lideri Medi-
pol Başakşehir, 30,52’lik ortalamasıyla en 
yaşlı takım olarak ön plana çıkıyor. 

Başakşehir’i 30,34’lük yaş ortalama-

sıyla MKE Ankaragücü ve 30,09’luk yaş 
ortalamasıyla Akhisarspor, 29,6’lık yaş or-
talamasıyla Aytemiz Alanyaspor, 29,45’lik 
yaş ortalamasıyla Demir Grup Sivasspor 
ve 29,29’luk yaş ortalamasıyla Beşiktaş 
izliyor.

EN GENCİ MONACO
Söz konusu liglerde mücadele eden 

takımlar arasında en genci Ligue 1 temsil-
cisi Monaco oldu. Fransa Ligi’nde sıkıntılı 
bir süreçten geçen ve 19. sırada bulunan 
Monaco, 23,85’lik ortalamayla 116 takı-
mın en genci olarak dikkati çekti. Mona-
co’yu Almanya’da zirve mücadelesi veren 
Leipzig 23,89’luk yaş ortalamasıyla takip 
etti.
n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 12 8 3 1 17 5 12 27
2.GALATASARAY 12 7 2 3 22 14 8 23
3.KASIMPAŞA 12 7 1 4 26 19 7 22
4.YENİ MALATYASPOR 12 6 3 3 19 10 9 21
5.ANTALYASPOR 12 6 2 4 16 18 -2 20
6.MKE ANKARAGÜCÜ 12 6 1 5 15 13 2 19
7.BEŞİKTAŞ 12 5 3 4 20 16 4 18
8.GÖZTEPE 12 6 0 6 15 14 1 18
9.ATİKER KONYASPOR 12 4 5 3 17 14 3 17
10.TRABZONSPOR 12 4 4 4 19 18 1 16
11.SİVASSPOR 12 3 5 4 14 18 -4 14
12.BURSASPOR 12 2 7 3 10 11 -1 13
13.FENERBAHÇE 12 3 4 5 11 15 -4 13
14.AKHİSARSPOR 12 3 3 6 13 20 -7 12
15.KAYSERİSPOR 12 3 3 6 10 17 -7 12
16.A. ALANYASPOR 12 4 0 8 6 18 -12 12
17.ERZURUMSPOR 12 2 5 5 10 14 -4 11
18.Ç. RİZESPOR 12 1 5 6 13 19 -6 8

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Atiker Kon-
yaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla 
sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan 
Kabak ve Nagatomo antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. 

Sarı-kırmızılılar antrenman öncesinde kahvaltıda bir araya gel-
di. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim 
gözetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışmasıy-
la başlandı. Daha sonra dar alan pas çalışması yapıldı. Antrenma-
nın ana bölümünde çift kale dar alan oyunu oynandı. Antrenman, 
yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinden sonra sona erdi. 

Antrenmanın bir bölümünde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, 
Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo takımla birlikte ça-
lıştı. 

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını 
bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç 
için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.   n İHA

Galatasaray’a 
Yuto’dan iyi haber

Alanya maçı 
biletleri satışa çıktı

Atiker Konyaspor’un Süper Lig’in 14. Haftasında Konya Büyükşehir Be-
lediye Stadyumu’nda Alanyaspor ile 30 Kasım Cuma günü saat 20:00’de 
oynayacağı karşılaşmanın elektronik bilet satışları dün başladı. Karşılaş-
maya taraftarların passolig kartları yanlarında olmadan cep telefonlarında-
ki Passo Mobil uygulamasını kullanarak QR kodunu stadyum turnikelerine 
okutarak müsabakaya giriş yapabilecekleri açıklandı. Ayrıca Konyaspor 
yönetim kurulu Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı çerçevesinde 
aldığı karar gereği müsabakalara giriş bedelleri üzerinden %10 indirim 
uygulaması bu karşılaşmada da yürürlükte olacak.  n SPOR SERVİSİ

 Türkiye’de, Bursaspor, Trabzonspor, 
Fenerbahçe ve Konyaspor gibi Süper Lig 
kulüplerinin bir dönem formasını giyen eski 
milli futbolcu Volkan Şen’in, FETÖ/PDY’nin 
ByLock yönlendirmesi olarak bilinen ‘Mor 
Beyin’ tuzağını düştüğü öğrenildi. 

