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04 Konya’yı Konya
yapan Selçuklu’dur 06 FETÖ’nün kuyusu 

öğrencileri zehirledi! 17 ‘Konya savunma 
sanayisine uygun’

Sürüm Şekercisi 
umreye gönderiyor

Konya’nın köklü markalarından 
Sürüm Şekercisi, düzenlediği 
umre kampanyasıyla kutsal 
topraklara gidecek 10 talihliyi 
çekilişle belirledi. Kampanyaya 
katılanlar heyecanla çekilişi 
takip etti. n HABERİ SAYFA 4’TE

Özboyacı Altın
ödüllendirdi

Özboyacı Altın tarafından sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında 
gerçekleştirilen ve yaklaşık bin 
500 kişinin katıldığı Altın Harfler 
Okuma Yarışması’nda dereceye 
giren yarışmacıların ödülleri 
düzenlenen program ile verildi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Şehit ailesine
sahip çıktılar

Şırnak’ın Uludere ilçesinde şehit 
olan Onbaşı Hüseyin Kaval-
bacak’ın ailesi için büyük bir 
bölümü  Seydişehir Belediyesi 
ve Kaymakamlık tarafından, iç 
tefrişatı  hayırsever vatandaşlar 
tarafından yaptırılan ev, aileye 
teslim edildi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Her alanda başarı!
KTO’nun hazırladığı 2016 

Ekonomi Raporu, Konya’nın son 
yıllardaki atılımını gözler önüne 

serdi. Rapora göre dış ticaret 
hacmi oldukça büyüyen Konya’nın 

2002 yılında 130 milyon dolar 
olan ihracatı 15 yılda 10 kat 

artarak 1,3 milyar dolara çıktı

TARIM VE HAYVANCILIK
BAŞARISI SÜRÜYOR

Konya Ticaret Odası’nın hazırladığı 2016 
Ekonomik Raporu yayımlandı. Konya’nın 
başarısını gözler önüne seren rapora göre 
Konya eğitimde 4. şehir durumunda. Tahıl 
üretiminde birinci olan Konya, büyükbaş 
hayvancılıkta da ilk sırada yer alırken, kü-
çükbaş hayvancılık ve süt üretiminde de 
yine dikkat çekiyor. 

SANAYİ ÜRETİMİNDE
DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Sanayi bölgeleri, üretim alanları ve üretim 
çeşitliliği ile de Türkiye’nin önemli bir şehri 
olan Konya’nın sanayi başarısı da raporda 
yer alıyor. Rakamlara göre 2002-2016 döne-
minde Türkiye’nin dış ticaret hacmi 4 katına 
çıkarken Konya’nın dış ticaret hacmi aynı 
dönemde Türkiye’ye oranla iki kat daha faz-
la artarak 8 katını geçti.  n HABERİ SAYFA 16’DA

MERCEDES’İN 3 YENİ
SERİSİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Güvenlik, konfor ve sürüş keyfi ön planda

Mercedes-Benz Bayraktarlar Merkon, Mercedes’in yeni 
C-E ve GLA serilerini tanıttı. Mercedes-Benz Bayraktarlar 
Merkon Genel Müdürü Mehmet Akyol, “Mercedes, yeni 
araçlarında da güvenliği, konforu ve sürüş keyfini ön planda 
tutuyor” dedi

n HABERİ SAYFA 2’DE

YANSAN, İNSAN GÜVENLİĞİ
İÇİN SİSTEM ÜRETİYOR

YANSAN, farklı sistemlerle dikkat çekiyor

YANSAN Yangın ve Güvenlik Sistemleri yeni ve modern sis-
temler ile faaliyetlerini sürdürüyor.  Yönetim Kurulu Başkanı 
Habib Çağlayan, “YANSAN olarak insan güvenliğini düşü-
nüyor ve tedbir amacıyla bu sistemleri üretiyoruz” dedi. 

n HABERİ SAYFA 4’TE

Bağlamanın teli ile
değerler vurgulandı

Uluslararası Konya Âşıklar Bayramı büyük bir coşkuyla 
gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören programda aşıklar, 

vatan, ezan, şehitlik, bayrak, birlik ve beraberlik üzerine 
koçaklamalar ve güzellemeler yaptı. Uluslararası Âşıklar 

Bayramı’na aşıklar ile çok sayıda vatandaş katıldı.
n HABERİ SAYFA 11’DE

‘Uluslararası öğrenciler 
köprü kuracaklar’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Konya’ya gelen yabancı öğrencilerle buluştu. Burada 

konuşan Akyürek, “Uluslararası öğrencilerimizin gittikleri 
ülkelerde, şehirlerde dostluk köprüsünü, kardeşlik köprü-
sünü kuracağını biliyorum” dedi.  n HABERİ SAYFA 14’TE

‘İsimleri biz çıkarmıyoruz, milletimiz çıkaracak!’
AK Parti İl Başkanı seçimi için temayül 
yapıldı. Konuya ilişkin AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, “İsimleri biz çıkarmıyoruz. 
İsimleri millet çıkaracak” dedi. İstifası 
istenen belediye başkanları ile ilgili olarak 
ise Sorgun, “Belediye Başkanlarımızın 
emaneti teslim etmesi gerekiyorsa edecek-
ler” ifadelerini kullandı.  
 n HABERİ SAYFA 7’DE
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Mercedes-Benz Bayraktarlar Merkon, 3 yeni aracının tanıtımını yaptı. “Yıldızlar bir 
arada güzel, kahvaltı da” etkinliği ile Mercedes serilerinden C-E ve GLA serilerini tanıttı

Mercedes’in 3 yeni 
serisine büyük ilgi

Mercedes-Benz Bayraktarlar Mer-
kon’dan kahvaltılı lansman. Mercedes 
bayisi Bayraktarlar Merkon, firmanın 
C-E ve GLA serilerini Lezzan Alakart 
Restoran’daki kahvaltı sonrasında 
müşterilerine tanıttı.  Mercedes Bay-
raktarlar Merkon, hafta sonu düzenle-
diği “Yıldızlar bir arada güzel, kahvaltı 
da” etkinliği ile Mercedes serilerinden 
C-E ve GLA serilerini tanıttı. Müşteri-
lerin araçlara ilgisi yüksekti. Mercedes 
Bayraktarlar Merkon Genel Müdürü 
Mehmet Akyol, markalarının serile-
rini tanıttıkları programda kendilerini 
yalnız bırakmayan konuklarına teşek-
kür etti. Geleneksel olarak düzenle-
nen kahvaltıda müşterileri ile buluş-
maktan duydukları memnuniyeti dile 
getiren Müdür Akyol, Mercedes’in pi-
yasa değeri olarak sektörde büyük bir 
isim olduğunu sözlerine ekledi.

Akyol, “Mercedes’in yeni 3 serisi 
oldukça dikkat çekici. Tüm araçların-
da sürüş keyfi veren mercedes, yeni 
araçlarında da güvenliği, konforu ve 
sürüş keyfini ön planda tutuyor. Araç-
larımızı tanıtmak için böyle bir etkin-
lik gerçekleştirdik. Mercedes’i tercih 
edecekleri daha fazla bilgi için Mer-
cedes-Benz Bayraktarlar Merkon’a 
bekliyoruz. Araçları gördüklerinde, 
test ettiklerinde hayran kalacaklarını 
söyleyebilirim” dedi. 

İŞTE YILDIZLARIN ÖZELLİKLERİ
1- GLA-SERİSİ

Yeni GLA yeni yıla genişletilmiş 
motor seçenekleri, iç ve dış tasarım-
da tazelenen görsellik, ayrıca güncel-
lenen donanım seviyeleri ile giriyor. 
Model serisinin en üzerinde, Merce-
des-AMG GLA 450 4MATIC, özellikle 
Yellow Night Edition ile gelen sportif 
donanımları ile dikkat çekiyor. Dünya 
prömiyeri 8 Ocak 2017’de Detroit’teki 
Kuzey Amerika Uluslararası Otomo-
bil Fuarı NAIAS’da gerçekleşti. GLA, 
2013 yılında ilk kez piyasaya çıktı ve 
ilk andan beri, şekillendirdiği ve yeni-
den tanımladığı bir segmentte başarı-
lı bir model oldu. GLA, sportif olarak 
dinamik tasarım dili, kolay kullanımı 
ve geniş bireyselleştirme seçenekleri 
ile öne çıkıyor. Mercedes-Benz’in ilk 
kompakt SUV’si olarak, model piyasa 

segmentine yeni bir soluk getirdi ve 
kendisine büyük bir oyuncu olarak 
yer edindi. GLA, özellikle Çin, ABD, 
Almanya ve Büyük Britanya pazarla-
rında çok başarılı.

2- E-SERİSİ
Yeni E-Serisi’nin ayırt edici özelli-

ği olan hafiflik ve son teknolojili lüks 
ve üstünlük görünümü iç mekanında 

da kesintisiz olarak devam eder. Ult-
ra modern tasarımı, yüksek kaliteli 
materyalleri ve bireysel kombinasyon 
seçenekleriyle yolcularının hayranlığı-
nı tümüyle ve çaba harcamadan kaza-
nacak bir alan.

Yatay bileşenler ve çizgiler, net 
ve sakin bir hava ve ferah bir geniş-
lik hissi yaratır. Gösterge panelinden 

kapı panellerine kadar uzanan süsle-
melerin kullanımı bir kalite ve güven-
lik hissi verir.

3- C-SERİSİ
Yeni C-Serisi Sedan, gözle görü-

lür ölçüde büyümüştür, organik tarzı 
açıkça kendini önceki sürümlerden 
ayırır. Çizgiler, kenarlar, içbükey ve 
dışbükey yüzeyler arasındaki zengin 
etkileşim, tüm araçta canlı ve heye-
can verici kontrastlar yaratır.

Klasik 3B radyatör panjuru veya 
merkezî yıldızlı sportif tasarım da da-
hil olmak üzere tasarım ve donanım 
serisi ile tanımlanan ön bölümde, yeni 
C-Serisi Sedanın kendine güvenen 
klasik yüzünü göstermek için geniş 
hava girişleri ve keskince tanımlan-
mış far konturları (gece ve gündüz) 
yerini alır. Yalın, net çizgili arka bö-
lüme doğru akan farklı omuzlar ise 
aracın genişlik etkisini vurgular ve 
C-Serisi Sedanın her varyantına şık 
bir sportif özellik ile dinamik bir kariz-
ma katıyor.   n UFUK KENDİRCİ 



Gerçekleri yazmak gazeteci-
nin okuyucusuna saygısıdır… 

Onun için bu mesleğe başlar-
ken, “Gazetecilik karakter işidir” 
dedik… Aynı düstur ile yolumuza 
devam ediyoruz…

Allah’a şükür yolum ve duru-
şum bellidir!

Gazeteciliği kendi şahsi hesap-
larım, birilerinin tetikçiliği yapmak 
veya sevmediklerimi kötülemek 
için seçmedim. 

Fakat milli oldum, vatansever 
oldum, devletimin yanında oldum, 
kişisel hırs ve menfaat için Türkiye 
düşmanlarının ekmeğine yağ süre-
cek harekette bulunmadım! 

Hal böyleyken gazeteciliği ka-
raktersizleştirenlerden alacak bir 
nasihatim olamaz!

“Şirazesi/şaftı kayanlar”  
öğüt vermeye kalkıyorlar! 

Abra kadavrayla gazeteci oldu-
ğunu sananlar, görevleri de entrika 
olanlar yazdıklarımız hoşlarına git-
memiş olacak ki gazetecilik dersi 
vermeye kalkıyorlar.  

Öğüt veriyorlar ama aba altın-
dan soba göstererek; Tehdit, şan-
taj… Öğüt vermek bile karakterle-
rine nasıl işlemiş ortada!

***
Benim kalemim her zaman 

bölücülere, kışkırtıcılara, jurnalci-
lere, üstelik de hedef göstericiliği 
meslek edinmiş tahrikçilere karşı 
gerektiği gibi yazar… 

Gerçekleri yazdığım için bütün 
erdemleri ayaklar altına almakla 
suçlayan kişinin önce kendisi temiz 
olmalıydı. 

Gazeteciliğin ilke ve kuralla-
rını çok iyi biliriz. Bildiğimiz için 
de hak edene hak ettiği dilden ya-
zarız… Şimdi yazdığımız gibi…

Eksik kişilik ölçüleri içinde 
adap dersi vermemeye kalkmak, 
abesle iştigalden, safsatadan başka 
bir şey değildir. 

Geçmişin kirliliğini gizlemek, 
bulunduğunuz konumu kaybet-
memek için kıvırmadığınız yalanlar, 
yapmadığınız saldırılar, fitne-fücur-
luklar, tehditler… kaldı mı?

Yazdıklarım dokundu ki ken-
dilerini abi gazeteci bizi de küçük 

gazeteci göstermeye 
kalkıyor! 

Gazeteciliğin 
birinci basamağın-
da diye bir de safsa-
tada bulunmuşlar… 

Onlara göre 
gazetecilik kaç basa-
mak?…  

Ama keşke ken-
dilerinin bulunduğu 
basamağı da söyle-
selerdi… Fitne-fesat, şantaj, tehdit, 
makam-mevki, para basamağı 
olabilir mi?

Basamakçılara şunu söylemek 
isterim ki; Hatalı bir tespitte bulun-
muşsunuz. Çünkü biz gazeteciliğin 
birinci basamağı değil temelin-
deyiz. Temelinde olduğumuz için 
gerçekleri adam gibi yazdığımız-
dan rahatsız eden gazetecileriz… 

Bu onurlu temelin üzerine 
gecekondulaşıp, kişisel menfaat 
sağlama adına gazeteciliği basa-
mak olarak kullananlar var ki... 
Gün gelecek kaçak yapılar gibi ga-
zeteciliğin üzerindeki gecekondular 
yıkılacak ama temel bugün olduğu 
gibi yarın da sağlam kalacak. Ders 
vermeye kalkanlar da baki kalan bu 
kubbede hoş bir seda bırakmaya-
cak! Maalesef… 

***
İşte anlamadıkları nokta bu-

dur. 
Gazetecilikte, eski-yeni, du-

ayen-çömez, usta-çırak yoktur... 
Adam gibi işini yapmak vardır... 
Karakterini koruyanlar, omurga-
sını sağlam tutanlar gazetecidir. 
Biz kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz, 
bildiğimiz için de ifadeleriniz laf-ı 
güzaftan öteye gitmez!

Herkesi kurduğunuz çarkın 
dişlisi yapma gayretindesiniz. 

Geçmişini unutup, geleceği-
ni inşa etmeye çalışan nice din-
darların sermayedar olunca nasıl 
dinidar olduklarını çok iyi biliriz!

Gazetecilik düşman kazanmak 
değildir. Ama gerçekleri yazana da 
düşman olmayı çok iyi bilirsiniz. 

Basındaki kişiliksiz-
lere karşı onuruyla 
mücadele eden bir 
gazeteciyim. Bir eti-
ket, alkışlanma he-
veslisi de hiç değilim. 
Benim bildiğim etiket 
mallarda olur o da 
fiyatı belli olsun diye. 
Gazeteciliğin onuru-
nu çiğnetirsem siz-
den ne farkım kalır? 

Ufak-tefek işlerle uğraşıp etrafına 
fitne-fücur çıkaracağınıza adam 
gibi işinizi yapın da kardeşliğimizi 
bozmayalım! 

Her konjektör içinde yer alma 
omurgasızlığınız olmasa, bu tu-
tarsız, mantıksız, ayrıcı ve küstah 
dedikodularınızla, yazınızla, basın 
alanında yerin nedir ki? 

Zannediyor musun ki ben de-
ğil, hatta en aciz kalem heveslisi 
bile seni bayağı mevkiinde kıskan-
ma küçüklüğünü gösterir!!!

Çünkü gerçeklere bile yalan 
diyebilen birisiniz!

Güzel bir tespit; hakikatlerin 
günü geldiğinde ortaya çıkmak gibi 
kötü bir huyu vardır.  Şimdi olduğu 
gibi... Hakikatler can yakar... Gün 
gelecek neydim ne oldum sorusu-
nu da kendinize soracaksınız!

O gün gelmeden size bir 
önerim var; tövbe istiğfar kapıları 
sonuna kadar açıktır... Yeniden 
gazetecilik dersi alarak temelden 
başlayın ve eskiye sünger çekin... 

***
Yazımın başında demiştim ya 

öğüt verirken bile şantaj ve tehdit 
vazgeçmiyorlar diye! 

Yazdıklarım karşısında çaresiz 
kalan zavallılar gazete sahiplerine 
de aba altından soba gösteriyor. 

Aman eline kalem verdiğiniz 
kişilere dikkat edin yoksa... Her şey 
olabilir!... 

Yeniçeriler şirretlik etmek ve 
bir adamı susturmak istedikleri 
zaman (Dine Selbetti) diye yaygara 
koparırlarmış. Konya basını içinde 
eskiden beri derebeylik şarlatanlı-

ğında bulunanlar da böyle yapıyor 
işte!

Senin sözünle mi ben yazma-
yacağım veya nasıl yazacağıma 
karar vereceğim. Sen de o zaman 
meydanı boş bulup, geğirmeye 
devam edeceksin öylemi? Senin 
için bir anlam taşır mı bilmiyorum; 
meslek dersi vermeye çalıştığın 
gazeteci gözü pek, şerefinden taviz 
vermeyecek,, şerefsizlere boyun 
eğmeyecek bu vatanın evladıdır. 

Konya basınına musallat olan 
zorba ve belalılara karşı mücade-
le ettiğim günden itibaren takdir 
gördüğümü görüyorum. Toplum 
yaşantımızda önemli bir yer tutan 
medyada çirkefin ve şaibelerin son 
bulmasının mühim bir iş olmasını 
vatandaşlar görüyor ve anlıyor. 

Yazılarım, bir gazeteci kav-
gası olmaktan öte kirli bir yaranın 
kökünden tedavisine merhem ol-
maktır. 

Bu kadar kirli bir yarayı tedavi 
etmek için de okurlarım ve takip-
çilerimin de takdir ettiği gibi hak 
edilen ifadeler kullanmak gerekir. 

Bizim de yaptığımız budur! 
***
Son olarak şunları söylemek 

isterim ki; 
Konya’nın hakkını savunmak 

isteyen gazeteciler bu mesleğin 
mayası olan dürüstlük ve milliliği 
her fırsatta tekmeleyip devirme-
melidir. 

İlle de ben varım, benden baş-
ka yayın  kuruluşu yok/olmamalı 
diye tepinmemelidir. 

15 Temmuz Demokrasi Gü-
nü’nde de büyük bir gaflet içine 
girenler gibi!

Mesleğin onurunu, şerefini 
“abi gazeteci” ayağına haset-fesat 
krizlerine feda etmemelidir. Mes-
leği sevenlere, işini gerçekleri yaza-
rak yapanlara diş gıcırtmamalıdır. 

Büyük olmak ancak adam 
olmak ile mümkündür. Adam ol-
manın ilk şartı ise gazeteciliğin ne 
olduğunu anlamak ve bu doğrultu-
da yayın yapmaktır. 
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FETÖ/PDY soruşturmasında 
32 itirafçı serbest bırakıldı
Konya Cumhu-

riyet Başsavcılığınca 
yürütülen Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) soruştur-
ması kapsamında 10 
Ekim’de gözaltına alı-
nan ve etkin pişmanlık 
hükümlerinden yarar-
lanmak istediğini be-
lirterek itirafçı olan 32 
kişi, adli kontrol şartıy-
la serbest bırakıldı.

İl Emniyet Mü-
dürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mü-
cadele Şubesi (KOM) 
ekiplerince 10 Ekim’de 
Konya merkezli Anka-
ra, Eskişehir, İstanbul, 
İzmir, Kayseri ve Yalo-
va’da gerçekleştirilen 
operasyonda gözaltına 
alınan 68 şüphelinin 
emniyetteki işlemleri 
tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüp-
helilerden 32’sinin, FETÖ/PDY 
hakkında bildiklerini detaylı 
anlatmak ve etkin pişmanlık 
hükümlerinden yararlanmak 
istediği öğrenildi.

İtirafçı olan 32 şüphe-
li, yurt dışı çıkış yasağı konula-
rak adli kontrol şartıyla serbest 
bırakılırken, diğer 36’sı ise 
çıkarıldıkları mahkemece tu-
tuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması 

kapsamında örgütün Türk Si-
lahlı Kuvvetlerine (TSK) yer-
leştirdiği askeri personele yö-
nelik Konya merkezli 7 ilde 10 
Ekim’de eş zamanlı operasyon 
yapılmış ve 68 kişi gözaltına 
alınmıştı.   n AA



YANSAN Yangın ve Güvenlik 
Sistemleri, insan güvenliğini amaç 
edinerek bu kapsamda ki faaliyetle-
rine devam ediyor. YANSAN Gazlı 
söndürme sistemleri, otomatik sön-
dürme sistemleri ve köpüklü sistem-
ler gibi sistemlerin üretimini yapıyor. 
YANSAN Yangın ve Güvenlik Sistem-
leri Yönetim Kurulu Başkanı Habib 
Çağlayan gazlı söndürme sistemleri-
nin oksijeni yok ederek yangını sön-
dürdüğünü ifade ederek, “Gazlı sön-
dürme sistemleri otomatik söndürme 
sistemleridir. Elektronik, bilgisayar ve 
bu şekilde güvenliği yüksek kamera 
odaları gibi odalarda kullanılır. Oda-
da bulunan cihazlara zarar verme-
den oksijeni yok ederek söndürmeyi 
sağlayan bir sistemdir.Otomatik sön-
dürme sistemlerinde ki amaç insan 
müdahalesi olmadan sensor aracılığı 
ile dumanı algılayarak yangına müda-
hale etmektir. Sistemler çeşit çeşit ve 
sınıflara ayrılmaktadır.Biz YANSAN 
olarak insan güvenliğini düşünüyor 
ve tedbir amacıyla bu sistemleri üre-
tiyoruz” dedi. 
GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ OKSİ-

JENİ YOK EDEREK 
SÖNDÜRMEYİ SAĞLIYOR

YANSAN Yangın ve Güvenlik 
Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Habib Çağlayan, gazlı söndürme sis-
temlerinin oksijeni yok ederek yangını 
söndürmeyi sağladığını ifade ederek 
sözlerine şu şekilde devam etti: “Gazlı 
söndürme sistemleri otomatik sön-
dürme sistemleridir. Elektronik, bilgi-
sayar ve bu şekilde güvenliği yüksek 
kamera odaları gibi odalarda kulla-
nılır. Odada bulunan cihazlara zarar 
vermeden oksijeni yok ederek sön-
dürmeyi sağlayan bir sistemdir. Zaten 
yanma olayı 3 unsurdan oluşur; yanıcı 
madde, ısı ve oksijen. Bunun bir tane-
si olmadığı zaman kesinlikle yanma 
olmaz. Gazlı söndürme sistemleri de 
oksijeni yok ederek, zarar vermeden 
söndürmeyi sağlar. Ortamdaki mad-
di hasar kaydını da en aza indirir. Bu 
söndürme sistemleri sadece gazlı ola-

rak değil de otomatik söndürme sis-
temleri diye de geçer. Otomatik sön-
dürme sistemlerinde ki amaç insan 
müdahalesi olmadan sensor aracılığı 
ile dumanı algılayarak yangına mü-
dahale etmektir. Sistemler çeşit çeşit 
ve sınıflara ayrılmaktadır. Örneğin; 
davlumbaz otomatik söndürme sis-
temleri vardır mutfaklardaki ocakların 

üstüne konur.  Ambalaj fabrikalarında 
da otomatik söndürme sitemleri kul-
lanılır.”

