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Teknoloji zamanı!
TEKNOLOJİ İÇİN
AR-GE VURGUSU
Geçtiğimiz günlerde atanan
Konya Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik Yenigün Gazetesi’ne
konuştu. Konya’nın sanayi
anlamında önemli bir potansiyelinin olduğunu dile
getiren Rektör Özçelik, bu
potansiyelin Konya Teknik
Üniversitesi’ne en iyi şekilde yansıyacağına inandığını aktardı. “Teknoloji üretip,
kar marjlarımızı ve ihracatımızı artırmamız gerekiyor”
diyen Özçelik, Ar-Ge vurgusu yaptı.

Konya Teknik
Üniversitesi’nin
Konya sanayisiyle birlikte önemli
adımlar atacağına olan inancının
tam olduğunu
belirten Rektör
Prof. Dr. Babür
Özçelik, Ar-Ge
çalışmaları
yaparak teknoloji
üretmek gerektiğinin altını çizdi

Sultan Selim
Camii Derneği
aşure dağıttı

FKB’nin yeni
başkanı
Duman oldu
n SAYFA 4’TE

n SAYFA 4’TE

BİK Yönetim Kurulu Üyesi Arslan:

YAZILI BASIN ADINA
STRATEJİK BİR ADIM

BİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Kurul Anadolu Gazete
Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, BİK Genel Kurulu’nda
basınla ilgili alınan kararları değerlendirerek, “Zira bu kararlar
sayesinde hayatiyeti risk altına giren yazılı basınımız rahat bir
nefes almıştır” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Teknolojide 13 yıllık başarı

ARMİYA DÜNYAYA
AÇILAN BİR MARKA

Armiya Teknoloji 13. Yaş Kutlamasını Dar-I Lezzet’te gerçekleştirdi. Armiya Teknoloji Genel Koordinatörü Ali İhsan Tuğ,
13 yıldaki elde ettikleri tecrübelerle ileriye güvenle baktıklarını, Konya’dan çıkan firma olarak Türkiye’ye ve dünyaya ürün
satan bir markaya dönüştüklerini ifade etti.
n HABERİ SAYFA 2’DE

KONYA SANAYİSİ
CESARETLENDİRİYOR
Konya’nın sanayi potansiyeline dikkat çene Rektör Özçelik, Konya hakkında yaptığı araştırmalar sonucu elde
ettiği bilgilerin ve Konya’daki gelişmelerin kendini mutlu ettiğini söyledi. Konya için
“Anadolu’nun Kocaeli’si”
benzetmesi yapan Rektör
Özçelik, “Konya’da savunma sanayine yönelik bir yapılanmanın olması buradaki
sanayinin geldiği noktayı
gösteriyor. Beni cesaretlendiren bir durum” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

PANKOBİRLİK 46. Olağan Genel
Kurulu’nda konuşan Başkan Recep Konuk, “Cumhurbaşkanımız
yerli üretim diyor, şeker ithal ettirenler surda gedik açıyor. Tarlalarımız üretmeye devam edebilirse
mevzi kaybetmeyiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Prof. Dr. Babür Özçelik

Başkan Altay
bisiklet
dağıtımı yaptı

‘Silikon cinayeti’
sanıklarına
25’er yıl hapis
n SAYFA 6’DA

‘Üretirsek mevzi
kaybetmeyiz’

n SAYFA 11’DE

Kışın cebiniz
yanmasın!

‘62 yeni okul
daha yapılır’

4. ve 5. Anaokullarının temelini
törenle atan Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, “Revizyon
İmar Planları ile 386.500 m² artırılarak eğitim tesis alanlarını 576.500
m²’ye çıkardık. Karatay’da 63 tane
daha okul yapılabilecek alan vardır” dedi.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Ateşbaz-ı Veli
buluşturacak

Uzmanlar yılda en az bir
kez yapılması gereken
periyodik doğalgaz ve
kombi bakımını henüz
yaptırmamış olanları
uyarıyor. Kombilerin
sorunsuz olarak yüksek
performansta çalışması
ve doğalgaz faturasının
cebi yakmaması için kış
gelmeden işin ehli kişilere
kombi bakımının yaptırılması gerekiyor. MMO
Konya Şube Başkanı Aziz
Hakan Altun, kombi bakımlarının özellikle yetkili
kişiler tarafından yapılmasının önemli olduğunu
söyledi.

27-29 Eylül tarihleri arası düzenlenecek olan Ateşbaz-ı Veli Aşçı
Dede Mutfak Kültürü Günleri öncesi basın toplantısı düzenlendi.
Meram Belediye Başkanı Fatma
Toru, “Turizm ve yerel ticaretimizi
canlandıracak şekilde planlama
yaptık” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Konya’da çok güzel bir atmosfer var’
15’inci Konya Uluslararası
Mistik Müzik Festivali”nin
4. Gününde Faslı Müzisyen
Redwan El Asmar müziklerini
izleyicilerin beğenisine sundu.
Asmar, izleyiciler tarafından
ilgi görürken ayakta alkışlandı.
Duygularını paylaşan izleyiciler, “Burada olmak çok güzel
bir duygu. Gerçekten bugün
çok güzel bir atmosfer vardı.
Ben emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” yorumunu
yaptı. n HABERİ SAYFA 3’TE

TOKİ konutları
sahiplerini buldu

Ereğli’de yapımı devam eden
334 TOKİ kura çekimleri yapıldı.
Ereğli Belediye Başkanı Özkan
Özgüven, “Cumhurbaşkanımızın
bize talimatı şu; ‘evi olmayan kimse kalmayacak.’ Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam
ediyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 15’TE
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BİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Kurul Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, BİK Genel Kurulu’nda basınla ilgili
alınan kararları değerlendirerek, “Zira bu kararlar sayesinde hayatiyeti risk altına giren yazılı basınımız rahat bir nefes almıştır” dedi

‘BİK stratejik bir adım attı’
Yazılı basının içinde bulunduğu
ekonomik zorlukları göğüslemede
rahatlama sağlayacak tedbirler Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulunca ardı ardına kararlarla alındı.
Kağıt, boya, kalıp ve diğer sarf
malzemelerin tamamına yakınının
ithal malzemelerden oluşması, dövizdeki olağanüstü artışın yanı sıra
özellikte kağıttaki fahiş yükselme
gazeteleri darboğaza soktu. BİK Genel Kurulu Ağustos ayında yaptığı
toplantıda KOSGEB’in Nitelikli İşgücü İstihdam Paketi’nden gazetelerin
daha etkin yararlanmasının yolunu
açtı. Buna göre paketten yararlanarak fikir işçisi istihdam eden gazeteler toplamda 50 bin liralık karşılıksız
destekten yararlanırken, bu çerçevede kadrolarına aldığı gazeteciler
de kıdemli sayılacak. Böylece gazetelerin personel harcamalarında
belli bir süre ile azalma söz konusu
olacak. Uygulama 16 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öte yandan, 20 Eylül’de
yönetim kurulunun çağrısı ile olağanüstü toplanan genel kurul kritik
kakarlar aldı.
Alınan kararları değerlendiren
BİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Kurul Anadolu Gazete Sahipleri
Temsilcisi Mustafa Arslan, “Yönetim Kurulu ve Genel Kurulumuza,
kararların altyapısını kısa sürede hazırlayan genel müdürlük bürokratlarına Anadolu ve tüm yazılı basınımız
adına şükranlarımızı sunuyorum.
Zira bu kararlar sayesinde hayatiyeti

BİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Kurul Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi
Mustafa Arslan

risk altına giren yazılı basınımız rahat bir nefes almıştır” dedi.
ASGARİ SATIŞ ORANLARINDA YÜZDE
20’ŞERLİK İNDİRİM YAPILDI
Kararların detaylarına ilişkin bilgi veren Arslan, “Olağanüstü toplantıda gazetelerimizin asgari yüzölçümleri ile asgari satış oranlarında
yüzde 20’şerlik indirim yapılmıştır.
Böylece toplamda yüzde 40 oranında baskı maliyetlerinde asgari şartlar açısından tasarruf sağlanmıştır.
Bu kararlar ile gazetelerin resmi ilan
ve reklamları kamuoyuna etkin bir
şekilde ulaştırması konusunda da
bir sorun yaşanmayacaktır. Söz ko-

nusu kararlar Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Kararlarda büyük emeği olan
Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan
Ertem, Resmi Gazete’de yayın sürecini yakından takip etmektedir.
Umuyoruz ki Ekim ayı girmeden
yayın mümkün olacaktır” şeklinde
konuştu.
YEREL BASIN HAYATTA KALMA
MÜCADELESİNDE
Arslan maliyetlerdeki artışları
da değerlendirerek, “Yerel demokrasinin teminatı olan yerel basınımız son dönemlerde hayatta kalma mücadelesi ile karşı karşıyadır.

Resmi ilanlarda yaşanan daralma,
ekonomik sıkıntıların öncelikle basına dönük harcamalarda kısıtlamaya
gidilmesine neden olması, girdilerin
tamamının ithal ürün olması nedeni
ile dövizdeki artışın sektörü olağanüstü olumsuz etkilemesi, yapısal
sorunlar yerel basınımızı altından
kalkınması imkansız yüklere doğru sürüklemiştir. Döviz kurundaki
olağanüstü artışın yanı sıra özellikle kağıtta dolar bazında da ciddi
artışlar yaşanmaktadır. Çin’in Kanada ve Avrupa’daki fabrikaların
ürünlerinin tamamını satın alması
nedeni ile Türkiye nerede ise sadece Rusya’dan gazete kağıdı satın
alabilmektedir. Hal böyle olunca
kur artışları dışında kağıt fiyatlarında da olağanüstü artışlar meydana
gelmiştir. İlaveten gümrüklerde
ödeme güçlükleri nedeni ile kalan
kağıtlar da Türkiye’ye dönük satışlarda fiyat artırıcı bir faktör olarak
karşımıza çıkmış bulunmaktadır.
2017 yılı Nisan ayında 620 dolar
olan kağıdın tonu 3.72’lik kurla 2
bin 300 lira iken bu rakam 2018 yılı
Ağustos ayında 840 dolar, 6.55’lik
kurla 5 bin 500 lira olmuştur. İşte
tam da bu noktada BİK Genel Kurulu stratejik bir adım atarak gazetelerimizin üzerindeki yükü azaltmıştır.
Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kağıdın stratejik bir
ürün olarak kabul edilmesi ve yerli
üretim dahil tedarik güvenliğine
dair adımların atılmasını bekliyoruz” diye konuştu. n İHA

Armiya Teknoloji 13. Yaş Kutlamasını Dar-I Lezzet’te gerçekleştirdi. Armiya Teknoloji Genel Koordinatörü Ali İhsan Tuğ, 13 yıldaki elde ettikleri tecrübelerle ileriye güvenle baktıklarını, Konya’dan çıkan firma olarak Türkiye’ye ve dünyaya ürün satan bir markaya dönüştüklerini ifade etti

Teknolojide 13 yıllık başarı
Konya’nın güçlü teknoloji firması Armiya Teknoloji 13. yaşını Dar-ı
Lezzet Etliekmek Sarayı’nda basın
mensuplarıyla bir araya gelerek kutladı.
“13 yıllık tecrübeyle nice başarılara” diyen Armiya Teknoloji Genel
Koordinatörü Ali İhsan Tuğ, güvenlik kamera sistemlerinden, network
sistemlerine, bariyer sistemlerinden, turnike sistemlerine, yangın
alarm sistemlerinden, satış otomasyon sistemlerine kadar geniş ürün
yelpazesinde teknolojik çözümlerdeki 13 yıldaki elde ettikleri tecrübelerle ileriye güvenle baktıklarını, Konya’dan çıkan firma olarak Türkiye’ye
ve dünyaya ürün satan bir markaya
dönüştüklerini ifade etti.
Armiya Teknoloji ailesine zaman
içinde Secline Güvenlik ve Dar-ı
Lezzet Etliekmek Sarayı markalarını
kattıklarını belirten Ali İhsan Tuğ,
kriz laflarına odaklanmadan pozitif

Ali İhsan Tuğ

düşünceyle iletişim yapmanın zamanı olduğunu, birbirimize daha
yapıcı yaklaşarak ileriye gidebileceklerini, krizleri fırsat olarak gören
anlayışın hâkim olması gerektiğini
vurguladı.
Dar-ı Lezzet’te gerçekleşen kah-

valtı programına Dar-ı Lezzet Etliekmek Sarayı Genel Koordinatörü
Mustafa Tuğ ve Secline Güvenlik
Genel Koordinatörü Ramazan Tuğ
da katıldı.
ARMİYA HAKKINDA
Armiya, hayatımızı kolaylaştıran
teknolojiyi geniş açıdan ele alan bir
markadır. Armiya yıllarca büyük
projelere imza atmış, tecrübeye sahip teknoloji uzmanı bir markadır.
15 yıla varan saha tecrübesinden
sonra 10 yılı aşkın süredir Armiya
çatısı altında tecrübesini sizlerin
hizmetine sunmaktadır. Teknolojiye
geniş perspektiften bakan Armiya
Teknoloji güvenlikten yazılıma, otomasyondan ağ teknolojilerine kadar
geniş ölçekte teknolojik çözümler
sunmaktadır. Çözüm odaklı anlayışla hizmet sunduğu firmaların,
kurumların ve markaların güvenini
kazanmıştır. Hem yurt içinde hem
yurt dışında Armiya Teknoloji ver-

diği hizmet ve danışmanlıklar ile
teknolojide güvenin adı olmuştur.
Yenilenen ve müşteri odaklı kurumsal anlayışı ile teknolojideki değişimi
bir araya getiren Armiya Teknoloji,
portföyüne sürekli yeni teknolojik
ürünler katmaktadır. Sektörde ye-

nilikçi olmasını AR-GE’ye verdiği
önemle göstermektedir. Kamera,
alarm, x-ray, turnike ve bariyer gibi
teknoloji odaklı ürünlerin altyapı
yatırımlarında Armiya Teknoloji
imzası vardır. Sorunları teknolojik
bakış açısıyla kısa sürede çözmeyi

amaç edinen Armiya Teknoloji yeni
yatırımlarla müşterilerini memnun
etmeyi amaç edinmiştir. Bu sebeple
“Teknolojik Çözümlerin Adına Armiya diyoruz” diyen güçlü bir markadır.

n SAMİ KAYALAR

HAVA
DURUMU

Gece

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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Konya

15°C

29°C

Karaman
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14°C
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Şen ailesi çifte düğün sevinci yaşadı. Karatay Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Şen’in oğlu Mustafa hayatını Mehmet Aydıncı’nın
kızı Leyla ile birleştirirken, torunu Mehmet Şen ise sünnet olmanın sevincini yaşadı. Düğün ve sünnet törenine katılım yoğun oldu

Şen ailesinde çifte mutluluk
Şen ailesi çifte düğün sevinci yaşadı. Karatay Belediyesi eski Başkanı
Mehmet Şen’in oğlu, Merhaba Gazetesi Haber Müdürü Halid Şen’in
kardeşi Mustafa Şen, Mehmet Aydıncı’nın kızı Leyla ile evlendi. Mehmet ve Şerife Şen çiftinin oğulları
Mustafa ile Mehmet ve Refiye Aydıncı çiftinin kızları Leyla ömür boyu
mutluluk için “evet” diyerek dünyaevine girdi. Aynı zamanda Mehmet
ve Şerife Şen ile Rifat ve Beyhan
Tankut çiftlerinin torunları, Ali ve
Nuriye Şen çiftinin oğulları Mehmet
de bu mutlu günde erkekliğe adım
attı. Gençlik İlkokulunda düzenlenen düğün ve sünnet merasimine
Şen ve Aydıncı ailelerinin yakınları,
sevenleri ve dostları katıldı. Davetlilerin “hayırlı olsun” dileklerinin
kabul eden Şen ve Aydıncı aileleri
kendilerine geleneksel düğün pilavı
ikramında bulundu. Yenigün Gazetesi olarak Leyla ve Mustafa çiftine
ömür boyu mutluluk, sünnet olan
Mehmet’e Allah’tan şifa, Şen ve
Aydıncı ailelerine ise “hayırlı olsun”
dileklerimizi iletiriz.
n HÜSEYİN MENEKŞE

15’inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali”nin 4. Gününde Faslı Müzisyen Redwan El Asmar
müziklerini izleyicilerin beğenisine sundu. Asmar, izleyiciler tarafından ilgi görürken ayakta alkışlandı

‘Burada olmak çok güzel’

Redwan El Asmar

Hz. Mevlana’nın 811’inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında
düzenlenen “15’inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali”nin 4. Gününde Faslı Müzisyen
Redwan El Asmar sahne aldı.
Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen konsere yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Konya’da
eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler katıldı. Halkın büyük

ilgisiyle karşılaşan Asmar, derin bir geleneği olan ve ülkenin
coğrafi konumunu da yansıtan
İspanyol gelenekleri, Sahra altı
Afrikalı köleler, Ortadoğu müzisyenleri ve yerli Berberiler tarafından etkilenen Fas müziklerini
dinleyicilerin beğenisine sundu.
Festivale ise şu ana kadar 47 ülkeden 133 grup ile yüzlerce sanatçı katıldı. Bu yıl 15’incisi düzenlenen festivale Özbekistan,
Azerbaycan, Afganistan, İran,
Irak-Kerkük, Fas, Lübnan, İspanya ve Türkiye’den sanatçı ve
müzik toplulukları katılıyor.
“BU ATMOSFERİ DAHA
ÖNCEDEN YAŞAMAMIŞTIM”
15’inci Konya Uluslararası
Mistik Müzik Festivali İzleyicilerinden Ferda Kürkçü, Faslı Müzisyen Redwan El Asmar’ı daha
önceden de takip ettiğini söyledi.
Program esnasında insanların
yüzünde tebessüm oluştuğunu
da belirten Kürkçü, cümlelerini şu şekilde aktardı: “Bura-

da olmak çok güzel bir duygu.
Gerçekten bugün çok güzel bir
atmosfer vardı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Duygulandığım anlar oldu. Faslı
müzisyen Redwan El Asmar bütün eserleri seslendirdi. Kendisini daha önceden yakından takip
ediyordum. Konya’ya geldiği zaman bütün konserlerine gidiyoruz. Bizler için güzel bir gündü.

Buraya gelen insanların yüzünde
tebessüm oluştuğunu fark ediyorum. Dikkatimi çeken bir diğer olay ise çocukların bile ses
çıkartmadan dinlemesiydi. Mistik Müzik festivalinin her sene
devam etmesini istiyoruz. Kültür
ve Turizm İl Müdürlüğüne ’de
ayrıyeten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

n HÜSEYİN MENEKŞE

‘Savunma sanayi
Konya için çok önemli’

Konya 3. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri 2
Ekim’de başlıyor. Konya Sanayi
Odası (KSO) iki yılda bir düzenlediği savunma sanayi zirvelerinin
3.’sünü 2-3 Ekim’de gerçekleştirecek. KSO Başkanı Memiş Kütükcü,
Selçuklu Kongre Merkezi’nde 2
Ekim’de başlayacak zirveye sektörün önemli aktörleri Aselsan,
Havelsan, Roketsan, MKEK gibi
firmaların katılacağını duyurdu.
Konya 3. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri’nde yerli
üretim silah ve diğer malzemelerin
de sergileneceğini söyleyen Kütükcü, savunma sanayinin Konya için
çok önemli olduğunu ifade ederek,
“Konya Sanayi Odası olarak savunma sanayi ile ilgili, sektörün önünü
açacak, sektöre yeni ufuklar kazandıracak önemli organizasyonlar
düzenliyoruz. Daha önce Aselsan,
Roketsan, FNSS, MKEK, 56. Bakım
Fabrika Müdürlüğü, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kurumlarımızı
sanayicilerimizle birlikte ziyaret
ederek, sanayicilerimizin yeni işbirlikleri kurmalarına katkıda bulunduk. Ayrıca Konya’da 2014 ve
2016 yıllarında düzenlediğimiz iki
ayrı savunma sanayi zirvesiyle,
Konya ve bölge sanayicilerimizin
savunma sanayindeki gelişmeleri
yakından görmelerini hedefledik.
İnşallah 2-3 Ekim tarihlerinde de
Savunma Sanayi Başkanlığımızın

KSO Başkanı Memiş Kütükcü

desteğiyle Konya 3. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri
düzenleyeceğiz. Selçuklu Kongre
Merkezi’ndeki bu zirve bir fuar havasında olacak. Aselsan, Havelsan,
Roketsan, MKEK’nın yanı sıra pek
çok firmanın yer alacağı bu zirvede, firmalarımızın yerli ve milli
üretimleri sergilenecek. İlgilenen
tüm sanayicilerimizi burayı ziyaret
etmeye davet ediyorum” diye konuştu.
Konya’nın savunma sanayindeki yerli projelerde yer alan bir
şehir olduğunun da altını çizen
Kütükcü, Türkiye’nin savunma
sanayi ihracatında 5. sırada yer
alan Konya’yı daha üst sıralara çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine
ekledi.

n HABER MERKEZİ
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Bankacılık dışı finans kesiminin en güçlü temsilcisi konumundaki Finansal Kurumlar Birliği (FKB)’nin gerçekleşen Yönetim Kurulu
toplantısında, Mehmet Cantekin’den boşalan Başkanlık görevine Turkcell Finansman A.Ş’nin Genel Müdürü Adem Duman getirildi

