
ABD’nin gözdesi Huğlu oldu
Av tüfeği üretiminde merkez haline 

gelen Beyşehir ilçesi, imalat, istihdam, 
ticaret ve ihracatta önemli konuma 
yükseldi. İlçenin Huğlu ve Üzümlü 
mahallelerinde yaklaşık bir asır 

önce evlerin altındaki atölyelerde 
başlayan tüfek yapımı, süreç içerisinde 

teknolojinin de etkisiyle sektörün 
gelişmesine imkan sağladı. Üretilen 

tüfeklerin ihracatında ABD başı çekiyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Altın dönemdeyiz’ 
Beyşehir’de, Beyşehir 
Belediyesi tarafından 
yürütülen ve ilçenin 
çehresini adeta de-
ğiştiren alt ve üst yapı 
çalışmaları sonbahar 
mevsiminde de hız 
kesmeden devam edi-
yor. Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özal-
tun, Beyşehir’in altın 
dönemini yaşadığını 
söyledi. n SAYFA 6’DA

Yerelde ittifak yok!
Partisinin grup toplantısın-
da konuşan MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, 
“Parti olarak 31 Mart 2019 
mahalli idareler seçimle-
rine yönelik herhangi bir 
ittifak beklentimiz, ittifak 
arayışımız, ittifak niye-
timiz geldiğimiz bu aşa-
mada artık kalmamıştır. 
Kendi yolumuzu sadece 
kendimiz çizeceğiz” dedi. 
n SAYFA 13’TE

06 Mahrem asker
abilere operasyon 07 Bakımnızı yaptırın

yolda kalmayın! 11 Acar: Aladağ bize
Allah’ın bir lütfu

ŞEHİRİÇİ TRAFİĞİ 
RAHATLATILIYOR

YAZILIMCI HAFIZ 
YETİŞTİRECEK

İki yeni uygulama daha

Robot Eğitim Laboratuvarı açıldı

Uğur İbrahim Altay’ın Konya Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlığına gelmesi ile birlikte şehir içi trafiği rahat-
latacak birçok uygulama hayata geçti. Bu kapsamda 
Dershaneler Sokağında ve Adalhan’da düzenleme 
çalışmaları yapıldı.

Bedir Kız Kur’an Kursu bünyesinde Robot Eğitim La-
boratuvarı açıldı. Programda konuşan İl Müftüsü Ah-
met Poçanoğlu, “Yüce Allah’ın dini, iman, ilim ve cihat 
üzerine kurulmuş bir dindir. Bu manada merkezimiz 
ilim ve irfan mektebi olacaktır” dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE

Bozkır’a 77 
milyon lira 

Selçuklu’ya
7 yatırım birden

Alışverişler artık 
daha konforlu

İkinci baharı 
yaşıyorlar 

Konya Büyük-
şehir Belediye 
Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, 
ilçe buluşmala-
rı kapsamında 
gittiği Bozkır’da 
yatırımları in-
celeyerek ilçe 
halkıyla buluştu. Başkan Altay, 
son 5 yılda Bozkır’a 77 milyon 
lira yatırım yaptıklarını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Selçuklu Belediyesi’nce 
Yükselen Mahallesi’nde yapımı 
tamamlanan Yükselen Sosyal 
Tesisi ile Yükselen, Sulutas, 
Sille Ak, Eğribayat, Yazıbelen, 
Dağdere Mahallerine yapılan 
suni çim sahalar düzenlenen 
törenle açıldı. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Meram Be-
lediyesi’nin, 
Konya’nın 
hakim rüzgarlar 
ve iklim şartları 
sebebiyle en 
zorlu bölgele-
rinden biri olan 
Gödene’ye 
kazandırdığı ‘Kapalı Pazar Yeri’ 
açılıyor. Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, alışverişleri 
daha konforlu hale getirdiklerini 
söyledi.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Karatay Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılan 21 emekli 
konağında her türlü sosyal 
imkanların tanındığı emekliler; 
sosyal aktiviteler, geziler ve çay 
sohbetleri eşliğinde emeklilikle-
rinin tadını çıkartıyorlar.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Bağımlılığa karşı
Yeşil Oda

KTO Karatay Üniversitesi Genç 
Yeşilay Topluluğu “Yeşil Oda” 
projesini hayata geçirdi. Yeşil 
Oda” Projesi öğrencilerin sos-
yal, zihinsel, duygusal ve fiziksel 
gelişimine katkı sağlayacak. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Destek bekliyorlar
Konya Müteahhitler Birliği 
(KOMÜT) Başkanı Şaban 
Topal,  inşaat sektöründe 

ciddi anlamda sıkıntı 
yaşandığını belirterek, 

bazı inşaat firmalarının 
çalışmalarını yavaşlattığını 

bazılarının ise durma 
noktasına geldiğini söyledi

MÜTEAHHİTLİKTE 
SORUNLAR VAR

Konya Müteahhitler Birliği (KO-
MÜT) Başkanı Şaban Topal Son 5 
yıldır Türkiye’de müteahhitlik sek-
törünün yavaş yavaş sürdürülebilir 
olmaktan çıktığını, Müteahhitlik Hiz-
met Kanunu çerçevesinin ve bunu 
denetleyen Müteahhitler Odası’nın 
olmamasından dolayı da arz talep 
dengesinin bozulduğuna dikkat 
çekti.

ÖZEL SEKTÖR 
CANLANDIRILMALI

Yılsonuna kadar yapılacak düzen-
lemeler ile özel sektör konut piya-
sasının canlandırılması gerektiğini 
belirten Topal, “Özel sektörde  kat 
karşılığı iş yapan müteahhitlerimize 
işlerini teslim edebilmeleri için ceza-
sız sınırlı yeni ek süre verilmeli, konut 
kredi faizleri sosyal nitelik şartları 
çerçevesinde düşürülmeli, özel sek-
tör canlandırılmalı” dedi.  n SAYFA 3’TE

Sonbahar güzelliği 
İlkbahar mevsimiyle birlikte yeşeren ağaçlar, 
çiçekler, yaz ayı boyunca canlılığı ve renkli 
halleriyle görsel şölen sundu. Ancak Sonbahar 
mevsiminin girmesiyle kabuğuna çekilen ağaçların 
yeşil rengi sarıya dönmeye başladı. Özellikle 
ağaçların bol olduğu bölgelerde kendini gösteren 
bu durum, kartpostallık görüntülerin de ortaya 
çıkmasına neden oluyor. 
Alaeddin Tepesi, Kozağaç Parkı, Birlik Parkı, 
Akyokuş ormanları, Meram Bağları, Meram Dere 
başta olmak üzere, taşra ilçelerinde de Sonbahar 
mevsimi farklı bir güzellik sunuyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Şaban Topal
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Hazan mevsimi Sonbahar, kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Yağan yağmurlarla birlikte
sararak dökülen yapraklar, sonbaharın güzelliği olarak şehirde adeta görsel şölen sunuyor 

Mevsim artık 
SONBAHAR!

Eylül, Ekim ve Kasım aylarını 
kapsayan sonbahar mevsimi, ya-
ğan yağmurlar ve soğuyan havayla 
birlikte bugünlerde kendini hisset-
tirmeye başladı. 

Güz, hazan ve bağ bozumu 
isimleriyle de anılan Sonbahar, kış 
mevsiminin habercisi olarak bilini-
yor. 

Hüzün mevsimi olarak betim-
lenen Sonbahar’da, İlkbahar’la 
birlikte yeşeren ve meyve ağaçlar, 
görevlerini tamamlayıp kış için ka-
buğuna çekilir. Yaz aylarının sıcak 
yüzü olan güneşin, son enerji kı-
rıntılarını verdiği bugünler, kış için 
hazırlıkların yapılmaya başlan-
masının işaretidir. 

Yaz ve kış ayının ortasında, 
geçiş mevsimi olan sonbahar 
ayında hayvanlar kışa hazırlık 
yapar. 

Sıcak havayı seven göçmen 
kuşlar Sonbahar’la birlikte kış 
gelmeden sıcak bölgelere göç 
etmeye başlar.

Sonbahar’la birlikte içimizi 
ısıtan güneş yerini yağışlı ve 
soğuk havalara bırakır. Geceler 
uzar, gündüzler kısalır.

SARININ HAKİMİYETİNE 
GİRİYORUZ

İlkbahar mevsimiyle birlik-
te yeşeren ağaçlar, çiçekler, 
yaz ayı boyunca canlılığı ve 
renkli halleriyle görsel şölen 
sundu. Ancak Sonbahar mev-
siminin girmesiyle kabuğuna 
çekilen ağaçların yeşil rengi 

sarıya dönmeye başladı. Sararan 
ve dökülmeye başlayan ağaçların 
bu hüzünlü durumu, şehri farklı bir 
havaya bürüdü.  Sarının tonlarının 
hakim olmaya başladığı şehirdeki 
bu durum, görsel bir şölen sunuyor. 
Özellikle ağaçların bol olduğu böl-
gelerde kendini gösteren bu durum, 
kartpostallık görüntülerin de ortaya 
çıkmasına neden oluyor. 

Alaeddin Tepesi, Kozağaç Par-
kı, Birlik Parkı, Akyokuş ormanları, 
Meram Bağları, Meram Dere başta 
olmak üzere, taşra ilçelerinde de 
Sonbahar mevsimi farklı bir güzel-
lik sunuyor.  n MEVLÜT EGİN 

Yahya Kemal Beyatlı
Sonbahar

Fânî ömür biter, bir uzun sonbahâr olur.
Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, târümâr olur.
Mevsim boyunca kendini hissettirir vedâ;
Artık bu dağdağayla uğuldar deniz ve dağ.
Yazdan kalan ne varsa olurken haşır neşir;
Günler hazinleşir, geceler uhrevîleşir;
Teşrinlerin bu hüznü geçer tâ iliklere.
Anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere.
Dünyânın ufku, gözlere gittikçe târ olur,
Her gün sürüklenip yaşamak rûha bâr olur.
İnsan duyar yerin dile gelmiş sükûtunu;
Bir başka mûsıkîye geçiş farzeder bunu;
Teslîm olunca va’desi gelmiş zevâline,
Benzer cihâna gelmeden evvelki hâline.

Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya,
Ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya,
Duymaz bu ânda taş gibi kalbinde bir sızı:
Farketmez anne toprak ölüm mâceramızı
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Büyükşehir’den trafiği rahatlatan iki uygulama

Uğur İbrahim Altay’ın Konya 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı-
na gelmesi ile birlikte şehir içi tra-
fiği rahatlatacak birçok uygulama 
hayata geçti. Bu kapsamda Ders-
haneler Sokağında ve Adalhan’da 
düzenleme çalışmaları yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, vatandaşların trafikte rahat 
yolculuk yapması için çalışmalar 

gerçekleştiriyor. Uğur İbrahim 
Altay’ın göreve gelmesi ile birlik-
te trafik sorununa çözüm bulmak 
amacıyla birçok çalışmaya imza 
atılıyor. Bu kapsamda son olarak 
Aziziye Caddesi’nde trafiği rahat-
latacak düzenlemeler yapılmıştı. 
Zafer Meydanı’ndan Dershaneler 
Sokağı olarak da bilinen Mimar 
Muzaffer Caddesi’ne giriş kapatı-

lırken, yol tek yön oldu. Araboğlu 
Makası tarafından Dershaneler 
Sokağı’na giren sürücüler, Zafer 
Caddesi’ne Kibrit Apartmanı’nın 
önünden çıkabilecek. 

Yine trafikte sıkışıklığın ve yol 
karmaşasının yaşandığı Vatan 
Caddesi’nden Mareşal Mustafa 
Kemal Ortaokulu’na dönüş de tra-
fiğe kapatıldı. Vatan Caddesi’nden 

gelip Zafer ve Form istikametin-
de gitmek isteyenler için ise daha 
önce tek yön olan Adalhan’ın 
önünden yol verildi. Trafikte ya-
pılan yeni düzenleme vatandaş-
lardan tam not aldı. Yollardaki dü-
zenleme ve tretuvar çalışmalarının 
kısa bir süre içerisinde bitirileceği 
öğrenildi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Başkanı Şaban Topal,  inşaat sektöründe ciddi anlamda sıkıntı yaşandığını belirte-
rek, bazı inşaat firmalarının çalışmalarını yavaşlattığını bazılarının ise durma noktasına geldiğini söyledi

İnşaat durdu duracak! 

Son bir yıldır yaşanan olağa-
nüstü fiyat artışlarına bir de döviz 
kurlarının ilave yük bindirmesiyle 
birlikte müteahhitlik sektörü önünü 
görmekte zorlanıyor ve destek bek-
liyor. Oluşturduğu katma değer ve 
istihdam olanaklarıyla ülkemiz eko-
nomisinde birçok kez kaldıraç göre-
vini üstlenerek Türkiye ekonomisini 
şahlandıran inşaat sektörü, 250 alt 
sektörü ve istihdam ettiği 3 milyona 
yakın vasıflı, vasıfsız kişiyle ülkemiz 
ekonomisinin adeta lokomotif sektö-
rü olan inşaat sektörü son zamanlar-
da yaşanan ekonomik gelişmeler ile 
birlikte  zor günler geçiriyor.

HÜKÜMETİMİZDEN DESTEK 
BEKLİYORUZ 

Konya Müteahhitler Birliği (KO-
MÜT) Başkanı ve İnşaat Müteahhit-
leri Konfederasyonu (İMKON) Yöne-
tim Kurulu Üyesi  Şaban Topal Son 5 
yıldır Türkiye’de müteahhitlik sektö-
rünün yavaş yavaş sürdürülebilir ol-
maktan çıktığını, Müteahhitlik Hiz-
met Kanunu çerçevesinin ve bunu 
denetleyen Müteahhitler Odası’nın 
olmamasından dolayı da arz talep 
dengesinin bozulduğuna dikkat çe-
kerek, “Oluşturduğu katma değer 
ve istihdam olanaklarıyla ülkemiz 
ekonomisinde birçok kez kaldıraç 
görevini üstlenerek Türkiye ekono-
misini şahlandıran inşaat sektörü, 
250 alt sektörü ve istihdam ettiği 3 
milyona yakın vasıflı, vasıfsız kişiyle 
ülkemiz ekonomisinin adeta loko-
motif sektörü olmuştur. Son 5 yıldır 
Türkiye’de müteahhitlik sektörünün 
yavaş yavaş sürdürülebilir olmaktan 
çıktığını, Müteahhitlik Hizmet Kanu-
nu çerçevesinin ve bunu denetleyen 
Müteahhitler Odası’nın olmamasın-
dan dolayı da arz talep dengesinin 
bozulduğunu, önüne gelen herke-
sin müteahhit olduğunu, buna bağlı 
olarak durağanlaşan piyasanın ve 
döviz kurlarının yükselmesi ile aşı-
rı artan başta demir ve diğer inşaat 
malzeme fiyatlarının yükselişi müte-
ahhitlik sektörünü adeta kilitlemiş, 
sektörü büyük bir krize ve buhrana 

sürüklemiştir. Hükümetimizden ve 
Cumhurbaşkanımızdan bir an önce 
bu duruma el atmasını, aksi takdirde 
şu ana kadar sektörde batan müte-
ahhit sayısının yaklaşık yüzde 20’ye 
yaklaştığını, bu şekliyle yıl sonunu 
bulmadan, sektörün yüzde 30’nun 
daha batma riskiyle karşı karşıya ka-
lacağının ayak seslerini duymakta-
yız.İnşaat sektörüne bağlı 250 diğer 
ilişkili alt sektöründe bu durumdan 
etkilenmemesi mümkün değildir. 
Her batan müteahhidin en az 4-5 
civarında alt taşeron ve inşaat mal-
zeme tedarikçisini de batırma riski 
taşıdığını, bunun da müteahhitlik 
piyasasından dışa taşarak, bu krizi 
daha da derinleştireceğinden endişe 
duyuyoruz” dedi.

ÖZEL SEKTÖR KONUT PİYASASI 
CANLANDIRILMALIDIR

Yılsonuna kadar yapılacak dü-
zenlemeler ile özel sektör konut 
piyasasının canlandırılması gerek-
tiğine dikkat çeken Topal, “Hükü-
metimizin zorda olan müteahhitlere 
eşit ve adil bir şekilde; durumunu 
toparlayabileceklere fiyat farkı vere-
rek işini devam ettirip kurtarmasını, 
süre sıkıntısı olanlara cezasız ek süre 
vermesini, işe başlamamış veya yeni 
başlamış aciliyeti olmayan işlerin tas-
fiye kararnamesiyle hızlıca tasfiyele-
rinin yapılmasını, son 3 aydır kriz ve 
zamlardan dolayı işe başlayamamış 
veya iş yapmak istemeyen firmaların 
yanmış olan teminatlarının iadesini 
ve yasaklılıklarının kaldırılmasını bu 
düzenlemelerle batma riski taşıyan 
kamu müteahhitlerinin önemli bir 
kısmı kurtarılacaktır.  Özel sektörde  
kat karşılığı iş yapan müteahhitleri-
mize işlerini teslim edebilmeleri için 
cezasız sınırlı yeni ek süre verilme-
li, konut kredi faizleri sosyal nitelik 
şartları çerçevesinde düşürülmeli, 
yıl sonuna kadar sınırlı olmak üzere 
sıfır konut satışlarında sıfır tapu harç 
bedeli muafiyeti getirilerek özel sek-
tör konut piyasası canlandırılmalıdır, 
özel sektörün sorunlarının çözümü 
bu şekilde daha da kolaylaşacaktır” 

ifadelerini kullandı.
KONKORDATO DAHA SIKI ŞARTLAR 

GETİRİLMELİDİR 
Son zamanlarda 3 bine yakın şir-

ketin konkordato ilan ettiğini, bunla-
rın yüzde 75’inin inşaat ve inşaatla 

ilişkili şirketler olduğuna dikkat çe-
ken Topal, “Son zamanlarda 3 bine 
yakın şirketin konkordato ilan ettiği-
ni, maalesef bunların yüzde 75’inin 
inşaat ve inşaatla ilişkili şirketler 
olduğunu, bu durumun da sektö-

rü gerçekten ne kadar büyük bir 
sıkıntıya düşürdüğünü görüyoruz. 
Konkordato ilanlarına daha sıkı şart-
lar getirilerek, art niyetli kişilere de 
fırsat verilmemelidir. Sonuç olarak, 
konu sadece 400 bine yakın müte-
ahhidin, 100 bininin taşıdığı batma 
riskini bertaraf etmek değildir, aynı 
zamanda bu 100 bine yakın batma 
riski olan müteahhidin ilişkili oldu-
ğu ortalama 5’er alt taşeron şirket, 
malzeme tedarikçilerine batırma-
ları ve inşaatlarında 700 bine yakın 
istihdam edilen kişinin de işinden 
olma riski de taşımaktadır. Bu açı-
dan inşaat sektörü ülkemizin eko-
nomik istikrarı açısından kesinlikle 
kaderine terk edilmemelidir. Ortala-
ma yüzde  15 -30 bandında karla iş 
alan müteahhitlerin ortalama yüzde  
70’lere yakın fiyat artışlarını sübvan-
se etmesi mümkün değildir. Bunun 
sonucu “göz göre göre batın” anla-
mına gelmektedir. Evet, sektörün 
sürdürülebilirliği açısından kontrollü 
bir küçülmeye ihtiyaç vardır ancak 
bunun yolu otobüsü devirmeden, 

Müteahhitler Odası altında mesle-
ğe giriş ve işleyiş çerçevesini oluş-
turmak ve ülkemizde fazlalık olarak 
biriken müteahhitlik enerjisini daha 
profesyonel ve elenmiş bir şekilde 
yurtdışına taşımaktır” dedi.

