
TEYAD eğitimde fark oluşturacak!

Tüm Eğitim Yardımlaşma Araştırma 
Derneği (TEYAD) Yönetim Kurulu 
gerçekleştirecek olan genel kurul 

öncesi istişare toplantısı düzenledi. 
TEYAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Hasan Oğuz, TEYAD’ın eğitim 
faaliyetleri ile ilgili yeniliklere 

devam edeceğini söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Sıraç Aydın Taşbaş 

İlkokulu’nda öğrencilerle bir 
araya geldi. Eğitime desteklerini 

sürdürdüklerini belirten Başkan Altay, 
“Çalışmalar tamamlanınca Selçuklu’da 

okul öncesi eğitimin standardı daha 
yükselmiş olacak” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hayata geçirilen 

Medeniyet Okulu Projesi’nde yeni 
dönem açılışı gerçekleştirildi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, yeni nesillerin ecdadımızın 

bıraktığı mirasa sahip çıkması 
gerektiğini vurguladı.

Yeni nesil ecdadın mirasına sahip çıkmalı Selçuklu’da eğitim standardı yükseliyor
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06 Tanker şarampole 
yuvarlandı: 1 ölü 13 CHP Meram’ın yeni 

başkanı Sezen oldu 14 ‘Mühendislik’te 
Selçuk farkı!

Yerli jet motoru
için ilk hamle

TBMM Sanayi, Ticaret, Ener-
ji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı 
Ziya Altunyaldız, “İngiliz şirke-
tiyle bir yerli firmamız, yerli jet 
motoru üretilmesi ve bunun 
‘know-how’unun Türkiye’ye ait 
olmasına yönelik anlaşma sağla-
dı” dedi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Gençlerimizi 
korumalıyız’

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
tarafından “Çağımızın Vebası 
Madde Bağımlılığı” konulu bir 
konferans düzenlendi. Prof. Dr. 
Ahmet Diken, “Geleceğimizin 
teminatı olan gençlerimizi her 
türlü tehlikeden korumak için 
çaba göstermeliyiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

Okul servisinde
yeni dönem!

Okul servis araçlarında alınan 
önlemlere ilişkin yeni yönet-
melik hakkında 4 Bakan ortak 
açıklama yaptı. “İnanıyoruz ki 
yeni yönetmelik çerçevesinde 
verilecek hizmet daha iyi, daha 
güvenli ve sağlıklı olacaktır” 
denildi.  n HABERİ SAYFA 6’DA

İlklerin parkı olacak
Meram Belediye 

Başkanı Fatma Toru, 
Dutlukırı Kültür Parkı’nın 

kapılarını Yenigün 
Gazetesi’ne açtı. Alanda 

yapılan çalışmaları 
yerinde anlatan 

Başkan Toru, parkın 
tamamlanmasıyla 

Konya’nın önemli bir 
merkezi olacağına 

dikkat çekti

FARKLI DOKULARI VE 
İLKLERİ BARINDIRIYOR

Meram Belediyesi, Dutlukı-
rı Kültür Parkı ile Konya’ya 
önemli bir piknik ve spor ala-
nı inşa ediyor. Çalışmalarına 
yaklaşık 2 yıl önce başlanan 
projenin büyük oranda ta-
mamlanmış durumda. Farklı 
dokuları ve ilkleri içerisinde 
barındıran, yaklaşık 1 milyon 
metrekarelik Dutlukırı Kültür 
Parkı, Konya’nın en büyük 
yeşil alanlarından biri olacak. Parkın ge-
lecek yıl Hıdırellez Günü açılması hedef-
leniyor. 

‘BURADA ÇOK AMAÇLI
BİR ALAN OLUŞTURUYORUZ’

Dutlukırı Kültür Parkı, üzüm 
bağı, mor salkımlı yürüyüş 
yolu, gül bahçesi gibi özel 
alanları içerisinde barındırı-
yor. Bölgenin sadece piknik 
alanı olarak düşünülmedi-
ğini belirten Meram Bele-
diye Başkanı Fatma Toru, 
“Burada çok amaçlı bir alan 
oluşturuyoruz. Vatandaşımız 
piknikle beraber yürüsün, 

gezsin, spor yapsın, kültürel etkinlikleri 
görsün, görsel şölenle karşılaşsın istedik” 
dedi. n HABERİ SAYFA 2 VE 3’TE

‘KONYA’YI KUŞATARAK 
İLERİYE TAŞIYACAĞIZ’

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN 
BAKIMLARI YAPTIRIN!

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı göreve başladı

Yaklaşan kış öncesi araç sahiplerine uyarı

AK Parti Konya İl 
Başkanlığı’na atanan 

Hasan Angı, görevine 
başladı.”16 yıllık bir sü-

reçten sonra yeniden 
görevi aldık” diyen 
Hasan Angı, yaptığı 

açıklamada kuşatıcı bir 
bakışla Konya’yı daha 

ilerilere taşımanın 
gayreti içinde olacak-

larının belirtti.

Kar, yağmur, yolların 
buz tutması, sis, so-

ğuk hava gibi etkenler 
nedeniyle araçların 
kış bakımının yapıl-

ması gerekiyor. Çelik 
Motorlu Araçlar Yetkili 
Servis Müdürü Musta-

fa Sarıkaya, yaklaşan 
kış öncesi güvenli 

sürüş için araç sahip-
lerini uyardı. 

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 5’TE

Afyonlu ve İstanbullu eczacılar Zade ve Zade Vital tesislerini gezdi

Zade, eczacıları büyüledi
Türkiye’nin en büyük 

500 kurumu alanında yer 
alan, üniversite & sana-
yi işbirlikleriyle, gıda ve 
sağlık alanında  Ar-Ge 
yatırımı yapan ve inovatif 
ürünler geliştiren Helva-
cızade Grubu, dünyada ve 
Türkiye’de gerçekleştirdiği 
“İlk”leri Afyonlu ve İstan-
bullu eczacılara anlattı.

Gezide ziyaretçilere 
Zade Bitkisel Yağ Rafinas-
yon Tesisleri, Zade Vital 
İlaç Üretim Tesisleri, Zade 
& Zade Vital İbn-i Sina Ar-
Ge Merkezi ve Doğal Ürün-
ler Araştırma Uygulama 
Merkezi DÜAMER hakkın-
da bilgiler verildi. Tesisler 
ziyaretçilerden tam not 
aldı. n HABERİ SAYFA 4’TE

Fatma Toru



Meram İlçesi, yeşil dokusu ile 
Konya’nın önemli bir merkezi. İlçe 
bu güzel dokusuyla tarihten bu yana 
türkülere konu olmuş, dilden dile ko-
nuşulmuş bir ilçe olarak her zaman 
dikkat çekmeyi başardı. Meram İlçe-
si’nin bu özelliği son yıllarda yapılan 
yatırımlarla daha da canlanarak, ade-
ta güzelliğine güzellik kattı. Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, göreve 
geldiği günden bu yana, ‘Daha güzel 
bir Meram” anlayışı ile bütüncül yak-
laşımlarla önemli çalışmaları başlattı. 
Altyapı çalışmaları, kentsel dönüşüm 
çalışmaları, yeşil alan düzenlemeleri, 
sosyal alanlar, sportif yatırımlar baş-
ta olmak üzere ilçenin dört bir köşesi 
yeniden ele alındı. Özellikle Meram’ın 
yeşil dokusunu korumak ve bu doku-
yu daha da perçinlemek adına yeşil 
alan çalışmalarına hız veren Meram 
Belediyesi, şimdi de Dutlukırı Kültür 
Parkı ile Konya’ya önemli bir piknik 
ve spor alanı inşa ediyor. Çalışma-
larına yaklaşık 2 yıl önce başlanan 
projenin büyük oranı tamamlanmış 
durumda. Farklı dokuları ve ilkleri 
içerisinde barındıran Dutlukırı Kültür 
Parkı, Konya’nın en büyük yeşil alan-
larından biri olacak. 2018 yılı Hıdırel-
lez’inde açılması planlanan Dutlukırı 
Kültür Parkı, çeşitli kültürel aktivitele-
re de ev sahipliği yaparak, çok yönlü 
bir merkez olacak. Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Dutlukırı Kültür 
Parkı’nın kapılarını Yenigün Gazete-
si’ne açtı. Alanda yapılan çalışmaları 
yerinde anlatan Başkan Toru, parkın 
tamamlanmasıyla Konya’nın önem-
li bir merkezi olacağına dikkat çekti. 
Buranın sadece bir piknik alanı olarak 
düşünülmediğinin altını çizen Başkan 
Toru, “Burada şuanda çok amaçlı bir 
alan oluşturuyoruz. Sadece piknik 
alanı olarak düşünülmedi. Vatandaşı-
mız piknikle beraber yürüsün, gezsin, 
spor yapsın, kültürel etkinlikleri gör-
sün, görsel bir şölenle karşılaşsın is-
tedik. Bu nedenle tüm bunları burada 
topladık” dedi. 