AMACIMIZ ÖNCE İNSAN GÜVENLİĞİ
Gazlı söndürme sistemlerinde kö-

püklü sistem kullanıldığı takdirde iyi 
olmayacağını da ifade eden Çağlayan, 
amaçlarının insan güvenliği olduğu-
nu da belirterek; “Bizde birde köpüklü 
söndürme sistemleri bulunuyor. Kö-
püklü sistemlerin elektrikle teması 

halinde elektriğe etki edeceğinden 
dolayı farklı sistemler bulunuyor. Gaz-
lı söndürmeler de köpük kullanırsanız 
iyi olmaz. Gazlı söndürme sistemleri, 
otomatik söndürme sistemleri, por-
tatif söndürme sistemleri bunların 
hepsi insanlarımızın güvenliği içindir. 
Biz YANSAN olarak insan güvenliğini 
düşünüyor ve tedbir amacıyla bu sis-
temleri üretiyoruz” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE
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Konya’nın köklü markalarından Sürüm Şekercisi, düzenlediği umre kampanyasıyla kutsal 
topraklara gidecek 10 talihliyi çekilişle belirledi. Kampanyaya katılanlar heyecanla çekilişi takip etti

Sürüm Şekercisi ile umreye
gidecek 10 talihli belirlendi

1926 yılından bu yana Konya’da 
faaliyet gösteren Sürüm Şekercisi, 
100 TL ve üzeri katlarda alışveriş ya-
panlara yönelik gerçekleştirdiği umre 
kampanyasında, umreye gidecek 
10 talihli önceki gün gerçekleştiri-
len programla belirlendi. 10 Haziran 
2017’de başlayan ve 10 Ekim 2017 
tarihinde sona eren kampanyada 100 
TL ve üzeri katlarda alışveriş yapan 
yaklaşık 10 bin kişi çekilişe katıldı. 
Sürüm Şekercisi’nin 3 mağazasında 
da geçerli olan kampanyaya katılanlar 
heyecanla çekilişi takip etti. 

Aziziye Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşen çekiliş programına katılım 
yoğun olurken, programda Seyit Ali 
Gümüş’ün ilahi konseri, sohbet ve 
Kur’an tilaveti gerçekleşti. Program 
sonunda umreye gidecek 10 talihli 
noter eşliğinde yapılan çekilişle belir-
lendi. 

Ayrı yeten programa katılanlara 
dağıtılan fişler arasından da bir kişi de 
Zinnur Turizm tarafından umre ka-
zanmaya hak kazandı. 

Programa katılanlar Sürüm Şe-
kercisi yöneticileri Metin Karakurt, 
Mehmet Karakurt, Mehmet Ali Ka-
rakurt ve Melih Karakurt’a böyle bir 
kampanya ve etkinlikten dolayı teşek-
kür etti. 

Umre çekilişinin asil talihlileri ise 
şu isimler oldu: “Şerife Güz, Hatice 
Ergül, Hüseyin Doğan, Ahmet Rahat-
lık, Şeyma Büyükmatür, Fatih Topak, 
Yusuf Katar, Tamer Karaman, Ünal 
Uysal, Merve Türkel.” Yedek talihliler 

ise, “Kenan Oruç, Mehmet Açıkgöz, 
Seyit Pembe, Ahmet Ökcesiz, Nuret-
tin Alemdar,   Meral Çokgaç, Haydar 
Usul, Levent Nohutçu, Metin Gey, 
Zeynep Sızma” oldu.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Konya’nın köklü markalarından Sürüm Şekercisi, düzenlediği umre kampanyasıyla 
kutsal topraklara gidecek 10 talihliyi çekilişle belirledi.

Konya’yı Konya
yapan Selçuklu’dur

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
paydaşı olduğu“Şehrimiz Konya, 
Ufkumuz Dünya” konulu projenin 
konferans ayağında “Selçuklu Baş-
kenti Konya” konulu konferansta 
konuşan Prof. Dr. Caner Arabacı, 
Konya Konya yapanın Selçuklu Dev-
leti olduğunu söyledi. Birlik Vakfı 
Konya Şubesi’nin “Her Cumartesi 
Birlikteyiz” toplantılarında bu hafta 
Konya tarihi ele alındı. Vakfın İHH 
Konya Şubesi, Hocacihan İmam 
Hatip Lisesi Mezunları ve Mensup-
ları Derneği, Kulu Cihanbeyli Yar-
dımlaşma Kültür ve Çevre Derneği 
ile birlikte düzenlediği “Şehrimiz 
Konya Ufkumuz Dünya” tema-
lı proje gereği “Selçuklu Başkenti 
Konya” konulu konferansta tarihçi 
Prof. Dr. Caner Arabacı, Selçuklu’ya 
başkentlik yapan Konya’yı anlat-
tı. Programda Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilim-
ler Fakültesi Tarih Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, 
Selçuklu Başkenti Konya’yı anlattı. 
Konya’yı Selçuklu Devleti’nin Kon-
ya yaptığını dile getiren Prof. Dr. 
Arabacı, “Vatan kuruculuğunda, 
vatan tasavvurunda öncü olmasay-
dı Konya Konya olmazdı. 1071’den 
1075’e kadar bir iklimi vatan haline 
getirmek her babayiğidin kârı değil-

dir. Eğer bir insan tipiniz, şehriniz 
yoksa kimliğiniz de yoktur. Varlığı-
nız sömürge, sünepe olmaktan ile-
riye gidemez. Selçuklu kendi kültür 
ve değerleriyle Konya’ya geliyor, 
Yesrib’i Medinesi yapıyor ve adını 
veriyor. Burada Konya’nın ismini 
‘Konya’ya mı götüreceğiz, yahut 
‘İkonium’a mı götüreceğiz? Selçuk-
lu Konya’ya Gunye ismini vermiş. 
Gunye sulak, yeşillik, havası temiz 
anlamına geliyor. Peki bu Konya’nın 
özelliklerine uyuyor mu? Meram’a 
bakın, Uluırmak, Tırılırmak, Nehr-i 
Kafur’a yani bugünkü Araplar’a 
bakın. Araplar Selçuklu’nun Nehr-i 
Kafur’udur. Yani ırmakların aktığı 
yer. Peki Konya, Gunye’den gelse 
olmaz mı? Neden Bizans’ın İkoni-
umundan gelsin. Selçuklu Konyası 
120 mahalleden oluşuyor. Yalnız 
Konya’nın merkezi değil Karapınar; 
ki anlamı koca pınar, güçlü pınardır, 
Beyşehir yolu üzerinde Yenidoğan 
sınırlarındaki Ulukoru, Kestel gibi 
Konya çevresinin de sulak ve yeşillik 
olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Arabacı konferans 
sonunda katılımcıların sorularını 
cevaplayarak, Konya’nın Selçuklu 
döneminden kalan eserlerinin bu-
günkü konumunu da anlattı.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Caner Arabacı

YANSAN Yangın ve Güvenlik Sistemleri insan güvenliğini düşünerek tedbir amacıyla yangın sistemleri üretmeye devam ediyor

‘Amacımız insan güvenliği’

YANSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
Habib Çağlayan, söndürme 

sistemlerinin oksijeni yok ederek 
yangını söndürdüğünü ifade etti.
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San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN
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Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
23 Ekim 2017 Pazartesi  • Yıl: 10 • Sayı: 3169

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Karapınar ilçesinde minibüsle motosikletin 
çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 
Cumhuriyet Mahallasi Ayırt Caddesi’nde 
meydana gelen kazada Mustafa Pektaşlı’nın 
(14) kullandığı plakasız motosiklet ile Hakan 
A’nın kullandığı 16 U 2261 plakalı minibüs 
çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay 
yerinde hayatını kaybetti. 
Minibüs sürücüsü Hakan A. olay yerinde 
gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.  n AA

Ereğli’de, ‘Devlet Bahçeli Meydanı’ yazılı 
tabelaya yapılan boyalı saldırı üzerine AK 
Partili ilçe belediyesi tabelayı yeniledi. Önceki 
günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Mil-
liyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin isminin verildiği, ilçenin 
en büyük meydanında yer alan ‘Devlet Bah-
çeli Meydanı’ tabelasını sprey boyayla siyaha 
boyadı. Tabelaya yapılan saldırı sonrası AK 
Partili Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’in talimatıyla harekete geçen bele-
diye ekipleri tabelayı yeniledi. Boyalı saldırıya 
uğrayan tabela sökülerek yerine üst kısmın-
da Türk Bayrağının yer aldığı kırmızı zemin 
üzerine yapılan yeni tabela asıldı.  n İHA 

Saldırıya uğrayan
tabela yenilendi 

Karapınar’da
kaza: 1 ölü

İki grup arasında laf atma nedeniyle çıkan kavgada 2 
kişi yaralandı.  Olay, 10.30 sıralarında Merkez Karatay İlçesi 
Mengene Mahallesi Kadımanyas Sokak üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir inşaatta işçi 
olarak çalışan Tekin K. ile Suriye uyruklu Abdurrahman El 
M. henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışmaya çıktı. 
Tekin K. inşaattan inerek Abdurrahan El M. yanına gitti. İkili 
arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya 
dönüştü. Çıkan kavgada Tekin K. Abdurrahman El M.’yı hafif 
şekilde yaraladı. Bunun üzerine Abdurrahman El M. yanın-
da bulunan bıçak ile Tekin K.’yi boğazından yaralayarak olay 

yerinden uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralıyı gö-
ren çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis 
ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri 
yaralı Tekin K.’yı ambulansla Konya Eğitim Araştırma Has-
tanesine kaldırdı. Yaralı Tekin K.’nin sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi Abdurrahman El M. sokak 
üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Suriye uyruklu şüpheli 
Abdurrahman El M. sağlık raporu ve aldığı hafif darbelerin 
pansumanının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete gö-
türüldü.
n İHA

İki grup arasında kavga: 2 yaralı

Türk İmar-Sen’de 
genel kurul yapıldı

Kamu-Sen çatısı altında sen-
dikal faaliyetini sürdüren Türk 
İmar-Sen Konya Şubesi 6. Olağan 
Genel Kurulu yapıldı. Türk İmar-
Sen Konya Şubesi 6. Olağan Ge-
nel Kurulu tek listenin katılımıyla 
gerçekleştirilirken, mevcut başkan 
Hamdi Altunbaş delegenin oyunun 
çoğunu alarak yeniden başkanlığa 
seçilirken, güven tazeledi. Türkiye 
Kamu-Sen çatı altında sendikala 
çalışmalarını sürdüren Türk İmar-
Sen Konya Şubesinin 6. olağan ge-
nel kurul toplantısı Konya Makine 
Mühendisleri Odasının çok amaçlı 
salonunda gerçekleştirildi.

Türk İmar-Sen Kon Şube Başka-
nı Hamdi Altunbaş, genel kurulda 
yaptığı konuşmasında, “Sendikamız 
ilkemiz önce ülkemiz diyerek yola 
çıkan, memurun hakkını ve huku-
kunu arama ve koruma ve kollama 
görevini üstlenmiştir. 2017 toplu 
sözleşmede malum sendika yüzün-
den kamu çalışanları bir kez daha 
hüsrana uğramıştır. Ek ödeme, aile 

yardımı, fazla mesai. Enflasyon far-
kı, harcıdan ve yolluk gibi kalemler-
de hiçbir artış sağlanmayacaktır.

Sendikamız mücadelesinde, 
kamu çalışanlarının ve milletimizin 
menfaatlerini her şeyin üstünde 
tutmuş, bayrak, vatan, ülkenin ve 
milletin bölünmez bütünlüğü söz 
konusu olduğunda sokağa inmiş ve 
bu değerlere sahip çıkmıştır. 

Türk milletinin ebediyen hür ve 
bağımsız yaşamasına esas alan Tür-
kiye Cumhuriyeti Devletinin, Ülke-
si ve Milleti ile bağımsız yaşmasını 
esas alan, Türkiye Cumhuriyetinin, 
Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir 
bütün olduğundan asla taviz ver-
meden bu mücadeleyi sürdürmek-
tedir” dedi. Tek liste ile gerçekleş-
tirilen genel kurulda 85 mevcut 
delegeden 55’i katıldı. Mevcut Baş-
kan Hamdi Altunbaş delegenin ço-
ğunun oyunu alarak yeniden Türk 
İmar-Sen Konya Şube Başkanlığına 
seçildi.
n HABER MERKEZİ

Bir okulda su içtikten sonra zehirlenen öğrencilerin ardından şok gerçek ortaya çıktı. KOSKİ yetkilileri 
yaptıkları incelemede FETÖ’cülerin şehir şebekesinden bağımsız açılan bir kuyuyla su temin ettiği tespit edildi

FETÖ’nün kuyusu 
öğrencileri zehirledi!

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye 
kaldırılan öğrencilerin sudan zehir-
lendikleri yönündeki ifadeleri üzerine 
KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan araştırmada, şok bir gerçek 
ortaya çıktı. 15 Temmuz öncesi FETÖ 
bağlantılı bir özel okul olan, daha son-
ra ise devlet okuluna dönen bir eği-
tim kurumunda şehir şebekesinden 
bağımsız açılan bir kuyuyla su temin 
edildiği tespit edildi.

Selçuklu ilçesi Şehit Abdullah Ta-
yip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’nda 
29 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle 
hastaneye kaldırılması üzerine he-
men okula sevk edilen Konya Büyük-
şehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdür-
lüğü ekipleri,akredite laboratuvarında 
incelenmek üzere su numunesi aldı.
Numuneler üzerinde yapılan incele-
melerde suyun klorlanmadığını tes-
pit eden KOSKİ ekipleri, suyun şehir 
şebekesine bağlı olmadığından şüp-
helenerek tekrar ayrıntılı inceleme 
yaptılar. Ayrıntılı incelemeye KOSKİ 
Genel Müdürü bizzat katıldı.

KOSKİ ekipleri, 15 Temmuz 
2015 tarihinden önce FETÖ bağlantılı 
bir özel okul olarak faaliyet gösteren 

söz konusu eğitim kurumundaşehir 
şebekesinden mi yoksa kendi açtıkları 
kuyudan mı içme suyu temin ettikle-
rini araştırdı.

Yapılan incelemede suyun kendi 
kuyularından temin edildiği, kuyu-
nun da bordür taşlarla gizlendiğites-
pit edildi. Hijyenden uzak, kontrolsüz 

olarak musluklara verildiği görülen 
suyun, ciddi tehlike oluşturması do-
layısıyla KOSKİ Genel Müdürlüğü 
tarafından okula ait olan kuyu hattı 
tamamen iptal edildi. 

Şehir şebekesinden beslenmesi 
sağlanan okulun,depo ve iç şebeke-
sinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye 
kaldırılan öğrencilerin ise sağlık du-
rumlarının iyi olduğu, herhangi bir 
zehirlenme yaşamadıkları öğrenildi. 
Tahlilleri temiz çıkan öğrenciler,ta-
burcu işlemleri yapılarak evlerine 
gönderildi.
n HABER MERKEZİ 

İki farklı kazada 4 kişi yaralandı
Beyşehir ve Hüyük ilçelerin-

de meydana gelen iki farklı trafik 
kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı. 
İlk kaza, Beyşehir-Seydişehir Kara-
yolu’nun 10.kilometresinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün 
kullandığı otomobille beton mikse-
rinin Gökçimen Mahallesi yol ay-
rımında çarpışması sonucu iki kişi 
yaralandı. M.Ü.’nün (15) kullandığı 

42 H 2537 plakalı otomobil, Gökçi-
men Mahallesi girişinde tali yoldan 
ana yola çıkarken, karayolunda se-
yir halinde olan Hasan K.’nın yöne-
timindeki 16 DV 160 plakalı beton 
mikseri ile çarpıştı. Kazada yarala-
nan otomobil sürücüsü ile araçta 
bulunan kardeşi 7 yaşındaki Ah-
met Kerem Ü. adrese sevk edilen 
ambulanslar tarafından kaldırıldığı 
Beyşehir Devlet Hastanesi’nde te-

davi altına alındı.
Yaralılardan hayati tehlikesi 

bulunan Ahmet Kerem Ü. hasta-
nedeki müdahalesinin ardından 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
nakledildi.

İki kişinin yaralandığı diğer 
kaza, Beyşehir-Hüyük Karayolu’n-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Fikret A. yönetimindeki 42 

VB 342 plakalı otomobil, Beyşe-
hir-Hüyük Karayolu Çukurkent 
kavşağı mevkisinde Muhammet 
Y.’nin kullandığı 42 B 2352 plakalı 
kamyonla çarpıştı. Kazada yarala-
nan otomobil sürücüsü ile araçta 
bulunan Hatice A. ambulansla kal-
dırıldığı Beyşehir Devlet Hastane-
si’nde tedavi altına alındı. Yaralıla-
rın hayati tehlikesinin bulunmadığı 
öğrenildi.  n İHA

15 Temmuz öncesi FETÖ bağlantılı bir özel okul olan, daha sonra ise devlet okuluna dönen bir eğitim kurumunda şehir 
şebekesinden bağımsız açılan bir kuyuyla su temin edildiği tespit edildi.
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Selçuklu’dan Tepekent’e sosyal tesis
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay Tepekent Mahalle-
si’nde yapımı devam eden sosyal 
tesis inşaatında incelemelerde bu-
lundu. Selçuklu Belediyesi, merkeze 
kazandırdığı projelerle şehrin pres-
tijine katkı sunarken merkeze yeni 
bağlanan mahallelere de ihtiyaçlar 
doğrultunda hizmetler kazandırma-
ya devam ediyor. Yeni Büyükşehir 
Yasası ile Selçuklu’ya  bağlanan Te-
pekent Mahallesi’nin sosyal hayata 
katkı sağlaması amacıyla yapımına 
başlanan Tepekent Sosyal Tesisi’nin 
yapımı sürüyor. Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, çalış-
maların devam ettiği tesiste incele-
melerde bulunarak yetkililerden bilgi 
aldı.  

Selçuklu Belediyesi’nin Büyükşe-
hir Yasası ile birlikte ilçeye bağlanan 
beldelerdeki sosyal donatı eksiklikle-
rini tamamlamak için yoğun bir ça-
lışma içerisinde olduğunu ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay,” Tepekent Mahalle-
mizde vatandaşlarımızın düğünle-
rini yapabileceği, toplantılarını dü-

zenleyeceği özellikle burasının iklim 
koşullarından dolayı kışın bir arada 
bulunabilecekleri güzel bir sosyal te-
sis inşa ediyoruz. 1300 m² alanda 1 
milyon 300 bin TL’ye mal olacak sos-
yal tesisimizin şuanda yüzde 80’lik 
aşaması da tamamlanmış oldu. Te-
pekent Sosyal Tesisleri tamamlandı-
ğında Tepekent’teki kardeşlerimizin 

sosyal hayatına çok önemli bir katkı 
sağlayacak. Özellikle düğünlerin, ni-
şanların yapılabileceği, erkekler ve 
bayanlar için ayrı bölümlerden olu-
şan ve mimarisiyle de Tepekent’e 
değer katacak bir sosyal tesis kazan-
dırıyoruz. Tepekent Sosyal Tesisimi-
zin Selçuklumuza ve Tepekentimize  
hayırlı olmasını temenni diliyorum” 

dedi.
Hemşehrilerimizin öncelikli istek 

ve ihtiyaçları doğrultusunda hem 
merkezde hem de mahallelerde 
çalışmaları sürdüğünü ifade eden 
Başkan Altay, “Büyükşehir Yasası 
ile birlikte bize bağlanan mahalle ve 
beldelerimizde öncelikle ihtiyaçları 
doğru tespit etmek ve ona göre çö-
zümler üretmek için başlangıçta bir 
çalışma yürütülmüştü. Bu bağlam-
da Başarakavak ve Sızma’da sosyal 
tesisler tamamlandı. Tepekent’in 
nüfusunun daha fazla ve kalabalık 
olmasından dolayı buraya daha bü-
yük bir tesis inşa ediyoruz. Tepekent 
Sosyal Tesisi de tamamlandığında 
bize bağlanan 3 beldenin sosyal im-
kanlara kavuşacağı yeni tesisler oluş-
muş olacak. Beldelerimize, köyleri-
mize, mahallerimize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

Tepekent Sosyal Tesisi’ndeki 
incelemelerinin ardından Tepekent 
sakinleriyle de bir araya gelen Baş-
kan Altay, sürdürülen belediye ça-
lışmaları hakkında vatandaşlara bilgi 
verdi, gelen istek ve önerileri dinledi.
n HABER MERKEZİ

‘Sağlık çalışanlarına yapılan
saldırılar eşkıyalıktır’

Çumra’daki tiyatro gösterisi
öğrencileri bilgilendirdi

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, sağlıkta şiddet olayıyla 
ilgili yazılı açıklama yaptı. “19 Ekim 
günü maalesef sağlık çalışanları ola-
rak Konya’ mızda vahim bir olaya 
daha şahit olduk. Dr. Ali Kemal Bel-
viranlı Kadın Doğum ve Çocuk Has-
talıkları Hastanesi’ nde görevli ebe 
Halime Gürkan acil servise gelen 
bir kadının sözlü ve fiziki şiddetine 
maruz kalmıştır” diyen Dr. Seyit Ka-
raca, “Ebe Halime Gürkan’nın darp 
edildiği ve raporlu olduğu halde hiz-
met vermekten çekilme hakkını kul-
lanmadığını ve fedakarlık yaparak 
hizmet vermeye devam ettiğini öğ-
rendik. Bu asil davranışın hepimize 
örnek olmasını dilerken bir yandan 
da yetkililere bir kez daha sağlık ça-
lışanlarına uygulanan şiddetin kar-
şılıksız kalmaması gerektiğini hatır-
latmak istiyoruz. Daha birkaç hafta 
öncesinde Iğdır’da görev yapan Dr. 
Serkan Yarımoğlu’nun uğradığı bı-
çaklı saldırıdan sonra yaptığımız ba-
sın toplantısında bu isteğimizi dile 
getirmiştik. Tekrar söylemek gere-
kirse bizler, hekimlere ve sağlık çalı-

şanlarına zarar verenleri eşkıya ola-
rak görüyoruz. Şehir eşkıyalarının 
yapmış olduğu tüm saldırıları kını-
yor ve lanetliyoruz. Şehir maganda-
larına en kısa sürede bir çözüm bu-
lunması ve caydırıcı cezalarla buna 
benzer vahim saldırıların bir daha 
olmayacak şekilde hayatımızdan 
çıkması isteğimiz ve önceliğimizdir. 
Hekimlerimize ve sağlık çalışanları-
na karşı yapılan şiddete ve hayatın 
her alanında şiddetin her türlüsüne 
karşı olduğumuzu yineliyoruz. Çün-
kü bu da daha önce dile getirdiğimiz 
gibi bir sosyal terördür. Terörün her 
türlüsünü lanetlediğimizi de tekrar 
tekrar söylüyoruz. Bu konuda yeni 
bir tekrar olmadan yetkililere çö-
züm konusunda sesleniyoruz. Tüm 
hekimlerimiz ve sağlık çalışanları-
mız adına bu vahim saldırıların so-
nucunu yakından takip edeceğimizi 
kamuoyuna saygıyla belirtir, Konya 
Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak 
başta ebe Halime Gürkan’a ve tüm 
sağlık camiasına geçmiş olsun dilek-
lerimizi sunarız.”
n HABER MERKEZİ

AK Parti İl Başkanı seçimi için temayül yapıldı. Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “İsimleri biz çıkarmıyoruz. İsimleri millet çıkaracak” dedi

‘İsimleri millet çıkaracak’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 

ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 
Konya İl Başkanlığı’nda önemli açık-
lamalarda bulundu. Sorgun Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek başta olmak üzere istifası 
istenen ve henüz istifa etmeyen be-
lediye başkanları ile ilgili olarak, “Ki-
şiler geçicidir. Önemli olan davadır, 
idealdir, vatandır, millettir. Belediye 
başkanlarımızın emaneti teslim et-
mesi gerekiyorsa edecek” şeklinde 
konuştu.AK Parti Konya İl Başkanı 
Musa Arat’ın ve yönetiminin isti-
fasının ardından AK Parti Konya İl 
Başkanı için arayışlar devam ediyor. 
Bu kapsamda AK Parti Teşkilat Baş-
kan Yardımcısı Harun Karaca’nın da 
katılımıyla temayül yapıldı. AK Parti 
Genel Merkez Teşkilatlanma Başkan 
Yardımcısı Harun Karaca ve Konya 
Koordinatör Milletvekili Fevai Aslan, 
200’ün üzerinde teşkilat mensubu ile 
yüz yüze görüşerek süreç hakkındaki 
görüş alışverişinde bulundu. Yapılan 
temayülle önerilen isimler AK Parti 
Genel Merkezi’ne gönderildi ve çıkan 
isimlerden bir İl Başkanı atanacak. 
Sürecin hızlı bir şekilde işletilece-
ği belirtilirken, bu hafta içerisinde İl 
Başkanının atanması bekleniyor. Ha-
reketli günlerin yaşandığı AK Parti İl 
Başkanlığı’nda sürece dair AK Parti 
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, önemli açıklamalarda 
bulundu. Sorgun’a Teşkilat Başkan 
Yardımcısı Harun Karaca, Konya Mil-
letvekilleri Halil Etyemez, Ömer Ünal 
ve Abdullah Ağralı da eşlik etti. 