MÜTEAHHİTLİK BİR SERMAYE VE 
YETERLİLİK ÇERÇEVESİNİN OLMASI 

GEREKİYOR 
Türkiye’de müteahhitlik sektö-

rünün bu haliyle iyiye doğru gitme-
diğine dikkat çeken Topal, “İnşaat 
Müteahhitleri Konfederasyonu (İM-
KON)  Yönetimi  olarak ve Konya 
Müteahhitleri Birliği (KOMÜT) Çatı-
sında da  bütün raporlarımızda Tür-
kiye’de müteahhitlik sektörünün bu 
haliyle iyiye doğru gitmediğini, ilgili 
Bakanlıklarımıza verdiğimiz rapor-
larımızda, yaptığımız toplantıları-
mızda, konferanslarımızda, ulusal 
medya kanallarımızda yüzlerce kez 
sektörün bu şekilde sürdürülebilir 
olarak ayakta kalmasının mümkün 
olmayacağını, önüne gelenin müte-
ahhit olmaması gerektiğini, bunun 
bir sermaye ve yeterlilik çerçevesinin 
olması gerektiğini, devlet ile meslek 
arasında koordinasyonu sağlayacak 
“Müteahhitler Odası’nın bir kısım 
sektör statükocularının istememesi-
ne rağmen kurulması gerektiğini,” 
devlet büyüklerimize birçok kez arz 
etmiştik. Ülkemizde at arabacıları 
ve yorgancılarının dahi Oda’sının 
ve mesleki çerçevesinin olduğu bir 
durumda, müteahhitlerin mesleki 
çerçeve ve sektörün belli bir disiplin 
içerisinde işlemesini sağlayacak Mü-
teahhitlik Odası’nın olmadığı nokta-
da, durumun bu şekilde olmasından 
başka bir sonuç zaten beklenemezdi. 
Ancak hiçbir şey için hala geç değil-
dir. Konfederasyon olarak; Cumhur-
başkanımızın göstereceği istikamet-
te, güvenli yarınlarımızın geleceğini 
daha güçlü bir şekilde inşa etmek ve 
sektörün kurtarılması için Hüküme-
timiz ile her türlü işbirliği içerisinde 
olacağımızı beyan ederiz” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Vatan Caddesi’nden Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu’na giden yol kapatıldı.

Kapatılan yola alternatif olarak Form ve Zafer istikametinde gitmek 
isteyenler için Adalhan’ın önünden yeni yol verildi.

Dershaneler Sokağı olarak da bilinen 
Mimar Muzaffer Caddesi’ne Zafer’den giriş kapatıldı.

KOMÜT Başkanı Şaban Topal

Birçok sektörün lokomotifi olan inşaatta ekonomik daralma ve girdi maliyetlerinin artması işi durma noktasına getirdi.
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İlçelerimizin cazibesi gün geçtikçe artıyor
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe 
buluşmaları kapsamında gittiği 
Bozkır’da yatırımları inceleyerek 
ilçe halkıyla buluştu. Büyükşehir 
Belediyesi Bozkır Aile Sanat ve 
Eğitim Merkezi’ni de ziyaret eden 
Başkan Altay, son 5 yılda Bozkır’a 
77 milyon lira yatırım yaptıklarını, 
Konya ile birlikte Bozkır’ın cazibe-
sinin de gün geçtikçe arttığını dile 
getirdi. 
BAŞKAN ALTAY BOZKIR ESNAFI VE 

VATANDAŞLARLA BULUŞTU
Bozkır programı kapsamında ilk 

olarak ilçe esnafını ziyaret ederek 
Bozkırlılarla bir araya gelen Altay, 
daha sonra Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımı sürdürülen, ilçe-
nin çehresini değiştirecek Çarşam-
ba Çayı Rekreasyon Projesi’nde in-
celemelerde bulundu. Büyükşehir 

Belediyesi’nin son 5 yılda Bozkır’a 
77 milyon liralık yatırım yaptığını 
kaydeden Başkan Altay, “Bu zi-
yaretimizde de hem devam eden 
işlerimizi hem de bitmiş projeleri-
mizi kontrol ediyoruz. Çarşamba 
Çayı Rekreasyon Projemiz ile ilgili 
çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 
3 milyon liralık bir yatırım ilçemizin 

çehresini değiştirecek ve burası bir 
mesire alanına dönüşecek. Konya 
ile birlikte Bozkır’ın cazibesi de gün 
geçtikçe artıyor. Hizmetlerimizin il-
çemize hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. 
KOMEK VE ASEM SOSYAL HAYATA 

KATKI SAĞLIYOR 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Boz-
kır Belediye Başkanı İbrahim Gün, 
AK Parti Konya İl Yönetim Kuru-
lu Üyeleri Abdurrahman Tüzün, 
Mehmet Ümütlü ve AK Parti Boz-
kır İlçe Başkanı Memduh Çelmeli 
ile birlikte Büyükşehir Belediyesi 
Bozkır Aile Sanat ve Eğitim Merke-
zi’ni (ASEM) de ziyaret ederek dö-

nem açılışını gerçekleştirdi. Bozkır 
KOMEK ve ASEM’in ilçenin sosyal 
hayatına önemli katkılar sağladı-
ğını kaydeden Altay, Bozkır’ın bu 
manada şanslı olduğunu dile getir-
di. Bozkır’da bine yakın kursiyerin 
KOMEK ve ASEM faaliyetlerinden 
yararlandığını kaydeden Altay, 
“Yapılan tesislerimizin bu kadar yo-

ğun bir şekilde kullanılıyor olması 
aslında yapılan işin ne kadar doğru 
olduğunu gösteriyor. Tesislerimiz-
den faydalanan kardeşlerimize en 
iyi hizmeti sunmaya gayret ediyo-
ruz. Yeni Büyükşehir Yasası’nın en 
büyük faydalarından birisi KOMEK 
ve ASEM’lerdir. Burada KOMEK’te 
meslek edindirme kurslarımız, 
ASEM’lerde de spor ve yüzme dâhil 
birçok branşta eğitimler veriyoruz. 
İnşallah bu hizmetlerle ilçelerimiz 
de Konya’nın standardına kavuş-
muş olacak” ifadelerini kullandı. 
Başkan Altay, Çumra Belediye Baş-
kanı Mehmet Oğuz’un saldırıya 
uğrayarak hastaneye kaldırılması 
üzerine Bozkır programını yarıda 
keserek Konya’ya döndü. Altay, 
Oğuz’u tedavi gördüğü hastanede 
ziyaret ederek geçmiş olsun dilek-
lerini iletti.  n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi’nin, Kon-
ya’nın hakim rüzgarlar ve iklim şart-
ları sebebiyle en zorlu bölgelerinden 
biri olan Gödene’ye kazandırdığı 
‘Kapalı Pazaryeri’ açılıyor. Alışveriş 
ve yaşam kalitesini artırmak, halka 
daha sağlıklı ve daha konforlu bir 
alışveriş imkanı sunmak için kapalı 
pazarların sayısını artırmayı hedef-
lediklerini söyleyen Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru, bu amaçla 
Meram’daüçü hizmete girmiş 4 
Kapalı Pazaryerini saha ile buluştur-
duklarını belirtti.  Alışveriş ve yaşam 
kalitesini artırmak ve vatandaşlara 
daha konforlu bir alışveriş imkanı 
sunmak için Meram Belediyesi ta-
rafından yapımı gerçekleştirilen ilçe-
deki semt pazarlarının sayısı artıyor. 
Konya’nın hakim rüzgarlar ve iklim 
şartları sebebiyle en zorlu bölgele-
rinden biri olan Gödene’deyapımı 
gerçekleştirilen ‘Gödene Mahallesi 
Kapalı Pazaryeri’ açılıyor.  Pazarcı 
esnafını ve pazardan alışveriş yapa-
cak vatandaşları soğuktan, sıcaktan 
ve yağışlardan koruyacak modern 
pazar yerinin açılışı gerçekleştirili-
yor. Vatandaşların, modern, sağlık-
lı ve daha nitelikli alışveriş imkanı 

sunmak amacıyla 4.5 yılda 4 kapalı 
Pazar yerini hizmete sunduklarını 
belirten Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, açılışa Gödenelileri ve 
tüm Meramlıları davet etti. 

“MODERN VE SAĞLIKLI ALIŞVERİŞ 
İÇİN KAPALI PAZAR YERİNE

 ÖNEM VERİYORUZ”
Alışveriş kültürümüzün önemli 

bir parçası olan pazarların daha uy-
gun şartlarda hizmet verebilmeleri 
ve pazarcı esnafı ile vatandaşların 

rahatlıkla alışverişlerini yapabilme-
leri adına kapalı pazar yeri alanları-
nın sayısını artırmayı hedefledikle-
rini söyleyen Başkan Fatma Toru; 
“Göreve geldiğimiz güne kadar Me-
ram’da sadece iki kapalı pazar yeri 
vardı. Görevi devraldığımız günden 
bu yana 4 Kapalı Pazar yeri projemi-
zi saha ile buluşturduk. Kovanağzı-
Kapalı Pazar yerimiz 2 yıldır hizmet 
veriyor. Kaşınhanı’ndaki yerimiz 
hizmetine devam ediyor. Gödene 

Pazar Alanının açılışını bugün ger-
çekleştiriyoruz. Harmancık’ta bu-
lunan projemiz ise 2019’da hizmet 
vermeye başlayacak” diye konuştu. 

“GÖDENESAKİNLERİ  KONFORLU 
ALIŞVERİŞ İMKANI BULACAK”
Açılışına bütün Gödene ve Me-

ramlıları davet eden Başkan Toru 
sözlerini şöyle sürdürdü; ‘Gödene 
Kapalı Pazar Alanı’ projesinde Sel-
çuklu mimarisi esas alındı. İçeri-
sinde idari kısmından karakoluna, 
WC’den mescide kadar her ayrın-
tının düşünüldüğü bir alan oluş-
turduk. Yaklaşık 8.200 m² arsa ve 
3.850 m²’lik inşaat alanına sahip 
projemize Gödene’nin fazlasıyla ihti-
yacı vardı. Çünkü, Konya’nın hakim 
rüzgarlarından ve iklim şartlarından 
belki de en fazla etkilenen bölgeleri-
nin başında geliyor burası. Bu proje 
ile pazarcı esnafımızı ve Gödenelileri 
bu kötü iklim koşulların etkilerinden 
korumuş ve kollamış olacağız. Gö-
deneli vatandaşlarımız, bu projenin 
hayata geçmesi ile sağlıklı ve kon-
forlu şekilde alışverişlerini yapma 
imkanı bulacaklar. Hayırlı olmasını 
temenni ediyorum”     
n HABER MERKEZİ

Emekli Konakları’nda
ikinci bahar yaşanıyor

Karatay Belediyesi tara-
fından ilçeye kazandırılan 21 
emekli konağında her türlü sos-
yal imkanların tanındığı emekli-
ler; sosyal aktiviteler, geziler ve 
çay sohbetleri eşliğinde emekli-
liklerinin tadını çıkartıyorlar

Fiziki belediyecilikte pek çok 
başarıya imza atan Karatay Be-
lediyesi sosyal belediyecilikte 
de örnek projeleri hayata ge-
çiriyor. Karatay’a kazandırılan 
Emekli Konakları emekliler için 
hem hoşça vakit geçirdikleri; 
hem de sağlık kontrollerinin 
düzenli olarak yapıldığı tesisler 
olarak hizmet veriyor. Karatay 
Belediyesi Emekli Konaklarında 
gün içinde yapılan ücretsiz çay 
servisleri, emekliler arasında 
gerçekleşen sohbetleri koyulaş-
tırırken, yapılan geziler, piknik-
ler emeklilerin hayatlarına neşe 
katıyor.

“EMEKLİ BÜYÜKLERİMİZİN 
DUASI BİZLERLE”

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli belediye hiz-
metlerinin hayatın her alanında 
yer aldığını söyleyerek; “Konak-
larımızda emeklilerimiz sos-
yalleşme imkanı bularak yeni 
dostluklar oluşturuyorlar. Dü-
zenlediğimiz şehir içi ve şehir 
dışı gezilerimizle emeklilerimiz 
görmediği yerleri görme imka-
nı buldukları gibi; yıllar önce 
gittikleri yerleri tekrar görerek 
hatıralarını yad edebiliyorlar. 
Yaşadıkça insanın bilgisi, haya-
ta ve olaylara bakışı değişiyor. 
Biz de emeklilerimizle bir ara-
ya gelerek onların hayat tecrü-
belerinden faydalanma imkanı 
buluyoruz. 

Onlara gösterdiğimiz bu 
hizmet bize dua olarak dönüyor. 
Emekli büyüklerimizin duasını 

yanımızda hissetmek bizim için 
çok değerli.” dedi.

BAŞKAN HANÇERLİ’DEN TÜM 
EMEKLİLERE ÇAĞRI

Emekli konaklarını sık sık 
ziyaret ederek emeklilerin soh-
betlerine katılan Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli; 
emeklilere yönelik böyle güzel 
bir hizmeti sunmaktan dolayı 
mutlu olduğunu söyledi. Emek-
liliğin fiziksel ve duygusal açı-
dan insanı etkilediğine dikkat 
çeken Başkan Hançerli; “Yıl-
larca çalışan, üreten hemşehri-
lerimiz emekli olduktan sonra 
kendilerini geliştirebilecekleri, 
sohbet edebilecekleri, gazete-
sini kitabını okuyabilecekleri 
ve kendileri gibi emeklilerle 
bir araya gelebilecekleri Emekli 
Konaklarımıza tüm hemşehrile-
rimizi davet ediyorum” dedi.

EMEKLİLER HİZMETLERDEN 
MEMNUN

Karatay Belediyesi Emekli 
Konakları müdavimleri, gör-
dükleri güler yüzlü hizmetten 
çok memnun olduklarını belir-
terek; “Her saat başı çay servi-
simiz yapılıyor, burada emekli 
arkadaşlarımızla güzel sohbet-
ler gerçekleştiriyoruz. 

Konaklarımızda ki kütüpha-
nelerde dini kitaplardan dünya 
klasiklerine kadar pek çok kita-
bımız var. Düzenlenen geziler 
sayesinde pek çok yeri görme 
imkanı buluyoruz. Şeker, ko-
lestrol, tansiyon değerlerimiz 
doktor ve hemşireler tarafından 
düzenli olarak yapılan sağlık 
kontrolleri ile takip ediliyor. Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli’ye biz emeklilere sağ-
ladığı imkanlardan dolayı çok 
teşekkür ederiz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu, Selçuklu ilçesine değer katmak ve so-
kaklarını tüm zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla “Yeşil Oda” projesini hayata geçirdi

‘Yeşil Oda’ ile madde 
bağımlılığı önlenecek

Konya Ticaret Odası Karatay 
Üniversitesi Genç Yeşilay Toplulu-
ğu, Selçuklu ilçesine değer katmak 
ve sokaklarını tüm zararlı alışkan-
lıklardan korumak amacıyla “Yeşil 
Oda” projesini hayata geçirdi. Yeşil 
Oda” Projesi öğrencilerin sosyal, 
zihinsel, duygusal ve fiziksel geli-
şimine katkı sağlayan imkânları ve 
kaynakları harekete geçirecek şekil-
de destekleyecek, yaygınlaştırılması 
hedefleniyor.

YEŞİL ODA İLE NESLİMİZİ MADDE 
BAĞIMLIĞINDAN KORUMAYI 

HEDEFLİYORUZ 
Yeşil Oda projesi hakkında bilgi 

veren Konya Ticaret Odası Karatay 
Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu 
Başkanı Rümeysal Güzel, “Yeşil Oda 
Projesi öğrencilerin sosyal, zihinsel, 
duygusal ve fiziksel gelişimine kat-
kı sağlayan imkânları ve kaynakları 
harekete geçirecek şekilde destek-
leyecek, yaygınlaştırılacaktır. İlk ve 
orta dereceli okullarda faaliyete ge-

çirilmek istenen proje ile Selçuklu 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 
5 okul proje kapsamında çalışma-
lar yapılacaktır. Okulların kullanıl-
mayan bir boş odasına yapılacak 
çeşitli ünitelerden oluşacaktır.15 

kişilik ekip ile gidilecek okullara 
öncelikle duvarları renklendirilerek 
başlanılacak daha sonrasında halı 
fleks, perde, halı, renkli puflar, ma-
salar, sandalyeler, okuma köşesi, 
yaratıcı drama alanı ile döşenmesi 

yapılacaktır. Düzenlenen bu oda 
öğretmenlerin ders saatlerinde kul-
lanmaları için akıl-zeka oyunları ve 
strateji oyunlarıyla süslenecektir 
Bu oda çocukların eğlenerek takım 
çalışmasını, birlik ve beraberliği öğ-
renmelerini sağlayacaktır. Bilinç alt-
larına madde bağımlılığının zararları 
işlenirken onlara “hayır” demek fii-
len öğretilecektir. KTO Karatay Üni-
versitesi Yeşilay Topluluğu eğitim 
formatörleri tarafından öğrencilere 
“Sağlıklı Yaşam ve Spor” bilinci ka-
zandırılacaktır. 5 okulu kapsayacak 
projemiz, neslimizi bağımlılıkların 
tehdidinden koruyacaktır. Selçuklu 
Belediyesi sadece temiz alanlarıyla 
değil sağlıklı ve bilinçli nesliyle de 
Türkiye’de örnek olmaya devam 
edecektir. Projemiz Selçuklu Beledi-
yesi Proje destek projesi kapsamın-
da desteklenmektedir. Projemizin 
hayata geçmesinde desteklerini 
esirgemeyen herkese topluluğumuz 
adına teşekkür ediyorum” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gödene Kapalı Pazaryeri açılıyor
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BEYSEHIR
Beyşehir’in 11 dış mahallesine düğün salonu kazandırılıyor

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir 
ilçesine bağlı  düğün salonu olma-
yan dış mahallelere çok maksatlı 
olarak da kullanılabilecek yeni dü-
ğün salonları kazandırıyor.  

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, yaptığı açıklama-
da, Beyşehir Belediyesi tarafından 
ilçeye bağlı  11  farklı dış mahalle-
ye kazandırılacak beton prefabrik 
düğün salonlarının yapımının sür-
düğünü belirtti. Özaltun, düğün 
salonu bulunan mahallelerdeki 
mevcut yapıların ise Belediye tara-
fından bakım ve onarımdan geçiri-
lerek yerleşim sakinlerinin hizme-
tine sunulduğunu söyledi.

Beyşehir Belediyesi tarafından 
ihalesi yapıldıktan sonra işi üst-
lenen farklı müteahhit firmalar 

tarafından Karaali, Sevindik, Gök-
çimen mahallelerine 300 metre-
karelik kapalı alana sahip düğün 
salonları inşa edildiğini vurgulayan 
Özaltun, Akçabelen, Gölyaka, Ak-
burun, Çiçekler, Avdancık, Eğirler, 
Sarıköy, Damlapınar mahallelerin-
de ise 180 metrekare alana sahip 

düğün salonları yapıldığını söyledi.
Belirtilen yerleşim merkez-

lerinde yapımı başlayan düğün 
salonu inşaatlarının halen devam 
ettiğini ve yakın gelecekte bu ma-
hallelerin vatandaşların beklen-
tileri olan yeni düğün salonlarına 
kavuşacağını vurgulayan Özaltun, 

bakım ve onarımdan geçirilen 
mevcut düğün salonları hakkında 
yürütülen çalışmalarla ilgili de şu 
bilgileri verdi:

“Kurucuova, Yeşildağ, Adaköy, 
Kayabaşı, Karadiken, Bayavşar 
Esence, Bayındır, Eylikler, Sadık-
hacı, Üçpınar, Doğanbey mahalle-

lerimizde bulunan mevcut düğün 
salonlarımız ihaleyi üstlenen farklı 
firmalar tarafından tamir edilerek, 
bakım ve onarımdan  geçirildi,çev-
re düzenlemeleri yapıldı. 

