
Büyük indirimlerle hizmete açıldı Karatay, Konya Tanıtım Günleri’nde
Çelikkayalar Alışveriş 
Merkezi 18.ci şubesini 
Yıllarca AFRA Alışveriş 
Merkezi olarak hizmet 
veren ve son olarak 
da Makromarket’in 
işlettiği merkez 
mağazayı Çelikkayalar 
AVM bünyesine kattı. 
İlk açılış gününde 
yapılan özel indirimler 
nedeniyle alışveriş 
merkezinde büyük bir 
izdiham yaşandı. 
n SAYFA 4’TE

Karatay Belediyesi, 22-
25 Kasım 2018 tarihleri 
arasında İstanbul 
Yenikapı’da düzenlenen 
Konya Tanıtım Günleri 
Fuarına katıldı.  Karatay 
Belediyesi, Konya’nın 
en eski yerleşimi olan 
ve Konya’nın çekirdeğini 
oluşturan Karatay’ın 
kültürünün yanı sıra 
belediye çalışmaları ve 
faaliyetlerinin tanıtıldığı 
bir stant ile fuara katıldı. 
n SAYFA 9’DA

Kalaycı: Verilen hak
herkese eşit olmalı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, kamu çalışanları için ek 
göstergenin son derece önemli 
olduğuna dikkat çekerek, ek gös-
terge alamayan kamu çalışanları 
için mücadeleye devam ede-
ceklerini söyledi. Kalaycı ayrıca, 
emeklilikte yaşa takılanlarla 
ilgili de hak sahiplerine hakkın 
teslim edilmesi gerektiğini ifade 
etti. n SAYFA 5’TE

Yokuş: Meclis çatısı 
altında dahi adalet yok

İYİ Parti Konya Milletvekili Fah-
rettin Yokuş, “Yasama organı 
olan TBMM kendi çatısı altında 
çalışanlarına asgari ölçüde 
adalet ve eşitlik sağlayamamak-
tadır. Farklı statülerdeki perso-
nellerin sosyal hakları, sosyal 
güvenceleri ve emeklilik hakları 
farklı şekillerde değerlendiril-
mektedir. Bu durum çalışma 
barışı ve bütünlüğünü bozmak-
tadır” dedi. n SAYFA 11’DE

05 İncili’den Meram’a 
önemli projeler 06 Sürüye dalan kurt

koyunları telef etti 07 Çaldığı 7 koyunla
jandarmaya yakalandı 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN
SOĞUK HAVALARA DİKKAT

KUR’ANI DOĞRU ANLAMA
VE TANIMA KURSU AÇILDI

MAR-SAN’DA YANGINA
DAVETİYE ÇIKARILIYOR!

Zade Vital’den önemli öneriler

Büyükşehir’den önemli kurs

Önleminizi alın, yanmasın!

Soğuk havalar grip ve soğuk algınlığının yanında çe-
şitli diş hastalıklarına da davetiye çıkarıyor. Özellikle 
diş hassasiyeti olan kişiler sıcaktan soğuğa geçişler-
de zor anlar yaşıyor. Zade Vital, ağız ve diş sağlığı için 
menengiç yağı, sarı kantaron yağı ve nar çiçeği yağını 
öneriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü işbir-
liğiyle Konya genelindeki KOMEK ile ASEM’lerde 
Kur’an-ı Doğru Anlama ve Tanıma kursları düzenleni-
yor. Kurslar sayesinde Kur’an-ı Kerim mealinin herkes 
tarafından okunup anlaşılabilecek bir kitap olduğu-
nun kavranması amaçlanıyor.

24 Ağustos’ta meydana gelen büyük yangınla günde-
me gelen Mar-San Sanayi Sitesi’nde adeta yangına 
davetiye çıkaran bir ihmale imza atılıyor. Mar- San Sa-
nayi Sitesinde belediyeye ait sosyal tesis alanına bıra-
kılan atık yağ bidonları tehlikeye yol açıyor. Esnaflar 
bidonların bölgeden bir an önce kaldırılmasını istiyor.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

n HABERİ SAYFA 7’DE

AA’nın kitapları
ışık tutuyor 

Gazilik unvanını 
aldı, işine başladı 

Selçuklu’dan
önemli uyarı!

Seçim ve referandum sonuç-
larını en hızlı ve doğru şekilde 
aktaran AA, ulusal ve yerel 
medyanın yanı sıra uluslara-
rası bir haber kuruluşu olarak 
çalışmalarını sürdüren Anadolu 
Ajansı bilgi, birikim ve tecrübe-
lerle hazırladığı kitaplar ile ışık 
tutuyor.  n HABERİ SAYFA 9’DA

JÖH Uzman Çavuş Hasan 
Akbulut, bir terör operasyonu 
sırasında yaralanmış ve TSK’da 
görev yapamaz raporu almıştı. 
Biriken borçlarını ödemek ve 
evinin geçimini sağlayabilmek 
için atık malzeme toplayan Ak-
bulut Beyşehir Belediyesi’nde 
işe alındı.  n HABERİ SAYFA 6’DA

Selçuklu Belediyesi, son gün-
lerde özellikle işadamlarının 
Selçuklu Belediye Başkanı, 
başkan yardımcıları ve idare-
cilerinin isimleri kullanılarak 
arandığını; Suriyeliler başta 
olmak üzere kimsesiz çocuklar 
ve farklı yardım kuruluşlarına 
bağış toplandığını belirterek 
uyarıda bulundu.  
n HABERİ SAYFA 9’DA
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Vebali boynunuza!
Ticari araçlarda kış 
lastiği zorunluluğu 

uygulamasının başladığını 
belirten Adem Uzman, 

trafikte kendisinin ve 
diğerlerinin güvenliğini 

düşünen herkesin 
araçlarına kar yere 

düşmeden kış lastiği 
takması gerektiğini söyledi

KUL HAKKINA GİRMEYİN!
Kış lastiğinin binek harici bütün araç-
larda zorunlu olduğuna işaret eden Oto 
Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericiler 
Odası Başkanı Adem Uzman, kış las-
tiğinin yasal bir zorunluluktan öte kul 
hakkına riayet etmenin bir gereği olarak 
yorumladı. Uzman, “Aracını kış şartlarına 
göre hazırlamış birisi yolda giderken, 
aracına kış lastiği takmamış birisi gelip 
bu araca çarptı diyelim. Burada kul hakkı 
oluşur” dedi.

KAR YERE DÜŞMEDEN TAKIN
Alınan küçük önlemlerle büyük can ve 
mal kaybına neden olabilecek kazaların 
önüne geçilebileceğine vurgu yapan 
Adem Uzman, “Trafikte hem kendi can 
güvenliğiniz, hem de başkalarının can 
güvenliği için zorunlu olmasa da kar yere 
düşmeden araçlarınıza kış lastiği takın” 
dedi. Uzman ayrıca, son dönemde lastik 
fiyatlarındaki artışın dolara endeksli olan 
kauçuktan kaynaklandığını söyledi.  
n HABERİ SAYFA 13’TE

Yatırımcılara açık çek!
MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen 
uluslararası MÜSİAD EXPO’nun 17. İstanbul 
CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor. Konya’dan 
16 firmanın katıldığı fuar MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka ve yönetim kurulu üyeleri 
ile birlikte Konya’da faaliyet gösteren gazete ve 
televizyon temsilcileriyle birlikte gezdi. 
Fuara katılan 16 Konya firmasından biri olan 
Yenigün Gazetesi’nin standı büyük ilgi görüyor. 
Fuara özel olarak hazırlanan dergi, özel tasarlanmış 
çanta içerisinde dağıtılıyor. Fuara katılan Konya 
firmaları birlikte yürütülecek ticari faaliyetler ve 
Konya’ya yatırım konusunda paydaşlarına açık çek 
sunuyor.  n HABERİ SAYFA 3’TE



Zade Vital 
Menengiç 

Yağı

Zade Vital
Nar 

Çekirdeği 
Yağı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA DESTEK ÜRÜNLER

ABD’de en pahalı 
tedavilerden birisi 
diş tedavisi. Bu 

yüzden de hasta 
olmaktansa 
dişleri 
korumak çok 
daha akıllıca 
bir yaklaşım. 

Ancak ne 
yazık ki yine 
ekonomik 
nedenlerden 
ötürü diş 

hekimine rutin kontrole gitme 
sıklığı da oldukça düşük. Bunun 
sonucu olarak da 20 ile 64 yaş arası 
Amerikalıların yüzde 90’ında çürük 
var ve bunların yüzde 27’si dişlerini 
kaybetme yolunda.

Türkiye’de de diş sağlığına 
gösterilen önemin çok düşük 
olduğunu biliyoruz. Gerek diş 
fırçalama oranları gerekse diş 
kontrolüne gitme oranları bunu bize 
açıkça gösteriyor. 

Diş sağlığı önemli bir halk 
sağlığı problemi ve gerek ABD’de 
gerekse Türkiye’de bir risk faktörü. 
Diş sağlığına özen gösterilmediği 
taktirde pek çok sistemik hastalığa 
zemin hazırlıyor. Bu nedenle 
düzenli diş fırçalamak ve diş 
hekimi kontrollerini ihmal etmemek 
gerekiyor.

O zaman bir kez daha 
hatırlatalım. Sabah akşam dişlerimizi 
fırçalayalım. Diş fırçamızı 3 ayda 
bir değiştirelim.  Yılda bir kez diş 
hekimi kontrollerine gidelim.  

Kaynaklar:
 • https://healthcare.utah.edu/healthfeed/

postings/2015/06/060515_cvarticle-dental-
care.php

 • https://www.healthline.com/health-
news/the-sorry-state-of-dental-care-in-the-
united-states-101814#5

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Değerli okuyucular 
merhaba,

Bu hafta çocuklarımız 
için önemli ama 
kazandırılması biraz 
zor bir alışkanlıktan 
bahsetmek istiyorum; 
Ağız ve diş hijyeni. 
Bebeklerde yaklaşık 6 
aylıkken sürmeye başlayan 
süt dişleri, ortalama 2,5-
3 yaşında tamamlanarak 
20 âdete ulaşıyor. Genel 
olarak “nasıl olsa düşecek” 
gözüyle baktığımız bu dişler aslında 
ağız diş sağlığının temelini oluşturuyor. 
Yapılan araştırmalar süt dişlerinde 
çürük çıkan çocukların dişlerinde 
yetişkin olduklarında da çürük çıkma 
olasılığının daha fazla olduğunu 
gösteriyor. 

Peki küçük yaşlardan itibaren 
miniklerimizin ağız ve diş sağlığı için 
neler yapabiliriz?

3 Çocuğunuza diş fırçalama 
alışkanlığını bebeklik döneminde 

kazandırın. Düzenli şekilde 
günde 2 kez diş fırçalamayı 
alışkanlık haline getirmesine 
destek olun.

3 Çocuğunuzu en geç 
2. 5 yaşında diş hekimi 
ile tanıştırın. Var ise dişçi 
korkusunu yenmesini 
sağlayın.

3 Şeker, cips, kraker gibi 
nişastalı yiyeceklerle şekerli 
içecekleri sınırlandırın. 
Bunları yedikten sonra da 
en azından ağzını çalkalama 

alışkanlığını kazandırın. 
3 Çocuğunuz şekere fazla 

düşkünse diş hekimi ile görüşüp fissür 
örtücü uygulamasının gerekliliğini 
sorabilirsiniz. Fissür örtücü, çürüğe 
karşı oldukça etkili bir bariyer 
oluşturulmasıdır.

3 Dirençli dişlerin oluşumu için, 
çocuğunuzun dengeli beslenmesine 
önem verin.

Sevdiklerinizle beraber sağlık dolu 
günler dilerim…

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
1996 yılından bu yana her yıl 22 Kasım günü “Diş 

Hekimliği Günü” ve bu tarihi içine alan hafta ise 
 “Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanıyor. 

Ağız ve diş sağlığı aslında birçok kronik rahatsızlığı 
da tetiklediği için önemi çok büyük. Bu nedenle bu 
hafta size ağız ve diş sağlığınıza destek bir bitkiden 
bahsedeceğim; Menengiç Yağı…

Menengiç,  aslında hayatımızda çokça yer alan Antep fıstığının yakın akrabası. 
Yetiştirildiği farklı yörelere göre değişik isimler alan faydalı bitki, çitlenbik, çıtlık ve 
bıttım gibi isimleri ile de biliniyor.

Hayatımızın birçok alanında yer alan Menengiç bitkisi hakkında yapılan araş-
tırmalar bu bitkinin ve Cold Press yöntemi ile elde edilen yağının sağlık alanında 
birçok faydasının olduğunu bizlere gösteriyor. 

Menengiç bitkisi içeriğinde vitamin, mineral ve çeşitli fitobileşikler içeriyor. Cold 
press yöntemi ile menengiç tohumlarından elde edilen değerli yağ geleneksel olarak 
diş ve diş eti rahatsızlıklarında haricen kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra menengiç 
yağı, uçuk gibi rahatsızlıkların tedavisinde de haricen kullanılabiliyor.
Referanslar: • ÖZCAN, M. Characteristics of fruit and oil of terebinth (Pistacia terebinthus L) growing 
wild in Turkey. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2004, 84.6: 517-520. • BOZORGI, 
Mahbubeh, et al. Five Pistacia species (P. vera, P. atlantica, P. terebinthus, P. khinjuk, and P. lentiscus): a 
review of their traditional uses, phytochemistry, and pharmacology. The Scientific World Journal, 2013, 
2013. • PIERONI, Andrea, et al. Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish 
migrants living in Cologne, Germany. Journal of ethnopharmacology, 2005, 102.1: 69-88. • HAMEDI, 
Azadeh, et al. Herbal medicinal oils in traditional Persian medicine.Pharmaceutical biology, 2013, 51.9: 
1208-1218. • NTALLI, Nikoletta G., et al. Synergistic and antagonistic interactions of terpenes against 
Meloidogyne incognita and the nematicidal activity of essential oils from seven plants indigenous to Gree-
ce. Pest management science, 2011, 67.3: 341-351.

Ağzımız vücudumuzun giriş 
kapısıdır. Sağlıklı bir vücut için ağız ve 
diş sağlığının önemi büyüktür. Soğuk 
ve sıcak yiyecek ve içeceklere duyulan 
hassasiyet, diş etlerindeki bozulmalar, 
ağızda çıkan aftlar, bir şeylerin yanlış gittiğinin göstergesi olabilir.

Ağız hijyeni ve bakımının yetersiz olduğunun önemli bir 
göstergesi olan diş çürükleri belirgin bir hasar oluşuncaya kadar 
belirti vermeyebilir. Bu nedenle düzenli diş hekimi muayenesi 
oldukça önemlidir.

Kötü ağız sağlığının bir diğer bulgusu ise, ilk aşamada hafif 
olup tedavi edilmediğinde çok daha ciddi sorunlara yol açan diş eti 
sorunlarıdır. Diş kaybı ve enfeksiyon gibi sonuçlar doğurabildiği 
gibi, kalp problemleri, diyabet, solunum yolu ve sindirim 
sistemleri sorunlarının önemli bir işareti de olabilir.

Sağlıklı ağız, diş ve diş etleri ile ilgili sorunların olmaması; 
genel sağlığın korunmasında önemlidir. İyi ağız sağlığı 
uygulamalarına erken yaşta başlanması ve yetişkinlik döneminde 
bunlara bağlı kalınması; sağlıklı bir ağız, ferah bir nefes, güçlü 
dişler ve parlak bir gülüşe sahip olmanızı sağlar ve genel vücut 
sağlığınızı destekler.

Sağlıklı bir ağıza sahip olmak için yapılacaklar düzenli diş 
fırçalama, diş ipi kullanma ve düzenli diş hekimi muayenesi 
gibi oldukça basit alışkanlıklardır ve çocukluk çağında 
kazandırılmalıdır.

Gazlı içecekler, şekerli ve katkı maddeli gıdalar dişlerin 
aşınmasına ve çürümesine neden olurken, havuç, elma, ayva gibi 
sert meyve ve sebzelerin ısırılarak, çiğnenerek tüketilmesi diş ve 
diş eti sağlığına yardımcı olur. 

Anne karnından başlayarak diş sağlığını korumada en önemli 
mineral kalsiyumdur. Bu nedenle kalsiyum ve diğer minerallerin 
yeterli düzeyde alımına dikkat edilmelidir. D vitamininin diş 
gelişimine ve sağlığına katkısı çok büyük olduğundan günlük 
yeterli D vitamini alımı mutlaka sağlanmalıdır. Diğer vitamin 
eksiklikleri varsa, uygun takviyelerle derhal giderilmeli ve güçlü 
bir bağışıklık sistemi ile ağız sağlığı desteklenmelidir.
Uwitonze AM, et al. Effects of vitamin D status on oral health. J Steroid Biochem 
Mol Biol. 2018 Jan;175:190-194.
Antonenko O, et al. Oral health in young women having a low calcium and vitamin 
D nutritional status. Clin Oral Investig. 2015 Jul;19(6):1199-206.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Havalar Soğudu; Diş Sağlığınıza Dikkat Edin
Soğuk havaların grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara davet çıkardığını hepimiz biliyoruz. Peki soğuk havalar diş 

sağlığımızı nasıl etkiliyor? Özellikle diş hassasiyeti olan kişiler sıcaktan soğuğa geçişlerde zor anlar yaşıyor
Diş hassasiyetinin 
ortaya çıkmasıyla 
belirli zamanlarda 
sızlayan dişleriniz 
hangi durumların 
habercisi olabilir?
 • Ağız içerisindeki geli-
şen çürükler
 • Diş eti çekilmeleri, diş 
sıkma ve gıcırdatma
 • Diş ve bazen kök 
kırık ve çatlakları
 • Hatalı 
diş fırçala-
ma alışkan-
lıkları
 • Beslenme 
alışkanlıkların-
daki hatalar

Referans: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/soguk-havalar-dislerinizi-

Zade Vital
Sarı 

Kantaron 
Yağı

Diş Hassasiyetine karşı neler yapılmalı?
 • Sert diş fırçası kullanımı ya da aşırı yumuşak diş fırçasının 
aşındırıcı özelliği ile diş yapısı zarar görebilmektedir. Fazla 
macun kullanımı veya hatalı fırçalama sonrasında genellikle 
baskın kullanılan elin denk geldiği bölgede oluşan aşınma, 
hem diş eti çekilmesine neden olabilir; hem de diş 
eti çekilmesi sonucu yumuşak kök yüzeyinin açığa 
çıkmasıyla hissedilen ağrıya sebep olur. Bu nedenle 
doktorunuza danışarak sizin için en uygun fırça ve fırçalama 
şekli hakkında destek alın.
 • Domates, meyve suları, kola gibi düşük Ph’lı ve yüksek 
karbonat oranlı asidik sıvılar ve gıdalar nedeniyle herhangi 

bir sebeple hasarlanmış diş yüzeyinde hassasiyet 
oluşabilmektedir. Bu nedenle tüketilen gıdalara 

dikkat edilmedir.
 • Mineral tuzları içeren ve hassas dişe yalnız 
uygulama kolaylığı sunan hassasiyet giderici 
diş macunlarını kullanın.
 • Günde iki defa ağız hijyeni 
uygulamasının bir parçası olarak fırçalama 

yapılmalıdır.
 • Düzenli doktor kontrolü
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MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen uluslararası MÜSİAD EXPO’nun 17.’si İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde 
gerçekleşiyor. Gerçekleşen fuara Konya’dan Yenigün Gazetesi’nin de aralarında bulunduğu 16 firma katılım sağlıyor 

MÜSİAD EXPO’ya çıkarma! 
Müstakil Sanayici ve İşadam-

ları Derneği (MÜSİAD) tarafından 
iki yılda bir düzenlenen uluslarara-
sı MÜSİAD EXPO’nun 17. İstanbul 
CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleşi-
yor.  Konya’dan 16 firmanın katıldığı 
fuar MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka ve yönetim ku-
rulu üyeleri ile birlikte Konya’da fa-
aliyet gösteren gazete ve televizyon 
temsilcileriyle birlikte gezdi. Ziyaret 
öncesi basın mensuplarıyla sabah 
kahvaltısında bir araya gelen MÜSİ-
AD Konya Şube Başkanı Ömer Fa-
ruk Okka, “MÜSİAD 1990 yılından 
bu yana, ülkemizin kalkınmasına 
yönelik birçok faaliyetler gerçekleş-
tirmektedir. Bu doğrultuda, 1993 
yılında başladığı ve her iki yılda bir 
düzenlediği MÜSİAD Fuarının 17.’si 
organize edilmiştir. İş dünyasının 
kalbinin attığı MÜSİAD EXPO Fu-
arında aynı zamanda IBF-Ulusla-
rarası İş Forumu, teknolojinin en 
son ulaştığı noktanın sergilendiği 
savunma sistemleri ve ileri yüksek 
teknoloji fuarı High Tech Port ve 
dünyanın 4 bir tarafından iş adamla-
rının katılımıyla organize edilen ikili 
iş görüşmeleri yapılmaktadır. MÜ-
SİAD EXPO’nun son gününde de, 
geleceğin iş adamları ve sanayici-
lerini buluşturan Uluslararası Genç 
İş Adamları Kongresi (UGİK) de 
düzenlenecektir. Fuarda bu yıl çevre 
ve yapı malzemeleri, inşaat, tekstil, 
otomotiv, makine, mobilya, gıda, 
bilgi teknolojileri ve savunma sanayi 
gibi birçok farklı sektör ziyaretçiler-
le buluşmaktadır.  Dünyanın birçok 
ülkesinden profesyonel ziyaretçileri 
ağırlayacak olan MÜSİAD EXPO’yu, 
2016 yılında 80 bin kişi ziyaret et-
mişti. Bu yılki EXPO fuarı, geçen 
yıllara oranla özellikle yurt dışından 
katılan yabancı yatırımcıların dağı-
lımı açısından da önem arz etmek-
tedir. Asya’dan Avrupa’ya, Türki 
Cumhuriyetlerinden Afrika’ya kadar 
100’e yakın farklı ülkeden iş adamı 
katılmaktadır. Bu fuarla MÜSİAD, 
birlikte yol almanın, birlikte kazan-
manın en önemli örneklerinden biri 
olduğunu göstermiştir. MÜSİAD 
EXPO, firmaların sadece ürünlerini 
sergileyerek tanıtımlarını yaptıkları 
bir platform olmaktan öte, yurtdışı 
alım heyetleri ile ikili iş görüşmeleri, 
ülke sunumları, ülke raporları ve iş 
forumları ile ticaretin arttırılması ve 
geliştirilmesine yönelik ayrıcalıklı bir 
ortam oluşturulmuştur” dedi.