İLKLERİN PARKI OLACAK
Doğal orman ve piknik alanıyla 

Konya’nın en önemli mesire alanla-
rından biri olan Dutlukırı Kültür Parkı, 
Meram Belediyesi tarafından yaklaşık 
2 yıl önce başlatılan çalışmalarla yeni-
den canlandırılıyor. 850 bin metreka-
relik geniş bir alanı kapsayan Dutlukı-
rı Kültür Parkı, alışılmışın dışında bir 

görsellik ve hizmet anlayışı ile yükse-
liyor. Büyük bir bölümü tamamlanan 
Dutlukırı Kültür Parkı vatandaşların 
şehrin stresinden kurtulmak için pik-
nik yapabileceği, dinlenebileceği bir 
alan haline getirilecek. Ayrıca içeri-
sine bir çok spor alanından tesislerin 
olacağı park, sportif aktiviteler için de 
önemli bir merkez olacak. Çok sayıda 
ve çeşitte çocuk oyun grubunun da 
olacağı park, çocukların da güzel bir 
vakit geçirmesini sağlayacak. Parkta 
yürüyüş yolları Konya’da ilk kez uy-
gulanan bir konsepti içeriyor. Farklı 
türden yürüyüş yolları ile görsel şölen 
sunulurken, yine Sporcu Fabrikası, 
Osmanlı Kır Kahvesi, çim kızağı gibi 
ilkler park içerisinde yer alacak. 

MERAM’IN ÜZÜM 
BAĞLARI YAŞATILACAK

Yapılan düzenlemeler Konya’nın 
geçmişten gelen tarihi dokusunu da 
ortaya koyan bir içerikte tasarlanı-
yor. Bu kapsamda dillere destan olan 
üzüm bağlarının bir örneği de burada 

işlendi. 10 bin metrekarelik bir alanda 
üzüm bağı oluşturularak, Meram’ım 
önemli bir simgesi olan üzüm bağla-
rı burada sergilenmiş olacak. Ayrıca 
yine çeşitli meyve ağaçlarından olu-
şan meyve bahçesi de park içerisinde 
oluşturulan önemli bir alan. Parkta 
yine görsel bir şölen sunacak olan 
lavanta bahçesi, kokuluk ve reçellik 
gül bahçesi, mor salkımlardan oluş-
turulan yürüyüş yolu ile vatandaşların 
beğeneceği önemli alanlar yer alıyor. 
Tüm bu alanlar sunduğu görsel şölen-
le, vatandaşların içini açacak, fotoğraf 
tutkunlarının en gözde mekanların-
dan biri haline gelecek alanlar olarak 
dikkat çekiyor. 

10 BİN METREKARELİK GÖLET
Park içerisinde dikkat çeken bir 

diğer alan ise 10 bin metrekarelik 
gölet. Yukarıdan aşağıya doğru akan 
basamaklar halinde oluşturulan gölet, 
adeta şelale atmosferini yaşatacak. 
Gölet çevresinde yapılan yürüyüş yol-
ları ile vatandaşlar göletin çevresinde 

yürüyebilecek. Ayrıca gölet alanında 
yer alan ağaçların da korunarak, gö-
let suyla kaplanınca suyun içerisin-
de yer alacak ağaçlar, gölete tabi bir 
hava katacak. Gölet içerisinde küçük 
adacıklar da oluşturulmuş durumda. 
Yine vatandaşların sohbet edebile-
ceği, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını 
karşılayabileceği Osmanlı Kır Kahvesi 
Restoranı da yer alıyor. 

MERAM ZOR BİR ALAN
Durlukır Kültür Parkı’nın dü-

zenleme çalışmaları ile ilgili detaylı 
bilgiler veren Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, alanda yapılan ça-
lışmaların nasıl başladığını anlattı. 
Meram İlçesi’nin doğal yapısından 
kaynaklanan bir bölge olduğunu be-
lirten Başkan Toru, çalışması devam 
eden mevcut alanın da zor bir alan 
olduğunu söyledi. Alanın daha önce 
orman bölgesi olarak tescillenmiş bir 
alan olduğunun bilgisini veren Baş-
kan Toru, sözlerine şöyle devam etti, 
“Bu alanı belediyemiz 10 yıl öncesine 
kadar mesire alanı olarak kullanmak 
üzere de ufak tefek rötuşlarla kullanı-
ma açmış. Ancak son 6-7 yıldır bura-
sı kapalıydı, herhangi bir çalışma da 
yapılmamıştı. Bakımsız kalmıştı. Yol-
ların, tesisin bakımları yapılmamıştı. 
Ve burada Maliye Hazinesi ile Orman 
Bakanlığı arasında da mülkiyet nokta-
sında dava vardı. Her iki taraf da bu 
alanın kendilerine ait olduğunu iddia 
ederek konu adli mecraya taşındı.  
İş yargıya taşındı mı, uzun yıllar de-
vam ediyor. Biz göreve gelir gelmez 
bu davaya müdahil olduk. Davaların 
seyri de Meram Belediyesi’nin dava-
ya müdahil olmasıyla hızlandı. Sonuç 
olarak dava Maliye Hazinesi adına 
kazanıldı. Ancak şu anda temyiz süre-
cinde. Bir tarafta Maliye Hazinesi bir 
tarafta Orman Bakanlığı olunca, dava 
olduğu için iş yapmak zorlaşıyor bu-
rada. İş yapamıyorsunuz. Biz davayı 
hangi taraf kazanırsa kazansın, işimizi 
yapalım düşüncesiyle yola çıktık. Bu 
anlamda ilerde sıkıntı yaşamamak 
için işimizi garantiye aldık. Hem Or-
man Bakanlığı’ndan bu alanı kiralama 
yoluna gittik hem de Maliye Bakanlı-
ğı’na başvurarak bu alanın Başbakan-
lık onayıyla tahsisi yoluna gittik. Bu 
noktada davayı, Maliye Hazinesi ka-
zanmış olsa da sıkıntıya düşmeyecek, 
Orman Bakanlığı kazanmış olsa da 
yine kiralama yaptığımız için çalışma-
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Meram Belediyesi, Dutlukırı Kültür Parkı ile Konya’ya önemli bir piknik ve spor alanı inşa ediyor. Çalışmalarına 
yaklaşık 2 yıl önce başlanan projenin büyük oranı tamamlanmış durumda. Farklı dokuları ve ilkleri içerisinde barındıran, 

yaklaşık 1 milyon metrekarelik Dutlukırı Kültür Parkı, Konya’nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak

Dutlukırı Kültür Parkı çok

HABER
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MERAM BELEDİYE BAŞKANI 
FATMA TORU İLE SÖYLEŞİ-1

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Dutlukırı Kültür Parkı’nın kapılarını Yenigün Gazetesi’ne açtı. Park içerisinde yapılan çalışmaları yerinde anlatan Başkan Toru, parkın önemli bir merkez olacağına dikkat çekti.