‘AK PARTİ’NİN KADERİ TÜRKİYE’NİN 
KADERİ İLE ÖZDEŞTİR’

AK Parti’nin Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti Genel Başkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın talimatı ile yenilenme 
sürecine girdiğini hatırlatan Sorgun, 
bu sürecin tasfiye olmadığını söyledi. 
“Bu süreç yeni heyecan, taze kan an-
lamına geliyor” diyen Sorgun, sözle-
rine şöyle devam etti, “Bu kapsamda 
ilçe kongrelerimiz devam ediyor. Şu 
ana kadar 523 ilçe kongresi tamam-
landı. Bu çerçevede Konya İl Başkanı 
istifasını sundu. Yeni il başkanı atan-
ması konusunda teşkilatımız gerekli 
çalışmayı yapıyor. 

AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin 
kaderi ile özdeştir. Bunu boşuna söy-
lemiyoruz” dedi. 

‘İSİMLERİ MİLLET ÇIKARACAK’
AK Parti Konya İl Başkanı’nın 

belirlenmesi ile ilgili süreci değer-
lendiren Sorgun, “AK Parti istişareye 
önem veren bir parti. Bugün de bu 
kapsamda istişare yapılıyor. Tema-
yül yoklaması ile çıkacak isimler An-
kara’ya davet edilecekler. Buna göre 
önümüzdeki süreçte bir arkadaşa 
görev verilerek Başkan olarak göre-
ve devam edecek. Gerek yaşanan 15 
Temmuz hain darbe girişimi öncesi 
gerek sonrası İl Başkanımız Musa 
Arat Bey ve yönetimimiz bayrağı 
yere düşürmediler. Bundan dolayı da 
kendilerine bugüne kadar yapmış ol-
dukları çalışmalardan dolayı teşekkür 
ediyoruz. Partimizin çalışma usulü; 
kimi il başkanı olarak görmek istiyor-
sunuz diye soruyoruz. İsimleri biz çı-
karmıyoruz. İsimleri millet çıkaracak” 
ifadelerini kullandı. Sorgun ayrıca 
parti tüzüğü gereği yönetimin istifa-
sının kabul edilmediğini belirterek, “İl 
Başkan Yardımcılarımız ve İl Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, kongreye kadar 
görevine devam ediyor” dedi. 

İSTİFALARLA İLGİLİ 
GEREĞİ YAPILACAK

Bir basın mensubunun Ankara, 
Bursa ve Balıkesir Büyükşehir Bele-
diye Başkanlarına istifalarını verme-
leri gerektiği ile ilgili Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talebini ve 
bu belediye başkanlarının hala istifa 
etmediğini hatırlatması üzerine Sor-

gun konuya ilişkin, “AK Parti ideal 
partisidir. Şahıslar geçicidir, dava ba-
kidir. Koltuktan güç almak değil, öz-
gül ağırlık önemli olandır. Hiç kimse 
vazgeçilmez değildir. Vazgeçmeye-
ceğimiz şey davamızdır, idealimizdir, 
inandıklarımızdır. Belediye Başkanla-
rımızın emaneti teslim etmesi gereki-
yorsa edecekler. Herhangi bir direnç 
söz konusu değil. Gereği yapılacak” 
ifadelerini kullandı. Hiç kimsenin vaz-
geçilmez olmadığını, 2019 seçimleri 
öncesinden belediye başkanlarının 
emaneti teslim edeceğini ifade eden 
Sorgun şöyle konuştu: “Uzaylılar ge-
lip bizi yönetmeyecek, biz buradayız. 
AK Parti bir misyon partisidir, dava 
partisidir, ideoloji partisi değil ama bir 
ideal partisidir. Şahıslar fanidir baki 
olan Allah’tır, ülkemizdir, davamız-
dır, milletimizdir, memleketimizdir. 
Bizim davamız fani insanlarla baki 
değildir ama hasbelkader onların taşı-
yıcısı oluruz biz. Ona ne kadar hizmet 
edersek o koltukları ne kadar doldur-
tabilirsek koltuklardan güç alan değil 
konjonktürel ağırlıklar değil özgül 
ağırlıklar önemlidir. Onun için koltuk-
lar iş elbisesi gibidir. İş yapacağınız 
zaman giyersiniz sonra onu çıkarır-
sınız özünüz neyse o kalır. Aslolan 
özgül ağırlıklardır konjonktürel ağır-
lıklar değil. Hiçbir kimse vazgeçilmez 
değildir, Hiç birimiz bunu ben önce 
kendime söylüyorum vazgeçilmez 
değiliz. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle 

doludur. Vazgeçmeyeceğimiz değer-
lerimizdir, inançlarımızdır, idealleri-
mizdir, milletimizdir, memleketimiz-
dir, özgürlüğümüzdür. Bizler ancak 
bunu taşıyıcısı olabildiğimiz kadar an-
lam ifade ederiz. Önümüzdeki süreç 
gerçekten ülkemiz açısından hassas 
bir süreç. Elbette siz şu cümlelere alı-
şıksınız. Klasik gelebilir bu seçim çok 
önemli. Hangi seçim önemsiz bizim 
için. Demokrasinin yerleştiği ülkede 
veya dünyanın en pahalı coğrafya-
sında olan bir ülkede hangi seçim 
önemsiz. 2019 seçiminin önemsiz 
olduğunu iddia edebilecek kimse var 
mı? Şu içinden geçtiğimiz çemberde 
sınırlarımızda terör devletçiklerinin 
kurulmak istendiği bir ortamda yeni 
bir mekanizma yeni bir hükümet 
etme sisteminin yaşanacağı 2019 
seçimlerini hiç kimse ıskalayamaz. 
Onun için ne gerekiyorsa bunun için 
eğer belediye başkanlarımızın ema-
neti teslim etmesi gerekiyorsa teslim 
edecek. Her birimiz teslim etmemiz 
gerekiyorsa teslim edeceğiz. Bu ba-
kımdan Cumhurbaşkanımız hiç lafı 
sözü dolandırmadan net bir şekilde 
açık bir şekilde uçakta da her yerde 
de basın mensuplarıyla paylaşıyor. Şu 
şu arkadaşlarımızdan emaneti teslim 
etmelerini istedik. Bu kadar net nere-
de görüldü. Parti kurallar partisidir. 
Kendi MYK’sı var, MKYK’sı var ge-
rekli kararları alır ama ben o noktaya 
geleceğini düşünmüyorum.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Medeniyet Okulu Projesi kapsa-
mında okullara tiyatro gösterileri 
ile değerlerin anlatıldığı ekibin ro-
tası bu sefer Çumra’daydı. Çumra 
Abdülhamit Han İmam Hatip  Or-
taokulunda düzenlenen gösteriye 
Çumra Belediye Başkanı Dr. Meh-
met Oğuz’da katıldı. Çumra Ab-
dülhamit Han İmam Hatip Ortao-
kulunda düzenlenen gösteride ilk 
önce Çumra Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Oğuz öğrencilerle sohbet 
etti sonra öğrencilerle birlikte Hilm 
Sahibi insan konulu tiyatro gösteri-

sini izledi. Öğrencilerin mutlulukları 
gözden kaçmadı. Çumra Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, öğren-
cilere okullarının ismi olan Cennet 
Mekan Sultan Abdülhamit Han’ın 
ülke için en önemlisi ise Çumra için 
neler yaptığını anlattı. Öğrencilerle 
karşılıklı sohbetten sonra öğren-
cilerle beraber gösterileri izledi ve 
öğrencilerle birlikte bu gösterilerin 
kazandırılmasında bizlerin ayağına 
kadar getirilmesini sağlayan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek’e ve ekibine teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, önemli açıklamalarda bulundu. Sorgun’a Teşkilat Başkan Yardımcısı Harun Karaca, 

Konya Milletvekilleri Halil Etyemez, Ömer Ünal ve Abdullah Ağralı da eşlik etti.
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- ARGON VE GAZALTI KAYNAĞI YAPABİLEN
- MESAİ YAPABİLECEK
- TEKNİK RESİM OKUYABİLEN

KAYNAKÇILAR
- ARAPÇA - İNGİLİZCE BİLEN
- EN AZ 3 YIL TECRÜBELİ

DIŞ TİCARET 
SORUMLUSU

ALINACAKTIR
Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır.

Firmamız CUMARTESİ ve PAZAR günleri tatildir

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA 
İLETİŞİM 0 332 239 08 78

Ofis mobilyaları üretimi 
konusunda lider olan 

fabrikamızın aşağıdaki bölümü 
için personel alınacaktır

Çay 
ve 

Temizlik 
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA
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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ

444 5 158

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Asgari ücret + Ssk + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu
No:98 Karatay / KONYA

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere seyehat engeli 

olmayan mobilya, elektrik 
işinden anlayan  elemanlar ve 
vasıfsız elamanlar alınacaktır.

İletişim :0332 346 06 06

• Torna ve Freze Kullanabilen Bakım Onarım Ustası
• 21-35 yaş arası Gaz altı Kaynakçıları, 
• 21-35 yaş arası Elektrostatik toz boyacılar,
• 21-35 yaş arası Eksantrik Pres operatörleri,
• 25-35 yaş arası Plastik enjeksiyon operatörleri,
• Vasıfsız montaj elemanları alınacaktır. 
İlgilenenlerin şahsen adresimize başvurmaları gerekmektedir.

DOĞRU METAL EV GEREÇLERİ A.Ş.
Toprak Sarnıç Mah. Somaki Sokak No:48 Meram/ Konya

Tel: 0 332 321 21 91 

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;  

AKSU  ŞEKERLEME ve ÇİKOLATA
• Firmamız bünyesinde  paketleme 

ve imalatta çalıştırılmak üzere  
vasıflı-vasıfsız , bay-bayan  

personeller alınacaktır. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Asgari ücret + SSK + Yemek + Servis

Servis güzergahı tercihimizdir. ( Otogar  , 
Selçuklu Kipa , Sille Kipa , Koyuncu Petrol , 

Ankara yolu İl jandarma , Fetih Caddesi 
( bir kısmı ) , Sedirler , Karkent civarı )

Adres : Fevzi Çakmak Mah. Kottim San. Sit.  
10576  Nolu Sk. No:24

Tel : 0332 342 28 33 

Bosna  Hersek Mahallesi’nde   
Satılık Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız 

işçi alınacaktır.

- CNC OPERATÖRÜ

- PAKETLEME VE

- DEPOCU 
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Müracaattan önce randevu alınız

ELEMANLAR ALINACAKTIR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Fevzi Çakmak Mh. Büsan 4 San.Sit.10670 Sk.
No:6 Karatay/KONYA-TÜRKİYE

Tel :  0 332 345 28 59
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Müracaatlar şahsen yapılacaktır
Konya Organize Sanayi Bölgesi Reisköy Cad. 

İnsu Sok. No:2  Selçuklu/KONYA
TEL:0332 342 64 74

Firmamız bünyesinde
istihdam edilmek üzere;

GAZALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

Aydınalp Un Fabrikası 
laboratuvarında vardiyalı çalışmak üzere;

* Meslek yüksek 
okulu gıda, kimya 
bölümü mezunu, 
veya lise mezunu
30 yaşını geçmemiş 

elemanlar 
alınacaktır.

Müracatlar 271 32 23 nolu telefonla veya Tömek 
Mah. Kocayusf cd no:54 Selçuklu adresindeki 

fabrikamıza şahsen yapılabilir. 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Matbaamızda çalıştırılmak üzere 
askerlikle ilişkisi olmayan Vasıfsız  

Bay Elemanlar Alınacaktır.
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Fevzi Çakmak Mah. Modesa Sanayi Sitesi 10737 Sokak No: 1 
Karatay / KONYA     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA

İMALATHANEDE
ÇALIŞACAK

VASIFSIZ BAY
ELEMAN 

ALINACAKTIR
Yüksel Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Caddesi No:27
Selçuklu / Konya     Tel : 332-239 01 84 Pbx

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

SÜRÜM ŞEKERCİSİ  & METİN KARAKURT
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan 08/06/2017  tarih ve 
24951361-255.01.02/1479-3447 sayılı izinle düzenlenen piyangoya 
6596 iştirakçi katılmıştır. 20/10/2017 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye 
kazanan ASİL ve YEDEK  talihlilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

ASİL TALİHLİLER
Adet İkramiye Adı İkramiye Kazanan 

Numara
Ad ve Soyad

  1 Umre Kampanyası 02354 ŞERİFE GÜZ
  2 Umre Kampanyası 02321 HATİCE ERGÜL
  3 Umre Kampanyası 03445 HÜSEYİN DOĞAN
  4 Umre Kampanyası 01282 AHMET RAHATLIK
  5 Umre Kampanyası 02400 ŞEYMA 

BÜYÜKMATÜR
  6 Umre Kampanyası 05118 FATİH TOPAK
  7 Umre Kampanyası 04936 YUSUF KATAR
  8 Umre Kampanyası 00469 TAMER KARAMAN
  9 Umre Kampanyası 05099 ÜNAL UYSAL
10 Umre Kampanyası 04212 MERVE TÜRKEL

YEDEK TALİHLİLER
Adet İkramiye Adı İkramiye Kazanan 

Numara
Ad ve Soyad

  1 Umre Kampanyası 04677 KENAN ORUÇ
  2 Umre Kampanyası 06605 MEHMET AÇIKGÖZ
  3 Umre Kampanyası 02249 SEYİT PEMBE
  4 Umre Kampanyası 00940 AHMET ÖKCESİZ
  5 Umre Kampanyası 02394 NURETTİN 

ALEMDAR
  6 Umre Kampanyası 06161 MERAL ÇOKGAÇ
  7 Umre Kampanyası 01893 HAYDAR USUL
  8 Umre Kampanyası 03508 LEVENT NOHUTÇU
  9 Umre Kampanyası 02208 METİN GEY
10 Umre Kampanyası 01977 ZEYNEP SIZMA
İkramiyeyi teslim alabilmek için asil talihlilerin  07/11/2017 tarihine 
kadar, yedek talihlilerin 22/11/2017 tarihine kadar Şems-i Tebrizi 
Mah. İstanbul Cad. Ay İşhanı Kat:2 No:123/201 Karatay /KONYA  
adresine  veya  0332-351 22 31  veya  0332-353 53 61  nolu telefonlara 
başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 13/12/2017 
olup Piyangoya itiraz süresi 28/12/2017’dir. 
(Bu ikramiyelerin kullanım tarihleri 23/11/2017 – 13/12/2017 tarihleri 
arasındadır. )



Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, Türkiye Yazarlar 
Birliği Konya Şubesi ve 
Konya Kültür ve Turizm 
Derneği işbirliğiyle bu yıl 
Feyzi Halıcı anısına düzen-
lenen Uluslararası Konya 
Aşıklar Bayramı Mevlana 
Kültür Merkezinde gerçek-
leştirildi. Jüri üyeliklerini 
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, 
Doç. Dr. Sinan Gören, Yrd. 
Doç. Dr. Aziz Ayva ve Os-
man Zabunoğlu’nun yaptığı 
programa Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Mahmut Sami Şa-

hin, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 

Konya Şube Başkanı Hayri Erten, 

Konya Kültür ve Turizm Derneği 

Başkanı Seyit Küçükbezirci,-
Büyükşehir Belediyesi Basın 
ve Halkla İlişkiler Daire Baş-
kanı Ahmet Köseoğlu ile Bü-
yükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanı Mü-
cahit Sami Küçüktığlı, yazar-
lar, akademisyenler,  aşıklar 
ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesi 
Mevlana Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen programın açı-
lışında konuşan TYB Konya 
Şube Başkanı Hayri Erten, 

“İlki 1966 yılında yapılan aşıklar 
bayramında bugüne tam 51 yıl 
geçti.  Konya’nın kültür meşalesi 
olan rahmetli Feyzi Halıcı bu bay-
ram ile çok önemli adım atmıştı. 

O toplumuzun bağrında yük-
selen aşıklarımızın sanatlarını 
edebi sanatlar ile birlikte musiki 
ile birleştiren, aşık atışmalarının 
yok olup gitmemesi için, devam 
etmesi i ve gündemimizden  düş-
memesi için aşıklar bayramını 
düzenlemişti. Aşıklar bayramın 
Konya’da gerçekleştirmesi olduk-
ça anlamlıdır.  

Zira Konya Buhara,Horasan, 
Medine,Kahire ve İstanbul kültü-
rünün sentezlendiği , böylece çok 
yönlü unusurların bir arada huzur 
içerisinde yaşamasına imkan ta-
nıyan medeniyetin tecrübe edildi-
ği  ve bu bağlamda güçlendiği bir 
merkezdir. 

 Başka bir ifade ile batı ile do-
ğuyu karşılaştıran ve buradan in-
sanlığa huzur sunan  medeniyete 
kaynaklı etmiştir. Aşıklar ve onla-
rın icraları da işte bu övünç kay-
nağımız ve yaşam şiarımız mede-
niyetimizin bir parçasıdır” dedi.

Konya Kültür ve Turizm Der-
neği Başkanı Seyit Küçükbezirci, 
aşıkları Anadolu’nun mübarek 
insanları olarak nitelendirerek, 

“Tam 4 bin yıllık Türk tarihinin 
içerisinde savaşçılarımızın önün-
de arkasında hep aşıklarımızın 
DNA’ları, genleri vardı. Acıları-
mızı dillendirdiler, düğünlerimizi 
neşelendirdiler. Bugün buraya 
geldikleri için hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Mahmut Sami Şahin de, 
Aşıklar Bayramı’nın daha uzun 
yıllar sürmesi temennisinde bu-
lunarak, “Gün içerisinde şehrin 
dört ayrı noktasında aşıklarımız 
meydan atışmalarında bulundu. 
11 farklı ilden ve 5 ülkeden katı-
lan halk ozanlarımız kahramanlık 
türküleri seslendirecek.  

Bu bayram 51 yıl önce 1966 
senesinde  değerli halk ozanı Fey-
zi Alıcı tarafından düzenlenmiş-
tir. Bugün 51.cisi düzenlenen bu 
aşıklar bayramı da yine rahmetli 
Fevzi Alıcı anısına düzenlenmiş-
tir.  Konya kültür dolu bir gün 
geçirecek. Yurt içinden ve yurt 
dışından programa katılan aşık-
larımıza çok teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Türkiye ile birlikte Kırgızistan, 
Kazakistan, Azerbaycan, Doğu 
Türkistan ve Irak’tan da halk 
ozanlarının katıldığı programda 
sahne alan aşıklar, vatan, ezan, 
şehitlik, bayrak, birlik ve beraber-
lik üzerine koçaklamalar ve güzel-
lemeler yaptı. 

Programda gerçekleştirilen 
atışmalar ve dudakdeğmez ya-
rışması izleyicilere  neşeli anlar 
yaşattı. 

51. Konya Aşıklar Bayramı 
kapsamında Kültürpark, Mevlana 
Meydanı, Zafer Meydanı ve Kılı-
çarslan Gençlik Merkezi’nde de 
meydan atışmalar gerçekleştiril-
di.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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ÖZÇİĞDEM KURUYEMİŞ GIDA 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4.Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık 
Mh. 410 Nolu Sk. No:2 Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 342 64 90

ELEMANLAR ARANIYOR
*Şehir içinde ve dışında ürün 

dağıtımı yapabilecek E Sınıfı Ehliyeti 
ve SRC Belgesine sahip deneyimli 

ŞOFÖR; 
*Forklift sertifikası veya G sınıfı 

belgeye sahip Forklift Operatörü;
*Vasıflı/Vasıfsız olmak üzere 

personel alımı olacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Çarman Sokak No:9

Tel:0332 248 39 00

ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde 
DOLGUN MAAŞLA
çalıştırılmak üzere; 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

KAYNAKÇI elemanlar aranıyor.

SSK + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Uluslararası Konya Âşıklar Bayramı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören programda aşıklar, vatan, ezan, şehitlik, bayrak, birlik ve 
beraberlik üzerine koçaklamalar ve güzellemeler yaptı. Uluslararası Âşıklar Bayramı’na aşıklar ile çok sayıda vatandaş katıldı

Âşıklar, Konyalılar ile buluştu

Hayri Erten Mahmut Sami Şahin

Türkiye ile birlikte Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Doğu Türkistan ve Irak’tan da halk ozanlarının katıldığı programda 
sahne alan aşıklar, vatan, ezan, şehitlik, bayrak, birlik ve beraberlik üzerine koçaklamalar ve güzellemeler yaptı. 
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‘Akşehir, şehir kimliği kazanmıştır’
Konya Büyükşehir Belediyesi 

ile Konya Fikir ve Sanat Adamları 
Derneği ve S.Ü. Selçuklu Araştırma 
Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği 
Yaşayan Konya Hafızası İkindi Soh-
betlerinde bu hafta Akşehir Müze 
Müdürü Ömer Faruk Türkan ve 
Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli 
tarafından “Geçmişten Günümü-
ze Akşehir” konulu bir konferans 
verildi. Koyunoğlu Müzesi Müdürü 
Hasan Yaşar selamla konuşmasında 
“ Bu programda Akşehir kültürünü 
Konya’ya tanıtmak amacındayız. 
Konya hafızası oluşturularak araştır-
macılara sunuldu. Hazırlanan Konya 
Ansiklopedisinde ilçelerimize de yer 
verdik.” dedi.