MÜSİAD EXPO İŞADAMLARINI 
YURTDIŞINA AÇIYOR

MÜSİAD EXPO, Türk işadam-
larının yurtdışına açılmasını teşvik 
ederek, ihracatımızın artırılması, 
ihraç ürünlerimizin çeşitlendiril-
mesi gibi alanlarda kendilerini ge-
liştirmelerine imkân sağlamaktadır 
diyen Okka, “MÜSİAD EXPO, Türk 
işadamlarının yurtdışına açılmasını 

teşvik ederek, ihracatımızın artırıl-
ması, ihraç ürünlerimizin çeşitlen-
dirilmesi gibi alanlarda kendilerini 
geliştirmelerine imkân sağlamakta-
dır. Çünkü MÜSİAD; 85 ülkede, 215 
irtibat noktasındaki üye iş adamları-
nı EXPO’da bir araya getirmektedir.  
MÜSİAD EXPO, Türkiye ekonomisi-
nin büyümesinde önemli bir misyon 
üstlenmektedir. Türkiye ekonomisi-
nin içinde bulunduğu darboğazdan 
çıkabilmesi, cari açık dengesinin ku-
rulması ve yabancı yatırımcının yanı 
sıra yerli yatırımcının yeni yatırım-
lara motive edilmesini sağlamakta-
dır. Ülkemizin ekonomide yaşadığı 
değişim ve gelişimin aynası olarak 
gördüğümüz fuarımız, yeni pazarlar 
ve yeni işbirliklerini ortaya çıkararak 
Ülkemizin, Büyük Türkiye olma he-
define önemli bir katkı sağlayacak-
tır” ifadelerini kullandı. 
KONYA MÜSİAD EXPO’DA 16 FİRMA 

İLE TEMSİL EDİLİYOR
MÜSİAD’ın en büyük şubelerin-

den biri olan MÜSİAD Konya, High 
Tech Port’ta 4 firma olmak üzere, 
toplamda 16 firma ile temsil edil-
mektedir diyen Okka, “MÜSİAD’ın 
en büyük şubelerinden biri olan 
MÜSİAD Konya, High Tech Port’ta 
4 firma olmak üzere, toplamda 16 
firma ile temsil edilmektedir. Fua-
ra katılarak stant açan üyelerimiz, 
Konya Şeker, İttifak Holding, Enka 
Süt, Motus Otomotiv, Hüsan ARMS, 
Golda Gıda, Hamme Makine, Logi-
ba Aydınlatma, Yenibahar İletişim 
Yayıncılık, Asaf İnşaat, Yükselen 
Metal, Ender Fırça, Özbey Yem, As-
pirsan olmak üzere kurumlarımız 
Mevlana Kalkınma Ajansı ve KTO 
– Karatay Üniversitesi yöneticilerini 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
HEDEF TİCARET HACMİNİ ARTIRMAK

MÜSİAD Konya Şubesi olarak, 
üyelerimizin ticaret hacimlerini ar-
tırmaları ve üyelerimiz arasındaki 
kaynaşmanın sağlanması için çalış-

malarımıza ara vermeden devam 
ediyoruz diyen Okka, “Bu yıl içeri-
sinde sizlerin de yakından takip et-
tiği “Türkiye-Afrika Ekonomi Foru-
mu” programını büyük bir katılımla 
gerçekleştirdik. 33 Afrika Ülkesinin 
Bakan ve Büyükelçileri ile 200’e ya-
kın Afrikalı iş adamının katılımıyla 
gerçekleşen bu program, bugüne 
kadar Konya’da yapılan en geniş 
kapsamlı ekonomik forum olmuş-
tur. Formumuzda, Türk ve Afrikalı 
iş adamlarımız binin üzerinde ikili iş 
görüşmesi gerçekleştirmiştir. Yine 
geçtiğimiz günlerde Kazakistan’a 
yönelik bir iş seyahati düzenledik. 
Kazakistan, Orta Asya’da hem eko-
nomik hem de kültürel işbirliğimiz 
bakımından özel önem verdiğimiz 
ülkelerin başında gelmektedir. Kon-
ya-Kazak iş adamlarını bir araya ge-
tirdiğimiz bu seyahatte, Konya’mı-
zın yatırım ortamını anlatırken, biz 
de Kazakistan’da ne yapabileceği-
miz konusunda detaylı bilgi sahibi 
olduk. Konya ve Kazakistan arasın-
daki ticari hacmi en üst seviyelere 
taşımak için gerekli girişimlerde 
bulunduk. Son olarak Ekim ayında 
Hollanda ve Almanya’daki MÜSİAD 
Şubelerini ziyaret ettik. Bu ziyareti-
mizde de şubeler arasındaki iletişimi 
artırmayı, işadamlarımızın arasın-

daki ticari ilişkileri kuvvetlendirmeyi 
hedefledik. Aralık ayı içerisinde iş 
adamı heyeti ile beraber Gürcistan 
ve Azerbaycan’a kapsamlı bir iş se-
yahati düzenleyeceğiz. 2019 yılında 
da, ihracatımızı artırmaya yönelik 
iş adamlarımızla birçok iş seya-
hati düzenleyeceğiz ve yabancı iş 
adamlarını şehrimizde misafir ede-
ceğimiz programları organize ede-
ceğiz.  MÜSİAD Konya Şubesi ola-
rak, üyelerimizin ticaret hacimlerini 
artırmaları ve üyelerimiz arasındaki 
kaynaşmanın sağlanması için çalış-
malarımıza ara vermeden devam 
ediyoruz. Sektör kurullarımız aktif 
bir şekilde güncel ekonomik geliş-
meleri ve bunların sektörlere yan-
sımalarını takip etmekte, sorunlar 
çözüm önerilerini Genel Merkezimiz 
aracılığıyla yetkili makamlara ilet-
mektedir. MÜSİAD Konya’nın ku-
ruluşundan beri bir gelenek halinde 
devam eden Cuma toplantılarımız-
da da gündeme ilişkin konukların 
da katılımıyla üyelerimizle bir araya 
gelmekteyiz” ifadelerini kullandı. 

YATIRIMCILARI KONYA’YA
 DAVET ETTİK 

Düzenlenen programda söz alan 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “Ülkemizin üretim yükünü 
çeken sanayicilerimiz, girişimcileri-

mizin, işadamlarımız ve ihracatçı-
larımızın yeni pazarlara açılmasını,  
yeni yatırımlar yapmasını imkan 
sağlayan 17 MÜSİAD EXPO Fuarı-
nın hayırlara vesile olmasını temen-
ni ediyorum. Özellikle son 10 yılda 
girişimcilerimiz ve üretim odaklı ça-
lışan sanayicilerimiz dünyanın pek 
çok ülkesine yatırım yaptılar, ciddi 
acılımlar sağladılar. Bu açılımlara 
katkı sağlamak üzere 17 EXPO Fua-
rında pek çok kıtadan binlerce insan 
buraya gelecek ve ülkemiz için yeni 
atılımlara da imkan sağlayacak. Ben 
bu noktada MÜSİAD Genel Mer-
kezimizi ve MÜSİAD Konya Şube 
Yönetimini, odalarımızı, fuara katkı 
sağlayan herkese teşekkür ediyo-
rum. Hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. İnşallah bizde Konya olarak 
burada kendi adımıza Konya’ya yatı-
rım almak amacı ile birtakım görüş-
melerde bulunduk. Konya’ya davet 
ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde 
tanıdığımız işadamları Konya’ya da-
vet  ederek fırsattan istifade etmek 
istiyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN ÜRETMEKTEN VE 
İHRACATTAN BAŞKA YOLU YOK
Konya Sanayi Odası Başkanı 

Memiş Kütükcü ise, “Bugün sabahın 
erken saatinden itibaren Konya’dan 
birlikte hareket ettik ve MÜSİAD 
EXPO fuarı için İstanbul’a geldik. 
MÜSİAD EXPO Fuarı’nda üyele-
rin ürünlerini, üretimlerini dünya 
ile buluşturuyor. Yine bu fuarlara 
alım heyetleri ile sanayicilerini bu 
platformda bir araya getiriyor. Bu 
önemli faaliyet ülkeye ve özellikle 
üretim camiasına çok ciddi katkılar 
sağlıyor. Bu yıl 17.cisi düzenlenen 
MÜSİAD EXPO fuarına Konya’dan 
16 firmamız yer alıyor. Biz de Kon-
ya’dan bu fuara katılan arkadaşları-
mızın yanında yer alıp, ürünlerine, 
üretimlerine destek olacağız. Son 
dönemde içinden ülkemizin için-
den geçtiğimiz süreç bir defa daha 

gösterdi ki Türkiye’nin üretmekten 
ve ihracattan başka yolu yok.  Bu 
bizim keyfiyet değil bizim için bir 
mecburiyet. Bunun bilincinde olan 
sanayicilerimiz ve iş dünyamız yö-
nünü dünya’ya dönmüş İhracatı ge-
liştirmek için yoğun çaba ve müca-
dele içinde. Bu fuarlar da en önemli 
ayaklarından bir tanesi.  Bu fuarlar 
ve bunlara benzer diğer fuarlar ile 
ülkemizin ve özelde Konya’nın İh-
racatını artırmaya katkı sağlıyor. 
Önümüzdeki süreçte Konya’nın ih-
racatını 2018’de 1. 8 milyar dolara, 
2019’da 2 milyar dolara ulaştırmak 
istiyoruz. Bu konudaki gayret ve 
çalışmayı da Birlikte Konyayız an-
layışıyla çalışmalarımızı yürütmüş 
olacağız.  MÜSİAD EXPO 17. Fuarı 
ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun” 
diye konuştu.

DAHA ÇOK ÜRETMELİ VE
İHRAÇ ETMELİYİZ 

MÜSİAD Konya 5. Dönem Şube 
Başkanı Arslan Korkmaz’da, “Fuarı-
mız Konya ekonomisine ve Türkiye 
ekonomisine hayırlı katkılar sunma-
sını diliyorum. Konyalı sanayicile-
rimize teşekkür ediyorum. Her za-
man olduğu gibi MÜSİAD fuarında 
gerek katılım sayısı, gerekse firma 
sayısı ile hep öncü oldu. Bu fuarda 
da aynı öncülüğünü koruyor. MÜ-
SİAD üyelerin salonlarda sergilediği 
ürünlerden, fuar alanlarına geldik. 
Elhamdülillah. Artık salonlara ve 
fuar alanlarına sığmıyoruz.  Bunun 
yeterli olmadığına inanmıyorum. 
Artık 7 Milyar dolar ihracattan, bu-
gün 160 milyar dolar seviyesine 
gelindi. Bu rakam yeterli değil. Artık 
bizim daha çok üretmeli ve ihraç et-
mek zorundayız” dedi. 

MÜSİAD Konya 6. Dönem Şube 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek de, “ MÜ-
SİAD EXPO’lar beni başından beri 
heyecanlandırmıştır. Çünkü sadece 
MÜSİAD ailesine özel planmış bir 
fuardır.  Ve son yıllarda eklenen 
High Tech Port birimi ile de Türki-
ye’nin en yüksek ve ileri teknolojile-
rinin sergilendiği bir platform haline 
gelmiştir. Tabi bu platformda yer 
almak hakikaten zor ve zahmetli bir 
süreç.  High Tech Port bölümünde 
Konya’dan 4 firmanın yer alması 
oldukça güzel ve anlamlı. Geçmiş 
yıllarda bu sayılara ulaşmamıştık.  
High Tech Port’ta. Demek ki Kon-
ya’da bazı şeyler iyi gidiyor. Bunu 
böyle görmek lazım. Daha da güzeli 
Konya MÜSİAD EXPO’da katılımcı 
sayısı, katılımcı metrekare gibi sı-
nıflandırmada önde gelmiştir. Bu 
senede güzel bir katılım ile Konya’yı 
temsil ediyoruz.  Bu fuarlar birçok 
ülkeden insanlar buluşmaya katkı 
sağlıyor” ifadelerini kullandı. Basın 
toplantısının ardından geziye ka-
tılanlar fuarda Konyalı firmaların 
stantlarını gezdi.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Bu yıl 17.’si düzenlenen MÜSİAD EXPO’ya Konya’dan da büyük katılım oldu.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve yönetim kurulu üyeleri ile bir-
likte Konya’da faaliyet gösteren gazete ve televizyon temsilcileriyle birlikte gezdi.

MÜSİAD Konya Şubesi’nin organizasyonuyla Konya’daki basın kuruluşları-
nın temsilcileri de MÜSİAD EXPO’yu ziyaret ederek katılımcı firmaları gezdi.

Konyalı işadamları MÜSİAD EXPO’da açtıkları stantlarda
kendilerini en iyi şekilde tanıtmaya çalıştı.
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Fastpay ile elektrik faturaları yüzde 5 indirimli
Müşterilerinin hayatını ko-

laylaştırmak üzere hizmetleri-
ni teknolojinin son olanaklarıyla 
sunmaya odaklanan Deniz Bank, 
Meram Elektrik Perakende Satış 
AŞ (MEPAŞ) ile gerçekleştirdiği 
işbirliği kapsamında, mevcut fa-
tura tutarını fastpay aracılığıyla 
ödemeleri durumunda hem yüz-
de 5 daha az ödeme hem de sıfır 
komisyon avantajından yararlana-
biliyor. Söz konusu indirim tutarı 
kullanıcının fastpay bakiyesine 
yükleniyor. Denizbank müşteri-
si olmayan kullanıcılar diledikleri 
kredi kartını fastpaye bağlayabili-
yor. Halihazırda fastpayi olmayan 
kullanıcılar ise uygulamayı indire-
rek tüm avantajlardan faydalana-
biliyor. MEDAŞ Sanat Galerisi’nde 
düzenlenen imza törenine Deniz 
Bank Elektronik ve Para ve Öde-

me Sistemleri Grup Müdürü Lütfi 
Akbulut, MEPAŞ Genel Müdürü 
İlker Arslanargun ile çok sayıda 
yetkili katıldı.  İmza töreninde ko-
nuşan Deniz Bank Elektronik Para 
ve Ödeme Sistemleri Grup Mü-
dürü Lütfi Akbulut, “Deniz Bank 
olarak hizmetlerimizi müşterileri-
mize her zaman teknolojinin son 

olanakları ile götürmeyi odaklanı-
yoruz. Bu doğrultuda fastpay üze-
rinden kredi kartı ile yapılan tüm 
fatura ödemelerine o (sıfır) komis-
yon avantajımızı şimdi de sektörde 
bir ilk olan, daha az ödeme kam-
panyalarımızla devam ettiriyoruz. 
Meram Elektrik Perakende Satış 
A.Ş. ile yaptığımız anlaşma sa-

yesinde vatandaşlarımız fastpay 
ile diledikleri zaman, diledikleri 
yerde fatura ödemelerini rahatça 
yaparak, yüzde 5 daha az ödeme 
avantajından yararlanabilecekler. 
Fastpay ile fatura ödemelerinde 
başlatığımız kullanıcı faydasına 
odaklı çalışmalarımız artarak de-
vam edecek” dedi.

‘TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ 
YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ’
Yapılan anlaşmanın hayırlı 

olmasını dileyerek konuşmasına 
başlayan MEPAŞ Genel Müdürü 
İlker Arslanargun şunları söyledi, 
“Teknolojik alt yapı yatırımları ile 
müşterilerine sürekli ve kaliteli 
hizmet sunmayı ilke edinen şir-

ketimiz, Deniz Bank ile yapmış ol-
duğu bu işbirliği ile müşterilerine 
hem yeni bir ödeme kanalı sun-
muş hem de elektrik faturalarını 
indirimli olarak ödeme imkanı ta-
nımıştır. 2018 yılı içerisinde çağrı 
merkezimiz üzerinden Telefon 
Abonelik uygulaması da başlatan 
şirketimiz, teknolojik gelişmeleri 
yakından takip ederek müşterileri-
ne zaman, mekan ve para tasarru-
fu sağlayacak imkanları sunmaya 
devam edecektir. Yapılan anlaş-
manın tüm müşterilerimize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. Bizler 
sektörümüzü ve teknolojik yenilik-
leri takip ederek müşterilerimize 
hizmetleri anında sunma hede-
findeyiz. Yakın zaman içerisinde E 
devlet üzerinde de abonelik işlem-
leri gerçekleştireceğiz” ifadelerini 
kullandı.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ayrıntı Ofset’ten
örnek sosyal sorumluluk

Büyükşehir itfaiyeden
Kulu’da eğitim semineri

Ayrıntı Ofset, sosyal sorum-
luk projesi kapsamında 17 zihin-
sel engelli öğrencinin sinemayla 
tanışmasına öncülük etti. Mutlu 
anlara tanıklık edilen buluşmada 
“Engelleri Kaldır” mesajı verildi. 
Daha önce sinemaya gitmemiş 17 
özel öğrenci, öğretmenleri eşliğin-
de buluşmaya katıldı. Ayrıntı Ofset 
görevlileri ve refakatçılar tarafın-
dan karşılanan öğrenciler salonda 
yerlerini aldı. Buluşmada konuşan 
Ayrıntı Ofset Başkanı Orhan Genç; 

böyle bir organizasyonu farkında-
lık yaratmak için düzenlediklerini, 
öğrencilerle beraber olmaktan çok 
mutlu olduklarını belirtti. Eğitim 
kurumunun öğretmenlerine de 
ayrıca teşekkürlerini ileten Orhan 
Genç “Özel öğrencilerin eğitimin-
de yer alan öğretmenleri, emekleri 
ve yüce gönüllülükleri için yürek-
ten kutluyorum.” dedi. Filmi bü-
yük bir ilgiyle seyreden öğrenciler, 
sinema salonundan gülümseyerek 
ayrıldılar.  n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 
Kulu’da görev yapan itfaiye per-
soneline hizmet içi eğitimi verildi. 
Kulu itfaiyesi personeline hizmet 
için eğitimleri kapsamında Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı tarafından bilgiler veril-
di. İki gün süreyle verilen eğitim-
lerde itfaiye personeline, kurtarma, 
yangın, sıkışma, kaza, söndürme 

ve diğer konularda bilgiler verildi. 
Personele kurtarma tatbikatları 
uygulamalı olarak anlatıldı. Kulu 
İtfaiye Müdürü Yunus Karayazı, 
hizmet içi eğitimleri kapsamında 
27 personelin tamamına bilgiler 
verildiğini belirterek, eğitimlerde 
öncelikli olarak can güvenliğinin 
sağlanması hususuna önem ver-
diklerini söyledi.
n İHA

Yatırımlarına devam eden Çelikkayalar Alışveriş Merkezi 18. şubesini düzenlenen tören ile açtı. İlk 
açılış gününde yapılan özel indirimler nedeniyle alışveriş merkezinde büyük bir izdiham yaşandı

Çelikkayalar’da
görkemli açılış

Konya ekonomisinin yükselen 
değeri Çelikkayalar yatırımlarına bir 
yenisini daha ekledi. ‘’Biz bu şehrin 
markasıyız’’ sloganıyla yatırımlarını 
devam eden Çelikkayalar Alışve-
riş Merkezi 18.ci şubesini Yıllarca 
AFRA Alışveriş Merkezi olarak hiz-
met veren ve son olarak da Makro-
market’in işlettiği merkez mağa-
zayı Çelikkayalar AVM bünyesine 
kattı. Konya perakende sektörünün 
gelişiminde önemli bir yeri olan 
‘Merkez AVM’ kısa sürede yeniden 
dizayn edildi.  Çelikkayalar Merkez 
AVM bugün törenle ve  sürpriz in-
dirimlerle açıldı. Gerçekleşen açılışı 
Vali Cüneyit Orhan Toprak, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Konya PER-
DER Başkanı Habib Güngör, Dünya 
Erdemli Sanayici ve İşadamları Der-
neği (DERSİAD) Konya Şube Başka-
nı Musa Özkan, Çelikkayalar AVM 
Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer 
Kaya, Çelikkayalar Avm Genel Mü-
dürü  Ali Kaya ile çok sayıda işada-
mı, sanayici, Atiker Konyaspor’lu 
yöneticiler ile çok sayıda davetli ka-
tıldı.

İŞYERİMİZ KONYA’YA VE 
ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN 

Açılışta konuşan Vali Cüneyit 
Orhan Toprak, “ Hakkari’den gelmiş 
bir valiniz olarak istihdamın işyeri-
nin , işçi çalıştıracak yerlerin önemi-

ni en iyi bilenlerden birisiyim. Orada 
bir işyeri açıldığında koşa koşa gidi-
yordum. İnsanımıza bir ekmek ka-
pısı açılıyor diye. Konya’da da açılışa 
katılıyorum. İşyerimiz Konyalılara 
hizmet etmenin yanında 800 kişiye 
istihdam sağlıyor. Açılan işyerimizin 
öncelikle Konya’ya, ülkemize ve iş-
yeri sahiplerine hayırlı olmasını dili-
yorum” dedi.