Park içerisinde Konya’da ilk olan çim kızağı yer alıyor.

Çok sayıda kamelya ile oturma alanları oluşturuldu.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru

Park içerisindeki yollar tamamen yeniden düzenlendi.

Park içerisinde dikkat çeken bir diğer alan ise 10 bin metrekarelik gölet. Yukarıdan aşağıya doğru akan basamaklar halinde oluşturulan gölet, adeta şelale atmosferini yaşatacak. Ayrıca, Osmanlı Kır Kahvesi restoranında vatandaşların ihtiyacı karşılanacak.



larımız konusunda herhangi bir sıkıntı 
yaşamayacaktık. Mülkiyet sorununun 
çözümü ile başlayan süreç, burada 
yapacağımız tesislerle ilgili planlama 
ve projelendirme ile devam etti. Son 
2 yıldır da buradaki çalışmalar hız-
landırıldı. Çünkü vatandaşımız artık 
yaz döneminde yeşil alanlara, mesire 
alanlarına, spor alanlarına, yürüyüş 
alanlarına ihtiyaç duyuyor. Burası da 
bu anlamda bulunmaz bir nimet. Ha-
vası çok temiz, ağaç dokusu oldukça 
güzel, merkeze de yakın bir yer.”

DUMANLI DUMANSIZ ALAN AYRILDI
Durlukırı Kültür Parkı içerisinde 

yer alan çalışmaların detaylarını pay-
laşan Başkan Toru, çalışmalara alan 
içerisindeki yolların düzenlenmesiyle 
başladığını söyledi. Yolların tamamı-
nın düzenlendiğini, parke, bordür ça-
lışmasının yapıldığını söyleyen Başkan 
Toru, “Mescit, sosyal tesisler, tuvalet-
lerimiz hepsi elden geçerek yenilendi. 
Daha sonra da girişten itibaren ateşli 
ateşsiz piknik alanlarını ayırdık. 60 bin 
metrekarelik bir alanı ateşsiz piknik 
olarak düzenledik. Çünkü burası yola 
yakın bir alan. Seydişehir-Antalya yo-
lundan gelenler, Dutlu Yolu’nu kulla-
nıyor. Dutlu Yolu’nda da parkın yola 
kısmında oluşacak duman nedeniyle 
hem görüşü engellemeyelim hem de 
kötü bir görüntü vermeyelim istedik. 
Ateşli piknik alanını daha geriye çek-
tik” ifadelerini kullandı.

FARKLI YÖNTEMLERLE 
GÖRSEL ŞOV SUNULDU

Alan içerisinde 10 bin metrekare-
lik yapay bir gölet oluşturulduğunun 
bilgisini veren Başkan Toru, sözlerine 
şöyle devam etti, “ Yapılan gölet sü-

rekli olarak suyun akışını sağlayacak 
şekilde dizayn edildi. Göletin rotasına 
oturan bir Osmanlı Kır Kahvesi Res-
toranımız var. Gölet ve yaptığımız 
bu tesisle birlikte bu alan bir entegre 
yapı arz ediyor. Yine park içerisinde 
çocuk alanlarımız, yürüyüş alanları-
mız mevcut. Yürüyüş alanlarımızda 
farklı yöntemler kullandık. Traversler, 
kumlamalı parke, kütük yollar hepsi 
birbirinden farklı. Böylece park içeri-
sinde görsel şov sunduk. Yine ateşli 
piknik alanlarında farklı kamelya yön-
temlerini kullandık. Özellikle Akdeniz 
Bölgesi başta olmak üzere farklı böl-
gelerde kullanılan ‘Tavlan’ denilen 
farklı bir oturma grubunu geliştirdik. 
Bizim insanımız oturarak yemek ye-
meyi seviyor. Masayı çok fazla kullan-
mıyor. Buna uygun bir şekilde, kendi 
atölyemizde üretimini yaptırarak bu 
oturma gruplarını alana serpiştirdik. 
Ailecek oturup rahatlıkla yerde ye-
mek yenebilecek alanlar oluşturmuş 
olduk. Yine çim kızağını yaptık. Bu 
da Konya’da ilk. 2 parkurlu olan çim 
kızağımız 150 metre uzunluğunda. 
Çim kızağımız da farklı illerdeki ör-
nekleri incelenerek kendi atölyeleri-
mizde üretildi. Gayet de başarılı bir 
çalışma oldu. Kendimiz ürettiğimiz 
için maliyeti de oldukça düşük oldu. 
Neredeyse satın aldığımızda oluşacak 
fiyatın 5’te birine denk geldi. Bayrak 
Tepemiz var yukarıda. Büyük bir bay-
rak inşa ederek, parkımızda Al bayra-
ğımız dalgalanmasını sağladık.” “Yine 
futbol alanları, basketbol alanları, pik-
nik alanları, gür bahçesi, lavanta bah-
çesi alanda bulunuyor” diyen Başkan 
Toru,  Konya’nın üzüm bağlarının da 

burada yaşatılacağını söyledi. Toru, 
“Konya’nın meşhur üzüm bağla-
rı alanını burada oluşturduk 10 bin 
metrekarelik bir alanda. Çeşitli meyve 
ağacı bahçesi canlandırıyoruz. Tüm 
alanlar halka açık olacak. gül bahçe-
si de özellikle reçellik ve kokulu gül-
den oluşturuyoruz. Mor salkımlardan 
oluşturulan bir yürüyüş yolumuz yine 
bu alanda mevcut. İnsanlar yürürken 
görsellik istiyor. Gelin-damat, nişanlı 
çiftler bu mor salkımların olduğu yü-
rüyüş yolunda güzel bir fotoğraf alanı 
yakalayacaklar. Baya da uzun bir tü-
nel oldu. Yine macera parkurumuz, 
seyir terasımız, çocuklar için farklı 
oyun grupları ile beraber, çeşitli et-
kinliklere ev sahipliği yapmak açısın-
dan etkinlik alanı oluşturduk. Festival 
alanı oluşturduk. Bu alanda Kıl çadır-
lar, yöresel ürünlerin bulunabileceği 
stantlarla beraber etkinlik alanı oluş-
turduk” dedi. 

SADECE PİKNİK ALANI 
OLARAK DÜŞÜNÜLMEDİ

Başkan Toru, Dutlukırı Kültür 
Parkı düzenlemesini sadece bir pik-
nik alanı olarak düşünmediklerini, 
projenin çok yönlü bir alan olarak dü-
şünüldüğünü belirterek şunları dile 
getirdi, “Burada şuanda çok amaçlı 
bir alan oluşturuyoruz. Sadece piknik 
alanı olarak düşünülmedi. Vatandaşı-
mız piknikle beraber yürüsün, gezsin, 
spor yapsın, kültürel etkinlikleri gör-
sün, görsel bir şölenle karşılaşsın is-
tedik. Bu nedenle tüm bunları burada 
topladık.  Burada kültürel etkinlikler 
de yapacağız. Hatta açılışımızı 2018 
Hıdırellez’de düşünüyoruz Allah na-
sip ederse. Orada 1 hafta sürecek 

etkinlikle beraber açılışını yapmış ola-
cağız. Açılmasıyla birlikte bu alanın 
dolup taşacağına inanıyoruz. Ulaşım 
sorunumuz yok alanla ilgili. Parkımıza 
araç da alıyoruz dışardan. Belli alan-
larda otoparklar oluşturduk. Vatan-
daşlarımız parka girerek bu park alan-
larına araçlarını koyabilecek. Manzara 
olarak gerçekten Konya’nın en güzel 
manzarasına sahip bir alan. Parkın 
yukarısına çıkınca Konya tamamen 
ayaklarınızın altında. Aydınlatmalarla 
birlikte bu alan gerçekten güzel bir 
yer olacak.”