 Düğün salonu olarak inşa edi-
len bu salonlarımız düğün, nişan 
gibi merasimlerin yanısıra  ma-

halle sakinlerimiz tarafından dü-
zenlenecek farklı etkinliklere de 
evsahipliği yapabilecek. Yani çok 
amaçlı olarak da değerlendirilebi-
lecek. Yürütülen bu çalışmalarla 
düğün salonu olmayan yerleşim 
merkezlerimizin salon ihtiyaç-
larına bu şekilde çözüm ürettik. 
Halkımızdan ve mahalle muhtar-
lıklarımızdan gelen bu yöndeki 
talepleri dikkate alarak dış mahal-
lelerimize düğün salonu kazandı-
rırken, düğün salonu mevcut olan 
ancak bakım ve onarımdan geçiril-
mesi gereken salonlarımıza da el 
atarak  yaptığımız çalışmalarla du-
rumlarını iyileştirme yoluna gittik, 
çevre düzenlemelerini de gerçek-
leştirdik. İlçemize ve dış mahalle-
lerimize hayırlı  uğurlu olsun.”

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Beyşehir Bele-
diyesi tarafından hayvancılığın 
önemli merkezlerinden olan ilçe-
ye bağlı Doğanbey Mahallesi’nde 
inşa edilen tam entegre mezba-
hanın yapımının tamamlandığını 
bildirdi.

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

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

mezbahanın yıkıldığını, aynı yer-
de tam entegre yeni bir mezbaha 
inşa etmek için kurum olarak iha-
leye çıktıklarını hatırlattı.

İhaleyi üstlenen firmanın 
mezbaha yapımı için çalışmalara 
başladığını ve devam eden ya-
pım çalışmalarının bir süre önce 
tamamlandığını vurgulayan Özal-
tun, şunları kaydetti: “Yapımı 
tamamlanan mezbahanın arıtma 
tesisi de bitirildi, çevre düzenle-
me çalışmalarında ise sona yakla-
şılıyor. Yüzde 50’lik kısmı bitiril-

miş durumda. Yeni tesis günlük 
30 büyükbaş hayvan kesim kapa-
sitesine sahip bulunuyor. Mezba-
hanın bodrum kısmında sakatat 
işleme odaları ve mutfağı da yer 
alıyor. 5 bin 670 metrekarelik 
alan üzerine inşa edilen tesiste 
30 ton kapasiteli arıtma tesisi de 
tamamlandı. İnşallah, kısa süre 
içerisinde tesisi ihale yoluyla bir 
işletmeciye kiralayarak bölgemi-
zin, sektörün hizmetine sunmayı 
planlıyoruz. İlçemize ve Doğan-
bey Mahallemize hayırlı olsun”

‘Karlar Ülkesi Karanlığa 
Karşı’ oyunu ilgi gördü

Beyşehir’de parklara 
oyuncak ve kitap kumbarası

Beyşehir ilçesinde, “Karlar 
Ülkesi Karanlığa Karşı” oyunu 
sahnelendi. Beyşehir Belediye-
si’nin ev sahipliğinde ANKA Ço-
cuk Tiyatrosu tarafından Beyşehir 
Belediyesi Kültür ve Yaşam Mer-
kezi’nde 3-6 yaş aralığındaki mi-
niklere yönelik sahnelenen çocuk 
tiyatrosuna yoğun ilgi oldu. Pro-
fesyonel oyuncular ile dansçıların 
yer aldığı oyun, müzik ve dansı 
birarada bulunduran kurgusuyla 
çocuklara sınırsız ve masalsı dün-
yanın kapılarını araladı. 

“Karlar Ülkesi Karanlığa Kar-

şı” oyunuyla çocukların karşısına 
geçen oyuncular, çocuklar üzerin-
de eğitici ve olumlu bir etki bırak-
tı. Sahnede oyuncular, çocuklara 
süper kahramanların gerçek ha-
yatta olmadığı, süper güç diye bir 
şeyin sadece masallarda ve çizgi 
filmlerde olabileceğiyle alakalı 
eğitici söz ve söylemlere yer ve-
rildi.  Müzikleri ve danslarıyla da 
ilgi çeken oyun sonunda izleyen-
ler, oyuncuları uzun süre ayakta 
alkışladı. Oyun sonunda çocuklar 
tiyatro oyuncularıyla hatıra fotoğ-
rafı çektirdi.

Beyşehir’de, Beyşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve ilçenin çehresini adeta değiş-
tiren alt ve üst yapı çalışmaları sonbahar mevsiminde de hız kesmeden devam ediyor.

Beyşehir’in çehresini 
değiştiren çalışmalar

Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından ‘prestij cadde’ ola-
rak dizayn edilen ilçe merkezindeki 
Ali Akkanat Bulvarı, Prof.Dr.Yılmaz 
Muslu ve Mevlana caddelerindeki 
orta refüjlerde Beyşehir Belediyesi 
tarafından  yürütülen yeşil alan çalış-
malarını yerinde inceledi.

Beyşehir’in bu yıl yürütülen ça-
lışmalar ve ilçeye kazandırılan ya-
tırımlarla adeta şantiye haline dö-
nüştüğünü vurgulayan Özaltun, Fen 
İşleri Müdürlüğü’nün ilçenin tüm 
sathında yol çalışmalarına yönelik 
mesaisini sürdürürken, Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin 
de ilçenin yeşil dokusunun daha da 
zengin hale gelmesi adına yoğun bir 
gayretin içerisinde olduğunu belirtti.

Beyşehir’de, Konya Büyükşehir 
Belediyesi yatırımlarının da bu dö-
nemde hız kesmeden devam ettiğini 
vurgulayan Özaltun, Büyükşehir Be-
lediyesi’nin ilçe merkezindeki “pres-
tij caddesi” düzenlemesiyle kentin 

en önemli caddelerine ayrı bir değer 
kattığını da ifade etti. Otogardan Öğ-
retmenevi’ne kadar olan güzergahın 
yürütülen bu çalışmaların ardından 
çehresinin değiştiğini anlatan Özal-
tun, Beyşehir Belediyesi olarak da 
örnek caddenin orta refüjlerinin yeşil 
bir görünüme kavuşturulması için 
çalışmalara başladıklarını dile getir-
di. Bunun ilk adımının iki farklı dö-
ner kavşakta uygulanan ve bir süre 
önce tamamlanan yeni düzenleme-
ler olduğunu vurgulayan Özaltun, 
Orman kavşağı olarak bilinen döner 
kavşağın ay ve yıldız figürleriyle do-
natıldıktan sonra yeni görünümüne 
kavuştuğunu belirtti. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE 
TEŞEKKÜR ETTİ   

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
de Konya ve ilçelerinde örnek, rol 
model oluşturacak çalışmalara imza 
attığını ve takdirle izlendiğini belir-
ten Özaltun, Prestij Caddesi çalışma-
sının da ilçeler adına önemli yatırım-
lardan birisi olduğunu ifade ederek 

şunları kaydetti:
“Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanımıza ve çalışanlarına ilçe-
mizde yürütülen tüm çalışmalardan 
dolayı teşekkür ediyoruz. Şehrimize 
giriş ve çıkışın sağlandığı bu pres-
tij caddesindeki orta refüjün daha 
güzel bir görünüme kavuşması için 
yürütülen çalışmalara Beyşehir Be-
lediyesi olarak da her zaman olduğu 
gibi destek vermeye devam ediyo-
ruz. El birliğiyle, iş birliğiyle birlik-
te ilçemizin her noktasında birçok 

güzel çalışmalara hep beraber imza 
atıyoruz. Büyükşehirimizin ilçemi-
ze kazandırdığı Prestij Caddesi’nde 
de ekiplerimiz, toprak düzenlemesi, 
çimlendirme, ağaçlandırma ve yer 
altı otomatik sulama sistemlerinin 
kurulması gibi çalışmaları yürütü-
yor. Bugünkü ziyaretimizde ekipleri-
mizin yürüttüğü çalışmaları yerinde 
gördük. Vatandaşlarımızdan da tale-
bimiz, kullanıma açıldıktan sonra bu 
alanları korumaya yönelik bir yakla-
şım içerisinde hareket etmeleridir. 
Özellikle, çimlere, buradaki bitki do-
kusu ile otomatik sulama sistemleri-
ne zarar verilmemesi konusundaki 
beklentimizi ifade etmek istiyoruz. 
Vatandaşlarımızın hayır dualarını 
alabilmek için gece gündüz deme-
den ilçemize hizmet götürmeye, ya-
tırım yapmaya devam ediyoruz. Bu 
anlamda, her türlü gayreti gösteren 
başta birim müdürleri olmak üzere 
tüm personelimize de  fedakarca ça-
lışmalarından dolayı teşekkür etmek 
istiyorum.”

Beyşehir Belediyesi tarafın-
dan, Beyşehir ilçe merkezindeki 
Vuslat Park’ta bir parka kitap ve 
oyuncak kumbarası konuldu.

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, yaptığı açıklamada, Vuslat 
Parkı’nda ilçe halkının hizmetine 
sunulan yeni konsept oyun grup-
larının yer aldığı parkta sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamın-
da yeni bir çalışma başlattıklarını 
söyledi.

Bu çalışma ile parka kitap ve 
oyuncak kumbarası yerleştirildi-
ğini belirten Özaltun, okunmuş 
kitaplar, kullanılmış veya ihtiyaç 
fazlası oyuncakları değerlendir-
mek, ihtiyaç sahibi öğrenci ve 
çocuklara toplanan bu kitap ve 
oyuncakları dağıtmak suretiyle 
toplumda yardımlaşma ve daya-
nışma duygusunu pekiştirmek 
istediklerini belirtti.

Özaltun, “Bu kumbaraya bı-

rakılacak kitap ve oyuncaklar 
Belediyemiz tarafından toplanıp 
ihtiyaç sahiplerine verilecek. Pro-
jenin paylaşma kültürünü yaygın-
laştırmak gibi önemli bir amacı 
sözkonusu. Hemşerilerimizin 
kullanmadığı kitap ve oyuncakları 
inşallah bu kumbarada toplayaca-
ğız. Bunları tasnif ederek kullanı-
ma uygun olan toplanan oyuncak 
ve kitapları maddi durumu iyi 
olmayan, imkanları sınırlı ailele-
rimizin çocuklarına ulaştıracağız. 
Böylece toplumda paylaşma kül-
türünü daha da yaygınlaştırmış 
olacağız. Herkesin evindeki oku-
madığı kitabı ve kullanmadığı 
oyuncakları getirerek bu projeye 
katkı vermesini arzu ediyoruz. Bu 
projemizin ilk adımı olan kumba-
ranın bağış yönünden yeterli ilgiyi 
görmesi halinde, yeni kumbara-
ları ilçemizin farklı noktalarına da 
yerleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Beyşehir tam entegre mezbahaya kavuştu



Konya Büyükşehir Belediye-
sine ait itfaiye ekipleri, Kulu 60. 
Yıl Ortaokulunda kurtarma ve 
yangın tatbikatı gerçekleştirdi. 
Karşıyaka Mahallesinde 740 öğ-
rencinin eğitim gördüğü 60. Yıl 
Ortaokulunda yangın gerçeğini 
aratmayan kurtarma yangın tat-
bikatı yapıldı. Olası yangında oku-
lun üst katlarında mahsur kalan 
öğrenciler, itfaiye merdiveniyle 
kurtarıldı. Okul bahçesinde de 
ateş yakılarak, olası yangınlarda 
nasıl müdahale edilmesi gerek-
tiği uygulamalı olarak gösterildi. 
İtfaiye Müdürü Yunus Karayazı, 

tatbikatta olası yangınlarda nele-
rin yapılması gerektiğini, tahliye 
sırasında da nasıl hareket edilme-
si gerektiği konularında bilgiler 
verdi. İl Sağlık Güvenlik Uzmanı 
Yaşar Çimen de, yangın ve kur-
tarma ile ilgili yapılması gereken 
ilk öncelikler hakkında bilgi ver-
di. Tatbikata, Kulu Kaymakamı 
Ali Edip Budan, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, 
İtfaiye Müdürü Yunus Karayazı, İl 
Sağlık Güvenlik Uzmanı Yaşar Çi-
men, okul müdürü, öğretmenler 
ve öğrenciler katıldı.
n İHA

Konya’da, yasak olmasına 
rağmen far aydınlatması kulla-
narak avlandıkları tespit edilen 4 
kişiye ceza uygulandı. Alınan bil-
giye göre, Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Konya Şubesi’ne bağlı av 
koruma ekipleri, kaçak avcılığın 
önlenmesi için denetimlerini sür-
dürdü. Denetimlerde, far ışığıyla 
kara avcılığı yaptığı belirlenen 4 
kişi tespit edildi. Avda kullanılan 

otomobil ile ruhsatsız av tüfekle-
rine el konuldu. Avcılara ise idari 
para cezası uygulandı. Denetim-
ler sonucunda ayrıca, 4915 Sayılı 
Kara Avcılığı Kanununa muha-
lefet ettikleri gerekçesiyle 9 kişi 
hakkında da idari işlem yapıldı, av 
amaçlı kullanımı yasak olan ses 
cihazına imha edilmek üzere el 
konuldu.
n AA
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FETÖ’nün ‘mahrem asker abileri’ne operasyon 
Konya merkezli 13 ilde, örgütün TSK’ya 

yerleştirdiği askeri personelin “mahrem asker 
abileri” olduğu iddiasıyla 50 kişi hakkında gö-
zaltı kararı verildi

Konya merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/
PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleş-
tirdiği askeri personelin “mahrem asker abi-
leri” olduğu iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı 
kararı çıkartıldı. Konya Cumhuriyet Başsav-
cılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmala-
rı kapsamında, örgütün TSK’ya yerleştirdiği 
askeri personelin “mahrem asker abileri” ol-
duğu iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı 
verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 
13 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı ope-
rasyon düzenledi. Şüphelilerin yakalanmasına 
yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan 
şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde sağlık kontrolünden geçiriliyor.
n AA

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz’u av tüfeğiyle yaralayan Bahattin Y., polisteki sorgusunda 
arsaya yaptığı iş yerine ruhsat verilmemesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi

Ruhsat vermediği için
tüfekle ateş etmiş!

Konya’da bir sitenin bahçesin-
de bulunan bisikleti keşif yaptıktan 
sonra çalan hırsızlık şüphelisi, gü-
venlik kamerası tarafından görün-
tülendi. Olay, 14 Ekim Pazar saat 
19.00 sıralarında merkez Selçuklu 
ilçesi Hacıkaymak Mahallesinde 

meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Hacıkaymak Mahallesindeki 
bir sitede oturan Utkan D. bisikleti-
ni sabah saatlerinde sitenin bahçe-
sinde bulunan parka kilitledi. Daha 
sonra eve çıkan Utkan D.’yi daha 
önceden takip eden bir şahıs bisik-

leti uzaktan kontrol ettikten sonra 
siteden uzaklaştı. Yaklaşık 50 da-
kika sonra tekrar aynı sitenin önü-
ne gelen hırsızlık şüphelisi, sitenin 
duvarından bahçeye atladı. Kilidini 
kırdığı bisikleti alan hırsızlık şüphe-
lisi daha sonra olay yerinden hızla 

uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise 
sitenin güvenlik kamerası tarafın-
dan saniye saniye kaydedildi. 

Bisiklet sahibinin ihbarı üzerine 
polis ekipleri hırsızlık şüphelisi ya-
kalamak için çalışma başlattı.
n İHA

Çumra Belediye Başkanı 
Mehmet Oğuz’u (45) tüfekle ba-
caklarına ateş ederek, yaralayan 
Bahattin Y. (46), emniyetteki ifa-
desinde, arsaya yaptığı prefabrik 
iş yerine ruhsat vermediği gerek-
çesiyle silahlı saldırı düzenlediği-
ni söyledi. Bahattin Y., “5 yıldır 
yanına gelip, gidiyorum. Okul ve 
mahalleden arkadaşım olmasına 
rağmen yardımını görmedim” 
dedi. 

Olay, dün saat 15.30 sıraların-
da, Çumra Belediyesi’ne ait Bilge-
hane binasının önünde meydana 
geldi. Beyaz eşya satan Bahattin 
Y., Belediye Başkanı Mehmet 
Oğuz’u ruhsatsız tüfekle bacakla-
rına ateş ederek, yaraladı. İhbarla 
gelen sağlık görevlilerince ambu-
lansla Konya Meram Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, 
tedaviye alınan Oğuz’un sağlık 
durumunun iyi olduğu belirtil-
di. Saldırının ardından gözaltına 
alınan Bahattin Y., polise verdiği 
ilk ifadede, 6 yıl önce iş yerinin 
yanması nedeniyle Çatalhüyük 
Caddesi’ndeki şu an Çumra Be-
lediyesi’ne ait olan araziye pre-
fabrik dükkan yapıp, satışlarına 
devam ettiğini söyledi. Arsa baş-
kasına aitken, sahibiyle konuşup, 
prefabrik iş yeri yaptığını anlatan 
Bahattin Y., daha sonra belediye 

tarafından arsanın satın alındığını 
söyledi. 

‘İZİN VE RUHSAT ALAMADIM’
Prefabrik dükkana ruhsat al-

mak için 4- 5 yıldır uğraştığını 
öne süren Bahattin Y., ‘’Mehmet 
Oğuz, belediye başkanı olmadan 
önce buraya iş yeri yaptım. Meh-
met Oğuz, belediye başkanı ol-
duktan sonra belediye adına satın 
almak için arsa sahibiyle görüş-
müş. Ben de Mehmet Oğuz’a, ar-
sada emeğim olduğunu ve alma-
masını söyledim. Arsayı belediye 
satın aldıktan sonra sözlü olarak 
benim kullanılabileceğim söylen-
di. İş yerinin ruhsatı olmadığı için 
su ve elektrik aboneliğini bağla-

tamadım. Ayrıca kamyon garajı 
karşısındaki yerime de mescit ve 
hamam yapmak için belediye-
ye başvurdum. Belediye Başkanı 
Mehmet Oğuz ile görüştüm; an-
cak oraya da ruhsat alamadım. 
4- 5 yıldır uğraşıyorum, izin ve 
ruhsat alamadım’’ diye konuştu. 

1 SAAT BİNADAN ÇIKMASINI 
BEKLEMİŞ

Bahattin Y., ifadesinde, dün 
sabah Başkan Oğuz ile aynı ko-
nuyla ilgili yeniden görüştüğünü, 
olumsuz yanıt alınca öğleden son-
ra poşete koyduğu ruhsatsız tüfe-
ğini de alıp, tekrar yanına gitmek 
istediğini söyledi. Tüfeği parkta 
çiçeklerin arasına saklayıp, be-

lediye binasına girdiğini anlatan 
Bahattin Y., Oğuz’un Bilgehane 
binasında olduğu öğrenince silahı 
alarak, bina yakınında yaklaşık 1 
saat çıkmasını beklediğini anlattı.
‘ARKADAŞIM OLMASINA RAĞMEN 

YARDIMINI GÖRMEDİM’
Başkan Oğuz binadan ayrıl-

dıktan sonra tüfeği poşetten çı-
karıp, yanına yaklaşarak, bacak-
larına 2 el ateş ettiğini kaydeden 
Bahattin Y., ‘’5 yıldır yanına gelip, 
gidiyorum. Okul ve mahalleden 
arkadaşım olmasına rağmen bir 
tek yardımını görmedim’’ dedi. 

12 AKIL HASTANESİNDE TEDAVİ 
GÖRMÜŞ

Korkutmak amacıyla ateş et-
tiğini ileri süren Bahattin Y., psi-
kolojik rahatsızlığının bulunduğu-
nu, 12 akıl hastanesinde tedavi 
gördüğünü, en son Adana Ruh 
ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’n-
den Başkan Oğuz’un yardımıyla 
taburcu edildiğini ve 15 senedir 
de psikolojik tedavi için ilaçlar 
kullandığını söyledi. Hastaneden 
taburcu olduktan sonra hapları-
nı kullanmadığı için ne yaptığını 
bilmediğini öne süren Bahattin 
Y., tüfeği 1 yıl önce internet üze-
rinden satın aldığını söyledi. Ba-
hattin Y., sorgusunun ardından 
tutuklandı.
n DHA

Kulu’da öğrencilerle 
yangın tatbikatı yapıldı 

Farla avlanan 4 
kişi cezalandırıldı
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‘Aracınızın kışlık bakımını yaptırın, sizi yarı yolda bırakmasın’
Makine Mühendisleri Odası 

(MMO) Konya Şube Başkanı Dr. 
Aziz Hakan Altun, yazlık dona-
nım ve ilaveleri bulunan araç sa-
hiplerinin araçlarını daha soğuk 
havalara hazırlamalarının zama-
nının geldiğini söyledi. 