FKB’nin yeni başkanı Duman oldu
Bankacılık dışı finans kesiminin en güçlü temsilcisi konumundaki Finansal Kurumlar
Birliği (FKB)’nin 20 Eylül 2018
tarihinde gerçekleşen Yönetim
Kurulu toplantısında, Mehmet
Cantekin’den boşalan Başkanlık görevine Turkcell Finansman
A.Ş’nin Genel Müdürü Adem
Duman getirildi. FKB Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesinin hemen ardından
düşüncelerini paylaşan Duman
şunları söyledi; “Finansal Kurumlar Birliği, çok önemli iki misyon
üstleniyor: başta ekonomimizin
dinamosu olan KOBİ’ler olmak
üzere reel sektörümüze çeşitlendirilmiş finansman çözümleri
sunarak Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine ve istihdama

katkı sağlamak; ikinci olarak ta
bireysel refahı artırma amaçlı
kredi imkanları sunmak. Finansal
Kurumlar Birliği’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten büyük mutluluk ve gurur
duydum. Amacımız, tüm üyelerimiz ve Yönetim Kurulumuzla
birlikte, bizden önceki üyelerimiz
ve Başkanlarımızın bankacılık
dışı finans alanında Birliğimizi
taşıdıkları güçlü konumu daha da
pekiştirerek; devraldığımız bayrağı hakkıyla taşımaktır. Bu vesileyle, bir önceki Yönetim Kurulu
Başkan’ımız Sn. Mehmet Cantekin’e hizmetlerinden dolayı,
Birliğimiz adına teşekkürlerimi
sunarım.”
Adem Duman Kimdir?
1971 yılında doğan Adem

Sultan Selim Camii
Derneği’nden aşure ikramı

Sultan Selim Camii İmar Derneği Muharem Ayı dolayısıyla
Mevlana Meydanında 3 bin kişilik
aşure dağıttı. Gerçekleştiren aşure
etkinliğe Mehmet Akpınar, Sultan
Selim Camii İmar Derneği Başkanı
Rıza Mendi, dernek yöneticileri ile
çok sayıda vatandaş katıldı. Aşure
programında konuşan Sultan Selim Camii İmar Derneği Başkanı
Rıza Mendi, “Her yıl geleneksel
olarak muharrem ayında Sultan
Selim Camii İmar Derneği olarak aşure ikramında bulunuyoruz.
Birlik ve beraberliğin, bereketin
sembolü olan bu ayda sevgi, saygı
ve kardeşliğin daim olmasını diliyoruz.Bu ay Peygamberimizin bize
müjdelediği aylardan bir tanesi. Bu
ayda tutulacak oruçların 2 seneye kadar tutulmuş oruca tekabül
ediliyor. Bizler de bu heyecanı hep
beraber yaşamaya çalışıyoruz. Bu
organizasyonun hazırlanmasında
emeği geçen ve her türlü desteği
veren dernek üyelerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.
10 BİN KİŞİYE AŞURE
İKRAM EDECEĞİZ
Sultan Selim Camii İmar Derneği Müdürü İbrahim Büyükdere
de dernek olarak üç gün boyunca
Mevlana Meydanında aşure etkinliği düzenleyeceklerini belirterek,
“Sultan Selim Camii İmar Derneği olarak Pazartesi-Salı-Çarşamba
günlerinde vatandaşlarımıza aşu-

Rıza Mendi

İbrahim Büyükdere

re ikramında bulunacağız. Üç gün
boyunca toplamda 10 bin kişilik
aşure dağıtacağız. Dernek olarak
her yıl bu etkinliğimizi hayırseverlerimizin destekleri ile gerçekleştiriyoruz. Etkinliği yapmamızda
vesile olan hayırseverlerimize ve
dernek yöneticilerimize teşekkür
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beyşehir Gölü, Eylül
ayında da ilgi görüyor

Beyşehir’de, vatandaşlar gölde
yüzmenin tadını Eylül ayında da
çıkarıyor. ‘Konya’nın denizi’ olarak
nitelendirilen Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü
kıyı kesimi, Eylül ayının son günlerinde de yüzme keyfi yaşamak
isteyenlerin adresi haline geldi.
Beyşehir Gölü’nün Karaburun plajının yanı sıra, yüzülebilecek diğer
kıyı kesimlerinde de vatandaşlar
çocuklarıyla birlikte girdikleri tatlı
sularda yüzmenin tadını doyasıya

çıkardı. Eylül ayının son günlerinde
göl sularına girenler, güneşli havanın keyfini de yaşadı. Göl sularında
yüzenler, sudan çıktıklarında uzun
süre güneşlenme fırsatı buldu.
Vuslat Parkı kıyısındaki kumsal
alan da ailelerin ilgi gösterdiği yüzülen kesimler arasında yer aldı.
Çocuklar gün boyu gölde yüzerek
serinlerken, bazı vatandaşların ise
sığ kesimlerde yüzmek yerine sadece ayaklarını suya sokmayı tercih ettiği görüldü. n İHA

Duman, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı; ardından
yine Boğaziçi Üniversitesi’nde
işletme alanında yüksek lisans
yaptı. Finans sektöründe 20 yılı
aşkın bir deneyime sahip olan
Adem Duman, bankacılık hayatına 1996’da İnterbank’ta Yönetici
Adayı olarak başladı. Ardından
2000-2005 yılları arasında BNP
AK Dresdner Bank’ta Kurumsal
Bankacılık Bölüm Müdürü olarak
çalıştı. BNP Paribas ortaklığından
sonra Türk Ekonomi Bankası’na
katılan Duman; 2005-2014 yılları arasında Kurumsal Bankacılık
ile Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı gruplarında sırasıyla Yabancı
Sermayeli Firmalar Masası Mü-

dürü ve ardından Direktörü; Yapılandırılmış Finansman ve BNP
Paribas Sinerji Direktörü, sonrasında ise Büyük Kurumsal Müşteriler Direktörü olarak görev
yaptı. 2015 yılında Vakıf Emeklilik A.Ş.’ye katılan Adem Duman
Finans, Pazarlama ve İnsan Kaynakları Dönüşüm Projesi’nden
sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine ilave olarak yaklaşık 1 yıl boyunca Aktüerya, Risk
Yönetimi, Hukuk ve İç Kontrol
fonksiyonlarının sorumluluğunu
da üstlendi. Ağustos 2018 itibarıyla da Turkcell Finansman A.Ş.
Genel Müdürlüğü’ne getirildi. 20
Eylül 2018 tarihinde FKB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Adem Duman evli ve iki çocuk babasıdır. n HABER MERKEZİ

FKB Başkanlık görevine Turkcell Finansman A.Ş’nin Genel Müdürü Adem Duman getirildi.

Konya Teknik Üniversitesi’nin Konya sanayisiyle birlikte önemli adımlar atacağına olan inancının tam olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik, Ar-Ge çalışmaları yaparak teknoloji üretmek gerektiğinin altını çizdi

‘Teknoloji üretmeliyiz’
18 Mayıs 2018 tarih ve 30425
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış
olan 7141 sayılı kanunla kurulan
Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne geçtiğimiz günlerde Prof.
Dr. Babür Özçelik atanmıştı. Üniversitenin kurumsallaşması için çalışmalarını hızlandıran Konya Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür
Özçelik, Konya’da olmaktan dolayı
mutlu olduğunu söyledi. Konya’nın
sanayi anlamında önemli bir potansiyelinin olduğunu dile getiren Rektör Özçelik, bu potansiyelin Konya
Teknik Üniversitesi’ne en iyi şekilde
yansıyacağına inandığını aktardı.
Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Hasan Ayhan ve Yazı
İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak’la
görüşen ve Konya Teknik Üniversitesi’nin gelecek vizyonu hakkında
bilgi veren Rektör Özçelik, kurumlararası işbirliğinin Konya’da önemli
bir avantaj olduğunu belirtti.
EL BİRLİĞİ İLE YÜKSELECEĞİZ
Ülke olarak teknolojiye liderlik
etmek gerektiğine dikkat çeken Rektör Özçelik, bu bağlamda teknolojik
ürünler üretmek gerektiğinin altını
çizdi. “Teknoloji üretip, kar marjlarımızı ve ihracatımızı artırmamız
gerekiyor” diyen Rektör Özçelik, bu
sayede ülke ekonomisinin de rahatlatılabileceğini savundu. Üniversitelerin sanayiciye Ar-Ge desteği
vermesi gerektiğini belirten Rektör
Özçelik, şöyle devam etti, “Burada
bir Profesör kaç yılda yetişiyor. Bu
öğretim üyelerinin görevi hem lisans
hem lisansüstü eğitim verirken, proje üretmek. Üniversite-sanayi işbirliği içerisinde sanayiyle ortak projeler
üretmek gerekiyor. İyi proje, sanayiyle ortak yapılabilir. Çünkü sanayinin bir çizgisi, bir yolu vardır. Projeyi
yapmak için bir tabanı vardır. O taban üzerinden ilerlemek daha kolay
olacaktır. Üniversite-sanayi işbirliği
somut olarak ortaya çıkmalı. TÜBİTAK’ın verdiği çok güzel destekler
var. Sanayicinin de devlet desteği
olmadan kendisinin de içinde olacağı
projeler üretilmeli. Devlet desteklerse proje yaparım desteklemezse
yapmam anlayışından kurtulmak
gerekiyor. Ar-Ge’nin ne olduğunu
sanayiciye anlatmamız gerekiyor.
İleri teknoloji, dünyada olmayan
ya da olup da teknolojik olarak ona
önlem katan yenilikler Ar-Ge oluyor.
Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret
Odası ile işbirliği halinde olup çalışma kolları belirleyip kendi yeteneklerimizi ortaya çıkarıp, sanayicimizin
taleplerine bakacağız. Sonra sanayicilerimizin isteklerine göre ortak
projeler yürüteceğiz. En büyük uğraşımız bu olacak. ASELSAN, TAI,
ROKETSAN, HAVELSAN gibi stratejik kuruluşlarımızla iş birliği içinde
olacağız.”
KONYA ANADOLU’NUN KOCAELİSİ
Konya’nın sanayi potansiyeline
dikkat çene Rektör Özçelik, Konya
hakkında yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği bilgilerin ve Konya’daki
gelişmelerin kendini mutlu ettiğini
söyledi. Konya için “Anadolu’nun
Kocaeli’si” benzetmesi yapan Rektör Özçelik, şunları aktardı, “Bir ta-

Prof. Dr. Babür Özçelik

rım şehri ama son dönemlerde bir
sanayi şehri görünümünde de olan
bir şehrimiz. Organize sanayi bölgelerini gezip onlarla konuştuktan
sonra neler yapma yeteneği olduğunu daha iyi görme fırsatı bulacağım.
Ama Konya’da savunma sanayine
yönelik bir yapılanmanın olması
buradaki sanayinin geldiği noktayı
gösteriyor. Bu çok önemli. Beni cesaretlendirenbir durum bu. Ben iyi
işler yapacağımızı düşünüyorum.
Yapılanma sürecinin sonucunda sanayi kuruluşlarımızın yöneticileri ile
oturup neleryapabileceğimiz konusunda kafa yoracağız.”
FİZİKİ YAPILANMAYA DA

KAFA YORACAĞIZ
Üniversitenin kurulma noktasındaki idari yapılanmayı hızlı bir şekilde sağlamayı hedeflediklerini dile
getiren Rektör Özçelik, “Yönetimlerin, daire başkanlıkların oluşturulması bitince ilgili daire başkanları ile
toplayıp kampüs alanımız içerisinde
yapılması gereken binaları belirleyip
yolumuza devam edeceğiz. Fiziksel
olarak yapımız şuan yok. Mevcut
binalarda devam edeceğiz. Tarım
bilim ve Teknoloji Fakültesi kurma
durumumuz var. Bunu değerlendireceğiz. İdari kadroları belirlerken,
fiziki yapılanmaya da kafa yoracağız.
Bunlara ilaveten üniversite-sana-

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Yenigün
Gazetesi’ne önemli değerlendirmelerde bulundu.

yi işbirliği içerisindeki projeleri de
yapma gayreti içinde olacağız. Hedefimiz ilk gün de söylediğim gibi
nitelikli eğitim, nitelikli araştırmalar
yapan bir üniversite gayretinde olacağım” diye konuştu. Üniversitenin
şuanda 270 öğretim üreyişinin bulunduğunu, mevcut sayıların yeterli
olduğunu belirten Rektör Özçelik,
ileriye dönük akademik kadro hedefleriyle ilgili şunları söyledi, “Bölümlerin birkaçı dışında hepsinde
hoca sayımız yeterli. Bundan sonraki
süreçte yeni alacağımız hocalarda
mevcut öğretim üyelerinin ortalama
performansının üstünde, onlara katkı yapabilecek nitelikte olan öğretim
üyelerinden seçme düşüncesindeyim. Seçici olacağız. Üniversitenin
bulunduğu ortalamayı yukarı çıkaracak nitelikte öğretim üyeleri alma
gayretinde olacağız.”
BÜYÜK BİR HEDİYE OLDU
TEKNOFEST’te Konya Teknik
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Uzay Topluluğu’nun Roket Takımının birinci olmasını da değerlendiren
Rektör Özçelik,“Bizim için büyük bir
hediye oldu. Öğrencilerimize, öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum.
İnşallah bunlar artarak devam edecek. Bu tip faaliyetleri destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN
FAKÜLTELERİ
Konya yıllardır hayali olan teknik
üniversiteye kavuşmuştu. Üniversite
kuruluş kanununa göre; Selçuk Üniversitesine bağlı iken Mühendislik
Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek Konya Teknik Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlanan “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden”,
Selçuk Üniversitesine bağlı iken
Mimarlık Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek Konya Teknik
Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan
“Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden”, Rektörlüğe bağlı olarak yeni
kurulan “İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi” ile “Tarım Bilimleri ve
Teknolojileri” Fakültesinden, Selçuk
Üniversitesine bağlı iken bağlantısı
değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan
“Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan”, oluşuyor.
n HASAN AYHAN-ABDULLAH AKİF SOLAK
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Seydişehir’de
hayvanlar aşılandı

Yunak İlçe Tarım’a
Çomak atandı

Seydişehir’de küçükbaş hayvanlara aşı
yapıldığı bildirildi. Tarım ve Orman İlçe
Müdürü Yavuz Ünüvar, yaptığı açıklamada,
hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında ilçe genelinde
aşılama çalışmalarının devam ettiğini
söyledi. 35 bin büyükbaş hayvanın sığır
çiçeği hastalığına karşı aşılandığını belirten
Ünüvar, “Ekiplerimiz şimdi de 45 bin
koyun ve keçilere aşı çalışması yapmakta.
Tüm aşıları bakanlığımız karşılamaktadır”
diye konuştu.

Yunak İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü’ne Ömer Ali Çomak atandı.
Hüseyin Nergiz‘den boşalan İlçe Tarım
ve Ormancılık Müdürlüğü görevine yine
ilçe müdürlüğünde çalışan ziraat yüksek
mühendisi Ömer Ali Çomak atandı.
Çomak , AA muhabirine yaptığı açıklamada, “ Allah, mesai arkadaşlarım ve tarım
sektöründeki tüm paydaşlarımızla birlikte
ilçemiz tarımına ve çiftçilerimize hayırlı
hizmetler yapmayı nasip etsin.” dedi.

n AA

Esentepe Mahallesi’ne yeni park
Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, yeni park alanındaki çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Karahan, burada yaptığı açıklamada, her mahalleye bir park projesi kapsamında Esentepe Mahallesi’ne
de yeni ve modern bir park kazandıracaklarını söyledi.
Uzun yıllardır kullanılmayan alanın modern bir park
haline gelmesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Kara-

han, “Esentepe Mahallemizde vatandaşlarımızın daha yeşil, daha temiz, ailecek vakit geçirebilecekleri sosyal yaşam
alanları oluşturmak adına park yapım çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah burası kısa bir süre içerisinde mahalle halkımızın nefes alabileceği bir mekan olacak. Mahalle
sakinlerimize ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun.” diye
konuştu. n AA

27-29 Eylül tarihleri arası düzenlenecek olan Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri
öncesi basın toplantısı düzenlendi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “kültürel ve manevi boyutunu ihmal etmeden, turizm ve yerel ticaretimizi canlandıracak şekilde planlama yaptık” dedi

n AA

Altınay: Tapu harcı
indirim süresi uzatılsın

Dünyaca ünlü şefler
Konya’da buluşacak
Sedat Altınay

Meram Belediyesi ve Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler
Derneği (TÜRES)’in organizasyonu
ile 27-29 Eylül tarihleri arası düzenlenecek olan Ateşbaz-ı Veli Aşçı
Dede Mutfak Kültürü Günleri öncesi
basın toplantısı düzenlendi. Bacıyan-ı Meram binasında düzenlenen
toplantıya, Meram Belediye Başkanı
Fatma Toru, Meram Belediyesi Başkan Yardımcıları ve TÜRES Genel
Başkanı Ramazan Bingöl katıldı. Konuşmalarını gerçekleştiren Meram
Belediye Başkanı Fatma Toru, bu
yıl dördüncüsü düzenlenecek olan
etkinliklerin 27 Eylül’de başlayacağını anımsatarak, Ateşbaz-ı Veli’nin
tüm gastronomi severler ve yemek
otoriteleri tarafından bilinen bir şahsiyet olduğunu ifade etti. Toru, “Bu
etkinlikleri yaparken sadece yemeği
ön plana çıkarmıyoruz. Ateşbaz-ı
Veli bizim manevi değerimizdir. Bu
etkinliklerde işin kültürel ve manevi
boyutunu ihmal etmeden, turizm
ve yerel ticaretimizi canlandıracak
şekilde planlama yaptık. Türk cumhuriyetlerinden gelen yemek otoriteleri de bu etkinlikte kendi yöresel yemeklerini buradaki vatandaşlarımıza
ikram edecek” dedi.
“MUTFAĞI ŞEREFLENDİREN NİMETİN
ŞÜKRÜNÜN EDASIDIR”
Meram Belediye Başkanı Fatma
Toru, dünyada sadece adına türbe
yapılan bir aşçının şehrimizde olduğunu belirterek; “Bildiğiniz gibi
dünyada adına türbe yapılan bir aşçı
yoktur. Sadece şehrimizde var olan
Ateşbaz Veli adına yapılan bu türbe,
ecdadımızın yemek kültürüne nasıl bir değer kattığını gösterir. Bunu
da ortaya koyan Mevlevi kültüründen başka bir şey değildir. Ateşbaz
Veli’nin mensubu olduğu Mevlevi
düşüncesi ve tariki burada da zarafetini ortaya koyarak adına türbe yaptırmakla kalmamış meydanı şerife
serilen posta da ateşbaz ismi vererek
onurlandırmıştır. Bu bize aslında çok
şeyler anlatmaktadır. Dünün zarafetini hatırlamaya çalışırken günümüzün anlayışları çoğu kez yetersiz
kalmaktadır. Matbaha yani mutfağa
matbah-ı şerif diyerek, şerefli mutfak diyerek yücelten ecdadımızın
anlayışı lokmayı neden yememiz
gerektiğinin de altını çizer gibidir.
Mutfağın şerefi canların ilk terbiyelerini aldıkları nefislerini tarttıkları
yer olmasından gelmektedir. Burada

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru

pişen yemeklerle güç kazanan canlar
ibadetlerini yerine getirecekleri için
bu mekan elbette ki şerefli olacaktır.
Mutfağı şereflendiren nimetin şükrünün edasıdır” diye konuştu.
“FARKLI DAMAK TATLARINI
TANITMAYI AMAÇLIYORUZ”
Dünya mutfaklarından da örnekler sunarak, bu alandaki farklı damak
tatlarını da tanıtmayı amaçladıklarını
ifade eden Toru, sözlerine şu şekilde
devam etti: “Şehrimiz Konya; birçok
medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
Kadim medeniyetlerin izlerini, bu
şehirde sürmeniz, her zaman mümkündür. Aynı zamanda bir eski bir
başkenttir ve Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik etmenin onurunu
Konya halkı, yüzyıllardır üzerinde taşımaktadır. Bu bağlamda şehrimizde
yaşamış sufilerden Ateşbaz Veli adına etkinlik yapmak, dünyada ilk aşçı
türbesinin şehrimizde olması nedeniyle daha bir önem kazanmaktadır.
Aşçı Dede’nin şahsında Mevlevi sofra adabının yanı sıra yemeklerine de
dikkat çekerken; dünya mutfaklarından da örnekler sunarak, bu alandaki farklı damak tatlarını da tanıtmayı
amaçlıyoruz. Bir diğer dikkat çekmek istediğimiz konu da Selçuklu
mutfağıdır. Yüzyılların imbiğinden
geçerek günümüze ulaşan Selçuklu mutfağının dünyaya tanıtılması,
Türk damak zevkinin tanıtılmasıyla
da eş anlamlıdır”
“YAZARLARI VE GURMELERİ
SELÇUKLU YEMEKLERİ İLE
TANIŞTIRACAĞIZ”
Etkinliklerde vurgulanmak istenenin yemeğin bir amaç değil, araç
olduğunu söyleyen Toru, mutfak

yazarlarını ve gurmeleri Selçuklu
yemekleri ile tanıştırmayı amaçladıklarını ifade etti. Toru, “Yemek;
var oluş sebebimizi unutmadan
güç, kuvvet kazanmak için yediğimiz nimetleri aynı zamanda bir
şükür vesilesi kılmaktadır. Bilindiği
gibi yemek, aileden başlayarak toplumun tüm katmanlarını etrafında
buluşturan önemli bir olgudur. En
küçüğünden en büyüğüne, etrafında
toplandığımız, buluştuğumuz sofra
aynı zamanda birliğimize de katkı
yapan önemli geleneklerimiz arasında yer alır. Dini günlerden tutunuz,
geleneksel günlerimizde sevincimizi, acımızı paylaştığımız için sofra, her zaman bizler için önemlidir.
Ayrıca paylaşmayı en üst seviyelere
taşıdığımız sofra geleneklerimizi de
yaşatmak ve yeniden hatırlatmaktır.
Öncelikli olarak kendi insanımıza,
dünün ihtişamının bile ne kadar mütevazılıkla ve zarafetle yaşandığını
göstermektir. Mevlevi kültürünün
zengin açılımları, geniş halk kitleleri tarafından ilgiyle takip edilecektir
kuşkusuz, bunun yanı sıra dünya
mutfağına, Selçuklu yemeklerini
tanıtarak şeflerin dikkatini çekmek
istiyoruz. Mutfak yazarlarını ve gurmeleri de Selçuklu yemekleriyle tanıştırmayı amaçlıyoruz. Konuyla ilgili
olan akademisyenler de doğal hedef
kitlemizdir. Bizler yemeğin manevi
boyutu yanında görsel boyutunu da
göz ardı etmeyerek sunmak istiyoruz. Bu da bizim mutfak anlayışımızı
uluslararası alanda daha çok ön plana çıkaracağını umarak, gastronomi
turizmine katkılar yapacağına inanıyoruz” dedi.