KONYALI FİRMALARIMIZA 
MAĞAZALARIMIZDA 
DESTEK VERİYORUZ

Açılışta konuşan Çelikkayalar 
AVM  Genel Müdür Ali Kaya, ma-
ğazada 100 kişiyi istihdam ettikleri-
ni aktardı. Kaya, “18. şubeyi sizlerle 
birlikte açıyoruz. Çelikkayalar aile-
sinde 800 kişiyi istihdam ediyoruz. 
Bu sayı 1000’e çıkacak. Hem Kon-
ya’ya hem de ülkemiz için çalışıyo-

ruz. Mağazamız 3 bin metrekare 
alana sahip ve 100 kişiyi istihdam 
ediyoruz. Çeşit olarak gıda dışında 
elektroniğe her çeşidi olan mağaza-
mızı 1 ay kadar kısa bir süre içeri-
sinde vatandaşlarımızın hizmetine 
sunduk. Mağazamızın kısa sürede 
açılmasına katkı sağlayan persone-
limize ve yöneticilerimize teşekkür 
ediyorum. Bugün itibariyle Çelikka-
yalar ailesi 18 şubeye ulaştı. Şuadan 
iki adet daha şube açma projemiz 
var. Bu şubeleri açmamız ile bu ra-
kam Bin’ e çıkacak. Hem şehir eko-
nomisine, hem de Konya ekonomi-
sine katkı sağlayacağız. Ülkemizde 
son zamanlarda yaşanan ekonomik 
savaşı Çelikkayalar ailesi olarak Enf-
lasyon Mücadele Konusunda tam 
destek verdik. Vermeye de devam 
ediyoruz. Ekonomik savaşla yatırım 

yaparak mücadele etmeye devam 
ediyoruz. Yatırımlar ve istihdamlar 
ile Çelikkayalar ailesi olarak devleti-
mizin ve milletimizi yanındayız. Çe-
likkayalar Konyalınındır. Bizlerin de-
ğildir. Çelikkayalar Konya’nın değeri 
ve markasıdır. Konyalı firmalarımıza 
mağazalarımızda destek veriyoruz. 
Müşterilerimizden gelen taleple-
ri yerine getiriyoruz. Hizmetin en 
iyisini sağlamak için elimizden ge-
leni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.  
Çelikkayalar AVM Yönetim Kurulu 
Başkanı Muzaffer Kaya’da açılışa 
katılan misafirlere teşekkür ederek, 
Konya’ya hizmet ve yatırım yap-
maya devam edeceklerini ifade etti.  
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ve yapılan 
duanın ardından Çelikkayalar  AVM 
18. Merkez AVM  hizmete  girdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Lütfi Akbulut  İlker Arslanargun

Cüneyit Orhan Toprak Ali KayaMuzaffer Kaya
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Zekeriya İncili’den Meram’a değer projeler
AK Parti Meram Belediye Baş-

kan Aday Adayı Zekeriya İncili, 
hazırladıkları projelerden bazılarını 
kamuoyu ile paylaştı. “Meram’a 
Değer, Konya’ya Değer, Türkiye’ye 
Değer” diyerek aday adayı olan İn-
cili’nin ekonomi, turizm, kültür-sa-
nat, eğitim, tarım gibi kategorilerde 
hazırladıkları projeler dikkat çekti. 
MERAM’A YENİ BİR MERKEZ; KORU 

MERAM 
Girişimci belediyecilik anlayı-

şıyla Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne 
uygun şekilde Meram’ı yönetecek-
lerini açıklayan AK Parti Meram 
Belediye Başkan Aday Adayı Ze-
keriya İncili, amaçlarının bürok-
rasiyi azaltmak, maliyet etkinliği 
sağlamak, suni engelleri ortadan 
kaldırmak ve hedeflere daha hız-
lı ulaşmak olduğunu belirterek, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve 
2023 Büyük Türkiye hedefleri doğ-
rultusunda Meram’ı Konya’nın ve 
Türkiye’nin parlayan yıldızı haline 
getireceğiz” dedi.  

Koru Meram Projesi’ni açıkla-
yan İncili, “Koru Meram, 755 bin 
metrekare alana yayılacak olan bir 
Tabiat Parkı Projesi’dir. Dünyadaki 

örneklerde olduğu gibi bir merkez 
görevi üstlenecek ve bütün yapı-
lanma Koru Meram’ı merkez alarak 
çevresinde şekillenecektir. Koru 
Meram’ı merkez alarak Meram’ın 
tarihini baştan yazmak istiyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

CADDE MERAM, MERAM’IN 
İSTİKBALİ OLACAK

Hz. Mevlana Türbesi’nden iti-
baren Meram’ın merkezine bir hat 
projelendirdiklerini belirten İnci-
li, şunları kaydetti: “Mevlana’dan 
Yeni Meram merkezine 4,5 km 
uzunluğunda doğrudan ulaşım, 
ticaret ve yaşam hattı oluşturula-
caktır. Yeni Meram merkezine kan 
pompalayan bir atar damar işlevi 
görecek olan bu hat sayesinde Me-

ram canlı ve nefes alan bir merkez 
haline gelecektir. Bu hat tamamen 
yayalara açık olacak ve nostaljik 
tramvay bu hat üzerinde ring ya-
pacaktır. Bu tramvay ile Konya’ya 
gelen konukları hem Meram’ın iç-
lerine taşımış olacağız hem de Me-
ram’ın tarihine ve vizyonuna uy-
gun bir proje olacak. Etrafında 2-3 
katlı ticaret merkezlerinde olduğu 
bu caddeye İstikbal ismini verdik. 
Meram’ın istikbali bu cadde ile 
parlak olacak, gelişim ve kalkınma 
hızlanacak.”

KENTSEL DEĞİL DEĞERSEL 
DÖNÜŞÜM

Ketsel dönüşüm çalışmalarına 
da dikkat çeken İncili, “Kısa vadeli 
projelerimizde önemli bir yeri olan 

Mahalle Meram Projesi, mevcut 
mağduriyetlerin giderilmesi için 
önemli bir adım olacaktır. Kentsel 
Değil; Değersel Dönüşüm diyerek, 
kentin değerini arttırmaya yönelik 
çalışmalar yaparak organik büyü-
meyi/gelişmeyi sağlayacağız” diye 
konuştu. 

TARIM İHTİSAS SANAYİ 
OLUŞTURULACAK

Oluşturacakları Tarım İhtisas 
Sanayi alanı hakkında da bilgi ve-
ren İncili, “7,5 milyon metrekare 
alanda tarım ürünleri, makinele-
ri ve bağlı endüstrilerinin faaliyet 
göstereceği ihtisas organize sa-
nayisi oluşturulacaktır. Bu sayede 
bölgemizde çok ciddi şekilde yeni 
istihdam alanları açılmış olacak ve 
gençlerimiz Meram’dan çıkmadan 
kendilerine iş sahası bulabilecek-
lerdir” dedi. 
5 YILDA 60 MİLYON TL’LİK YAKIT VE 

ENERJİ TASSARRUFU
Güneş enerjisi sayesinde bele-

diyenin tasarruf edeceğine dikkat 
çeken İncili, şöyle konuştu: “Kuru-
lacak dev güneş enerjisi santrali ile 
belediyemiz çevreci belediye olmak 
adına öncü rol üstelenecektir. Bu 
sayede belediyemizin tüm enerji 

ihtiyacı buradan karşılanacaktır. 
Ayrıca belediyemiz adına hiz-

met veren tüm araçlar mümkün 
mertebe elektrikli araca çevrilecek 
olup 5 yılsonunda 60 Milyon TL’lik 
yakıt ve enerji tasarrufu sağlana-
caktır.”

ÇİFTÇİYE ÜCRETSİZ ENERJİ
İncili, çiftçilere yönelik projeler-

den de bahsederek, ücretsiz enerji 

sağlayacaklarını belirtti. 
“Kurulacak güneş enerjisi sant-

ralinin elde edeceği enerjinin bele-
diye ihtiyaçlarından arta kalan kıs-
mı ihtiyaç ve hayır sahibi kurumlar 
ile tarımsal faaliyet yapan çiftçiye 
ücretsiz verilecektir” diyen İncili, 
bu sayede çiftçi ve kurumlara 40 
Milyon TL destek sağlanacağını ifa-
de etti.  n HABER MERKEZİ

TÜSİAR Araştırma ve Danış-
manlık Merkezi tarafından Seydişe-
hir’de  yerel seçimi anketi yapıldı. 
2019 yılı Yerel seçimlerine aylar kala  
TÜSİAR Araştırma ve Danışman-
lık Merkezi tarafından nüfusu 400 
ve üzerinde olan kırsal ve merkez 
mahallelerde 2 Bin 100 kişiye Sey-
dişehir’de Mevcut Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal’dan  memnun olup 
olmadıkları ve Belediye Hizmetleri  
memnuniyeti  soruldu.

2014 yılı Mart ayında yapılan 
yerel seçimlerde Mehmet Tutal’a oy 
vereceklerin oranı yüzde 47.70 iken, 
2018 Ağustos ayında yapılan an-
ketlerde ise Başkan Mehmet Tutal 
çıtayı yükselterek Belediye Memnu-
niyet oranını 64.8’e Mehmet Tutal 
yeniden aday olursa oy verir misin 

sorusuna ise yüzde 53,22 kişi evet 
demiştir. 

Seydişehir belediye Başkanı 
Mehmet Tutal’ın çalışmalarından 
memnuniyeti ölçme amaçlı sorulan 
soruda seçmenlerden alınan cevap-
ların analizi yapıldığında genel ola-
rak başkanın hizmetlerinden Çok 
memnunum diyenlerin oranında 
artış gözlendi.

Göreve geldiği günden bu güne 
kadar  hayata geçirdiği projeler ve 
çalışmalarla halkın memnuniyetini 
kazanan Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, sadece AK Parti seçmenlerini 
kucaklamayıp, Seydişehirdeki tüm 
siyasi yapı ve Seydişehir  halkını ku-
caklayan kişiliğiyle oyunu artırarak 
ilçe halkının takdirini kazandı.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu’da  MHP’nin 
Aday Adayı Ahmet Yücel

Aday Adayı Kılınçkaya
projelerini anlattı

Ahmet Yücel  2019 yerel 
seçimlerinde MHP’den Selçuk-
lu Belediye Başkanlığı için aday 
adaylığı başvurusunu yaptı. Baş-
vurusunun ardından açıklama 
yapan Yücel, “Doğup büyüdü-
ğüm, okuduğum, yaşadığım ve 
derin bir sevdayla bağlı olduğum 
Konya’nın Güzide ilçesi Selçuk-
luya  daha fazla hizmet edebil-
mek için Belediye Başkan Aday 
Adaylığına başvurumu yapmış 

bulunuyorum. Sorun çözen, hiz-
met veren ve birleştiren siyaset 
anlayışımı sizlerin de desteğiyle 
Belediye Başkanı olarak devam 
ettirmek istiyorum. Bu isteğimi 
gerçekleştirecek bilgiye, biriki-
me, emeğe, tecrübeye ve genç-
lik enerjisine sahibim.  Yanımda 
olan aileme, dostlarıma ve tüm 
yol arkadaşlarıma ve Ülkücü ca-
miyaya içtenlikle teşekkür ede-
rim” dedi.   n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar konusunu gündeme getirdi

Kalaycı: Verilen hak
herkese eşit olmalı!

Kamu çalışanları için ek göster-
genin çok önemli olduğuna işaret 
eden MHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, “3600 ek gösterge kritik 
eşiklerden birisidir. 3600 ek gös-
tergenin özellikle emekli aylığına 
önemli yansıması bulunmaktadır. 
Bugün emsalleri aldığı hâlde bir-
çok unvan ve meslek grubunda 
çalışanlar 3600 ek göstergeden 
yararlanamamaktadır. Öğretmen-
ler, polisler, uzman çavuşlar, uz-
man jandarmalar, kamu avukatları 
ve hukukçuları, mahallî idarelerin 
belediye başkan yardımcıları ve 
daire başkanları, üniversite genel 
sekreter yardımcıları, hemşire ve 
bazı sağlık çalışanları, din görev-
lileri, bazı uzmanlar, denetmen-
ler, araştırmacılar ile müdürler ve 
şube müdürleri 3600 ek gösterge 
alamamaktadır, yardımcı hizmet-
ler sınıfında çalışanların ise ek gös-
tergesi yoktur” dedi. 

TEKLİF KOMİSYONA 
HAVALE EDİLDİ

Türkiye Kamu-Sen’in ek gös-
terge konusunda kapsamlı bir ça-
lışma yaptığını dile getiren Kalycı, 
“Bu çalışmadan da yararlanarak ve 
MHP’nin 3600 ek gösterge vaatle-
rini de içerecek şekilde hazırlayıp 
11 Ekim 2018 tarihinde Meclis 
Başkanlığına verdiğimiz Kanun 
Teklifimiz Plan ve Bütçe Komisyo-
nuna havale edilmiştir. Teklifimiz-
de 657 sayılı Kanun’un eki cetvel-
ler detaylı bir şekilde ele alınmış ve 
ek gösterge rakamları tüm hizmet 
sınıfları için hiyerarşik sırayla yeni-
den belirlenmiştir. Yardımcı hiz-
metler sınıfında bulunan personel 

de ek gösterge kapsamına alınmış-
tır. Ek göstergesi yükseltilen her 
bir unvanın gerek çalışırken gerek 
emekliliğinde aylıklarına gelecek 
artış ve maliyet de hesaplanmıştır” 
ifadelerini kullandı.

“MHP olarak sözümüz sözdür,  
ne söylemişsek gerçekleştirilmesi 
için çalışıyoruz” diyen Mustafa Ka-
laycı, “Dolayısıyla bizim açımızdan 
konu hakkında Meclis araştırması 
açılmasına gerek yoktur. Milliyet-
çi Hareket Partisi olarak gerekli 
araştırmaları ve çalışmaları yap-
mış ve Kanun Teklifimizi vermiş 
bulunmaktayız. Milliyetçi Hareket 

Partisi olarak sözümüz sözdür; 24 
Haziran seçim beyannamemizde 
ne söylemişsek gerçekleştirilmesi 
için çalışıyoruz, gereğini de inşal-
lah yapacağız” diye konuştu. 

EMEKLİLİKTE YAŞA 
TAKILANLAR HAKLI

Emeklilikte yaşa takılanların ve 
çalışanların haklı beklentilerinin de 
siyaseten suiistimal edildiğini vur-
gulayan MHP Konya Milletvekili 
Kalaycı, “Milletvekilleri olarak he-
pimiz biliyoruz ki araştırma komis-
yonu kurulması sorunu çözmez. 
Sorunu tespit eder ve önerilerde 
bulunur. Öneriler de ancak Kanun 

Teklifiyle gündeme alınır. Kanun-
larda düzenleme yapılması gerek-
mekte. Emeklilikte yaşa takılan-
ların, asgari ücretlilerin, 3600 ek 
gösterge bekleyen kamu çalışan-
larının sorunu da bellidir, çözümü 
de bellidir; ilgili Kanunlarda dü-
zenleme yapılması gerekmektedir. 
O nedenle, siyasetin ahlaki ilkeler 
çerçevesinde sorumlu, tutarlı ve 
dürüst yapılması, asgari olarak her 
siyasetçinin dikkat etmesi gereken 
bir durumdu. Vatandaşımıza doğ-
ru bilgiler verelim” diyerek sözleri-
ni tamamladı. 
n EMİNE ÖZDEMİR AK Parti Seydişehir Beledi-

ye Başkanı aday adayı Hüseyin 
Kılınçkaya niçin aday olduğunu 
ve hedeflerini anlattı. Kılınçkaya, 
“Ben AK Parti üyesi olarak iki dö-
nemdir Büyükşehir ve Seydişehir 
belediye meclisi üyesi olarak görev 
yapmaktayım. Bu nedenle beledi-
ye tecrübesi olan ve belediyenin 
çalışmalarını yakından tanıyan ve 
bilen biriyim. Bu konudaki bilgi 
ve tecrübelerimle şehrime hizmet 
konusunda iddialıyım. Ve inanıyo-
rum ki reisi cumhurumuz ve genel 
merkezimiz bu görevi şahsıma 
vereceklerdir. Bu inanç ve bilinçle 
aday olacakmış gibi kararlılıkla ça-
lışmalarımızı yürütmekteyiz” dedi.  
AK Parti’nin milletle olan gönül 
bağını, Seydişehir halkı ile gönülle-
re talip olup güzel muhabbetimizi 
artırarak sürdürmenin gayreti içe-
risinde olduklarını söyleyen Hüse-
yin Kılınçkaya, “Biz şu anda aday 
adayıyız. Birçok projenin hazırlığı 
içerisindeyiz. Sağlam ve donanımlı 

bir ekip ile birlikte Seydişehir’e mal 
olmuş isimlerle birlikte çalıştığımız 
projelerimizi adaylık nasip olunca 
ortaya koyacağız. Şimdi önümüzde 
aday belirleme süreci var. İnşallah 
biz, öncelikle Ak Partimizin adayı 
olarak halkımızın karşısına partili-
lerimiz ile birlikte bir ve beraberce 
çıkacağımıza inanıyoruz. Sıkama-
dığımız hiçbir el yok. Kapısını ça-
lamayacağımız hiç kimse yok. Bu 
gaye ile çalışıyoruz. Bu gönül açık-
lığı ile herkesle buluşuyoruz, konu-
şuyoruz, çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Seydişehir AK Parti olarak 
birliğini ve beraberliğini sağladığı 
her zaman seçimlerden zaferle 
çıkmıştır. O nedenle Seydişehir, bir 
olmanın birlik olmanın kıymetini 
en iyi bilen bir ilçedir. 2019 seçim-
lerinde de bir ve beraber olarak bu 
seçimleri alacağız. Buna yürekten 
inanıyorum. Bunun için ben taşın 
altına elimi değil gövdemi koyuyo-
rum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

TÜSİAR Seydişehirlilere yerel seçimi sordu



Altınekin ilçesine bağlı Dede-
ler Mahallesi’nde bir koyun sürü-
süne dalan kurtlar, 4 koyunu telef 
etti. Koyun köpeklerinin kurtları 
fark ederek kovalamasıyla daha 
fazla koyunun telef olması önlen-
di. 

Olay önceki gün Altınekin il-
çesine bağlı Dedeler Mahallesi’n-
de meydana geldi. Dağlık arazide 
koyunları otlatan çoban, sürüdeki 

hareketliliği fark etti. Çok geçme-
den kurtların koyun sürüsünün 
içine daldığını ve koyunları boğ-
maya başladığını gören çoban, 
kurtları kovalamaya çalıştı. Koyun 
köpekleri de kurtları görünce he-
men saldırıya geçti. Köpekler, ko-
yun sürüsüne dalan kurtları kova-
larken, aç kurtların 4 koyunu telef 
ettiği ortaya çıktı. 
n METE ALİ MAVİŞ
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Konya’nın Beyşehir ilçe nüfusu-
na kayıtlı Jandarma Özel Harekat 
(JÖH) Uzman Çavuş Hasan Akbu-
lut, İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu’nun talimatıyla gazilik unvanına 
kavuştuktan sonra Beyşehir Beledi-
yesi tarafından işe alındı. 

Jandarma Özel Harekat (JÖH) 
mensubu olarak görev yaptığı sı-
rada Mardin’in Nusaybin ilçesinde 
devam eden terör operasyonla-
rında el yapımı patlayıcının (EYP) 
patlaması sonucu ağır yaralanan ve 
GATA’da tedavi gördükten sonra 
yeniden birliğinde görev yapmaya 
başlayan Beyşehirli Uzman Çavuş 
Hakan Akbulut, daha sonrasında 
“TSK’da görev yapamaz” raporu 
verilince mesleğinden ayrılmak 
zorunda kaldı. Gazilik unvanı ve-
rilmediği için ortada kalan Hasan 
Akbulut, işsiz kaldığı 8 aylık süreçte 
ailesine bakabilmek ve icralık oldu-
ğu borçlarını ödeyebilmek için ilçe-
de atık malzeme toplamak zorunda 
kalmıştı. Uzman Çavuş Akbulut’a, 
yaşadığı durumun sosyal medyaya 
yansıması üzerine basında çıkan 
haberler sonrasında İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ile Beyşehir Bele-
diye Başkanı Murat Özaltun sahip 
çıktı. Soylu’nun talimatıyla kısa sü-
rede gazilik unvanına ve tüm hak-
larına kavuşan Hasan Akbulut’a, 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun da belediye iş imkanı sağ-
ladı. 

Uzman Çavuş Akbulut, yaşa-
dığı mutluluğu ailesiyle paylaştı. 
İkinci evliliği dahil 4 çocuk babası 
olan Akbulut, annesi ve eşinin çek-
tiği fotoğrafları Konya’daki Şehit ve 

Gaziler Derneğine göndermesiyle 
başlayan süreçte yaşadığı durumu-
nun sosyal medyaya düşmesinden 
sonra toplumun her kesiminden 
kendisine destek geldiğini, Bey-
şehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı 
Yalçın Urlu ve Türkiye Harp Malülü 
Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Bey-
şehir Temsilcisi Rasık Can’ın ken-
disiyle bir araya gelerek durumunu 
Ankara’da ilgili her kuruma ve yere 
aktardığını ve sürekli yanlarında ol-
duğunu söyledi. 