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) futbol yapı-
lanmasına yönelik soruşturma kapsamın-
da, eski milli futbolcu Volkan Şen hakkında 
FETÖ/PDY’ye üye olma şüphesiyle Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma baş-
lattığı, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi-
ği ortaya çıktı.  Volkan Şen hakkında, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12 Aralık 2017 
tarihinde ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne 
üye olma’ iddiasıyla soruşturma başlattığı 
ortaya çıktı.  Başsavcılığın başlattığı soruş-
turma kapsamında yapılan incelemelerde; 
Volkan Şen’in kullandığı, sonu ‘1010’ ile 
biten GSM hattının Osman O. adına kayıtlı ol-

duğu tespit edilerek, kullandığı uygulamalar-
dan veya girdiği bazı sitelerin iradesi dışında 
telefonunu ByLock IP’lerine yönlendirmiş 
olabileceği rapor edildi.  Trabzon Cumhuri-
yet Başsavcılığı’nın, konuya ilişkin yürüttüğü 
soruşturmada, Volkan Şen’in FETÖ/PDY’nin 
tuzağı ‘Mor Beyin’ olarak bilinen listede yer 
aldığının anlaşıldığına, örgütle bağlantılı ku-
rumlarda çalışmasının olmadığına, örgütle 
iltisaklı derneklerde kaydının bulunmadı-
ğına, Bank Asya’da hesabının olmadığına, 
şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair 
kamu davası açmaya yeterli delil buluna-
madığından, kamu adına kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verdiği öğrenildi. Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin 
FETÖ/PDY’nin ByLock yönlendirmesi olarak 
bilinen ‘Mor Beyin’ yazılımı nedeniyle tuzağa 
düştüğünü açıklamış, yapılan incelemeler 
sonucu bu kişilerin FETÖ/PDY üyeliği, irtibatı 
veya iltisakı bulunmadıklarını tespit etmişti. 
n İHA

Konyasporlu eski futbolcu da 
mor beyin mağduru

Rota çizilecek!
Yarın deplasmanda Galatasaray karşısına çıkacak olan Atiker Konyaspor’da zorlu maç 
rota belirleyecek. Aykut Kocaman ile birlikte yeni bir yapılanmaya gidecek olan Anado-

lu Kartalı bu zorlu maçtan istediği sonucu alması durumunda hem yarışıp hem de 
yapılanacak. Olumsuz sonuçta ise daha çok yapılanmaya ağırlık verilecek

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor 
ligin 13. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray 
ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk 
Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 
20.30’da başlayacak. Üçüncü kez Konyaspor’un başına 
geçen Aykut Kocaman önderliğinde ilk maçına çıkacak 
olan Anadolu Kartalı açısından zorlu karşılaşma bir baş-
ka anlam taşıyor. Aykut Kocaman ile yeni bir sayfa açan 
yeşil beyazlılar, bu maçtan istediği skoru alabilirse hem 
yeni bir yapılanmaya giderken hem de bu sezon için 
hedef yükseltecek. Kayıp durumunda ise bu sezon daha 
çok yeni yapılanma ağır basacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
23 Kasım Cuma günü (Yarın) deplasmanda Süper 

Lig’in 13.hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak 
Atiker Konyaspor’, hazırlıklarını dün öğleden sonra Ka-
yacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.  Tek-
nik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler 
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavilerine 
devam edilen Selim Ay ve Paolo Hurtado dışında tüm 
oyuncular katıldı.

 Koşu ve çabukluk hareketleri ile başlayan antren-
manda oyuncular 5’e 3 pas ve top kapma çalışması yap-
tı. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

GALATASARAY’DA EKSİKLER
Yarın temsilcimiz Atiker Konyaspor’u ağırlayacak 

olan Galatasaray’da önemli eksikler bulunuyor. Ozan 
Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo ve Eren Derdiyok’un ta-
kımla birlikte çalışmalara başlamasına rağmen Badou 
Ndiaye, Garry Rodrigues, Donk ve teknik direktör Fatih 
Terim’in cezası bulunuyor. 

Emre Akbaba, Sinan Gümüş, 
Belhanda ise sakatlıkları nede-
niyle forma giyemeyecek. Fer-
nando’nun durumu ise maç saa-
tinde belli olacak. 