“PROGRAM GÜNLERİ BOYUNCA
HALKIMIZA DA ÇEŞİTLİ
İKRAMLARIMIZ OLACAK”
Gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında da bilgiler veren Toru
cümlelerini şu şekilde aktardı: “Etkinliklerimizde, etkinliklere ismini
veren Ateşbaz Veli’nin ve onun bağlı
olduğu Mevleviliğin mutfak kültürü
canlandırmaları yapılacaktır. İnsanlar yeniden dünün zenginlikleri ile
Mevlevi zarafetini yakından görürken, günümüzle bir karşılaştırma
yaparak, ecdadımızın inceliğini de
yeniden hatırlama şansı olacaktır.
Gastro şovlarda şeflerimizi izlerken
farklı lezzetleri görme imkanımız
olacak. Yemek kültürümüzü konu
edinen ‘Konya Türkülerinde Yemek
Kültür’ isimli bir konser gerçekleştirilecek. Ayrıca program günleri boyunca halkımıza da çeşitli ikramlarımız olacak. Bu yıl ek olarak Kardeş
Türk Cumhuriyetlerinden Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’dan
misafir edeceğimiz şefler, ülkelerinde ki lezzetleri gerçekleştirecekleri
gastro şovlarla tanıtırken, kurulacak
olan ‘Türk Dünyası Lezzet’ stantlarında halkımıza ikramda bulunacaklardır”
“BİNLERCE TURİST
MERAM’A GELECEK”
TÜRES Genel Başkanı Ramazan
Bingöl de etkinlikler kapsamında
dünyanın dört bir yanından misafirlerin Konya’ya geleceğini belirterek,
“Birkaç sene sonra ABD ve Avrupa’dan dünyanın bütün ünlü şefleri
ve binlerce turist Meram’a gelecek.
Biz bile inşallah hayret edeceğiz.
Bunu da tarihe bir not olarak düşmüş
olalım. Ateşbaz-ı Veli bir elmastır ve
biz de bu elması işlemeye başladık.
Bu kapsamda Meram Belediyesi çok
güzel bir iş çıkardı.” diye konuştu.
ETKİNLİKLER TANTAVİ
AMBARI’NDA GERÇEKLEŞECEK
Mevlana ve Ateşbaz-ı Veli türbelerini ziyaretlerin ardından Kazan
Açma Merasimi ile başlayacak etkinlikler TantaviAmbarı’nda gerçekleştirilecek. Dünyaca ünlü şeflerin
katılacağı etkinlikler kapsamında,
yarışmalar, gastro şovlar düzenlenecek ve Konya’nın mutfak kültürü
tanıtılacak. Etkinlikler, şehrin çeşitli
bölgelerinde aşure ikramıyla 29 Eylül Cumartesi günü son bulacak.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Emlak ve Gayrimenkul sektörünün Konya’daki temsilcisi Konya
Emlakçılar Odası Başkanı Sedat
Altınay, “31 Ekim2018 tarihinde
sona erecek tapu harcı indirim süresinin uzatılmasını istiyor ve talep
ediyoruz” dedi. Tapu harcı indirimlerinin 31 Ekim’de sona erecek
olmasının sektör görünümü ve
ülke ekonomisi açısından olumlu
olmadığını belirten Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay,
“Emlak ve gayrimenkulün 250 alt
sektöre katkı sağladığını ve sektöre verilecek desteğin ekonomiye
katkı noktasında değerlendirilmesi
gerekiyor. Emlak Sektörünün öncelikli beklentilerinden biri de,31
Ekim’de sona erecek tapu harcı indirim süresinin uzatılması ve tapu
harçlarının düşürülmesidir. Hükümetin verdiği tapu harcı indirimlerinin süresi 31 Ekim 2018 tarihin-

de bitecek. Sektörü canlı tutmak
için hükümetten destek beklentimizi her fırsatta dile getirmeye
devam ediyoruz Emlak sektörünü
canlandırmak için hükümet Mayıs’ta tapu harçlarını indirmişti.
Gayrimenkul sektörünün canlanması adına Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile başlatılan
tapu harcı indirim kampanyasında
sona yaklaşılıyor. Karar ile konut
ve işyerlerinde binde 20 oranında
uygulanan tapu harcı, binde 15’e
düşürülmüştü. Bakanlar Kurulu
kararına göre tapu harcı indirimi
31 Ekim 2018 tarihinde sona eriyor. Tarih uzatılmadığı takdirde bu
tarih itibari ile konut ve işyerleri
için eski oranlar geçerli olacak. Bunun için Tapu harcı indirim süresinin Hükümetimizden sektör adına
uzatılmasını talep ediyoruz” dedi.
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Karatay şehit ailelerini
Peribacaları’na götürdü

Karatay Belediyesi, kültür
gezileri kapsamında Konya Şehit Aileleri Derneği’ne üye şehit
ailelerini Peribacaları gezisine ve
Kozaklı Termal Tesisleri’ne götürerek; hoşça vakit geçirmelerini
sağladı.
Şehit aileleri gezi kapsamında Ihlara Vadisi, Özkonak Yeraltı
Şehri, Dervent ve Paşabağ Vadisi
gibi Peribacaları’nın eşsiz doğal
ve tarihi güzelliklerini gezerken,
Nevşehir’in Kozaklı İlçesinde bulunan termal tesislerde konaklama imkanı bularak güzel bir hafta
sonu geçirdiler. Şehit aileleri Hacı
Bektaş Veli Müzesi ve Türbesi’ni
de ziyaret ederek tüm şehitlerimiz
için dua ettiler.
Konya Şehit Aileleri Derneği
Başkanı Recep Pekdemir, Karatay
Belediyesi’nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek; Karatay Belediye Başkanı
Mehmet Hançerli’ye ve emeği geçen herkese gezi için çok teşekkür
etti.
Karatay Belediye Başkanı
Hançerli şehitlerimize bu vatanın

minnettar olduğunu dile getirerek;
“Vatanın ve milletin şeref ve namusunu yüceltmek adına canlarını
hiçe sayan kahraman şehitlerimize
çok şey borçluyuz.” dedi. Başkan
Hançerli “Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizim istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Ne mutlu bize ki
bin yıl önceki yüksek ve karakterli
ruh ne ise hala, bu memleketin çocukları sancak yere düşmesin diye,
bu topraklar bizlere vatan kalsın
diye aynı ruhu ortaya koymaktalar.
Gerek Afrin’de, Doğu ve Güneydoğu’da, gerekse 15 Temmuz’da
bunu bizlere bir kez daha gösterdiler. Bu ruh bizde var oldukça
devletimiz hiçbir zaman için bölünemez, yıkılamaz, bizim bağımsızlıkla bütünlüğümüz bozulamaz..
Şehitlerimize minnettarız ve şehit
ailelerine hizmet etmekten şeref
duyarız. Bu vatan için evlatlarını,
eşlerini babalarını feda etmiş şehit
ailelerimizin bir nebze olsun yüzlerini güldürebilmek için çalışıyoruz”
dedi.
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Hurdalık çatısında
yangın çıktı

8 kilo 880 gram
esrar ele geçirildi

İçinde plastik malzemelerin bulunduğu hurdalık çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, merkez Selçuklu
ilçesi Musalla Bağladı Mahallesi Gevale
Sokak üzerinde bulunan hurdalığın çatısında
çıktı. Edinilen bilgiye göre Kazım Yiğit’e ait
olan ve içerisinde plastik hurda malzemelerinin bulunduğu hurdalık çatısında henüz
bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri
sahibi Kazım Yiğit, iş yerinin daha önce
de kundaklandığını iddia ederek,”Kendim
burada yatıyorum. Daha önce de burada bir
kundaklama oldu zaten. Şurada arkadaşla
boya yapıyorduk öncesinde. Bana telefon
açtı, ‘yukarıda bir şey yanıyor’ diye ondan
sonra dışarı çıktım” dedi. n İHA

Yol verme kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi
bıçaklandı, 1 kişi de darp edilerek yaralandı. Olay, saat
17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevre
Yolu Kozağaç Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, Ahmet K. (26) 42 FPC 19 plakalı otomobiliyle seyir
halindeyken, 42 AY 717 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih
O. (42) ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Sürücülerin araçlarından inmesiyle tartışma bir anda büyüyerek
kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada sürücülerden Ahmet K.,
aracından aldığı bıçakla Fatih O.’yu bacağından bıçakladı.
Aldığı bıçak darbesiyle yaralandıktan sonra aracından av

İkindi Sohbetleri’nde
İzzet Koyunoğlu konuşuldu

Hasan Yaşar

Hasan Özönder

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Fikir, Sanat,Kültür
Adamları Derneği ve SÜ Selçuklu
Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde düzenlediği Yaşayan Konya
Hafızası İkindi Sohbetlerinde bu
hafta Dr. Hasan Özönder ve Konya Büyükşehir Belediyesi Müze ve
Kütüphaneler Şube Müdürü Hasan Yaşar tarafından “Vefatının
44. Yılında İzzet Koyunoğlu Anma
Programı ve Mevlid-i Şerif ” konulu
bir konferans verildi. Hasan Yaşar,
İzzet Koyunoğlu’nun hayatıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu, 1900 yılında
Konya Topraklık-Kerimdede Çeşme Mahallesi’nde dünyaya geldi.
İlk eğitimini babasından aldıktan
sonra sıbyanmektebinde okudu.
13 yaşındayken eserleri toplamaya başladı.İstanbulHalkalı Ziraat
Mektebi’nde eğitimine devam etti.
Milli Mücadele’de Dumlupınar ve
Sakarya Savaşlarında yararlılıklar
göstererek “İstiklal Madalyası” verildi. Askerlik dönüşü Devlet Demir Yolları teşkilatında memuriyet
hayatı başladı. 1928 yılında Devlet
Demiryolları Müdürlüğü tarafından
Almanya’ya eğitime gönderildi.
Burada kaldığı 3 yıl boyunca gözlemlerde bulundu. TCDD başmüfettişliğini sürdürürken 1956 yılında emekli oldu” dedi.
Soyu Selçuklu Veziri Sahib-i
Ata Fahrettin Ali’ye dayanan Koyunoğlu, “Ganemzâdeler” olarak
anılır. “Ganem”, “koyun” demektir.
Kendisi hiç evlenmemiştir, hayatını
nadide eserleri toplayarak bunu bir
müzede toplamaya vakfetmiştir. İzzet Koyunoğlu, dünyada tek nüsha
olan nadide birçok eseri bir araya

getirerek Türkiye’de pek çok kişinin
teşebbüs edip yapamadığı işleri tek
başına başarmıştır. Hasan Yaşar,
Koyunoğlu’nun şehrine olan vefasını hayırla yad ettiklerini belirtti.
Dr. Hasan Özönder, çocukluğunun
Kerimdede Mahallesinde geçtiğini
kendisini yakından tanıma fırsatı
bulduğunu, onu yakından tanıdıkça
hayranlık duyduğunu söyleyerek
“maddî servetini, gecesini-gündüzünü müzeye vakfeden İzzet
Koyunoğlu, topladığı eski eserlerle
bütün dünyanın ilgi duyduğu muazzam bir koleksiyon oluşturmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında ilmi,
edebî ve kültürel pek çok toplantı,
kongre ve seminere katılmıştır.
Hayatını eski eserlerin toplanmasına, korunmasına, gelecek nesillere
aktarılmasına adayan Koyunoğlu
Yılmaz Kulluk’un belediye başkanlığında 4 Temmuz 1973 tarihinde
düzenlenen protokolle topladığı
paha biçilmez binlerce eseri hiçbir
menfaat beklemeden müze yapılması şartıyla bağışlamıştır. Koleksiyonuna 70-100 milyon dolar fiyat
verenler çıkmıştır. Ecdadı Sahib-i
Ata Fahrettin Ali gibi memleketine
hizmet etmek kadar gurur verici bir
iş olamaz anlayışındadır. Koyunoğlu’nun kalbi ve kütüphanesi herkese açıktı. Belediye, vakfedilen eserleri sergilemek üzere 250 bin lira
harcayarak bir müze yapmıştır. Koyunoğlu ismini taşıyan müze 1984
yılı Şubat’ında da ziyarete açılmıştır” dedi. Özönder, Koyunoğlu’nun
ruhu şad mekanı cennet olsun temennisiyle konuşmasını tamamladı. Program sonunda Kur’an-ı
Kerim tilaveti ve Mevlid-iŞerif icra
edildi.
n HABER MERKEZİ
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tüfeğini çıkaran Fatih O., ateş etmek üzereyken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen motosikletli
yunus polisleri tarafından engellendi. Polislerin müdahalesiyle kavga sona ererken, bacağından bıçaklanan Fatih
O. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, darp sonucu
yaralanan Ahmet K. da Numune Hastanesine kaldırılarak
tedavi altına alındı. Olayın ardından polislerin Fatih O.’ya
ait araçta yaptığı aramada bir kutu tabanca mermisi ele
geçirildi. Polis tarafından av tüfeğine ve bıçağa incelemelerin ardından el konuldu.

n İHA

Karapınar’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 880 gram kubar
esrar ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları
sonucu, T.P ile A.K’yi takibe aldı. Ekipler
düzenledikleri operasyonda T.P ve A.K’yi
gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan
aramada 8 kilo 880 gram kubar esrar ele
geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye
çıkarılan şüphelilerden T.P tutuklanırken,
A.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
n AA

İş yerinin camlarına silikon uygulayan Alaaddin Paçal’ın (39), bıçakla öldürülmesiyle ilgili İhsan Yüzer ve Fırat Kara’nın yargılanmasında sona gelindi. Tutuklu sanıklar 25’er yıl hapis cezasına çarptırdı

‘Silikon cinayeti’ davasının
sanıklarına 25’er yıl hapis
2 katlı iş yerinin camlarına silikon uygulayan Alaaddin Paçal’ın
(39), iddiaya göre, alt kattaki berberden çıkan İhsan Yüzer’in (33)
başına damlattığı gerekçesiyle
onun arkadaşı Fırat Kara (23) tarafından bıçakla öldürülmesiyle ilgili
İhsan Yüzer ve Fırat Kara’nın yargılanmasında sona gelindi. Mahkeme
heyeti, tutuklu sanıkları 25’er yıl
hapis cezasına çarptırdı.
Olay, 28 Eylül 2017 tarihinde,
merkez Meram ilçesine bağlı Gödene Mahallesi TOKİ Konutları’nın
içindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Züccaciyeci Alaaddin
Paçal, 2 katlı iş yerinin üst katındaki camlara uyguladığı silikon, iddiaya göre, alt kattaki berberden tıraş
olup, çıkan çıkan İhsan Yüzer’in
başına damladı. Sinirlenen Yüzer,
tepki göstererek, Paçal ile tartışmaya başladı. Paçal’ın özür dilemesine
aldırış etmeyen Yüzer ve yanında
bulunan arkadaşı Fırat Kara’nın,
Paçal’a küfrettiği öne sürüldü. Bunun üzerine iş yerindeki bıçağı alarak, aşağı inen Paçal, ikili ile kavga
etmeye başladı. Kavga sırasında
bıçağı alan Fırat Kara, kaçmaya çalışan Paçal’ın peşine düştü. Kara, iş
yerine sığınan Paçal’ı yakalayarak,
vücudunun 4 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.
OTOSTOP YAPARAK KAÇTI
Kavgaya karışan İhsan Yüzer,
ağır yaralanan Alaaddin Paçal’ı
çevre esnafından biriyle birlikte

otomobile bindirip, hastaneye götürürken, birkaç kilometre sonra
karşıdan gelen ambulanstaki sağlık
ekibine teslim etti. Yüzer, otostop
yaparak, durdurduğu araca binip,
olay yerinden kaçtı. Ambulansla
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Paçal, yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TERMİNALDE YAKALANDI
Konya Cinayet Büro Amirliği
ekipleri, bölgedeki esnafın bilgisine
başvurdu. Şüphelilerin gidebileceği
adreslerle ilgili çalışma yapan ekipler, Fırat Kara’yı evinin yakınında,

İhsan Yüzer’i ise Karatay Otobüs
Terminali’nde gözaltına aldı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye
sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
25’ER YIL HAPİS
Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tutuklu sanıklar İhsar
Yüzer ve Fırat Kara’nın yargılamasında sona gelindi. Son duruşmaya
sanıklar, taraf avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, son savunmalarının ardından
kararını açıkladı. Heyet, sanıklar
Fırat Kara ve İhsar Yüzer’i 25’er yıl
hapis cezasına çarptırdı. n İHA

Tüketilen gıdanın DNA’ya ‘net’ etkileri tespit edildi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mehmet Gürbilek ile Dr. Nejla
Özer’in 2 yıl süren çalışmasında,
DNA karakterini etkilediği tespit
edilen bitkisel ve hayvansal gıdaların bazı hastalıklarla ilişkilendirebileceği ortaya kondu. NEÜ Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mehmet Gürbilek ile Dr. Nejla
Özer, emziren annelerin biyolojik
sıvısında besin kaynaklı “mikroRNA” (miRNA) varlığı araştırması
yaptı. Konya’da yaşayan emziren
gönüllü 12 anne ile yürütülen araştırmada, tüketilen gıdaların biyokimyasal farklılıkları gözlenmeye
çalışıldı.
Araştırmada, bitkisel kaynaklı
miRNA’ların insan hücresine intikalinden sonra DNA’nın fonksiyonuna ve karakterine etki ettiği
ortaya konuldu.
Prof. Dr. Gürbilek, bitki ve
hayvan hücrelerindeki miRNA’ların metabolizma üzerine etkilerini
araştırdıklarını söyledi.
Endojen RNA’ların bitki ve hayvanlarda önemli düzenleyici role
sahip olduğunu anlatan Gürbilek,
genetik materyal miRNA’nın tüketilen gıdalarda olduğunu dile
getirdi.
Gürbilek, Dr. Nejla Özer ile
yürüttükleri çalışmanın 2 yıl sürdüğünü belirterek, “Gıdalardaki miRNA’lar tüketildiğinde ince

Necmettin Erbakan Üniversitesinde, 2 yıl süreyle 12 emziren anne ile yürütülen araştırma sonucunda, besin kaynaklı “mikroRNA”ların insan DNA’sına etki ettiği, gıdalardaki miRNA’nın bazı hastalıklarla ilişkilendirilebileceği belirlendi.

bağırsaktan parçalanmadan kan
dolaşımına geçiyor. Daha sonra
karaciğerde parçalanmadan koruyucu bir özellik kazanarak anneden
emzirmeyle bebeğe aktarıldığını
ortaya koyan bir çalışma yaptık”
diye konuştu.
Yürütülen çalışmada bilimsel
heyecan uyandıran sonuçlara ulaştıklarını anlatan Prof. Dr. Gürbilek,
şöyle devam etti: “Bu yaptığımız
çalışmada yeni tespit edilen; bitkisel kaynaklı miRNA’ların herhangi
bir yapısal bozulmaya uğramadan
insan DNA’sı üzerinde pozitif veya
negatif etkisi olduğunu ortaya koyduk. ‘Bitkisel ve hayvansal genetik
materyal miRNA, ince bağırsakta
parçalanır’ diye biliniyordu. Çalışmamızda ortaya çıkan miRNA’nın

parçalanmadan DNA’ya etki etmesi. Bizi heyecanlandıran kısmı
bu. Bitkisel miRNA’nın insan hücresindeki DNA’da transkripsiyon
üzerine etki edebileceği, bunun
sonucunda bazı hastalıklarla ilişkilendirilebileceği ortaya çıktı.
Dolayısıyla bu yeni çalışma. İleriki
çalışmalara ihtiyaç duyuyoruz ama
en önemli nokta, yediğimiz gıdalardan elde ettiğimiz miRNA’lar bazı
hastalıklarla ilişkili olabilir. Bundan
sonraki çalışmamız bunun etkisini ve koruyuculuğunu araştırmak
üzere olacak. Temel çalışmanın
konusu budur. Yediğimiz gıdalar
DNA üzerindeki fonksiyonel yolakları etkiliyor. DNA üzerine net etkileri var, onu ortaya koymuş olduk.
Protein sentezi üzerine kanserle

ilişkilendirilip kanserin oluşmasında ya da yolakları üzerinde etkisini
ileriki çalışma ortaya koyacak.”
Araştırmaya 12 emziren annenin katıldığını aktaran Gürbilek,
“Diyetleri, beslenmelerine ilişkin
annelere neler yediğini sorduk.
Soya, pirinç, elma ve buğday gibi
besinlerden aldıkları miRNA’ları
tespit ettik. Yaptığımız çalışmada
pirinç miRNA’sı insan kanında tespit edildi. Anne sütünde de görüldü. GDO’lu bir ürünse direkt çocuğa da aktarıldığını ortaya koyduk.”
diye konuştu.
Gürbilek, çalışmanın bilimsel
araştırma projesi kapsamında üniversite tarafından desteklendiğini
sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ
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AYDER Afrika’da yüzleri güldürdü