BAKAN SOYLU DEVREYE GİRDİ,
HEM GAZİLİK UNVANINA 

HEM İŞİNE KAVUŞTU 
Hakan Akbulut, durumunun 

basına yansımasının ardından İçiş-

leri Bakanlığının devreye girdiğini, 
Bakan Süleyman Soylu’nun da ken-
disini telefonla arayarak yakından 
ilgilendiğini dile getirdi. Akbulut, 
durumunu anlatıp yardımcı olması 
talebinde bulunduktan sonra Ba-
kan Soylu’nun “Sen bize emanet-
sin, en kısa sürede senin işini bizzat 
ben kendi ellerimle halledeceğim” 
dediğini kaydetti. 

Akbulut, “Öğlen evraklarımı 
kendileri hazırlamışlar, akşam da 
güzel haberi verdiler, ‘hallettik için 
rahat olsun’ dediler. Hem SGK’dan 
hem Jandarma Genel Komutanlı-
ğından aradılar. Bu haberi onlarda 
bana verdiler, ‘Kardeşim emeklili-
ğinizi onayladık, en kısa sürede taz-
minatını da paranı da yatıracağız’ 
dediler. Bu esnada bana ilçe yö-

neticilerimizle birlikte sahip çıkan 
Beyşehir Belediye Başkanımız da 
sağ olsun belediyede masa başında 
iş verdi. Cuma günü itibariyle yeni 
işimde mesai yapmaya başladım” 
dedi. 

Kötü günlerin ardından o gün-
lerin son gelişmelerden sonra ken-
disi için artık geriye kaldığını anla-
tan Akbulut, “Allahıma çok şükür 
o günler geride kaldı. Haklarımla 
birlikte, belediye başkanımızın sa-
yesinde işe de kavuştum. Artık ço-
cuklarımın da istediklerini alabile-
ceğim. Borçlarımdan kurtulacağım. 
Çok sıkıntılı günler çektik ama çok 
şükür bunlardan artık kurtuldum. 
Devlet büyüklerimizden, ilçe yö-
neticilerimizden, bu süreçte bana 
destek veren herkesten Allah razı 
olsun. Allahım hepsinin yüzlerine 
baksın” diye konuştu. 

Hakan Akbulut’u yanakların-
dan öpüp, “Allah yüzümüze güldü 
oğlum” diyerek yaşadığı sevinci 
gözler önüne seren 57 yaşındaki 
anne Zeliha Akbulut ise “Ben çok 
mutluyum. Allah devletimizden 
milletimizden, bütün büyükleri-
mizden razı olsun. Yani önümüze 
düşen herkes için de bu dileğimdir. 
Bizi özgürlüğümüze kavuşturdular, 
ne muratları varsa herkesin versin” 
sözleriyle duygularını dile getirdi. 

Akbulut’un çocukları da yaşa-
dığı sevinci babalarını öperek gös-
terirken, yaşadığı duyguları dile 
getirdi ve sadece babalarının ve ai-
lesinin mutlu olmasının kendilerine 
yeteceğini söyledi.
n İHA

HABER 

Çaldığı 7 koyunla jandarmaya yakalandı 
Sarayönü ilçesinde jandarma ekiplerinin 

şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 7 
adet çalıntı koyun bulundu. Olay, Sarayö-
nü ilçesi Karatepe yolu üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarayönü İlçe 
Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler dev-
riye gezdiği sırada 68 BJ 390 plakalı oto-
mobili şüphelenerek durdurdu. Otomobilde 
ön koltukta ve koltuk aralarına sıkıştırılmış 
şekilde ayakları bağlanmış 7 adet koyun 
bulundu. Jandarma ekipleri araç sürücüsü 
Hasan E.’nin çelişkili ifadeler vermesi üzeri-
ne koyunların kulak numaralarını sorgulat-
tı. Sorgulamada koyunların Sarayönü ilçesi 
Başhüyük Mahallesi’nde yaşayan Hasan 
İnanır’a ait olduğu tespit edildi. Jandarma 
ekiplerinin Hasan İnanır’la yapılan telefon 
görüşmesinde ağılın kapı kilidinin kırıldı-
ğını ve 33 koyunun eksik olduğunu beyan 
etmesi üzerine Hasan E. gözaltına alındı. 
Çalınan 7 koyun sahibine teslim edildi.
n İHA

JÖH Uzman Çavuş Hasan Akbulut, bir terör operasyonu sırasında yaralanmış ve TSK’da görev yapamaz raporu 
almıştı. Evinin geçimini sağlayabilmek için atık malzeme toplayan Akbulut, Beyşehir Belediyesi’nde işe alındı

Gazilik unvanını 
aldı, işine başladı

Sürüye dalan kurtlar,
4 koyunu telef etti

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
23 Kasım 2018 Cuma  • Yıl: 11 • Sayı: 3500

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /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 : Abdullah Akif SOLAK Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY
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Hastanede müzik dinletili fotoğraf sergisi
Beyşehir Devlet Hastanesinde 

müzik dinletili ‘Beyşehir’ temalı fo-
toğraf sergisi, hastanede yatan has-
ta ve refaketçileri ile vatandaşların 
beğenisine sunuldu. 

Beyşehir Devlet Hastanesi Baş-
hekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuz-
cu, Beyşehir Kültür ve Turizm Der-
neği Beyşehir Fotoğraf Kulübü’nün 
de desteğiyle 30’a yakın Beyşehir 
temalı fotoğrafı açtıkları sergide 
vatandaşların beğenisine sunduk-
larını söyledi. Serginin hastaneye 
muayene olmak isteyen vatandaş-
lardan yoğun ilgi gördüğünü, pal-
yatif serviste yatarak tedavi gören 
hastalar ile refakatçilerinin talebi 
üzerine onlara da açılan sergiyi 
görme imkanı sunduklarını vur-
gulayan Küçükbuzcu, bu tür sos-
yal ve kültürel etkinliklerin devam 
edeceğini söyledi. Dr. Küçükbuzcu, 

“Hastalarımızın moral ve motivas-
yonunun yüksek tutulması adına 
bu tür etkinliklerin oldukça yararlı 
olduğuna inanıyoruz. Oldukça be-
ğeni toplayan sergi, bir süre açık 
kalacak ve hastanemize muayene 
olmak için vatandaşlarımız da sıra 
beklerken Beyşehir’in fotoğrafla-
rını daha yakından görme imkanı 
bulabilecek. Bu anlamda fotoğraf 

sergisinin açılmasına katkı sunan 
ve destek veren herkese hastane 
yönetimi olarak teşekkür ediyoruz” 
dedi. 

Hastanede düzenlenen sosyal 
kültürel etkinliklerin fikir babası 
isimlerinden Ortopedi ve Travma-
toloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Gökalp 
da, Beyşehir Devlet Hastanesinin 
çok talep gören yoğun mesaisi olan 

bir sağlık kurumu olduğunu belir-
terek, “Bu tür sosyal etkinliklerle 
hem hastalarımız, hem de hasta-
neye gelen vatandaşlarımız için bir 
farklılık ortaya koymaya çalışıyoruz. 
Onların bu tür sosyal etkinliklere 
karşı olan ilgisi ve memnuniyeti, 
ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da 
gözler önüne seriyor” diye konuştu.
n İHA

Karaman’da üç çocuk babası bir 
kişi, eşinden boşandığını arabasının 
arka camına, “Boşanıyorum, çok 
mutluyum” yazısı asarak duyurdu. 

Karaman’da bir bisküvi fabrika-
sında çalışan 32 yaşındaki Hüseyin 
Yapıcı, 14 yıl önce eşiyle severek 
evlendiğini söyledi. Eşi de başka bir 
fabrikada çalışan Hüseyin Yapıcı 
zamanla ailevi sorunlar yaşamaya 
başladı. Eşi E.M. de sorunların ar-
dından mahkemeye boşanmak için 
dava açtı. Önceki gün Karaman’da 
görülen davada mahkeme çiftin bo-
şanmasına karar verirken, çocukları 
da anne E.M’ye verdi. Eşinden bo-
şanan Hüseyin Yapıcı ise arabası-
nın arka camına, “Boşanıyorum, 
çok mutluyum” yazısı astı. Araba-
nın arka camındaki yazıyı görenler 
ise şaşkınlık yaşıyor. 

“Ben çok sevdim” diyen Hüse-
yin Yapıcı, “Seven insan biran önce 
gidip mahkemeye dava açmazdı. 
Ben bir söz verdim kendime. Son 
ana kadar da bekledim. Hiç olum-

lu sonuç almadım. Olumlu sonuç 
alamadığım gibi mahkemede bir 
takım şeylerle karşılaştım. Bu yüz-
den böyle bir şey yapma gereği 
duydum” dedi. 14 yıllık evli ve 3 
çocuğunun olduğunu belirten Ya-
pıcı, “Mahkemeye böyle gitmedim, 

son anda arkadaşımı aradım, geldi 
ve gerekeni yaptı. Mahkeme çıkı-
şında yapıştırdık ve ayrıldık. Ben 
söz verdim mi sözünü tutan bir 
insanım. Onlara da bir söz verdim, 
eğer böyle bir şey olursa mahke-
meden boşanma çıkarsa, ben böyle 

bir şey yaparım dedim ve yaptım. 
Bu yazıdan dolayı bir tepkiyle kar-
şılaşmadım, ancak trafik ışıklarında 
durduğum zaman fotoğraf çektikle-
rini gördüm. Birkaç gün sonra yazı-
yı kaldırırım” diye konuştu.
n İHA

Prof. Dr. Mehmet
Karalı istifa etti!

Çocuğu taciz ettiği
iddiasıyla gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından yap-
tığı “Yerel seçimde hiçbir kadın be-
lediye başkanı adayına oy verme-
yeceğim” paylaşımı büyük tepki 
gören Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Karalı, yine sosyal medyadan yap-
tığı açıklamayla istifa ettiğini du-
yurdu. Rektörlük de Karalı’nın isti-
fa ettiğini açıkladı.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Karalı, sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “İlan ediyo-
rum; Aile hayatına yönelik, bazı 
politikaları yanlış buluyorum. İyi 
bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev ha-
nımı olmak, bakan ya da başkan 
olmaktan veya başarılı bir iş kadını 
olmaktan çok elzemdir. Yerel se-
çimde hiçbir kadın belediye baş-
kanı adayına oy vermeyeceğim” 
ifadelerini kullandı. Dekan Karalı, 
gelen tepkiler üzerine, mesajı si-
lerek, “Kadınlarımıza verilen de-
ğerin, aile bağlamından uzaklaş-
tırılıp, iş hayatındaki katkılarıyla 
ölçülmesinden ve böylece ailenin 
zarar görmesinden rahatsızlık duy-
duğum için bir tweet attım. Ancak 

konunun başka yerlere çekilme-
sinden rahatsız olduğum için söz 
konusu tweeti’mi çekiyorum’’ pay-
laşımında bulundu.

İSTİFA ETTİ
Dekan Prof. Dr. Mehmet Ka-

ralı, bugün akşam saatlerinde yine 
Twitter’dan yaptığı açıklamada ise 
istifa ettiğini duyurdu. Dekan Ka-
ralı, şunları kaydetti: ‘’Kamuoyuna 
saygıyla duyuruyorum; medeni ve 
siyasi haklarını kullanma ehliyeti-
ne sahip bir birey olarak, tamamen 
düşünce özgürlüğü sınırları içinde 
sosyal medya üzerinden açıkladı-
ğım bir görüşüm üzerinden verilen 
ölçüsüz tepkiler bağlamından ko-
parılmış, yorumlar ve zorlamalı çı-
karımlar şahsımla sınırlı kalmayıp, 
bağlı bulunduğum kurumumu ve 
şehrimi yıpratma boyutuna ulaş-
mıştır. Temsil ettiğim makamın 
sorumluluğu bu fütursuz saldırı-
lara cevap vermeme mani oldu-
ğundan yürütmekte olduğum idari 
görevlerimden istifa ediyorum.’’ 
Necmettin Erbakan Üniversite-
si Rektörlüğü de, Dekan Prof. Dr. 
Mehmet Karalı’nın yürütmekte 
olduğu dekanlık görevinden istifa 
ettiğini açıkladı. n DHA

Mar- San Sanayi Sitesinde belediyeye ait sosyal tesis alanına bırakılan atık yağ bidon-
ları tehlikeye yol açıyor. Esnaflar bidonların bölgeden bir an önce kaldırılmasını istiyor

Mar-San’da yangına
davetiye çıkarılıyor!

Mar-San Sanayi Sitesinde geçti-
ğimiz, 24 Ağustos Cuma günü saat 
17.00 sıralarında Karatay ilçesi Hacı 
Yusuf Mescit Mahallesi’nde bulu-
nan Mar-San Sanayi Sitesindeki bir 
mobilya dekorasyon fabrikasında 
yangın başlamış ve  Fabrikadan du-
manlar yükseldiğini gören vatan-
daşların ihbarı üzerine bölgeye çok 
sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti.  
Kısa sürede bitişiğinde bulunan iş 
yerlerine de sıçrayan yangında ah-
şap, kimyasal ve plastik sanayinden 
oluşan ürünlerin üretildiği 9 iş yeri 
zarar görmüştü.  Yangın söndürme 
çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi 
itfaiye ekiplerinin yanı sıra Konya 3. 
Ana Jet Üssü, Organize Sanayi Böl-
gesi, Orman Bölge Müdürlüğünden 
de söndürme ekipleri, TOMA’lar ve 
Orman Genel Müdürlüğünden gön-
derilen yangın söndürme helikopteri 
de katıldı. 91 araç ile 210 personelin 
müdahale etmiş ve yangın yaklaşık 
7 saatte söndürülmüştü. Mar- San 
Sanayi Sitesi yeni bir yangın ile karşı 
karşıya. Mar- San Sanayi Sitesi Cami 
yanındaki belediye sosyal tesis alanı-
na bırakılan atık yağ bidonları tehli-
ke saçmaya devam ediyor. Esnaflar 
yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 
tedirgin oluyor. Sanayi yönetimi ve 
esnaflar atık yağ bidonları ile ilgili du-
rumu Karatay Belediyesi  ilettiklerini 
belirten sanayi esnafları, “ Atık Yağ 
bidonları ile ilgili durumu Karatay 
Belediyesine hem de Karatay Beledi-
yesi  WhatsApp hattına  ve telefon ile 
defalarca ihbar ettik. Atıkları bırakan 
şahsın kimlik bilgileri ile birlikte mü-
racaat edilmesine rağmen aylardır 
sadece, buraya zabıta gelip gidiyor 
fakat atıklar yerinden kaldırılmıyor. 
Esnaflar olarak tedirginiz. Atık yağ 
bidonların bir an önce kaldırılmasını 
istiyoruz” ifadelerini kullandılar. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Aksaray’da devriye gezen polis 
ekipleri, bir zanlının erkek bir çocu-
ğa cinsel tacizde bulunduğu iddia-
sıyla gözaltına aldı. Olay, Kireçlik 
mevkisi atış poligonu civarında 
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, böl-
gede devriye gezen İl Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, boş 
arazide kamyonet fark etti. Kontrol 
için kamyonete gizli olarak yak-
laşan polis ekipleri kamyonetteki 
bir şahsı, erkek bir çocuğa cinsel 
istismarda bulunurken suçüstü ya-

kaladı. Araçtan indirilen C.S. (42) 
gözaltına alınırken, İ.S. (15) isimli 
çocuk polis merkezine götürüldü. 
Hastaneye sağlık kontrolü için ge-
tirilen zanlı, kendini görüntülemek 
isteyen basın mensuplarına tepki 
gösterirken, bir şey yapmadığını 
söyleyerek kendini savunmaya ça-
lıştı. Çocuğun ise şahsın kendisini 
tehditle arabaya bindirerek araziye 
götürdüğünü söylediği öğrenildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Eşinden boşanmanın ‘mutluluğunu’ yaşıyor!
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

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

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

birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 
daireler

0531 710
88 76

AA’nın kitapları ışık tutuyor Karatay, Konya Tanıtım Günleri’nde
Seçim ve referan-

dum sonuçlarını en hızlı 
ve doğru şekilde akta-
ran AA, ulusal ve yerel 
medyanın yanı sıra ulus-
lararası bir haber kuru-
luşu olarak çalışmala-
rını sürdüren Anadolu 
Ajansı bilgi, birikim ve 
tecrübelerle hazırladığı 
kitaplar ile ışık tutuyor.  
Anadolu Ajansı bir asra 
yaklaşan habercilik tec-
rübesini, AA Yayınları 
markası altında eser-
lere dönüştürüyor. AA 
Ajansı Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Mü-
dür Şenol Kazancı, “ 
Anadolu Ajansı bir asra yaklaşan 
habercilik tecrübesini, AA Yayın-
ları markası altında hazırladığı 
eserlere dönüştürüyor. Anadolu 
Ajansı Muhabir, Gökyüzünden 

Türkiye, Yükselen Afrika, Türki-
ye’nin Güvenlik Stratejisi, Küresel 
Düzen ve Trump kitapları son dö-
nemdeki önemli çalışmalarımız-
dan örneklerdir. Kendi alanında 
başvuru kaynağı olacak AA Ya-

yınları’nın öncü çalışmalara imza 
atmaya devam edeceğini belirtir, 
iyi okumalar dileriz” diyor. Kitap-
lar gazeteciler, akademisyenler ve 
okuyuculardan tam not aldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay Belediyesi, 22-25 Ka-
sım 2018 tarihleri arasında İstan-
bul Yenikapı’da düzenlenen Konya 
Tanıtım Günleri Fuarına katıldı.  
Karatay Belediyesi, Konya’nın en 
eski yerleşimi olan ve Konya’nın 
çekirdeğini oluşturan Karatay’ın 
kültürünün yanı sıra belediye çalış-
maları ve faaliyetlerinin tanıtıldığı 
bir stant ile fuara katıldı. 

Konya Tanıtım Günleri Fuarı-
nın açılışında bir açıklama yapan 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Konya’nın en köklü yerle-
şimi olan Karatay’ın tanıtımının çok 
önemli bir görev olduğunu belirtti. 
Konya Tanıtım Günleri Fuarı ile 
Anadolu Selçuklu Devletine Baş-
kentlik yapmış Konya ile Osmanlı 
İmparatorluğunun Başkenti İs-
tanbul arasında bir gönül köprüsü 
kurulduğunu vurgulayan Başkan 
Hançerli; fuarın hayırlara vesile ol-
masını diledi. 

Hazreti Mevlana’nın diyarı Ka-
ratay’ın Konya’daki manevi iklimini 
yansıtan bir vitrin olduğuna dikkat 
çeken Başkan Hançerli, Konya Ta-
nıtım Günleri Fuarını düzenleyen 

Konyalı Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (KONSİAD) yöneticilerini 
tebrik ederek; fuarın ileri ki yıllarda 
da devam etmesi temennisinde bu-
lundu.  n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi, 
yurt dışında yaşayan Türk genç-
lerine ve uluslararası öğrencile-
re Konya’da üniversite eğitimi 
sağlamak amacıyla MÜSİAD ile 
önemli bir protokol imzaladı. 
Protokol sayesinde öğrenciler 
bulundukları ülkelerde online 
olarak bursluluk sınavına girerek 
başarılı oldukları takdirde KTO 
Karatay Üniversitesi’nde yüzde 
25 bursla eğitim alma imkanı ka-
zanmış oldu. 

KTO Karatay Üniversitesi ve 
MÜSİAD yurt dışında yaşayan 
Türk gençlerine ve uluslararası 
öğrencilere Konya’da üniversite 
eğitimi sağlamak amacıyla iş-
birliği protokolü imzaladı. Wow 
İstanbul Otel’de gerçekleştirilen 
toplantıda protokolü üniversite 
adına KTO Karatay Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk 
Öztürk imzaladı. Protokol sa-
yesinde çifte vatandaşlık sahibi 
Türk gençler ve diğer ülke va-
tandaşlarına KTO Karatay Üni-
versitesi’nde öğrenim ücreti üze-

rinden yüzde 25 burs kazanarak 
istediği bölümde eğitim alma im-
kanı sağlandı. Protokol sayesinde 
öğrenciler Türkiye’ye gelmeden 
bulundukları ülkelerde online 
olarak bursluluk sınavına girebi-
lecek. Sınavdan geçer not alan, 
olumlu referans verilen öğrenci-
ler ise Türkiye’de eğitim hakkını 
kazanmış olacak. 

‘EĞİTİMLERİNİ TÜRKİYE’DE 
ALMALARINA YÖNELİK BİR 

TALEPLERİ VAR’
Protokolün hem üniversite 

hem de öğrenciler için çok önem-
li olduğunu ifade eden KTO Ka-
ratay Üniversitesi Mütevelli He-
yeti Başkanı Selçuk Öztürk, “Çok 
önemli ve büyük bir toplantı. Her 
şeyden önce yurt dışından öğ-
rencileri Türkiye’ye kazandırmak 
unun içerisinde yabancı öğren-
ciler olduğu gibi o ülkenin va-
tandaşı olan aynı zamanda Türk 
kökenli öğrenci kardeşlerimiz de 
var. Özellikle 2’inci ve 3’üncü ne-
sildeki vatandaşlarımızın çocuk-
larının en azından eğitimlerini 

Türkiye’de almalarına yönelik bir 
talepleri var” diye konuştu. 