YEŞİL DOKU YENİ DİKİMLERLE 
CANLANDIRILDI

Bölgenin yeşil dokusunun olduk-
ça eski ve güzel olduğunu ifade eden 
Başkan Toru, bazı boş kalan alanların 
da yeni dikilen fidanlarla dolduruldu-
ğunu dile getirdi. Bu notkada bölge-
ye çok sayıda yeni fidan dikildiğinin 
bilgisini veren Başkan Toru, “Mev-
cuttaki ağaç dokusu üzerine nere-
deyse ikiye katlayacak şekilde farklı 
ağaç türlerinde ağaç dikimi yaptık. 
Bu nedenle 3-5 yıl sonra buranın 
zaten güzel olan yeşil dokusu, daha 
da güzel hale gelecek. Ben iddia edi-
yorum, doğal ve yeşil dokusuyla bu 
alan Konya’nın en güzel alanı. Ge-
davet rüzgarlarının geçtiği bir bölge. 
Havası çok güzel ve temiz. Bu da tabi 
bu alanı özel hale getiren bir unsur” 
diye konuştu. 
MERAM DERE ISLAHI DEVAM EDİYOR

Ayrıca Başkan Fatma Toru, Me-
ram Dere’de yapılan ıslah çalışmala-
rını da anlattı. Bölgedeki çalışmaların 
devam ettiğini vurgulayan Başkan 
Toru, şu bilgileri verdi, “Meram De-
re’nin ıslahı ile ilgili çalışmalar da 
devam ediyor. Devlet Su İşleri Bölge 
Müdürlüğü’müz Meram Dere’nin ıs-
lahı ile ilgili ihaleyi yapmıştı. İhaleyi 
alan firma, derenin yan kolları ile ilgili 
ıslah çalışmalarını yapıyor. Bu çalış-
malar biter bitmez, bizim projeleri-
miz de hazır. İnşallah 2018 bahar ayı 
birlikte bizim çalışmalarımız da orada 
başlayacak. Muhtemelen 2018 yılı 
başında burayı açarız, 2019 yılı başın-
da da Meram Dere Vadi Rekreasyon 
çalışmasını bitiririz diye düşünüyo-
rum. Çalıştığımız alanlar küçük alan-
lar değil, çok büyük alanlar. Mahalle-
lerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
küçük ölçekli koruluklar ve parklar da 
yapıyoruz.”

25 EKİM 2017 3HABER

Dutlukırı Kültür Parkı bir çok ilki içerisinde barındırıyor. Bölgenin sadece piknik alanı olarak düşünülmediğini 
belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Burada çok amaçlı bir alan oluşturuyoruz. Vatandaşımız piknikle 

beraber yürüsün, gezsin, spor yapsın, kültürel etkinlikleri görsün, görsel şölenle karşılaşsın istedik” dedi

amaçlı bir tarz sunacak

Çocukların eğleneceği çok sayıda oyun grubu bulunuyor.

Mor salkımlardan oluşturulan yürüyüş yolu beğeni toplayacak.

Yer sofrasının kurulabileceği oturma alanları mevcut.

Parkın sadece bir piknik alanı olarak düşünmediklerini, içerisinde farklı mekanların yer aldığı bir modeli ortaya koyduklarını belirten Başkan Toru, yapılan ilkler hakkında detaylı bilgiler verdi. 

Yaklaşık 2 yıl önce başlanan projenin büyük oranı tamamlanmış durumda. Farklı dokuları ve ilkleri içerisinde barındıran 
Dutlukırı Kültür Parkı, 850 bin metrekarelik alanıyla Konya’nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak.

Farklı türlerle yapılmış yürüyüş yolları, çiçek bahçeleri ve Konya’nın meşhur üzüm bağlarının yaşatılacağı üzüm bağı bölümü ile park içerisinde önemli alanlar göze çarpıyor.
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Eylül ayında ipotekli
902 konut satıldı 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü Konya’nın 
konut satışı hakkında bilgi verdi. TÜİK 
Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu tarafın-
dan yapılan açıklamaya göre 2017 yılı 
Eylül ayında 4 bin 30 konut satıldı.

“2017 yılı Eylül ayı itibariyle top-
lam konut satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 44 ve bir önceki aya 
göre yüzde 17,2 oranında artarak 4  
bin 30 adet oldu. Bu satışı ile Konya, 
Türkiye genelindeki toplam konut sa-
tışlarından yüzde 2,9 pay alarak 6’ncı 
sırada yer aldı” diyen Çapoğlu, şu bil-
gileri verdi: “Türkiye genelinde konut 
satışları 2017 Eylül ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 ora-
nında  artarak 140 bin 298 oldu. Konut 
satışlarında, İstanbul 23 471 konut sa-
tışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya  

sahip oldu. Satış sayılarına göre İstan-
bul’u, 13 945 konut satışı ve yüzde 9,9 
pay ile Ankara, 7 bin 575 konut satışı 
ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi. Konut 
satış sayısının düşük olduğu iller sıra-
sıyla 28 konut ile Şırnak, 29 konut ile 
Ardahan ve 35 konut ile Hakkari oldu.” 

2017 yılı Eylül ayında Konya’da-
ki ipotekli konut satışı sayısının ise 
902 adet olduğunu belirten Çapoğlu, 
“2017 yılı Eylül ayında Konya’da sa-
tılan konutların yüzde 22,4’ü ipotekli 
olarak satıldı ve ipotekli satış oranının 
en fazla olduğu iller sıralamasına göre 
60’ıncı sırada yer aldı. Konya’da 2017 
yılı Eylül ayı itibariyle bir önceki yılın 
aynı ayına göre ipotekli satılan konut 
sayısı yüz de 7,9 oranında azalmıştır. 
2017 Eylül ayında Konya’da diğer sa-
tış türleri sonucunda 3 bin 128 konut 

el değiştirdi. Konya İlinde 2017 yılı 
Eylül ayı itibariyle bir önceki yılın aynı 
ayına göre diğer satış türleri sonucun-
da el değiştiren konut sayısı yüzde 72 
oranında arttı. Aynı dönemde Konya ili 
toplam konut satışları içindeki diğer 
konut satışı payı (yüzde 77,6) sırala-
masına göre 22’nci sırada yer aldı. 
2017 Eylül ayında Konya’da satılan 
konutların 2 bin 198 adedi ilk defa sa-
tılırken, bin 832 konut ise İkinci el Ko-
nut satışı ile el değiştirdi. Konya’daki 
toplam konut satışlarındaki ilk satış-
ların payı yüzde 54,5 iken; ikinci el 
satışlarının payı ise yüzde 45,5 olarak 
gerçekleşti. Türkiye genelinde ise ko-
nut satışları içinde ilk satışın payı yüz-
de 49,9, ikinci el satışlarının payı ise 
yüzde 50,1 oldu” ifadelerini kullandı. 
n EMİNE ÖZDEMİR 

Zade ve Zade Vital İlaç Üretim Tesisleri’ne ziyaretler tüm hızıyla devam ediyor. Tesisleri gezen Afyonlu ve İstanbullu eczacılar Helvacızade 
Grubu’nun gerçekleştirdiği “İLK”ler hakkında bilgilendirildi. Eczacılar, Ar-Ge merkezlerini de gezerek üretimleri yerinde inceledi

Eczacılar, Zade’yi gezdi
Afyonlu ve İstanbullu eczacılar 

Helvacızade Grubu’nun Konya’daki 
gıda ve ilaç üretim tesisleri ile Ar-Ge 
merkezlerini ziyaret etti.  Konuklar 

ziyaret esnasında Helvacızade Gru-
bu’nun gerçekleştirdiği “İLK”ler hak-
kında bilgilendirildi.

Türkiye’nin en büyük 500 kuru-

mu alanında yer alan, üniversite & 
sanayi işbirlikleriyle, gıda ve sağlık 
alanında  Ar-Ge yatırımı yapan ve 
inovatif ürünler geliştiren Helvacı-

zade Grubu, dünyada ve Türkiye’de 
gerçekleştirdiği “İlk”leri Afyonlu ve 
İstanbullu eczacılara anlattı.