İnternet yayınları için yeni dönem

AYDER Afrika’nın çeşitli ülkelerinde açtığı su kuyuları ile binlerce insanın susuzluk problemini
çözmeye çalışıyor. Afrika’nın fakir
ülkesi Mali’de bir yeni su kuyusunun açılışını daha gerçekleştirdi. Mali’de açılan su kuyusuna
Mustafa Ünsal-Mehmet Kasalak
Su Kuyusu ismi veridi. Dernek
Başkanı Hasan Çelik, “Peygamber
(sav)’in Merhamet edene Rahman
da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki Göklerdekilerde size merhamet etsin’ İlahi
kelamından hareket ederek mazlum Afrikalı kardeşlerimizin daima
yanında olmaya çalışıyoruz. Bu su
kuyusunu açtırmamızda maddi
desteklerini esirgemeyen Mustafa
Ünsal ve Mehmet Kasalak abilerimize çok teşekkür ederiz. Rabbim bu yapmış oldukları hayırları
kabul etsin. Açılan bu su kuyusu
onların sadece su ihtiyacını gider-

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Doç. Dr. Hamit
Ersoy, internetten yapılan bazı yayınlar için denetim sürecinin yakın
zamanda yayınlanacak yönetmelikle resmen başlayacağını, Türkiye’nin ardından Avrupa Birliği’nin
(AB) de internet mecrasını denetlemeye hazırlandığını bildirdi. Aynı
zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı
Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri
Forumu (IBRAF) Genel Direktörü olan Ersoy, internet üzerinden
yapılan bazı yayınlara RTÜK denetiminin getirilmesiyle ilgili süreci
değerlendirdi. Türkiye’de internet
düzenlemeleri tartışılırken AB’nin
de bu konuda yeni bir adım atmaya hazırlandığını belirten Ersoy,
“Avrupa Birliği yaklaşık 10 yılda
bir kendi Görsel İşitsel Medya
Hizmetleri Direktifi’ni güncelleme
yoluna gitmekte. En son güncellemeyi de bir iki ay önce yaptı; kasım

mekle kalmayıp dünyanın değişik
coğrafyalarında yaşayan onları
düşünen,onların sorunlarıyla ilgilenen,dertleriyle dertlenen Müslüman kardeşlerinin de olduğunu
bilmeleri açısından da çok önemlidir. Açıklamalarını şöyle sürdüren Çelik, dernek olarak Afrika’da
gıda dağıtımı gibi acil yardımlar
yaptığımız gibi su kuyuları, mescitler, medreseler, yetimhaneler

Konya-Karaman yoksulluk
oranında 12. sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü,
“Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, (Konya,
Karaman) 2016” konusunda bir
basın bülteni hazırladı. TÜİK Bölge
Müdürü Adnan Bedlek tarafından
yapılan açıklamaya göre Konya,
Karaman Bölgesi’nin ortalama yıllık eşdeğer kullanılabilir fert geliri
17 bin 676 TL oldu.
“Türkiye’de ortalama yıllık
hanehalkı kullanılabilir fert geliri
2016 yılında 19 bin 139 TL iken,
İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla,
TR52 (Konya, Karaman) Bölgesi,
17 bin 676 TL ile 26 Bölge arasında 12’nci sırada yer aldı” diyen
Bedlek, “Gelir dağılımı eşitsizliği
ölçütlerinden olan Gini katsayısı,
sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında
eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir.
Gini katsayısı Türkiye’de 2016 yılı
itibarıyla 0,404 iken, TR52 (Konya, Karaman) bölgesinde 0,355
oldu. En yüksek gelire sahip %20
’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip %20’lik grubun gelirine
oranı şeklinde hesaplanan P80/
P20 oranı Türkiye genelinde 7,7
katı iken, TR52 (Konya, Karaman)

bölgesinde 5,7 katı oldu. İBBS 2.
Düzey bölgeleri itibarıyla, TR52
(Konya, Karaman) Bölgesi P80/P20
oranının en yüksek olduğu bölgeler arasında 15’inci sırada yer aldı.
Göreli yoksulluk oranı TR52 (Konya, Karaman) Bölgesinde %10,2
oldu. Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan
gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre,
gelire dayalı göreli yoksulluk oranı
TR 52 (Konya, Karaman) Bölgesinde 2015 yılında %10,3 iken 2016
yılında 0,1 puanlık azalışla %10,2
oldu. TR52 (Konya, Karaman) Bölgesi yoksulluk oranının en yüksek
olduğu bölgeler arasında 12’nci
sırada yer aldı. Diğer bir yoksulluk
sınırı olan medyan gelirin yüzde
60’ı dikkate alınarak hesaplanan
gelire dayalı göreli yoksulluk oranı
TR52 (Konya, Karaman) Bölgesinde 2015 yılında %16,6 iken 2016
yılında 0,9 puanlık azalışla %15,7
olarak gerçekleşti. TR52 (Konya,
Karaman) bölgesi medyan gelirin
%60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler arasında 19’uncu sırada yer
aldı” ifadelerini kullandı.

n EMİNE ÖZDEMİR

Beyşehir’de armut ağacı
Eylül ayında çiçek açtı

Beyşehir’de meyvesi bulunan
armut ağacı Eylül ayının son günlerinde çiçek açtı.
Beyşehir’e bağlı Bayavşar
Mahallesi’nde yer alan organize
sanayi bölgesindeki bir mermer
fabrikasının bahçesinde bulunan
armut ağacı, Eylül ayında çiçek
açtı. Şaşkınlık yaşayan fabrika çalışanları, arıların da konarak gezindiği dallar arasındaki çiçekleri
koklarken, armut ağacının olgunlaşan meyvelerinden de yiyerek
istifade etti. Ağacın dallarında
meyve ve çiçeklenmeyi aynı anda
gören fabrika çalışanları hayretle-

rini gizlemezken, ilk kez böyle bir
manzarayla karşılaştıklarını dile
getirdi. Mermer fabrikasının üretim sorumlusu Mevlüt Badem, 14
yıldır çalıştığı fabrikanın bahçesinde Eylül ayında bahçede enteresan
bir durumla karşılaştıklarını dile
getirerek, “Hiç görmediğimiz farklı bir durum ve olay oldu burada.
Armut ağacında, bir yanda armut
bir yanda çiçek. İkisi aynı anda. Diğer ağaçlarımız da böyle bir durum
söz konusu değil. Ağacın her tarafı
çiçek, armuttan çok çiçek var diyebiliriz” diye konuştu.

n İHA

gibi kalıcı eserler de yapmaya devam ediyoruz. Kardeş Ailem isimli
Projesiyle de bölgedeki kardeşlerimize maddi destekte bulunuyoruz. Dualar ile açılan su kuyunun
açılışında, çocukların sevinci gözleri duygulandırdı. Allah’ın izniyle
Konyalı hayırseverlerin desteğiyle
bu çalışmalar daha da bereketlenip devam edecek” dedi.
n HABER MERKEZİ

ayında da yayınlanarak yürürlüğe
girecek” ifadelerini kullandı.
Ersoy, bu kapsamda AB’nin
görsel-işitsel medya politikalarında yapılacak değişikliklere ilişkin
şu bilgileri paylaştı: “AB’nin yeni
Görsel İşitsel Medya Hizmetleri
Direktifi yoluyla artık Avrupa ülkelerinde Netflix, Puhu TV gibi video
paylaşım platformlarının denetim
altına alınacağını söyleyebilirim.
Bu artık resmiyet kazanacak. Tür-

kiye olarak bizim gururla söyleyeceğimiz nokta ise onlar bu direktifi
onaylamadan önce biz bu konuda
yasal düzenleme yoluna gittik.
Yasal zemini şu anda hazır, birkaç
hafta içerisinde yayınlanacak olan
ikincil mevzuatla birlikte artık uygulama sahası bulacak. Yani video
paylaşım platformları artık diğer
konvansiyonel radyo ve televizyonlar gibi denetlenecek.”
n AA

MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, düzenli kombi bakımın kombinin veriminin artırdığını ifade etti. Altun, “Kombi bakımın zamanında ve düzenli olarak yapılması kombinin verimini artırıyor” dedi

‘Bakım verimi artırır’

Uzmanlar yılda en az bir kez yapılması gereken periyodik doğalgaz
ve kombi bakımını henüz yaptırmamış olanları uyarıyor. Kombilerin sorunsuz olarak yüksek performansta
çalışması ve doğalgaz faturasının
cebi yakmaması için kış gelmeden
işin ehli kişilere kombi bakımının
yaptırılması gerekiyor. Kombi bakım
ve tamir ustaları, yıl boyu çalışan
kombilerin kış aylarında da sorunsuz
performans göstermesi için yıllık periyodik bakımın kış gelmeden yaptırılması konusunda uyarıyor. Yılda
en az bir kez, sonbahar aylarında ya
da yaz aylarının başında gerçekleştirilmesi önerilen kombi bakımının,
işin uzmanları tarafından yapılması
gerektiğinin de altı çiziliyor. Gecikmeden kombi bakımını yaptıranlar,
enerji tasarrufu elde ederek daha az
fatura öderken, kombilerinin uzun
ömürlü ve verimli olmasını da sağlıyor. Bakımı yapılmamış kombilerin
beklenmedik kazalara davetiye çıkardığını hatırlatan uzmanlar, kışın
daha hesaplı ve güvenli şekilde ısınmak isteyenlerin işi alanında uzman
kişilere teslim etmeleri gerektiğini
de hatırlatıyor.
KOMBİ BAKIMINDA ÇEVRE
ŞARTLARI OLDUKÇA ÖNEMLİ
Makine Mühendisleri Odası
Konya Şube Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Aziz Hakan Altun, kombiler hem evlerin ısıtma sisteminde
hem de evlerde sıcak su ihtiyacı
karşılamak için kullanıldığını ifade
ederek, “Kombiler hem evlerin ısıtma sisteminde hem de evlerde sıcak
su ihtiyacı karşılamak için kullanılıyor. Evlerimizde kombilerimiz bu
yüzden yılın 365 günü ısıtma veya
sıcak su temininde kullanıyoruz. Bu
nedenle kombilerin sürekli kullanımından dolayı yıllık ve belli aralıklar
ile bakımlarının yetkili kişiler tarafından yaptırılması gerekiyor. Kombi bakımın zamanında ve düzenli
olarak yapılması kombinin verimini artırıyor. Ayrıca bakım yaparak
kombinin arıza yapmasını ve ömrünün uzamasını sağlıyoruz. Kombi
bakımında en önemli husus kombi
bakımının yetkili kişiler tarafından
yapılmasıdır. Kombi bakımında yeterlibilgisi olmayan kişiler tarafından yapılan müdahaleler kombilere
fayda vermenin yanında kombide
zararlara sebep olabiliyor. Kombi
bakımlarının özellikle yetkili kişiler
tarafından yapılması oldukça önem
arz etmektedir. Kombi bakımları garanti belgesi üzerinde yazan yetkili
servisler tarafından yapılması gere-

Aziz Hakan Altun

kiyor. Kombi bakımı ile tesisat bakımı birbirinden ayrıdır” dedi.
YETKİLİ SERVİSLERE
BAKIMLAR YAPILMALI
Kombi bakımında dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında
da bilgi veren Aziz Hakan Altun,
“Kombilere bakım işlemlerinin yetkili servis ve uzmanlar tarafından
yapılması gerekmektedir. Çünkü
kombiler gazlı sistem olduğundan
yanlış kullanıldığı zaman tehlike arz
edebilir. Kombi bakımlarının yetkili
servislerle yapılması bu nedenle çok
önemlidir.Evinize gelen servis ekiplerinin yetki belgesi olup olmadığını kontrol edin, yetki belgesi yoksa
cihazınıza müdahale etmesine izin
verilmemeli. Bakımlar mutlaka yetkili servislere yaptırılmalı. Bakım sırasında neler yapılacağı konusunda
bilgi verilmesini isteyin. Öncesinde
kombi kapağını açmadan sıcak su ve

kalorifer tesisatı ısıtma testi ile kombinin çalışma verimliliğini kontrol
ettiğinden emin olun. Kombinizin
kritik güvenlik aksamlarının; bacalı
kombilerde limit sensörü ve çekiş
durumunun, yoğuşmalı kombilerde
ise su haznesi temizliğinin ve kalorifer gidiş hattı yönündeki çamur
ayrıştırıcı filtrelerin kontrolden geçirildiğinden ve sorunların giderildiğinden emin olunsun” ifadelerini
kullandı.
DÜZENLİ BAKIM İLE DOĞALGAZDAN
TASARUF ETMEK MÜMKÜN
Kışa girmeden yaptırılacak baca
temizliği, kombi bakımı ve basit önlemler sayesinde daha az doğalgaz
tüketerek ısınmak ve böylece doğalgaz faturalarında indirimin üstüne
biraz daha tasarruf etmek mümkün
olduğunu ifade eden Altun, “ Kışa
girmeden yaptırılacak baca temizliği, kombi bakımı ve basit önlemler
sayesinde daha az doğalgaz tüketerek ısınmak ve böylece doğalgaz
faturalarında indirimin üstüne biraz daha tasarruf etmek mümkün.
Evlerdeki ısı kaybını önlemek için
pencerelerin PVC doğrama ve ısı
cam yapılmasıyla yüzde 15 tasarruf
edilebilir. Ayrıca radyatörlerde termostatik vana kullanarak da yüzde
14 civarında tasarruf yapılabilir. Termostatik vanalarla oda sıcaklığının 1
derece düşürülmesi yaklaşık yüzde
7 tasarruf anlamına geliyor. Radyatörlerin üzerinin uzun perdelerle
örtülmemesi, radyatör önlerinin
açık tutulması, eşyalarla kapatılmaması da tasarruf için, basit ama

önemli tedbirler arasında yer alıyor.
Hepsinden de önemlisi, güvenlik.
Düzenli kombi bakımı ve baca temizliğiyle olası herhangi bir karbonmonoksit kaçağını önleyip ailenizin
can güvenliğini sağlamış olursunuz”
diye konuştu.
YILDA EN AZ BİR KEZ
BACA TEMİZLİĞİ YAPILMALI
Doğalgaz doğru kullanımı hakkında da bilgi veren Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube
Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Aziz
Hakan Altun, “Bacalı cihazların
(soba, şofben, kombi) bulunduğu
alanlarda mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun. Buraları yatak veya çocuk odası olarak
kullanmayın. Ocağın bulunduğu
yere gaz alarm cihazı takın. Bacaların standartlara uygun yapılması
ve sızdırmaz olması çok önemlidir.
Balkon gibi atmosfere açık yerlerde
bulunan hermetik (yanma için gerekli olan oksijeni dışarıdan alan) cihazları dolap içinde muhafaza edin.
Baca küllüklerini alçıyla kapatın.
Doğalgaz tesisatı açık, görülebilir ve
ulaşılabilir olsun. Bacalı cihazların
bulunduğu alanlarda atmosfere açık
menfezler (hava geçişini sağlayan
sistem) bulundurun ve bunları kapatmayın. Mutfakta bulunan kombi
veya şofben bacasına kesinlikle aspiratör bacası (havanın temizlenmesi
amacıyla kullanılan aygıt) bağlamayın. Bacalı cihazları banyo ve tuvalete yerleştirmeyin. Yılda en az bir kez
baca temizliği yapılmalı ” ifadelerini
kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES
KULLANABİLEN
ELEMANLAR
* YETİŞTİRİLMEK
ÜZERE VASIFSIZ
ELEMANLAR

ATSANLAR MOTORLU ARAÇLAR
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ELEMAN
ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

* BAY SATIŞ DANIŞMANI
* BAY SATIŞ DESTEK
alınacaktır.
ELEMANI
Müracatlar şahsen yapılacaktır.
* AŞÇI

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
TTT DÖVME OTOMOTİV
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi
Bölgesi 15. Sokak No. 5 Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

ALINACAKTIR.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Fevzi Çakmak Mah Ankara Yolu Konsan Sanayi

10753 Sok. No: 14 Karatay/KONYA

0332 346

10 01

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58

Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ÇALIŞACAK ELEMAN
(Vardiyalı çalışamaya engeli olmayan)

* BAY PAKETLEME ELEMANI

ALINACAKTIR.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA
Tel : 0 332 345 28 59

CNC işleme Merkezlerinde ve
CNC Torna Tezgahlarında Operatör Olarak Çalıştırılmak Üzere
18-35 Yaş Arası Elemanlar,
Fabrika Elektrik Tesisat-Bakım Onarım Bölümünde Görevlendirmek Üzere 18-35 Yaş Arası
Elektrik Tesisatçıları,
Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A Tel: 0332 285 02 85

İLAN
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ELEMANLAR ARANIYOR
• KALİTE KONTROL SORUMLUSU
• DEPO SORUMLUSU
• CNC OPERATÖRLERİ
• ALÜMİNYUM ENJEKSİYON PRES
OPERATÖRLERİ
• TESVİYE OPERATÖRLERİ
• TALAŞLI İMALAT TECRÜBESİ OLAN
MAKİNA MÜHENDİSİ
• VASIFLI-VASIFSIZ
PERSONEL ALINACAKTIR.

ÇALIŞMA SAATLERİ: 08:30-18:00
CUMARTESİ:08:30-13:00
MÜRACAATLAR ŞAHSEN AŞAĞIDAKİ ADRESE YAPILACAKTIR.
ADRES: KAYACIK MAH. KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 15.SK. NO:6
(3 .ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ) SELÇUKLU/KONYA

TELEFON: 239 17 37 (3HAT)

GÜVENİLİR
VE
DOĞRU
HABERİN
ADRESİ
www.konyayenigun.com

SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek

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

0531 710
88 76

ELEMAN ARANIYOR

Bitmekte olan otel
inşaatımızın oda ve
genel temizlikleri
için 45 yaş altı
BAYAN TEMİZLİK
PERSONELİ
alınacaktır.
Asgari Ücret + Sigorta + Yemek

Müracaat:

0530 764 06 49
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4. ve 5. Anaokullarının temelini törenle atan Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, “Revizyon İmar Planları ile 386.500
m² artırılarak eğitim tesis alanlarını 576.500 m²’ye çıkardık. Karatay’da 63 tane daha okul yapılabilecek alan vardır” dedi