Pek çok oyuncusu cezalı ya da 
sakat olan Galatasaray’ın içinde bulun-

duğu durumdan faydalanmak isteyen Kon-
yaspor sürpriz bir galibiyet almanın peşinde. 
n SPOR SERVİSİ



Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçede içme suyu 
sıkıntısını yaşayan yerleşim yerlerini sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturmak için 5 

yılda 3 bin 500 kilometre yeni su şebekesi ve ıslah çalışması yaptı. 

Konya 
Büyükşehir 

Belediyesi, 31 ilçede 

yeni su şebekelerinin 

yanı sıra 579 farklı 

noktada su kuyusu açarak 

ve su depoları yaparak 

ihtiyaçları karşıladı. 

Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Yeni Bü-
yükşehir Yasası sonrası 
susuzluk, su yetmezliği 
ve sağlıksız su problemi 
yaşayan mahalle ve ilçe 
merkezlerinde su şebe-
kesi, ıslah, su kuyusu 
ve su deposu yapımını 

sürdürüyor.
Su azlığı ve sağlıksız su problemi yaşayan 

yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını karşılayan 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlü-
ğü, içme ve kullanma suyu temini çalışmaları 
kapsamında 31 ilçeye bağlı tüm yerleşim bi-
rimlerinin suya kavuşması için çalışmalarını 
sürdürüyor. Sağlıklı, güvenilir, standartlara 
uygun, kesintisiz içme ve kullanma suyu ihti-
yacını gidermek için tüm adımlar atılıyor.

Yeni su şebekesinin yanında yeni-
lenmesi gereken su borularını uzun 
ömürlü, sağlıklı ve yüksek ba-
sınca dayanıklı borularla 
değiştiren Büyükşe-

hir Belediyesi, 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası 
sonrası 31 ilçede hizmet alanına giren yerle-
şim birimleri ile şehir merkezinde 3 bin 500 
kilometre yeni su şebekesi ve ıslah çalışması 
yaptı. 

İLÇELERE YENİ SU DEPOLARI 
Konya’nın bütün ilçelerindeki mevcut su 

depolarının hijyenini ve güvenliği sağlamak, 
eksikliklerini gidermek, su kaçaklarını önle-
mek üzere kuyu ve pompa istasyonlarını da 
içine alan geniş çaplı bir bakım ve revizyon 
çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü, bunun yanında yeni su 
depoları da inşa ederek vatandaşların sağ-
lıklı, uzun ömürlü, kesintisiz su hiz-

meti alabilmeleri için tüm 
önlemleri alıyor.

31 İLÇEDE 579 SU 
KUYUSU AÇILDI

Büyükşehi r , 
yerleşim yerlerin-
de su temin ça-
lışmaları kapsa-
mında da sondaj 
kuyuları da aça-

rak yerleşim yer-
lerinin su sorunlarını 

çözüme kavuşturuyor. 

Mevcut içme sularının yetersiz ve kimya-
sal yönden uygun olmayan ve su sıkıntısı çe-
ken yerleşim yerlerinin sağlıklı, kesintisiz ve 
sürdürülebilir içme ve kullanma su ihtiyaçla-
rının karşılanması amacıyla Yeni Büyükşehir 
Yasası sonrası 31 ilçede 579 farklı noktada su 
kuyusu açıldı.

ÇEŞMELERDEN TOROSLARIN 
MEMBA SUYU AKIYOR 

Konya’nın en büyük hayallerinden biri 
olan Mavi Tünel’den Konya’ya içme suyu 
getiren proje kapsamında Konya merkezdeki 
musluklardan Torosların memba suyu akma-
ya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından geçtiğimiz aylarda hizmete 
açılan Mavi Kanyon Memba Suyu İçme Suyu 
İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri’nin ardından 
Torosların suyu şehir şebekesine verildi. Kon-
yalılar, artık evlerindeki musluklardan tatlı su 
içiyor. 

İÇME SUYUMUZ 7/24 KONTROL ALTINDA 
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Ge-

nel Müdürlüğü, Su Kalite-Kontrol Birimi ile 31 
ilçenin tamamında içme suyu kaynaklarının 
fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik açıdan iz-
leme programlarını yürüterek, temiz ve sağ-
lıklı suyun evimize ulaşmasını sağlıyor. 

İçme ve kullanma suyu şebekelerini, ak-
rediteli laboratuvar ve mobil kalite-kontrol 
araçlarıyla 7/24 kontrol altında tutan KOSKİ, 
vatandaşlara sağlıklı ve güvenilir su hizmeti 
veriyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN 31 İLCEYE
SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ SU
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