Açış konuşmasında Akşehir 
Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya 
“Akşehir mimarisi, tarihi yerleri ve 
yeşilliğiyle bir bütün oluşturuyor. 3,5 
yıllık başkanlığım sırasında Nasret-
tin Hoca Mizah Köyü ihalesini yap-
tık. Büyükşehir belediyesinin deste-
ğiyle tarihi eserler restore edilmiş, 
şehrin alt yapısının büyük bir kısmı 

tamamlanmıştır. Çorba çeşmesin-
den günde 600 kişiye çorba ikram  
ediyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi 
faaliyetlerine devam ediyoruz” dedi.

Konya Müzeler Müdürü Yusuf 
Benli, konuşmasına Akşehir’in ilk 
göz ağrısı olduğunu Akşehir’in Yal-
vaç, Ilgın ve Yunak’a benzemediğini 
kültürel yapısının farklı olduğunu 
belirterek tarihî eserleri hakkında şu 
bilgileri verdi: “Akşehir’de Roma dö-
nemine ait eserler yerin altındadır. 
13. yüzyıl yapıları günümüze ulaş-
mıştır. Taş Eserler Müzesi, Sahip 
Ata Medresesi olarak da bilinmek-
tedir. Mescit, türbe, hankâh, imaret 
ve çeşmeden oluşan bir külliye şek-
linde inşa edilmiş olmasına rağmen 
bugün yalnızca medrese, mescit ve 
türbe kısmı sağlamdır. Yapı eskiden 
Darüşşifa olarak kullanılmıştır. Ki-
tabede yapının, 1250 yılında Sahip 
Ata tarafından yaptırıldığı anlaşıl-
maktadır. Seyyid Mahmud Hay-
rânî Türbesi ve Ferruhşah Mescidi, 
Sultan Dağları’nın eteğine ve şimdi 
yok olan Akşehir Kalesi’nin içine 

yapılmıştır. Sandukası, Türk-İslam 
Eserleri Müzesi’ndedir. Ferruhşah 
Mescidi; Ankara Meydan Savaşı’n-
dan sonra Yıldırım Beyazıd’ın Timur 
tarafından tutulduğu yerdir. Güdük 
Minare Mescidi inşaatında devşirme 
malzeme, tuğla ve moloz taş kulla-
nılmıştır. Küçük Ayasofya Mescidi; 
kare planlı ve tek kubbeli yapının 
duvarları yükseltilerek üzerine, ya-
pıyı dıştan örten piramidal bir çatı 
inşa edilmiştir. Kızılca Mescidi yapı, 
süsleme bakımından, sade özellikler 
gösterir. Dikkat çeken süslemeler, 
kapı kanadında toplanmıştır. Tarihi 
Arasta Çarşısı bir ticaret merkezidir. 
Geleneksel zanaatları barındırmak-
tadır. Mezar taşları bizim tapu kay-
dımızdır. Ahi Celal Mahallesi 700 
yıllıktır. Osmanlının son döneminde 
21 medrese bulunmaktadır” dedi.

Program sonunda Yusuf Benli‘ye 
Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih 
Akkaya, Ömer Faruk Türkan’a ise 
Dr. Hasan Özönder tarafından gü-
nün anısına hediyeleri takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Beğenilmek güzel 
duygu.

Değerlendirilmek, 
değer olduğumuzun bize 
bildirilmesi ise belki de 
yaşadığımızı,  hissetmenin 
en güzel anı.

Kendimizi değerlen-
direbilmek, değerlerimizin 
farkına varmak ise insanın 
belki de en güzel marifeti.

Bu marifet ile insan 
kendi gerçeğine ulaşır.

Bu kadar güzel, bu kadar özel bir 
mekanizma taktir etmek.

Değerlendirmek, değer vermek, 
ölçmek, ölçebilmek muhteşem beceriler. 
Maliyeti sıfır, katma değerinin de sınırı 
yok.

Bu becerinin çok az bir kısmını bile 
öğrenebilsek;  birçok kırgın dostluk, aile, 
batan şirket, gelişmeyen belde ,şehir, 
ülke kalmayacak.

Taktir etmek aslında insana verilmiş 
en kuvvetli inisiyatif yetkisi. 

Doğruyu, gerçeği, tercih edebilme 
becerisi.

Elbette doğru yönde ve amaçta kul-
lanılırsa.

Bilinçli, bilgiye ve deneyime dayalı, 
kuvvetli gözlemi içeren bazen çok zaman 
alabilen bir duruş , irade.

Analitik bakış açısı,  derin muhake-
me ve tevazu ile sadece anlık değil evren-
sel sonuçlar doğurabilecek yetenek.

İnsanı, doğru kullanınca kemalata 
götüren, insanı , insanlık makamına 
oturtabilecek bir özellik.

Elbette bunun için biraz zahmet ge-
rekiyor.

Kendimize ve çevremize dikkat kesil-
memiz, çevremizle uyumlu hale gelme-
miz gerekiyor.

Taktir edebilmek ne yapar?
Mesela en basitinden evcil hayvanla-

rı eğitirken, atları, köpekleri, kuşları, hatta 
ayıları, kartalları ; onların gösterdiği per-
formans karşılığında sevip okşayıp, ödül-
lendirince  istediğimiz şeyleri yapıyor.

İyi bir ilkokul  hocası, okula yeni 
başlayan çocuklara okuma öğretirken 
zaman zaman güzel sözler, şefkatli dav-
ranışlarla, ve onların da kendisini ölçe 
bileceği ödüllerle okumayı özendiriyor-
lar. Mesela Hoca, her öğrenci için çizilip 
panoya asılan elmaları, okuma gerçek-
leştikçe kızartarak öğrenciyi hem bir he-
def hem bir ödülle teşvik etmiş oluyor. 
Sonunda taktir edilen öğrenci daha bü-
yük başarılara yöneliyor.

Burada öğrenci yanında hocanın te-
vazusu,  bilgisi öğrenciye telkin ettiği gü-
ven çocuğun gelecekteki kariyerine muh-
teşem bir başlangıç yapmasını sağlıyor.

Taktir etmek, burada olduğu gibi 
hayatımızın her evresinde mükemmel 
itici güç.

Okulda öğrenciyi, evde evladı ve eşi, 
belediyede  çalışanı ,siyaset arenasında  
politikacıları taktir etmek insana en önce 
yaşama sevinci ve azmi aşılar. Tabi ki 
doğru taktir etmek. 

Elbette etik değerleri, performansı, 
liyakati, samimiyeti ,yaptığı işe bakış açı-
sını dikkate alarak.

Bazen diyorum ki, her köy, belde, 
ilçe şehir, Büyük kent kendi içinden 
çıkmış insanların özelliklerini değerlen-
direbilseler, taktir etseler  memleketimiz 
muhteşem olurdu.

Mesela, burada en 
büyük engelin  bölgesel 
güç mücadelelerinin , kısır 
politik çekişmelerin oldu-
ğunu düşünüyorum.

Kendisinden yetenekli 
insanların göreve gelmesi-
nin önünü kapıyor.

Bu ailede, devlet ku-
rumunda, her türlü orga-
nizasyonda ve şirketlerde 
maalesef güç mücadelesi-

ne kurban ediliyor.
Biz taktir edilmeyi seviyoruz da taktir 

etmeyi beceremiyoruz yapmıyoruz.
Bu belki de olgunlaşmamızın eksik-

liğinden, eksik kalan yanlarımızdan, öz 
güven duygumuzun gelişmemesinden 
olabileceği gibi, 

Doğru  hedefi oluşturamamak, için-
de bulundurduğumuz potansiyeli, doğru 
değerlendirememek, dolayısı ile geleceğe 
yönelik etkili plan ve projelerimizin olma-
masından kaynaklanıyor.

Doğru hedef olmayınca, yani ger-
çekte bulunduğumuz şartlardan ne 
istediğimizi net konumlandıramayınca 
sonuç olarak odaklanma sorunu da ya-
şıyoruz.

Doğru odaklansak bile hedefe gö-
türecek ekibi doğru yönlendiremiyoruz. 
Motive edemiyoruz

Sonuç olarak ortaya sürpriz başa-
rısızlıklar çıkıyor. Sevineceğimiz yerde 
mutsuz bir yaşamımız oluyor.

Aslında insanların yaşama, işe kat-
kılarını doğru değerlendirebilir, onların 
performanslarını doğru ölçebilirsek, 
onlara kariyerine dair gerçekçi hedefler 
koyabilirsek insanın bulunduğu ortama 
bakış açısı tamamen değişecektir.

Bu elbette eleştirilmemek anlamını 
taşımıyor, doğru eleştiri de bir taktir edil-
medir, gelecekteki daha büyük bir başarı-
sızlığın önlenmesidir. Yapıcıdır.

İyi davranışlar ödüllendirip, başarı 
taktir edilerek verimlilik ve mutluluk 
büyütülürken, eksik yanlarımız azaltılarak 
yine başarıyı ödüllendirmiş oluruz.

İnsanlar içinde bulundukları ortamda 
geleceğe dair düşler kurabiliyorsa, bu 
konuda içinde bulunduğu ortamla ortak 
paydalar geliştirebiliyorsa o  zaman o 
kişi bulunduğu ortama odaklanabiliyor 
demek.

Endişeleri kaybolmuş veya azalmış 
insanların  düşünebilme kabiliyetleri ve 
kapasitesi artar. Bakış açısı genişler.

Hatta insan kendi bilmediği yetene-
ğini keşfeder,

Kendi özgüvenine ulaşan insanın 
keşif kabiliyeti gelişir.

Ya insan sadece taktir edilmek 
istiyor, taktir etmek aklına gelmiyorsa 
,sadece kendi beklentilerini düşünüyor 
başkalarına empati kuramıyorsa;

Bu insan ailede, okulda, devlette, 
siyasette, şirkette nerede olursa olsun 
yönetici ya da işin maliki ise, sorumluluk 
altında olduğu kurumun önündeki en 
büyük engeldir.

Hem sorumluluk altında bulun-
durduğu yeri, hem de kendisi uçuruma 
doğru sürükleyen insan konumundadır.

İnsanın kalbine dokuna bilmek, onu 
ruhen işini yapabilir hale getirebilmek onu 
kendi il işinde buluşturmak demek, bu da 
insanı  keşif noktasını harekete geçiren en 
büyük liderlik ve yöneticiliktir

TAKTİR ETMEYİ BİLEN BAŞARININ ÜSTADI OLUR

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Özboyacı Altın tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen ve yaklaşık bin 500 kişinin 
katıldığı Altın Harfler Okuma Yarışması’nda dereceye giren yarışmacıların ödülleri düzenlenen program ile verildi

Özboyacı Altın, kitap
okuyanları ödüllendirdi!

Sosyal sorumluluk projeleri ile 
dikkat çeken Özboyacı Altın, düzen-
lediği  Altın Harfler Okuma Yarış-
ması’nın ardından ödülle sahiple-
rine dağıttı. Yetişkinler ve çocuklar 
için olmak üzere 2 kategori ile dü-
zenlenen kitap okuma yarışmasının 
ödülleri düzenlenen tören ile tak-
dim edildi. 

Özboyacı Altın Merkez Şubesin-
de düzenlenen ödül törenine Özbo-
yacı Altın Yönetim Kurulu Üyesi Ya-
sin Özboyacı, Özboyacı Altın Halkla 
İlişkiler Sorumlusu Munise Ögeç,  
ile yarışmada dereceye giren yarış-
macılar katıldı.  

Ödül törenin ardından konu-
şan Özboyacı Altın Yönetim Kurulu 
Üyesi Yasin Özboyacı, “Özboyacı 
altın olarak sosyal sorumluluk pro-
jelerini önemsiyoruz. Amacımız sa-
dece para kazanıp, ticaret yapmak 
değil düzenlediğimiz sosyal sorum-
luluk projeleri ile örnek olmak. Fir-
ma olarak daha önce ağaçlandırma 
çalışmaları yapmıştık, geleneksel 
hale gelen Annelerimiz için Anneler 
Günü’nde kompozisyon yarışma-
ları yaptık. Bu yarışmayı da aslında 
Dünya Okuma Günü için düşün-
müştük. Ama Dünya Okuma Günü 
yaz tatiline denk geldi. Vatandaşlar 
tarafından daha sonra yapılma-
lı talepleri geldi. Konyalı vatandaş-
larımızın yarışmamıza göstermiş 
olduğu ilgi ve alakadan oldukça 
memnunuz. İnşallah önümüzdeki 
senelerde de bu yarışmalarımız ge-
leneksel hale gelerek devam ede-
cek. Bazı hocalarımız aradı kitapla-

ra erişemedik, öğrenciler katılmak 
istiyor diye. Bizde buradan ilçelere 
ve köylerimizdeki okullara talepleri 
üzerine kargo ile kitapları gönder-
dik. Buda yaptığımız işin daha güzel 
olduğunu ortaya koydu. Özboyacı 
Altın olarak bu projelerimiz hızla 
devam edecek” dedi.

Yarışmada dereceye girenlere 
dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tab-
let ve kitap okuma LED ışığı verildi. 

“ALTIN HARFLER OKUMA YARIŞ-
MASI” İSİMLİ ÖDÜLLÜ YARIŞMADA 
1. KATEGORİDE DERECEYE GİREN 

YARIŞMACILAR
Esra İlhan
Sümeyye Oral
Nazife Ertürk
Süleyman Sarıorman
Emre Ertürk
Sevilay Aydın Zengin
Merve Yeniay
Alim Köse
Tamer Erol
Yağmur Kesmik
Mustafa Tekeli
Betül Eyyüpoğlu
Melike Uğurlu
Muhammet Hakan Açıkgöz
Alpaslan Peker
Hülya Bakışlı
Rahmeta Baş
Leyla Seyhan
Serdar Şerif Gürkan
Hatice Yıldız
Özkan Kılıç
Uğur Ay
Ayşenur Coşan
Abdullah Keyha
Zeynep Deresoy

Mustafa Yavuz
Esra Seyhan
Mehmet Soybelli
Hasan Ayhan
Meliha Peker Köse
Güler Peker
Zahide Sena Gündüz
Fatma Peker
Sena Kılınçel
Büşra Tezel
Eda Tan
Burhan Özen
Hatice Kibar
Sevinç Özkan
Yasemin Uslu
Murat Çatman
Rabia Esenboğa
Emel Gül Ertuğan
Ayşe Zengin Alp
Nur Demirci
Yusuf Sinan Baloğlu
Sümeyra Tekin
Mustafa Ensar Yüceer
Fadim Kas
Mahmut Furkan Öztok

“ALTIN HARFLER OKUMA YARIŞ-
MASI” İSİMLİ ÖDÜLLÜ YARIŞMADA 
2. KATEGORİDE DERECEYE GİREN 

YARIŞMACILAR
Mustafa Berktuğ Zengin
Enes Akalın
Esra Şeyma Özkılavuzoğlu
Fatma Killik
Emine Reyyan Cömert
Azra Dereli
Şerafettin Sertuğ Zengin
Hafsa Mert
Esma Rüveyha Kızılca
Ahmet Abdullah Özkılavuzoğlu
Enes Varan

Ahmet Cahit Önend
Yasin Mehmet Yapar
Rumeysa Aydın
Merve Urgancı
Alper Yıldırım
Ahmet Cansever
Mustafa Kağan Çelik
Zehra Çelikoğlu
Ahmet Canlı
Uhud Hamza Akkök
Sedat Hemek
Muhammed Enes Bayram
Ahmet Çolakoğlu
Havva Sude Yiğitbaşı
Rumeysa Ecer
Enes Babacan
Yusuf Talha Çorum
Umut Talha Berberoğlu
Hasan Eser
Şeyma Sueda Özceylan
Nur Kardelen Özdemiroğlu
Furkan Gederet
Abdullah Enes Atıcıgil
Zülal Aylin Kılıç
Yusuf Emirhan İşçi
Beytullah Gözel
Seher Nisa Oğuz
Sevinç Nur Dogru
İrem Melike Genç
Musa Mert Pektemir
Zehra Hazal Haştar
Abdullah Harun Karadeniz
Sema Mırısoğlu
Fatıma Zehra Abanuz
Süreyya Gizem Göktuğ
Enise Sena Tosun
Asude Zehra Ekenoğlu
Elif Zaza
Ayşe Nur Kayar
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Yarışmaya dereceye giren yarışmacıların ödülleri Özboyacı Altın Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Özboyacı tarafından takdim edildi.



 Adige Dil Derneği (ADDER) tara-
fından Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Il-
gın Belediyesi’nin katkıları ile hayata 
geçirilen İhsaniye Kültür Merkezi tö-
renle açıldı.  Türkiye’den ve dünyanın 
farklı ülkelerinden çok sayıda Çerkes 
kökenli vatandaşın katılımı ile yapılan 
törende konuşan Türkiye Belediyeler 
Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, böyle bir ese-
rin  ortaya  çıkmasında  emeği  geçen 
dernek yönetimini tebrik etti. 
ANADOLU KÜLTÜRLER HARMANIDIR 
Anadolu’da  yaşayan  insanların 

tamamının  iki  ana vatanı  olduğunu 
kaydeden Başkan Akyürek, şöyle de-
vam etti: “Birisi doğduğu, annesinin 
babasının doğduğu,  ilk kökenlerinin 
bulunduğu  yerdir.  Bu  bazen  Tür-
kistan’dır,  Balkanlardır,  dünyanın 
değişik  yerleridir.  Hepimizin  ortak 
ikinci  vatanı  ise  Anadolu’dur.  Os-
manlı’nın  yıkılmasıyla  46  bağımsız 
devlet  oluştu.  Dünyanın  neresinde 
bu  topluluklardan  dara  düşen  ol-
muşsa  ana  kucağına  gelmiştir  ve 
Anadolu’da  buluşmuştur.  Burası 
bir  kültürler harmanıdır. Geçtiğimiz 
yüzyıl bir felaket, yıkım asrıydı. Gö-
nül  coğrafyamızın  her  bölgesinde 
insanlarımız acı çektiler. Şimdi artık 
yeniden  diriliş,  yeniden  ayağa  kal-
kış dönemini yaşıyoruz. Ecdadımızın 
gönül  coğrafyamızdan  çekilmesiyle 
birlikte ortaya çıkan sıkıntılar yaşan-
maya devam ediyor. Yeniden birlikte 
yaşama kültürünün, hakkı üstün tu-
tan bir anlayışın hakim kılınması için 
hep birlikte mücadele vermemiz ge-
rekiyor. Türkiye’nin bu konuda özel 
sorumluluğu var. Bu birikimi Türkiye 
taşıyor.”  Böyle bir kültür merkezine 
hep birlikte vesile oldukları için mut-

lu ve gururlu olduğunu belirten Baş-
kan Akyürek, “Haziran sonuna kadar 
mahallemizin  içiyle birlikte hem yol 
genişletme  hem  asfalt  çalışmasını 
tamamlayalım.  Mahallenin  içini  as-
falt ve kilitli taş yapalım. Kültür Mer-
kezinde  kültürümüzün  yaşatılması 
konusunda elimizden geleni yapmak 
isteriz. Ayrıca Konyamızdaki Çerkes 
köyleri ile ilgili bir çalışmayı da ger-
çekleştirelim. Şeyh Şamilin torunları-
na hizmet bir şereftir” dedi. 
Mahalle  sakinlerinin  çoğunluğu-

nun isim konusunda teklif getirmesi 
halinde mahalleye  eski  isminin  ve-
rilmesi  konusunu  Büyükşehir  Mec-
lisi’nde  değerlendireceklerini  kay-
deden Başkan Akyürek, aynı şekilde 
Kulu  İlçesi  Tavşançalı Mahallesi’nin 
talebi üzerine isminin Ömeranlı oldu-
ğunu hatırlattı. Kültürün ve geçmişin 
yaşatılmasının  görevleri  olduğunu 
kaydeden  Başkan  Akyürek,  Kültür 
Merkezi’nin Ilgın İlçesi ve Konya için 
hayırlı olmasını diledi. 

ÖRNEK BİR ESER ORTAYA ÇIKTI 
Samsun  Büyükşehir  Belediye 

Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan 
Tarı’nın Çerkes dilinin kaybolmasını 
önlemek  için  verdiği  mücadelenin 
örnek olduğunu belirterek, Milli Eği-
tim  Bakanlığı’nın  komisyonlarından 
geçirilerek  Latin  harfleriyle  Çerkes 
dilinin  ifade  edilmesi  konusunun 
tescil  edildiğini  dile  getirdi.  Yılmaz, 
“Ali İhsan Bey, bu tesisi yapmak is-
tediğini  belirttiğinde  hemen  Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Ta-

hir Beyi aradım, kendileri ve Ilgın Be-
lediyemiz hemen harekete geçti. Biz 
de Samsun’dan elimizden geldiğince 
katkıda bulunduk. Sonunda bu eser 
ortaya çıktı” dedi. 
AK  Parti’nin  iktidara  geldiği 

günden bu yana ülkemizde yaşayan 
hiçbir  azınlığa  hiçbir  şekilde  ayrım 
yapmaksızın  kültürel  değerlerini  ve 
miraslarını  yaşatmak ve geliştirmek 
adına  gereğini  yaptığını  kaydeden 

Yılmaz, “Çerkesler gibi diğer azınlık-
lar da daha önce görmedikleri oran-
da fırsatlar yakaladılar. Çerkes halkı 
da  bu  hakkı  kullanıyor.  Bir  insanın 
dilini unutmamak, kültürel değerle-
rini unutmamak, kimliğini yaşatmak 
adına verdiği mücadele önemlidir. Bu 
önemli tesisin hayırlı olmasını diliyo-
rum” diye konuştu. 

BAŞKAN AKYÜREK’E VE BAŞKAN 
YILMAZ’A TEŞEKKÜR 

Açılışa katılan Çoğulcu Demokrat 
Partisi Genel Başkanı Kenan Kaplan, 
Çerkes  halkının  bu  coğrafyaya  gel-
diği  günden  itibaren üzerine  düşen 
sorumlulukları büyük bir fedakarlıkla 
yerine getirdiğini belirterek, yok olma 
noktasına gelen Çerkes kültürünü ve 
kimliğini yaşatma konusunda önemli 
eser  olan  kültür merkezinin  hayata 
geçirilmesinde  emeği  geçen  Konya 
Büyükşehir  Belediye  Başkanı  Tahir 
Akyürek’e  ve  Samsun  Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yıl-
maz’a  teşekkür  etti.    Ilgın  Belediye 
Başkanı Mehmet Karahan, ilçenin ve 
mahallenin bir adım daha öne çıkma-

sı adına çok önemli bir ana şahitlik et-
tiklerini vurgulayarak, bu güzel eseri 
ilçeye kazandıran Konya Büyükşehir 
Belediye  Başkanı  Tahir  Akyürek  ve 
Samsun Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Yusuf Ziya Yılmaz’a  teşekkür 
etti. 