‘BİZİM ÜNİVERSİTEMİZDE 
BAZI EKSTRA HAKLAR ELDE 

EDECEKLER’
Öğrencilerin eğitimlerini Tür-

kiye’de almalarının kendileri açı-
sından birçok avantajı olacağını 
ifade eden Öztürk, “Kültürleri-
ni ve ana dilimiz olan Türkçe’yi 
daha iyi öğrenmelerine yönelik 
bir talepleri vardı. Yeterince ile-
tişim kurulamadığı için zorla-

nıyorduk bu protokolle beraber 
özellikle yurt dışındaki yabancı 
öğrenci kardeşlerimiz oradaki 
bize bir referans mektubu getir-
diğinde bizim üniversitemizde 
bazı ekstra haklar elde edecek-
ler. Hem ülkemizin orada tanıtı-
mını yapmış olacaklar hem oda 
üniversitesi olmamız vesilesiyle 
ticaret bizim için çok önemli o ül-
kelerle Türkiye arasında bir ticari 
köprü oluşturacaklarını düşünü-
yorum” dedi.  n İHA

Selçuklu Belediyesi’nden
dolandırıcılık uyarısı!

Selçuklu Belediyesi, son günler-
de özellikle işadamlarının Selçuklu 
Belediye Başkanı, başkan yardımcı-
ları ve idarecilerinin isimleri kulla-
nılarak arandığını; Suriyeliler başta 
olmak üzere kimsesiz çocuklar ve 
farklı yardım kuruluşlarına bağış 
toplandığını belirterek uyarıda bu-
lundu. Belediyenin ve belediyedeki 
hiçbir personelin böyle bir kam-
panyasının olmadığı ifade edilen 
açıklamada, “Kötü niyetli ve dolan-
dırıcılık hissi ile banka hesap nu-
maraları ve IBAN numaraları veril-
mekte bu hesaplara nakdi yardım 
talep edilmektedir. Belediye yöne-
ticilerimizin selamları ile aranan 
işadamı ve hemşehrilerimizden 
elde edilen bilgiler doğrultusunda 

bu konu ile ilgili yasal işlemler baş-
latılmıştır. Selçuklu Belediyemiz, 
kanunların elverdiği sınırlar içinde 
Kurumsal Kimliği dışında hiçbir 
ferdi yardım kampanyasının içinde 
yer almamaktadır. Hemşehrileri-
mizin  bu konuda duyarlı olmalarını  
ve kötü niyetli bu kişi veya kişileri 
emniyet görevlilerimize bildirme-
leri hususunda gerekli hassasiyeti 
göstermelerini diliyoruz. Belediye 
yöneticilerimizin adını kullanarak 
yardım talep edenlerle ilgili yasal 
sürecin başladığını, yardımsever 
hemşehrilerimizin iyi niyetlerini 
suistimal edenlerin kanunlar karşı-
sında hesap vereceğini kamuoyuna 
saygıyla duyurulur” denildi. 
n HABER MERKEZİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Konya’nın Karapınar ilçesinde 5 oku-
la, 50 adet bilgisayar ve 5 yazıcı yollayarak eğitime destekte bulundu

TUSAŞ’tan okullara
teknoloji desteği

Karapınar ilçesindeki Kesmez 
Ortaokulu, İsmet Büyükyaylacı İlko-
kulu, TOKİ Yavuz Selim Ortaokulu, 
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ve 
Hotamış İmam Hatip Ortaokulunda 
okuyan öğrenciler bilgisayarla bu-
luşturularak, genç nesillerin tekno-
loji ve bilişim ile tanışmasına katkı 
sağlandı.

Karapınar Milli Eğitim Müdürü 
Sami Sağdıç, Kesmez Ortaokulun-
da düzenlenen törende, çocukların 
bilgisayarlarla bilişim çağının öne-
mini daha iyi kavrayacağını söyledi. 
Sağdıç, geleceği şekillendirecek ço-
cuklara sağlanan destekten dolayı 
mutlu olduklarını belirtti. 

TUSAŞ Saha Operasyonlar Mü-
dürü Hüseyin Çelikbilek de Karapı-
nar’daki Atış Test ve Değerlendirme 
sahasında yoğun faaliyetler gerçek-
leştirdiklerini söyledi.

‘AMACIMIZ, YERLİ VE MİLLİ KENDİ 
TEKNOLOJİMİZİ ÜRETMEK’

Üretilen Atak helikopterleri ve 
insansız hava araçlarının testlerinin 
Karapınar’da yapıldığına dikkati çe-
ken Çelikbilek, şunları dile getirdi: 
“Bu faaliyetlerin yanında sosyal poli-
tikamız olarak gençlerimizin ufkunu 
açmak, ileride daha iyi imkanlarla 
çalışmalarını sağlamak amacıyla 
bilgisayar hediye ettik. Sizin burada 
teknolojiyi öğrenmeniz ve onu kul-
lanıyor olmanız önemli. Amacımız, 
yerli ve milli kendi teknolojimizi 
üretmek. Uçağımızı, helikopterimi-
zi, günlük hayatta kullandığımız her 
şeyi yerli ve milli üretmek istiyoruz. 
Sizin gayeniz batının ürettiğini kul-
lanmak değil. Bunu çok iyi bilecek-
siniz.”

Gençlerden tasarıma önem ver-

melerini isteyen Çelikbilek, “Size 
düşen görev, dersinizi iyi çalışmak, 
ufkunuzu geniş ve hedeflerinizi 
yüksek tutmaktır. İnşallah bunla-
rı başarırsınız. Bizim zamanımızda 

böyle imkanlar yoktu. Baraka bir 
binada birkaç sınıf aynı anda ders 
yapardık.” değerlendirmesinde bu-
lundu. 

Konuşmaların ardından TUSAŞ 

heyetine teşekkür plaketi, öğren-
cilere de çeşitli hediyeler verildi ve 
okuldaki bilişim teknolojileri sınıfı-
nın açılışı gerçekleştirildi.
n AA

Uluslararası öğrencilere yüzde 25 burs

Konya’nın Ereğli ilçesinde 88 
yaşında vefat eden Kore Gazisi 
Muhammet Tav, düzenlenen as-
keri törenin ardından defnedildi. 
Ereğli ilçesi Yunus Mahallesinde 
ikamet eden Kore Gazisi Muham-
met Tav, evinde geçirdiği rahat-
sızlık sonucu hayatını kaybetti. 

Muhammet Tav için Ulu Cami’sin-
de askeri tören düzenlendi. Kore 
Gazisi Muhammet Tav’ın Türk 
bayrağına sarılı naaşı, Ulu Ca-
mi’sinde kılınan cenaze namazının 
ardından Meydanbaşı Mezarlığın-
da defnedildi.  
n İHA

Kore Gazisi Tav, son
yolculuğuna uğurlandı
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Hırsızdan gazetecilere: Facebook’a atmayı unutmayın!
Meram’da bulunan tarihi 

Kapu Camii’nin alt katındaki iş 
yerinin çatısında bulunan kurşun 
tabakayı çalan M.A.(16) gözaltına 
alındı. Sağlık kontrolüne getirilen 
M.A., kendisini görüntüleyen basın 
mensuplarına, ‘’Dayı Facebook’a 
atmayı unutma’’ demesi şaşkınlık 
yarattı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Şükran Ma-
hallesi Esenlerli Sokakta  meydana 
geldi. İddiaya göre sabah saatle-
rinde caminin önüne gelen M.A., 
Tarihi Kapu Camii’nin alt kısmında 
bulunan bir iş yerinin çatı kısmın-
daki kurşun tabakayı söktü. Daha 
sonra aşağıya inen M.A.,  kurşun 
tabakasını ayağıyla ezdikten sonra 
olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli-
nin bu anları başka bir iş yerinin 
güvenlik kameraları tarafından gö-
rüntülendi.

Hırsızlık olayının ardından ça-
lışma başlatan Meram İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekip-
leri, güvenlik kamera görüntülerini 
inceledi. Ekipler görüntülerden 
şüphelinin daha öncede hırsızlıktan 
suç kaydı bulunan M.A. olduğunu 

tespit etti. M.A., merkez Meram 
ilçesi Alaaddin Bulvarı’nda gezer-
ken gözaltına alındı. Kurşunları çal-
dığını itiraf eden M.A., kurşunları 
para karşılığında hurdacıya sattığı-
nı söyledi. Hurdacı’ya giden polis, 
kurşunlara el koydu. Konya Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi’nde sağ-
lık kontrolünden geçirilen M. A., 
kendisini görüntüleyen basın men-
suplarına, “Dayı Facebook’a atma-
yı unutma” demesi dikkat çekti. 
M.A.’nın sorgusu sürüyor.
n DHA

Aksaray Acil Afet Durum 
(AFAD) Müdürü Cezmi Türkmen, 
kış mevsiminin gelmesi ile birlikte 
başlayan soba kullanımları konu-
sunda vatandaşları uyardı. AFAD 
Müdürü Cezmi Türkmen, kış mev-
siminin gelmesi ile birlikte başlayan 
soba kullanımlarının dikkat edilme-
diğinde ölümlerle sonuçlandığını 
belirterek, soba kullanan vatan-
daşları uyardı. Kış aylarında sıkça 
rastlanan sobadan sızan gazdan ze-
hirlenme olaylarının önüne bilinçli 
soba kullanımı ile geçilebileceğini 
belirten Türkmen, “Yanan sobalar, 
yatmadan önce tamamen söndürül-
meli ve içindeki yanmış, yarı yanmış 
kömür, odun gibi yakacak malze-
meler dışarıya çıkartılmalıdır. Lodos, 
fırtına gibi hava sirkülasyonunun 
olumsuz olduğu koşullarda sobalar 
yakılmamalıdır. Normal koşullarda 
itfaiye müdürlüğünden soba yak-

ma usulü öğrenilmeli. Sobalar buna 
göre yakılmalı. Sobalarda kömür ve 
tutuşturma işlemi için uygun mal-
zeme kullanılmalıdır. Kömür tam 
tutuşmadan soba uyutulmamalıdır. 
Sobadaki ateşin üzerine kömür ilave 
edilmemesi, dolu kova ile değiştiril-
mesi gerekir. Sobanın hava girişleri 
tamamen kapatılmamalıdır. Bacalar 
düzenli aralıklarla temizlenmeli, açık 
tutulmalı, hava akımına ulaşacak 
şekilde çevre yapılardan yükseltil-
melidir. Gerekirse aspiratörler kul-
lanılmalıdır. Soba borusu ve dirsek-
leri belli periyotlarda temizlenmeli. 
Kazanlar TSE standartlarına uygun 
olmalıdır. Baca ve borularda zift ve 
katran oluşumunu engellemek için 
soba, bacaya en uygun mesafeye 
kurulmalı ve az sayıda dirsek kul-
lanılmalıdır. Yatay borulara bacaya 
doğru yüzde 10 eğim verilmelidir” 
dedi.  n İHA

Hurdaya dönen TIR’dan 
yara almadan kurtuldu

Yunak Belediyesi’nden kan
verme kampanyasına destek

Kulu’da TIR’ın başka bir TIR’a 
arkadan çarpması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında tır 
sürücüsü, hurdaya dönen araçtan 
yara almadan kurtuldu. Kaza, saat 
20.10 sıralarında Katır Tepesi Sa-
nayi Sitesi yakınlarında meydana 
geldi. Konya istikametinden Kulu 
istikametine giden M.T.’nin kul-
landığı paketlenmiş tuz yüklü 01 
ABD 648 plakalı TIR’a aynı istika-
mete gitmekte olan A.G.’nin kul-
landığı 31 AN 972 plakalı tır arka-
dan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı 
üzerine olay yerine polis ve sağlık 

ekipleri sevk edildi. Çarpmanın 
etkisiyle tırın kabini hurdaya dö-
nerken, sürücü A.G. kazadan yara 
almadan kurtuldu. Konya-Ankara 
karayolunun kaza nedeniyle yakla-
şık 1 saat kapalı kalması nedeniyle 
uzun araç kuyruğu oluştu. TIR’ın 
bulunduğu yerden kaldırılmasıyla 
trafik tek şeritten kontrollü olarak 
sağlandı. 

TIR sürücüsü M.T., “Bir anda 
arkadan gelerek bana çarpması 
sonrasında kaza meydana geldi” 
dedi. Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı.  n AA

Yunak belediye çalışanları kan 
verme kampanyasına destek vere-
rek, bir canın kurtarılması için kan-
larını verdi. Kızılay kan alma aracı 
belediye toplantı salonunda beledi-
ye çalışanlarından bir günde yakla-
şık 980 ünite kan bağışı elde etti. 
Belediye çalışanlarının kan verme 
kampanyasına Yunak Belediye 
Başkanı Abdullah Emre Demirhan 
kan bağışında bulunarak, destek 
verdi. Kan vermenin önemi üze-
rinde duran Yunak Belediye Baş-
kanı Abdullah Emre Demirhan, 
“Bir can kurtarmak ve bir canın 
yaşamını sürdürmesi için destek 
vermek kutsal bir davranıştır. Be-

lediye çalışanlarımız kan bağışında 
duyarlı davrandılar. Bundan dolayı 
da bütün çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.  Belediye başkan olarak 
ben ve Belediye Meclis üyelerimi-
zin yanı sıra belediye personelimiz-
le birlikte bu kampanyaya destek 
vermek amacıyla Kan bağışında 
bulunduk. Bize kan bağışı yapma-
nın mutluluğunu yaşatan Kızılay’a 
da teşekkür ediyoruz. Yunak bele-
diye olarak bu tür kampanyalara 
destek vermeye devam edeceğiz. 
Her zamanda Kızılay’ın yanında 
olacağız. Elimizden gelen her türlü 
desteği vermeye devam edeceğiz” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Konya’da bir firma tarafından, uçak ve hızlı trenlerde kullanılan SMC adı verilen malzemeden üretilen ev-
ler, ateşe dayanıklılığı, yüksek ısı yalıtımı özelliği ve sağlamlığı nedeniyle özellikle yurt dışından ilgi görüyor

Yanmayan evler 
ihraç ediyorlar!

Uzun yıllardır SMC (sheet moul-
ding compound) malzemesinden 
otomotiv yedek parçası üretimi ya-
pan firma, 2013 yılında aynı malze-
menin inşaat sektöründe de kullanıl-
ması için çalışma başlattı. Havacılık, 
uzay, savunma sanayi, sağlık ve 
otomotiv sektörlerinde endüstriyel 
ham madde olarak kullanılan SMC 
malzemesinden yaklaşık 2 yıldır 
üretilen evler, ateşi iletmemesi, ısı 
yalıtımı sağlaması ve dayanıklılığı ile 
dikkati çekiyor.

Firmanın üretim sorumlusu ve 
endüstri mühendisi Esra Kahveci, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
polyester, cam elyafı, mineral dolgu 
ve çeşitli katkı maddelerinden olu-
şan SMC’nin, uçaklarda kullanıldı-
ğını, istenilen renkte üretilebilir ve 
kalıplanabilir kompozit bir malzeme 
olduğunu söyledi.

‘ISI YALITIMI ÇOK YÜKSEK BİR 
MALZEME KULLANIYORUZ’

Parçalı paneller olarak ürettikleri 
evlerin yapılacağı yerde montajını 
gerçekleştirdiklerini belirten Kah-
veci, şöyle devam etti: “Yaklaşık 
iki sene önce seri üretime başladık. 
Şimdiye kadar ürettiğimiz evlerin 
yüzde 80’ini yurt dışına sattık. Cibu-

ti, Moritanya, Tanzanya, Kuveyt ve 
Birleşik Arap Emirlikleri gibi genel-
likle sıcak ülkelerden yoğun ilgi var. 
Çünkü ısı yalıtımı çok yüksek bir 
malzeme kullanıyoruz. İç ortamda 
klimatik etki yapıyor. Kışın dışarısı 
soğuk iken evin içi sıcak ve yazın dı-
şarısı sıcak iken içerisi serin oluyor.”

Ürünlerine hem yurt dışı hem de 
yurt içinden ilginin olduğuna işaret 
eden Kahveci, “Son olarak Konya’da 
bir müşterimize bağ ve bahçe evleri, 
Peru’ya işçilerin kalacağı 250 adet 
konteyner, Cibuti’de mülteci kampı 
ve Kuveyt’e cami satışı gerçekleştir-
dik.” dedi. Özellikle son aylarda ih-

racata daha fazla ağırlık verdiklerine 
dikkati çeken Kahveci, “Bildiğimiz 
kadarıyla dünyada bu malzemeden 
ev üreten tek firmayız. Evlerimizin 
ömrü 100 yılın üzerinde. Ev hari-
cinde mülteci kampları, otel, mescit 
gibi birçok farklı tarzda üretim ger-
çekleştiriyoruz.” diye konuştu.

YÜZDE 95’İ YERLİ MALZEME
Firmanın ham madde üretimi 

sorumlusu kimyager Fatma Baha-
dır da Türkiye’de birçok firmanın 
bu malzemeyi ithal ettiğini hatır-
latarak, “Biz malzemeyi kendimiz 
üretmeye karar verdik. Bunun için 
ciddi yatırımlar yaptık. İnşaat sektö-

ründe kullandığımız bu malzemeyi, 
yüzde 95’i yerli olmak üzere kendi-
miz üretiyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Bahadır, ürettikleri evlerin depreme 
dayanıklı ve insan sağlığına uygun 
olduğunu aktardı. Evlerin en dikka-
ti çeken özelliklerinden birisinin de 
ateşe karşı dayanıklılığı olduğuna 
değinen Bahadır, şunları kaydet-
ti: “Kullandığımız malzeme alevi 
ilerletmediği için ‘yanmayan evler’ 
diyoruz. Yaklaşık 30 saniye sonra 
yapısal özelliği gereği ateşi söndü-
rüyor. Evlerimiz, bakteri üretmez, 
hijyeniktir, nem, koku olmaz, boya 
badana gerektirmez. Metalden daha 
sağlam, plastiklerden daha uzun 
ömürlü ve korozyona dayanıklıdır. 
Evlerimiz ömürlük bir malzeme-
den yapılıyor. Yüksek ses yalıtımına 
sahip olduğu için akustik kontrol 
isteyen konferans, toplantı, spor 
salonları, avm, okul, hastane gibi 
mekanlarda uygulanabilir. Paneller, 
duvara monte edilen alüminyum 
profil yardımıyla kolaylıkla takılabi-
liyor. İçine katılan farklı malzeme-
lerle ürün kurşun geçirmez hale bile 
gelebiliyor. Kullanılan mekanlarda 
enerji tasarrufu sağlıyor.”
n AA

AFAD soba kullanan vatandaşları uyardı



23 KASIM 2018 11HABER

Şehit ailelerinden, Denizli Emniyet Müdürü’ne ziyaret
Konya’da yaklaşık iki yıl Kon-

ya Emniyet Müdürü olarak görev 
yaptıktan sonra Denizli’ye Emni-
yet Müdürü atanan Mevlüt Demir, 
Konya Şehit Aileleri Derneği Üye-
lerini Denizli’de ağırladı. 