Altun, vatandaşların araçla-
rını kışa hazırlanmak için yap-
ması gereken konuları şu şekil-
de sıraladı: “Aracın boyasını ve 
camlarını kontrol etmek ve so-
runlu yerleri belirlemek için en 
iyi yöntem aracın elle yıkanması-
dır. Paslanmayı önlemek için bu 
kontrol çok önemlidir. Jantların 
üzerindeki tuz, yağ ve kir te-
mizlenmelidir. Pas varsa bakımı 
yapılmalıdır. Kullanıcı el kitabı 
okunarak tavsiye edilen bakım 
koşulları takip edilmelidir. El ki-
tabı aracın bakımı konusunda en 
önemli bilgiyi verecek ve en kap-

samlı yolu gösterecektir. Motor 
soğutma sistemindeki (radya-
tördeki) sıvı değiştirilmelidir. Bu 
sıvının seviyesi, durumu ve kon-
santrasyonunu periyodik olarak 
kontrol edilmelidir. Bu kontrol 
yapılırken motorun çalışmadı-
ğından ve soğumuş olduğundan 
emin olunmalıdır. Zor çalışma, 
arada durma ve zorlanma gibi 
bir performans problemi varsa, 
bu tamir ettirilmelidir. Böylelikle 
daha iyi bir yakıt tüketimi yanın-
da ilerideki daha pahalı tamiratın 
da önüne geçilmiş olur. Basit bir 
şey bile aracınızın katalitik kon-
vertörünü bozabilir. Eğer gerekli 
işlemleri kendiniz yapamıyorsa-
nız, bakım için gittiğiniz tamir 
servisin veya araç üreticisi yetki-
li servisinin, yeterli olup olmadı-
ğından emin olun. Aracınızı emin 
ellere teslim edin. Kayış, hortum 

ve kablo gibi harici uzantıların 
sıkılıklarının ve durumlarının 
uzman oto tamircileri tarafından 

kontrol edilmeleri gerekiyor. Sa-
hip olduğunuz kişisel bakım set-
leri genelde uygun aletleri içer-

meyebilir. Aracın yıllık bakımları 
muntazam yaptırılmalıdır. Çalış-
masından memnun olunmayan 
kalorifer (ısıtma) sistemi yetkili 
servise götürülüp tamir ettiril-
melidir. Yağ ve yağ filtresi kul-
lanım el kitabına uygun olarak 
değiştirilmelidir. Çoğu zaman ih-
mal edilen bu konu, aracın öm-
rünü uzatan en önemli bakımdır. 
Hava, yakıt ve diğer filtreler el 
kitabında tavsiye edilen şekilde 
değiştirilmelidir. Yedek lastik 
dahil, tüm lastiklerin durumları 
kontrol edilmelidir. Basınçlarını 
kontrol ederken lastiklerin so-
ğuk olmasına dikkat edilmelidir. 
Aşınmış, yamulmuş gibi şekilde 
göze çarpan anormal durumlar 
dikkate alınmalıdır. Transmisyon 
kontrol ettirilmelidir. Basit bir 
bakım büyük masrafların önüne 
geçebilir. Aracın frenleri mut-

laka kontrol ettirilmelidir. Tüm 
aydınlatma sistemi ve ampulleri 
gözden geçirilmelidir. Çalışma-
yanlar yenilenmelidir. Yıpranmış 
silecek lastikleri yenilenmelidir. 
Camları yıkamada kullanılan sı-
vının eksik olmadığından emin 
olunmalıdır. Paspaslar sabunla 
yıkatılmalıdır. Böylece varsa tuz 
ve yağlı kısımlar temizlenecek-
tir. İç kısımdaki vinil yüzeylerin 
çatlama ve kurumalarını önle-
mek için özel cilası ile bakımını 
yapılmalıdır. Yukarıda sözü edi-
lenleri vatandaşlarımız kendileri 
yapamıyorsa yetkili bir servise 
başvurmalıdırlar. Araç kullanı-
mından oluşabilecek üzücü ve 
ölümlere varan olay ve kazala-
rın olmamasını temenni ediyor, 
bütün vatandaşlarımıza kazasız 
günler diliyorum.”
n HABER MERKEZİ

Ereğli’de simülasyon aracı ile 
emniyet kemeri eğitimi verildi. 
Ereğli Kaymakamlığı, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve Ereğli Şoförler ve 
Otomobilciler Odası tarafından dü-
zenlenen ve Ereğli Belediyesi ile İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
desteklenen 22-24 Ekim tarihleri 
arasında sürecek olan simülasyon 
aracı ile emniyet kemeri eğitimi 
Yunus Emre Meydanında geniş ka-
tılımla başladı. Programda konuşan 
Trafik Denetleme Büro Amirliği 
yetkilileri, trafikte emniyet kemeri 
kullanım alışkanlığını kazandırmak 
ve gelecek nesillere bu alışkanlığın 
aktarılmasını sağlamak amacıyla 
İçişleri Bakanlığının 100 günlük ey-
lem planı kapsamında bu etkinliğin 
düzenlendiğini belirtti. Simülasyon 
aracına ilk binerek emniyet kemeri 
takan Şoförler Odası Başkanı Yalçın 
Bozkır ise, “10 kilometre hızla giden 
bir araç bir insanı bu kadar sarsı-
yorsa 100 kilometre hızla giden bir 
aracın neler yapabileceğini siz dü-
şünün. Emniyet kemeri gerçekten 
hayat kurtarıyor. Herkese kazasız 
belasız iyi seyahatler diliyorum” şek-
linde konuştu. 

Ereğli Kaymakamı Hayrettin 
Çiftçi de özellikle çarpışmalı ve tek 
taraflı kazalarda emniyet kemerinin 
öneminin daha fazla ortaya çıktığını 
belirterek, “Emniyet kemeri bağlan-
madığında hava yastığının çok da 
yeterli gelmediğini görüyoruz. Şehir 
içi, şehir dışı fark etmeksizin em-
niyet kemeri mutlaka kullanılmalı. 

Böyle bir etkinlikte emeği geçen 
tüm kurumlarımıza teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı. 

Simülasyon aracı ile emniyet ke-
meri eğitimi, vatandaşların araca bi-
nerek emniyet kemeri eğitimi alma-
sıyla devam etti. Eğitim programına 
Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı 
Zübeyir Dursun, Ereğli Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Yalçın 
Bozkır ve yönetimi, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İradet Genç, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü trafik ekipleri, İlçe Jan-
darma Komutanlığı ekipleri ile çok 
sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıl-
dı.  n İHA

Ereğli’de Kitap Fuarı
yoğun ilgi gördü

Ilgın Belediye Başkanı 
Karahan pazarı ziyaret etti

Ereğli’de bu yıl ikincisi düzen-
lenen kitap günleri yoğun ilgi gör-
dü. Ereğli’de iki yıldır düzenlenen 
kitap günleri yoğun ilgi görüyor. 
130 yayınevi ve on binlerce kitap 
vatandaşlarla buluşturuldu. 27 
yazarın imza ve söyleşi programı 
düzenlediği fuara on binlerce zi-
yaretçi geldi. Fuardan duydukları 
memnuniyeti dile getiren vatan-
daşlar, organizasyon için Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven’e teşek-
kür etti. 

Fuar hakkında değerlendirme-
lerde bulunan Ereğli Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven, “Kitap fuarı 
okuma oranın çok yüksek olduğu 
Ereğlimizle özdeşleşti. Geçen sene 
ilkini düzenlediğimiz kitap fuarına 
yoğun ilgi vardı. Bu yıl da Ereğli 2. 
Kitap Günleri hemşehrilerimizin 

ilgi odağı oldu. Hizmet noktasında 
kültürel hizmetlere oldukça önem 
veriyoruz. Özellikle geleceğimizin 
teminatı olan gençlerimizin uf-
kunu açacak programlar düzen-
lemeye gayret gösteriyoruz. Bu 
kapsamda 27 usta kalemin söyleşi 
ve imza programı gerçekleştirdiği, 
130 yayınevi ve on binlerce kitabın 
yer aldığı kitap fuarımızı gerçekleş-
tirdik. Vatandaşlarımızın düzen-
lediğimiz 2. Kitap Günlerine ilgisi 
ve yoğun katılımı bizleri daha da 
mutlu etti. Kelimelerin efendilerini 
buluşturduğumuz imza ve söyleşi 
programları ilgi ile takip edildi. Du-
yarlılıkları ve yoğun katılımları için 
hemşehrilerimize teşekkür ediyor, 
bu tip organizasyonların gelenek-
sel hale gelmesini temenni ediyo-
rum” şeklinde konuştu.  n İHA

Türkiye’nin av tüfeği üretiminde önemli yeri olan Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu’da, mahalle-
linin bir araya gelerek kurduğu kooperatifte üretilen av tüfeğinin ihracatı her geçen yıl artıyor

Av tüfeği ihracatında
başı Amerika çekiyor

Av tüfeği üretiminde merkez 
haline gelen Konya’nın Beyşehir 
ilçesi, imalat, istihdam, ticaret ve 
ihracatta önemli konuma yükseldi. 
İlçenin Huğlu ve Üzümlü mahalle-
lerinde yaklaşık bir asır önce evlerin 
altındaki atölyelerde başlayan tüfek 
yapımı, süreç içerisinde teknolojinin 
de etkisiyle sektörün gelişmesine 
imkan sağladı. 

Üreticilerin bir araya gelerek 
kurduğu kooperatiflerle; 12, 16, 20, 
28 ve 36 kalibrelik, 51, 55, 66, 68, 
71 ve 76 santimetre namlu uzun-
luğuna sahip “tek kırma”, “çifte”, 
“süperpoze”, “otomatik” ve “yarı 
otomatik” modelinde av tüfeği imal 
ediliyor.

MAHALLE GÖÇ ALIYOR
İlçedeki 1 kooperatif, 9 şirket ve 

17 şahıs firmasının üretim gerçek-
leştirdiği sektörde, yılda 100 bine 
yakın tüfek üretiliyor.

Tarıma elverişsiz arazi koşulları 
nedeniyle silah sanayisinden geçi-
mini sağlayan mahallelinin bir araya 
gelerek kurduğu Huğlu Av Tüfekleri 
Kooperatifi ise 17 bin metrekare-
si kapalı toplam 25 bin metrekare 
alanda faaliyet gösteriyor.

Kooperatif, 548 üye ve 450 
çalışanıyla ürettiği tüfeklerin yüz-
de 70’ini başta Amerika Birleşik 
Devletleri olmak üzere Fransa’dan 
Norveç’e, Lübnan’dan Botsvana’ya, 
Şili’den Filipinlere kadar 50’nin üze-
rinde ülkeye ihraç ediyor. İhracatın 
yaklaşık yüzde 80’i ABD’ye gerçek-
leştiriliyor.

Kooperatifte üretilen Huğlu tü-
feği; işçiliği, estetik görünümü, kali-
tesi ve uzun ömürlü olması nedeniy-
le rakiplerinden öne çıkıyor.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi 
Satış Müdürü Abdussamet Güzel, 
mahallede silah üretiminde yakla-
şık bin kişinin istihdam edildiğini 
söyledi. Kooperatifin ortaklarının 
yanı sıra 450 çalışanıyla üretimde 
olduğunu anlatan Güzel, “Bunların 
bir kısmı personel bir kısmı da üye-

lerimiz şeklinde istihdam ediliyor. 
Çevre ilçelerden istihdam ettiğimiz 
kişiler var. Mahalleler göç veriyor 
ama bizde tersine bir durum söz ko-
nusu. Burada istihdam olanağı var. 
Mahallemizde ciddi iş gücü potansi-
yeli var. “ diye konuştu.

“EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ 

ÜLKE ABD”
Güzel, yıllık 50 bin adet yivsiz av 

tüfeği üretim kapasitesiyle çalıştıkla-
rını belirterek, şunları kaydetti: “Yıl-
lık üretimimizin yüzde 70’ini yurt 
dışına gönderiyoruz. Bu yıl oldukça 
güzel. Yıl sonuna da güzel bir şekil-
de ilerliyoruz. İhracatta 2017’deki 
8 milyon dolarlık rakamı şimdiden 
yakaladık. Bu yıl ihracatımız daha 
da artacak. Yüzde 25’lik artışla 10 
milyon doları bulacağız. Yaklaşık 50 
ülkeye ihracatımız var. Bu sayı da 
artacak. En fazla ihracat yaptığımız 
ülke ABD’dir. ABD’de avcılık çok 
yaygın ve yaban hayatına da müsait. 
Birçok avcının elinde Türk silahları-
nı görmeniz mümkün. Bu ülkeden 
talep, her yıl artarak devam ediyor. 
Yurt içi piyasasına da ciddi oranda 
satışlarımız var. Bu yıl yurt iç piya-
sası da çok iyi, av sezonu açıldı ve 
satışlarda artış var. Yurt içine 15 bin 
adet civarında satışımız var.”  n AA

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet 
Karahan, kapalı halk pazarı esnafı-
nı ziyaret etti. Karahan, kapalı halk 
pazarını ziyaret ederek, esnaf ve 
alışveriş yapan halkla sohbet etti. 
Ziyaretinde yaptığı açıklamada, 
fırsat buldukça esnaf ve vatan-
daşlarla bir araya geldiğini ifade 
eden Karahan, şunları kaydetti: 
“Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler-
le halkımızın ve esnaflarımızın ne 
istediklerini bilerek ortak akıl ile 

hareket etmeye özen gösteriyoruz. 
Karşılıklı iletişim içinde olmaktan 
da mutluluk duyuyoruz. Bu ziya-
retler esnasında, esnaflarımıza 
proje ve çalışmalarımız hakkında 
bilgi veriyoruz. Bugün de kapalı 
pazar yerinde hem alışverişimizi 
yaptık hem de esnaflarımızı ziyaret 
ederek halkımızla sohbet ettik. Va-
tandaşlarımızın ilgisi bizleri ziyade-
siyle memnun ve mutlu ediyor.”
n AA

Emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 88 76
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ELEMAN ARANIYOR

Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.
Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/KONYA

Tel: +90 332 239 23 39   Cep: 0 554 612 18 21
Fax: +90 332 239 23 19

Firmamızda çalıştırmak üzere,
3 Dış Ticaret Bölümü Lise veya Üniversitenin ilgili 
bölümlerinden mezun,
3 İngilizceyi anlayabilen ve konuşabilen,
3 Askerlikten muaf yada tecilli
3 İletişimi ve diksiyonu düzgün,
3 Takım çalışmasına yatkın,
3 En Az B Ehliyetine sahip,
3 Dış Ticaret Satış ve Pazarlama Bölümü için İş 
Arkadaşı aranmaktadır.

 

Personel Taşıma ve Hizmet Aracı Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/516748
1-İdarenin
a) Adresi : Meram Yeniyol Üzeri No:31 42090 Havzan Mah. MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323227430 - 3323214627
c) Elektronik Posta Adresi : konyabolge@mgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet servis minibüsü, 1 adet binek otomobil, 4 adet kamyonet
   olmak üzere toplam 6 adet araç için Personel Taşıma ve Araç
   Kiralama Hizmet Alımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, 
   İşin bitiş tarihi 31.12.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Havzan Mahallesi Meram Yeniyol Üzeri No.31/A Meram/KONYA
b) Tarihi ve saati : 22.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Özel Sektör (Hastane personeli, fabrika personeli, öğrenci taşıma) ve Kamu kurum-
kuruluşlarının personel taşıma işleri benzer iş olarak kabul edilir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin Vakıfbank Keçiören Şubesi neznindeki 
TR070001500158007294059540 no.lu hesaba ihale döküman bedelinin yatırıldağına dair belge 
ile Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü muhasebe servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
METEOROLOJİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- TARIM VE 

ORMAN BAKANLIĞI METEOROLOJİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 881959

Hakk’a yürüyen Milli Eğitim Bakanlığı Eski Müsteşarı 
Abdullah Nişancı son yolculuğuna uğurlandı

Eski Müsteşar Nişancı
dualarla uğurlandı 

1928 Konya doğumlu olan Abdullah Nişancı, 
Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 

Merhumun cenazesi, 22 Ekim 2018 tari-
hinde Konya Hacı Veyis Camiinde namaz kılın-
masının ardından Üçler Mezarlığına defnedildi.  
Cenaze namazına Konya İl Milli Eğitim Müdü-
rü Mukadder Gürsoy’un yanı sıra çok sayıda 
seveni katıldı.  Memuriyete Konya Erkek Sa-
nat Atölyesi Şefi olarak başlayan Nişancı, Milli 
Eğitim Bakanlığının farklı kademelerinde uzun 
yıllar emek vermişti. Konya’mıza ve ülkemize 
çok büyük emekler veren Nişancı, 1975-1980 
yılları arasında Mesleki Teknik Öğretim Müs-
teşarlığı ve Bakanlık Müsteşarlığı görevlerinde 
bulunmuştu. Yenigün Gazetesi olarak merhuma 
Allah’tan rahmet diliyor; yakınlarına başsağlığı 
dileklerimizi iletiyoruz. 
n HABER MERKEZİ
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T.C.
ÇUMRA İCRA DAİRESİ

2018/655 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1.İhale Tarihi : 29/11/2018 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
2.İhale Tarihi : 20/12/2018 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
İhale Yeri : İçeriÇumra Mahallesi, Bozkır Caddesi, No:16 Tunahan Otopark
                             Yediemin Deposu. Çumra/KONYA

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 18.000,00 1 %1

  42J8887 plakalı, Fiat Doblo marka, 2002 model,beyaz 
renkli182B90003151805 motor no’lu, NM422300007014021 
şasi no’lu, ön camı çatlak, ön tamponda kırıkları olan, lastik 
durumu vasat, döşemeleri eski olan, ruhsatı olmayan, anahtarı 
olan vasıta.