‘63 yeni okul daha yapılır’
Karatay Belediyesi’nin 4. ve 5.
Anaokullarının temeli törenle atıldı.
Doğuş ve Hamzaoğlu Mahalleleri’nde 24 okul 5 kapalı spor salonu, 27
suni çim saha kazandıran Karatay
Belediyesi, hizmetlerine devam ediyor.
Törene, Meram Kaymakamı
ve Karatay Kaymakam vekili Resul
Çelik, Büyükşehir Belediye Başkan

vekili Mahmut Sami Şahin, İl Milli
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy,
Karatay Belediye Başkanı Mehmet
Hançerli, Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı, Karatay İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Karatay
İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Ersöz, Konya Muhtarlar Derneği Baş-

gerçekleştirilen anaokulları ile bir- Parti Teşkilatına ve Hayırseverlere
likte bu sayısının beşe yükseldiğini ayrıca teşekkür etti.
belirterek, “Belediye öz kaynakları
BİLSEM’İN TEMELİ ATMA TÖRENİ 8
ile gerçekleştirilen 6 Milyon TL’lik
EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
bir yatırım olan 2 anaokulu 2019
Başkan Hançerli, sınavla tespit
yılının 3. ayına kadar tamamlana- edilen özel yetenekli öğrencilerin örcak. Bu tarihten daha erken bitiri- gün eğitim kurumlarındaki eğitimlebilmesi için de çalışmalar aralıksız lerini aksatmayacak şekilde bireysel
sürüyor. Göreve geldiğimiz 2004 yeteneklerinin farkında olmalarını
yılından bu yana Karatay’a 24 okul sağlamak ve sahip oldukları kapasi5 kapalı spor salonu, 27 suni çim telerini geliştirerek üst düzeyde kulsaha kazandırmanın mutluluğunu lanmalarını sağlamak amacıyla KaZ-398
yaşadık. Karatay Belediyesi Ha- ratay’a 7.5 Milyon TL maliyete sahip
yıroğlu ve Ovakavağı Hizmet Bina- BİLSEM kazandırdıklarını belirtti.
larının tadilatlarının yapılarak Milli Başkan Hançerli, 8 Ekim Pazartesi
Beko 220 TR-HW-V1.0 marka AS 0000042690Eğitim’e tahsis ettik. Karatay gene- Günü Akabe Mahallesi’nde Cemil
31019847VZT Seri numaralı Yazar kasa ruhsatını kaybettim
hükümsüzdür.
lindeki mevcut eğitim tesis alanları Çiçek Caddesi ile Saçlı Kasap CadEMEL GENÇ
190.000 m² alana sahip iken, Ka- delerinin kesiştiği noktada gerçekYN ALPİNO RESTAURANT
ratay Belediyesi tarafından yapılan leşecek BİLSEM temel atma törene
MERAM VD. : 41596678488
Revizyon İmar Planları ile 386.500 davet etti.
m² artırılarak eğitim tesis alanKaratay İlçe Milli Eğitim Müdülarını 576.500 m²’ye çıkardık. rü Ömer Büyükmanav, Karatay’a
Karatay’da 63 tane daha okul kazandırdığı eğitim yatırımları için
yapılabilecek alan vardır” dedi.
Karatay Belediye Başkanı Mehmet
Başkan Hançerli, Karatay Hançerli başta olmak üzere tüm
Belediyesi olarak 454 parsellik emeği geçenlere teşekkür etti.
Karaaslan Piknik Bahçesinin ve
İl Milli Eğitim Müdürü Mukad70 Milyon TL’lik Şehir Parkının der Gürsoy, Doğuş ve Hamzaoğlu
açılışını, Kerimdede, Akçelebi, Mahallelerinde yapımı hızla devam
Keykubat Toplu Konutlarının eden anaokullarının ikinci dönemde
temel atmasını yapmadıklarını; eğitim öğretime yetişmesi temennifakat söz konusu eğitim olunca sinde bulunarak başladığı konuşmaSatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
2 adet anaokulunun temel atma sında; okul öncesi eğitimin önemine
1 NO’LU TAŞINMAZIN
törenini gerçekleştirmekten bü- dikkat çekti. Gürsoy, okul öncesi eğiÖzellikleri
: Konya İli, Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 17665 Ada, 2 Parsel, Zemin kat
yük mutluluk duyduklarını ifade timin çocuklarda zihinsel gelişimde
2 Bağımsız Bölüm numaralı dükkan nitelikli taşınmaz; Doğu cepheli, yaklaşık brüt bodrum kat 35m2+
ve kabiliyetlerin gelişiminde çok
etti.
zemin kat 40m2 olmak üzere toplam 75,00 m2 alanlıdır. Halen Dükkan manav olarak kullanılmaktadır.
büyük bir rol oynadığını dile getireBaşkan
Hançerli
14
yıl
Satış konusu taşınmaz olan dükkanda zeminler seramik, duvarlar silinebilir duvar kağıdı ile kaplanmış
rek; eğitime kazandırdığı tesisler ve
içerisinde
gerçekleştirdikleri
durumdadır. Dükkan giriş kapısı ve camekan doğramaları demir doğramadan yapılmıştır. Tuvaletin
eğitim çalışmaları için Karatay Beeğitim
yatırımlarında
verdikzemini seramik duvarları yarıya kadar fayans kaplıdır. Lavabosu vardır. Bodrum kata iniş demir
lediye Başkanı Mehmet Hançerli’ye
leri
destekler
için
görev
almış
merdiven ile sağlanmaktadır. Bodrum katta herhangi bir kullanım yoktur, ham hali ile durmaktadır.
teşekkür etti.
bütün
Valilere,
Kaymakamlara,
Depolu Dükkanın üzerinde bulunduğu 17665 ada 2 nolu parselin kuzeyi Şamdancı Çevri Sokağa,
Büyükşehir Belediye Başkan veBüyükşehir
Belediye
Başkandoğusu Dokuyucu Sokağa ve güneyi Gündüz Sokağa cephelidir. Parsel üzerinde Zemin+7 katlı 1
kili
Mahmut
Sami Şahin de, hakim
larına,
Merkezi
Hükümete,
AK
adet blok bulunmaktadır. Bloğun zemin katı ticari üst katların tamamı mesken olarak kullanılmaktadır.
Taşınmazın ulaşım durumu minibüs ve otobüs ile sağlanmaktadır. Taşınmaz AnkaraCaddesine 570
metre, Aliulvi Kurucu caddesine 240 metre,Karakayışcaddesine 160metre, Kule Siteye 1.1 km, otogara
7.0 km, YHTgarına 3.5 kmve vilayet merkezine 1.8kmmesafededir.
Adresi
: Büyüksinan Mah Dokuyucu Sok Akçağ Sitesi 40/B Karatay/Konya
Yüzölçümü
: 75 m2
Arsa Payı
: 175/9600
İmar Durumu
: Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı ekindeki İmar Durum
Tarım ve Orman Bakanı Bekir sektörün benzer hasBelgesine göre; Konya İli Karatay İlçesi Büyüksinan Mahallesi 17665 ada
Pakdemirli,
Tarım Kredi Kooperatif- sasiyeti göstermesini
2 parsel, 23 m x 23 m ebatlı 8 Katlı Blok Konut Alanmda kaldığı, çekme
leri
Merkez
Birliğinin (Tarım Kredi) bekliyoruz.”
mesafeleri leke halinde gösterildiği belirtilmiştir.
Pakdemirli, gübre
en önemli tarımsal girdilerden kimKıymeti
: 130.000,00 TL
yevi gübrede yüzde 15’lere varan fiyatlarında aşırı artış
KDV Oranı
: %18
yapan firmaları yakın
indirim sağlayacağını bildirdi.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
Pakdemirli, Tarım ve Orman takibe aldıklarını da
1. Satış Günü
: 06/11/2018 günü 11:40 - 11:45 arası
Bakanlığında düzenlediği basın top- bildirdi.
2. Satış Günü
: 03/12/2018 günü 11:40 - 11:45 arası
Uzun yıllardır artlantısında, gübre fiyatlarına ilişkin
Satış Yeri
: Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin kat No:Z18 Müzayede Salonu
mayan buğday ve arpa
değerlendirmede bulundu.
Karatay Konya
Tarımın en önemli girdisinin prim desteklerini artıSatış şartları :
gübre olduğuna işaret eden Pakde- racaklarını ifade eden
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
mirli, “Çiftçi, tarlasına yeterli güb- Pakdemirli, “Arpa ve
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
re atamazsa hasatta yeterli verimi buğdayda 5 kuruş olan
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
alamaz. Son zamanlarda dünyadaki prim desteğini yüzde
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ekonomik dalgalanmalar, kur üze- 100 artırarak önümüzortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
rinden ekonomimize yapılan finan- deki yıl 10 kuruş olaelektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı
sal saldırılar malum. Çiftçimizin rak ödeyeceğiz. TMO
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
ekmeğine göz diken maksatlı ke- üzerinden, çiftçimizin
hasat
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
simlerin bu durumu fırsata çevirme önümüzdeki
döneminde
hiçbir
şekilde mağdur
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar
çabalarıyla kimyevi gübre fiyatında
edilmesine
izin
vermeyeceğiz.”
diye
artış yaşandı” dedi. Pakdemirli, bu
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
konuştu.
artışların bir kısmının maliyet argeçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir.
“Dünya fiyatlarından alacağız”
tışına, diğer kısmının ise kasıtlı ve
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan
Pakdemirli, arpa ve buğday ürespekülatif
sebeplere
dayalı
olduğualacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet
ticisinin alın teri ürünlerini dünya
na
dikkati
çekerek,
Tarım
Kredi’nin
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan
üreticinin girdilerini kolaylaştıracağı- fiyatları üzerinden alacaklarına diksonra gelir.)
nı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kati çekerek, “Bu konuda, çiftçimi3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
de üreticinin elde ettiği ürüne alım zin herhangi bir endişesi olmasın.
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
TMO, piyasaların ihtiyacı olan arpa
garantisi vereceğini söyledi.
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
Böylece, bakanlık ve çiftçinin, ve buğday arzına devam etmek4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
üretimin her aşamasında koordineli tedir, stokları yeterlidir ve takviye
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
çalışacağını vurgulayan Pakdemirli, edilmektedir. TMO’nun buğday fiihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
şöyle devam etti: “Başkanımız Sayın yatı uygulamasına ekmek fiyatlarını
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
Recep Tayyip Erdoğan, ‘Çiftçimize belirlerken uyum gösteren başta
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
belediyelerimize, fırıncılarımıza ve
sahip çıkacağız, çiftçimizi asla ezdirteminat bedelinden alınacaktır.
market zincirlerine teşekkür ediyomeyeceğiz.’ demişti. Bizler de bunu
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
rum.” değerlendirmesinde bulundu.
yapıyoruz. Bakanlık olarak Tarım
Bazı tarımsal ürünlerin fiyatlaisteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
Kredi ile yapılan çalışmalarla güzel
rındaki artışa yönelik soru üzerine
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bir haber vermek istiyoruz. Tarım
Pakdemirli, “Marketleri ciddi takip
bilgi almak isteyenlerin 2018/93 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
Kredi, en önemli tarımsal girdilerediyoruz. Fiyat hareketlerini, oluolunur.
den kimyevi gübrede cinslerine göre
şumları takip ediyoruz. Bu takibi
(İİK m.126)
değişmekle beraber yüzde 15’lere
hem Ticaret Bakanlığı hem de arz
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
varan indirim sağlayacak. Örneğin,
güvenliği açısından biz yapıyoruz.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
DAP gübrenin tonu 3 bin 250 lira-

ZAYİ

kanı Celal Duran ve dernek üyesi
muhtarlar, Konya Karatay ve Tüm
İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı
Mustafa Çetin ve dernek üyesi muhtarlar, Konya Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Suat Uzun ve dernek
üyesi muhtarlar, Karatay Belediyesi
Meclis Üyeleri, Karatay Belediyesi
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı
Aynur Avşar ve Üyeleri, STK Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
KARATAY’A 63 YENİ OKUL DAHA
YAPILABİLİR
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, törende yaptığı konuşmasında eğitim yatırımlarına
büyük önem verdiklerini vurguladı.
Başkan Hançerli, Karatay Belediyesi
olarak ilçeye daha önce üç anaokulu kazandırdıklarını; temel atması

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2018/93 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Karatay Belediye Başkanı Mehmet
Hançerli

milletlerle, mahkum milletlerin arasındaki farkın eğitime ve genç nesillerin yetiştirilmesine verilen önem
olduğunu dile getirerek, milletin de
desteği ile karakter sahibi, vatansever, milleti için hizmete hazır nesiller yetiştirmek için çalışmanın önemine değindi.
Meram Kaymakamı ve Karatay Kaymakam vekili Resul Çelik
de, teknolojiyi sadece tüketen değil
üreten bir ülke olmak için insana
yapılan yatırımların önemini vurgulayarak; ülkemizin bilim ve teknoloji
alanında ihtiyaç duyduğu gelişmenin sağlanması için eğitime destek
veren Karatay Belediye Başkanı
Mehmet Hançerli’ye ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Protokol konuşmalarının ardından dualar eşliğinde 2 anaokulunun
temel atması gerçekleştirildi.

n SAMİ KAYALAR

Arpa ve buğdayda birim desteği
5 kuruştan 10 kuruşa çıkıyor

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın: 865309

dan 2 bin 900 liraya düştü. Yapılan
indirimin piyasaya yansımasıyla tüm

Zaman zaman domates olsun diğer
ürünler olsun tüm ürünlerde takibi-

Bekir Pakdemirli

miz devam ediyor ve edecek. Vatandaşlarımız müsterih olsun.” ifadesini
kullandı.
Pakdemirli, stokçulara her türlü
yaptırımı uygulamaya devam edeceklerinin altını çizerek, bunlarla ilgili bir ifşa faaliyetlerinin olmadığını
ama gerekirse ifşa edebileceklerini
dile getirdi.
Tarım Kredi Genel Müdürü
Fahrettin Poyraz da Türkiye’de yıllık
kimyasal gübre kullanımının yaklaşık 6 milyon ton civarında olduğunu
belirterek, Tarım Kredi’nin bunun 2
milyon tonunu üreterek piyasaya arz
ettiğini bildirdi.
Poyraz, gübre fiyatlarında yapılan asgari indirimin yüzde 11,5 olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
“Bu söylediğim taban fiyat. Bunun
içinde nakliyesine, mesafesine göre
illerde biraz farklılık oluşabilir ama
piyasa fiyatlarının ciddi anlamda altına düştüğümüzü söyleyelim. Maliyet olarak da bu indirimlerle yaklaşık
130 milyon lira çiftçimize doğrudan
bir kaynak aktarmış olacağız.”
n AA
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AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “ASELSAN’ın da silah sistemlerini Konya’da üretmesiyle birlikte
Konya Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana tedarikçilerinden biri olma yolunda kabiliyetini artırmış olacak” dedi

Savunmaya Konya damgası

AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında
Milletvekili Altunyaldız’a İl Yönetim
Kurulu Üyeleri Ayşe Hümeyra Eldek ve Necati Sametoğlu eşlik etti.
Altunyaldız, sözlerine geçtiğimiz gün hayatını kaybeden İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Torun’a
değinerek başlayarak, “Mustafa
Torun ağabeyimizi kaybetmenin
üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine
Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine
ve tüm teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum” dedi.
Dünyada küresel ilişkilerin çok
büyük bir dalgalanma ve değişim
içinde olduğunu söyleyen Altunyaldız, “Küresel meseleler önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımlarıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gündeme gelecek.
Cumhurbaşkanımızın her fırsatta
ifade ettiği ‘Dünya 5’ten büyüktür’
ifadesi yani BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin dünyanın
bugün ulaştığı grift, dalgalı ve yer
yer de zor olan ilişkilerini yönetmede ve yönlendirmede yetersiz kaldığı görülmektedir. Zaman zaman
adil ve doğru olmayan kararların
alındığına şahit olmaktayız. Bu durumun düzeltilmesine yönelik kararların alınmasını temenni etmekteyiz” şeklinde konuştu.
“TÜRKİYE MAZLUMLARIN YANINDA
OLMAYA DEVAM EDECEK”
Son günlerde uluslararası alanda çok yoğun bir gündemi geride
bıraktıklarını ifade eden Altunyaldız, “Önce İran’da daha sonra da
Rusya’da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Suriye’nin geleceği üzerine
görüşmeler gerçekleştirildi. Özellikle İdlib’de sivil halkın mağdur edilmemesi noktasında bir mutabakat
sağlandı. İdlib’de bir çatışmasızlık
bölgesi oluşturulması ve bir anlamda burada oluşabilecek muhtemel

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız

bir facianın da önüne geçilmiş oldu.
Bu ülkemizin küresel dünyadaki rolüyle örtüşen, mazlumların, zor durumda olanların Türkiye tarafından
korunup kollanmasına yönelik bugüne kadarki istikrarlı politikasının
son yansıması olarak karşımıza çıktı. Bundan sonrada ülkemiz mazlumların, ezilenlerin her platformda
sesi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
“ÜLKEMİZ İÇİNDE BULUNDUĞU
DALGALI SÜREÇTEN KISA SÜREDE
ÇIKACAKTIR”
Türkiye’nin ekonomik bir saldırı altında olduğunu ancak bunu
aşacak gününün de bulunduğunun
altını çizen Altunyaldız, “Ülkemizin
son 17 yıldır ortaya koyduğu büyümeyi, gelişmeyi, istihdamı, ihracatı
engellemek isteyen güçler bir anlamda ekonomik bir savaş ve saldırıya geçtiler. Türkiye tüm bu hamleleri tecrübesi, birikimi ve üreten,
ihraç eden, istihdam oluşturan güçlü ekonomik yapısıyla bertaraf etmeye devam edecektir. Geçtiğimiz
günlerde Merkez Bankamız da bu
konuda istikrarlı ve kararlı bir duruş

sergileyerek kur üzerinden ülkemize yapılan hamleyi durduracak
bir adım atmıştır. Yine geçtiğimiz
günlerde Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı
yeni ekonomi programı ile birlikte
bir anlamda dengeleme, disiplin
ve değişim programı hayata geçirilmiştir. Üreten, tasarruf yapan,
ihracatını artıran ve bu kapsamda
katma değeri yüksek alanlara doğru
yatırımlarını yönlendiren bir Türkiye bu dalgalı süreçten de daha önce
olduğu gibi çok kısa sürede çıkacaktır” diye konuştu.
“KONYAMIZIN İHRACATI VE ÜRETİMİ
ARTMAYA DEVAM EDİYOR”
Konya’nın ihracatının Türkiye ortalamasının üstünde bir artış
gösterdiğini belirten Altunyaldız,
“Konya ihracatını artıran şehirlerin
başında geliyor. Bu kapsamda Sanayi ve Ticaret Odalarımızı, Sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Türkiye
ihracatı bu yılın Ocak ve Ağustos
aylarında yüzde 5’ler civarında artarken, Konya’da ihracat yüzde 13
attı ve toplam ihracattan 0,94 ora-

nında aldığı payın 1,07’ye çıktığını
görmekteyiz. Konyamızın ihracatı
ve üretimi artmaya devam ediyor”
dedi.
Konya’nın savunma sanayinde
büyük bir atılım içinde bulunduğunu sözlerine ekleyen Altunyaldız,
“ASELSAN ve Konyamızın ortaklığında Konya Savunma Sanayi A.Ş.
süreci hızla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde şirketin kurulması ile birlikte yatırım çalışmaları
da aktif olarak başlamış olacak.
Konya’da bu anlamda zaten bir alt
yapı bulunmaktadır. Ocak -Ağustos
döneminde ihracatımızın en çok
arttığı kalemlerin başında savunma ve havacılık geliyor. Dolayısıyla
ASELSAN’ın da silah sistemlerini
Konya’da üretmesiyle birlikte Konya’da stabilize ve uzaktan kumandalı silah sistemleri ile birlikte şehrimiz hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ana tedarikçilerinden biri olma yolunda kabiliyetini artırmış olacak
hem de doğrudan ihracat potansiyelinin artmasıyla yoluna devam
edecektir” şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 40 gün boyunca sabah
namazlarına gelerek bisiklet almaya hak kazanan çocukların bisiklet
dağıtım programına katıldı.

uymalarını tavsiye ediyoruz ama
bir yandan da Konya halkımıza ve
sürücülere de bir çağrıda bulunuyoruz. Şehrimizde 45 bin çocuğumuz daha artık bisiklete binecek.
Çocuklarımıza öncelik versinler
ve biraz daha hassasiyet göstersinler” ifadelerini kullandı.
BÖYLE BİR GÜZELLİK ANCAK
KONYA’DA OLABİLİRDİ
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin bir gençlik dönüşüm projesi
olduğunu vurgulayarak, bu proje
ile çocukların zihninde önemli bir
yaz hatırası oluşturduklarını söyledi. Başkan Altay, “Çocuklarımız
cami ve cemaatle buluştu. Cemaatimiz için de önemli bir hatıra
oldu. Camilerimiz, çocuk sesleri
ve koşuşturmalarına alıştı. Bu
görüntü de camilerimizin hayatın
merkezi haline geldiğini bir kez
daha göstermiş oldu. Tüm çocuk-

larımıza, velilerimize, müftümüz
başta olmak üzere imamlarımıza
ve emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Böyle bir güzellik Konya’ya çok yakıştı. Herkesten Allah
razı olsun” dedi.
KONYALI ÇOCUKLAR ÇOK ŞANSLI
Dağıtım programında Sanatçı
Özhan Eren de çocukların mutluluğuna şahitlik etti. Eren, “Şimdiki çocuklar iki yönden çok şanslı.
Hem hayatlarını bilinçlendirecek
önemli bir projede yer aldılar
hem de bisiklet kazandılar. İnşallah bu yılki 45 bin sayısı seneye
100 bin olur ve ilerleyen yıllarda
da tüm Konyalı çocukları kapsar.
Ben Konya Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Uğur İbrahim
Altay’ı, çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. İnşallah bu
faaliyet Konya’da daha da büyür
ve Türkiye’deki bütün şehirlere
yayılır” dedi.