Konya’da görev yaptığı yakla-
şık iki yıllık süre içerisinde Konya 
halkı ile güzel bir uyum içerisinde 
görev yaptığını dile getiren Mevlüt 
Demir, “Konya’da görev yapmak 
benim için çok güzel bir duygu 
idi. Bu süre içerisinde hemen tüm 
kurumlar ile güzel anılarımız oldu. 
Konya Şehit Aileleri Derneği de 
bu manada çok değer verdiğim 
bir yerdi. Bu gün burada Kon-
ya’dan gelen bu çok değerli mi-
safirlerimizi ağırlamaktan büyük 
mutluluk duydum. Bu Vatan, Bay-
rak uğruna canlarını siper eden 
Şehitlerimizin aileleri bizim her 

zaman başımızın tacı olmuştur. 
Nerede görev yaparsam yapayım, 
Konya’yı, Konyalı hemşerilerimi 
unutmak mümkün değil. Bizleri 
hatırlayıp buraya kadar gelen ve 
tüm şehit yakınlarımıza teşekkür 
ediyor ellerinden öpüyorum” dedi

Konya Şehit Aileleri Dernek 

Başkanı Recep Pekdemir ise De-
nizli Emniyet Müdürü Mevlüt 
Demir’e misafirperverliği için te-
şekkür ederken, “Değerli Emniyet 
Müdürümüz Konya’da görev yap-
tığı süre içerisinde bizim tüm so-
runlarımız ile yakından ilgilendi ve 
bizlere her konuda destek oldu. Bu 

nedenle şehit aileleri olarak kendi-
lerini ziyaret ederek eski günleri-
mizi yad etmek istedik. Bizleri çok 
iyi bir şekilde ağırlayan Emniyet 
Müdürümüz ve tüm ekip arkadaş-
larına şehit aileleri adına şükranla-
rımızı sunarım” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Meram Yavuz Selim Ortaoku-
lu öğretmenlerinden oluşan  Türk 
Halk Müziği Konseri Mevlana 
Kültür Merkezi Sultan Veled Salo-
nunda gerçekleştirildi. Müzik öğ-
retmeni Münevver Betül Durak’ın 
hazırladığı ve yönettiği ve okuldaki 
farklı branş öğretmenlerinden olu-
şan koronun 24 Kasım Öğretmen 
Gününe özel  düzenlendiği   kon-
sere  İl ve İlce Milli Eğitim, Şube 
Müdürleri, Okul Müdürleri,  öğren-
ciler, veliler ile çok sayıda davetli 
katıldı. Okul Müdürü Muhammed 
Acıyan konser başlangıcında gü-
nün anlam ve önemini belirten 
bir konuşma yaptı. Konuşmasında 
öğrencilerimizin kültürümüz ile 
olan bağlarının kuvvetli hale ge-

tirilmesi gerektiğini, bu bağlamda 
öğrencilere kültür ve sanat konu-
sunda çok iyi bir örnek olan bu 
konseri icra eden okul öğretmen-
lerine teşekkürlerini iletti. Konsere 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu  Eğitim Fakülte-
si’nden mezun olan Şehit Öğret-
men Şenay Aybüke Yalçın’ın şehit 
olmadan hemen önce söylediği 

“Mağusa Limanı” isimli türkü ile 
başlanarak bütün şehit öğretmen-
ler yad edildi. Anadolu’nun her 
yöresinden türkülerin bulunduğu 
konser, salonu tamamen dolduran 
izleyicilerden tam not aldı. Son bö-
lümde Konsere konuk sanatçı ola-
rak katılan Fatih Çinioğluudu ile 
Konya türküleri  icra etti.  Konser 
sonunda İl Milli Eğitim Şube Mü-
dürü Mehmet Yeşiltaş,  konseri 
düzenleyen Münevver Betül Du-
rak başta olmak üzere Korodaki ve 
orkestradaki bütün öğretmenleri 
tebrik etti. Beğeni ve ilgi ile izle-
nen konser, Şube Müdürleri ve 
Okul Müdürleri tarafından görevli 
öğretmenlere plaket takdimi ile 
sonlandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Meteoroloji’den Konya’ya
sağanak yağış uyarısı

Kaymakam Akbulut
mahalleri ziyaret etti

Köpeğin, kediye şefkati
kameralara yansıdı

Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre, 
Türkiye genelinde yarın havanın 
parçalı ve çok bulutlu olması bek-
leniyor. Karadeniz, Doğu Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu, Doğu Ak-
deniz ve Marmara’nın doğusuyla 
Afyonkarahisar, Antalya ve Ispar-
ta’nın doğusu, Karaman, Konya 

ve Sivas çevrelerinde yağışlı ha-
vanın etkili olacağı tahmin edili-
yor.  Yağışların genellikle yağmur 
ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç 
kesimleriyle Doğu Anadolu’nun 
kuzeydoğusunda karla karışık yağ-
mur ve yükseklerinde kar şeklinde 
olması öngörülüyor. 
n AA

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Yasama organı olan TBMM kendi 
çatısı altında çalışanlarına asgari ölçüde adalet ve eşitlik sağlayamamaktadır” dedi

‘Meclis çatısı altında
dahi adalet yok’

İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, “Yasama organı 
olan TBMM kendi çatısı altında ça-
lışanlarına asgari ölçüde adalet ve 
eşitlik sağlayamamaktadır.” dedi. 
Yokuş, Mecliste, partisinin Grup 
Başkanvekili Orhan Çakırlar ve 
Adana Milletvekili İsmail Koncuk 
ile düzenlediği basın toplantısın-
da, TBMM çalışanlarının sorunla-
rını dile getirdi. Fahrettin Yokuş, 
Mecliste kadrolu, kadro karşılığı 

sözleşmeli, açıktan sözleşmeli ve 
daimi işçi statüsünde olmak üze-
re dört farklı grupta personelin 
istihdam edildiğini anımsatarak, 
“Farklı statülerdeki personellerin 
sosyal hakları, sosyal güvenceleri 
ve emeklilik hakları farklı şekil-
lerde değerlendirilmektedir. Bu 
durum çalışma barışı ve bütün-
lüğünü bozmaktadır. TBMM’de 
hizmet veren personel, Meclisin 
imkanlarından eşit şekilde fayda-

lanamıyor.” diye konuştu. Parla-
mento muhabirlerinin Meclis ana 
binada bulunan üyeler lokantasına 
girişlerinin yasaklandığını, güven-
lik görevlilerine verilen elbise yar-
dımının kesildiğini dile getiren Yo-
kuş, “Yasama organı olan TBMM 
kendi çatısı altında çalışanlarına 
asgari ölçüde adalet ve eşitlik 
sağlayamamaktadır. Bu oldukça 
üzücü bir durumdur. Kendi per-
soneline adaleti getiremeyen bir 

Meclis 81 milyon insanımıza ada-
leti getirecek düzenlemeleri nasıl 
yapacaktır? Bu kutsal çatı altında 
hizmet vermiş her insanımız bizim 
için değerlidir. Gazi Meclis ülkemi-
zin kalbidir. Bizler burada hizmet 
veren insanlarımıza adalet ve liya-
katı getirmekle mükellefiz. Burada 
hak, hukuk ve adalet gözetilmezse 
ülkemizin hiçbir yerinde adalet te-
celli etmez.” diye konuştu.
n AA

Yunak Kaymakamı Mehmet 
Erdem Akbulut, ilçeye bağlı ma-
halleleri ziyaret etti. Kaymakam 
Akbulut, sırasıyla  Ayrıtepe, Ceb-
rail ve Sıram mahallelerini ziyaret 
etti. Muhtarlarla birlikte mahalle 
sakinleriyle buluşan gelen Akbu-
lut, vatandaşlarla sohbet ederek 
isteklerini dinledi. Ziyaretleri de-
ğerlendiren Akbulut  ziyaretlerde, 
vatandaşlarla yüz yüze görüşme 
fırsatı bulduklarını söyledi. Gerek-
tiğinde kapı kapı dolaşıp yaşlıları, 
hastaları, muhtaç aileleri ziyaret 

ettiklerini ifade eden Akbulut, 
“İsteklerini kayıt ediyoruz. Kamu 
kurum ve kuruluşlarına müracaat 
için gitmek isteyip de çekingenliği 
nedeniyle gidemeyen vatandaşla-
rımıza da cesaret veriyoruz. Aynı 
zamanda incelemeler ve görüşme-
lerimiz sayesinde hem sorunların 
çözüm sürecini hem de en iyi hiz-
meti verebilme imkanını sağlıyo-
ruz.” dedi. Kaymakam Akbulut’a 
ziyaretlerinde, ilçede görev yapan 
bazı kamu kurumlarının müdürleri 
de eşlik etti.  n AA

Karaman’ın Ermenek İlçesi’n-
de bir köpek, kediyi emzirirken 
görüldü. Köpeğin bu şefkati çev-
redekiler tarafından cep telefonu 
kamerasıyla kaydedildi. Ermenek 
ilçesi Seyran Mahallesi’nde  bir 
köpeğin, iki kediye şefkati, gö-

renleri şaşırttı. Duvar kenarında 
yere uzanmış olan köpek, kediler-
den birini emzirdi. Diğer kedi ise 
adeta sessiz bir şekilde köpeğin 
üzerinde oturdu. O anlar ise çev-
redekiler tarafından cep telefonu 
kamerasına kaydedildi.  n DHA

Öğretmenlerden muhteşem konser
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Büyükşehir’den Kur’an-ı Doğru Anlama ve Tanıma Kursu

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve İl Müftülüğü işbirliğiyle Konya 
genelindeki KOMEK ile ASEM’ler-
de Kur’an-ı Doğru Anlama ve 
Tanıma kursları düzenleniyor. 
Kurslar sayesinde Kur’an-ı Kerim 
mealinin herkes tarafından oku-
nup anlaşılabilecek bir kitap oldu-
ğunun kavranması amaçlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, İl Müftülüğü işbirliğinde Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Meslek 
Edindirme Kursları (KOMEK) ile 
Aile Sanat ve Eğitim Merkezle-
ri’nde (ASEM) Kur’an-ı Doğru An-
lama ve Tanıma Kursları düzenli-
yor. Konya merkez ve ilçelerdeki 
23 KOMEK ve ASEM merkezinde 

düzenlenen ve okuryazar olmanın 
yanı sıra 13 yaşını tamamlayan her 
vatandaşın katılabildiği kursların 
amacı, Kur’an-ı Kerim’in herkes 
tarafından okunup anlaşılabilecek 
bir kitap olduğunun kavranması. 
Toplamda 120 saatlik eğitimlerin 
verildiği kurslar; Kur’an’ı Tanıma 
ve Tefsirine Giriş / Mekkî Sure-

lerden Tefsir Örnekleri, Medenî 
Surelerden Tefsir Örnekleri, Ko-
nulu Tefsir Örnekleri, Kur’an’da 
Geçen Şahsiyetler ve Kur’an’ı 
Bütüncül Okuma başlıklarından 
oluşuyor. Kur’an’ı anlama ve açık-
lamada öncelikli kaynakların ayet 
ve hadisler olduğunun anlatıldığı 
kurslarda; Kur’an’ı doğru anla-

mada sünnetin yeri ve önemini 
fark edilmesi, Kur’an ilimlerinin, 
tefsir kavramlarının açıklanması 
ve farklarının bilinmesi, Kur’an-ı 
Kerim’in yazılması, toplanması ve 
çoğaltılması sürecinin bilinmesi ve 
açıklanması amaçlanıyor. Kur’an-ı 
Doğru Anlama ve Tanıma Kursu, 
KOMEK Bosna Hersek, Aymanas, 

Harmancık, Karatay, Sancak, Ak-
şehir, Ereğli, Karapınar, Doğanhi-
sar, Cihanbeyli, Bozkır, Kadınhanı, 
Akören, İçeri Çumra şubeler ile 
ASEM Selçuklu, Karatay, Mümine 
Hatun, Ereğli, Akşehir, Tuzlukçu, 
Bozkır, Cihanbeyli, Seydişehir şu-
belerinde devam ediyor.
n HABER MERKEZİ

Özaltun’dan Vali Toprak’a 
hayırlı olsun ziyareti

Başkan Özaltun'dan
hemşerilerine teşekkür etti

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Konya Valiliği gö-
revine başlayan Vali Cüneyt Or-
han Toprak’ı makamında ziyaret 
etti. Özaltun, Vali Toprak’a yeni 
görevinin hayırlı olması dileğinde 
bulunurken Beyşehir ve Beyşehir 

Belediyesi’nin çalışmaları hakkın-
da bilgiler verdi. Vali Toprak, ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile 
getirirken Başkan Özaltun kendisi-
ne günün anısına tarihi Eşrefoğlu 
Camisi’nin bir minyatür çalışma-
sını hediye etti.  n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, İzmir’de sivil toplum 
kuruluşu olarak faaliyet gösteren 
gurbetçi derneklerine teşekkür 
etti. Özaltun, yaptığı açıklamada, 
İzmir’de bulunan Konya Beyşe-
hirliler Derneği ile tek çatı altın-
da beraber faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşlarından oluşan 
Doğanbeyliler Vakfı, Damlapı-
nar, Huğlu, Kayabaşı, Karabayat, 
Üzümlü, Sadıkhacı, Başgöze ve 
Meram İnlice Kültür ve Dayanış-
ma Derneklerinin yönetim kurulu 
üyelerine yaptıkları ortak basın 
açıklamasıyla kendisine verdikle-
ri destekten ötürü teşekkür etti. 
Özaltun, Beyşehir’in birçok bü-
yükşehir gibi İzmir’de de önemli 
bir gurbetçi nüfus potansiyeline 
sahip olduğunu vurgulayarak, 
“İzmir’deki hemşerilerimiz bu 
potansiyel ve gücünü kurdukları 
mahalle dernekleri çatısı altında 
yürüttükleri faaliyetlerle taçlandı-
rırken, yaşadıkları şehre de ayrı bir 
değer katmakta, burada yaşayan 
gurbetçilerimiz ile Beyşehir ara-
sında da önemli bir köprü vazifesi 
görmektedirler. Bu anlamda, sık 
sık yaptığımız ziyaretlerle İzmir’de 
biraraya geldiğimiz gurbetçi hem-
şehrilerimizle aynı zamanda ilçe-

mize geldiklerinde de değişik plat-
formlarda buluşup, Beyşehir’e dair 
her alanda neler yapabileceğimizin 
beyin ve fikir jimnastiğini yapmak-
tayız. Bu anlamda, Beyşehir’e olan 
katkı ve desteklerini çok önemsi-
yoruz. Özellikle, istihdam alanında 
Beyşehir Organize Sanayi Bölge-
si’nde yeni yatırımların devreye 
girmesinde bu derneklerimizin ve 
İzmir’de önemli yer ve mevkilere 
gelmiş Beyşehirli işadamlarımızın 
gayret ve desteği her türlü takdirin 
üzerindedir. Bu anlamda, Beyşehir 
Belediye Başkanı olarak da bizle-
re verdikleri her türlü destek ve 
katkıyı  aynı zamanda Beyşehir’e 
ve ilçemizin yeni kazanımlar elde 
etmesine yönelik verilen bir katkı 
olarak görüyor, böyle değerlendiri-
yoruz. Konya Beyşehirliler Derne-
ği ve her konuda birlikte hareket 
eden diğer mahalle derneklerimi-
ze, kamuoyuna yaptıkları son ba-
sın açıklaması ile bizlere yerel se-
çim sürecinde verdikleri destek ve 
katkılar için ilçem ve halkım adına 
teşekkür ediyor, şükranlarımı ifade 
ediyorum. Bu birlik ve beraberli-
ğimizin her zaman daim olmasını 
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyo-
rum.”şeklinde sözlere yer verdi.
n HABER MERKEZİ

Çevre Uzmanı Namık Ceyhan, yılda 740 bin ton verimli toprağı erozyonla kaybettiğimizi belirterek “Yüreğinizdeki vatan 
sevgisi, tabiat sevgisi ve insan sevgisinin bir ifadesi olarak toprağınıza, yaprağınıza, bayrağınıza sahip çıkın” dedi

‘Toprağa, yaprağa, 
bayrağa sahip çıkın’

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, Sürdürülebilir Çevre Derneği 
(SÜÇEV) ile birlikte düzenlenen 
programda “Erozyona Uğrayan 
Üç Değerimiz: Toprak, Bayrak ve 
Yaprak” gündeme geldi.

Konya Halk Kütüphanesi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştiri-
len sohbette, Sürdürülebilir Çevre 
Derneği Başkanı Ahmet Ziya Gün-
düz, derneğin 2013 yılında “farklı 
meslek gruplarından ve tecrübesi 
olan insanların şanlı bayrağımızın 
özelinde, kutsal vatan toprağına 
olan sevgimizin ve saygımızın 
nişanı olarak onun süsü diye ni-
telendirebileceğimiz çevremize, 
onun sembolü olan yaprağımıza 
bir farkındalık oluşturabilmek” 
için kurulduğu, aynı yılın haziran 
ve kasım aylarında “Konya Çevre 
Çalıştayı” ile “Konya Çocuk Çev-
re Çalıştayı” gerçekleştirdiklerini 
ifade ederek derneğin çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. SÜÇEV Baş-
kanı Gündüz,  “Toprak, bayrak ve 
yaprak kavramları iç içe geçmiş 
meseleler. 

Çevreye sahip çıkmayan ile 
çevreci olmayanın kendisini sor-
gulaması lâzım. Medeni bir insan 
olarak baktığımızda çevre gözardı 
edilebilir bir şey değil. Şehirlerin 
gelişmişlik endeksinin en önemli 
parametresi çevre. Çevre dediği-
miz şey sadece çiçek, böcek değil 
insanların birbirine tebessüm et-
mesi de çevresel bir olgu.” dedi.

HER YIL 740 BİN TON VERİMLİ 
TOPRAK YOK OLUYOR 

SÜÇEV Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Çevre Uzmanı Namık Ceyhan, 
“Erozyonla Mücadele ve Ağaç-
landırmanın Önemi” başlıklı su-
numunda, sağlıklı ve güvenli bir 
hayat yaşamak için besin, su ve 
hava gibi canlılara ve bu canlıla-
rın da toprağa ihtiyacı olduğuna 
söyledi.  Türkiye’de erozyonla her 

yıl 740 bin ton verimli toprağın 
kaybedildiğini ve bunun da “37 
milyon kamyon toprak” anlamına 
geldiğine dikkati çeken Ceyhan, 
“Türkiye'de erozyonla akarsula-
ra ulaşan ve akarsularda taşınan 
toplam toprak miktarı 2017 yılı 
verilerine göre yıllık 152 milyon 
ton. Genel olarak erozyonla taşı-
nan toprak miktarı ise 700-760 
milyon ton civarında. Gençlere ve 
insanımıza sorsanız; size, “eurovi-
sion’da birinci” olduğumuzu söy-
leyeceklerdir. Hâlbuki biz eroz-
yonda da birinciyiz.” dedi.

KONYA OVASI NEDEN KORUMA 
ALTINA ALINMADI?

Türkiye’de meraların da alarm 
verdiğini ve çıkartılan toprak ka-
nunlarının uygulamada çare ol-
madığını, geçtiğimiz sene Bakan-
lar Kurulu kararı ile çıkartılan ve 
29955 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan 141 büyük ovanın, ko-
ruma altına alındığını ifade eden 
Çevre Uzmanı Namık Ceyhan, 
“Belirlenen 141 büyük ovanın bu-

lunduğu iller arasında Konya yok”  
dedi.

1923 – 2002 yılları arasında 
yabancılara satılan tarım arazisi 
miktarının resmi verilere göre; 
11 milyon metrekare, 2003-2012 
yılları arasında ise bu miktarın on 
katı artarak 90 milyon metreka-
reye çıktığını dile getiren Ceyhan, 
Konya’nın orman varlığı hakkında 
şu bilgilere yer verdi: “Konya’nın 
toplan arazisi 38.141 km2. Or-
man alanı ise 519.000 hektar. 
Yâni yüzde 13,6 oranında ve Tür-
kiye ortalamasının yarısı kadar. 
BM raporlarına göre, “bir ülkenin 
orman varlığı toplam arazisinin 
yüzde 30’undan az ise çölleşmeye 
maruzdur” deniliyor. 

TOPRAĞINIZA, YAPRAĞINIZA, 
BAYRAĞINIZA SAHİP ÇIKIN
Toprak kaybını önlemek adı-

na  “Verimli tarım topraklarını 
ve orman alanlarımızı koruyalım, 
çoğalması için ağaç dikelim.  Hz. 
Peygamber, “Elinizde bir fidan 
varsa, kıyamet kopmaya başlasa 

bile onu dikecek kadar vaktiniz 
varsa, mutlaka dikiniz” diyor. 
Koskoca şu Konya Ovası’nda her-
kesin dikili bir ağacı olmalı” diyen 
Ceyhan,  şu mesajları verdi: “Or-
man alanlarımız ile verimli tarım 
arazilerimizi imara açarak ve çok 
katlı binalar dikerek kendi elleri-
mizle yok etmeyelim. Vatanını en 
çok seven görevini en iyi yapan-
dır. 

Çevreye hizmet ibadettir. Es-
kiden at, avrat, pusat derlerdi. 
Şimdi ise toprak, yaprak, bayrak 
diyoruz. Yüreğinizdeki vatan sev-
gisi, tabiat sevgisi ve insan sevgi-
sinin bir ifadesi olarak toprağını-
za, yaprağınıza, bayrağınıza sahip 
çıkın. Unutmayınız ki bu ülke siz-
den sorulur. Muhtaç olduğumuz 
kudret damarlarımızdaki asil kan-
da mevcuttur.”

Sohbetten sonra katılımcılara 
derneğin yayın organları takdim 
edilirken salep ve kuru pasta ik-
ram edildi.
n HABER MERKEZİ

Namık CeyhanAhmet Ziya Gündüz
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Her alanda olduğu gibi araçların 
da kışa hazırlandığı bu dönemde 
araçların kışlık bakımlarını zama-
nında ve tam teşekküllü bir şekilde 
yaptırmak büyük önem arz ediyor. 
Araç bakımında akla gelen ilk nesne 
olan lastiğin önemi kış mevsiminde 
daha iyi anlaşılıyor. Kış lastiğinin bi-
nek harici bütün araçlarda zorunlu 
olduğuna işaret eden Oto Lastik, 
Oto Yıkama ve Oto Galericiler Odası 
Başkanı Adem Uzman, kış lastiğinin 
yasal bir zorunluluktan öte kul hak-
kına riayet etmenin bir gereği ola-
rak yorumladı. Uzman ayrıca, lastik 
fiyatları, doğru lastik kullanımı ve 
oda olarak yapılan faaliyetler üzeri-
ne de değerlendirmelerde bulundu. 

Sayın Başkan malumunuz olduğu 
üzere kış mevsimi yaklaşıyor. İçinde 
bulunduğumuz dönem kış mevsimine 
hazırlık yapılan bir dönem. Özellikle 

kış mevsiminde lastiğin önemini daha 
iyi anlıyoruz. Biz lastiğin önemini 

sizden dinleyebilir miyiz?
Bir lastiğin yer ile temasını sağ-

layan yegane unsur ve bir aracın 
bence en sağlam parçasıdır. Lasti-
ğinizin patladığını düşünün, aracı-
nızla hareket edemezsiniz. Lastik 
üzerindeki tonlarca yükü çeken, 
saatteki hızı 200-250 kilometreye 
kadar çıkabilen, üzerindeki bunca 
yüke ve hızlı dönme ivmesine rağ-
men müthiş bir süspansiyon sağ-
layan önemli bir icattır. Bir yerde 
hayatımızı bağladığımız, aracımızda 
ona güvendiğimiz bir unsurdur. Bir 
araçta fren, lastik ve ön düzen ol-
mazsa olmazlardır. Bunlardan her-
hangi birinde meydana gelebilecek 
bir kusur maddi kayıpların yanında 
insan hayatına da olumsuz etki ede-
bilmektedir. 