DİLİN DEVAMI İÇİN BÖYLE ESERLER 
ÇOĞALMALI 

Çerkes  Dernekleri  Federasyonu 
Genel  Başkanı  Nusret  Baş,  Çerkes-
lerin  bugün  dünyanın  40  ülkesin-
de  tarumar  şekilde  yaşadığını  ama 
büyük  bir  çoğunluğun  Türkiye’de 
yaşadığını  belirterek,  dünyanın  dört 
bir yanındaki Çerkeslere ulaşabilmek 
için  devlet  büyüklerinden  Çerkesçe 
yayın  yapan  televizyon  kanalı  iste-
diklerini ifade etti. Dilin devamı için 
böyle kültür merkezlerinin çoğalma-
sını talep eden Baş, “Bu konuda Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
minnettarlarımızı  sunarak  teşekkür 
ediyoruz” dedi. 
Adige Dil Derneği Başkanı Ali İh-

san Tarı ise, Çerkesler olarak tek fark-
larının dil  olduğunu belirterek,  “Biz 
bu farkımızı korumak istiyoruz. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle bura-
da yazın dil kursları açmak istiyoruz. 
Kaybolan 108 bin kelimemiz var. Bir 
kelimenin bir topluma yerleşmesi 50 
yıl sürüyor. Bu bir güzellik. Tıpkı bah-
çedeki çiçekler gibi. Farklı bir renk sa-
dece.  Geri kalan her şeyde, ülküde, 
vatandaşlıkta beraberiz. Omuz omu-
zayız.  Özellikle  Konya  ve  Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza 
katkıları için çok teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.   Konuşmaların ardın-
dan İhsaniye Kültür Merkezi’nin açılı-
şı protokol mensupları ve katılımcılar 
tarafından hep birlikte yapıldı.
n HABER MERKEZİ 
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Şehit ailesine yeni ev!
Şırnak’ın  Uludere  ilçesinde,  23 

Ağustos  tarihinde  terör  örgütü PKK 
mensuplarınca  düzenlenen  saldırıda 
şehit olan Onbaşı Hüseyin Kavalba-
cak’ın  ailesi  için  büyük  bir  bölümü  
Seydişehir Belediyesi ve Kaymakam-
lık tarafından, iç tefrişatı  hayırsever 
vatandaşlar  tarafından yaptırılan  ev, 
aileye teslim edildi. Kavalbacak ailesi-
ne taziye ziyareti sırasında yeni bir ev 
yapılması konusunda Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal  söz vermişti. Baş-
kanı talimatı ile başlatılan çalışmalar 
kısa sürede tamamlanırken, evin içe-
risi hayırsever vatandaşların yardımı 
ile  donatıldı.Programa  Vali  Yakup 
Canbolat, İl Jandarma Alay Komuta-
nı Albay İsmet Cansaran, İl Emniyet 
Müdürü  Şükrü  Yaman,  Kaymakam 
Aydın  Erdoğan,  Belediye  Başkanı 
Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsav-
cısı Bünyami Korkmaz, İlçe Jandarma 
Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, İlçe 
Emniyet  Müdürü  Kasım  Özdemir, 
İlçe Müftüsü Kemal Demirel, AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa Konurer,  kamu 
kurum  ve  kuruluşlarını  müdürleri, 
daire amirleri protokol üyeleri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.
Anaların çocuklarını askere kına-

lar  yakarak  gönderdiğini  kaydeden 
Belediye  Başkanı  Mehmet  Tutal, 
“Dünya’nın gözbebeği olan bir ülke-
deyiz. Küresel  güçlerin,küresel  terör 
örgütlerinin  hepsinin bu ülkenin üze-
rinde. Bunun için bu toprakların kalıcı 
olabilmesi için şehitler verdik, verme-
ye devam ediyoruz. Bu şahadet  ruhu 
olduğu sürece, sürece hiç bir güç bize 
pranga vuramayacaktır. Bunu da yıl-
lardır  gözlemliyoruz.  Tabi  bu  arada 
acılarımızı oluyor, dertlerimiz , sıkın-

tılarımızı  oluyor.  Şehitler  veriyoruz. 
Şehitlik Peygamberlikten sonra gelen 
en yüce makamdır. Biz ayet hadisler-
den onların ölmediğini cennet nimet-
leri  ile  rızıklandırıldıklarını  biliyoruz. 
Dolayısı  ile onlar  için bir sıkıntı yok. 
Fakat geride kalanların yürekleri , ci-
ğerleri, ister istemez dağlanıyor. Aynı 
acıyı Ketenli Mahallemizde Ali abimiz 
ve ailesi yaşadı. Bizlerde acılarına or-
tak  olmak  düşüncesi  ile  yanlarında 
olduk. Bu binanın inşaatı noktasında 
bir çalışma başlattık. Bu gün tamam-
ladık ve kendilerine teslim etmek için 
burada beraberiz” dedi.
Evlatlarını  vatan  savunmasında 

cennete  uğurlayan  bizim  anne  ve 

babalarımız, kardeşleri de bizim kar-
deşlerimizdir diyen Kaymakam Aydın 
Erdoğan  da,  “Üzerinde  yaşadığımız 
bu  topraklar  kolay  kazanılmadı.  Be-
deller ödendi. Bu bedeli dün ödedik. 
bugün ödüyoruz , yarın da  ödemeye 
devam  edeceğiz.  Vatan  topraklarını 
korumak, aziz şehitlerimizin ailesine 
sahip çıkmak boynumuzun borcudur. 
Bu kapsamda şehidimiz in yakınlarına 
Belediye Başkanlığımız, kaymakamlı-
ğımız,adliye teşkilatımız , hayır sever 
vatandaşlarımızın  yardımı  ile  bir  ev 
yaptırıldı ve teşrif edildi. Ben herkese 
teşekkür  ediyorum”  ifadelerini  kul-
landı. 
 İl Jandarma Alay Komutanı Al-

bay İsmet Cansaran de, “Bizim sözü-
müzü gerçekleştirmemize vesile olan, 
başta Belediye Başkanım ve bu evin 
yapımında katılımcı olan herkese te-
şekkür ediyorum. Biz sadece manevi 
destekte  bulunabildik.  14  aylık  gibi 
kısa bir sürede tamamlandı ve ailemi-
zi mutlu ettiler. Sağılıkla sıhhate otur-
malarını diliyorum” dedi.
“Bugün  sizlere  hitap  etmek  zor. 

Gecen yıl yaşadığımız bir acıyı bugün 
tekrar yaşıyoruz. Birde mutluluğu ya-
şıyoruz.  Seydişehir  kendine  yakışan 
bir çalışmayı ortaya koydu. Bu gün şe-
hidimizin ailesine yakışır bir ev yapıl-
dı. Belediye, kaymakamlık,adliye , ha-
yırsever insanlarımızı hepsi bir araya 

gelerek hayırlı bir eseri ortaya çıkardı. 
Bu birliktelikten bu hayırlı çalışmadan 
dolayı  ben  Belediye  Başkanımıza  , 
Kaymakamımıza, adliye teşkilatımıza 
hayırda  bulunan  ve  buraya  katkıda 
bulunan bütün hayır severlere , tuğ-
lasını  taşıyan  ustasına  kadar  herke-
se  teşekkür  ediyorum.  Bunun  diğer 
ilçelere  ve  yörelere  örnek  olmasını  
temenni ediyorum” diyen Vali Yakup 
Canbolat da şunları kaydetti: “Büyük 
Türk  milleti  dünden  bu  güne,  her 
zaman milli ve manevi değerleri için  
canını , malını seve seve feda etmiş 
bir millettir. Gurur duyduğumuz Kon-
ya’mızın aziz evlatları da milletimizin 
verdiği  her  şerefli  mücadelede  ön 

saflarda  yerini  almış.  İlimiz  ülkemiz 
genelinde en çok şehit veren illerden 
biri  olmuştur.  Şüphesiz  inancımızda 
şahadet çok önemli bir yer tutmakta-
dır. Peygamberlikten sonra en önemli 
manevi mertebenin şehitlik olduğunu 
hepimiz  biliyoruz  ve  inanıyoruz.  Bi-
zim tarihimiz şehit ve  Gazilerimizin 
kahramanlıklarıyla  doludur.  Dolayı-
sı  ile milleti bayrağı vatanı ezanı ve 
devleti için canlarını feda eden bir gül 
bahçesine  girercesine  kara  toprağa 
düşen  başta  şu  an  ailesinin    huzu-
runda  bulunduğumuz  şehidimizin 
ailesi olmak üzere  tüm şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyor ailelerine 
sabrı  cemil  diliyorum.  Devletimizin 
şefkat  ve  himayesinden  öncelikle 
sizlerin emin olmasını isteriz. Şehitle-
rimizin emaneti olan sizlere sahip çı-
kabilmek yapabileceğimiz en önemli 
görevdir. Her zaman yanınızda oldu-
ğumuzu lütfen unutmayınız. Bizler ne 
yaparsak yapalım onların şehidimize 
olan  özlemini  hasretini  dindireme-
yiz. Onların tek tesellileri bu uğurda 
canını  feda eden evlatları gibi vatan 
bayrak ve millet sevgisidir. Bu duygu 
ve düşüncelerle bu evin yapılmasında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum Şehidimizin ailesine de huzurlu , 
mutlu sağlıklı bir ömür diliyor mutlu 
yaşamasını temenni ediyorum Bizler 
her zaman emirlerinizdeyiz.” 
Protokol  konuşmalarının  ardın-

dan katkı sağlayanlara plaketler veril-
dikten sonra evin anahtarı Vali Yakup 
Canbolat, Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal ve Kaymakam Aydın Erdoğan 
tarafından  şehidin babası Ali Kaval-
bacak’a teslim edildi.
n HABER MERKEZİ 

Onbaşı Hüseyin Kavalbacak’ın ailesi için büyük bir bölümü  Seydişehir Belediyesi ve 
Kaymakamlık tarafından, iç tefrişatı  hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan ev, aileye teslim edildi.

‘Şeyh Şamil’in torunlarına hizmet şereftir’



23 EKİM 201714 HABER

‘Filistin’in zaferine tanıklık edecekler’
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) ve Kudüs Açık Üniversitesi or-
taklığında düzenlenen Filistin Mese-
lesi ve Türkiye Uluslararası Kongresi 
kapanış programıyla son buldu. 

Kapanış programında ilk ko-
nuşmayı NEÜ Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Başkanı ve Kongre Düzen-
leme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat 
Çemrek yaptı. Çemrek, Kongrenin 
yapılış sürecinde emeği geçen her-
kese teşekkür ederek böylesi önemli 
bir konunun NEÜ ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmiş olmasından duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi.

Eski Filistin Büyükelçisi Rıbbi 
Halloum ise konuşmasında kong-
rede farklı oturumlarda başarılı 
sunumların yapıldığını, başta NEÜ 
olmak üzere kongreye destek veren 
herkese teşekkürlerini sundu. Kon-
ya’da 1980 yılında Filistin için dü-
zenlenen yürüyüşü hiç unutmadığı-
nı kaydeden Halloum, Konya’nın bu 

anlamda kendisi için başka bir öne-
me sahip olduğunu hatırlattı. Arap 
rejimlerinin kendilerine sırt çevir-
dikleri dönemde, Filistin’in yanında 
yalnızca Türkiye’nin olduğunun altı-
nı çizen Halloum; “Filistin’e verilen 
bu desteklerden şunu anlıyorum ki 
biz zafer elde edeceğiz. Biz değilsek 
torunlarımız, torunlarımız değilse 

onların torunları elbet bu zafere ta-
nıklık edecekler” ifadelerini kullandı. 

İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ül-
keleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal 
Araştırma ve Eğitim Merkezi Ge-
nel Direktörü Musa Kulaklıkaya da 
konuşmasında Filistin halkının her 
uyandıkları gün binbir çeşit insan-
lık dışı zulme uğradıklarını, Müslü-
manlar olarak aynı acıyı paylaşmak 
gerektiğini ifade etti. Kulaklıkaya, 
dünya üzerinde hiçbir işgalin bu ka-
dar uzun sürmediğini hatırlatıp, Ku-
düs’ün en büyük barış ve hoşgörü 
şehri olduğunu sözlerine ekledi. 

Yazar Levent Baştürk ise 20 
Arap 40 İslam ülkesinin İsrail kar-
şısında aciz kaldığını söyleyerek bu 
durumdan üzüntü duyduğunu, tüm 
Müslüman ülkelerin Filistin mesele-
sine karşı daha dik bir duruş sergile-
mesi gerektiğinin altını önemle çizdi. 

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ise kongreye katkı sunan ko-
nuklara ve kongrenin hazırlanma-

sında emeği geçen herkese teşekkür 
ederek konuşmasına başladı. Birçok 
açıdan söylenecek çok söz olduğunu 
belirten Şeker, Filistin meselesinin 
daha özel başlıklar altında ele alın-

ması gerektiğinin önemine değindi. 
Filistin davasının bir hak ile batıl 
mücadelesi olduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, durdukları 
safın net olduğunu, bu duruşun ge-

lecek nesillere aktarılmasının da son 
derece önem arz ettiğini sözlerine 
ekledi.  Program hediye takdimleri 
ve toplu fotoğraf çekilmesi ile son 
buldu.  n HABER MERKEZİ

Eski Filistin Büyükelçisi Rıbbi Halloum

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, uluslararası öğrencilerin gittikleri ülkelerde 
kardeşlik köprüsünü kuracağını ve ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendireceklerini söyledi

‘Ülkeler arasında barışın 
temsilcileri olacaklar’

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
dünyanın farklı ülkelerinden öğrenim 
görmek için Konya’ya gelen öğrenci-
leri bir araya getirdi. 

Programa AK Parti Konya Millet-
vekili Hacı Ahmet Özdemir, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek, Filistin El Halil Belediye Başkanı 
Tayser Abusnieneh, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, Konya Gıda ve Ta-
rım Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş, KTO Karatay 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Çağatay Ünüsan, KOSKİ Genel 
Müdürü Ercan Uslu, Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Bölge Müdürü Mehmet Sor-
gun, Uluslararası Öğrenci Dernekleri 
Federasyonu Başkan Yardımcısı Sel-
man Duran, üniversitelerin Türkçe 
ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi yöneticileri ile okul mü-
dürleri, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. 
4 BİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİYE EV 

SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tahir Akyürek, her yıl Konya’yı teş-
rif eden, Konya’da eğitime başlayan 
uluslararası öğrencilerle buluştukla-
rını belirterek, bu buluşmaların hem 
tanışmaya hem de görüş alış verişine 

vesile olduğunu dile getrdi. Konya’da 
uluslararası öğrenci statüsüyle oku-
makta olanların sayısının gün geç-
tikçe arttığına dikkat çeken Başkan 
Akyürek, şu anda 4 bine yakın ulus-
lararası öğrenciye ev sahipliği yaptık-
larını söyledi. 

Uluslararası öğrenci statüsünde 
olan üniversite öğrencilerinin toplu 
ulaşımdan ücretsiz yararlandıklarını 
hatırlatan Başkan Akyürek, Konya’ya 
farklı ülkelerden yeni gelen öğrenci-
ler için Konya Rehberi çıkardıklarını 
da ifade etti. 
KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ OLACAKSINIZ 

Öğrenciler için yeni eğitim ve öğ-
retim yılının hayırlı olmasını dileyen 
Başkan Akyürek, “Uluslararası öğ-
rencilerimizin gittikleri ülkelerde, şe-
hirlerde dostluk köprüsünü, kardeş-
lik köprüsünü kuracağını biliyorum. 
Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri sizler 
güçlendireceksiniz. Böylece insanlar 
arasında, Müslümanlar arasında ve 
ülkeler arasında barışın temsilcileri 
olacaksınız. Bu duyguyla bu yıl eği-
tim ve öğretime başlayacak olan tüm 
kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hoş 
geldiniz, sefalar getirdiğiniz” diye ko-
nuştu. 

TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN İÇİN 
YAPTIKLARINI TAKDİR EDİYORUZ 

El Halil Belediye Başkanı Tayser 
Abusnieneh, Konya’nın kardeş şehri 
olan El Halil’in Kudüs’ün kapısı ol-
duğunu ve en büyük zulmün orada 
yaşandığını belirterek, Filistin ve Tür-
kiye arasında ayrılmaz bir kardeşlik 
bağı olduğunu söyledi. Türkiye’nin Fi-
listin için yaptıklarını takdir ettiklerini 
kaydeden Abusnieneh, bulunmaktan 
mutluluk duyduğu Konya’daki misa-
firperverlik için teşekkür etti. 

HAYALLERİNİZİ 
GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİNİZ 

BİR ŞEHİR 
Necmettin Erbakan Üniversite-

si Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
kendi ülkelerinden öğrenim görmek 
için Konya’ya gelen bütün öğrenci-
lerin burada yabancılık hissetmeden 
okumalarını istedi. Şeker, Konya’nın 
öğrencilerin geleceğe yönelik hayal-
lerini gerçekleştirebilecekleri bir şehir 
olduğunun altını çizdi. 

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ise konuşmasında, uluslararası 
öğrenci olmanın ve başka bir ülkede 
eğitim almanın kendi içerisinde bir-
çok sıkıntıyı yaşamak anlamına geldi-
ğini ve kendisinin de 3 farklı ülkede 
eğitim almış biri olduğunu söyledi. 
Rektör Prof. Dr. Şeker, yeni kurulan 
bir üniversite olmalarına rağmen 93 

ülkeden öğrencilerinin bulunduğunu 
ve bin 200 öğrenciyi geçtiklerini söy-
leyerek, “Bunlarında 3’te 1’i yüksek 
lisans ve doktora öğrencisiyse bu çok 
önemli bir gelişmedir. Emeği geçen 
başta Cumhurbaşkanımız olmak üze-
re herkese teşekkür ediyorum. İnşal-
lah sorunlarımız gederek azalmış ve 
mezunlarımız çoğalmış bir şekilde 
bu programlar devam eder. Gittiği-
miz ülkelerde gördüğümüz öğrenci-
lerimiz bizim gönül elçimiz. Bunun 
maddi bir karşılığı yok. Hocalarımızı, 
öğrencilerimize her anlamda iyi eği-
tim verilmesi için teşvik ediyoruz. 
Türkiye’nin her üniversitesinde bunu 
görüyoruz, mutlu oluyoruz. Ön lisans, 
lisans, lisansüstü alanlarda öğrenci-
lerden geri bildirimleri alarak o sorun-
ları çözmeye çalışıyoruz. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Cumhur Çök-
müş, öğrenimini Konya’da sürdüren 
uluslararası öğrencilerin hepsinin 
gelecekte ülkelerinde Konya’yı temsil 
edeceklerini belirterek, hepsine eği-
tim hayatlarında başarılar diledi. 

Programda öğrencilerin Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ve ney dinletisi ile ken-
di ülkelerine ait çeşitli gösterileri yer 
aldı.  n HABER MERKEZİ 

‘Kudüs işgal altındaysa İslam 
şehirleri özgür olamaz!’

Filistin El Halil Belediye Başkanı 
Tayser Abusnieneh, Konya Büyük-
şehir Belediyesi’ni ziyaret ederek 
Başkan Tahir Akyürek ve AK Parti 
Konya Milletvekili Hacı Ahmet Öz-
demir ile görüştü. Filistin davasının 
ümmetin davası olduğunu belirten 
Başkan Akyürek, “Kudüs işgal altın-
daysa tüm İslam şehirleri kendisini 
hür kabul edemez” dedi.

 “Filistin Meselesi ve Türkiye” 
Uluslararası Kongresi’ne katılmak 
üzere Konya’da bulunan El Halil Be-
lediye Başkanı Tayser Abusnieneh, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek’i ziyaret etti. 

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek, Filistin 
davasının hem Türklerin, hem Tür-
kiye dışındaki insanların ve bütün 
ümmetin bir davası olduğunu söy-
ledi. 

FİLİSTİN DAVASININ YANINDAYIZ 
“Filistin meselesi çözülmeden 

Ümmet-i Muhammet rahat ede-
mez” diyen Başkan Akyürek, “Ku-
düs işgal altındaysa tüm İslam şe-
hirleri kendisini hür kabul edemez. 
Kudüs şu an Yahudi işgali altında. 
İslam şehirleri kendilerini hür ka-
bul edemez bu durumda. Kudüs 
hürriyetine kavuşuncaya kadar mü-
cadele devam etmelidir. Kudüs’ün 
başkent olduğu bir Filistin devleti, 
bağımsız Filistin devleti kurulunca-
ya kadar mücadele devam etmeli-
dir. İşgalciler tarafından kendi ana 

vatanlarında mülteci durumuna 
düşürülen Filistinli insanlarımızın 
davasının yanındayız” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi İle 
El Halil Belediyesi arasındaki ilişki-
lerin geliştirilmesini arzu ettiklerini 
belirten Başkan Akyürek, böylece iki 
şehir arasında işbirliğini ve yardım-
laşmayı artırabileceklerini ifade etti. 

HZ. İBRAHİM’İ 
TEMSİL EDEN ÜMMETİZ 

El Halil Belediye Başkanı Tayser 
Abusnieneh ise, Konya ile karşılıklı 
yardımlaşma ve tecrübe paylaşı-
mına önem verdiklerini belirterek, 
Konya’nın El Halil’e destek olması-
nın İsrail’e bir mesaj olacağını kay-
detti. El Halil’de sürekli göz altında 
bulunduklarını vurgulayan Abus-
nieneh, daha önce idama mahkum 
edilerek İsrail hapishanelerinde ya-
tan, afla kurtulan biri olarak beledi-
ye başkanı seçilmiş olmasının değe-
rinin büyük olduğunu söyledi. 

Ziyarete katılan AK Parti Konya 
Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir 
de “İbrahim Halilullah, Kur’an-ı Ke-
rim’de bizim için örnek gösterilen 
şahsiyetlerden bir tanesidir. Yahu-
dilerin de Hristiyanların da atasıdır. 
Fakat Yahudiler ve Hristiyanlar Ha-
niflik vasfını yitirmiştir. Biz bugün 
İbrahim Aleyhisselam’ı temsil eden 
tek ümmetiz. İbrahim Halil’in şeh-
ri El Halil ile Konyamızın ilişkilerini 
geliştirmesi beni son derece mutlu 
eder” diye konuştu.
n HABER MERKEZ

Konya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın farklı ülkelerinden öğrenim görmek için Konya’ya gelen öğrencileri bir araya getirdi.



Türk Girişim ve İş Dünyası Kon-
federasyonu’nun (TÜRKONFED), UN 
Women (Birleşmiş Milletler Kadın 
Birimi) ve UNDP (Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı) işbirliğiyle 19 
düzenlenen,“Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedeflerinde Kadının Rolü” ana 
temalı zirveye Konya’dan da, Konya 
İş Kadınları Derneği (KİKAD) Üyeleri 
katıldı.

Zirve hakkında bilgi veren KİKAD 
Başkanı Avukat Zeynep İspir Aktu-
na, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fat-
ma Betül Sayan Kaya’nın katılımıyla 
gerçekleştirilen zirvenin, kadınların 
hayatın her alanında güçlenmesinin 
ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
giderilmesinin sürdürülebilir kalkın-
ma hedeflerine ulaşmadaki öneminin 
mercek altına alındığını belirtti.