KADIN NEDİR?
Kadın her şeyden
nisa)
önce insandır. Diğer
- Kadın çiçektir.
bütün canlılar gibi
(Büşra)
doğar, büyür ve ölür.
- Kadın yaşamDoğunca evlat olur,
dır,verimdir, huzurdur,
büyür evlenir eş olur,
kadın güçtür, kadın özdoğurur anne olur.
gürlüktür, direnmektir
Peki sana,bana, ona
ve her şeye göğüs gergöre kadın nedir?
mektir. Kadın mükem-Kadın; annedir,
mel bir şeydir. (Gizem)
BAHRİYE KABAN
emekçidir,topraktır,
- Kadın; gönlü güzel
haber@konyayenigun.com
sudur, kadın güneştir.
cefakar,fedakar ve cenYani kadın temel olan her şeydir. net ayaklarının altına serilen kişidir.
(Ebru)
(Hülya)
- Kadın; her işin üstesinden ge- Kadın gelecektir. (Muhammet)
lebilen, her işi yapabilecek güce ve
- Kadın; Tanrının yarattığı en güzekaya sahip, ezilmeyen ve ezmeyen zel portredir. Muhteşem bir detaydır
dişi birey. (Arzu)
hatta mucizenin ta kendisidir. Bede- Kadın emektir, duygudur, aş- ninden yeni bir can türete bilen eşsiz
ktır, sevgideki güçtür,Tanrıçadır. bir eserdir. O anadır, o sevgidir, o
(Meral)
kardeştir, o eştir, o aşktır, o tutkudur,
- Anadır evin direğidir. (Fadime) o esarettir, o güçtü ve o emanettir.
- Dünyanın yarısını kadınlar oluş- (Kadriye)
turur. Diğer yarısını da kadınlar doğu- Kadın emektir, ekmektir, yarur. (Onur)
şamdır, yaşama sevincidir, güneştir,
- Kadın dünyadaki en değerli aydır,annedir kısaca kadın her şeydir.
varlıktır. İnsanlığın devamını sağlar (Deniz)
, kutsaldır. Kadın şefkattir,değerdir.
- Kadın aşktır sevdikçe büyür
Dünyadaki bütün sıkıntılara direne sevdikçe güçlenir. Kadın gücünü
bilen tek varlıktır. (Halime)
önce sevgiden alır sonra merhamet
- Tam karşılığı güçtür. (Hayru- ve saygıyla onu besler. (Sultan)

Büyükşehir’de eğitim
yardımı başvuruları başladı

n EMİNE ÖZDEMİR

‘Böyle bir güzellik Konya’ya çok yakıştı’
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
Güle Oynaya Camiye Gel Projesi
kapsamında Halil Necati Coşan
Camii’nde 40 gün boyunca sabah
namazlarına gelerek bisiklet almaya hak kazanan çocukların bisiklet dağıtım programına katıldı.
Başkan Altay, proje ile çocukların
zihninde bir yaz hatırası oluşturduklarını belirterek, “Çocuklarımız camiyle cemaatle buluştu.
Bu proje cemaatlerimiz için de
önemli bir hatıra oldu. Böyle bir
güzellik Konya’ya çok yakıştı”
diyerek projede emeği geçen ve
destek veren herkese teşekkür
etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Güle Oynaya Camiye Gel
Projesi kapsamında ilçelerin tamamlanmasının ardından merkezdeki camilerde bisiklet dağıtımı sürüyor.
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında Hafız Halil Necati
Coşan Camii’nde bisiklet dağıtım
programına katıldı.
SÜRÜCÜLERİMİZ BİRAZ DAHA
HASSASİYET GÖSTERSİN
Başkan Altay, projenin en
keyifli anı olan çocukların bisikletlerine kavuştukları dönemde
olduklarını belirterek, projeye
katılan çocuklara ve ailelerine
teşekkür etti. Altay, “İlçelerimizde bisiklet dağıtımı tamamlandı.
Merkezde de kurumsal hesaplarımızda ilan ettiğimiz şekilde dağıtımı sürdürüyoruz. Çocuklarımıza
bisikletlerini kullanırken mutlaka
kask kullanmalarını ve kurallara
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GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY,
DUYULMAMIŞ BİR HAZ
Halil Necati Coşan Camii
İmam Hatibi Servet Kürem de
proje içinde yer aldıkları için mutlu
olduklarını kaydetti. Projeyi hayata
geçiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a
teşekkür eden Kürem, “Gerçekten
görülmemiş bir şey ve duyulmamış bir haz. Sabahları namaz kılarken Medine havası yaşadık burada. Çocuklarımız 40 gün boyunca
geldiler ve bu hazzı yaşadılar. Çocuklarımız 40 günle kalmadılar ve
artık cami merkezli bir hayat devam ettiriyorlar” diye konuştu.
ÇOCUKLAR DA ANNE BABALAR DA
PROJEDEN DOLAYI ÇOK MUTLU
Proje dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür eden anne ve
babalar, projenin çocukları kadar
kendileri için de çok önemli olduğunu, çocuklarıyla birlikte namazlarını camide kıldıklarını belirttiler.
Çocuklar da her sabah namazlarını
camide kıldıkları için çok mutlu olduklarını, bunun yanında bisiklet
kazandıkları içinse ayrı bir mutluluk yaşadıklarını söylediler.
DAĞITIM TARİHLERİ SOSYAL
MEDYADAN AÇIKLANIYOR
Merkezde bisiklet almaya hak
eden çocuklar için dağıtımı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, dağıtım yapılacak tarihleri ve camileri
sosyal medya hesaplarından açıklıyor. Hak sahibi çocukların bisikletlerinin montajı ücretsiz olarak
anlaşmalı servisler tarafından yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya genelindeki şehit ve
gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası resmen ayrı, 8.
Sınıf LGS’de binde birlik dilimde
olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim yardımı
başvuruları başladı. Başvurular 19
Ekim’e kadar alınacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi,
ilkokuldan lise son sınıfa kadar şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası resmen
ayrı, 8. Sınıf LGS’de binde birlik
dilimde olan öğrencilere eğitim
yardımlarını bu yıl da sürdürüyor.
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, her
zaman eğitim camiasının ve öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, 31 ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik
sürdürdükleri eğitim yardımlarının
bu yıl da devam edeceğini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar 110 binden fazla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine
eğitim desteğinde bulunduğunu
vurgulayan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası eğitim desteğinin 31
ilçeyi kapsayacak şekilde yaygınlaştığını kaydetti. Başkan Altay,
“Eğitim yardımlarımızdan Konya
il sınırları içinde ikamet eden şehit
ve gazi çocukları ile öksüz, yetim,
kendisi yüzde 40 ve üzeri engelli,

anne-babası resmen ayrı, 8. Sınıf
LGS’de binde birlik dilimde olan
öğrenciler yararlanıyor. Bundan
sonra da eğitime yönelik çalışmalarımız ve desteklerimiz artarak
devam edecek” dedi.
BAŞVURULAR 19 EKİM’E KADAR
ALINACAK
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden eğitim yardımı alacak öğrencilerden başvuru için; öğrenci
belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci ve veli nüfus cüzdanı
fotokopisi ile durumlarını belirten
diğer belgeler talep ediliyor.
Başvurusunu internet üzerinden yapacak Karatay, Selçuklu,
Meram ilçelerinde ikamet eden
öğrenciler evraklarını 19 Ekim’e
kadar İhsaniye Mahallesi, Müneccimbaşı Sokak’ta Zindankale Katlı
Otoparkı altında bulunan Eğitim
Destek Bürosu’na, diğer ilçelerde
ikamet eden öğrenciler ise okul
müdürlüklerine verecek.
Daha önceki dönemlerde eğitim yardımı alan öğrencilerin bu
dönem de alabilmeleri için 19
Ekim’e kadar www.konya.bel.tr
adresinden bilgilerini güncelleyip
öğrenci belgelerini ilgili yerlere
teslim etmeleri gerekiyor.
Konuyla ilgili detaylı bilgiye
www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

NEÜ Seydişehir’de
eğitim-öğretim başladı

n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) bünyesinde Seydişehir’de
bulunan 2 fakülte ve bir yüksek
okulda 2018- 2019 eğitim-öğretim yılına başlandı.
Dekan Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, gelecekte daha güçlü bir
Seydişehir ve Üniversite için şimdiden hedefleri ortaya koydukla-

rını söyledi. Öğrenci ve öğretim
görevlilerine başarı dileyen Arıkan,
“ Bu yıl Mühendislik Fakültemiz ile
Sağlık Bilimler Fakültemizde 730
öğrenci, yüksek okulumuz da ise
7 bölümde bin 500 öğrenci eğitim
görecek. Yeni eğitim öğretim yılının Seydişehir’e hayırlı olmasını
dilerim.” diye konuştu. n AA
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Ahilik Haftası Kutlama Konya İl
Komitesi tarafından ahiliğin temel
kriterleri göz önüne alınarak yapılan
değerlendirme sonucunda ilimiz Bozkır ilçemizde "Tahin İmalatı"yla
uğraşan Osman Kalay, teklif edilen
üç aday arasında Konya İl Ahisi seçilmişti. Üniversitemiz adına temsilen benimde içinde bulunduğum
Konya seçici kurulu, il seçici kurulu
olarak her biri ahi özelliklerine sahip
il adayları arasından en uygun adayı seçebilmiş ki seçilen Konya ahi
adayı Osman Kalay Kırşehir'de yapılan 31. Ahilik Haftası kutlamaları
törenlerinde ülkemizde "Yılın Ahisi"
seçilmiştir. Sayın Osman Kalay'ı
şahsım ve Üniversitem adına tebrik ediyorum. Mesleğinin icrasında
bundan sonra ki hayatında sağlıklı

25 EYLÜL 2018
ömür ve başarı diliyorum.
Osman Kalay'ı bilmem,
tanımam seçici kurulda Konya
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından verilen bilgilerden
ve daha sonra da basından okuduğumuz kadarı ile tanımaktayım.
Konya'nın Bozkır ilçesinde yarım
asırdır susamı taş değirmende
çekip odun ateşinde kavurarak,
geleneksel "Bozkır tahini" lezzetini
tüketiciyle buluşturan 62 yaşındaki
Osman Kalay, babasının kurduğu
iş yerini aile fertleriyle (kardeşleri
ve oğlu ile) ayakta tutma gayretini
göstermektedir. Osman usta tahin
üretiminde fabrikasyon üretime ve
bunca teknolojik gelişmeye rağmen
öğrendiği usullerle üretimini sürdürebilmiş, hem kalfa ve hem çırak ve

YILIN AHİSİ
hem de ustalar yetiştilay İlçede "Tahincilik"
rerek mesleğini Bozkır
mesleğini babadan gegibi tarihi olarak eski
len aile mesleği olarak
bir ilçemizde sürdüsürdürmektedir.
rebilmiştir. Üretimini
Türkiye'de "yılın
markalaştırmış ve araahisi" seçilen Osman
nır hale getirmiş olmausta değirmenine gelen
sı da takdire şayandır.
herkese alışveriş yapsa
Osman Kalay;
da yapmasa da ikramda
1960 yılında tahin üre- PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM bulunmadan göndermulayim@selcuk.edu.tr
timi için ilk değirmeni
memekte, böylece Türk
ve iş yerini babasının
misafirperverliğinin ve
kurduğunu, bu iş yerinde kendi- ahiliğin bir örneğini göstermeksinin çocukluğundan beri babası- tedir. Bu misafirperverlik örneği
nın yanında çalıştığını, yarım asırı Bozkır ilçemizde olduğu gibi diğer
aşkın süredir kardeşleri ile birlikte ilçelerimizde bazı üretim dallarında
tahincilik yapmaktadır. Osman Ka- da görülmesi geleneklerimizin ya-

şatılması açısından sevindiricidir.
Ana yol üzerinde sebze ve meyve
(kavun, karpuz, kiraz, elma vs) satan satıcılarımızda benzer ikramlarda bulunmaktadırlar.
Osman Kalay ürettiği yöresel ürün, oluşturduğu marka, yetiştirdiği kalfa, çırak ve usta sayısı
dikkate alınarak Ahilik geleneğinin
özüne uygun ahi adayları seçimlerinden dolayı Konya Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
Muharrem Karabacak'ı ve ekibini tebrik ediyorum. Yılın ahisinin
Konya'dan seçilmesi Konya esnafı
ve sanatkarları ve Konya'mız için
gurur vericidir. Son yıllarda meslek
eğitiminin ve çalıştırılacak ara bulmanın güçleştiği ülkemizde meslek liselerinde Ahilik geleneğinin

özüne uygun yeni düzenlemelere
de ihtiyaç duyulduğu gerçeği göz
önüne alınmalıdır. Asgari ücretle
şehirde yaşamak arzusu kırılarak
kentler dışındaki yerleşim yerlerinde de üretim yapacak iş yerlerini
artıracak tedbirler alınmalı ki köyden kente göç azalsın, yılın ahisi
ödülünü almamız gibi çalışanlar
da memnuniyet duyabilsinler. Yılın
ahisi seçilen Bozkır ilçemizde tahin
üreticiliği yapmakta olan Osman
Kalay'ı tekrar tebrik ediyor, Ahilik
geleneğinin özüne uygun Esnaf ve
Sanatkarlarımızın sayısının daha da
artması, Konya için hayırlı olması
ve Konya'nın gelecekte de yeni ahiler çıkarması dileklerimle selamlarımı sunarım, hoşça kalınız.

PANKOBİRLİK 46. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Recep Konuk, "Cumhurbaşkanımız yerli üretim diyor,
şeker ithal ettirenler surda gedik açıyor. Tarlalarımız üretmeye devam edebilirse mevzi kaybetmeyiz" dedi

'Devlet girdilere destek olsun'
S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK)
46’ıncı Olağan Mali Genel Kurulu,
Birliğin Ankara’daki merkez binasında gerçekleştirildi. Pancar Ekicileri Kooperatifleri ve Türk Şeker
temsilcilerinin de katıldığı programda konuşan 25. ve 26. dönem AK
Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep
Konuk, “Tarihimizin kritik eşiklerinden birinden geçiyoruz. Tarlalarımız
üretmeye devam edebilirse mevzi
kaybetmeyiz” dedi. Kur hareketleri nedeniyle artan girdi fiyatlarının
üreticiyi zorladığını belirterek diğer
sektörler gibi tarım sektörünün de
destek paketi beklediğini söyleyen
Başkan Konuk, şeker fabrikalarının
özelleştirilmesiyle ilgili önemli mesajlar verdi.
SPEKÜLATÖRLER TOPYEKÛN
HÜCUMDA
S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK)
46’ncı Olağan Mali Genel Kurulu,
Birliğin Ankara’daki merkez binasında gerçekleştirildi.
Genel Kurula 31 Pancar Ekicileri
Kooperatifinin Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Genel Kurul’da gündem maddelerinin okunmasının ardından Divan
teşekkül ettirildi. Divan Başkanlığına Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı M.
Muhittin Bıyıkoğlu seçildi.
Divanın oluşmasından sonra
kürsüye gelen Pankobirlik Genel
Müdürü Taner Taşpınar, PANKOBİRLİK’in çalışmalarını anlattı.
PANKOBİRLİK’in üye kooperatiflere gübre, tohum, tarım makinası
ve ekipmanlarını toplu alım gücünü
kullanarak piyasaya göre avantajlı
fiyatlarla temin ettiğini vurgulayan
Genel Müdür Taşpınar, piyasa fiyatları ile PANKOBİRLİK’in fiyatlarını
karşılaştırarak, Birliğin üreticinin
uygun fiyatlarla girdi kullanmasını
sağladığını söyledi.
PANKOBİRLİK’in buğday, arpa,
ayçiçeği gibi ürünlerde yeni tohum
çeşitlerinin tescilini yaptırdığını vurgulayan Taşpınar, TİGEM ile arz
yetersizliği olan bazı tohumluk çeşitlerin PANKOBİRLİK üyesi kooperatifler tarafından üretilmesi konusunda ortak proje üzerinde çalıştıklarını
anlattı. Başkan Recep Konuk’un talimatıyla PANKOBİRLİK’in yeni
stratejisinin hacimsel büyümeden
ziyade hızlı hareket etmek olarak
belirlediklerini söyleyen Taşpınar,
“Başkanımızın dediği gibi işletmeler
ve kurumlar için büyük balık küçük
balığı yer dönemi geride kaldı, şimdi
hızlı balık büyük balığı geçer dönemindeyiz. O nedenle biz tüm kooperatiflerimizin ve iştiraklerimizin hızlı
karar almasını, şartlara hızlı tepki
vermesini sağlayacak hem mevzuat
düzenlemesini hem de teknik altyapıyı oluşturduk” dedi.
Genel Müdür Taşpınar’ın ardından kürsüye gelen 25. ve 26.
dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı
Recep Konuk, “PANKOBİRLİK’in
kendi rutinini tekrarladığı bir faaliyet yılını daha geride bıraktık. Nedir
PANKOBİRLİK’in rutini? Taş üstüne
taş koymak, her bir faaliyet yılını bir
öncekine göre yeni işler başarmış ve
kooperatiflerimiz ile 1 milyon 430
binin üzerindeki pancar kooperatiflerine üye ortaklarımızın tarlada

S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK) 46’ıncı Olağan Mali Genel Kurulu, Birliğin Ankara’daki merkez binasında gerçekleştirildi.

tapanda, ahırda ağılda işlerini biraz
daha kolaylaştırmış olmak. Bizim
rutinimiz bu. Bizim rutinimiz aynı
işleri tekrarlamak değil, hizmetlerimize yenilerini eklemek. PANKOBİRLİK rutinini tekrarladı geçtiğimiz yıl ancak ülkemiz ve ülkemiz
ekonomisi rutin dışı bir dönemden
geçiyor. Ekonomimizin gerçeğini
yansıtmayan göstergelerin eseri
kur ve faiz dalgalanmalarıyla boğuşuyoruz. İçerden dışardan ekonomimizi manipüle etmeye çalışanlar, spekülatörler yani milletimizin
ekonomik kazanımlarının üstüne
konmaya çalışanlar topyekûn hücumda. Bu oyun milli sermayenin
el değiştirmesi, milli servetimizin
yağmalanması amacıyla oynanan
kirli bir oyundur. Bu oyunda tuzağa
düşmemek kadar önemli olan, yapılan saldırıda mevzi kaybetmemektir.
Nasıl mevzi kaybetmezsiniz? Tarlalarımız üretmeye devam edebilirse
mevzi kaybetmeyiz. Üretim tesislerimiz, fabrikalarımız üretmeye devam edebilirse mevzi kaybetmeyiz.
Kurumlarımız ayakta kalmayı başarabilirse mevzi kaybetmeyiz. Bir
üretim bandı bile dursa bu ülkemizin kaybıdır. Bir metre kare arazi bile
boş kalsa bu milletimizin kaybıdır.
Bir ahır bile boş kalsa bu hepimizin
kaybıdır. Bir bağ, bahçe bile bakımsız kalsa bu hepimizin ortak kaybıdır” diye konuştu.
ÜLKEMİZ, BU BADİREDEN DAHA DA
GÜÇLENEREK ÇIKACAK
Hükümetin, ülkemizin ve milletimizin mevzi kaybetmemesi için
canla başla çalıştığını, çok sayıda
önlemin peş peşe alındığını belirten Başkan Konuk, “şimdi bu önlemlerin sonuçlarının alınacağı bir
merhaledeyiz ve inşallah ülkemiz
ve ekonomimiz bu badireden daha
da güçlenerek çıkacak. Hükümetimiz bu dalgalanma başlamadan
önce yerli üretimin teşviki için kamu
ihalelerinde yerli üreticiyi koruyacak
tedbirler almıştı, şimdi ilave tedbirler ve teşvikler ile bu kararlılığın sahada da sonuç alacağı bir süreci hızlandırıyor. Yani hükümetimiz sanayi
cephesi için bir yelken açtı ve esen
sert rüzgârı avantaja çevirmek için
adımlar attı. Ben buradan özellikle hükümetimizden rica ediyorum,
bir yelken de tarım cephesi için açmak zorundayız. Zorundayız çünkü
gıda güvenliği özellikle ekonomide
dalgalanmaların olduğu dönemde
milli güvenlik meselesidir. Şükür
bu konuda bir mutabakat oluşmaya
başladı. Geçtiğimiz günlerde Ziraat

Odaları Birliği Başkanımız da kurdaki olağanüstü hareket nedeniyle
ithalatın artık imkânsız hale geldiğini, tarımsal üretimi teşvik etmek
zorunda olduğumuzu Tarım Bakanımızın da katıldığı bir toplantıda
söyledi. Mesela, kâğıt fiyatlarında bir
yılda yaşanan ve % 100’ü aşan fiyat
artışları sonrası hammadde, yani
selüloz üretimi için tarımsal üretimde yapılabilecekler yüksek sesle
konuşulmaya başlandı. Bunlar şüphesiz önemli bir yaklaşım farkı. Ne
zamana göre? İthalatın kolay olduğu, dünyada paranın bol olduğu ve
dünya kocaman bir pazar, pahalı ise
üretmeyelim, nerede ucuzsa oradan
alalım denilen günlere göre” ifadelerini kullandı.
ÇİFTÇİ, MALİYETİNİ
KARŞILAYAMAZSA EKEMEZ
2014 yılının Ağustos ayında yayınlanan PANKOBİRLİK dergisine
bir yazı yazdığını hatırlatan Başkan
Recep Konuk, ithalata karşı çıkmanın adeta suç olduğu o günlerde
ithalatın çözüm olmadığını, bugün
alacağımız tavrın, vereceğimiz kararın ülkemizin gelecekte dünya
pazarlarındaki pozisyonunu yani
müşteri mi müstahsil mi olacağını, tezgâhın arkasında satıcı olarak
mı önünde müşteri olarak mı yer
alacağını belirleyeceğini anlattığını söyledi. Konuk, “2014’ e göre o
pazarda müşteri değil üretici olarak
yer almanın hayati önemde olduğunu maalesef çarşı pazar ispatladı.
O günkü gibi, bugün de doğruyu
cesaretle söylemek bizim ülkemize ve milletimize karşı vazifemiz.
Mesela yerli üretim diyoruz, içerde
üretebileceğimiz hiçbir ürünü ithal
etmeyeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Ekonomi Bakanımız
Sayın Berat Albayrak, yeni ekonomi
programında ithalatı azaltacak yerli üretimi arttıracak önlemlere ayrı
bir başlık açıyor. Ancak onların bu

yaklaşımına rağmen 2017’de Türkiye 242 bin ton C şekeri ithal etti.
120 bin ton da 2018 yılında ithal
edildi. Üstelikte fabrikalarımızın depolarında büyük miktarda C şekeri
olasına rağmen bu yapıldı. İçeride
Türk çiftçisinin ürettiği şeker varken
şeker ithal edilemez, edilmemeli. Bu
ithalatı yapanlar, yaptıranlar sadece
Türk çiftçisine ihanet etmiyor, hükümetimizin kararlılığını test ediyor.
Taciz atışını buradan yapıyorlar. Hükümetimizin kararlılığına rağmen
yaptırılan bu ithalat yerli üretim
surunda gedik açma gayretidir. Bu
gedik açılırsa oradan hücum devam
eder. Başka alanlara da yayılır. İthal
severlerin en büyük silahı üretici ile
tüketiciyi karşı karşıya getirecek algılar oluşturmaktır. Mesela bu yaz
gününde 4 TL’ye domates mi olur.
Bilmem kaç TL’ye yağ mı olur? Çiftçinin dolarla ne işi var? Diyenler
var. Ben öncelikle şunu hatırlatmak
istiyorum. Biz birbirimize yumruk
sıkmayacağız. Biz üreticisiyle tüketicisiyle aynı taraftayız ve omuz omuza vereceğiz. Evet, üreticinin dolarla
işi yok. Ama girdilerinin maliyetini
o dolar dediğimiz paranın seviyesi etkiliyor. Mazot, gübre, zirai ilaç,
tohumun hala önemli bir kısmı ithal
ve maalesef tarımsal girdideki her
ithalat kalemi üreticinin maliyetini
yukarıya çekiyor. Hiç kimse meselenin, üreticiyi ve tarımsal ürünü ana
girdi olarak kullanan tarımsal sanayiyi baskı altına alarak, eleştirerek,
suçlayarak çözüleceğini sanmasın.
Çiftçi maliyetini karşılayamazsa
ekemez, ekemezse tarlasını elinde
tutamaz, tarlasını elinde tutamazsa
o tarla ya başkalarının eline geçer ya
da çoraklaşır. Yani ülkemiz mevzi
kaybeder. Yani tam da bize saldıranların istediği olur. Benzer husus
tarımsal sanayi tesisleri için de geçerlidir.”
TÜRK ÇİFTÇİSİ DÜNYANIN EN