1.İhale Tarihi : 29/11/2018 günü, saat 15:10 - 15:15 arası.
2.İhale Tarihi : 20/12/2018 günü, saat 15:10 - 15:15 arası.
İhale Yeri : İçeriÇumra Mahallesi, Bozkır Caddesi, No:16 Tunahan Otopark
                             Yediemin Deposu. Çumra/KONYA  

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

2 8.000,00 1 %18

42J0781 plakalı, Reno marka, 1993 model, R 1339 TSW 
tipli, benzin-lpg yakıtlı, beyaz renkli,C1J791R262353 Motor 
no’lu,TR011829 şasi no’lu, aracın bel altında yer yer çürükleri 
olan, lastik durumu kötü, camlar sağlam, ruhsatı olmayan, 
anahtarı olan hususi otomobil.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Örnek No: 25*

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 881981

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Elektrik-E-
lektronik Mühendisliği Bölü-
mü’ne bağlı Yapay Zeka ve 
Görüntü İşleme Topluluğu, 
yeni dönem projelerini gö-
rüşmek üzere bir araya geldi. 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
FakültesiHalil Cin Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
tanışma ve bilgilendirme top-
lantısına Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Cemil Sungur, Toplu-
luk Akademik Danışmanı Doç. 
Dr. Murat Ceylan, öğretim üye-
leri ve öğrenciler katıldı. Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ce-

mil Sungur’un kısa bir açılış ko-
nuşması yapmasının ardından, 
Topluluk Akademik Danışmanı 
Doç. Dr. Murat Ceylan, Yapay 
Zeka konulu bir sunum gerçek-
leştirdi. Ceylan, sunumunda, 
“Yapay Zeka Nedir”, “Yapay 
Zekanın Tarihi Gelişimi”, “Bü-
yük Veri (Big Data) Kavramı 
ve Yapay Zeka İlişkisi”, “Yapay 
Zeka ile Değişen Hayatlarımız”, 
“Uluslararası Rekabette Yapay 
Zekanın Yeri ve Global Ölçekte 
Yapay Zeka Yatırımları”, “Tür-
kiye’den Yapay Zeka Başlıklı 
İş İlanı Örnekleri”, “Topluluk 
Bünyesinde Gerçekleştirilecek 
Yapay Zeka Projelerinin Tanıtıl-
ması” başlıklı konuları ele aldı. 
n HABER MERKEZİ 

KTÜN’de yapay zeka konuşuldu

Ne güzeldir dostlarla çay, simit, 
sohbet; ya da tam alışverişin ortasın-
da acıktığı sinyallerini gönderen mi-
denizi bisküviyle, krakerle yatıştırmak. 
Bir pastaneye girdiğinizde fırından 
yeni çıkmış sıcacık poğaçaların yanı-
na az biraz da pasta ilave etmek, üs-
telik en sevdiğiniz çikolatalılardan… 

Hayatın rutininde kulağa gayet 
sıradan gelen bu manzara ne yazık ki 
bazılarımız için imkânsız görünüyor. 
Hayır, nedeni maddiyat değil; aksine 
imkânı olmasına rağmen ve canı çek-
tiği halde sağlığını tehlikeye atmamak 
uğruna yalnızca vitrinlere bakmakla 
yetinmek zorunda kalan yüzlerce 
insan… Onlar kim mi? Dünyada 

görülme sıklığı en yaygın alerjik kö-
kenli rahatsızlıklardan biri olan çölyak 
hastaları.

Çölyak hastalığını (Glüten Entero-
patisi) uzmanlar kısaca bağırsaklar-
daki sindirimi sağlayan villüs denilen 
yapıların bozulmasına sebep olan ve 
yiyeceklerin emilimini engelleyen; 
ince bağırsakta hasar meydana geti-
ren alerjik sindirim sistemi hastalığı 
olarak tanımlıyor. Genetik geçmişe 
sahip bu hastalık kişiyi ömür boyu 
sürecek bir diyete mahkûm ediyor. 
Hastalığın tek tedavisi buğday, yulaf, 
arpa ve çavdar gibi tahılların içinde 
bulunan glüten adlı maddeden uzak 
durmak; kronik bir rahatsızlık olduğu 

için bu ömür boyu uyul-
ması gereken bir diyet 
anlamına geliyor.

Ülkemizde Sağlık 
Bakanlığı’nın verdiği 
resmi rakamlara göre 
67.683 tanısı konmuş 
çölyak hastası mevcut. 
İşin içine bir de tanısı 
konmamışlar eklenirse 
sanırım buz dağının görünmeyen kıs-
mı az çok anlaşılabilir.  Zira bu raka-
mın 250.000 ila 750.000 arası olduğu 
tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde 
tam da bu konuyla ilgili 
Konya Çölyak Derneğine 
bir ziyaret gerçekleştir-
dim.

Derneğin kurucu-
su ve başkanı Şerife 
Hanımla yaptığımız 
sohbette Konya’nın çöl-
yak konusunda nerede 
olduğu hakkında bilgi 

aldım. Kendisi halkın hastalara yak-
laşımından ve tepkisinden rahatsız 
görünüyor ve defalarca anlatmalarına 

rağmen ön yargıları kıramadıklarını 
söylüyor. İnsanların çölyak hastalı-
ğını bulaşıcı ya da kanser gibi gör-
düklerini ve çoğunun bu rahatsızlığa 
sahip kişilerle aynı ortamda bulun-
maktan imtina ettiklerini dile getiriyor; 
oysa çölyak ne bir kanser türü ne de 
bulaşıcı. Tamam, bir ilacı yok fakat 
uygun beslenmeyle kişinin yaşam ka-
litesine veya sosyal hayatına hiç zarar 
vermiyor. Dernek başkanının yakın-
dığı bir diğer husus da valiliğe, kay-
makamlığa ve belediyelere defalarca 
başvurup görüşme talep etmelerine 
rağmen müspet bir cevap alamamış 
olmaları. 

Beklenti ve talepleriyse gayet ma-

kul ve mantıklı; onlar glütensiz ürün-
lerin yaygınlaşmasını, bu işle uğraşan 
firmaların glütensiz ürünler konusun-
da daha gayretli olmasını ve böylelikle 
fiyatların makul seviyelere çekilmesini 
istiyorlar; bir de İstanbul, Ankara gibi 
büyük şehirlerde hayata geçirilmiş 
olan glütensiz ekmek pişiren bir fırın... 

Umarım bu talepler yetkililere ula-
şır ve Konya’mıza değerli pek çok hiz-
metlerde bulunmuş büyüklerimiz, be-
lediyelerimizin değerli başkanları son 
derece duyarlı yaklaşımlarıyla, sadece 
şehrimizde sayıları binleri bulan has-
taların ve hasta yakınlarının yüzünü 
güldürecek adımları bir an evvel atar.

Bizden duyurması…

FARKINDAYIM ÇÖLYAK!

haber@konyayenigun.com
FATMA TUTAK

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
İlham Enveroğlu tarafından hazırla-
nan “Renksaz-Yolcu” resim sergisi 
sanatseverle buluştu. 66 eserin yer 
aldığı sergi sanatseverler tarafın-
dan büyük beğeni topladı. MEDAŞ 
Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen 
açılışa, Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Ka-
ğan Karabulut, Prof. Dr. Mehmet 
Okka, Fen Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Küçüködük, Güzel Sa-
natlar Fakültesi Dekan Yardımcıları 
Doç. Dr. Ahmet Dalkıran veDoç. Dr. 
Zuhal Türktaş, öğretim üyeleri ile 
çok sayıda sanatsever katıldı. Sel-
çuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, ser-
ginin açılışında yaptığı konuşma-
da,fakülte olarak eğitim öğretime 
başladıkları günden itibaren çalış-
malara hızla devam ettiklerini be-

lirterek, “Geçtiğimiz yıla baktığımız 
zaman bir yılda 813 faaliyetimiz var. 
2017-2018’de 213 sergi açılışımız 
gerçekleşti. 41’in üzerinde ulusal ve 
uluslararası düzeyde ödülümüz var. 
Sevgili sanatçı arkadaşlarımın başa-
rılarının devamını diliyorum.Sergi-
miz Konya’mıza ve üniversitemize 
hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini 
kullandı. Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, katılımlarından dolayı sa-
natseverlere teşekkür ederek, Güzel 
Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri-
ne çalışmalarında başarılar diledi. 
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
İlham Enveroğlu, Azerbaycan’da 
‘renksaz’ın‘renkçi, boyacı’ anlamın-
da kullanıldığını ifade etti. Açılış ko-
nuşmalarının ardından, sergi alanı 
gezildi. Büyük beğeni toplayan sergi, 
31 Ekim 2018 tarihine kadar ziyaret 
edilebilecek.   n HABER MERKEZİ 

‘Renksaz-Yolcu’ Resim 
Sergisi görücüye çıktı

NEÜ’de gerçekleştirilen Yerli ve Milli Üretim konferansında, yerli üretimin bir keyfiyet değil bir mecburiyet olduğu vurgulandı 

‘Üretmek zorundayız’
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

(NEÜ) Genç Ufuklar Topluluğu tara-
fından Yerli ve Milli Üretim konulu 
konferans düzenlendi.  Konferansa 
AK Parti Konya Milletvekili Gülay 
Samancı, NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, Konya Sanayi Oda-
sı Başkanı Memiş Kütükcü, Atiker 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Ali Atiker,  NEÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Önder Kutlu, NEÜ Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) 
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çetin, aka-
demisyenler ve diğer misafirler ka-
tıldı. 

Konferanstaki oturuma başkan-
lık eden NEÜ AKEF Dr. Öğr. Üyesi 
İbrahim Çetin açılış konuşmasında, 
bir şeyleri değiştirebilme gayretiyle 
yola çıkılırsa çok şeyin değişebile-
ceğini söyledi. Çağa ayak uydurma 
konusuna da vurgu yapan Çetin, 
gençlerin ülkenin geleceği olduğu-
nu hatırlattı. NEÜ Rektör Yardımcı-

sı Prof. Dr. Önder Kutlu da önem-
li isimleri NEÜ’de ağırlamaktan 
memnun olduklarını kaydederek 
programın verimli geçmesini te-
menni etti.

Konya Milletvekili Gülay Sa-
mancı hükümetin yerli üretim poli-
tikaları ile ilgili gençleri bilgilendirdi. 
Her konuda bağımsız olmak isteni-
yorsa kendi üretimimizi yapmamız 
gerektiği konusunu vurgulayan Sa-
mancı; “Kendi füzemizi, tankımızı, 
kendi savunma sanayi cihazlarımı-

zı, İHA’larımızı kendimiz üretmek 
zorundaydık. Sizlerin arasından çı-
kan gençlerle örneğin ASELSAN’a 
yazılım patentini kazandıran kar-
deşimiz ve ekip arkadaşları saye-
sinde yerli tank konusunda belli 
bir aşamaya gelindi.” diye konuştu. 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü ise konuşmasında şunları 
söyledi: “Bugün geldiğimiz noktada 
savunma sanayinde yakaladığımız 
başarı ile silahlı kuvvetlerimiz ül-
kemiz dışındaki coğrafyalarda da 

harekât yapabiliyor, teröristler tek 
tek milli silahlarla temizlenebiliyor. 
Ülkelerin istiklalini ve istikbalini 
yerli ve milli cihaz üretmek şekil-
lendiriyor. Yerli üretim bizim için 
bir keyfiyet değil bir mecburiyettir. 
Eğer başımız dik yaşamaya devam 
edeceksek, çocuklarımız bu ülkede 
hür ve bağımsız olarak yaşamaya 
devam edeceklerse biz kendi üreti-
mimizi her alanda gerçekleştirmek 
zorundayız.”
n HABER MERKEZİ 
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Türmak’ta uçan yumurta yarışması Armağan Koleji uluslararası arenada

Özel Türmak Okulları Fen Bi-
limleri zümresi 7.sınıf öğrencile-
rine 22.10.2018 Pazartesi günü 
‘Uçan Yumurta’ yarışması düzen-
lendi.

Konuyla ilgili olarak Özel Tür-
mak Ortaokulu Fen Bilimleri öğ-
retmeni Fatih Tokgöz, “22 Ekim 

Pazartesi günü 7.Sınıf öğrencile-
rimiz arasında ‘Uçan Yumurta’ 
yarışması düzenledik. Amacımız 
öğrencilerimize girişimcilik ruhu-
nu kazandırarak hava direncinin 
olumlu etkilerini gözlemletmekti.
Fen Bilimleri zümresinin jüriliğini 
yaptığı yarışmada Nisanur Gencer 

1.’lik,Meriç Şakir Demir ve Ahmet 
Talha Kılın. 2.’lik, Alperen Türk-
yılmaz ve Muzaffer Bilgiç 3.’lük 
ödülünü aldılar. Yarışmaya katkı-
lan öğretmen ve öğrenci arkadaş-
larımıza teşekkürlerimi sunarım” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Sosyal kulüp ve spor dalıyla 
öğrencilerini en güzel şekilde 
hayata hazırlamayı düstur edi-
nen Armağan Koleji, bu kapsam-
da önemli başarılara imza atıyor. 
Bunlardan biri de Armağan Ko-
leji uluslararası spor müsabaka-
larında boy gösterecek olması. 
Konuyla alakalı olarak beden 

eğitimi öğretmeni Kadriye Yıl-
maz, “Öğrencilerimizi bu yıl 1-4 
Kasım tarihlerinde yapılacak 
olan Antalya-Kemer Uluslarara-
sı Bocce turnuvasında Konya’yı 
temsil etmek üzere okulumuzda-
ki Bocce sahamızda hazırlıyoruz.
Bocce sporu çok bilinmemekle 
beraber, bilenler tarafından çok 

sevilen ve oynanırken çok eğle-
nilen bir spor dalı.Biçim olarak 
bowling sporuna benzetilse de 
aslında mantık olarak farklı.Boc-
cenin fiziki, mantıksal ve zihinsel 
açıdan çok faydası var.3 yıldır 
öğrencilerimizle bu sporu çalış-
maktayız” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Uluslararası İnternet Gazetecili-
ği ve Gazeteciler Derneği (UİGAD) 
Konya Temsilciği Yönetim Kurulu 
tanıtım toplantısı Konya İl Başkanı 
M. Ali Elmacı başkanlığında yapıldı

İnternet gazeteciliğini düzen-
leme denetleme ve bir çatı altında 
toplamak için İstanbul’da kurulan 
UİGAD Konya İl Temsilciliği Yöne-
tim Kurulu tanıtım toplantısı ger-
çekleştirildi. Konya İl Temsilcisi M. 
Ali Elmacı Başkanlığı’ndaki tanıtım 
toplantısı Aziziye Kafe’de yapıldı. 
Toplantıya; Başkan Vekili Mustafa 
Ekmekçioğlu, Başkan Yardımcıları 
Erkant Uysal, Servet R. Çolak, Yıl-
dız Doğruer Yemiş katıldı.  Konya İl 
Başkanı Elmacı, UİGAD’ın tanıtımını 
yaparak başladığı konuşmasında, Uİ-
GAD, Türkiye’de kurulmuş ilk inter-
net haberciliği derneklerinden birisi 
olarak öne çıktığını söyledi. UİGAD’ın 
Türkiye’de 50 ilde teşkilatlanmasını 
tamamladığı bilgisini veren Elmacı, 
Konya İl Temsilciliğinin de teşkilat-
lanmasını tamamlayarak çalışmalara 

başladığını aktardı.  Derneğin Kuru-
cu Başkanı ve Genel Başkanının İzzet 
Aydın, olduğunu söyleyen Elmacı, 
Genel Başkan Vekilinin Yasemin Yıl-
dırım ve Genel Sekreterinin de Sel-
çuk Taşdemir olduğu bilgisini verdi. 
Genel Başkan Aydın’ın ‘Tek oldu-
ğuma bakmayın, arkamda koca bir 
dünya var’ sloganıyla yola çıktığını 

sözlerine ekleyen Konya İl Temsilcisi 
Elmacı, UİGAD’ın amacını da anlat-
tı.  Dernek olarak internet alanında 
faaliyet gösteren medya ve yayın 
kuruluşlarını bir çatı altında topla-
mayı amaçladıklarını dile getiren 
Elmacı, “Medya ve yayın kuruluşları 
ile kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri ile arasında uyum-

lu çalışma tesis etmeye çalışacağız. 
Ayrıca bütün platformlarda internet 
yayıncılarının hak ve menfaatlerini 
korumak ve geliştirmek için çeşitli 
faaliyetlerde bulunmayı planlıyoruz. 
Bu anlamda her yayın kuruluşunun 
en az bir temsilci ile dernekte temsil 
edilmesini hedefliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

HİSDER’in Pazartesi Sohbetleri’nde Derbent İlçesinin doğal güzelliklerini ve hizmetlerini anlatan belediye 
başkanı Hamdi Acar, “Kültür ve turizm bölgesi ilan edilen Aladağ, Allah’ın bize büyük bir nimeti” dedi

‘Aladağ Allah’ın 
büyük bir nimeti’

Hikmet İlim ve Sanat Derne-
ği’nin bu haftaki Pazartesi Sohbet-
leri’nde “Derbent İlçesi ve Tarihi” 
gündeme geldi. HİSDER Sekreteri 
Muzaffer Tulukcu, Ahmet Keleşoğlu 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
sohbeti açış konuşmasında, dernek 
olarak bundan böyle her ay Kon-
ya’nın bir ilçesini ve tarihini tanıta-
caklarını belirterek buna Derbent’ten 
başladıklarını söyledi. Derbent Eği-
tim ve Kalkınma Derneği (DERKAD) 
Başkanı Av. Mustafa Acar, 2009’da 
kurulan derneğin amacının okumak 
isteyen Dertbentli gençlere burs ver-
mek ve rehberlik etmek olduğunu 
söyledi.  Derbent tarihi hakkında bilgi 
veren NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı ise, 
Derbent’le ilgili üniversite hocaları 
ile konunun uzmanlarının katıldığı 
bir çalıştay yapıldığını ve bu çalış-
tay sonucunda ortaya Derbent tari-
hiyle ilgili güzel bir kitap çıkacağını 
belirterek başladığı konuşmasında, 
Derbent isminin “Dargeçit” anlamı-
na geldiğini ve o yol güzergâhı ile 
bölgenin güvenliğini temin etmek 
için Selçuklu’dan başlamak üzere 
Osmanlı’ya kadar görevlendirilen ve 
vergiden muaf tutulan birliklere de 
derbent dendiğini söyledi. Derbent 
tarihinin eski çağlara kadar uzandığı-
nı ifade eden Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 
Elikesik Hanı ile günümüzde mevcut 
olmayan Derbent Hanı’nın da Al-
tınapa’dan başlayıp Doğanhisar ve 
Beyşehir ile Akşehir’e kadar uzanan 
yolun Derbent’ten geçtiğini kanıtla-
dığını ifade etti. 
DERBENT ERGENEKON’U ANDIRIYOR

Derbent Belediye Başkanı Ham-
di Acar’ın on yıldan beri Aladağ’ı 
“Konya’nın kayak merkezi” yapmak 
için gündemde tuttuğunu belirterek 

“Aladağ’ın bir başka önemli tarafı 
da yeşil bitki örtüsü ve orman ya-
pısının avantajını Derbent’in bugü-
ne kadar hayvancılıkta kullanıyor 
olmasıdır. Bir başka boyutu daha 
var. O da bizim Türk mitolojisindeki 
Ergenekon’dur. Derbent’in konumu 
özellikle Aladağ’dan baktığınızda 
fizikî olarak sanki Ergenekon” dedi.

Derbent’te biri merkezde diğeri 
Yassıhöyük olmak üzere iki höyük 
bulunduğunu ve tarihini eski tunç 
ile Roma dönemlerine kadar götür-
menin mümkün olduğunu belirten 
Çaycı, bunun Isparta/Yalvaç’taki Pi-
sidia Antik şehrine kadar uzandığını 
söyledi. 

ALADAĞ ALLAH’IN 
BÜYÜK BİR NİMETİ

Derbent Belediye Başkanı Ham-
di Acar ise, 1930’da belediyelik, 
1990’da da ilçe olan Derbent’in 
nüfusunun 4.300 kişi olduğunu 
belirterek göreve geldiği 2004 se-
nesinden bu tarafa Derbent’in, özel-
likle 2.400 rakımlı Aladağ’ın kış ve 
kayak turizmine açılması yönünde 
büyük çaba sarfettiklerini söyledi. 
Derbent’e ulaşımın Beyşehir yolu 

üzerinden 78 km.,Başarakavak yolu 
üzerinden ise 54 km.  olduğuna dik-
kati çeken başkan Hamdi Acar, yeni 
projeyle bu yolun genişletilmesiyle 
birlikte Konya’ya 25 dakikalık bir 
zaman diliminde ulaşılabileceğine 
de işaret etti. Aladağ Kayak Merke-
zi’nin fizibilitesi ile mastır planının 
hazırlandığını ve Kızılören’e kadar 
54.000.000 m2’lik alanlık bir bölge-
nin kış turizmine açılması yönünde 

ellerinden gelen gayreti gösterdi-
ğini belirten Acar, “Aladağ Allah’ın 
buraya verdiği büyük bir nimet. Bu 
nimetin çok yönü var. Tarih var, 
tabiat güzelliği var, yaz-kış doğa 
sporları var. 365 gün bu etkinlikler 
için Aladağ çok müsait. Nasılsınız 
dendiğinde ben, Derbent’te yaşa-
manın ayrıcalığını ve mutluluğunu 
hissediyorum, diyorum. Konya’da 
Karadeniz havasını ve yayla havasını 
Derbent’te hissederek yaşayabilirsi-
niz. Biz Derbet’i iki temel üzerine 
koymak istedik. İnsanımızın ihtiyaç 
duyduğu doğal güzellikleri ve yeşil 
dağ havasını Konya’mıza sunalım. 
Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu 
bölge kültür ve turizm bölgesi ilân 
edildi.” dedi. Acar ayrıca, Derbent’in 
sulama problemi halledilmesiyle 
birlikte hayvancılık ile süt ve gıda 
ürünleri ile meyvede marka olma-
yı da hedeflerine koyduklarını ifade 
etti. Soru-cevap kısmında görüş ve 
düşüncelerin dile gelirken sohbetin 
ardından konuşmacılara, derneğin 
teşekkür plaketleri takdim edildi. 
Sohbet, Kur’an tilavetiyle son buldu.  
n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın Okulları 
Diyarbakır’a açılacak

Toplu ve yüksek başarı felsefe-
siyle 34 yıldır eğitim hayatında ba-
şarının simgesi olan Nesibe Aydın 
Eğitim Kurumları, Eylül 2019’da 
eğitime başlaması planlanan Di-
yarbakır Okulları için çalışmalarına 
hız verdi.  