Dünyanın farklı ülkelerinden çok 
sayıda üst düzey yönetici ve kadın 
girişimcilerle birlikte Konya’dan da 
KİKAD üyeleri olarak zirveye katılım 
sağladıklarını söyleyen Başkan Aktu-

na, “Bu zirve tüm iş kadınları ve ka-
dın girişimcileri İstanbul’da biraraya 
getirdi. Konya’yı ve üyelerimizi tem-
silen de bizler zirveye katıldık. Top-
lantı bizler için oldukça verimli geçti 

ve zirvenin sonunda KİKAD olarak 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız 
Sayın Fatma Betül Sayan ile biraraya 
geldik” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Karatay’dan alzheimer hastalarına destek
Alzheimer hastalarına Karatay 

Belediyesi tarafından servis tah-
sis edildi. Türkiye’de bir ilk olma 
özelliğini taşıyan ve yapımı Karatay 
Belediyesi tarafından 160 gün gibi 
çok kısa bir sürede tamamlanan Al-
zheimer Gündüz Yaşam Merkezine 
hastaların ulaştırılmasını da Kara-
tay Belediyesi sağlıyor. Hastaları 
evlerinden alarak Gündüz Yaşam 
Merkezi’ne götüren servis, rehabili-
tasyon sonrası tekrar evlerine bıra-
kıyor. Bu sayede hem hastalar hem 
de hasta yakınları için ulaşım sorun 
olmaktan çıkıyor.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli Alzheimer hastala-
rının evlerinden alınıp, yolculuk 
boyunca uzmanların nezaretinde 
güvenli bir şekilde Alzheimer Gün-
düz Yaşam Merkezi’ne götürüldü-
ğünü, rehabilitasyon sonrası tekrar 
evlerine bırakıldıklarını söyledi. Bu 
sayede hasta yakınlarının gönül 
rahatlığı ile günlük yaşamlarını 

sürdürdüklerini belirten Başkan 
Hançerli,  Alzheimer hastalarının 
bakımının devamlı bir ilgi istediğini 
belirterek; hasta yakını olmanın da 
büyük zorlukları olduğunu söyledi. 
Başkan Hançerli hastalığın ilerleyen 
dönemlerinde hastaların sürekli 
bakıma ihtiyaç duyduklarını, hasta 

yakınlarının da bu süreçte günlük 
yaşamlarını sürdürebilmeleri için 
desteğe ihtiyaç duyduklarını söy-
ledi. Başkan Hançerli Alzheimer 
Gündüz Yaşam Merkezi’nde hasta-
ların uzmanlar tarafından rehabilite 
edilerek; boyama, hamur işi, el işi 
gibi sosyal aktivite çalışmaları ile de 

kaliteli vakit geçirmelerinin sağlan-
dığını belirtti. Başkan Hançerli Alz-
heimer Gündüz Yaşam Merkezi’n-
de düzenlenen eğitici programlar, 
seminerler ve toplantılar ile hasta 
yakınlarının da Alzheimer hastalı-
ğı hakkında bilgilendirildiğini vur-
guladı. Alzheimer Gündüz Yaşam 
Merkezi’ne Karatay Belediyesi ta-
rafından tahsis edilen minibüsün 
hastaların evlerinden alınması ve 
tekrar evlerine bırakılması için kul-
lanıldığını söyledi. 

Kendilerine sunulan bu servis 
hizmetinden duydukları memnu-
niyeti dile getiren hasta yakınları; 
“Hastalarımızı gönül rahatlığı ile 
gönderiyoruz. Evimizin önüne ka-
dar gelen servisten çok memnunuz. 
Hastalarımıza kendi yakınları gibi 
ilgi gösteren tüm personele ve bu 
servisi bizlere tahsis eden Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li’ye çok teşekkür ederiz” dediler.
n HABER MERKEZİ

Tüm konutlar deprem
sigortalı olacak!

Esnaf e-ticaretin 
içerisinde olacak

Ekonomiden so-
rumlu Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, Türkiye’de 
2000-2017 dönemin-
de düzenli ve sürekli 
zorunlu deprem si-
gortası yaptıranların 
oranının yüzde 2 se-
viyesinde olduğunu 
belirterek “Bu oran çok 
düşük. Düzenli, sürek-
lilik arz edecek şekilde 
deprem sigortası yaptırılması ve bu-
nun tüm ülkeyi kapsayacak seviyeye 
çıkarılması amacıyla Hazine olarak 
çalışma başlatıyoruz” dedi.

Şimşek, depremlerin yapısı ge-
reği sadece bulunduğu bölgeyi değil, 
ülkeyi de ekonomik olarak sarsabile-
cek, Türkiye’de de en sık rastlanan 
afet türü olduğunu söyledi. Türki-
ye’de çok büyük can ve mal kaybı-
na neden olan 1999 Marmara Dep-
remi’nden sonra, afet zararlarının 
en aza indirilmesi amacıyla zorunlu 
deprem sigortası sunan Doğal Afet 
Sigortaları Kurumunun (DASK) ku-
rulduğuna işaret eden Şimşek, kuru-
mun 2000 yılından bugüne faaliyette 
olduğunu anımsattı.  Gerek çıkarılan 
mevzuat düzenlemeleri gerek DASK 
tarafından yürütülen proje ve çalış-
malar sayesinde bu yıl itibarıyla zo-
runlu deprem sigortası yaptıranların 
8 milyonu, sigortalılık oranının ise 
yüzde 46 seviyesini aştığını dile ge-
tiren Şimşek, Türkiye’de yaklaşık her 
iki konuttan birinin sigortalı olduğu-
nu bildirdi. Şimşek, DASK’ın kurul-
duğu 2000 yılından bugüne mey-
dana gelen 558 hasar yapıcı deprem 
sonucunda açılan 23 bin 19 adet 
hasar dosyası için 176 milyon lira 
tazminat ödendiğine dikkati çekerek 

kurumun deprem 
hasarlarına karşı 
ödeme kapasite-
sinin 15 milyar 
liranın üzerine 
çıktığını belirtti. 
Türkiye’nin yüz-
de 66’sının birinci 
ve ikinci deprem 
kuşağında bu-
lunduğu anlatan 
Şimşek, nüfusun 
yüzde 70’inin bu 

bölgelerde yaşadığı göz önüne alın-
dığında depreme karşı daha hazırlıklı 
olmanın ve zorunlu deprem sigorta-
sını yaygınlaştırmanın büyük önem 
taşıdığını vurguladı.  Şimşek, şunları 
kaydetti: “Türkiye’de 2000-2017 dö-
neminde düzenli ve sürekli zorunlu 
deprem sigortası yaptıranların oranı 
yüzde 2 düzeyinde. Bu oran çok dü-
şük. Düzenli, süreklilik arz edecek 
şekilde deprem sigortası yaptırılma-
sı ve bunun tüm ülkeyi kapsayacak 
seviyeye çıkarılması amacıyla Hazine 
olarak çalışma başlatıyoruz. Bu kap-
samda zorunlu deprem sigortalılık 
oranını yüzde 100’e çıkarmak hede-
fiyle düzenli abonelikleri olan tüm ev 
ve binalara sigorta yaptırma çağrı-
sında bulunacağız. Mevcut poliçesini 
yenilemeyenleri de uyaracağız. Yap-
tığımız uyarıya cevap vermeyenler, 
otomatik sigortalanacak ve prim tah-
silatının yapılması için mekanizma 
tesis edilecek. Zorunlu deprem si-
gortası bulunan ve primlerini düzenli 
ödeyen vatandaşlarımıza yönelik 
herhangi bir işlem yürütülmeyecek.” 
Şimşek, bu süreçte, zorunlu deprem 
sigortasının yapılmasında ve yenilen-
mesinde sigorta şirketleri ve en etkin 
dağıtım kanalı olan acentelere de bü-
yük görev düştüğünü belirtti.    n AA

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, “Halkımızın tek kuruşunu ziyan etmiyoruz. Milletimiz 
destek veriyor, görev veriyor bizler de emanetlerine sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi 

‘Bizler bir oldukça daha 
güçlü yarınlara ulaşacağız’

Karatay Belediyesi 2017 yılı 
2’inci 6 Aylık Hizmet İçi Eğitim Se-
mineri programı kapsamında  se-
miner düzenledi. 

Afyon’da düzenlenen Hizmet 
İçi Eğitim Seminerine Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Türkiye Muhtarlar Federasyonu 
Başkanı Ramazan Özünal, Karatay 
Belediyesi Meclis Üyeleri, Konya 
Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ahmet Küçük, 
Konya Muhtarlar Birliği Derneği 
Başkanı Suat Uzun, Karatay Bele-
diyesi Kent Konseyi Kadın Meclis 
Üyeleri ve muhtarlar katıldı. Eği-
tim seminerinde konuşan Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li, Karatay’a hizmet, Karataylıya 
minnet borcu ile yola çıktıklarını 
söyleyerek yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi verdi. 

Karatay’ı daha modern bir ilçe 
haline getirebilmek için alın teri 
döktüklerini vurgulayan Başkan 

Hançerli, “Göreve geldiğimiz ilk 
günden bu yana ilçemizin kalkı-
narak değişmesini ve gelişmesini 
kendimize hedef seçtik. Bu hedef 
doğrultusunda gecemizi gündüzü-
müze katarak çalıştık” dedi.

AK PARTİ YOLUNA GÜMBÜR 
GÜMBÜR DEVAM EDECEK

Yapılan her yatırım için titizlik-
le adım atıldığını belirten Başkan 
Hançerli, doğru yatırımlarımızla, 
sizlerden aldığımız güçle birlikte  
hedeflerimize ulaşacağız. Halkımı-
zın tek kuruşunu ziyan etmiyoruz. 
Milletimiz destek veriyor, görev 
veriyor bizler de emanetlerine sa-
hip çıkmak için elimizden geleni 
yapıyoruz. Bizler bir oldukça daha 
güçlü yarınlara el birliğiyle ulaşa-
cağız” ifadelerini kullandı. 

AK Parti içerisinde kaos çı-
karmak isteyenlerin heveslerinin 
kursaklarında kalacağını dile geti-
ren Başkan Hançerli, AK Parti’nin 
gümbür gümbür yoluna devam 
edeceğini kaydetti. Başkan Han-
çerli muhtarların yerel yönetimde-
ki önemine dikkat çekerek fedakar-
lıklarından dolayı teşekkür etti.

ÖZÜNAL: KARATAY’IN YERİ AYRI
Başkan Hançerli’nin ardından 

konuşan Türkiye Muhtarlar Fede-
rasyonu Başkanı Ramazan Özünal, 

Karatay Belediyesi’ne muhtarlara 
verdiği destekten dolayı teşekkür 
etti. Özünal, halkın hür iradesiyle 
seçilen muhtarların siyaset üstü 
bir görev yaptığını kaydetti. Özünal 
muhtar camiası olarak vatandaş ve 
devlet arasında köprü görevi göre-
rek, sorunların çözümüne katkıda 
bulunmaya devam edeceklerini 
ifade etti. 

Eğitim seminerlerinin önemi-
ne vurgu yapan Ramazan Özünal, 
muhtarlara verdiği önemden do-
layı Başkan Hançerli’ye teşekkür 
ederek Karatay’ın kendisi için özel 
bir yeri olduğunu söyledi.  Konya 
Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ahmet Küçük ve 
Konya Muhtarlar Birliği Derneği 
Başkanı Suat Uzun “Mahalleleri-
miz için bizden Belediyecilik an-
lamında desteklerini esirgemeyen 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli ve Yönetimine teşekkür 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ  

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, Antalya’nın Manav-
gat ilçesindeki bir otelde gerçekleş-
tirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bir-
likleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) 
Eğitim Semineri programında, es-
nafın toplumun omurgası, ekono-
minin bel kemiği olduğunu belirtti. 
Esnaf için neler yapabiliriz, nasıl kal-
kındırabiliriz ve geliştirebilirizin der-
di içerisinde olduklarını vurgulayan 
Tüfenkci, esnafı büyütüp tüccar, 
tüccarı sanayici, sanayiciyi de ihra-
catçı yapmak için çaba sarf ettikleri-
ni dile getirdi.

Türkiye’yi esnafı, tüccarı, sana-
yicisi ve finans kesimiyle büyüte-
ceklerine işaret eden Tüfenkci, “Bu 
ülke bizim. Bu ülke büyürse esnaf, 
tüccar, sanayici de büyür, kalkınır. 
Üzerimizde taşıdığımız pasaportun 
uluslararası arenada değeri, kıyme-
ti, gücü artıyorsa, burada iş yapana, 
yatırım yapana bu ülke kazandırı-
yorsa bunda hepimizin kazancı var-
dır demektir” ifadesini kullandı. 15 
Temmuz’da esnafın hem demokra-
siye hem de ekonomiye sahip çıktı-
ğını aktaran Tüfenkci, hain darbe gi-
rişiminde 37 esnafın şehit olduğunu 

vurguladı.
Tüfenkci, esnafı değişen eko-

nomik, ticari şartlara uydurmak zo-
runda olduklarını belirterek, şöyle 
devam etti: “Artık 100 sene önceki 
esnaflık yok. Şimdi yeni esnaf tür-
leri, esnaf meslekleri ve yeni tica-
ret şekilleri ortaya çıkmaya başladı. 
Örneğin ‘e-ticaret’ diye ticaret şekli 
ortaya çıktı. Ben burada kooperatif 
başkanlarıma söylüyorum. Genel 
müdürlerime de bu noktada tali-
matı verdim. E-ticaretin içerisinde 
mutlaka esnaf kardeşim de olacak, 
olması gerekir. O platformlarda 
olacaksınız. Arkadaşlarımız bir plat-
form geliştiriyor. Çok cüzi rakamlar-
la esnaf kardeşimiz de orada olacak. 
Dükkanında sattığı ürünleri orada 
satar pazarlar hale getireceğiz. Kü-
çük esnaflar finansmana erişmek-
te zorlanıyor. Sizler bizlere, bizler 
de sizlere sahip çıkarak esnafımızı, 
kooperatiflerimizi daha da güçlen-
direceğiz. Esnafı düşünen, esnafa 
her türlü desteği veren bir cumhur-
başkanına sahibiz. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a ‘Esnafa şunu yapacağız’ 
diyeceğimizde daha fazlasını yapan 
bir cumhurbaşkanımız var. “
n AA

KİKAD, ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ zirvesine katıldı  

Mehmet Şimşek

Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli
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KTO’nun hazırladığı 2016 Ekonomi Raporu, Konya’nın son yıllardaki atılımını gözler önüne serdi. Rapora göre dış ticaret 
hacmi oldukça büyüyen Konya’nın  2002 yılında 130 milyon dolar olan ihracatı 15 yılda 10 kat artarak 1,3 milyar dolara çıktı

İhracat 15 yılda 10 kat arttı!
Konya Ticaret Odası’nın hazırla-

dığı 2016 Ekonomik Raporu yayım-
landı. Konya’nın geleceğinin planlan-
ması açısından büyük önem taşıyan 
rapor,  bir anlamda şehrin bugünkü 
ekonomik karnesini yansıtmakta ve 
geleceğe dair planlamalar yapılabil-
mesi açısından şehrin yöneticilerine 
yol gösterici nitelik taşıyor. Gerek 
üretim çeşitliliği, gerek modern altya-
pıya sahip organize sanayi bölgeleri, 
gerekse yüksek dış ticaret potansiyeli 
açısından ülkemizin yıldız şehirleri 
arasında yerini alan bir yapıya sahip 
olan Konya’nın, hedeflerine ulaşıla-
bilmesi için dünya pazarının iyi tahlil 
edilip, atılacak adımlar hayati önem 
taşıyor. KTO tarafından hazırlanan 
rapor, bu noktada yatırımlara yön ve-
ren önemli bir bilgi paylaşımı olarak 
dikkat çekiyor. Raporda dünya eko-
nomisi, Türkiye ekonomisi ve Konya 
ekonomisi yer alırken, Konya’nın de-
mografik yapısı, nüfusu, eğitim duru-
mu, tarımdaki yeri, sanayi alanındaki 
son durumu, turizm potansiyeli, ka-
rayolu ulaşım yatırımları gibi bir çok 
alandaki görünümü rakamlarla orta-
ya konuyor. 

EĞİTİM ŞEHRİ KONYA
Raporda yer alan bilgilere göre, 

Konya’da mesleki eğitim kurumları 
arasında ağırlık imam hatip lisesi, çok 
programlı lisesi ve endüstri meslek 
liseleri yer alıyor. 2016 yılı itibarıyla 
Konya’da 58 imam hatip lisesi, 37 çok 
programlı lise, 30 endüstri meslek li-
sesi, 17 kız meslek lisesi ve 11 ticaret 
meslek lisesi eğitim veriyor. 2015 yılı 
itibariyle öğrenci sayıları en fazla ille-
rin başında, nüfusun yoğun olduğu 
İstanbul, Ankara ve İzmir geliyor. Üç 
ildeki toplam öğrenci yaklaşık 1 mil-
yon 200 bin olarak belirtilirken,Kon-
ya, 125 bin 611 öğrenci sayısı ile ilk 
üç ilin ardından dördüncü sırada yer 
alıyor. Akademisyen başına düşen 
öğrenci verilerine bakıldığında, ilk 
dört sıradaki iller arasında Konya aka-
demisyen başınadüşen 37,5 öğrenci 
sayısı ile ilk sırada yeralıyor. 
SAĞLIKTA YATAK KAPASİTESİ ARTTI

Raporda yer alan Konya İl Sağ-
lık Müdürlüğü verilerine göre, 2016 
yılında Konya’da Devlet hastanesi 
kapsamında 28 adet hastane bu-
lunduğu belirtildi. Yatak kapasitesi 
bakımından Konya’da hastanelere 
bakıldığında ise, 2016 yılında artış 
yaşandığı görülüyor. 2015 yılında 6 
bin 769 olan yatak kapasitesi, 2016 
yılında 369 yatak kapasitesi artarak 7 
bin 138 oldu.

TURİZMDE KONYA ÖNE ÇIKIYOR
Konya turizm noktasında da Tür-

kiye’de önemli bir konumda. Özellikle 
Hz. Mevlana Türbesi’nden dolayı ve 
Konya’nın tarihi dokusu da düşünür-
se, Konya inanç ve kültür turizmde 
potansiyeli olan bir şehir. Rapor bu 
durumu ortaya koyuyor. Verilere göre 
2016 yılında Konya’ya gelen turist sa-
yısı 412 bin 494 kişi iken Konya’da 
konaklayan turist sayısı ise 574 bin 
111 kişi. İstatistiklere göre Konya’ya 
giriş yapan ve konaklayan turistlerin 
çoğunluğunu yerli turistler oluştu-
ruyor.  2016 yılında Konya’ya gelen 
yerli turist sayısı 369 bin 078 iken, 
yabancı turist sayısı ise 43 bin 416 
olarak belirtildi. 2016 yılında en çok 
ziyaret edilen müze 3,7 milyon ile İs-
tanbul Ayasofya Müzesi oldu. Ayasof-

ya Müzesinin ardından ikinci sırada 
3,3 milyon ile İstanbul Topkapı Sarayı 
Müzesi ve 2,6 milyon ziyaretçi sayısı 
ile Konya Mevlana Müzesi geliyor. 

171 MAHALLEDE 
ORGANİK TARIM YAPILIYOR

40 bin 838 kilometrekarelik yü-
zölçümüyle Türkiye’nin en büyük ili 
olan Konya, tarım şehri olarak anı-

lıyor. Rapora göre, Türkiye’nin en 
geniş arazi varlığına sahip olan Kon-
ya’da, 19 milyon 600 bin 279 dekar 
alanda tarım yapılıyor. Konya’nın 
tarım alanı Türkiye’nin toplam tarım 
alanının yüzde 8,25’ini oluşturuyor. 
Bu rakam Konya’nın tarımda ne ka-
dar önemli olduğunu gösteriyor. 

Türkiye geneli ile kıyaslandığında 
Konya’da işlenen tarım alanı oranının 

oldukça yüksek olduğu görülüyor. İş-
lenen tarım alanı Konya’nın toplam 
alanının yüzde 47,9’unu oluşturu-
yor.  Konya’da 2016 yılı itibariyle 26 
ilçedeki 171 mahallede organik tarım 
üretimi yapılıyor. Raporda yer alan 
bilgilere göre özellikle Akşehir, Do-
ğanhisar, Hüyük, Meram, Sarayönü 
ve Yunak ilçelerinde organik tarım 

daha yaygın şekilde yürütülüyor. 
2016 yılı organik tarımsal üretim ve-
rilerine göre; Konya’da bin 212 adet 
üretici 44 bin 650 dekar alanda orga-
nik üretim gerçekleştirdi.

TAHIL ÜRETİMİNDE BİRİNCİYİZ
Raporda yer alan 2016 yılı Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve-
rilerine göre, Türkiye Tohumculu-
ğunun yüzde 24,4’ü Konya’da ger-

çekleştiriliyor. Buğday, arpa, patates, 
ayçiçeği, aspir ve yonca tohumluğu 
üretiminde, Konya ilk sırada yer alı-
yor. Türkiye Tohumluk Sektörünün 
2023 hedefi 1 milyon ton olarak be-
lirtilirken, Konya’nın 2023 yılında bu 
sektördeki hedefi 400-450 bin ton 
olarak ifade ediliyor. Bu hedefin de-
Türkiye üretiminin yüzde 40-45’ime 
denk geldiği bilgisi veriliyor.

KONYA BÜYÜKBAŞ’TA 
LİDER KONUMUNDA

Raporda yer alan TÜİK Konya 
Bölge Müdürlüğü’nün “Hayvansal 
Üretim İstatistikleri 2016” verilerine 
göre, Konya 2016 yılında da Türki-
ye’de büyükbaş hayvan sayısında li-
der konumunu koruduğu belirtiliyor. 
2016 yılında Konya’da büyükbaş hay-
van sayısı bir önceki yıla göre yüzde 
4,1 artış göstererek 752 bin 184’e 
yükseldiği bilgisi verildi. 

Ayrıca Konya küçükbaş hayvan-
cılıkta da önemli bir yere sahip. Bu 
konuda da raporda önemli bilgiler 
paylaşıldı. Rapora göre, Konya 2016 
yılında koyun sayısında 1 milyon 826 
bin 773 baş koyun ile ikinci oldu.

SÜT ÜRETİMİNDE KONYA BİRİNCİ
Hayvancılığın gelişmesine bağlı 

olarak Konya süt üretiminde de id-
dialı konuma geldi. Konya, Türkiye 
genelinde gerek büyükbaş hayvan 
sayısı, gerekse de hayvan başına 
alınan süt verimi olarak en yüksek 
ortalamaya sahip olan şehir olarak 
öne çıkıyor. Rapordaki verilere göre  
Konya, 2016 yılında 1 milyon 59 bin 
496 ton süt üretimi ile birinci oldu.
Ayrıca Konya’da kümes hayvanları 
yetiştiriciliğinden çok, yumurta ta-
vukçuluğu yapıldığı belirtiliyor. 2015 
yılında Konya’nın, toplam 11 milyon 
995 bin 381 adet yumurta tavuğu ile 
Türkiye’nin yumurta tavuğunun yüz-
de 11’ini karşılayarak ikinci olduğu 
bilgisine yer veriliyor. 