Ziyaretin ilk aşamasında  Zade 
Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri zi-
yaret edildi. Alanında 17 farklı kalite 
ve sistem sertifikası ve PLC otomas-
yon sistemleri ile insan hatasından 
bağımsız üretimin yapıldığı Zade Te-
sisleri’nde üretilen ayçiçek yağı, mı-
sır yağı, zeytinyağı gibi ürünlerin 65 
farklı ülkeye gönderildiği bilgisi ko-
nuklar ile paylaşıldı.

Ziyaretin ikinci aşamasında Zade 
Vital İlaç Üretim Tesisleri’nde incele-
meler yapılarak, tüm üretim aşamala-
rı hakkında detaylı bilgi verildi. GMP 
(Good Manufacturing Practices / İyi 
Üretim Uygulamaları) standartlarında 
Avrupa’nın en büyük yumuşak kap-
sül üretim tesisi olan Zade Vital Tesis-
leri’nde üretimin tamamen otomatik 
sistemlerin kontrolünde olduğu ve 
tesislerde yumuşak kapsül ürünlerin 
yanı sıra likit ve yarı katı farmasötik 
formların da üretildiği aktarıldı.

Ziyaretin son bölümünde Türki-
ye’nin sayılı Ar-Ge merkezleri arasın-
da yer alan Zade & Zade Vital İbn-i 
Sina Ar-Ge Merkezi ve Doğal Ürünler 
Araştırma Uygulama Merkezi DÜA-
MER ziyaret edildi. Alanında en yük-
sek teknolojiye sahip laboratuvarları 
ve ekipmanlarıyla yeni ürün Ar-Ge 
çalışmalarının yapıldığı merkezlerde 
ülkemizin zenginliklerinin dünya ça-

pında ses getirecek inovatif ürünlere 
nasıl dönüştürüldüğü aktarıldı. Hel-
vacızade Grubu’nun geleceğe yatırım 
yaparak biyoteknoloji alanında yaptığı 
çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

Eczacıların, Zade ve Zade Vital İlaç 
Üretim Tesisleri ve Ar-Ge merkezleri 
ziyareti keyifli akşam yemeği ile sona 
erdi.
n HABER MERKEZİ 
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Yerli jet motoru üretimi için anlaşma sağlandı 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 

Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Ziya Altunyal-
dız, “İngiliz şirketiyle bir yerli firma-
mız, yerli jet motoru üretilmesi ve 
bunun ‘know-how’unun Türkiye’ye 
ait olmasına yönelik anlaşma sağla-
dı. Önümüzdeki dönemde ülkemiz 
kendi yerli jet motorunu üretme 
noktasına gelmiş olacak” dedi.

Geçtiğimiz günlerde, Kale Gru-
bu ve dünyanın en büyük uçak mo-
tor üreticilerinden Rolls-Royce, Tür-
kiye’ye uçak motorları geliştirmek 
için anlaştı. 

Yüzde 51 Kale Grubu, yüzde 49 
Rolls-Royce ortaklığıyla bir şirket 
kuracak olan iki grup, başta Türki-
ye’nin milli savaş uçağı projesi TF-X 

olmak üzere, ülkenin sivil ve askeri 
alanda ihtiyaç duyduğu uçak motor-
larını geliştirmeyi hedefliyor. 

Söz konusu girişim sayesinde, 
Türkiye’nin dünyada az sayıdaki 
uçak motoru üreticisinden biri olma-
sı ve bu alanda ihracatçı konumuna 
yükselmesi bekleniyor. 

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolo-
ji Komisyonu Başkanı Ziya Altun-
yaldız, savunma sanayisinin ülke 
endüstrisinin lokomotifi olduğunu 
söyledi.

 Savunma sanayisinin teknolojik 
gelişmeleri de tetiklediğini aktaran 
Altunyaldız, Türkiye’de bu alanda 
büyük çalışmaların yürütüldüğünü 
vurguladı.

Altunyaldız, güvenlik konusu-
nun ülke geleceğini ilgilendirdiği 
için bu alanda katlanılacak maliyetin 
düşünülemeyeceğini belirterek, “Bir 
yandan yerli tank, helikopter, si-
lahlı-silahsız insansız hava araçları 
yapılması. Diğer yandan bunlarla, 
terörle mücadelede son derece et-
kin sonuçlar almamız, yerli tüfeğin 
yapılması ve seri üretime geçmesi, 
bakıldığında savunma sanayisinde 
kendisine yetme oranı açısından 
yükselen konumdayız. Bunu çok 
daha yukarıya çıkaracağız.” diye ko-
nuştu.

Türkiye’nin savunma sanayi-
sinde ihtiyacın yüzde 60’ını kendi 
imkanlarıyla karşıladığını anımsatan 
Altunyaldız, dünyanın belirli ülkele-

rine de ihracatın yapıldığının altını 
çizdi.

- Milli muharip uçak ve bölgesel 
yolcu uçağı çalışmaları

Altunyaldız, kritik alanlarda 
da önemli çalışmaların yürütüldü-
ğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki dönemde mil-
li muharip uçağımızın ve bölgesel 
yolcu uçağının üretilmesine yönelik 
projeksiyonlarımız ve çalışmalarımız 
var. Bu kapsamda yerli jet motoru 
üretilmesinde önemli bir gelişme 
yaşandı. İngiliz şirketiyle bir yerli 
firmamız, yerli jet motoru üretilmesi 
ve bunun ‘know-how’unun Türki-
ye’ye ait olmasına yönelik anlaşma 
sağladı. Önümüzdeki dönemde ül-
kemiz kendi yerli jet motorunu üret-

me noktasına gelmiş olacak. Çok 
önemli bir anlaşma. Bu çalışmalar 
bizi savunma sanayisinde arzu et-
tiğimiz noktaya doğru adım adım 
götürecek. Bölgesinde ve dünyada 
güvenliğiyle kendisini önemli oyun-
cu olarak konumlandıran Türkiye, 
barış ve ve güvenliği tesis etmek için 
savunma sanayisi liginde yerini ala-
caktır.”

Yerli jet motoru projesinin büyük 
heyecan uyandıran bir adım olduğu-
nu dile getiren Altunyaldız, “Ar-Ge 
ve tasarım çalışması yapılıyor. Üre-
tim yerine ilişkin belirli aşamadan 
sonra karar verilecek. Şu anda proje 
çalışmaları başlamış durumdadır. 
Üretimine ilişkin süre 3-5 yılı alacak” 
dedi.  n AA

Çelik Motorlu Araçlar Yetkili Servis Müdürü Mustafa Sarıkaya, yaklaşan kış öncesi araç 
sahiplerini uyararak, araçlarının güvenli sürüş için kışlık bakımını yaptırmalarını istedi

‘Kışlık bakım araçta
güvenliği sağlıyor!’

Trafiği olumsuz yönde etkile-
yebilecek kar, yağmur, yolların buz 
tutması, sis, soğuk hava gibi etken-
ler nedeniyle araçların kış bakımının 
yapılması gerekiyor. Olumsuz hava 
koşullarının etkisiyle yaşanabilecek 
trafik kazalarına karşı önlem almak, 
can ve mal güvenliğini korumak için 
araç sahiplerinin kış bakımının önem 
arz ediyor.

‘ARAÇ BAKIMI İHMALE GELMEZ’
Araç sahiplerinden araçlarının 

kışlık bakımlarını kar düşmeden mut-
laka yaptırmalarını isteyen  Çelik Mo-
torlu Araçlar (Renault) yetkili servis 
Müdürü Mustafa Sarıkaya, “Periyodik 
gerçekleşen araç bakımları ile araçla-
rın motorlarının ve aracın ömrünün 
uzamasına yardımcı oluyor.  Araç 
bakımı ihmale gelmez. Araçta oluşan 
küçük bir arızayı sonra yaptırırım diye 
ertelemek, araç sahibine daha paha-
lıya mal olabilir. Bu bakımdan araç 
sahipleri kışlık araç bakımlarını ihmal 
etmesinler” dedi.