Uzun çalışmalar neticesin-
de büyük bir titizlikle hazırlanan 
mimari yapısı, öğrenciler için her 
türlü detayın düşünüldüğü proje-
si ile Diyarbakır’ın en donanımlı 
kampüsü olmaya aday Nesibe Ay-
dın Diyarbakır Okullarında inşaat 
çalışmaları son hızla devam ediyor. 
Diyarbakır’ın en merkezi ve en 
prestijli yerlerinden biri olan Dic-
le Kent ve 75 Cadde bölgesinde, 
12.000m2’lik bir alanda devam 
eden ve Mart 2019’da tamam-
lanması hedeflenen dev projenin 
içerisinde 80 derslik, kapalı – açık 
spor salonları, kapalı yüzme havu-
zu, konferans salonu, kütüphane-
ler, laboratuvarlar, yaklaşık 7.000 
m2’lik bir yeşil alan olacak. Kam-
püs çalışmalarının devam ettiği 
inşaat alanını ziyaret eden Nesibe 
Aydın Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın 
Mirkan Aydın, proje ile ilgili yap-
tığı açıklama da şunları söyledi; 
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları 
olarak 34 yıldır eğitim alanında 
büyük başarılara imza atıyoruz. 
Bu başarının en büyük sırrı planlı, 
disiplinli ve başarı odaklı eğitim 
felsefemizi, kurum olarak benim-
semiş olmamızdır. Ankara okul-
larımızın ardından, Antalya ve 
Konya okullarımızın son yıllarda 
göstermiş olduğu üstün perfor-
mans bu felsefenin bir sonucudur. 
Bu yıl faaliyete geçen Kocaeli ve 
Mersin okullarımızla birlikte, Ey-
lül 2019 eğitime başlayacak olan 

Diyarbakır Okullarımızın da bu 
başarıyı yakalayacağına yürekten 
inanıyorum. Diyarbakır’ın, Nesibe 
Aydın Okullarını heyecanla bekle-
diğini biliyoruz. Şuan ki en büyük 
çabamız Diyarbakırlı ailelere söz 
verdiğimiz gibi Eylül 2019 yılında 
okulumuzun eğitime başlamasıdır. 
Bugün görüyoruz ki bu sözümü 
tutacak, okulumuzu söz verdiği-
miz tarihte Diyarbakırlı velilerle 
buluşturacağız. Öğretmenlerimiz 
ve yöneticilerimizin önemli bir 
kısmı Ankara’daki okullarımızdan 
buraya atanacaklar. Ayrıca Diyar-
bakır’ın önde gelen öğretmenleri 
ile görüşmelerimizi yaptık ve onlar 
da bir sonraki sene kadromuzda 
olacaklar. Diyarbakır okulumuz, 
1.200 öğrenci kapasitesi ile sadece 
Diyarbakır’a değil, Tüm Türkiye’ye 
örnek olacak bir kampüs olacak. 
Bulunduğu her şehirde toplu ve 
yüksek başarının simgesi olan Ne-
sibe Aydın Okullarının, Anaoku-
lu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve 
Fen Lisesinin yer aldığı Diyarbakır 
kampüsünü, Diyarbakırlı veliler 
heyecanla bekliyor.
n HABER MERKEZİ

Yol-İş’ten Yazıcıoğlu’na 
hayırlı olsun ziyareti

Yol-İş Konya 1 Nolu Şube Baş-
kanı Mürsel Selbüz ve yönetim 
kurulu üyeleri, karayolları 3. Bölge 
Müdürlüğü görevine atanan Meh-
met Yazıcıoğlu’nu makamında zi-
yaret ederek, hayırlı olsun temen-
nisinde bulundular. Karayolları 3. 
Bölge Müdürü Turğut Aydın’ın 
Ankara’ya görevlendirilmesinde 
boşalan yere Mehmet Yazıcıoğlu 
getirildi. Türk-İş konfederasyonu 
çatısı altında sendikal faaliyeti-
ni sürdüren Yol-İş Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Mürs el Selbüz ve 
yönetim kurulu üyeleri,Karayol-
ları 3. Bölge Müdürlüğü görevine 
yeni atanan Mehmet Yazıcıoğluu 
makamında ziyaret ettiler. Ziyaret-

te kısa bir konuşma yapan yol-İş  
Konya 1 Nolu Şube Başkanı Mürsel 
Selbüz, “ Yeni göreviniz hayırlı ve 
uğurlu olsun. İnşallah hep birlikte 
Konya’ya yakışan güzel işlere imza 
atarız. “dedi. Ziyaretten dolayı 
memnuniyetini dile getiren Mü-
dür Yazıcıoğlu ise” Yol-İş Konya 1 
Nolu Şube Başkanı Mürsel Selbüz  
ve yönetim kurulunun bu anlamlı 
ziyareti memnun etti.Hep birlikte 
hizmetlerimize en iyi bir şekilde 
yapmak için çalışacağız. Kazanan 
hem ülkemiz, hemde Konyamız 
olacaktır.” Dedi.

Ziyaret sonunda günün anısına 
çektirilen toplu fotoğraf ile ziyaret 
son buldu. n HABER MERKEZİ

UİGAD tanıtım toplantısı yapıldı

Mirkan Aydın

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, 
Derbent ilçesi ile ilgili önemli bilgiler verdi.



Değerli Dostumuz, 
KONESOB 

Basın Müşaviri
Tevfik Pekçak’ın 

annesi
Hüsniye Pekçak’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına Allah’tan Sabr-ı 

Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

DSİ Bölge Müdürlüğü 
41. Şube Müdürü

Mehmet Sak’ın
vefatını üzüntü ile 

öğrendik. 
Merhuma Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine 
ve yakınlarına Allah’tan 

Sabr-ı Cemil niyaz 
ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KO-
NESOB) Basın Müşaviri ve Konya Gazeteciler Cemi-
yeti Üyesi Gazeteci Tevfik Pekçak'ın annesi Hüsniye 
Pekçak 77 yaşında  vefat etti. Merhume Hüsniye 
Pekçak’ın cenazesi dün öğlen namazına müteakip 
Hacıveyis Cami'nde kılınan cenaze namazının ardın-
dan sevenlerinin omuzlarında taşınarak Üçler Mezar-
lığı’na dualar eşliğinde defnedildi. Pekçak ailesini acı 
günlerinde Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Basın İlan 
Kurumu İl Müdürü Özden Konur, Konya Tabip Odası 
Başkanı Dr. Seyit Karaca, Konya Esnaf ve Sanatkar-
lar Odaları Birliği (KONESOB) bağlı oda başkanları ile 
Pekçak ailesinin yakınları ve sevenleri yalnız bırakma-
dı. Yenigün Gazetesi olarak merhume Hüsniye Pek-
çak’a Allah’tan rahmet, meslektaşımız Tevfik Pekçak 
başta olmak üzere Pekçak ailesine başsağlığı ve sabır 
dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sille Mahallesi eşrafından Devlet Su İşleri (DSİ) 
4. Bölge Müdürlüğü’nde 41. Şube Müdürü olarak 
görev yapan Mehmet Sak hayatını kaybetti. Merhum 
Mehmet Sak’ın cenazesi Sille Ak Camii’nde ikindi 
namazına müteakip kılınan cenaze namazının ar-
dından Sille Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına 
defnedildi. 64 yaşında ve 3 çocuk babası olan mer-
hum Sak’ın cenazesine KOP İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı, DSİ Bölge Müdürü Birol Çınar, Tarım ve 
Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza Diniz, 
Atiker Konyaspor As Başkanı Recep Çınar, Atiker 
Konyaspor As Başkanı ve Konya Mobilyacılar Odası 
Başkanı Mehmet Günbaş, Hadim Belediye Başkanı 
Ahmet Hadimioğlu, AK Parti Hadim İlçe Başkanı 
Saffet Duran ile Sak ailesinin yakınları ve sevenleri 
katıldı. Merhum Mehmet Sak’a Allah’tan rahmet, 
kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hüsniye Pekçak dualarla uğurlandı Mehmet Sak hayatını kaybetti
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Bir Yaban Erik Ağacı vardı, on bin-
lerce meşe ağacının içinde tek başına 
yaşayan... Dikenli dallarından başka 
kendini koruyacak bir tane bile silahı 
yoktu. Ne sohbet edecek bir arkadaşı 
ne bir eşi ne de kendine benzeyen bir 
tek ağaç vardı etrafında. Kimseye zarar 
vermeden, kimsenin dedikodusunu 
yapmadan, kimseye dert yanmadan 
yaşayıp giderdi.

Baharda papatyaların açmaya 
başlamasıyla birlikte o da; bembeyaz 
mı desem, hafif yeşile benzeyen ya da 
sarıyla karışık bir renk mi desem işte 
öylesine güzel, öylesine ekşimtırak çi-
çekler açardı yapraklarının arasından.

Baharın ilk müjdecisiydi Yaban 
Erik Ağacı... Arılar, ballarının tadını çe-
şitlendirmek için onun çiçeklerine de 
konarlardı. Kelebekleri kendine çeken 
bir güzelliği vardı Yaban Erik Ağacı’nın. 
Bülbüller de ziyaret ederlerdi sıklıkla...

Çiçekleriyle bir gelin gibi süzülen 
dallarını çocuklara ve kuzulara sergi-

ledikten sonra yavaş yavaş yemyeşil, 
küçücük, çiçekleri gibi ekşimtırak mey-
velere dururdu mayıs ayının ortalarına 
doğru. Çıtır çıtır bir tazelikle köy çocuk-
larına sunardı henüz çiçeği burnunda 
meyvelerini...

Başka meyve bilmezdi köyün 
çocukları. Ne elma ağacı vardı köyle-
rinde ne armut ağacı ne de başka bir 
meyvenin ağacı... Ömürlerinde, ne ki-
razın tadından ne de vişnenin adından 
haberdar olmamışlardı hiç. Portakal ve 
mandalina gibi meyvelerin varlığından 
bile habersiz yaşar giderlerdi, meşe 
ağaçlarıyla kaplı, küçücük, taş duvarlı, 
toprak damlı evlerden müteşekkil, ça-
murdan sokakları bulunan köylerinde... 
Uzak dağların başlarında, bir yaban ar-
mudunu (ahlat) bilirlerdi bir de kırmızı 
ve sarı renkte olan alıcı...

O çocuklar meyve dünyasını; Ya-
ban Eriği Ağacı’nın verdiği çiçeği bur-
nunda eriklerden ibaret sanırlardı.

Damaklarında, bir yıl önceki mayıs 

ayından kalma yaban 
eriğinin tadı olurdu ve 
her yılın mayısında bir 
önceki yıldan kalma ta-
dının etkisiyle, Yaban 
Erik Ağacı’na koşarlardı 
hep. Dedim ya o, henüz 
çiçeği burnunda meyve-
lerini cömertçe sunardı 
çocuklara...

Bundan başka, 
bembeyaz tüyleriyle kör-
pe kuzular hep onun gölgesine sığınır, 
tazecik körpe vücutlarını güneşin sı-
caklığından onun sayesinde korurlardı. 
Mis gibi kokan çiçeklerinin kokusuydu 
belki de kuzuları kendine çeken. Belki 
de yalnızlığıydı, kimseye zarar verme-
den, sevgi ve şefkatini kimsenin anla-
yamadığı bir duyguyla kuzulara ve köy 
çocuklarına verişi.....

Yaban Erik Ağacı, her yıl tekrarla-

dığı ve baharı doya doya 
herkese yaşattığı hayatını 
böylece sürdürür giderdi.

Kış gelince onun hatı-
rını soran olmazdı hiç. Ne 
kuzular gölgesine sığın-
mak için ona muhtaçtılar 
artık ne de çocuklar çiçeği 
burnunda meyvelerine... 
O, bir başına meşe ağaçla-
rının arasında, yapraklarını 
da rüzgara kaptırmış bir 

garip Yaban Erik Ağacı olarak titreye 
titreye baharın gelmesini beklerdi. Ne 
dibine bir miktar sıcak koyun gübresi 
döken olurdu ne de onu “sarmalasın, 
soğuktan korusun” diye gövdesine bir 
parça bez saran...

Papatyaların açmasıyla birlikte 
çocuklar ve kuzular, 1985’in Nisan’ın-
da yine koştular Yaban Erik Ağacı’nın 
mis gibi kokan çiçeklerini koklamaya 

ve gölgesinde güneşin sıcaklığından 
körpe vücutlarını korumaya...

Nefes nefese vardılar Yaban Erik 
Ağacı’nın yanına. Fakat o da ne? O, bu 
sene ne çiçeklerini açmış ne de yem-
yeşil yapraklarıyla kuzulara gölgelik ha-
zırlamıştı. Ne dallarında takat vardı ne 
yapraklarında ufak bir kıpırtı... Sadece, 
havalar ısınmaya başlarken özündeki 
azıcık canını dışarıya salmak istemiş, 
tomurcuğa durmuş ama mecali onları 
çiçeğe dönüştürmeye dahi yetmemişti 
ne yazık ki... Gövdesinde oluşan yara-
dan, damarlarında dolaşan “kanını”, 
“erik yağı” şeklinde dışarıya çıkarıver-
mişti.

Çocuklar, gözlerinden süzülen yaş-
larla birlikte, “erik yağları”nı toplayıp bir 
kutunun içine doldurdular. Yaban Erik 
Ağacı ölürken bile çocuklara faydalı 
olsun diye yağlarını içinde saklamamış 
ve dışarıya çıkarmıştı. Biliyordu ki ço-
cuklar; yırtılan defterlerini ve kitaplarını 
yapıştırmak için o yağı kullanıyorlardı.

Erik Ağacı, çocukları boynu bükük, 
kuzuları gölgesiz bırakıp, hayatını böy-
lece noktalayıvermişti.

Bundan gayrı ne kuzular gölge-
sinde uyuyabilecek, vücutlarını ona 
yaslayabilecek ne de meyveye hasret 
çocuklar baharı bekleyip daha çiçeği 
burnunda tattıkları meyvesini tadabile-
ceklerdi...

Ne yazık ki Yaban Erik Ağacı, sev-
gisizlikten midir, vefasızlıktan mıdır 
bilinmez, hayata veda edip gidivermişti 
o kışın ortasında. Asıl kıymeti de o öl-
dükten sonra anlaşılmıştı.

Tıpkı, nice değerlerimizi yaşarken 
horlayıp, öldükten sonra göklere çıkar-
dığımız gibi... Yaban Erik Ağacı’nın da, 
kuru dallarına bakıp bakıp geçmişteki 
anılarını sıcak tutmak için ismini kulla-
nıyorlar şimdi. Zaman zaman da duy-
gusallaşıp gözyaşı dökerek...

Yaşarken değer vermediklerimize, 
öldükten sonra değer vermişiz ne an-
lamı var?

YABAN ERİK AĞACI

Selçuklu Belediyesi ilçenin farklı 
noktalarına mahalle halkının ihti-
yaçları doğrultusunda nitelikli tesis-
ler kazandırmaya devam ediyor. Bu 
kapsamda Yükselen Mahallesi’nde 
yapımı tamamlanan Yükselen Sos-
yal Tesisi ile Yükselen, Sulutas, Sille 
Ak, Eğribayat, Yazıbelen, Dağdere 
Mahallerine yapılan suni çim sahalar 
düzenlenen törenle açıldı. 

Açılış programına Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Mithat Büyükalim, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer, Ak Parti İl 
ve İlçe Teşkilatı üyeleri, belediye 
başkan yardımcıları, meclis üye-
leri , Selçuklu Muhtarlar Derneği 
Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Bilecik 
Mahalle Muhtarı Mustafa Uysal ve 
vatandaşlar katıldı.   Selamlama  
konuşması yapan Yükselen Mahal-
le Muhtarı Mustafa Uslu, “Yükselen 
Mahallesi’ne kazandırılan sosyal te-
sis ve halı sahadan dolayı Selçuklu 
Belediyesi’ne teşekkür etti ve ya-
pılan yatırımların mahalle halkına 
hayırlı olmasını diledi. 

ÖZER, “İLK GÜNKÜ AŞKLA 
ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ” 
AK Parti belediyeciliği ile birlikte 

şehirlerde hizmet çıtasının yükseldi-
ğini ifade eden Ak Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer,”Bun-
dan 17 yıl önce Ak Partisiz yıllarda 
Konya’da 6 adet suni çim saha açılışı 
gerçekleşse gerçekten şehrin önem-

li bir gündem maddesi haline gelir-
di. Mahalle bazlı sosyal tesisler ise 
henüz hiçbirimizin alışık olmadığı 
birtakım kavramlardı. Fakat bugün 
geldiğimiz noktada Konya’da ne ka-
dar çim saha var, gençlerimize, ka-
dınlarımıza ve yaşlılarımıza yönelik 
ne kadar sosyal tesis var emin olun 
bizler de artık sayısını bilmiyoruz. 
Aslında bu hizmet noktasında Ak 
Parti belediyeciliğinin gelmiş oldu-
ğu noktanın en önemli göstergesi” 
dedi.

BÜYÜKALİM, “TEK GAYEMİZ 
İNSANIMIZIN MUTLULUĞU” 

AK Parti’nin fiziki, sosyal ve kül-
türel belediyeciliği başarıyla sürdür-
düğünü ve insana hizmet odaklı hiz-
metler üretildiğini ifade eden  Konya 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Mithat Büyükalim,” Bütün gayemiz 
insanımızın mutlu olması. Bu nok-
tada ekonomik ve dış baskılara rağ-
men birçok vizyon proje de hayata 
geçirildi. Bugün de güzel bir eserin 

açılışında bir aradayız. Açılışı yapılan 
tesis ve suni çim sahaların mahal-
lelerimize hayırlı olmasını diliyor, 
Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür edi-
yorum” dedi.

YATIRIMLAR HAYATI 
KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı bütün yatırımların 
vatandaşlarla istişare sonucunda or-
taya çıkarak hizmete sunulduğuna 
vurgu yaparak, “Sadece Yükselen 
Mahallemizdeki sosyal tesis ve halı 
saha değil aynı zamanda Sulutas, 
Sille Ak, Yazıbelen, Eğribayat ve 
Dağdere Mahallelerimize de yaptığı-
mız yatırımların toplu açılışını bura-
dan yapıyoruz. Çok şükür sizlerden 
aldığımız güçle teşkilatlarımızla, 
muhtarlarımızla birlikte pek çok hiz-
meti üretiyoruz ve üç haftadır açılış-
lar yapıyoruz. Merkezde 4 anaokulu-
muzun açılını yaptık ve Milli Eğitim 
Müdürlüğüne teslim ettik eğitime 
başlandı. Üç ana okulumuzun da 

yapımı devam ediyor onları da kısa 
sürede bitirip teslim edeceğiz. Geç-
tiğimiz hafta Sancak Mahallemizde 
Trafik Eğitim Parkımızın açılışını 
yaptık. Trafik Parkı da Konya’da bir 
ilk oldu burada aileler hem çocuk-
larıyla birlikte vakit geçirirken aynı 
zamanda Milli Eğitim ve Trafik Şube 
Müdürlüğü ile iş biriliği halinde bü-
tün ilk okul 4.sınıfta okuyan çocuk-
larımıza hem teorik hem de uygu-
lamalı olarak trafik eğitimini verme 
imkanımız olacak. Şimdi burada 
sosyal tesisimiz ve halı sahalarımızı 
hizmete açıyoruz. Tüm bu hizmetle-
rimizi teşkilatımız, muhtarlarımız ve 
vatandaşlarımızla istişare düsturuy-
la gerçekleştiriyoruz. Yapılan yatırı-
mımızın Yükselen Mahallemiz için 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
diye konuştu. 