ÜRETİM ALANLARI İLE 
DİKKAT ÇEKİYOR

Sanayisi ile de dikkat çeken Kon-
ya;  9 adet organize sanayi bölgesi, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı destekli 17 küçük sanayi sitesi, il 
merkezinde yer alan 15 küçük sanayi 
sitesi, Konya iline bağlı ilçelerde yer 
alan 12 küçük sanayi sitesi ve 10 özel 
sanayi sitesi ile Türkiye ekonomisinin 
istihdam ve sanayi yükünü sırtlayan 
şehirler arasındaki yerini aldı. 

Sanayi odaklı üretim misyonuyla 
ülkemizin yükselen ekonomilerinden 
birisi olan Konya’da, 2016 yılı verile-
rine göre I. Organize Sanayi Bölge-
si’nde 167, Konya Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 556, Beyşehir Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 8, Ereğli Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 43, Akşehir Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde 27, Seydi-
şehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 2, 
Çumra Organize Sanayi Bölgesi’nde 
4 ve Karapınar Organize Sanayi Böl-
gesi’nde 17 adet olmak üzere; orga-
nize sanayi bölgelerinde toplam 824 
firma üretim faaliyetleri gerçekleşti-
riyor.  Ayrıca Konya’da bulunan özel 
sanayi sitelerinden birisi olan BÜSAN 
Özel Sanayi alanında bin 62 işyeri bu-
lunmakta olup 862 firma üretim faa-
liyetlerini sürdürüyor. 
ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİ OLDUKÇA FAZLA

Konya üretim alanlarının yanında 
üretim çeşitliliği ile de dikkat çekiyor. 
Konya rapora göre özellikle metal 
işleme alanında Türkiye pazarının 
yüzde 45’ini gerçekleştiriyor. Trak-
tör alanında büyük bir ağırlığı olan 
Konya’da, traktörlerde kullanılan 
parçaların yüzde 90’nı ve tarım maki-
nalarında kullanılan parçaların yüzde 
100’ünü üretilebilmekte ve bu alanda 
Türkiye pazarının yüzde 65’ini elinde 
bulunduruyor. Otomotiv Yan Sana-
yi sektöründe de ciddi üretim yapan 
Konya, birçok marka modelin yüzde 
70’den fazla parça ve ekipmanı üre-
tiliyor. Türkiye tahıl üretiminin yüzde 
10’unu Konya karşılıyor. Bununla bir-
likte Konya’da çikolata ve şekerleme 
sektörü oldukça ilerlemiş durumda. 
Konya’da metal döküm sanayi sek-
töründe 450 firma yılda 250 bin ton 
kapasiteyle üretim yapıyor. Bu da 
Türkiye’deki metal döküm üretimi-
nin yüzde 18’ine tekabül ediyor. Yılda 
yaklaşık 15 milyon çift ayakkabı üreti-
mi ile Konya, Türkiye pazarının yüzde 
15’ini tek başına karşılıyor. 

DIŞ TİCARET HACMİ 
2,4 MİLYAR DOLAR

Rapordaki rakamlara göre 2002-
2016 döneminde Türkiye’nin dış tica-

ret hacmi 4 katına çıkarken Konya’nın 
dış ticaret hacmi aynı dönemde Tür-
kiye’ye oranla iki kat daha fazla arta-
rak 8 katını geçti. 2002 yılında 292 
milyon dolar olan Konya dış ticaret 
hacmi, 2016 yılında 2,4 milyar dolar 
seviyesine yükseldi. Bu gelişmenin 
bir yansıması olarak Konya dış ticaret 
hacmi, 2002 yılında Türkiye dış tica-
ret hacminin binde 3’ünü oluşturur-
ken, 2016 yılında iki kat artışla 1’lik 
değere yakaladı(0,07). 2002 yılında 
517 olan Konya ihracatçı firma sayı-
sı, 14 yılda 3,4 kat artarak 2016 sonu 
itibarıyla ile 1.741’e yükseldi. 2002 
yılında 130 milyon dolar olan Konya 
ihracatı 10 kat artarak 1,3 milyar do-
lara çıktı.

MERKEZİ YÖNETİM 
BÜTÇESİ SÜREKLİ ARTTI

Raporda yer alan merkezi yöne-
tim bütçesi istatistiklerine göre, 2016 
yılında Konya’da yapılan 7,2 milyar 
TL’lik gidere karşılık 4,1 milyar TL’lik 
gelir sağlandı. Konya’da her bir bi-
rimlik gidere karşılık 0,5 birim gelir 
sağlandı.  Konya’nın merkezi yönetim 
bütçesi verilerine yıllara göre bakıl-
dığında sürekli artış olduğu görüldü. 
Son beş yıla bakıldığında Konya’nın 
gelirlerinin yüzde 77,6, giderlerinin 
ise yüzde 80,9 oranında arttığı göz-
lemlendi. Bununla birlikte son 10 
yıllık dönemde Konya’da merkezi yö-
netim bütçesi açısından “gelirlerin gi-
derleri karşılama oranı” 2006 yılında 
bu yana sürekli düştü. 2006 yılında 
bir birimlik gidere karşılık 0,72 gelir 
sağlanırken 2015 yılında 0,57 gelir 
elde edildi. Burada etkili olan faktör 
ise giderlerin gelirlerden daha fazla 
artması. Ayrıca son 3 yılda gelirlerin 
giderleri karşılama oranı 0,57 olarak 
gerçekleşti.

KONYA EN ÇOK KONUT 
KREDİSİ KULLANDI

 Konya’da 2016 yılı itibariyle tü-
ketici kredilerinin dağılımına bakıl-
dığında; yüzde 44’ü konut, yüzde 1’i 
taşıt, yüzde 3’ü kredili mevduat ve 
yüzde 52’ü ise diğer krediler olarak 
karşımıza çıkıyor.Raporda yer alan 
Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 
2016 yılsonu itibarıyla Konya’da top-
lam 249 yabancı sermayeli firma fa-
aliyet gösteriyor.Yabancı sermayenin 
ülkelere dağılımına baktığımızda ise 
Suriye, Almanya ve Irak’ın başı çekti-
ği görülüyor. Suriye 46 firmayla birin-
ci, Almanya 30 firmayla ikinci ve Irak 
22 firmayla üçüncü sırada yer alıyor.

‘ANADOLU EKONOMİSİ
 DESTEKLENMELİ’

Raporda değerlendirmelerde bu-
lunan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 
Anadolu ekonomisine dikkat çekti. 
“Anadolu ekonomisinin genel bek-
lentisi yeni bir teşvik sistemidir” di-
yen Öztürk, şunları söyledi, “İlçe bazlı 
teşvik sistemi Anadolu ekonomisinin 
performansını artıracaktır. Giderek 
ülke ekonomisi içinde artan ağırlığı 
ile Anadolu ekonomisi yeni sistem 
ile daha büyük büyümeye katkı su-
nacaktır. 2017’de gerçekleşen yük-
sek büyüme oranının devamlılığını 
sağlamalı hatta daha da yükseklere 
taşımak için tedbirleri uygulamalıyız. 
Yüzde 5 büyüme Türkiye için yeter-
li değildir. Anadolu ekonomisi daha 
fazla desteklenirse yüzde 5’in de üze-
rinde büyüme rakamlarına rahatlıkla 
ulaşabiliriz.”   n ABDULLAH AKİF SOLAK

2016 Konya Ekonomi Raporu’nda dünya ekonomisi, 
Türkiye ekonomisi ve Konya ekonomisi yer alırken, 

Konya’nın demografik yapısı, nüfusu, eğitim durumu, 
tarımdaki yeri, sanayi alanındaki son durumu, turizm 
potansiyeli, karayolu ulaşım yatırımları gibi bir çok 

alandaki görünümü rakamlarla ortaya konuyor. 

KTO Başkanı Selçuk Öztürk



Müstakil Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi 
tarafından düzenlenen konferansa 
MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üye-
si, Savunma, Havacılık ve Uzay Kü-
melenmesi Derneği (SAHA) Başkanı 
Hasan Büyükdede konuk oldu. MÜSİ-
AD Konya Şubesi toplantı salonunda 
gerçekleştirilen konferansa “MÜSİAD 
Üyelerini savunma sanayisine nasıl 
kazandırırız?” konusu değerlendirildi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “Son dönemde 
yaşanan gelişmeler bize savunma sa-
nayisinin ne kadar önemli olduğunu 
hatırlattı. Bu ihtiyacımız bugün daha 
da yüzüne çıktı. Bizde bu konuda far-
kındalık oluşturması açısından özellik-
le bu programı düzenledik. Savunma 
sanayinde ülkenin önde gelen şehir-
lerinden olan Konya’mızda savunma 
sanayinde gerekli olan motor bloğu, 
aks, şasi, silindir kapağı, dişli, direk-
siyon, krank mili, şanzıman, aktarma 
organları gibi ürünler üretilmektedir. 
Savunma sanayiine yönelik büyük 
ölçekli yatımlar yapılmalıdır. Böylece 
sadece kurulacak firma değil, Konya 
sanayisi kazanacaktır” diye konuştu. 

Dernek faaliyetleri ve çalışmaları 
hakkında bilgi vererek konuşmasına 
başlayan MÜSİAD Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi, Savunma, Havacılık ve 
Uzay Kümelenmesi Derneği Başkanı 
Hasan Büyükdede, “İşletmelerimi-
zi savunma sanayisine hizmet eder 
duruma getirirken, kaliteye uygun 
imalat ve sertifikasyon tekniklerine de 
uygun hale getirmemiz gerekiyor. Bu-

gün Türkiye’deki Tersanelerin kaynak 
makinaları Konya’da üretiliyor. İftihar 
edilecek bir iş Konya’da yapılmakta-
dır. Biz sadece istemeyi bilelim. Bazı 
konular da çok iyi durumdayız. Maki-
ne kimya sektöründe dönüşümü sağ-
lamaya çalışıyoruz. Yüzde 15 kapasite 
ile çalışan bir müessese. Makine kim-
ya sektöründe hizmet eden firma sayı-
mızı artırmamız gerekiyor. Çünkü bu-
gün itibariyle olağan üstü ihtiyacımız 
var. Biran önce daha Makine kimya 
sektöründe dönüşümümüz tamam-
lamalıyız. Ülkemizi dışa bağımlılıktan 
kurtarmalıyız. Namluyu üretip dışa-
rıdan almamalıyız. Kaliteli malzeme-
yi kendimiz üretmeliyiz. Artık bizim 
kendimize yetmemiz gerekiyor. Kon-
ya’mız, Türkiye’de hızla dönüşümü-
nü tamamlayabilecek şehirlerden bir 
tanesidir. Bunun alt yapısı şuan Kon-
ya’da mevcut. Daha önce giremediği-
miz bu alanlarda şimdi bütün kapılar 
sonuna kadar açık. Uçak üretiminde 

Hürkuş’u yaptık. Güzel bir uçak yaptık 
ama donanım tam olarak bizim değil. 
Artık işlerin bir ucundan tutup baş-
lamamız gerekiyor. Dışarıya bağımlı 
olmaksınız iyi ilişkiler kurarak kısmen 
dışarıdan, kısmen de teknoloji alalım, 
ama burada olabildiğince kendimizin 
ne yapabiliriz konumuna gelmeliyiz. 
Öncelikle bizden talep edilmesi gere-
kiyor. Talep edilirse bizim insanımız, 
ben bunu nasıl yapabilirim diye olan-
ca gücüyle çalışıyor. Bugün geldiğimiz 
nokta itibariyle yazılımları kendimiz 
yapıyoruz. Denizlerde kendi gemile-
rimizi yüzdürüyoruz. Bakın bugün si-
lahlı insansız hava araçları (SİHA) te-
röristlerin canına okuyor. Bir tane İHA 
ve Silahlı (SİHA) on bin hatta daha 
fazla askere bedel durumda. Çok bü-
yük bir hizmet veriyor. PKK’nın diren-
cini kıran 10-12 tane İHA veya SİHA 
oldu. Kendimize yetebilecek metotları 
üretmek ve firmalarımızı bu yönde 
teşvik etmemiz gerekiyor. Savunma 

Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB bu 
konuda ciddi teşvik sistemine girdi. 
Konya’da 35 milyon metrekareye ya-
kın sanayi potansiyelimiz var. Bu bü-
yük bir potansiyeldir.  Konya endüst-
risinde becerikli firmalar var. Konya 
savunma sanayisindeki bu açığı ka-
patabilir.  Uçak, gemi, uzay ve yazılım 
endüstrisinde nitelikli firmalara ihtiyaç 
duyuyoruz. Savunma ve havacılık ala-
nında nitelikli firmalara nasıl gideceği-
mizi, firmalarımızın içyapılarını buna 
nasıl dönüştüreceğimizi masaya ya-
tırmalıyız. Bu işler dışarıdan yaparız 
ederiz duygularıyla yürümüyor. İşin 
donanım mekanizmasını kalitesini 
tam manasıyla oturtmamız gerekiyor. 
Konya’da nitelikli birçok firma var. 
Tarım makinaları sektöründe Kon-
ya dünyaya lider olabilecek bir şehir. 
Makine sektöründe çıtamızı yükselt-
memiz gerekiyor.  Konya’nın otomotiv 
sektöründe hala şansının olduğunu 
düşünüyorum. Gerekli alt yapılar ve 
gerekli yatırımlar yapılırsa Konya bü-
yük bir üretim merkezi haline dönüşe-
bilir. Biz Savunma, Havacılık ve Uzay 
Kümelenmesi Derneği (SAHA) olarak 
Konya’nın savunma sanayisine dönü-
şümünde yapabileceğimiz ne varsa bu 
yapmaya hazırız” dedi. 

Konferansın sonunda MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, MÜSİAD Yüksek İstişare Ku-
rulu Üyesi, Savunma, Havacılık ve 
Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) 
Başkanı Hasan Büyükdede’ye günün 
anısına hediye takdim etti.
n HABER MERKEZİ

23 EKİM 2017 17HABER

Ayşegül ve Mustafa Safa  Çifti düğün mutluluğu yaşadı. Adalet-Cafer Tayyar Şahin  çiftinin kızı 
Ayşegül  ile Dicle- Abdullah Seba çiftinin oğlu Mustafa Safa  ‘evet’ diyerek dünya evine girdi

Bir ömür mutluluk
için ‘evet’ dediler
Ayşegül  ve Mustafa Safa çifti evlen-

me kararı alarak hayatlarını birleştirdi. 
Adalet-Cafer Tayyar Şahin  çiftinin kızı 
Ayşegül ile Dicle-Abdullah Seba çifti-
nin oğlu Mustafa Sefa  mutluluğa ‘evet’ 
diyerek dünya evine girdi. Öncü Sosyal 
Tesislerinde düzenlenen düğün töre-
ninde genç çiftin mutlulukları yüzlerine 
yansırken onları bu mutlu günlerinde 
sevenleri, dostları, akrabaları ve aileleri 
yalnız bırakmadı. Şahin  ve Seba  aileleri 
ise gelen davetliler ile tek tek ilgilenerek 
‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul ettiler. 
Genç çift mutlu günlerini ölümsüzleştir-
mek için de sevenleri, dostları ve akra-
baları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektir-
di. Yenigün Gazetesi olarak Ayşegül ve 
Mustafa Safa  çiftine ömür boyu mutlu-
luklar dileyerek, Şahin ve Seba ailelerine 
ise hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Serbest bölge Karaman’ın
rekabet şansını artıracak

TBMM Tarım, Orman ve Kö-
yişleri Komisyonu üyeleri, Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Karaman Koordinatörlüğü 
Toplantı Salonu’nda sektör temsilci-
leriyle bir araya geldi. Konuk, yaptığı 
konuşmada, Karaman’ın üretimde 
önemli bir kent olduğunu, özellikle 
tarımsal ürünlerin sanayi ürünü ha-
line dönüştürülmesinde belli bir yol 
katettiğini söyledi.

Bölgede, hızlı trenle yük taşıma-
cılığının hizmete girmesiyle üreti-
min daha da artacağını dile getiren 
Konuk, “Ürünler limanla buluşacak 
ve bu da zamanla birlikte maliyeti 
düşürecektir. Serbest bölgenin fa-
aliyete geçmesi ve lojistik merkezi, 
Karaman’ın dünya ülkeleriyle reka-
bet etme şansını ortaya çıkaracak-
tır” ifadelerini kullandı.

Kente ziyarette bulunan komis-
yon üyelerine teşekkür eden Konuk, 
şunları kaydetti:

“Komisyon üyelerimizin alan-
larındaki birikimlerini biliyoruz. 
Kendilerinin direkt üreticiyle bu-

luşmalarının, bu karşılıklı iletişimin 
Mecliste de sonuçları olacağı dü-
şüncesindeyim. Bizim burada or-
tak paydamız tarımdır. Bunun için 
varız. Siyasi kimliklerimiz ayrı. On-
lar bizim zenginliklerimizdir ama 
farklı görüşlerin, bu sektörün daha 
iyi yerlere, daha rekabetçi bir yapıya 
gelmesine katkı sağlayacağına ina-
nıyorum.”

Vali Fahri Meral da Karaman 
ekonomisinin tarıma ve buna dayalı 
sanayiye bağlı olduğunu belirtti. Ge-
lişmiş gıda sanayisi sayesinde Kara-
man’ın işsizliğin en az olduğu yer-
ler arasında bulunduğunu anlatan 
Meral, “Devam eden ve başlanacak 
projelerle ilimiz cazibe merkezi ola-
caktır. İlimize kurulacak havaalanı, 
serbest bölge, yüksek hızlı trenle 
yük taşımacılığı, İkinci Organize 
Sanayi Bölgesi gibi projeler hayata 
geçtiğinde, Karaman ülke ekonomi-
sinde önemli bir yere sahip olacak-
tır” diye konuştu. Konuşmaların ar-
dından toplantı basına kapalı devam 
etti.   n AA

‘Konya savunma sanayisine uygun’

MÜSİAD Konya Şubesi’nde “MÜSİAD Üyelerini savunma sanayisine nasıl 
kazandırırız?” konusu değerlendirildi.
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Beşiktaş’ın konuğu 
Medipol Başakşehir

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, bugün 20.00’de Vodafone Park’ta Medipol Başakşehir ile karşıla-
şacak. Haftanın son maçında Beşiktaş iç sahada oynayacağı maçı kazanarak avantaj elde etmek istiyor

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında 
Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gele-
cek olan Beşiktaş, turuncu-lacivertli ekip 
ile ligde 18. kez mücadele edecek. Ligde 
geride kalan 8 haftada siyah-beyazlılar, 
4 galibiyet, 2 beraberlik 2 mağlubiyet 
alarak 6. sırada bulunurken, Medipol Ba-
şakşehir ise 5 galibiyet 1 beraberlik ve 2 
mağlubiyet ile 4. sırada yer alıyor.

LİGDEKİ EŞİTLİK
Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Sü-

per Lig’de 19. kez karşı karşıya gelecek. 
Geride kalan 18 karşılaşmada iki taraf da 
4 galibiyet alırken, 10 mücadelen de ka-

zanan çıkmadı.
VODAFONE PARK FAKTÖRÜ

31 maçtır Vodafone Park’ta yenilme-
yen Beşiktaş bu seriyi devam ettirmeyi 
hedefliyor. Sahasında 26 galibiyet ve 5 
beraberlik alan siyah-beyazlılar, ligde iç 
sahada oynadığı son 24 maçta da rakiple-
rine galibiyet yaşatmadı. Kartal, sahasın-
da oynadığı son 24 lig karşılaşmasında 19 
galibiyet ve 5 beraberlik çıkardı.

CENK TOSUN FARKI
Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Cenk To-

sun’un Medipol Başakşehir maçında da 
sahnede olması bekleniyor. Şampiyonlar 

Ligi’nde oynanan Monaco mücadele-
sinde 2 gol atarak takımı sırtlayan Tosun 
paşa bu mücadelede de gollerine devam 
etmesi beklentiler arasında. Cenk, bu se-
zon siyah-beyazlı forma ile çıktığı 11 maç-
ta 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

KARTAL’DA TEK EKSİK
Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçın-

da Monaco’yu deplasmanda  2-1 mağlup 
ederek lige moralli dönen Beşiktaş’ta 
sakat oyuncu bulunmazken, Gençlerbir-
liği mücadelesinde kırmızı kart görerek 
2 maç ceza alan Babel kadroda yer ala-
mayacak. Siyah-beyazlı takımda Medipol 

Başakşehir maçı hazırlıklarında Medel’in 
bir antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bırak-
tığı bilinirken, oyuncunun Teknik Direktör 
Şenol Güneş’in kararı doğrultusunda 18 
kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Öte 
yandan 2 maç ceza alan Babel’in kadroda 
yer almayacağı Medipol Başakşehir mü-
cadelesinde Şilili oyuncu Medel, sarı kart 
ceza sınırında deneyimli oyuncu sarı kart 
görmesi halinde bir sonraki hafta oynana-
cak olan Aytemiz Alanyaspor mücadele-
sinde forma giyemeyecek.
n İHA

‘Yönetimler gelip geçicidir; aslolan Trabzonspor’dur’

Akhisar Belediye 
ara vermeden çalıştı

Malatyaspor’da 
moraller yerinde

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Trabzonspor’u 1-0 
mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor’da 3 puanın sevinci 
yaşanırken, sarı-kırmızılı kulüp Başkanı Adil Gevrek yaptığı 
açıklamada yeni teknik heyetiyle Malatya’ya kazanmaya 
gelmiş bir Trabzonspor’u mağlup ettiklerini söyledi. 

Trabzonspor galibiyetiyle taraftarını sevindiren sa-
rı-kırmızılı takımda müsabakanın değerlendirmesini yapan 
Kulüp Başkanı Adil Gevrek, iyi oynayarak çok önemli bir 
rakibi mağlup ettiklerini ifade etti. Süper Lig’in en iyi kad-
rosuna sahip takımlarından birisiyle karşılaştıklarını belirten 
Gevrek, “Maça çok iyi konsantre olduk ve ilk dakikalardan 
itibaren arzulu iştahlı bir şekilde rakip kalede gol aradık. 
Tabi bazıları Trabzonspor’un son haftalardaki haline bağlı-
yor galibiyeti ancak ben öyle düşünmüyorum. Trabzonspor 
ne geçen haftaki, ne de ondan önceki Trabzon değildi. Yeni 
teknik direktörleriyle tamamen kazanmaya gelmişlerdi. On-
lar için de bir çıkış, yeni başlangıç anlamını taşıyordu. Ama 
biz daha çok istedik ve kazandık. Geçen hafta Fenerbahçe’ye 
kaybettiğimizde de söyledim, ben bu kadroya inanıyorum. 
Bu takım kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Alınan gali-
biyetin takımın özgüveni açısından da önemi büyüktü. Hafta-
lar ilerledikçe takım olma yolunda daha çok şey kazanıyoruz. 
İnşallah bu galibiyet iyi bir sürecin de başlangıcı anlamını 
taşır” ifadelerini kullandı.
n İHA

Süper Lig’de mücadele eden Akhisarspor, dün 
oynanan ve 3-3 berabere biten Gençlerbirliği karşı-
laşmasının ardından ara vermeden Erzincanspor maçı 
hazırlıklarına başladı. Süper Lig 9. haftasında evinde 
Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Teleset Mobil-
ya Akhisarspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası 
4’üncü turunda konuk edeceği Anagold 24Erzincanspor 
maçı hazırlıklarına başladı. Dün sabah saat 11.00’de 
başlayan antrenmanda sakatlığı bulunan Olcan Adın 
takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Olcan’ın 
kupa maçı kadrosunda olması beklenmiyor. Gençler-
birliği maçında forma şansı bulan oyuncuların izinli 
olduğu Akhisarspor, hazırlıklarına yarın devam ede-
cek. 24 Ekim 2017 Salı günü saat 20.30’da Manisa 19 
Mayıs Stadyumu’nda 24Erzincanspor’la karşılaşacak 
olan Akhisar’ın mücadeleye yedek ağırlıklı kadroyla 
çıkması bekleniyor.
n İHA

Uzun süredir takım için tüm fe-
dakârlığı yapan, yense de yenilse de 
takım için susmadan bağıran taraftar, 
sakinliğini Salzburg mağlubiyetinin 
ardından bozdu. Hem de öyle böyle 
değil.