Peki bir lastikçi olarak aracın ön 
düzeninin bozuk olduğunu 

nereden anlarsınız?
Bir aracın ön düzeni bozuksa 

bunu ilk olarak sürücüye belli eder. 
Sürücü direksiyondaki olağan dışı 
hareketlerden de anlayamamışsa 
bu kez lastiklerinden belli eder. Ön 
lastiklerin dişleri anormal bir şekilde 
zedelenir, yenir ve tükenir. Lastikler 
bu şekilde yediyse araç her şeyden 
önce yolu iyi tutmaz. Viraja girildi-
ğinde ya da frene basıldığında araç 
kayar. Lastikte böylesi bir durum 
varsa araç sahibine hemen bilgisini 
veririz. Yeni bir lastik taksak bile bu-
nun kısa bir süre içerisinde bozula-
cağını anlatırız ve önce ön düzenini 
yaptırması gerektiğini izah ederiz. 
Adem bey yaz lastiği, kış lastiği gibi 
lastik çeşitleri var. Bu çeşitlilik neye 
göre belirleniyor. Bir kış lastiğini yaz 

lastiğinden ayıran nedir?
Eskiden tabi bu kadar lastik çe-

şitliliği yoktu. Lastikler dört mev-
simlik olarak satılırdı. Şimdi tekno-
loji gelişti, araçlar süratlendi. Kışlık 
lastikler yapılmak zorunda kalın-
dı. Bundan 2 yıl önce yaşanan kış 
mevsiminde kışlık lastiğin önemini 
anlamış olduk. Kışın çetin geçtiği o 
dönemde insanlar araçlarını durdu-
ğu yerden hareket ettiremedi. Park-

tan dahi çıkaramadı. Bir diğer araca 
baktı, sanki kar, buz yokmuşçasına 
araç hareket ediyordu. Çünkü onda 
kışlık lastik takılıydı. Burada kış las-
tiğinin önemi de ortaya çıkmış oldu. 
Kışlık lastiği yaz lastiğinden ayıran 
en önemli unsur içerisinde bulunan 
ve kauçuğu yumuşak tutan silika 
deyi bilinen bir karışımın olması. Bu 
tabi ki yaz lastiğini önemsizleştir-
mez, mevsimine göre lastik kullan-
mak gerekir. 

Peki yaz lastiği ve kış lastiğinin 
kullanımı için belirgin bir zaman

dilimi var mı?
Hava sıcaklığı +7 derecenin al-

tına düştüğü zaman kışlık lastiğin 
takılma zamanı gelmiştir. -30 de-
recenin altındaki hava sıcaklığında 
bile kış lastiğinin yola tutunması 
daha sağlam olur. Çünkü lastiğin 
üretim ve kullanım amacı zaten 
budur. İnce kanallar yapılır ve bu 
kanallar zemine değdikçe hareket 

eder. Bunun için kauçuk hareket 
halinde olur. Lastik yumuşak kalır 
ve yolu tutar. Yazlık lastikte ise tam 
tersidir. Yazın kışlık lastiğin kullanıl-
ması halinde kışlık lastikte bulunan 
silika maddesi daha da gevşer. Bu 
kez ses yapar. Bunun yanında lastik 
ekstra yumuşak bir hal alacağı için 
fren mesafesi uzar. Virajlarda kayar, 
lastik de çabuk aşınır.

Peki bir yazlık lastik ya da kışlık
lastik de kendi içerisinde

değişkenlik gösteriyor mu?
İster yazlık olsun, ister kışlık 

her lastik birbirinin aynısı değildir. 
Markasını bir kenara bırakalım, 
lastiklerin üzerinde T, H, V, W, Z, 
R gibi harfler bulunur. Bu harflerin 
her birinin bir anlamı vardır. Bunlar 
aracın hangi koşullarda aralıksız ne 
kadar hız ve yol yapmaya uygun ol-
duğunu gösterir. Yani aracınızı ge-
nel kullanım durumunuza göre en 
doğru lastik seçimini yapmanız ge-

rekmektedir. Yani araç çoğunlukla 
şehir merkezinde kullanılıyorsa bu 
araca uygun olan lastik ile şehirle-
rarası yolda kullanılan aracın lastiği 
aynı değildir, olmamalıdır. Yine ara-
zi koşullarında, engebeli yerlerde 
kullanılan lastikler ile düz zeminde 
kullanılan lastikler de aynı değildir. 
Peki insanlar bu detayı biliyorlar mı? 

Bizim odamız üyesi olan her 
esnaf bu harflerin ne manaya gel-
diğini bilir. Genellikle tüketiciler bu 
ayrıntıyı bilmez ve pek de dikkat 
etmez. Ancak esnafımız bu konuda 
müşterilerini bilgilendirir. Aracı ço-
ğunlukla nerede kullandığını sorar 
ve ona en uygun lastiği gerekçele-
riyle birlikte sunarak verir. Müşte-
risini bu konuda yönlendirir. Doğru 
lastik seçimi satanı da kullananı da 
rahat ettirir. Zaten lastiğe baktığınız 
zaman az çok hangi lastiğin ne ka-
dar sert ya da yumuşak olduğunu 
hissedebilirsiniz. Kışlık lastikler de 

kullanılacağı koşullara göre değiş-
kenlik gösterir. Kışlık lastiklerin kul-
lanım koşulları zorlaştıkça, lastiğin 
daha yumuşak olanını tercih etmek 
gerekir. 
Başkanım lastik seçimi yaparken jant 

uyumuna da dikkat etmek 
gerekmiyor mu?

Jantta inc dediğimiz bir olay 
var. İnc, lastiğin monte edildiği jant 
ağzının genişliğini gösterir. 5- 5,5- 
6- 6,5- 7 diye devam eder. Aracın 
herhangi bir yerine sürtmüyorsa 
özellikle gençler aracın lastiğini ge-
niş tutup, lastiğin yanak genişliğini 
daraltıyorlar. Bu da lastiğin süspan-
siyonunu azaltıyor. Diyelim ki aracı-
nız 14 jant. Bir numara büyütmek 
çok büyük etki oluşturmaz. Ama 
inc dediğimiz olay çok önemli. Jant 
eğer 6 inc ise, takacağınız lastik de 
ona uyumlu olan bir model olmalı-
dır. Yani lastiğin, yola düz basabi-
leceği bir janta takılması gerekiyor. 
Şayet lastik yola dik bir açıyla yere 
basmıyorsa yani içe veya dışa doğ-
ru meyilli duruyorsa bu kesinlikle 
doğru bir kullanım şekli değildir. Bu 
araç lastiği ne kadar geniş olursa ol-
sun taban olarak düz basmıyor. Yol 
tutuşu, fren mesafesi ve süspansi-
yonu uyumsuz bir hale geliyor. Bu 
nedenle şekle önem veriliyorsa jant 
değiştirilebilir ama uygun lastik kul-
lanmak kaydıyla.

Adem bey, özellikle son dönemde 
lastik fiyatlarının yüzde 40’a varan 

oranlarda arttığını gözlemliyoruz. Bu 
artışı neye bağlıyorsunuz? 

Son süreçte yapılan zamlar sa-
dece lastiğe yapılmış olsaydı, vatan-
daş da haklı olarak ne oldu da bu 
lastiğe bu kadar büyük zam geldi 
diyebilirdi. Ama bakıyorsunuz, her 
bir üründe aynı şekilde fiyat artı-
şı var. Kauçuktaki zammı normal 

görebiliriz. Neticede ithal bir ürün. 
Dolarla alınıyor. Nihayetinde de 
alımda ödenen miktar artınca bu is-
ter istemez yansıyor tüketiciye. Las-
tikte şöylede bir algı var, üzerindeki 
üretim tarihine bakılıyor. Müşteri 
en yeni ve en yakın tarihte üretilmiş 
olan lastiği tercih ediyor. Dolayısıyla 
lastikçilerin daha önceden lastik alıp 
stoklamak gibi bir alternatifi de yok. 
Uygun koşullarda muhafaza edil-
mesi halinde lastiğin bekleme ömrü 
10 yıl. Buna rağmen lastikçiler stok-
layamıyor, ihtiyacı kadarını alıyor. 
Stoklasa elinde kalacak, satamaya-
cak eski lastik diye. 

Tüketiciden tepki alıyor musunuz?
Bizim için bu zamlar elbette 

ki iyi olmadı. Şunu söyleyim, bu-
günlerde ilk müşteri gelip fiyatını 
soruyor ve çok değiştiğini ve zam-
landığını söylüyor. Hangi lastikçi ar-
kadaşımızla görüştüysek diyorlar ki, 
keşke bu fiyatları ilk söyleyen ben 
olmasaydım. Benden önce birkaç 
yere daha sorularak bana gelinmiş 
olsaydı. Tabi bir anda beklenilen 
fiyatların bir hayli üzerinde fiyatlar 
söylenince müşterinin de tepkisi 
değişebiliyor. Keşke zam gelmesin. 
Biz de istemeyiz tabi ki ama yapabi-
leceğimiz de bir şey yok. 

Son olarak odanızın üyelerine, 
sektörünüzün temsilcilerine ve araç 
sahiplerine vermek istediğiniz bir 

mesaj var mı?
Oda olarak hem üyelerimizin 

çıkar ve menfaatlerini korumaya 
dönük, hem de tüketiciyi yıpratıp 
üzmeyecek faaliyetler yapmaya 
çalışıyoruz. Sonuçta esnafımızın 
ayakta kalması bizim için önemli. 
Şu son dönemdeki lastik fiyatların-
da yaşanan artışın bizimle kesinlikle 
alakası yok. Biz mümkün mertebe 
tüketiciye yansıtmamaya çalışıyo-
ruz. Üyelerimize çağrım, oda ola-
rak yaptığımız fiyat listesine uyum 
sağlamaları yönünde olur. Çünkü 
bu fiyat birliğini sağlayacaktır. Ne 
kârsız bir satış ne de fahiş bir fiyat. 
Orta yolu bulmaktır önemli olan. 
Artık lastiklerin fiyatları belli, sosyal 
medyada bile lastik satılıyor.

İyi ve doğru hizmet müşteriyi 
size çekecektir. Kullanıcılar da las-
tiklerini değiştirecekleri, yaptıra-
cakları esnafı seçsinler, seçici dav-
ransınlar. Kışlık lastik binek harici 
araçlarda yasal bir zorunluluk. Ama 
bunu bir yasal zorunluluk olarak 
görmekten ziyade ihtiyaç olduğu-
nu bilmek önemlidir. Tüketicilere 
tavsiyem de bu bilinçle hareket 
etmeleri yönündedir. Neticede kul 
hakkı var. Aracını kış şartlarına 
göre hazırlamış birisi yolda gider-
ken, aracı kışa hazır olmayan, kış 
lastiği takmamış birisi gelip bu ara-
ca çarptı diyelim. Burada kul hakkı 
var. Çünkü şartları sağlayamadan 
trafiğe çıkmıştır. Yasal olarak bir 
yükümlülüğünüz olmasa bile hem 
kendinizin güvenliği, hem de trafik-
teki diğerlerinin güvenliği için kışlık 
lastik kullanımını önemseyin. 
n METE ALİ MAVİŞ

Son dönemde artan lastik fiyatları üzerinde lastikçilerin bir etkisinin olmadığına işaret eden Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto 
Galericiler Odası Başkanı Adem Uzman, lastikçilerin fiyat artışını minimize ederek tüketiciye yansıtmaya çalıştığını söyledi

Faturayı lastikçiye kesmeyin

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu uygulamasının başladığını belirten Adem Uzman, trafikte kendisinin ve diğerlerinin
güvenliğini düşünen herkesin araçlarına kar yere düşmeden kış lastiği takması gerektiğini söyledi.
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Bülent Korkmaz: Erzurumspor deplasmanı zor geçecek
Antalyaspor Teknik Direktörü 

Bülent Korkmaz, son haftalarda iyi 
oynadıklarını belirterek, Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor maçının çok 
zorlu geçeceğini kaydetti. 

Spor Toto Süper Lig’in 13. hafta-
sında cumartesi günü saat 13.30’da 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 
karşılaşacak Antalyaspor’da Teknik 
Direktör Bülent Korkmaz Atilla Vehbi 
Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı 
düzenledi. Milli Takım arasında iyi bir 
çalışma dönemi geçirdiklerini belirten 
Korkmaz, Afganistan Milli Takımı ile 
yapılan hazırlık maçında oynatmadık-
ları oyuncuları görme şansı yakala-
dıklarını söyledi. Hazırlık maçlarında 
oyuncuların form tuttuğunu dile geti-

ren Bülent Korkmaz, bu arada çeşitli 
okullarda öğrencilerle bir araya gel-
diklerini kaydetti. 

“ERZURUM DEPLASMANI 
ZOR GEÇECEK” 

Deplasmanda karşılaşacakları 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 
maçının zor geçeceğinin altını çizen 
Korkmaz, Erzurumspor’un kendi sa-
halarında Mehmet Özdilek’in gelme-
siyle birlikte yenilmediklerini belirti. 
Havanın soğuk olacağını kaydeden 
Korkmaz, “Mazeretimiz olmayacak. 
Son haftalarda iyi oynuyoruz. Takımın 
çalışması ve oyunundan memnunum. 
Zor bir 90 dakika olacak. Hem rakip, 
hem de saha ile mücadele etmek zo-
runda kalacağız. Buna hazırlıklı olmak 

zorundayız. Bu ligde zeminden ziya-
de, kendi oyunumuza mücadelemize 
bakıyoruz” dedi. 

SAKAT FUTBOLCULARIN 
DURUMLARI 

Charles’in tedavisine devam edil-
diğini ve Hakan Özmert’in de cezalı 
olduğunu hatırlatan Korkmaz, Çekya 
Milli Takımı’nda Celutska’nın iki maç-
ta da oynadığını, Doğukan’ın ise U21 
Milli Takımı’nda oynadığını kaydetti. 
Afganistan Milli Takımı ile oynanan 
maçın ardından Olcan’ın sakatlığının 
oluştuğunu aktaran Korkmaz, “Barra-
da iyi durumda. Türkiye Kupası’nda 
uzatma dakikalarında sakatlandı. İki 
hafta onu geriye götürdü. Yüzde yüz 
hazır değil ama bir 45 dakika oyna-

yabilir. Kullanmayı düşünüyorum. 
Serdar Özkan çok iyi durumda skoru 
etkiliyor. Skora ve oyuna etki eden 3 
oyuncumuz var bu bizi sevindiriyor. Bu 
bizi hem zorluyor hem sevindiriyor” 
şeklinde konuştu. 

“LİG İKİNCİ YARI BAŞLIYOR” 
Korkmaz, ilk yarıda kalan maçla-

rında alabilecekleri maksimum puanı 
almak istediklerinin altını çizerek, “Lig 
ikinci yarıda başlıyor. Fikstür avantajı-
mız var. Kendi sahamızda oyun olarak 
iyi oynuyoruz ama rakiplerde bize ön-
lem almaya başladı. Son 3-4 maçtır 
iyi oynadık. Sonucu alamadık. Kaza-
namıyorsan, kaybetmeyeceksin. Her 
aldığımız puan bizim için çok değerli” 
ifadelerini kullandı.  n İHA

Fenerbahçe 
taktik çalıştı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını dün 
yaptığı defans ve hücum organizasyonu çalışmalarıyla 
sürdürdü. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Kü-
çükandonyadis Sezonu’nun 13. haftasında Trabzonspor 
ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can 
Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Erwin 
Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 
11.30’da başladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başla-
yan antrenman, dar alanda yapılan top kapma ve pas 
çalışmasıyla devam etti. Dar alanda yapılan hücum ve 
defans organizasyonları ile devam eden antrenman, dar 
alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalış-
malarla tamamlandı. Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün 
yapacağı antrenmanla sürdürecek.  n İHA

Kasımpaşa’da Koita 
idmanı tamamlayamadı

Kasımpaşa, Süper Lig’in 13. haftasında karşılaşa-
cağı Malatyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirirken, 
Fade Koita antrenmanı yarıda bıraktı. Kasımpaşa, Spor 
Toto Süper Lig’in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü 
sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı 
hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Te-
sisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik 
Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman 
ısınma ile başladı. Top kapma çalışması gerçekleştiren 
lacivert-beyazlılar, dar alanda minyatür kale ve çift kale 
taktik ağırlıklı maç yaptı. İdman, soğuma çalışmaları ile 
noktalandı. Kasımpaşa’nın Gineli futbolcusu Fode Koita 
ise antrenmana devam edemedi.  n İHA

Göztepe’nin hedefi 
üst üste 6. zafer

Spor Toto Süper Lig’de pazartesi günü Medipol Ba-
şakşehir’i konuk etmeye hazırlanan Göztepe, iç sahada 
yakaladığı başarıyı lider karşısında da sürdürmek istiyor. 

Göztepe’de zorlu Başakşehir maçının hazırlıkları 
sürerken, sarı-kırmızılılar lideri devirip milli aradan mo-
ralli dönmenin planlarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde 
Göztepe’nin en büyük kozlarından bir tanesi de İzmir’de 
yakaladığı başarılı form grafiği olacak. Geride kalan 12 
haftada 6 kez sahasında maça çıkan Göz-Göz, bu maçlar-
dan 15 puan çıkardı ve Başakşehir’in ardından ligde en 
başarılı takım olmayı oldu. Bu sezon Bornova Stadı’nda 
ilk haftada Yeni Malatyaspor’a kaybeden sarı-kırmızılılar 
sırasıyla Fenerbahçe, Kayserispor, Atiker Konyaspor, 
Beşiktaş ve son olarak Çaykur Rizespor’u yendi. Son 5 iç 
saha maçından da galibiyetle ayrılan Bektaş’ın öğrenci-
leri, lider Başakşehir’i yenerek galibiyet serisini 6 maça 
çıkarmanın hesaplarını yapıyor.  n İHA

Cihat Arslan: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız
Akhisarspor Teknik Direktör Cihat 

Arslan, Bursaspor maçının zor geçeceği-
ni bildiklerini, zor olsa da kazanmak için 
ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. 

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasın-
da Bursaspor’u konuk edecek olan Akhi-
sarspor’da karşılaşmanın hazırlıklarını 
sürdürüyor. Teknik Direktör Cihat Arslan 
yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri’n-
de gerçekleştirilen antrenmana, sakat-
lıkları süren Mustafa Yumlu, Dany, Bilal 
Kısa ve Bokila katılmadı. Bu oyuncuların 
Bursaspor maçı kadrosunda da yer alma-
yacağı öğrenildi. Antrenman öncesi basın 
mensuplarının sorularını yanıtlayan Ak-
hisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, 
“Zorlu bir karşılaşma bekliyor bizi. Onlar 
açısından da çok önemli, biz de kazanmak 
istiyoruz eksiklerimize rağmen. O takım 
bütünlüğünü yakalamış görünüyoruz. 
İnşallah bu milli maç arası bizi sekmeye 
uğratmaz. Çünkü formdaydık, gerçekten 
iyi mücadele ediyorduk. İyi ve neşeli ha-
zırlandığımız düşünüyorum. Zor da olsa 
kazanmak için elimizden geleni yapaca-
ğız” dedi. 

“ŞU AN TRANSFERE KAPALIYIZ” 
Şu an için transfer yapmayı düşün-

mediklerini aktaran Arslan, “Biz şu an 
transfere kapalıyız. Çünkü elimde alter-
natife kapalı biz kadro var. Yani biz ta-
mamen kadromuza odaklandık. Elimizde 
var olanlarla mücadele ediyoruz. Transfer 
birinci önceliğimiz değil, elimdeki oyun-

cu kadrosuyla en iyi puanları yakalamayı 
çalışıyoruz. Motivasyonumuz tamamen 
takıma ait. Sakatlıklara Bilal de eklen-
di. Adalesinde küçük bir yırtık oluştu. Bu 
hafta Bilal kadroda olmayacak. Belki 2-3 
hafta sürer sakatlığı. Seleznyov’da da ufak 

tefek ağrıları var diz bölgesinde ama maç 
oynamasına engel değil gibi. İşin taktiksel 
bir boyutu da var bugün yarın iş kesinleşir 
gibi ama inşallah hafta sonu aramızda 
olur” diye konuştu. 
n İHA

Bıçak sırtıyız!
Spor Toto Süper Lig’de 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 

karşılaşacak Çaykur Rizespor’un takım kaptanı Ali Çamdalı, iyi bir rakibe karşı oynayacaklarını, 
artık kiminle oynadıklarından daha çok ne yaptıklarının önemli olduğunu söyledi

Deneyimli orta saha oyuncusu Ali Çam-
dalı, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde idman 
öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 
milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirtti. 
Ligin son sırasında bulunmalarına rağmen 
mental olarak iyi durumda olduklarını ifade 
eden Ali Çamdalı, “İyi hazırlandık. Zor bir 
deplasmana gideceğiz. Rakibimizde de 
hoca değişikliğinin ardından Beşiktaş’a 
karşı alınan bir galibiyet var. İyi bir rakibe 
karşı oynayacağız ama bu saatten sonra 
kiminle oynayacağımızın bir önemi yok. 
Bizim ne yapacağımız çok daha önemli. 
Bıçak sırtı bir pozisyondayız. En çabuk ve 

hızlı şekilde durumu lehimize çevirmemiz 
gerekiyor.” dedi.

90 DAKİKA MÜCADELE ETMELİYİZ
Çamdalı, iyi başlamalarına rağmen 

maçları iyi tamamlayamadıklarına dikkati 
çekerek, şöyle devam etti: “Maçları derli 
toplu oynayanlar, oyunlarını doksan daki-
kaya yayan takımlar bu ligde daha başarılı 
oluyor. Bizim en büyük sıkıntımız mücade-
leyi doksan dakikaya yayamamak. Bazen 
89 dakika bile yetmeyebiliyor. Bu konsant-
rasyonu sahaya yansıtamayınca kazana-
mıyorsunuz. Bizim de sıkıntımız olduğunu 
düşünüyorum.”