Açılışın ardından protokol üye-
leri mahalleye kazandırılan sosyal 
tesiste incelemelerde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Telgrafçı Hamdi Bey 
mezarı başında anıldı

Cumhur İttifakı sürüyor,
yerelde ittifak olmayacak

Partisinin grup toplantısında 
konuşan MHP Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli, “Parti olarak 31 Mart 
2019 mahalli idareler seçimlerine 
yönelik herhangi bir ittifak bek-
lentimiz, ittifak arayışımız, ittifak 
niyetimiz geldiğimiz bu aşamada 
artık kalmamıştır. Kendi yolumuzu 
sadece kendimiz çizeceğiz” dedi. 
Bahçeli grup toplantısı sonrası yeni 
bir açıklama yaparak “Cumhur it-
tifakı duruyor, yerelde ittifak yok. 
Her seçim bölgesinde kendi ada-
yımızı açıklayacağız. İstanbul’da 
aday çıkaracağız. MHP olarak artık 
kendi göbek bağımızı kendimiz 
kesmeye hazırız.  Hiçbir ittifak bir 
tarafın reddedilmesi ile geri adı-
ma zorlanması ile yok sayılmasıyla 
önermelerinin görmezden gelin-
mesiyle ayakta kalınmayacaktır. 
Hiçbir ittifak pozisyon hatırlatma-

sıyla zamana oynamayla varlığını 
devam ve idare edilmeyecektir. 
Heyetler görüştü görüşmedi yasal 
zemin vardı yoktu tartışmalarına 
son vermenin vakti gelmiştir. Bu 
kronikleşmiş süreci uzatmanın 
anlamı ve alemi yoktur. Parti ola-
rak 31 Mart 2019 mahalli idareler 
seçimlerine yönelik herhangi bir 
ittifak beklentimiz, ittifak arayışı-
mız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu 
aşamada artık kalmamıştır. Zoraki 
görüşmelerle bir yere varmanın 
imkanı olmayacaktır. Oyalanma-
ya umutlarla oynamaya lüzum da 
yoktur. Kendi yolumuzu sadece 
kendimiz çizeceğiz. 31 Mart 2019 
seçimlerine kendi adaylarımızla 
kendi amblemimizle katılıp her 
seçim bölgesinde demokratik mü-
cadelemizi yapacağız” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ

Karatay Müftülüğü Bedir Kız Kuran Kursu bünyesinde Robot Eğitim Laboratuvarı açıldı. 
Proje kapsamında öğrenciler hafızlık eğitimlerinin yanında yazılım eğitimi de alacaklar

Hafız yazılımcı yetişecek

Din ve ilim eğitimi yeniden bir-
leştiren Karatay Müftülüğü Bedir 
Kız Kuran Kursu bünyesinde Robot 
Eğitim Labaratuvarı açıldı.

Gerçekleştiren programa Vali 
Yakup Canbolat, Karatay Kaymaka-
mı Selim Parlar, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Hasan 
Kılca, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli,  Konya İl Müftü-
sü Ahmet Poçanoğlu,  Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Bü-
yükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami 
Küçüktığlı, İl Milli Eğitim Müdür  
Yardımcısı Servet Altuntaş, Kara-
tay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Büyükmanav, Karatay İlçe Müftüsü 
Mehmet Akpınar, İl Müftü Yardım-
cıları ile çok sayıda davetli ve öğrenci 
katıldı. Açılan merkezde Hafız Yazı-
lımcı yetişecek. 

İŞİ EHLİNE TESLİM 
ETMEK GEREKİYOR 

Programın konuşan Konya İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, “ Alla-
hın dini iman, ilim ve cihat üzerine 

kurulmuş bir dindir. İman, ilim ve 
cihat üzerine İslam  öyle bir varoluş 
, varoluş imkanı dünyada sergile-
miştir ki, varoluşun temel direkle-
ri adalettir, ihsandır ve liyakattir. 
Yani işi ehline teslim etmektir. Be-
dir Gençlik Derneğine, Bedir Ku-
ran Kursuna ve hayırseverlerimize 
destekleri ve gayretlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. Bu merkezimin 
açılışı önemli ve yeniden dönüşün 
bir işareti olarak görüyorum. Açılışa 
katılan tüm misafirlerimize teşek-
kür ediyorum” dedi.

MERKEZİMİZ HAYIRLI 
UĞURLU OLSUN 

Hayırsever Mustafa Böyet  de 
firma olarak katma değeri yüksek , 
marka olacak şekilde hizmet ettik-
lerini belirterek,” 5 adet firmamız 
ile ülkemize katma değeri yüksek, 
marka olacak şekilde hizmet etme-
ye çalışıyoruz.  Bugün burada bu 
kursumuza Robot Eğitim Merkezi-
mizin kurma amacı bayan kardeşle-
rimizin evlerinde iş yerlerine hizmet 
edebilecek konuma gelmesi lazım.  
Burada kodlama sistemini öğrenip, 

bilgisayardaki kodlama sistemi ile 
evinden uzaktaki robotu ayarlaya-
bilecek konuma gelmesi lazım. Kız 
çocuklarımız evlerinde hem çocuk-
ları ile ilgilenirken, firmalarla iletişim 
kurabilir. Merkezimiz hayırlı uğurlu 
olsun” dedi. BEDİR Gençlik Derneği 
Başkanı Hasan Hüseyin Biçer de , 
“  Bizler Müslümanlar olarak inan-
cımız ve güzel hasretlerimiz nedeni 
ile her zaman şeytan ve yoldaşları-
nın bir numaralı  hedefleri olmuştur.  
Çağımızda büyük teknolojik geliş-
meler büyük katkı sağlarken, şeyta-
na da güçlü silahlar vermektedir. Bu 
noktada kendimizi ve evlatlarımızı 
kuran ahlakı ve peygamber efen-
dimizin SAV sünneti üzerine eğit-
mek, teknolojiyi insanlığın hayrına 
olacak şekilde üreten ve kullana bir 
nesil yetiştirmekten başka kurtuluş 
yolunun olmadığının bilincindeyiz.  
Din ve İlim eğitimin yeniden birleş-
tirerek açtığımız, Robot Eğitim La-
boratuvarı Hafız Yazılımcı projemiz 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

PTT’nin 178. kuruluş yıldö-
nümü Konya’da PTT Başmüdür-
lüğünce organize edilen çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. Konya PTT 
Başmüdürü Akın Akıncı “Evrensel 
Posta Hizmeti sunma sorumluluğu 
ve 178 yıllık tecrübenin verdiği gü-
ven ile hep birlikte kuruluşumuzu 
daha da ileriye taşımanın gayreti 
içinde olacağız” dedi. 

PTT’nin 178. kuruluş yıldönü-
mü PTT Konya Başmüdürü Akın 
Akıncı ve yanındaki heyetin Vali 
Yakup Canbolat’ı makamında zi-
yaretiyle başladı. Daha sonra PTT 
Konya Başmüdürü Akın Akıncı 
makamında basın mensuplarıyla 
buluşarak 178. yıl kuruluş yıldönü-
mü münasebetiyle açıklamalarda 
bulundu.

Başmüdür Akıncı, “1840 yılın-
dan bu yana kesintisiz bir şekilde 
halkımıza hizmette bulunan ku-
ruluşumuz, 23 Ekim 2018 tarihi 
itibariyle 178 başarılı yılı geride 
bırakmanın haklı gururunu yaşa-
makta olup, çağdaşlaşmanın bir 
gereği olarak her geçen gün de-
ğişim ve gelişim içerisinde hizmet 
vermeye devam etmektedir.. Kon-
ya PTT Başmüdürlüğü sorumlluk 
sahasında otomasyona açık 20 

merkez,74 Şube ve 67 acenta ol-
mak üzere 170 iş yerinde toplam 
896 çalışanı ve 83 adet PTTmatik 
ile PTT hizmetleri verilmektedir. 
Bu zamana kadar verdiğimiz hiz-
metler ve yaptığı projeler, bundan 
sonra yapacaklarımızın habercisi-
dir. 

Tüm dünyada haberleşme ve 
iletişim alanında yaşanmakta olan 
baş döndürücü gelişmeleri aynı 
anda takip ederek uygulamaya 
koymayı hedefleyen bir kurum ola-
rak Evrensel posta hizmeti sunma 
sorumluluğu ve 178 yıllık tecrübe-
nin verdiği güven ile hep birlikte 
kuruluşumuzu daha da ileriye ta-
şımanın gayreti içerisinde olacağız 
“ dedi.

PTT Alaaddin Başmüdürlü-
ğünde programda ise 178 sırayı 
alan müşteri Selim Kurucu’ya PTT 
Başmüdürü Akın Akıncı tarafından 
çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. 
Etkinliğin sonunda ise Telgrafçı 
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın Kon-
ya Musalla mezarlığında bulunan 
kabri ziyaret edildi. Burada yapılan 
etkinlikte ilk önce mezara çiçek ko-
nuldu ve ardından dua yapılarak 
program sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu’da 7 yatırımın açılışı yapıldı

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Ahmet Poçanoğlu Mustafa Böyet Hasan Hüseyin Biçer
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Atiker Kon-
yaspor’un Ku-
zeyli Savaşçısı. 
Sessiz sedasız 
transfer olduğu 
Konyaspor’da 
her geçen gün 
ortaya koyduğu 
performansla 
takımın sim-
gelerinden biri 
olmaya devam 
ediyor. Hem 
savunmada 
hem hücumda 
‘doğru zaman-
da doğru yerde’ 
olma konusun-
da çığır açma-
yı sürdürüyor. 
Öyle ki Süper 
Kupa finalinin 
son dakikasın-
da rakip ceza 
sahasında pe-
naltı kazandı-
rırken de göre-
biliyoruz onu, 
yerini kaybeden 
savunma oyun-
cusunun kade-
mesinde de

Jens Jonsson. Sahada basmadık 
yer bırakmayacak kadar mücadele-
ci, kaybedilen maçtan sonra bütün 
tribünleri tek tek dolaşarak taraftarı 
alkışlayacak kadar alçak gönüllü. 
Özellikle son dönemde sergilediği 
performansla taraftarın gönlünde taht 
kuran Jens Jonsson Yeşil Beyaz Konya 
dergisine konuştu ve uyardı: Taraftar 
hazır olsun. Çok parlak bir sezon olabi-
lir.

2016/2017 sezonu başında klasik bir 
Aykut Kocaman transferi olarak katılmış-
tı takıma. İlk sezonunda gösterişsiz oyu-
nu nedeniyle çok dikkat çekemedi belki. 
Kabus sezonuna ise sakatlıklarla başladı. 
Ancak geçen sezonun ikinci yarısından 
itibaren kadronun vazgeçilmezlerinden 
biri oldu. Bu sezona ise muazzam bir 
başlangıç yaptı. Bitmek bilmeyen enerji-
si, hücumda ve savunmadaki olağanüstü 
mücadelesi ile taraftarın gönlünde taht 
kurdu.  Acımasız şov dünyası içinde sade 
futbolu ile kendine sarsılmaz bir yer edin-
meyi başaran Jens Jonsson Yeşil Beyaz 
Konya dergisine konuştu. 

12 YIL AYNI TAKIMDA OYNADIM
Danimarka’nın ikinci büyük şehri olan 

Aarhus’da doğdum. Konya’ya gelinceye ka-
dar da orada yaşadım. Her çocuk gibi spora 
çok ilgiliydim. Hem futbolu, ham de bas-
ketbolu çok seviyordum. Mutlu bir çocukluk 
dönemi geçirdim diyebilirim. 

Futbolla 4 yaşında tanıştım. Şehrimizin 
bir takımı vardı (Aarhus GF). Oranın alt ya-
pısında futbol oynamaya başladım. İlk okula 
başladığımda okul arkadaşlarım da futbol 
oynuyordu. Onlarda şehrimizin takımına 
bağlıydı. Onlarla birlikte devam ettim. 12 
yaşından itibaren de şehrimizin takımının 
alt yaş kategorilerinde forma giymeye baş-
ladım. Konyaspor tarafından transfer edi-
linceye kadar o takımda oynamaya devam 
ettim. Danimarka milli takımının da bütün 
alt yaş gruplarında forma giydim. 12 yıl aynı 
takımda kaldım ve açıkçası gitmek istiyor-
dum artık. Farklı takımlardan teklifler aldım 
ancak hiç biri aklımda olan değildi. Tabi Kon-
yaspor’dan teklif alınca bunun benim açım-
dan en iyi seçenek olduğunu düşündüm. Ve 
Konyaspor’a gelmiş oldum. Adaptasyon sü-
recinde de pek sorun yaşamadım.

KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSETTİM
Konyaspor’daki ilk yılım harikuladeydi. 

Muhteşem bir sezon geçirdik. Türkiye Kupa-
sı’nı kazandık. Benim açımdan da ne kadar 
isabetli bir seçim yaptığımın kanıtıydı. 23 
yıldır aynı şehirde 12 yıldır da aynı takım-
da oynuyordum. Böyle bir durumdan sonra 
Konyaspor gibi huzurlu ve başarılı bir orta-
ma gelmiş olmak beni çok mutlu etti. 

Gelir gelmez aile ortamını hissetmiş-
tim. Kulübün şartları oldukça memnuniyet 
vericiydi. Ayrıca hayatım boyunca Aykut 
Kocaman kadar iyi ve bakış açısı çok özel 
bir hoca ile çalışmamıştım. Bu nedenle 
kendimi ayrıca şanslı hissettim. Burada 
her şey profesyonelce işliyor. Çok iyi te-
sisler var. Kulüp profesyonelleri bize çok 
yardımcı oluyor. Özellikle tercüman Yu-
nus ve takım direktörü Seçkin bana hep 
yardımcı oldu. 

SAKATLIK SÜRECİM ÇOK ZOR GEÇTİ
Geçen sezon bizim açımızdan çok 

zorlu geçti. Benim açımdan da zorluy-
du. Aslında sezona iyi başlamıştık ve 
Süper Kupa’yı kazandık. Ama bu başa-
rıyı sürdüremedik. Tabi yeni bir hoca 
vardı, yeni oyuncular gelmişti. Onla-
rın adaptasyon süreci ile birlikte zorlu 
bir sürece girdik. Üst üste aldığımız 
mağlubiyetlerle düşme hattına kadar 
geriledik. Ben de sezonun hemen 
başında sakatlandım. 3 aya yakın bir 
sakatlık durumum oldu. Sahalardan 
uzak kaldım. Benim için kötü bir dö-
nemdi. Daha sonra Sergen hoca ile 
birlikte toparladık. Ben de süre al-
maya ve performansımı artırmaya 
başladım.

ÖZEL BİR SIRRIM YOK

Futbol anlamında son 2 yılda kendimi 
geliştirdiğimi düşünüyorum. İlk sezon yeni 
bir kültür, yeni bir ülke, adaptasyon süre-
ciydi. Geçen sezon da sezona sakatlıkla 
başladım. İkinci yarı ile birlikte Sergen hoca 
geldi.  Onunla birlikte futbolumun geliştiğini 
düşünüyorum. Kendime güvenim arttı. Per-
formansımı daha yukarı çektiğimi ve daha da 
yükseltebileceğimi düşünüyorum.  Sahanın 
her yerinde olmaya ancak doğru zaman-
da bunu yapmaya çalışıyorum. Bu benim 

özelliğim. Ekstra bir sırrım yok. Sadece çok 
mücadele edip doğru zamanda doğru yerde 
olmayı istiyorum.

TARAFTARA BÜYÜK BAĞLILIK 
HİSSEDİYORUM

Konyaspor taraftarının gönlümde ayrı 
bir yeri var. Danimarka’da taraftar açısından 
güçlü takımlar var. Eski takımımın taraftar 
grubu da fena değildi. Ancak Konyaspor 
taraftarı çok farklı bir seviyede. Kazandığı-
mız ya da kaybettiğimizde, iç sahada ya da 

deplasmanda bize sürekli destek oluyorlar. 
Her karşılaştığımızda bizi motive etmeye ça-
lışıyorlar, sokakta gördüklerinde ilgi gösteri-
yorlar. Bu yüzden onlara karşı büyük bağlılık 
hissediyorum. Bu yüzden bazın maçtan son-
ra tek başıma tribünleri dolaşıp onları alkışlı-
yorum. Onlara en azından bu şekilde teşek-
kür etmek istiyorum. Zamanlarını ayırıyorlar, 
paralarını harcıyorlar, binlerce kilometre yol 
gelip bizi destekliyorlar. Ben de bu davranışa 
karşı onların yanlarına kadar gidip teşekkür 
ediyorum. 

YENİ KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM
Planlarım yok ancak kendime ait hedef-

lerim var. Öncelikli hedefim seviyemi ola-
bildiğince yukarıya çıkartmak. Konyaspor’da 
olmaktan mutluyum. Yeni kupalar kazanmak 
istiyorum. Yeniden en azından üçüncülüğü 
istiyorum. Kontratım bittikten sonra da bura-
da devam etmeyi arzu ediyorum.

PARLAK GÜNLER BİZİ BEKLİYOR
Bu sezonun parlak geçeceğine inanıyo-

rum. Oturmuş bir kadromuz var. Yeni arka-
daşlarımız da takıma çabuk uyum sağladı. 
İyi bir teknik direktör önderliğinde lige iyi 
bir başlangıç yaptık. Daha iyisi de olabilirdi. 
Bu bize özgüven kazandırdı. Bu ciddiyetle 
devam edersek parlak günler bizi bekliyor. 
Ciddiyetimizi kaybedersek yenilgi kaçınıl-
maz tabi. Bu sezon dış sahada daha fazla 
puan topladık. Bizim en önemli hedefimiz 
hem içerde hem dışarıda kazanmak. İç sa-
hada güçlü takımlarla oynadık. Bursaspor ve 
Fenerbahçe güçlü takımlar. Ancak bundan 
sonraki süreçte iç sahada daha fazla puan 
toplayacağımızı düşünüyorum.

TÜRKİYE ADINA OYNAMA 
FİKRİ BANA UZAK

En büyük hayalim Danimarka milli takı-
mına çağırılmak. Böyle bir beklentim var mı 
derseniz pek umutlu değilim açıkçası. Benim 
oynadığım bölgede forma giyen oyuncular 
açıkçası çok iyi oyuncular. Ancak bir gün tek-
lif alırsam benim için büyük mutluluk olur. 
Olmazsa da hayatıma devam ederim. 5 yıl 
sonunda Türk vatandaşlığına geçip Türkiye 
için oynama fikri bana uzak geliyor. Dani-
markalı bir adamın Türk milli takımında oy-
naması garip gelebilir insanlara. Pek uygun 
bir durum görünmüyor. İdolüm yok. Farklı 
stillerde pek çok oyuncuyu yakından takip 
ediyorum. Kendimi özdeşleştirebileceğim 
kimse yok. Kante şu anda benim oynadığım 
bölgenin en iyisi. Onun gösterdiği perfor-
mans bana ilham veriyor.