Yaklaşık 2-3 senedir Konyaspor 
taraftarı tribünlerde argo kelimeler 
bile kullanmıyordu. Ancak o kadar 
dolmuş ki taraftar, her çeşit tezahürat 
ile ‘’yönetim istifa’’ sesini sonuna ka-
dar yükseltti.

Aslında birkaç haftadır sabırla 
bekliyorlardı. Bunun nedenini az çok 
hepimiz biliyoruz. En başlıca olanı ise 
eski başkan Ahmet Şan’ın FETÖ’den 
gözaltına alınması ve ardından görevi 

bırakmasıydı. Buraya kadar her şey 
normal olsa da taraftarın beklentisi 
yönetimin tamamen bırakması ve 
yenilenmesinden yanaydı. Ne yazık 
ki yine birbiri ile ilintili kişiler görev 
başında kaldı ve olaylar bu noktaya 
kadar ulaştı.

Sadece bununla sınırlı değil. Ta-
raftarın iyiden iyiye sahiplendiği, bir 
bütün olduğu takımı ne yazık ki yöne-
ticiler sahiplenmedi. İkinci bir sevda-
larının olduğu o kadar açık ki, taraftar 
ne yapsa ne söylese haklı.

Evet, bu haklılığı Salzburg maçı 
sonrası teknik direktör Mustafa Reşit 
Akçay’da söyledi; ‘’taraftar her zaman 
haklıdır’’ diyerek. Kesinlikle taraftar 

her zaman haklı. Ancak 
bu düzende Mustafa Re-
şit hocanın da oldukça 
yanlışları var. Özellikle 
hocanın her olumsuz-
lukta öne sürebileceği 
bir isim ya da konu var. 
Taraftarın beklediği ise 
bir bütün halinde iyi veya 
kötü olmak. Her fırsatta 
birileri üzerinden değer-
lendirme yapmak eleşti-
rilere kapalı olduğunun göstergesidir. 

Belki de taraftarın yönetim olarak 
dile getirdiği istifa çağrısında, Mus-

tafa Reşit hocanın da 
yeri vardır. Taraftarı haklı 
bulmak, kendine öz eleş-
tiri yapmayı da gerektire-
cektir. Bu yüzden Atiker 
Konyaspor’un tüm kolları 
ile toplanıp, bu kötü gi-
dişata dur deyip, gerekli 
noktalara neşter vurması 
gerekmektedir. 

Salzburg maçından 
yaşananlar uzun bir sab-

rın sonunda dile getirilen konulardı. 
Sadece bu maç özelinde değerlen-
dirmekte yanlıştır. Ancak özetle to-

parlamak gerekirse taraftarın tek bir 
tezahüratı her şeyi anlatmaya yetti. 
Efsane takım cümlesi ile başlayan o 
tezahürat ağır sözlerle tamamlansa 
da, şu an taraftarın yaşadıkları inanın 
daha ağır. 

Efsane bir kadronun, ağır bir çö-
küşünü göz göre göre izlemek büyük 
bir ayıp. Bazen doğru bildikleriniz 
yanlış olabilir. Taraftar sizleri des-
teklediği zaman aradan su sızmayıp, 
gülen yüzler ile ortada dolaşırken tam 
tersi olduğunda kulağınızı tıkayıp, ar-
kanızı dönüp gidemezsiniz. 

Yaşadığınız her olaya sessiz 
kalmak, kulüp üzerinde oyunlar oy-
nanırken seyirci olmak yönetimin 

acizliğinden başka bir şey değil. Ati-
ker Konyaspor, oyunların içerisine 
sokulacak bir kulüp olmadı olamaz-
da. Buna inanmak, inancın peşinden 
koşup sesimizi yükseltmek gerekiyor.

Eğer o kulübün koltuğunda otu-
ruyorsanız, takımın tek bir çöpüne 
dahi sahip çıkmalısınız. Kimse Atiker 
Konyaspor’u rant kapısı olarak kul-
lanamaz. Buna ne taraftar müsaade 
eder nede bu şehir.

Şimdi oturup yeniden düşünme 
zamanı. Taraftarın dediklerine kulak 
asma zamanı. Tarih yazan takımı, 
tarihin tozlu sayfalarına doğru götür-
meyin. Ya bu deveyi güdün, ya da bu 
diyardan gidin!

YA GÜDÜN, YA DA GİDİN!

spor@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR

Trabzonspor Kulübü tarafından istifa 
eden yöneticiler ile ilgili açıklama yapıldı. 

Süper Lig’in 9. haftasında deplas-
manda karşılaştığı Yeni Malatyaspor ma-
çında yenilgiye uğrayan Trabzonspor’da 
bazı yöneticiler istifa etmişti. Yaşanan 
bu gelişmenin ardından bordo-mavili 
kulübün internet sitesi üzerinden yapılan 
açıklamada, kulübün çok zor bir dönem-
den geçtiği belirtilerek, “Tabi ki bu süreç 
camiamızı derinden üzmektedir. Geçtiği-
miz sezonun ilk yarısında yaşadığımız zor 
dönemin ardından ikinci yarı hep birlikte 
nefes almış ve geleceğe umutla bakmak 
için kapıyı aralamıştık. Bu sezon başı ise 
yoğun çalışmalarla birlikte 2017-18 sezo-
nuna daha umutla yürümek için gerekli 
takviyeleri yaparak takımımızı güçlendir-
dik” ifadelerine yer verildi. “Yönetimler 
gelip geçicidir; aslolan Trabzonspor’dur” 
ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “Hep 
birlikte başarmak, taraftarımızın yüzünü 
güldürmek için çok uğraştık ve yenilen-

miş bir kadroyla heyecanlı bir şekilde lige 
başladık. Ancak ligin ilk sekiz haftasında 
İstanbul deplasmanında oynadığımız üç 
müsabakayı kazanmaya yakın olup kay-
betmememize rağmen; diğer müsabaka-
larda beklenmedik yenilgilerle başarısız 
bir dönem geçirdik. Bunun üzerine teknik 
adam değişikliğiyle yaparak yola devam 
etme kararı aldık. Ancak ilk maçımızı da 
maalesef talihsizlikler sonucu kaybettik. 
Değerli Trabzonsporlular, bu kırılgan sü-
reçten kulübümüzü elbirliği ile çıkarmak 
için birlikteliğe her zamankinden daha 
fazla ihtiyacımız olduğu kaçınılmaz bir 
gerçektir. Yönetimler gelip geçicidir; as-
lolan Trabzonspor’dur” denildi.

“KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN Kİ BU 
GÜNLER DE GERİDE KALACAKTIR”

Yönetimlerin doğru veya yanlış ka-
rarlar alabileceğinin vurgulandığı açıkla-
mada, “Kulübümüze maddi ve manevi 
elimizden gelen ne varsa hiçbir beklenti 
olmadan destek olmaya çalıştık ve çalış-

maya devam edeceğiz. Bu aşamada 
kulübün ve dolayısıyla camianın ka-
osa sürüklenmesine ön ayak olmak, 
sorumluluk almaktan kaçınmak hiç-
bir fayda sağlamaz. Yenilgi sonrası 
şimdi tam zamanı diyerek ortada 
bırakmak hiç olmaz. Bu anlamda 
istifa doğal bir haktır ancak istifala-
rın Yönetim Kuruluna sunulmadan 
basına gönderilmesi, hem de tüm 
camia derin bir üzüntü içerisin-
deyken bu hareketin yapılması-
nın ne anlama geldiğinin taktiri-
ni siz değerli Trabzonsporlulara 
bırakıyoruz. Evet herkes gibi 
yönetimler de doğru veya yan-
lış kararlar alabilir. Bu mevcut 
yönetimimiz için de geçerlidir. 
Kimsenin şüphesi olmasın ki bu 
günler de geride kalacaktır. Zaman 
birbirine sırtını dayayabilme zamanı, 
zaman kenetlenme zamanıdır” ifadeleri-
ne yer verildi.  n İHA
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Ankara’da Cumartesi günü gerçekle-
şen, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfe-
derasyonu’nun 17. Olağan Genel Kurulu’na 
katılarak delegelere hitap eden, Gençlik ve 
Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak amatör-
lere büyük destek verdiği konuşmalarında: 
“Amatör spor kulüplerinde başkanlık, yö-
neticilik yapan herkes gizli kahramandır. 
Amatörleri ayağa kaldırdığımız zaman Türk 
sporu da ayağa kalkar” dedi. 

Bakan Bak, konuşmasında amatör spo-
run içinden geldiğine işaret ederek, “Bu 
büyük ailenin bireyi olmaktan büyük gurur 
duyuyoruz. Sizlere hizmet etme fırsatı bize 
doğdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bü-
tün teşkilatımızla sizlerin hizmetinizdeyiz.” 
ifadelerini kullandı.

‘AMATÖR SPORA 
HİZMET EDENLER GİZLİ 

KAHRAMANLARDIR’
“Bize amatör sporları sevdiren büyü-

ğümüz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan.” diyen Bak, sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Mahallemizin, Kasımpaşa so-
kaklarının, amatör kulübümüz Erokspor’un 
ağabeyi... O zaman İETT’de oynuyordu. 
Onu izlemek için Vefa Stadı’na, Burhan 

Felek’e giderdik. Ma-

halledeki ağabeylerimiz toplar götürürdü. 
Mahalledeki ağabeyler, amatör spor ku-
lüplerine gönül veren insanlardır. Bana 
göre amatör spor kulüplerinde başkanlık, 
yöneticilik yapan herkes gizli kahraman-
dır. Gençlerimizi, başta uyuşturucu olmak 
üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutan birer 
kahramandır. Çocukları, sporcuları evlatla-
rı gibi seven, bazen ailelerini ihmal eden, 
onlar için çırpınan gerçek kahramanlardır. 
Türk sporunun gerçek kahramanları onlar-
dır.”

ERDOĞAN’IN TALİMATINI 
PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın amatör 
sporu iyi bildiğine dikkati çeken Osman Aş-
kın Bak, “Amatör sporun tam merkezinden 
gelen, her adımını bilen bir Cumhurbaşka-
nına, lidere sahibiz. Bize talimatı şu; (Ma-
halle sahalarını çoğaltacaksınız. Her tarafa, 
bulduğunuz yerlere gençlerin spor yapma-
ları için tesisler yapacaksınız.)” ifadelerini 
kullandı.

Bakan Bak, çocukları sokakların yerine 
spor sahaları ve salonlarda görmek istedik-
lerinin altını çizerek, şunları kaydetti: “Ço-
cuklarımızı sokaklardan, uyuşturucu bata-
ğından kurtarmamız lazım. Bunu yapmak 

için de sizlerle beraber olma-
mız lazım. Türkiye’deki 
amatör spor kulüplerinin 
sayısı 13 bin civarında. 
Bizimle aynı nüfusa sa-
hip Almanya’da bu sayı 
100 binin üzerinde. Bunu 
mahalli idarelerle birlikte 
yapmamız lazım. Uyuştu-
rucuyla mücadele ederken, 
amatör spor kulüplerine çok 
ihtiyacımız var. Mahallenin 
ağabeylerine ihtiyacımız 
var. Onlar, sokağa gelen 
uyuşturucu satıcılarına ‘Ço-
cukları zehirleyemezsiniz.’ 

diyerek meydan okur. İşte bizim amatör 
kahramanlarımız bunlar. Amatör kulüplerin 
yöneticileri olarak bu görevi üstlenmemiz 
lazım.”
‘AMATÖRÜ AYAĞA KALDIRIRSAK 
TÜRK SPORU AYAĞA KALKAR’
Türk sporu için amatör kulüplerin öne-

mine vurgu yapan Bak, “Amatörleri ayağa 
kaldırdığımız zaman Türk sporu da ayağa 
kalkar. Onlara destek olduğumuz zaman Türk 
sporu da daha iyi noktaya gelir.” değerlen-
dirmesinde bulundu.  

İstanbul’daki Amatörler Evi’nin yapı-
lışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katkı-
larına değinen Bak, amatör camianın bir 
bireyi olmaktan büyük gurur duyduğunu 
dile getirdi.

‘SİZ ARAZİ BULUN, 
BİZ SAHA YAPALIM’

Osman Aşkın Bak, amatör kulüplerin 
sorunlarına değinerek, şunları söyledi, 
“Geçtiğimiz dönemde sağlıkla ilgili proto-
kolün yapılabilmesi için ciddi bir çalışma 
yürüttük. Tabi sorunlarımız var, borçlarımız 

var. Bununla ilgili Maliye Bakanlığı ile de 
görüşüyoruz. Bizim amatör kulüplerimize 
desteğimizi artırmamız gerekiyor. Ülkemizin 
nüfusu genç, amatör kulüp sayısını artırmalı-
yız. Mahalli idarelere gideceğiz, sponsorlara 
gideceğiz. Bu sayıları artırmak için çaba gös-
tereceğiz. Biz de yanınızdayız. Siz illerinizde 
saha yapılacak yerleri bulun, biz destek ve-
receğiz. Arazi müsaitse yan yana 2-3 saha 
yapacağız. Bunları yapmak zorundayız. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatı bu. 

İnşallah, çok daha büyük başarıları beraber 
gerçekleştireceğiz.”

“Hep beraber gençlerimize, sokakları-
mıza sahip çıkalım.” ifadesini kullanan Ba-
kan Bak, “Sokakları uyuşturucu satıcılarına, 
kötü emelli insanlara bırakmayalım. Gençle-
rimizin milli ve manevi değerlere sahip çık-
ması için gayret gösterelim. Amatörler ola-
rak ülkemizin büyümesine destek verelim.” 
diye konuştu.  n SPOR SERVİSİ

Amatör spora destek artacak
Ankara’da Cumartesi günü gerçekleşen, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun 17. Olağan Ge-
nel Kurulu’na Konya ASKF tam kadro olarak katıldı. Genel Kurul’da Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur karşılaş-
masında 26 Ekim Perşembe günü saat 
16.30’da Boluspor ile TFF 2. Lig 10. hafta 
karşılaşmasında ise 29 Ekim 2017 Pazar 
günü saat 14.30’da Fethiyespor ile karşı-
laşacak Konya Anadolu Selçukspor hazır-
lıklarına başladı. Deplasmanda oynadığı 
maçta Niğde Belediyespor’a 1-0 kaybeden 
temsilcimiz karşılaşmanın ardından ara 
vermeden çalışmalarına başladı. Yavru 
Kartal dün öğleden önce Karatay Beledi-
yesi Tatlıcak Tesisleri’nde çalıştı.  Teknik 
direktör Alper Avcı ve yardımcıları neza-
retinde gerçekleştirilen antrenmana tüm 
futbolcular katılırken Niğde Belediyespor 
karşısında forma giyen futbolcular rejene-
rasyon çalışması ile antrenmanı tamamla-
dı.  Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma ha-
reketlerinin ardında topla oyunlar oynadı. 
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’da Bolu hazırlıkları başladı

Türkiye Erkekler Hentbol 1. Ligi’nde mü-
cadele eden temsilcimiz Selçuklu Beledi-
yespor, deplasmanda Marmara Üniversitesi 
ile karşı karşıya geldi. 

Başa baş giden mücadelenin son dakika-
larında geriye düşen mavi beyazlı temsilci-
miz mağlup olmaktan kurtulamadı. 

35-31 yenilen Selçuklu Belediyespor 
5 hafta sonunda ikinci mağlubiyetini aldı. 
4.haftayı BAY geçen Selçuklu’nun ligde 2 ga-
libiyeti bulunuyor. 

Selçuklu Belediyespor, ligin 6.haftasında 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni konuk ede-
cek.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Hentbol 
deplasmanda mağlup

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mü-
cadele eden Konya takımları ligin 4.haftasını 
galibiyet ile kapattı. 

İç sahada oynayan temsilcilerimizden Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi, TVF Spor Lisesi’ni 
3-0 ile geçerken, Seydişehir Belediye de Alan-
ya Belediyesi’ni 3-0 yenmeyi başardı. 

Bu sonuçların ardından Konya Büyükşehir 
Belediyesi ligdeki 4.maçını da kazanırken, 
Seydişehir Belediyesi 2.galibiyetini almış oldu. 
n SPOR SERVİSİ

Voleybolda Konya 
takımları galip



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

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

‘DİKİNE’ DÜŞÜŞ!
‘Hücum futbolu, dikine oyun, 8 saniyede hücum’ derken Konyaspor ligin dibine demir attı. Son olarak dün Kayserispor’a 
2-1 mağlup olan Anadolu Kartalı’nda camiayı düşme korkusu sardı. Taraftarın istifasını istediği yönetimden ise ses yok

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında 
deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya 
gelen Atiker Konyaspor rakibine 2-1 mağlup 
oldu. Etkisiz bir oyun ortaya koyan Anadolu 
Kartalı bu sonuçla ligin dibine doğru olan 
yolculuğunu sürdürdü. Pek çok iç problemle 
baş etmeye çalışan yeşil beyazlı camiayı 
uzun süreden sonra ilk kez düşme korkusu 
sardı. Taraftarın istifasını istediği yönetim 
ise sessiz.

MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada gelişen Kayserispor ata-

ğında, Badji’nin pasında kaleyi sağ çap-
razdan gören bir pozisyonda topla buluşan 
Deniz Türüç’ün şutunu çekti. Kaleci Serkan 
Kırıntılı, sağ direk dibine giden topu güçlük-
le uzaklaştırdı.

29. dakikada sağ kanattan atağı sürük-
leyen Lopes, aut çizgisine indikten sonra 
topu içeriye çevirdi. Ön direğe koşu yapan 
Umut Bulut’un kafa vuruşunda, top kalenin 
üzerinden auta gitti.

38. dakikada Atila Turan’ın ceza alanına 
gönderdiği topu Atiker Konyaspor’dan Fer-
hat Öztorun kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu 
önünde bulan Mendes’in ceza yayı üzerinde 
sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla 
auta çıktı.

45. dakikada Deniz Türüç’ün ceza alanı-
na gönderdiği topa Umut Bulut, iki savunma 
oyuncusunun arasından yükselerek kafayı 
vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamam-
landı.

İKİNCİ YARI
49. dakikada Atiker Konyaspor savun-

masının arkasına atılan uzun topa Deniz 
Türüç ile Ali Turan hareketlendi. Ceza ala-
nında bu ikili arasında yaşanan mücadele 
sırasında maçın hakemi Ali Palabıyık, Ali 
Turan’ın meşin yuvarlağa elle müdahale 
ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını göster-
di. 50’nci dakikada penaltıyı kullanan Deniz 
Türüç, kaleci Serkan Kırıntılı’nın sağından 
meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

57. dakikada sol kanattan Musa Araz’ın 
ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak 
isteyen Kayserisporlu Kucher’in ters vuru-
şunda, kaleye yönelen topu kaleci Lung son 
anda uzaklaştırdı.

62. dakikada Umut Bulut’un pasında 
ceza alanının önünde topla buluşan Deniz 
Türüç, iki rakibini çalımladıktan sonra şutu-
nu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yu-
varlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

64. dakikada Kayserispor farkı 2’ye çı-
kardı. Deniz Türüç’ün orta sahadan savun-
manın arkasına attığı uzun topu kontrol eden 
Mendes, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı fi-
lelere gönderdi: 2-0

90+1. dakikada Atiker Konyaspor skoru 
2-1’e getirdi. Sağ taraftan Kayserispor ceza 
alanına giren Vedat Bora’nın vuruşunda, 
meşin yuvarlak kaleci Lung’dan döndü. Dö-
nen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner’in 
şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 
2-1
n AA

Kayserispor mağlubiyeti sonrası konuşan Konyaspor 
Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, sezon başından bu 
yana Konyaspor’da dikkat eksikliğinin olduğunu söyledi. 
Akçay açıklamalarında, “Deplasmanda bir takım ne kadar 
çaba gösteriyorsa biz de o kadar çaba gösterdik. Mevcut 
olan yapı ile en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Puan almamız 
gereken bir maç gibi gözüküyordu. İki tane bireysel hata, bir 
tane elle alınan pozisyonun sonunda atılan gol var. Garip 
olan şey şu; Konyaspor’un üzerinde sezon başından bu yana 
bir dikkat eksikliği var. Çok aşırı eleştiri yapmak istemiyo-
rum ama Konyaspor’un üstüne yığılan şanssızlıklar hep üst 
üste geliyor. Sebeplerini bilemiyorum ama bunlara sığın-
makta istemiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalıştık. Oyuncu arkadaşlarımız bundan sonra biraz daha 
dikkat göstermek zorundalar. Rakibimizi kutluyorum” ifade-
lerini kullandı.

‘DOĞRU YAPMIYORSAN EVİNE GİDECEKSİN’
Futbolda insanların sürekli şikayet ettiğini belirten Ak-

çay, şikayet etmenin doğru olmadığını, işini doğru yapma-
yanın gitmesi gerektiğini belirterek, “Bazen daha büyük sıç-
rayışlar için daha geriye gelmeli. Yanlışlıklar üzerinde çok 
fazla konuşmak doğru olmaz. Çünkü burada olmayan söz 
hakkı olanlar da var. Zaten spor kamuoyu birilerinin şikayet 
etmesinden bıktı usandı. Birileri çıksın da doğru bir şeyler 
yapsın diye bekliyor. Onun için şikayet etmek yerine doğru 
yapıyorsan kalacaksın, yapmıyorsan evinde gideceksin” 
dedi.
n SPOR SERVİSİ

Reşit Akçay: 
Doğru yapmıyorsan 

evine gideceksin
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Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Ali̇  Palabıyık, Kemal Yılmaz, Cevdet KömürcüoğluKayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru (Dk. 46 Kucher), Şamil Çinaz, Badji, Boldrin (Dk. 57 Güray Vural), Mendes, Deniz Türüç (Dk. 78 Espinoza), Umut BulutAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Bourabia, Jonsson (Dk. 65 Vedat Bora), Fofana (Dk. 46 Ezekiel), Musa Araz (Dk. 67 Ali Çamdalı), Milosevic   Goller: Dk. 50 Deniz Türüç (Penaltıdan), Dk. 64 Mendes (Kayserispor), Dk. 90+1 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)Sarı kartlar: Dk. 77 Ali Çamdalı, Dk. 90+4 Ezekiel (Atiker Konyaspor)
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