‘BAKIMLAR KONFORDAN 
ÖNCE GÜVENLİK SAĞLIYOR’

Kışlık bakımlar kapsamında araç-
ların genel olarak incelediklerini belir-
ten Sarıkaya, “Hava filtresi, bujileri, 
suyu, fren tertibatı, motor yağını, yağ 
filtresini, hava filtresini hatta polen 
filtresini, alt takımın kontrollerini ya-
pıyoruz.  Bu bakımlar ile aracın hem 

daha güvenli olmasını sağlıyoruz, 
hem de aracın ömrünü uzamasını 
sağlıyoruz.  Araçları bakım yaptırma-
mak kar gibi görünse de uzun vade-
de zarara sebep oluyor. Araçların kış 
bakımının yaptırılmasının amacı kon-
fordan önce güvenlik. Lastik dış de-
rinlikleri, lastiklerin kışa uygun olup 
olmadığı, sileceklerin düzgün çalışıp 
çalışmadığı, iyi silip silmediği, motor 
antifrizin soğuğa dayanıp dayanma-

yacağı, cam suyuğunun sağuya daya-
nıp dayanamamağı mutlaka kontrol 
edilmelidir.  Kış ayına girmeden an-
tifriz ölçülmesi gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

‘BAKIMLAR CİDDİ 
ÜCRETLERE MAL OLMUYOR’

Çelik Motorlu Araçlar (Renault) 
Yetkili Servis Müdürü Mustafa Sarı-
kaya araç kış bakımlarının ciddi para-
lar tutmadığını belirterek, “Araçların 

yağ, su, antifriz bakımlarından ücret 
alınmıyor ancak araç içerisinde deği-
şim yapılacak ise araçların kışlık ba-
kımı ortalama 150- 200 TL arasında 
değişiyor.  Kışlık bakımlar sayesinde 
araç hem daha az yakar, hem daha 
güvenli olur. Tüm sürücülerimize 
araç bakımlarını ihmal etmemesi ko-
nusunda tavsiye ediyoruz” şeklinde 
konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bana inanmıyorlar-
dı…

Yeterince tanımadık-
larından olsa gerek. Ama 
ben biliyordum; hayat 
mücadelelerden ibaret, 
yardım kabul etmeyen 
bir müessese… 

İnsanların çoğu şı-
marmıyor daha doğrusu 
şımaramıyor. Hayatın, 
sorumlulukları sırtına bir 
semer vurup da “hadi yürü” demesiyle 
yükleniyor, sesini bile çıkaramadan… 
Yol uzun ve engebeli… Bir ucundan 
tutanı olsa senelerce taşıdığı yükün 
kamburu yapışır sırtına… 

Gün aymaz… Boynunu bükerek, 
aksak adımların hafif gülümsemesini 
seyrettiği yollara karşı “iyiyim” diye-
rek... İnsanoğlu işte kiminin boyu ka-
dar çocukları olur da kendisi hiç çocuk 
olamamıştır. 

Pedagog İshak Orhan’ın da dediği 
gibi; “Çocuklarımız bir daha çocuk 
olmayacak.” Ama ömrü boyunca ye-
tişkin olmak zorunda kalacak. 

Zaten hep bir çabalama ile başla-
mıyor muyuz hayata?.. Çocukken bü-
yüme çabası, gençken çok şey bilme 
çabası, yetişkinken birçok şeye sahip 
olma çabası… Daha sonrası peki?.. 
Bir konuyu da es geçmemek lâzım ki; 
bu gayretlerin arkasında hep bir elin 
yardımı vardır. Bir hikâye okumuştum. 
İçinde barındırdığı ders ile çok hoşnut 
etmişti beni. Orada şöyle anlatılır; 

“İki arkadaş ormanda yürürken 
kozanın içindeki kelebeği görürler. 
Onu izlemeye başlarlar. Kelebeğin 
zorlanarak kozadan çıkma çabasını 
görünce çocuklardan biri ona yar-
dım eder ve kozayı parçalayarak 
kelebeği çıkarır. Fakat kelebek ka-
natlarını çırpsa da uçamaz. Kozayı 
yırtan çocuk bu duruma çok şaşırır. 
Bunun üzerine arkadaşı; “Kelebek-
ler uçabilmek için belirli bir süre 
kozanın içinde kalmalıdır. Kozadan 
mücadele ederek çıkarken kanatlarını 
güçlendirirler. Sen vakti gelmeden onu 
kozadan çıkardığın için şimdi uçmakta 
zorlanıyor.” der.” Altına da benim yo-
rumumla şöyle bir not düşmüşler;

“Allah kâinatta-
ki her şeyi bir düzen 
dâhilinde yaratmıştır. 
Büyümesi ve gelişmesi 
içinde bir zaman belir-
lemiştir ve bunu kimse 
değiştiremez. Mesela 
mevsimler… İlkba-
harda ağaçlar yeşerir, 
yaz geldiğinde meyve 
verir. Sonbaharda bir 
bir yapraklar dökülür 

ve kış geldiğinde karların altında 
uyurlar.” 

Anlatmak istediğim her yerde ahlâ 
pervane (yaygın melek)ler mevcut. Biz 
onları hiçbir çaba sarf etmelerine izin 
vermeden kozalarının içinden “al sana 
hayat” dercesine çıkarıveriyoruz. Seri-
yoruz önlerine her şeyi… 

Tecrübe ederek öğrenmesini 
beklemeden, hazıra kondurmaya kal-
kıyoruz ki!bunu da çekinmeden yapı-
yoruz.Sonra ise ilerde büyümüş ama 
bir tarafı eksik, boynu bükük, sırtında 
sorumluluk yükü ile yolların tozunu 
yüreğinin gözyaşları ile sulayan çocuk 
olamamış yetişkinler çoğalıyor. 

Demem bunadır ki; “Hayat müca-
deleden ibaret, yardım kabul etmeyen 
bir müessese…”Aileler; “Bugün varız, 
yarın yokuz.” derken deyimin kelimele-
ri ile ilgilenip, anlam bütününden uzak 
bir yaşam tarzı ile büyütüyor yeni nesil 
körpelerini… 

Heybeni ne kadar yiyecek içecekle 
doldurursan doldur bir süre sonra su-
yunu çekecektir. Lâkin gönül heybeni 
az da olsa umut, inanç, hayal ve güven 
ile doldurursan bu bir ömür miktarı 
seni götürecektir. 

Hani biz gençlerin arasında çok-
ça kullanılan bir söz vardır; “ot gibi 
yaşıyoruz.” diye… Öyle bile olsa ben 
başından aşağıya beton dökülmüş 
ama yine de bir kıyı köşe bulup başını 
çıkaran haylaz bir ot olurdum herhal-
de… Güneş ışığından hiçbir zaman 
mahrum kalmak istemeyen… Kendi 
varlığımın farkında olup, yaşama mü-
cadelemi gözler önüne seren…

Farkındalık ile…Umut, inanç, ha-
yal ve güven diliyorum. Selam ve dua 
ile yazı dostlarım.

AHLÂ PERVANE

Hadim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, belediyelerinin logo-
sunun posta pulu olarak basıldığını 
söyledi. Başkan Hadimioğlu, yap-
tığı açıklamada PTT’nin kişisel pul 
kampanyası kapsamında üzerinde 
Hadim Belediyesinin logosunun yer 
aldığı, pul bastırdıklarını belirtti. 

Pulların ilçenin tanıtımına katkı 
sağlayacağını ifade eden Hadimioğ-
lu, dünyada az sayıda ülkede uygu-

laması bulunan kişisel ve kurumsal 
pul hizmeti ile belediyelerinin logo-
sunun posta pullarına bastırıldığını 
aktardı. 