FEDAKÂR ÇİFTÇİSİDİR
“Birileri plan kuracak, birileri algı oluşturacak. Aslanların elini
kolunu bağlamaya çalışacak. Medyamızdan, hükümetimizden, kamuoyundan ricam, tarlanın, bağın, bahçenin, ağılın meranın aslanlarının
kendine inancını kaybetmesine ve
elinin kolunun bağlanmasına vesile
olacak söylemlere itibar etmemesi,
bu algı operasyonlarına kendini kaptırmamasıdır" diyen Başkan Konuk,
"Türk çiftçisi dünyanın en fedakâr
çiftçisidir. Türk çiftçisi dünyanın
en kanaatkâr çiftçisidir. Türk çiftçisi dünyanın en becerikli çiftçisidir.
Tarımsal ürünlerimiz dünya ile yapılan fiyat kıyaslamasında dezavantajlı ise bunda vebali olmayan tek
unsur Türk çiftçisidir. Bunu bilerek
söylüyorum. Mesela hektara dünya
ortalamasının %1,5 katından fazla
verim alıp da hala ayçiçeği fiyatında dünya ile yarışamıyorsak problem üretimde değil başka ayaktadır.
Benzer husus pamuk için de geçerlidir, bakliyat için de geçerlidir. O ayak
hangisi diye sorarsanız, en belirgin
olanı girdi ayağıdır. Tamam, petrol
zengini olmadığımıza göre enerjide
yapabileceğimiz çok fazla bir şey
yok. Ancak, diğerlerinde yapabileceğimiz, yapmamız gereken çok şey
var. O nedenle, ekonomide sert rüzgârların estiği bu dönemde biz tarım
cephemiz için de bir yelken açıp bu
krizden bir başarı hikâyesi çıkarabiliriz, çıkarmalıyız. Mesela bu yelkenin
bir bezini tohumda dışa bağımlılığı
sıfırlayacak tesisler, bir bezini gübre tesisleri, bir bezini tarımsal ilaç
tesisleri, bir bezini tarım makinaları
ve ekipmanları oluşturabilir. Bu kriz
vesilesiyle sektörde dışa bağımlılığı
sıfıra yaklaştırabilmek adına atacağımız her adım ülkemizin yarınlarda
bu tür dalgalanmalarda gıda güvenliği riski yaşamamasının teminatı
olacaktır. O nedenle, tıpkı inşaat
sektörüne, finans sektörüne, bilişim
sektörüne, sanayi sektörüne yönelik
geliştirilen tedbirler gibi ülke nüfusunun yaklaşık %20’sini barındıran
tarım sektörü için de kur dalgalanmasının yarattığı baskıdan çıkışı
kolaylaştıracak, üretimi özendirecek
ve üretimde sürdürülebilirliği ve
sürekliliği sağlayacak bir tedbir paketinin açıklanmasını bekliyor, talep
ediyoruz. Bu tedbir paketi, mevcut
durumda üretimin sürdürülebilmesi
için kur hareketleri nedeniyle fahiş
oranda artan gübre fiyatlarının üreticinin erişebileceği düzeye çekilmesi gibi bugüne yönelik düzenleme-

lerin yanı sıra yerli girdi üretiminin
geliştirilmesinden yerli tarımsal
ürün tüketiminin teşvikine yönelik
tedbirleri içerecek şekilde iki ayaklı
hazırlanabilir” dedi
PANKOBİRLİK, TARLANIN
YEŞERMESİNİ SAĞLADI
İçinden geçtiğimiz günlerin;
hem kurumların, hem üreticinin
ayakta kalmaya çalıştığı günler olduğunu ifade eden 25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili
ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı
Recep Konuk, “PANKOBİRLİK olarak bizim hem ülkemiz ekonomisine
karşı mesuliyetimiz var hem üretici
ortaklarımızı hem de kooperatiflerimizi ayakta tutmak gibi üreticiye ve
kooperatiflerimize karşı mesuliyetlerimiz var. PANKOBİRLİK temin etti,
kooperatiflerimizde üretim sürecinde gübre başta olmak üzere, tohum,
zirai ilaç ve yem, fide, sulama borusu, tarım makinası ve ekipmanları
gibi tarımsal girdileri piyasaya göre
uygun fiyatlarla üretici ile buluşturdu. Yani tarlanın yeşermesini sağladı. Birçok girdiyi kooperatiflerimiz
pancar parasına tahsil edecek. Ne
oldu bu 5-6 ayda mesela; DAP gübresinin fiyatı 1.275 TL’den 3.300
TL’ye çıktı. Yani % 158,82 arttı.
Üre % 91,30 arttı. (1.157 TL’den
2.200 TL’lere çıktı.) Zirai ilaçlarda
ortalama %20’lerden %100’lere kadar fiyat farklılıkları meydana geldi.
Tablo ortada. Bu tablonun üretimi
etkilememesi için PANKOBİRLİK
olarak biz üstümüze düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.
Bu tabloya rağmen hem üreticinin
hem kooperatiflerimizin hem de birliğimizin ayakta kalmasının tek yolu,
yükümlülüklerimizi zamanında ve
eksiksiz yerine getirmektir” ifadelerini kullandı.
“ÖZELLEŞTİRME SÜRECİNDE BİZİM
DURUŞUMUZ BELLİYDİ”
25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK
Genel Başkanı Recep Konuk, konuşmasını şöyle tamamladı: “Geçtiğimiz
yılın bizim için bir diğer önemli gündem maddesi şeker özelleştirmesi
idi. Özelleştirme sürecinde bizim
duruşumuz belliydi. İhaleye çıkan
14 fabrikadan 8’i ihaleyi kazananlar
tarafından teslim alındı. Yozgat, Bor,
Ilgın, Burdur, Alpullu henüz teslim
alınmadı. Kastamonu’ya talep çıkmadı. Gelinen noktaya rağmen benim kanaatim odur ki, su akar yatağını bulur. Bu özelleştirmede eninde
sonunda gerçek mecrasını bulacak
ve Türkiye Şeker sektöründe üreticinin de içinde olduğu bir modele geçecek. Benim bundan zerre şüphem
yok. Çünkü biz doğru modeli yaptıklarımızla ispatladık. Bu aşamada kooperatiflerimize ve PANKOBİRLİK’e
düşen görev süreci sıkı bir şekilde
takip edip üreticinin kazanımlarının
muhafazasını sağlamaktır. Gördüğümüz aksaklıkları süratle sürecin
teminatı olan ve özelleştirme sürecinde üreticinin herhangi bir kaybının olmayacağı konusunda devlet
sözü veren yetkililere iletmek hem
kooperatiflerimizin hem de PANKOBİRLİK‘in mesuliyetindedir.” dedi.
Konuk’ un konuşmasının ardından PANKOBİRLİK yönetim ve denetim kurulları ile faaliyet dönemi
hesapları oybirliği ile ibra edilirken
gelecek faaliyet yılının iş programı
da tam mutabakat ile kabul edildi.
n HABER MERKEZİ

HABER

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ak Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Torun, Üçler Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi

AK Partili Mustafa
Torun, toprağa verildi
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ak
Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Torun
56 yaşında vefat etti . Merhum Mustafa Torun dün
öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının
ardından Üçler Mezarlığında , toprağa verildi. Torun
ailesini acı günlerinde Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya
İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekilleri
Ziya Altunyaldız, Tahir Akyürek, Selman Özboyacı
,Hacı Ahmet Özdemir, Halil Etyemez AK Parti Konya
önceki dönem milletvekilleri Muhammet Uğur Kaleli, Hüsniye Erdoğan, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu,
İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konya Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ilçe belediye başkanları, AK Parti
yöneticileri ile Torun ailesinin sevenleri ve yakınları
katıldı. Merhum Mustafa Torun 2 kız ve 1 erkek çocuk
sahibi idi. Yenigün Gazetesi olarak merhuma Allahtan
rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

n MEVLÜT EGİN
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Karsu Vinç Sahibi Osman Karaaslan’ın babası Mitat Karaaslan hayata gözlerini
yumdu. Merhum Karaaslan’ın cenazesine çok sayıda kişi katıldı

Mitat Karaaslan
dualarla defnedildi

Karsu Vinç Sahibi Osman Karaaslan’ın babası Mitat Karaaslan Hakk’ın rahmetine kavuştu.
82 yaşında vefat eden Merhum
Karaaslan’ın cenazesi Kuba Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından tekbirler ve dualar
ile Harmancık Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Karaaslan ailesinin yakınları, sevenleri ve dostları katıldı. Cenazeye katılanların
taziye dileklerini kabul eden Karaaslan ailesi, vefat eden yakınlarının mezarı başında da dualar
etti. Merhum Karaaslan’ın 1 kız,
2 oğlan olmak üzere 3 evladı vardı. Yenigün Gazetesi olarak Merhum Mitat Karaaslan’a Allah’tan
rahmet, Karaaslan ailesine ise
baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

n EMİNE ÖZDEMİR

‘Bu sürecin de üstesinden geleceğiz’

AK Parti Meram eski İlçe Başkanlarından Mehmet Peksemerci’nin annesi
Perihan Peksemerci vefat etti. Merhume Peksemerci dualarla defnedildi

Perihan Peksemerci
dualarla defnedildi

AK Parti Meram eski ilçe başkanlarından Mehmet
Peksemerci’nin annesi Perihan Peksemerci 78 yaşında vefat etti. Merhume Perihan Peksemerci cenazesi
dün öğlen namazına müteakip Haciveyis Camii’nde
kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığına
defnedildi. Peksemerci ailesinin acı günlerinde Vali
Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK
Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Tahir
Akyürek, Selman Özboyacı ,Hacı Ahmet Özdemir,
Halil Etyemez AK Parti Konya önceki dönem milletvekilleri Muhammet Uğur Kaleli, Hüsniye Erdoğan, İl
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
(KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ilçe belediye başkanları, AK Parti yöneticileri ile Peksemerci
ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Yenigün Gazetesi olarak Merhume Perihan Peksemerci’ye Allahtan
rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

n SAMİ KAYALAR

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye hizmet
binası ve sosyal tesislerinde hizmet veren belediye personeli ile
bir araya geldi. Selçuklu Belediyesi
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen
programda Başkan Pekyatırmacı,belediyecilik faaliyetleri ve gündemdeki son konularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Programda Selçuklu Belediyesi
başkan yardımcılarının yanı sıra
birim müdürleri de hazır bulundu.
Son dönemde ülkemize ekonomi üzerinden oynanan oyunlara dikkat çeken Selçuklu Belediye
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,”
Ülkemizde 24 Haziran seçimlerine kadar ciddi bir ekonomik baskı
oluşturulmaya çalışıldı. Seçimlerden sonraki süreçte de bu baskılar
devam ediyor. Dışarıdan ve içerden
birtakım unsurlar bu şekilde ülkeyi
yıpratmaya, ekonomik yönden bir
dar boğaz oluşturmaya çalışıyorlar.
Ama inşallah bunların üstesinden
hep birlikte geleceğiz. Hiçbir şekilde bu milleti yıldıramayacaklar. Bu
zamana kadar pek çok girişimde
bulundular. Hiçbirinde de başarılı
olamadılar. Bundan sonraki süreçte
de hep beraber devletimiz, milletimiz ve yerel yönetimlerimiz el birliği ile bu süreçleri de hep beraber

Ahmet Pekyatırmacı

aşacağız. Buna olan inancımız tam
ve onun içinde bu inançla biz çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Selçuklu’da belediyecilik faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Başkan
Pekyatırmacı,” Temel belediyecilik
faaliyetleri olan asfalt, parke, yeşil alan ve temizlik hizmetlerinin
yanı sıra sosyal tesis, sağlık, eğitim
başta olmak üzere çok geniş bir
yelpazede başladığımız çalışmalara devam ediyoruz. Bosna Hersek
Mahallesi’nde mahalle konağımız,
gençlik merkezimiz, 4 blok halindeki yurt inşaatımız, kapalı pazar
yeri inşaatımız, Beyhekim, Yazır ve
Kosov a Mahalleri’nde mahalle konağı inşaatımızın yanı sıra Mahmut
Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam

Hatip Lisesi ek binası ve kapalı spor
salonu inşaatımız, Özalkent Kapalı
pazar yeri inşaatımız tüm hızıyla
devam ediyor. Ayrıca 2 tane Ana
okulumuzun yapımı devam ediyor.
4 Anaokulumuz bitti. Açılışlarını
henüz yapmadık ama eğitim öğretim döneminde faaliyete geçtiler.
Kapalı spor salonlarımızın ve Sille
Subaşı Hamamımızın restorasyonu
devam ediyor. Ayrıca yeni planladığımız yatırımlar da var. Bunlarla
ilgili proje süreçlerini tamamladık
ve ihale süreçleri ile ilgili hazırlıklar
yapılıyor” dedi.
Sözlerini yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak değerlendirmelerle
tamamlayan Başkan Pekyatırmacı,
“Hükümetimizin ve partimizin en
iyi şekilde temsil edilmesi ve yerel
seçimlerde de en iyi sonucu alması
için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizim için 24 Haziran seçimleri ne kadar önemliyse 2019
Martta yapılacak yerel seçimlerde
o kadar önemli. Ak Parti’nin ülkemiz ve milletimiz için bugün güçlü
olması, Ak Parti’nin yerelde de en
güçlü şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Bu bağlamda Yerel seçimlerde de Ak Parti’nin en iyi sonucu
alması için hepimizin özveriyle çalışması gerekiyor” dedi.

n HABER MERKEZİ
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Konyalı sporcu dünya üçüncüsü oldu
Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Fatih Koçyiğit, İtalya’da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’ndan bronz madalya ile dönerek
önemli bir başarıya imza attı. Selçuklu
Belediyespor Kulübü Kick Boks branşındaki başarılarına bir yenisini daha
ekledi. Geçtiğimiz aylarda Dünya Kupasında ikinci olarak gümüş madalya
kazanan Milli Sporcu Zeynep Cankurt’un
ardından bu kez Dünya Gençler Kick
Boks Şampiyonasında Milli Sporcu Fatih
Koçyiğit üçüncülük elde ederek bronz
madalyanın sahibi oldu. 15-23 eylül
tarihleri arasında İtalya’nın Venedik
şehrinde düzenlenen şampiyonaya 64
ülkeden 2450 sporcu katıldı. Milli Takım, şampiyonadan toplamda 5 altın, 9

gümüş ve 15 bronz madalya ile döndü.
Konya’dan 4 sporcunun katıldığı Dünya
Gençler Kick Boks Şampiyonasında,
Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Takım sporcusu Fatih Koçyiğit, 51 kg Full
Contact kategorisinde üçüncü olarak
bronz madalyanın sahibi oldu. Selçuklu
Belediyespor Kulübü spor okullarından
yetişen ve 2018 yılında Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takıma yükselen Fatih Koçyiğit, ilk kez katıldığı Dünya Kick
Boks Şampiyonasından da bronz madalya ile dönerek gelecek için umut verdi.
AKER: BİR SONRAKİ
HEDEFİMİZ ALTIN MADALYA
Selçuklu Belediyespor Kulübü ve
Milli Takım Kick Boks Antrenörü Mevlüt
Aker Fatih Koçyiğit’in önemli bir başa-

Yavru Kartal kupa
maçına hazırlanıyor

rıya imza attığını söyledi. Aker, “Fatih
Koçyiğit çok kısa sürede çok hızlı bir
ilerleme kaydetti. Müsabık olarak yarıştığı ikinci yılında Dünya üçüncüsü olarak
da bunu gösterdi. İlk kez katıldığı Dünya
Şampiyonasından altın madalya ile de
dönebilirdi ancak şansızlıklar nedeniyle
bronz madalya ile yetindik. Ancak bundan sonra kesinlikle hedefimiz Dünya
Şampiyonasından altın madalya ile dönmek olacak. Koçyiğit bu şekilde çalışmalarını sürdürdüğü takdirde bu hedefe
de ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Selçuklu Belediyespor kulübü olarak bizlere
her zaman destek olan Selçuklu Belediye Başkanımız ve Kulüp Başkanımıza
teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini
kullandı. n SPOR SERVİSİ

Selçuk, hedefinin
gerisinde kaldı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur’unda Fatih Karagümrükspor ve TFF 2. Lig
Kırmızı Grup 5. hafta karşılaşmasında Zonguldak Kömürspor ile iç sahada
karşılaşacak olan Konya Anadolu Selçukspor hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktörü Tayfun Türkmen ve yardımcıları nezaretinde Karatay Belediyesi Tatlıcak tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından top
tekniğine dayalı pas ve şut çalışmasının yapan futbolcuları antrenmanı
kanatlardan yapılan ortalarda gol vuruşu ile tamamladı. Yavru Kartal’da
hazırlıklar bugün de devam edecek.

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligde geride kalan 4 haftada sadece 3
puan toplayabildi ve henüz galibiyet alamadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tayfun Türkmen, hedefledikleri noktanın gerisinde kaldıklarını ifade etti
Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor, yarın kendi
sahasında Türkiye Kupası 3. Tur maçında Karagümrük
ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren pilot takımda Teknik Direktö Tayfun Türkmen açıklamalarda bulundu. Ligde istedikleri noktada olmadıklarını ifade eden Türkmen, bir an önce galibiyet almak
istediklerini belirtti. Kupa maçına da değinen Türkmen,
turu geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını
dile getirdi.
HEDEFİMİZ ÜST TURA ÇIKMAK
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında iç sahada Fatih Karagümrük ile karşılaşacaklarını kaydeden
Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü Tayfun
Türkmen, “Karagümrük ile kendi evimizde karşı karşıya
geleceğiz. Hazırlıklarımız şu anda onun üzerine devam
ediyor. Lig maçlarında süre vermekte zorlandığımız arkadaşların daha ağırlıkta olduğu bir kadro ile maça çıkmayı planlıyoruz. Yine dengeli ve maçı kazanabilecek
en iyi kadromuzla sahada olacağız. Tek amacımız var.
Kupayı kazanan kentin bir takımı olarak şehrimizi en iyi
şekilde temsil etmek istiyoruz. Düşüncemiz, amacımız,
bu kupada bir üst tura çıkmak. Bunu çok istiyoruz” dedi.
ÖNÜMÜZDE DAHA 30 MAÇ VAR
Ligde dördüncü haftayı geride bırakırken galibiyet
alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden teknik
direktör Tayfun Türkmen, “Geriye baktığımız zaman oynadığımız 4 karşılaşmanın her birini kazanabilecek oyunu ve mücadeleyi gösterdiğimizi söyleyebilirim. Biraz
şansızlık. Bizim hedeflerimizden bir tanesi oyuncularımızın gelişimini sağlamak. Bunun adım adım ilerlediğini
net bir şekilde görebiliyorum. Tabii ki bunun yanı sıra da
ligde yarışmamız gerekiyor. Burası önemli bir lig. Önemli takımlar var. Yarışma anlamında şu anda istediğimiz
puanları toplayamadık. Hedeflediğimiz noktanın biraz
gerisindeyiz. Ama önümüzde 30 tane maç var ve uzun bir
lig var. Özellikle son Sivas Belediyespor karşılaşmasında
ki uyum gelecek adına beni çok mutlu ediyor, umutlandırıyor. Bir an evvel de galibiyeti almamız gerekti. Kupa
maçını oynadıktan sonra Zonguldak Kömürspor karşılaşmasına odaklanıp tamamen kazanmak için çalışacağız.
İnşallah Pazar günü de ligde ilk galibiyetimizi elde edeceğiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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Selçuklu ikinci
maçında da yenildi

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basketbol, Federasyonu
Kupası kapsamında dün ikinci maçına çıktı. C Grubu’nda yer alan mavi
beyazlılar, OGM Ormanspor ile oynadığı karşılaşmayı 90-72 kaybetti. İlk
maçında Karesi Gençlik’e 87-72 yenilen Selçuklu Basketbol ikinci maçından da mağlubiyet ile ayrılmış oldu. Temsilcimiz grubun üçüncü maçında
bugün 13.30’da Petkim Spor ile karşı karşıya gelecek. Federasyon Kupası
karşılaşmaları Afyon Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda oynanıyor.