KONYA’DA OLMAKTAN MUTLUYUM
Konya çok huzurlu bir şehir. Burada çok 

mutluyum. Kız arkadaşımla birlikte yaşıyo-
rum Konya’da. Beraber şehri geziyoruz. İn-
sanlar çok sıcakkanlı. Bize büyük ilgi gösteri-
yorlar. Bu yüzden burada yaşamaktan dolayı 
çok mutluyum.  
n YUNUS ALTINBEYAZ/MUHAMMED SAYDAM

Konyaspor’un Kuzeyli 
Savaşçısı: Jens  Jonsson
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Abdullah Avcı: Konyaspor ligin değerli takımlarından
Atiker Konyaspor’un Cumartesi 

günü kendi sahasında karşılaşacağı 
Medipol Başakşehir, bu maçın ha-
zırlıklarına başladı. Yapılan antren-
man öncesi açıklamalarda bulunan 
İstanbul ekibinin Teknik Direktörü 
Abdullah Avcı, Konyaspor’un güçlü 
bir ekip olduğunu ve maçın zor ge-
çeceğini ifade etti.

“DAHA ZOR BİR 
MÜSABAKA BİZİ BEKLİYOR”
Abdullah Avcı, Kayserispor gali-

biyetiyle takımın moralinin yeniden 
yükseldiğinin altını çizerek Atiker 
Konyaspor karşılaşmasıyla ilgili 
olarak, “Daha zor bir müsabaka 
bizi bekliyor. Konyaspor ligin de-
ğerli takımı ve değerli bir hocaları 
var. Oyuncu kalitesi var, sert, fizik 
kalitesi yerinde, birebirlerin daha 

fazla olabileceği bir oyun bizi bekli-
yor. Buna hazırlanmaya çalışıyoruz. 
Hem zihinsel hem de daha doğru 
odaklanarak, planlı ve organize şe-
kilde hazırlanmamız gerekiyor. Haf-
ta sonundaki ciddi karşılaşmaya ha-
zırlanıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Deneyimli teknik adam, ligdeki 
rakiplerinin haftayı kayıplarla kapat-
masını ise “Sonuçlar bazen bizimle 
bazen de rakiplerle ilgili oluyor. 3 
senedir şampiyonluğun içindeyiz 
ve sonuna kadar kovalıyoruz. Bu 
sene zaman kaybetmeden erken 
yol alarak hareket etmek istiyoruz 
ama ligde her maç ve her rakip zor. 
Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Trab-
zonspor, Galatasaray puan kaybe-
debiliyor. Biz de kaybedebiliyoruz. 
Ligde bunlar yaşanacaktır. Her takı-

mın amacı ve hedefi var” sözleriyle 
değerlendirdi. 

ARDA TURAN YORUMU
Avcı, Spor Toto Süper Lig’de 

10. haftada deplasmanda oynaya-
cakları Atiker Konyaspor mücade-
lesinde Arda Turan’ın sahada olup 
olmayacağı yönündeki soruya ise 
şu yanıtı verdi: “Henüz Arda ile ilgili 
planlama yapmadık. Sezon başında 
bizimle olamadı ve hazırlık maçı 
oynamadı. Çok iyi giderken sakatlık 
yaşadı. Adım adım sakatlanmadan 
uzun şekilde kendisinden nasıl fay-
dalanacağımızın planlamasını ya-
pıyoruz. Bu hafta oyun Arda’ya göre 
akmadı. Onun için böyle bir tercih 
kullanmadık. Hem bizim hem de 
Türk futbolu için değerli bir oyuncu. 
Biz onu sahada tekrar iyi performan-

sıyla görmek istiyoruz. İnşallah da 
göreceğiz.”
“EMRE BU HAFTA OLMAYACAK”

Abdullah Avcı, takım kaptanı 
Emre Belözoğlu’nun sakatlığının 
devam ettiğini aktararak, şunları 
kaydetti: “Emre bu hafta olmaya-
cak. Adım adım takip ediyoruz. 
Önümüzdeki hafta başı konuşsak 
daha sağlıklı olur,  durumu çok net 
değil. Bizde sistem aynı, oyuncu-
lar aynı. Sistem bazen rakibe göre 
oyunun içinde değişebiliyor. Orta 
sahada oyuncu sayımız fazla. Emre 
bizim için çok değerli bir oyuncu. 
Bu sene bir takım sakatlıklar yaşı-
yor. Emre olduğu zaman kalite biraz 
daha artıyor. Acele etmeden sağlık-
lı dönmesi en büyük temennimiz.” 
n AA

Medipol Başakşehir’de 
Konyaspor hazırlıkları
Süper Lig’in 10. haftasında Konyaspor deplasmanına 

gidecek olan Başakşehir, 1 günlük iznin ardından hazır-
lıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı süren 
Emre Belözoğlu salonda çalıştı. 

Spor Toto Süper Lig’de 18 puanla 2. sırada yer alan 
Medipol Başakşehir, 10. haftada oynayacağı Atiker Kon-
yaspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından de-
vam etti. Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu’nun tedavisi 
devam ederken, Alparslan Erdem fizyoterapist eşliğinde 
koştu. İrfan Can Kahveci ve Elia ise dinlenme amaçlı düz 
koşu yaptı. Antrenman öncesinde bazı futbolcular pin-
gpong masasında ayak tenisi oynadı. Amerikan futbolu 
topuyla yapılan koordinasyon antrenmanın ardından top-
la çalışan futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise 
çift kale maç yaptı.  n İHA

Samet Aybaba iki 
oyuncudan vazgeçemiyor

Bursaspor’da Ertuğrul Ersoy ve Barış Yardımcı 9 haf-
tası geride kalan ligde tüm maçlarda 90 dakika sahada 
kaldı. Bursaspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba, 9 haf-
tası geride kalan Spor Toto Süper Lig’de pek çok futbol-
cuya forma şansı verdi. Alt yapıdan gelen oyuncuların da 
görev aldığı yeşil-beyazlı takımda Ertuğrul Ersoy ve Barış 
Yardımcı tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Bu ikiliyi 
bütün müsabakalara ilk 11’de başlayan Aytaç Kara takip 
etti. Kara, bir tek Demir Grup Sivasspor müsabakasının 
74. dakikasında oyundan alındı. Bu futbolcu dışında Alla-
no Lima da 9 maçın hepsinde süre almayı başardı. Harun 
Tekin’in ayrılmasının ardından kaleyi Okan Kocuk teslim 
alırken, Aurelien Chedjou da takıma katıldıktan sonra 
vazgeçilmez oyuncu oldu. 
n İHA

Yavru Kartal’da Tayfun Türkmen istifa etti
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor’da kötü gidişatın ardından yol 
ayrımı yaşandı. Son olarak kendi saha-
sında Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 
4-0 yenilen yeşil beyazlı takımda Teknik 
Direktör Tayfun Türkmen istifa etti. Ligin 
8.haftasında deplasmanda oynanan Eti-
mesgut Belediyespor maçının ardından 
istifa ettiği ancak yönetimin bu istifayı 
kabul etmediği belirtilen Türkmen, Ma-
nisa’ya karşı alınan ağır mağlubiyetin 
sonrasında görevinden ayrıldı. Yavru 
Kartal’da yeni teknik direktör Atiker Kon-
yaspor yönetimi ile yapılacak olan istişa-
renin ardından belli olacak.

9 MAÇTA 7 PUAN
Konya Anadolu Selçukspor’da sezo-

nun başlamasına kısa bir süre kala istifa 

eden Gürses Kılıç’ın yerine göreve gelen 
Tayfun Türkmen,  yeşil beyazlı takımda 
istediği sonuçları elde edemedi. Ligin 
ilk üç maçında üç beraberlik alan Yavru 
Kartal, 4.maçında Sivas Belediyespor’a 
yenilirken, ilk galibiyetini Zonguldak Kö-
mürspor karşısında aldı. Daha sonra Kırk-
lareli deplasmanından 1 puan ile dönen 
Anadolu Selçukspor, sonraki üç maçında 
da mağlup oldu. Yeşil beyazlılar, oynanan 
9 hafta sonunda 7 puanda kalırken, ligde 
15.sırada yer aldı. 8.haftadaki Etimesgut 
maçının ardından istifa eden ancak bu 
istifası yönetim kurulu tarafından kabul 
edilmeyen Tayfun Türkmen, Manisa Bü-
yükşehir Belediyespor maçından sonra 
yaptığı açıklamalarda istifanın sinyallerini 
vermişti. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor: Şiddetin 
savunması yapılamaz!

Atiker Konyaspor Kulübü, Çaykur Rizespor maçında protesto edilen ve maçın ardından 
formasını tribünlere gösteren Uğur Demirok konusunda açıklama yaptı. Yapılan 

açıklamada, Rizesporlu oyuncu Abdullah’ın, Uğur Demirok’a saldırmasına tepki gösterildi

Süper Lig’in 9.hafta maçında Atiker 
Konyaspor, Çaykur Rizespor’a konuk oldu. 
Maçın başından sonuna kadar Rizespor 
taraftarının tepkisine maruz kalan Kon-
yasporlu oyuncu Uğur Demirok, 90 dakika-
nın tamamlanmasının ardından formasını 
çıkararak tribünlere gösterdi. Daha sonra 
saha içi karışırken, Rizesporlu futbolcu Ab-
dullah, Uğur Demirok’a yumruk atarak kır-
mızı kart gördü. Konyaspor Kulübü, dün 
yaptığı bir açıklama ile yaşanan olayları 
değerlendi.

“BEN ATİKER KONYASPOR’UN 
FUTBOLCUSUYUM”

Atiker Konyaspor’un resmi sitesinden 
yaptığı açıklama şu şekilde; “Atiker Kon-
yaspor Kulübü olarak Rizespor yönetiminin 
yapmış olduğu basın toplantısında futbol-
cumuz Uğur Demirok hakkında yapılan 

suçlamalar neticesinde açıklama yapma 
zarureti hâsıl olmuştur.

Bilindiği üzere Rizespor Kulübü ile 
iyi ilişkilerimiz mevcuttur. Taraftarları-
mız arasında da Rizespor camiasından 
sitayişle bahsedilmektedir. Bu ilişkinin 
sağlam temeller üzerine devam etmesi 
Konyaspor camiasının da ortak düşünce-
sidir. Ancak Rizespor Kulübü yöneticileri 
tarafından yapılan açıklamalar, suçlamalar 
ve ithamlar gerçekçi olmamakla birlikte 
üzücüdür. Hiçbir gerekçe bir futbolcunun 
bir başka futbolcuya yumruk atmasını 
makul ve masum gösteremez. Nitekim 
Atiker Konyaspor’umuzun futbolcusu Uğur 
Demirok’un bu konudaki beyanı bizim için 
her açıklamadan ve suçlamadan daha de-
ğerlidir. Uğur Demirok, hiç kimseye bahse 
konu suçlamayı gerektirecek bir harekette 

bulunmamıştır. Suçlamaların zan üzerine 
kurulduğu aşikârdır.  Futbolcumuzla ilgili 
geçmişten gelen husumet ve öfke iddia 
edildiği gibi 76. dakikada değil, takımımız 
ısınmaya çıktığı anda başlayıp maçın so-
nuna kadar devam etmiştir. Sonucunda da 
bir futbolcunun bilerek, isteyerek ve öfkeyle 
attığı yumrukla son bulmuştur. Bu yumruğa 
neden olan hareket ise maçın başından iti-
baren başka bir takım üzerinden gösterilen 
haksız tepkiye oyuncumuzun “Ben Atiker 
Konyaspor’un futbolcusuyum” diyerek for-
masını göstermesi ve hangi takım için ter 
akıttığını hatırlatmasıdır. 

Her ne olursa olsun şiddetin savunma-
sını yapmak ve bu yönde kişileri/kitleleri 
teşvik etmek yöneticilerin işi olmamalıdır. 
Böyle bir müsabakanın sonunda atılan 
yumruk nedeniyle Rizespor Kulübü’nün 

özür dilemesi ya da üzgün olduklarını ifade 
etmeleri gerekirken, hedef saptırarak oyun-
cumuzun suçluymuş gibi lanse edilmesi 
hukukumuza gölge düşürmüştür. 

Öte yandan Uğur Demirok maçtan 
sonra sağduyulu hareket etmiş ve sahaya 
çıkarak yeni bir infiale neden olmak yerine 
karşılaşmanın hakemini tünelin girişinde 
uzun süre beklemiştir. 

Atiker Konyaspor Kulübü olarak, Ri-
zespor Kulübü ve camiasıyla ilişkilerimizin 
aynı düzeyde devam etmesi en büyük arzu-
muzdur. Lokal olayları genele yaymak doğ-
ru değildir. Bu konularla ilgili ceza mercii 
de bellidir. Böylesi durumlarda yapılacak 
her açıklamanın ve suçlamanın camiaları 
huzursuz edeceğine özellikle dikkat çeke-
rek konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyo-
ruz.” n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU
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Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Çay-

kur Rizespor ile berabere kalan ve Cumartesi günü evinde 
Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan Atiker Konyaspor’da 
bu maçın hazırlıkları dün başladı. Saat 18.00’de, Büyükşehir 
Belediyesi Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman teknik 
direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler gözetiminde 
gerçekleştirildi. Anadolu Kartalı koşu ve ısınma hareketleri-
nin ardından pas ve şut çalışması yaptı.  n SPOR SERVİSİ

Başakşehir hazırlıkları başladı

Aksoy: Lider olabilirdik
Atiker Konyaspor ikinci başkanı Selçuk Aksoy Rizespor ma-

çında bir Konyaspor klasiği yaşandığını söyledi. Bu sezon 

bütün maçlarda rakiplere oranla galibiyeti hak eden taraf ol-

duklarını belirten Aksoy, “Rize maçında olduğu gibi hak etti-

ğimiz puanları alabilseydik liderlik işten bile değildi” dedi

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında 
Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Ati-
ker Konyaspor’da gözler Cumartesi günü 
oynanacak Başakşehir maçına çevrildi. 
Zorlu maç öncesi açıklamalarda bulunan 
Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk 
Aksoy, bu sezon oynadıkları bütün maç-
larda rakiplerine üstünlük sağladıklarını, 
Başakşehir maçının da farklı olmayacağına 
inandığını söyledi. Rıza Çalımbay’a olan 
eleştirilere de değinen Aksoy, “Eleştirileri-
ni anlayabiliyorum. İyi oynadığımız maçları 
kazanamamanın hayal kırıklığı var. Ancak 
üstün olduğumuz maçları kazansaydık lider 
bile olabilirdik” ifadelerini kullandı.

2 PUAN KAYBETTİK
Rizespor maçının başında kazanma 

umutlarının yüksek olduğunu belirten Ati-
ker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, 
“Çaykur Rizespor maçı yine bir Konyaspor 
klasiği oldu. İyi oynadığımız ve 3 puanı he-
deflediğimiz bir maçı berabere tamamladık. 
Maça baskılı başladık ve o baskı neticesinde 
gol de bulabilirdik. Pozisyonlarımız da var 
ancak aradığımız golü bulamadık. Akabinde 
taçtan gelen bir topta talihsiz bir penaltı ile 
mağlup duruma düştük. Golden sonra oyu-
nun dengeleri değişti tabi. İkinci yarı tekrar 
ağırlığımızı koyduk. Çok fazla sayıda pozis-
yona giremesek de oyunun kontrolü tama-
men Konyaspor’daydı. Jahovic’in ceza sa-
hası içinde düşürülmesi ile VAR’dan gelen 
bir karar ile penaltı kazandık ve beraberliği 
sağladık. Beraberlikten sonra da galibiyeti 
arayan taraftık. Oyundaki üstünlüğümüz de-
vam etti. Fakat aradığımız golü bulamadık. 
Bizi sevindiren taraf oyun üstünlüğümüz. İyi 
mücadele ediyoruz ve maçın sonuna kadar 
oyundan kopmadan galibiyeti arıyoruz. Üzül-
düğümüz taraf ise yine galibiyete yakın oldu-
ğumuz bir maçı kazanamadık. Bunlar bizim 
için puan kaybı. Rize deplasmanından kaza-
nılan 1 puan normal şartlarda kötü bir sonuç 
değildir. Fakat oyunun geneline bakıldığında 
2 puan kaybettiğimizi söyleyebilirim. Bu se-
zon bu Konyaspor klasiği oldu. Maç sonunda 
bu açıdan üzgündük. Soyunma odasındaki 
hava da öyleydi. 

Tabi altını çizemeden geçemeyeceğim. 
Konyaspor’un en uzak deplasmanında  bin 
kadar taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Ku-
lübüm adına hepsine tek tek teşekkür ede-
rim. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız. 
Onlara 3 puan armağan etmek isterdik ama 
1 puanla döndük. Umarım önümüzdeki haf-
talar bu şanssızlıkları yeneriz” dedi.

BAŞAKŞEHİR’E DE
ÜSTÜNLÜK SAĞLAYACAĞIZ

Bu güne kadar iç sahada oynadıkları 
bütün maçlarda rakiplerine üstünlük sağ-
ladıklarını belirten Aksoy, “Bu hafta Başak-
şehir ile evimizde oynayacağız. Başakşehir 
güçlü bir takım ancak Konyaspor’un da çok 
ciddi bir ev sahibi avantajı var. Bu güne ka-
dar evimizde oynadığımız bütün maçlarda 
üstün olan taraf bizdik. Beşiktaş ve Fener-
bahçe ile oynadığımız maçlarda da aynı üs-
tünlüğü kurduk Başakşehir’e karşı da farklı 
bir beklentim yok. Başakşehir oturmuş bir 
takım tabi. Yine de maça ağırlığımızı koya-
cağımızı düşünüyorum.  Oyun düzenleri bize 
göre biraz farklı. Ancak Konyaspor’un gerek 
her rakibe gol atabilecek potansiyeli olma-
sı, gerekse taraftar desteği ile bu maçta da 
pozisyon ve gol bulacağımızı düşünüyorum. 
Umarım 3 puanla ayrılan taraf biz oluruz” 
şeklinde konuştu.

LİDER BİLE OLABİLİRDİK
İyi futbola rağmen bir türlü sonuç alı-

namaması üzerine taraftarın eleştirilerine 
hedef olan teknik Direktör Rıza Çalımbay 
konusunda da açıklamalarda bulunan Sel-
çuk Aksoy, deneyimli teknik adama destek 
vererek, şanssızlığa vurgu yaptı. İyi oynadık-
ları maçlarda skoru almış olsalar lider bile 
olabileceklerini ifade eden Selçuk Aksoy, 
“Zaman zaman biz de görüyoruz. Rıza ho-
caya taraftarlarımızın eleştirisi oluyor. Taraf-
tarlarımızı anlıyorum. Özellikle Antalyaspor 
maçında başlayarak iyi oynadığımız karşı-
laşmalarda puan kayıplarımız oldu. Daha 
sonra burada Fenerbahçe maçında oyunu 
domine ederken gol yememiz ve puan kay-
betmemiz. Beşiktaş maçı hakeza öyle. Ama 
şu da unutulmamalı deplasmanda kazandı-
ğımız puanlar var. Bir Kayserispor maçı, bir 
Malatyaspor maçı. Aslında seyircimizin bek-
lentisi büyük. Bu beklentiye dayanarak eleş-
tiriler yapıyorlar. Ben öyle kabul ediyorum. 
Ama genel olarak bakıldığında da sadece ilk 
hafta oynanan Erzurumspor maçının ikinci 
yarısı dışında oyundan yenik düştüğü, rakip 
takıma karşı ezik duruma düştü maç hatırla-
mıyorum. Genelde oyunu domine eden tara-
fız. Oyuna hakim olan tarafız. Keyifli bir oyun 
olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar skora 
yansımış olsaydı liderlik bile işten değildi. 
Skora yansıtamadık. Ben eleştirilerin can 
yanmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. 
Hocamız takımımızın başında. İnşallah di-
ğer maçlarla birlikte hedeflediğimiz puana 
ulaşırız” diyerek sözlerini tamamladı.
n YUNUS ALTINBEYAZ/
MUHAMMED SAYDAM
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