Hadimioğlu, “PTT bu kampan-
ya ile müşterilerine yeni hizmetler 
sunmaya devam ediyor. Dolayısıyla 
Türk pulculuğuna da yeni bir boyut 
kazandırmış oldu. Tüm PTT perso-
nelini kutluyor ve başarılarının de-
vamını diliyorum.” dedi. n AA 

Hadim Belediyesi’nin
logosu posta pulu oldu 

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Ziya Altunyaldız

Çelik Motorlu Araçlar (Renault) Yetkili Servis Müdürü Mustafa Sarıkaya



Ereğli’de kontrolden çıkan bit-
kisel yağ yüklü tankerin şarampole 
yuvarlanması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında, tanker şoförü haya-
tını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 
Konya’dan Adana yönüne gitmekte 
olan Mehmet Altınbıçak idaresindeki 
01 CAP 58 plakalı bitkisel yağ taşıyan 
tanker, sürücünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu kontrolden 
çıktı. Karşı şeride geçen tankerin şa-

rampole yuvarlanması sonucu şoför 
Mehmet Altınbıçak, aracının altında 
kaldı. Çevreden geçen sürücülerin 
ihbarı üzerine olay yerine gelen sağ-
lık görevlilerinin yaptığı kontrolden 
şoför Mehmet Altınbıçak’ın hayatını 
kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet 
Savcısının ve polisin incelemelerinin 
ardından cenaze otopsi yapılmak üze-
re Ereğli Devlet Hastanesi morguna 
kaldırıldı.  n İHA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
25 Ekim 2017 Çarşamba  • Yıl: 10 • Sayı: 3171

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Alüminyum fabrikasında çıkan yangında iki 
işçi dumandan etkilenerek hafif şekilde yara-
landı. Yangın, saat 22.00 sıralarında Merkez 
Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Organize Sana-
yi Bölgesi Üçüncü Sokak üzerindeki bir fab-
rikada çıktı. Edinen bilgiye göre, alüminyum 
fabrikasındaki makinelerdeki kıvılcımların 
keçelere sıçramasıyla yangın çıktı. Dumanı 
fark eden işçilerden Süleyman K. ile Emrah 
B., durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. 
Yangına bir süre kendi çabalarıyla da müda-
hale etmek isteyen işçiler yoğunlaşan duman 
nedeniyle hafif şekilde yaralndı. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken du-
mandan etkilenen iki işçi ise ambulanslarla 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. 
n İHA

Tek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekip-
lerince söndürüldü. Ilıca Mahallesi’nde 
kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen 
nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yeri-
ne gelen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki 
evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. 
Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması 
sonucu kontrol altına alındı.  Binanın tama-
men çökmesine neden olan yangının çıkış 
sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar 
sürüyor.   n AA

Müstakil evde
yangın çıktı

Fabrikada yangın
çıktı: 2 yaralı

Gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirleneme-
yen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 kişi 
bacağından yaralanırken, olay yerinde 28 adet tüfek kartuşu 
ve boş mermi kovanı bulundu. Olay, saat 03.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Uluğbey Cad-
desi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü 
oldukları iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan 
tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki grup silah ve tüfekle 
karşılıklı birbirine ateş açtı. Silah seslerine uyananların ih-

barıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı 
çatışmada askerden izne geldiği öğrenilen Burak B. (24) sol 
bacağından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Burak B.’yi 
gören şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı 
genç ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, sağlık du-
rumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis yaptığı incelemede olay 
yerinde toplam 28 adet tüfek kartuşu ve boş mermi kovanı 
buldu. Olaya karışan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma baş-
latıldı.  n İHA

İki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Bıçaklanan lise öğrencisini
Vali Canbolat ziyaret etti

Vali Yakup Canbolat, darp ve 
bıçaklanma sonucu yaralanan lise 
öğrencisini tedavi gördüğü hasta-
nede ziyaret ederek sağlık durumu 
hakkında doktorlardan bilgi aldı. 

Konya Valisi Yakup Canbolat, 
çıkan kavgada darp edilerek bıçak-
lanan Celalettin Karatay Mesleki 
Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğ-
rencisi Kemal Ş.’yi tedavi gördüğü 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde 
ziyaret etti. Öğrencinin durumu ile 

ilgili Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Meram Tıp Fakültesi Hasta-
nesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Erikoğlu’ndan 
bilgi alan Vali Canbolat, öğrencinin 
ailesiyle de görüşerek olayı gerçek-
leştiren faillerin yakalandığı bilgisini 
verdi.

Bıçaklanması sonucu karaciğeri 
hasar gören Kemal Ş.’nin ameliyat 
olduğu ve tedavi sürecinin devam 
ettiği öğrenildi.
n İHA

Okul servis araçlarında alınan önlemlere ilişkin yeni yönetmelik hakkında 4 Bakan ortak açıklama yaptı. 
“İnanıyoruz ki yeni yönetmelik çerçevesinde verilecek hizmet daha iyi, daha güvenli ve sağlıklı olacaktır” denildi 

Okul servis araçları 
için yeni yönetmelik

Milli Eğitim Bakanı İs-
met Yılmaz, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma 
Betül Sayan Kaya, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan’ın katılımıyla 
Muazzez Karaçay İlkoku-
lu’nda “Okul Servis Araç-
ları Yönetmeliği”ne ilişkin 
açıklamalarda bulundu. 

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı 
tarafından çıkarılan Okul 
Servis Araçları Hizmet 
Yönetmeliği kapsamında 
bugüne kadar yönetilen okul servis 
işleri ilgili bakanlıkların da katılımı ve 
katkısı ile yaşanan tecrübeler de dik-
kate alınarak, yeni bir anlayışla dü-
zenleme yapıldığını kaydeden Bakan 
Yılmaz, şunları söyledi: “Okul servis-
lerinde istenilen sağlıklı, güvenli ve 
kaliteli hizmet seviyesinin yakalana-
bilmesi için bu alanda çalışan tüm 
kamu görevlilerinin uyum içinde 
olması, araçların teknik şartlarının 
iyileştirilmesi, servis personelinin 
eğitilmesi ve servis hizmeti deneti-
min de aksatılmadan yürütülmesi 
esastır. Bunu teminen yeni yönetme-
likte, güvenlik ve denetim işleri İçiş-
leri Bakanlığınca, servis araçlarının 
teknik niteliği Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığınca, kreş, 
gündüz bakımevi, çocuk kulübü taşı-
maları Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığınca, araçlarda bulundurulacak 
personelin eğitimi ve servislere iliş-
kin hizmet satın alınması işlemleri, 
mülki amirlerin onayına tabi olmak 
kaydıyla MEB tarafından yerine ge-
tirilecektir. İnanıyoruz ki yeni yönet-
melik çerçevesinde verilecek hizmet 
daha iyi, daha güvenli ve sağlıklı ola-
caktır.”

Bakan Yılmaz, sistemde eksiklik-
ler ve kusurların olabileceğini belirte-
rek, “Şöyle olsa daha iyi olurdu diyen 
velilerimiz ve milli eğitim ailemizin 
mensupları, temsilcileri de olabilir. 
Onlara da şunu söylüyoruz ki bu ko-
nuda eğer bir şikayet varsa, düzeltil-
mesi gereken bir husus varsa bizim 
‘MEBİM 147’den Bakanlığımıza bil-
dirirlerse, biz de ilgili bakanlara akta-
rarak, ortak aklı bulup geleceğe iliş-
kin evlatlarımıza daha iyi bir hizmet 
veririz.” değerlendirmesini yaptı.

“KİMSE GÜCENMESİN”
İçişleri Bakanı Soylu da yönetme-

liğin omurgasının denetim üzerine 
oturtulduğunu, denetimin tüm ba-
kanlıklara paylaştırıldığını belirterek 
“Veliler rahat olsun. Çocuklarımız 
evden okula gidene kadar, okuldan 
da eve gelene kadar tüm güvenlik 
önlemlerini almak bizim temel so-
rumluluğumuzdur. Bu sorumluluk 
içerisinde hareket edeceğimizi bil-
menizi isteriz.” diye konuştu. 