n SPOR SERVİSİ

2018-2019
SÜPER LiG
PUAN DURUMU
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S.TAKIMLAR
O
1.M. BAŞAKŞEHİR
6
2.GALATASARAY
6
6
3.KASIMPAŞA
4.ATİKER KONYASPOR 6
5.BEŞİKTAŞ
5
6.YENİ MALATYASPOR 6
7.ANKARAGÜCÜ
6
8.ANTALYASPOR
6
6
9.GÖZTEPE
10.ALANYASPOR
6
11.KAYSERİSPOR
6
12.TRABZONSPOR
6
13.FENERBAHÇE
5
14.AKHİSARSPOR
6
15.BURSASPOR
6
16.SİVASSPOR
6
17.RİZESPOR
6
6
18.ERZURUMSPOR

G
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
0
1
0
0

B
1
0
0
2
1
1
1
1
0
0
2
1
0
2
5
2
3
2

M
1
2
2
1
1
2
2
2
3
3
2
3
3
3
1
3
3
4

A
11
14
12
10
10
6
8
10
6
4
5
10
5
7
4
6
5
5

Y
3
9
10
7
7
4
7
13
6
10
6
8
6
8
5
11
8
10

AV
8
5
2
3
3
2
1
-3
0
-6
-1
2
-1
-1
-1
-5
-3
-5

P
13
12
12
11
10
10
10
10
9
9
8
7
6
5
5
5
3
2

Erol Küçükbakırcı: Gençlerimizi bisiklet sporuyla buluşturuyoruz
Geçen yıl 79 yerel, 26 uluslararası
organizasyon düzenleyen Türkiye Bisiklet Federasyonunun, sağlıklı yaşam
ve enerji tasarrufuna katkı sağlamak
amacıyla daha çok kişiyi bisikletle
buluşturma çalışmaları devam ediyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun
Konyalı Başkanı Erol Küçükbakırcı, Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası MTB Cup ve Maraton Serisi’nin ardından bisiklet sporuna ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Yaklaşık iki yıldır görevde olduklarını aktaran Küçükbakırcı, bu süreçte sporcu sayısını yediye katladıklarını,
başarı oranını da 10 kat artırdıklarını
söyledi.
Küçükbakırcı, geçen yıl 79 yerel,
26 uluslararası organizasyon düzenlediklerini dile getirerek, “Bu rakamlar,
geçtiğimiz 20 yılda yapılanlara eştir.
Göreve gelirken, ‘Ülkemizde başta
doğu olmak üzere ayak basmadığımız,
pedal çevirmediğimiz ilimiz kalmayacak.’ dedik. Bunların yarısını geçen
sene tamamladık. Bu sene de dörtte

üçünü tamamlamış durumdayız. İnşallah önümüzdeki sene de tamamen
bitmiş olacak.” diye konuştu.
Küçükbakırcı,
organizasyonları yaptıkları illerde bisiklete ilgiyi ve
sevgiyi gördüklerini belirterek, “Türkiye’deki bisiklet üreticileri, ‘Siz geldiğinizden bu yana bisiklet satışları yüzde

50 arttı, bisiklete olan ilgi de çoğaldı.’
diyor. Bunlardan memnun oluyoruz.
Bu organizasyonları belediyelerimizle
yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bisiklet sporunda, antrenmandan
ziyade yarışların sporcuya katkı sağladığına işaret eden Küçükbakırcı, uluslararası yarışlarda sporcuların, düzey-

lerini görme şansına sahip olduğunu
kaydetti.
Küçükbakırcı, bu sebeple yarış sayısını artırarak devam ettiklerini, dağ
ve yol bisikletinin yanı sıra MTB sporunu da ülkede yaygınlaştırmayı amaçladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:
“Gençlerimizi bisiklet sporuyla
buluşturuyoruz. Bu, özgürlük, sağlık,
hareketli yaşam, enerji tasarrufu ve temiz havaya katkı demek. Bisiklet farklı
bir spor. Avrupa’da bazı merkezlerin
ana sporu olan bisiklet, ülkemizde hem
sayı olarak hem de başarı olarak artarak devam edecek. Federasyon olarak
bu tip organizasyonlara hep destek vereceğiz.”
Küçükbakırcı, altyapı konusunda
çalıştaylar yaparak eğitimlere ağırlık
verdiklerini, bisiklet dağıtarak da spor
yapmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını, yetenekli gençleri müsabakalarda yarıştırdıklarını kaydetti.
Küçükbakırcı, bu parkurlarda yetişecek sporcuların Türkiye’yi yurt dışındaki müsabakalarda temsil edeceğini
ve başarıya ulaşacağına inandıklarını
söyledi. n AA

Özveriyle çalışıyorlar
İtfaiyecilik
Haftası vesilesiyle
açıklama yapan
Ereğli Belediye
Başkanı Özkan
Özgüven, “Gece
gündüz büyük bir
fedakarlık örneği göstererek cesaretle görevini yerine getiren İtfaiye
Teşkilatı son derece önemli ve mukaddes bir görev ifa ediyorlar” dedi.
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‘At yetiştiriciliğinde
önemli bir merkeziz’

8 koşulu Adana yarış programının en önemli koşusu olma
özelliğine sahip olan Konya Ereğli
Belediye Başkanlığı Koşusu Adana
Yeşiloba Hipodromu’nda gerçekleşti. 6 safkan İngiliz atının katıldığı
mücadeleyi, Yakup Elğaç’ın sahibi
olduğu, Yavuz Çiftçi tarafından
yetiştirilen 4 yaşındaki al kısrak
FLASHING GIRL (Luxor - Umutlu
/ Strike The Gold) isimli safkan, jokeyi Ali Kaçmaz ile kazanmayı başardı. Ereğli’nin İngiliz atlarının yetişme merkezi olduğunu belirten

Belediye Başkanı Özkan Özgüven:
“Şehrimiz at yetiştiriciliği konusunda önemli bir merkezdir. Birçok at çiftliği bulunan Ereğli’mizde şampiyon atlar yetişmektedir.
Ereğli Belediyesi olarak değerlerimize sahip çıkarak yaşatmaya
gayret gösteriyoruz. Bu anlamda
her yıl Konya Ereğli Belediye Başkanlığı Koşusu düzenliyoruz. Bu yıl
yapılan koşuda birinciliği elde eden
atın sahibi Yakup Elğaç, yetiştiren
Yavuz Çiftçi ve jokey Ali Kaçmaz’ı
tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

HAZIRLAYAN
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ereğli’de yapımı devam eden 334 TOKİ kura çekimleri yapıldı. Ereğli Belediye Başkanı
Özkan Özgüven, “Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şu; ‘evi olmayan kimse kalmayacak.’ Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi

TOKİ konutları
sahiplerini buldu

‘Kahramanlarımız her
türlü övgüye layıktır’

Ereğli Belediye Başkanı Özkan
Özgüven 19 Eylül Gaziler Günü
vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Kahramanlarımız, her övgü ve
methiyeyi hak ediyor diyen Başkan Özgüven: “Çanakkale’de ve
İstiklal Savaşı’nda tüm yokluk ve
imkansızlıklara rağmen vatanına,
bayrağına ve istiklaline sahip çıkmasını sağlayan ruh, kadim gaza
anlayışımızdır. Bu anlayışın bir
eseri olarak şanlı tarihimiz, gazilerimizin ve şehitlerimizin kahramanlıklarıyla, canları pahasına
verdikleri mücadelelerle, büyük
zaferlerle doludur. Bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm
kahramanlarımız her türlü övgü
ve methiyeye layıktır” ifadelerini kullandı. Özgüven: “Milletimiz
dün olduğu gibi bugün de ‘ölürsek
şehit, kalırsak gazi oluruz’ diyerek
istiklalini ve istikbalini savunmak-

tadır. En son 15 Temmuz’da kahraman milletimiz tankların önüne
yatarak, silahların önünde durarak tüm dünyaya bunu ispatladı.
Bizler, istiklali ve istikbali için her
daim teyakkuzda olan bir milletin
evlatlarıyız. Bu vatan şehitlerin ve
gazilerin bizlere emanetidir. Bizler de şehitlerimizin, gazilerimizin
mirasını layıkıyla gelecek nesillere
aktaracağız. Vatan uğruna şehit
olan tüm kahraman şehitlerimize Allah(cc)’tan rahmet, ailelerine
sabırlar diliyorum. Bu duygu ve
düşüncelerle Cumhuriyetimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’e İstiklal mücadelemizin
öncüsü olmasından dolayı verilen
‘Gazi’ unvanının yıldönümünü ve
Gaziler Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım. Tüm gazilerimize
minnet ve şükranlarımı sunuyor,
ahrete irtihal eden gazilerimize Allah(cc)’tan rahmet diliyorum” dedi.

Ereğli’de yapımı devam eden
334 Konutluk TOKİ Evleri’ne başvuruların ardından kura çekimi
Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi
Salonu’nda gerçekleşti. Kura çekimine Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkan
Vekili Adem Şen, AK Parti İlçe Başkan Yardımcıları, Belediye Başkan
Yardımcıları, TOKİ İdaresi Şube
Müdürü Şule Civcik ve başvuru
yapan vatandaşlar katıldı. Çekiliş
programında konuşma yapan Başkan Özgüven: “Bugün güzel bir
gün. Uzmanımız açıkladı konutlara

oldukça yoğun talep var. Alt gelir
gurubu dediğimiz 2+1’lerde 100
konuta 877 müracaat var. Toplamda Bin 348 adet başvuru var bu da
bu konutlara olan ilgiyi gösteriyor.
Şunun altını çizerek belirtmek istiyorum biz bu işi planlarken, TOKİ
İle görüşürken talep yoğun olması
halinde yeni TOKİ yapılabilmesi
noktasında söz aldık. Buna göre
planlamamızı yaptık ve şu an TOKİ
Konutları yapılan yerde arsa miktarını daha geniş tuttuk. Bu anlamda
kura ve kesin kayıtlar sonrasında
TOKİ’ye gideceğiz ve şu kadar va-

tandaşımız açıkta kaldı yeni projeyi
başlatalım diyeceğiz. Bu konunun
Milletvekilimiz, şahsım ve Parti
Teşkilatımız takipçisi olacağız. Kura
noter huzurunda eşit şartlarda yapılıyor, yani tamamen şans. Bana
çıkmadı diye hiçbir vatandaşımız
üzülmesin, her şeyin hayırlısı geç
olsun güç olmasın” ifadelerini kullandı. Özgüven: “TOKİ konusunda
hemşehrilerimize ne söz verdiysek yaptık. Bu 334 konutluk proje
biraz uzun sürdü ama diğer TOKİ
Konutlarından hem inşaat mimarisi hem de diğer açılardan daha

avantajlı, bu alanda yeterli arsamız var vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda TOKİ yeniden
değerlendirme yaparak konutlarla
ilgili girişimlerimize başlayacağız.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın bize talimatı şu;
‘evi olmayan kimse kalmayacak.’
Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu duygu
ve düşüncelerle kura sonucunda
hak kazanan tüm hemşehrilerimize
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum,
hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Vatandaşlara aşure ikramı

Okul servisleri denetlendi

Ereğli Belediyesi Cuma Namazı sonrasında vatandaşlara
aşure ikramında bulundu.
Muharrem ayının önemine
dikkat çeken Belediye Başkanı
Özkan Özgüven: “Muharrem ayı,
İlahi bereket ve feyzin, bollaştığı
bir aydır. Allah(cc)’ın ayı, günü,
yılı olmaz, ama Rabbimin rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz
tarafından “Şehrullahi’l-Muharrem (Allah(cc)’ın ayı Muharrem)”
olarak bildirilmiştir. Muharrem
ayının peygamberler tarihinde
de ayrı bir yeri vardır. Başta Hz.
Adem olmak üzere, Hz. Nuh, Hz.
İbrahim, Hz. Musa, Hz. Davud,
Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Eyyub,
Hz Yunus ve Hz. İsa gibi pey-

2018-2019 Eğitim-Öğretim
yılının başlamasıyla birlikte Ereğli
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
Okul servislerini denetledi. Denetim hakkında değerlendirmelerde
bulunan Belediye Başkanı Özkan
Özgüven: “2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla beraber
öğrencilerimizin daha güvenli bir
şekilde okullarına ulaşımlarını
sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerimiz okul servislerini denetledi. Araçların bakım, onarım
takip formları, izin belgeleri, sürücü belgeleri gibi birçok konuda inceleme yapan ekiplerimiz eksiklik
gördüğü noktalarda ceza işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu noktada

Başsavcı Salman’dan
Başkan Özgüven’e ziyaret

Ereğli’ye yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Murat
Salman iade-i ziyaret kapsamında
Belediye Başkanı Özkan Özgüven’i
makamında ziyaret etti. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren
Başkan Özgüven: “Bu nazik ziyaretinden dolayı Cumhuriyet Başsavcımıza teşekkür ederim. Adalet
bir toplumun olmazsa olmazıdır.
Büyümede, ilerlemede, gelişmede
adaletin ve hukukun yadsınamaz
etkisi vardır. Ekonominin sağlam
zemin ve temeller üzerinde yük-

selmesinde güçlü bir adalet sisteminin var olması gerekmektedir.
Biz seçilmiş ve atanmışlar olarak
bu kadim şehre hizmetle mükellefiz. Bu düsturla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.
Başsavcımızın da Ereğli’mizden
memnun kalacağından ve şehrimize layıkıyla hizmet edeceğinden
yana şüphemiz yok. Tekrar nazik
ziyaretleri için Cumhuriyet Başsavcımız Muhammet Murat Salman
Bey’e teşekkür eder, görevlerinde
başarılar dilerim” dedi.

gamberler Aşure günü, özel olarak bazı nimetlere ermişler, bazı
sıkıntılardan kurtulmuşlardır. Bu
anlamda İslam alemi için Muharrem ayının önemi büyüktür” ifadelerini kullandı.
“GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZİ
YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Özgüven: “Kültürümüzün değişmez parçalarından birisi olan
aşure paylaşmanın, kardeşliğin
ve dayanışmanın simgesi haline
gelmiştir. Belediye olarak gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda
hemşehrilerimize Muharrem ayının simgesi olan aşure ikramında
bulunduk. Muharrem ayının tüm
hemşehrilerimize huzur ve bereket getirmesini dilerim” dedi.

okul servisçiliği yapan vatandaşlarımızın da ekiplerimize destek
olmalarını eksikliklerini gidererek
hizmet vermelerini rica ediyoruz”
ifadelerini kullandı.
Özgüven: “Belediye olarak yürüttüğümüz fiziki, sosyal ve kültürel hizmetlerimizin yanı sıra hemşehrilerimizin güvenliği, huzur ve
mutluluğu için gereken çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle çocuklarımızın güvenliğinin söz konusu
olduğu okul servisleri denetimini
titizlikle yürütüyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların
eğitimlerini daha sağlıklı ve daha
güvenli bir ortamda sürdürmelerini sağlamak bizlerin görevidir.
Bu bilinçle çalışmalarımıza devam
ediyoruz” dedi.
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Mükemmel oynadık!
Kulluk: 2022’in
temelini atacağız
Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk Kaysersipor
karşısında ortaya konan futbol ve mücadelenin gelecek adına
umut verici olduğunu söyledi. Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi
Kulluk, sezon başından bu yana futbol adına Süper Lig’in en
çok seyir keyfi veren birkaç takımından biri olduklarını ifade
ederek, “Karşımızdaki takım kim olursa olsun hem çok gol
pozisyonu üretiyoruz hem de ilk iki hafta dışında savunmamızda da yüksek konsantrasyon ve motivasyonla üst düzey performans ortaya koyuyoruz. Sezon başında yapmış olduğumuz
açıklamalarda Atiker Konyaspor’un bu sezon lige renk katacağını söylemiştik. Taraflı tarafsız tüm sporseverlerin takımımızın oynadığı müsabakalardan büyük zevk aldığını görmek bizleri mutlu ediyor. Aynı ciddiyet ve disiplinle saha içinde, saha
dışında çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2022, 100. yıl hedefimiz için bugünden temelleri atmak ve yavaş ama sağlam
adımlarla bu vizyonu camiamızın layık olduğu noktaya taşımak
zorundayız. Henüz ligin başındayız. Gelecek için bugünkü performansımıza bakıp büyük laflar etmek doğru olmaz. Öncelikli
hedefimiz kupada kulübümüze yakışır sonuçlar elde etmek, lig
de ise her maçı final havasında oynayıp, maç maç ilerleyip sezon sonunda taraftarımıza yeniden büyük heyecanlar yaşatmak
istiyoruz” şeklinde konuştu.
“HER TAKIMI YENECEK VE PUAN ALACAK DURUMDAYIZ”
Başkan Kulluk, teknik heyet ve futbolcularına güvendiklerini vurgulayarak, “Çarşamba günü Y. Amasyaspor ile bir kupa
maçı oynayacağız ardından deplasmanda Göztepe ile son derece zorlu bir lig karşılaşmasına çıkacağız. Fakat Kayserispor
önünde ortaya koyduğumuz futbolu oynadığımız sürece deplasman ya da iç saha hiç fark etmez her takımı yenecek, puan
alacak durumdayız. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza
güveniyoruz. Onlar da bu güveni boşa çıkarmıyorlar. Sahada
basmadık yer bırakmıyorlar. Futbolun bütün gereklerini saha
içinde oyunu çirkinleştirmeden sergiliyorlar. Hepsini tek tek
tebrik ediyorum bundan sonraki zorlu fikstür için de başarılar
diliyorum” açıklamasını yaptı.
n İHA

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay,
Kayserispor deplasmanından net bir skorla ve güzel bir
oyunla önemli bir galibiyet aldıklarını belirtirken, ilk
düşüncelerinin yarın deplasmanda oynayacakları Yeni
Amasyaspor kupa maçı olduğunu söyledi

Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan yeşil
beyazlı takımın Teknik Direktörü Rıza Çalımbay,
“Fenerbahçe maçı ile zorlu bir periyota girdik.
Zor derken, üst üste iki tane deplasman maçımız
vardı. Fenerbahçe maçı bizim en üzüldüğümüz
maçlardan bir tanesi. Galibiyeti en çok hak ettiğimiz maçlardan da bir tanesiydi. Kesinlikle mağlubiyeti hak etmemiştik o maçta” diye konuştu.
HERKES GÖREVİNİ DÖRT DÖRTLÜK YAPTI
Süper Lig’in 6.haftasında 2-0 kazanılan
Kayserispor karşılaşması ile ilgili de görüşlerini
açıklayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Maçın
başından sonuna kadar mükemmel oynadık. Bir
deplasman takımının nasıl oynaması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Herkes görevini dört dörtlük
yaptı. Net ve güzel bir galibiyet aldık ve döndük”
ifadelerini kullandı.
MÜCADELE ETMEDEN KAZANAMAYIZ
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın deplasmanda oynayacakları Yeni
Amasyaspor maçının zor olacağını belirterek,
“Biz bu maçın zor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü
hem geçen sezondan takip ettiğimiz hem de son
Çorum Belediyespor ve Sinopspor maçlarını seyrettiğimiz bir Yeni Amasyaspor takımı var. Kolay
geçmeyecek zor bir maç olacak. Eğer mücadele etmezsek ve iyi konsantre olmazsak sıkıntılı
olacak. Bu maçta hem az şans verdiğimiz arkadaşlarımızı oynatacağız hem de yorgun olmayan
sakatlığı olmayan arkadaşlarımıza görev vereceğiz. Bütün amacımız tabiki turu geçmek. Hangi
takım olursa olsun mücadele etmeden kazanma
şansın yok. O takım da mücadele eden bir takım.
Bunun farkındayız” şeklinde görüş belirtti.
n SPOR SERVİSİ

Jens Jonsson: 90 dakika
boyunca disiplinli kalmalıyız!

Atiker Konyaspor’un son dönemde en
dikkat çeken oyuncularından biri olan Jens
Jonsson, ligin 7.haftasında oynanacak olan
Göztepe maçını değerlendirdi. Göztepe’nin
iyi bir takım olduğunu dile getiren Jonsson,
“Göztepe çok kaliteli bir takım. Taraftarları
da onları müthiş destekliyor. Son haftalarda
iyi de bir performans yakaladılar. Bu nedenle Göztepe maçı bizim açımızdan kolay geçmeyecek. İyi performanslarını bize karşı da
sürdürmek isteyecekler. Sezonun başındaki
maçlarda, maçın belli bölümlerinde oyun-

dan düşüyorduk. Bazı bölümlerde çok iyi
performans göstersek de özellikle maçın son
bölümünde sıkıntı yaşayabiliyorduk. Ancak
Kayserispor maçında bu sorunu hallettik ve
maçın tamamında üstün bir oyun ortaya koyduk. Bu durumu Göztepe maçına taşıyabilir
ve maçın bütün bölümlerinde disiplinli kalabilirsek istediğimiz sonucu alabileceğimizi
düşünüyorum. Umarım Göztepe maçından
iyi bir sonuçla ayrılırız ve taraftarımızı memnun ederiz” ifadelerini kullandı.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Amasyaspor hazırlıkları sürüyor
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor,
dün öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde
yaptığı antrenmanla yarın deplasmanda Yeni
Amasyaspor ile oynayacağı ZTK 3.tur maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör
Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Uğur

Demirok takımdan ayrı olarak fizyoterapist
Salih Kırışka gözetiminde çalıştı. Koşu ve
ısınma hareketleri ile başlayan antrenman
5’e 2 ile devam etti. Oyuncuları taktik çalışma
ile antrenmanı tamamladı. Atiker Konyaspor,
bugün yapacağı idmanın ardından Amasya’ya gidecek. n SPOR SERVİSİ