Ligde ilk yarının bitimine beş maç kal-
dığını hatırlatan Çamdalı, “Sekiz puanlı 
bir Çaykur Rizespor’un kalan maçlarda en 
yüksek puanı alarak ikinci yarıya daha bü-
yük umutlarla girmesi gerektiğini düşünü-
yorum. Maç maç düşünerek yola çıkmak 
lazım. Önümüzdeki Sivasspor maçında ha-
nemize üç puan yazdırıp bir sonraki maça 
odaklanmak lazım.” diye konuştu.
GÖRME ENGELLİ TARAFTARDAN DESTEK

Öte yandan görme engelli taraftar Re-
cep Ali Başlantı, idman öncesi Mehmet 
Cengiz Tesisleri’ne gelerek teknik direktör 
Okan Buruk ve oyunculara destek verdi.

Okan Buruk, burada gazetecilere yap-
tığı açıklamada, bu tür sevgilerin kendileri 
için çok değerli olduğunu vurgulayarak, 
“İnşallah biz de buna layık oluruz. Çaykur 
Rizespor’u destekleyen insanların sevgi-
lerine, hırslarına inşallah layık oluruz. Ri-
zespor’u daha iyi yerlere getiririz. Bütün ça-
bamız bu. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah 
herkesin yüzünü güldüreceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

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

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Akşehirspor’un gözü zirvede
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 

mücadele eden temsilcilerimizden 
Akşehirspor, ligde geride kalan 9 
haftada oynadığı 8 maçta 19 puan 
topladı. Ligin 3.sırasında bulunan 
Konya temsilcisi ilk yarının bitmesine 
4 hafta kala en iyi sonuçları alarak 
devreye lider olarak girmek istiyor. 
Akşehirspor’un 3.olduğu ligde 20 pu-
anı bulunan Kırıkkale Büyük Anadolu 
Spor averaj ile lider olurken, Ankara 
ekibi Çubukspor Futbol, 20 puan ve 
averajla ikinci sırada bulunuyor. Li-
gin 10.hafta maçlarında Akşehirspor, 
Yeniçağa’ya konuk olacak. İkinci sı-
rada bulunan Çubukspor haftayı BAY 
geçerken, Kırıkkale Büyük Anadolu 
Spor ise Sarayönü Belediyespor’u ko-
nuk edecek. Konya ekibi Akşehirspor, 

ligin 12.sırasında bulunan rakibini ye-
nerek liderlik için önemli bir şans elde 
etmek istiyor.

KARAPINAR’IN MAÇI ERTELENDİ
BAL 6. Grup’ta bulunan diğer 

Konya temsilcilerinden Sarayönü Be-
lediyespor 10.hafta maçında Kırıkkale 
Büyük Anadolu Spor’a konuk olacak. 
Ligin ilerleyen haftalarında çıkış yaka-
layan ve ilk maçlarda kaybettiği puan-
ları telafi etmek isteyen yeşil siyahlı 
takımın tek hedefi lider olan rakibini 
yenmek. Öte yandan Bu hafta 1926 
Polatlı Belediye Spor’u konuk edecek 
olan Karapınar Belediyespor’un bu 
maçı hafta sonundaki Açık Öğretim 
Sınavları nedeni ile 27 Kasım’a erte-
lendi. 
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’a 
tatlı dopingi

Maraton Nalçacılılar Taraftar Grubu, TFF 2. Lig tem-
silcimiz Konya Anadolu Selçukspor’u yaptığı antrenman 
öncesinde ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu. Baş-
kan Ufuk Dişbudak, taraftar sorumlusu İsa parlak ve der-
nek yöneticileri Konya Anadolu Selçukspor İkinci Başkanı 
Okay Tınkır’ı kulüp idare binasında ziyaret etti. Konyaspor 
ve Anadolu Selçukspor’un konuşulduğu sohbet sonrasın-
da Maraton Nalçacılılar Taraftar Grubu yeşil beyazlı takı-
mın antrenmanını bir süre takip ederken teknik direktör 
Alper Avcı ve futbolculara baklava ikramında bulundu.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’da kemer 
heyecanı yaşandı
Selçuklu Belediyespor Kulübü, Wushu branşında 

kemer sınav heyecanı yaşandı. Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Wushu Kemer Sınavı, yaklaşık 150 sporcunun 
katılımıyla Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salo-
nunda gerçekleşti. Sanda ve Taolu kategorisinde yer alan 
sporcuların katıldığı Kemer Sınavı, aileler tarafından da 
büyük ilgi gördü. Sanda ve Taolu sporcularının yaptığı 
görsel şovla başlanan kemer sınavı sporcuların, kılıç, 
sopa ve çıplak el ile gerçekleştirdikleri  formlarla devam 
etti. Kemer Sınavında, Wushu MHK Başkanı Ahmet Yıl-
maz, Wushu Konya İl Temsilcisi Mehmet Altınsarı, Ant-
renörler Hüseyin Mınık, Yılmaz Murat, Hamit Dilbaz ve 
Abdülhamit Topçu Komisyon üyesi olarak görev yaptı. 
Kemer sınavı, çocukların aileleriyle birlikte hatıra fotoğ-
rafı çektirmesinin ardından sona erdi. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KIRIKKALE SPOR 8 6 2 0 17 3 14 20
2.ÇUBUKSPOR F. 9 6 2 1 19 8 11 20
3.AKŞEHİR SPOR 8 6 1 1 17 8 9 19
4.KEÇİÖREN BLD. 8 4 2 2 15 9 6 14
5.SANDIKLISPOR 8 4 1 3 13 12 1 13
6.SARAYÖNÜ BLD. 8 3 3 2 13 9 4 12
7.KARAMAN BLD. 8 4 0 4 7 8 -1 12
8.KARAPINAR BLD. 9 3 1 5 11 18 -7 10
9.1926 POLATLI BLD. 8 2 2 4 13 12 1 8
10.ANADOLU ÜNİ. 8 2 1 5 9 16 -7 7
11.KIRŞEHİR Ç. SPOR 8 2 1 5 9 16 -7 7
12.YENİÇAĞA 8 1 2 5 6 15 -9 5
13.ANKARA DSİ 8 1 0 7 8 23 -15 3

Anadolu Selçukspor’da iki oyuncu devreyi kapattı
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da 

14.haftada oynanacak olan Karagümrük maçı öncesi iki 
oyuncunun sakatlanması moralleri bozdu. Yeşil beyazlı 
takımda Ekrem Kayılıbal ile takım kaptanlarından Ahmet 
Önay, Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları sırasında 
sakatlandı. Yapılan incelemelerin ardından iki futbolcu 
da ameliyat edilirken, Kayılıbal ve Önay’ın ilk yarıyı ka-
pattığı bildirildi. Konya Anadolu Selçuskpor, dün yapılan 
idmanda iki oyuncusundan yoksun çalıştı.

YEŞİL BEYAZLI KULÜPTEN 
GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İki oyuncunun sakatlanmasından sonra Konya 
Anadolu Selçukspor, yaptığı açıklama ile oyuncularına 
geçmiş olsun mesajı iletti. Kulübün resmi sitesinden 
paylaşılan mesajda, “Önceki gün yapılan antremanda 
sakatlanan genç futbolcumuz Ekrem Kayılıbal küçük 
bir operasyon geçirdi. Yaşadığı sakatlıkla ilgili yapılan 
konrollerin ardından tedavi sürecine başlanan Emrem 
Kayılıbal’ı antrenörümüz Ertunga Kuşhan ve takım kap-
tanımız Ahmet Önay ile birlikte futbolcularımız ziyaret 
ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Önceki gün ya-
pılan antrenmanda geçirdiği sakatlığın ardından yapılan 
tetkikleri neticesinde ameliyat olmasına karar verilen 
takım kaptanımız Ahmet Önay başarılı bir operasyon 
geçirmiştir. Dizinden ameliyat olan ve yaklaşık bir ay 
takımdan ayrı kalacak Ahmet Önay’a acil şifalar diliyor 
bir an önce aramıza katılmasını temenni ediyoruz” ifa-
delerine yer verildi. n SPOR SERVİSİ

Çekincemiz yok!
Bugün deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak olan temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 2. 

Başkan Selçuk Aksoy, katıldığı bir radyo programında İstanbul ekibinin eksiklerinin olduğunu 
ancak rakiplerine saygı duyduklarını belirtti. Aksoy, “Galatasaray’dan çekincemiz yok” dedi

Süper Lig’in 13.hafta maçında 
temsilcimiz Atiker Konyaspor, bugün 
Galatasaray’a konuk olacak. Bu zor-
lu mücadele öncesinde yeşil beyazlı 
kulübün 2. Başkanı Selçuk Aksoy, 
Radyo Spor’a yaptığı açıklamalarda 
Konyaspor’un geleceği adına bir pro-
je yapmak istediklerini ve bu yüzden 
Aykut Kocaman ile anlaşma sağladık-
larını dile getirdi. Galatasaray maçı 
hakkında da konuşan Aksoy’un açıkla-
maları şu şekilde…

‘PROJE YAPMAMIZ GEREKİYORDU
“Milli arada bir teknik direktör 

değişikliği yaptık. Rıza Çalımbay ile 
yollarımızı ayırdıktan sonra Aykut Ko-
caman ile anlaştık. Hocamızla birkaç 
görüşmeden sonra anlaştık. Bir proje 
yapmamız gerekiyordu. Bu açıdan en 
doğru isim Aykut Kocaman’dı. İnşal-
lah bu düşüncelerimizin doğru oldu-
ğunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 
Aykut Kocaman normalde Pazartesi 
günü gelecekti. Şehirde hocaya karşı 
büyük bir istek vardı. Taraftarlarımızın 
sesine kulak verdik ve Pazar günü gel-
mesini rica ettik. Hocamız da bizi kır-
madı. Konyaspor taraftarları hocamızı 
çok iyi karşıladı. Daha önce omuzlar-
da gitmişti. Gelirken de güzel şekilde 
karşılandı.”

‘ÇEKİNCEMİZ YOK’
“Galatasaray ile oynayacağımız 

maça iyi konsantre olduk. Kazanmak 
için İstanbul’a geliyoruz. Yeni teknik 
direktör de motivasyon olacaktır. İyi 
bir takım çizgisindeyiz. Aykut Koca-
man ile bunun daha da iyi olacağını 
düşünüyoruz. Galatasaray’ın eksikleri 
var. Bunu fırsata çevirmek istiyoruz. 
Galatasaray’a saygı duyuyoruz ama 
herhangi bir çekincemiz yok.”

‘HEDEFİMİZ İLK 10’
“Lige başlarken her takımın he-

defleri olur. Gerçekçi olmakta fayda 
var. Türkiye Ligi kolay değil. İlk 10 
içinde yer almak istiyoruz. Şu anda 
hedeflerimizi söylüyoruz ve bu doğrul-
tuda çalışmalarımız devam edecek. 
Aykut Kocaman ile birlikte başarılı 
olacağımızı düşünüyor ve buna ina-

nıyoruz. Transfer için henüz bir plan 
yok. Teknik heyetimizin vereceği ra-
por önemli. Bizim yöneticiler olarak 
şu anda bir planımız yok. Biz bütçe 
tarafını planlarız. Hoca bir rapor vere-
cek. İmkanlarımız doğrultusunda plan 
yapacağız.”

‘ŞAMPİYON OLMAK KOLAY DEĞİL’
“Uzun vadede elbette şampiyonluk 

isteriz. Şampiyon olmak çok kolay de-
ğil. Altyapıyı iyi oluşturmak gerekiyor. 
Hedeflerimiz her zaman Konyaspor’un 
başarılı olmasıdır. Doğru işler yapma-
yı planlıyoruz. Bu bir süreç alır. Uma-
rım ilerleyen dönemlerde o da olur.”

TARAFTARIMIZ 
DESTEĞİNİ SÜRDÜRSÜN’

“Taraftarlarımız şu ana kadar takı-

mına sahip çıktı. 
Kendilerine özel bir teşekkürü borç 

biliyorum. Aykut Kocaman’ın gelmesi 
sonrası desteklerinin artacağını dü-
şünüyoruz. Bizim taraftarımız takımla 
iç içe. Taraftarlarımıza sizin aracılığı-
nızla teşekkür ediyoruz. Desteklerini 
esirgemesinler.”
n SPOR SERVİSİ



RPS Bugün deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak olan 
temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 2. Başkan Selçuk 

Aksoy, katıldığı bir radyo programında İstanbul 
ekibinin eksiklerinin olduğunu ancak rakiplerine 

saygı duyduklarını belirtti. Aksoy, “Galatasaray’dan 
çekincemiz yok” dedi.  n HABERİ SPOR 2’DE

Çekincemiz yok!

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Galatasaray 25 maçtır evinde kaybetmiyor
Galatasaray, Spor Toto Süper 

Lig’de 13. haftanın açılış maçında 
bugün Atiker Konyaspor’u konuk 
edecek.

Süper Lig’de 7 galibiyet, 2 
beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan 
Galatasaray, 23 puanla ikinci sı-
rada yer alıyor. Yaptığı maçların 
4’ünü kazanan, 5’inden beraber-
lik ve 3’ünden yenilgiyle ayrılan 
Atiker Konyaspor ise 17 puanla 
9. sırada bulunuyor. Galatasaray, 
taraftarı önünde oynayacağı kar-
şılaşmadan galibiyetle ayrılarak 
hem zirve yarışını sürdürmeye hem 
de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28 
Kasım Çarşamba günü Rusya’nın 
Lokomotiv Moskova ekibi ile oyna-
yacağı müsabaka öncesinde moral 
bulmaya çalışacak.

Galatasaray’da cezalı olan tek-
nik direktör Fatih Terim, yardımcı 
antrenör Hasan Şaş ve futbolcular 
Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, 

Ryan Donk, Atiker Konyaspor ma-
çında görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan Younes 
Belhanda, Sinan Gümüş ve ame-
liyat edilen Emre Akbaba da kar-
şılaşmanın kadrosunda yer alma-
yacak. Tedavileri tamamlanan ve 
takımla çalışmalara başlayan Eren 
Derdiyok, Serdar Aziz, Ozan Kabak 

ve Yuto Nagatomo’nun karşılaşma-
da oynayıp oynamayacağına teknik 
heyet karar verecek.

Galatasaray’da Atiker Kon-
yaspor maçı öncesinde Brezilyalı 
futbolcu Fernando Reges, sarı kart 
ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı 
futbolcu, bugünkü maçta sarı kart 
görmesi durumunda cezalı duruma 
düşecek ve 14. haftadaki Beşiktaş 
derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray, Süper Lig’de 
sahasında çıktığı son 25 maçta 
mağlubiyet yaşamadı. Ligde iç sa-
hadaki son yenilgisini 2016-2017 
sezonunun 30. haftasında Kasım-
paşa’ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı 
takım, daha sonra Türk Telekom 
Stadı’nda oynadığı müsabakalarda 
rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 25 
lig maçının 22’sini kazanırken, 
üçünden beraberlikle ayrıldı.
n AA

Anadolu Kartalı Galatasaray’a karşı kazanamıyor
Spor Toto Süper Lig’de 13. haf-

tanın açılış maçında bugün deplas-
manda Galatasaray ile karşılaşa-
cak temsilcimiz Atiker Konyaspor, 
rakibi karşısında uzun süredir galip 
gelemiyor. Rıza Çalımbay ile yolla-
rını ayırarak teknik direktörlüğe Ay-
kut Kocaman’ı getiren yeşil-beyazlı 
ekip, ligde Galatasaray’ı 23 maçtır 
yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında 
ligdeki son galibiyetini 2003-2004 
sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 
2003’te evindeki maçta 1-0’lık so-
nuçla alan Konyaspor, rakibiyle 
daha sonra yaptığı 23 karşılaşma-
dan 19’unu yitirdi, 4’ünde berabere 
kaldı, 15 yılı aşkın süredir 3 puana 
ulaşamadı.

KONYASPOR DEPLASMANDA 
GALİP GELEMEDİ

Atiker Konyaspor, lig tarihinde 
Galatasaray ile İstanbul’da yaptığı 
hiçbir maçı kazanamadı.Taraflar 
arasında İstanbul’da yapılan 17 lig 
maçından 15’ini sarı-kırmızılılar 
kazandı, 2’si berabere bitti, ye-
şil-beyazlılar deplasmanda galip 
gelemedi.

Konyaspor deplasmandaki pu-
anlarını 2006-2007’de 3-3, 2015-
2016’da da 0-0’lık beraberliklerle 
aldı. İstanbul’da ev sahibi ekip 45, 
konuk takım ise 13 gol attı.

SÜPER LİG’DE 35. RANDEVU
Galatasaray ile Atiker Kon-

yaspor, Süper Lig’de bugün 35. kez 
karşı karşıya gelecek. İki takım ara-
sında geride kalan 34 lig maçından 
27’sini Galatasaray, 2’sini Kon-
yaspor kazandı, 5 karşılaşma da 
berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızı-
lıların 70 golüne, yeşil-beyazlılar 
19 golle yanıt verebildi. Geçen 

sezonki maçları Galatasaray, dep-
lasmanda 2-0, evinde de 2-1’lik 
skorlarla kazandı.

EN FARKLI SKORLU 
GALİBİYETLER

2007-2008 sezonunda İstan-
bul’da yapılan ve sarı-kırmızılı ta-
kımın cezası nedeniyle seyircisiz 
oynanan maçı Galatasaray 6-0 
kazanırken bu sonuç, iki takım ara-
sında lig tarihindeki en farklı skorlu 
karşılaşma oldu. Konyaspor ise 
Galatasaray karşısındaki iki galibi-
yetini de 1-0’lık sonuçlarla aldı.
n AA

Ilk peşinde!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor 13. haftanın açılış maçında 

bugün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. 2003 yılından beri yenemediği, 
deplasmanda mağlup etmeyi hiç başaramadığı rakibini gözüne kestiren Anadolu 

Kartalı’nın zorlu maçı 20.30’da başlayacak ve Hüseyin Göçek tarafından yönetilecek
Spor Toto Süper Lig’de 13. Hafta he-

yecanı bugün başlıyor. Temsilcimiz Atiker 
Konyaspor haftanın açılış maçında deplas-
manda Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 
20.30’da başlayacak zorlu mücadele Türk 
Telekom Stadyumu’nda oynanacak. Maçı 
hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in 
yardımcılıklarını Mehmet Can Hanoğlu ve 
Erdem Bayık yaparken, maçın dördüncü ha-
kemi Serkan Çınar.

KARTAL BİR İLK PEŞİNDE
Teknik Direktör değişiminin ardından 

Aykut Kocaman ile ilk maçına çıkacak olan 
Atiker Konyaspor’da hedef güçlü rakibine 
sürpriz yaşatmak. Aykut Kocaman’ın göreve 
gelişi ile birlikte havaya giren camia maçtan 
oldukça umutlu. Sıkıntılı günler yaşayan 
rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapan 
yeşil beyazlılar bunu başarırsa tarihinde bir 
ilki gerçekleştirmiş olacak. Bugüne kadar 
Galatasaray’ısadece 2 kez yenmeyi başa-
ran Konyaspor’un deplasmanda galibiyeti 
bulunmuyor.

AYKUT KOCAMAN ETKİSİ BEKLENİYOR
Galatasaray’a karşı zorlu bir mücadele 

verecek olan Konyaspor’da Aykut Kocaman 
etkisi merak ediliyor. Göreve gelir gelmez 
Galatasaray maçı için adeta dünyaya kapı-
larını kapatan Kocaman’ın nasıl bir kadro 
tercihi yapacağı merak konusu. Kocaman’ın 
sezon başından beri oynayan oyuncu gru-
bunda çok büyük değişikliğe gitmeyeceği, 
ilk 12 haftadaki tercihlere yakın bir kadro 

tercih edeceği tahmin ediliyor. 
Kritik maçta sakatlıkları devam eden 

Selim Ay ve Hurtado dışında eksik bulun-
muyor.

KARTAL’IN TERCİH MAÇI
Atiker Konyaspor’un Galatasaray maçı-

nın sonucu teknik heyet için de yol gösterici 
olacak. Aykut Kocaman ile birlikte yeniden 
bir yapılanmaya gidecek olan yeşil beyazlı-
lar Galatasaray maçını kazanması durumun-
da üst sıralar için iddialı duruma gelecek. Bu 
senaryoda yeni yapılanmaya hazırlanacak 
olan Anadolu Kartalı bir yandan da yarışa 
devam edecek. Galatasaray maçındaki ola-
sı kayıpta ise teknik heyet ağırlığı daha çok 
yapılanmaya verecek. İmza töreninde konu-
şan Aykut Kocaman zorlu maç ile ilgili, “Ga-
latasaray maçıyla başlayacağız. Belki daha 
fazla işin yapılanma tarafına götürecek, bel-
ki de yapılanma ile beraber başka ne olabi-
lir’i yan yana getirebileceğimiz bir test maçı 
olarak gözüküyor. Ben ve ekibim şu olaylar 
bir an önce bitse de tamamen işe odaklana-
lım düşüncesindeyiz. Ne olabiliri tekrar an-
layıp, ne olabiliyora tekrar dönmeyi sabırla 
ve heyecanla bekliyorum. Galatasaray maçı 
görüntü itibariyle, puantaja bakıldığı zaman 
belki sezonun ikinci yarısı için yapılanmaya 
yönlendirecek, belki de yarışarak yapılandır-
maya yönlendirecek bir maç gibi gözüküyor. 
Umarım futbol şansı denen şey Cuma akşa-
mı yanımızda olur” ifadelerini kullanmıştı.
n SPOR SERVİSİ
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