Okul servis araçlarında renkli 
cam kullanıldığı zaman aracın içinin 
görülemediğini, bunun da denetimin 
tam anlamıyla yapılamayacağı anla-
mına geldiğini belirten Soylu, buna 
müsaade edemeyeceklerini vurgula-
dı. Devlet olarak denetim sorumlulu-
ğunu tam anlamıyla yerine getirmek 
zorunda olduklarını belirten Soylu, 
“Müsamaha göstermediğimiz sebe-
biyle de kimse bize darılıp, gücen-
mesin. Çünkü bedelini toplum olarak 
da insanlarımız olarak da ağır ödüyo-
ruz.” ifadesini kullandı. 

İçişleri Bakanı Soylu, dün 32 bin 
438 okulun çevresinde kolluk güçle-
rinin uygulama yaptığını bildirerek, 
okul ve çevresinin güvenli, ailelerin 
de rahat olması için üzerlerine düşen 
sorumluluğu yerine getireceklerini 
söyledi. Soylu şunları kaydetti:

“Bir anne, bir baba çocuğunu 
sürekli gözüyle nasıl takip ediyorsa 
devlet de aldığı vergiler karşısında o 
görevi yerine getirmek sorumluluğu-
nu ortaya koyacaktır. Bundan bütün 
vatandaşlarımızın emin olmasını is-
teriz. Devlet denetleyecek, bu doğru. 
Vatandaşımızın da, çocuğu okusun 
okumasın, bir gözü okul servis araç-
ları içerisinde olmalıdır. Bu sorumlu-
luk hepimizin sorumluluğudur. Veri-

len numaralar ve sosyal medya dahil 
olmak üzere bildirilmesi esastır. Bu 
toplumsal bir meseledir. Elimizi taşın 
altına koymak zorundayız.”
“DÜZENLEMEYLE ÇOCUKLARIMIZIN 

TAŞIMA GÜVENLİĞİNİ DAHA DA 
GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ”
Bakan Kaya, uzun süredir yapılan 

çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla 
paylaştıklarını belirterek “Sabah evi-
nin kapısından yavrusunu okula gön-
deren velilerimizin, annelerimizin, 
babalarımızın huzur içinde olmaları 
ve evlatlarının okul dönüşünü bek-
lerken kaygı değil güven içinde bek-
lemeleri, çocukların evlerine güven 
içinde gelmeleri bizim bu çalışmamı-
zın en temel kaynağını oluşturuyor.” 
diye konuştu. 

İlgili bakanlıklara ve yönetme-
likte emeği geçenlere teşekkürlerini 
ileten Kaya, yönetmeliğin mevcut 
düzenlemeden temel farkının, “taşı-
ma faaliyetlerinin daha güvenli hale 
getirilmesi” olduğunu söyledi. 

Kaya, bu kapsamda servis araç-
larına birtakım standartlar getirildi-
ğini, belirli süreler konulduğunu ve 
taşıma faaliyetinde görev alanlarında 
yeterlilik ve nitelik kriterlerinin de 
yükseltildiğini ifade etti. 

Yönetmelikte Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı için çok temel bir 
çalışmanın yer aldığını aktaran Kaya, 
şöyle konuştu:  “0-3 yaş arası kreş, 
gündüz bakımevi ve çocuk kulüp-
lerinin kuruluşlarının denetimi Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait. 
Bu kuruluşlara devam eden çocuk-
larımıza yönelik servis hizmetleri 
de bugünden itibaren bu yönetme-
lik kapsamına alındı. Bu bizim için 
önemli bir çalışmaydı. Bu konuda 
gerek sorumlu bir bakan olarak, ge-

rek bu yaş gurubunda bir 
çocuğu olan anne olarak 
bu eksikliğin giderilmesin-
den büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade ediyo-
rum. Bu çalışma gerçekten 
çok çok önemli. Bizler için 
0-3 yaş arası çocuklarımız 
yaş grubu itibarıyla taşıma 
güvenliği bakımından en 
hassas olunması gereken 
yaş grubu. 

Bu çocuklarımızın da 
bu yeni düzenlemeyle ta-
şıma güvenliğini daha da 
güvence altına almış bulu-
nuyoruz.”
“ÖNEMLİ OLAN 
DÜZENLEMENİN 

TAKİP EDİLEBİLMESİ”
Bakan Arslan da geleceğin te-

minatı çocukların eğitim hayatına 
devam ederken herhangi bir eksik-
lik yaşamaması ve en üst seviyede 
hizmet alınması adına geçmişte bir 
yönetmelik çıkarıldığına işaret ede-
rek, “Esas olan düzenlemeyi yap-
maktır ama daha önemli olan, ya-
pılan bu düzenlemenin sahada 
karşılık bulması, takip edilebilmesi 
ve aksatılmadan yürütülmesidir. Bu 
düzenleme, bunları da beraberinde 
getirmiştir. Düzenlemenin bu boyu-
tunu çok çok önemsiyorum.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

Yönetmeliğin bazı maddelerinin 
ilerleyen süreçte devreye gireceğine 
işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

“Amacımız kimseyi mağdur et-
meden, sağlıklı bir yapı oluşturmak-
tı. O yüzden bazı çalışmalar hemen 
yapıldı, bazılarına zaman tanındı. 
Amaç, bir an önce en iyi hizmeti ver-
mek ve bu hizmeti alırken de kimseyi 
mağdur etmemekti. Bu anlamda yol 
aldık. Yönetmeliği yapmak yetmez, 
önemli olan yönetmeliğin sağlıklı bir 
şekilde çalışması. Bu konuda gerek 
bizim bakanlığın gerek üç bakanlığın 
hem taşra teşkilatlarının hem mülki 
idarenin hem ailerin takibi önemli. 
Bizim kadar onlar da takip ederse, 
çok sağlıklı bir yapıyla bu hizmeti 
verebiliriz.” Konuşmaların ardından 
Okul Servis Araçları Yönetmeliği, 
bakanlar Arslan, Sayan, Soylu ve Yıl-
maz tarafından imzalandı.

Dört bakan, sınıflarda öğrenciler 
ve öğretmenlerle de sohbet ederek 
hediye dağıttı.  n AA

Tanker şarampole yuvarlandı: 1 ölü
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Tüm Eğitim Yardımlaşma Araştırma Derneği (TEYAD) Yönetim Kurulu gerçekleştirecek 
olan genel kurul öncesi istişare toplantısı düzenledi. TEYAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Oğuz, TEYAD’ın eğitim faaliyetleri ile ilgili yeniliklere devam edeceğini söyledi

TEYAD eğitimde 
fark oluşturacak!

Tüm Eğitim Yardımlaşma Araş-
tırma Derneği (TEYAD) Yönetim 
Kurulu, önümüzdeki günlerde ger-
çekleştirilecek olan Genel Kurul için 
istişare toplantısı düzenledi. Toplan-
tıya TEYAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Hasan Oğuz ve Yönetim Kurulu 
üyeleri katıldı. Faaliyetler hakkında 
bilgiler de veren TEYAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hasan Oğuz, eğitim ile 
ilgili faaliyetlerine devam edeceklerini 
belirterek, “Derneğimiz 2014 yılında 
kuruldu. Resmi ruhsatla şuanda üni-
versiteye hazırlık dersleri veriyoruz. 
Ayrıca burslu öğrencilerimiz bulu-
nuyor. 10 tane burslu öğrencimize 
eğitim vermekteyiz. Üniversite öğ-
rencileri ile birlikte bilgi alışverişi ve 
istişare toplantıları gerçekleştiriyoruz. 
Geçen sene gerçekleştirilen TEOG sı-
navında 2 tane Türkiye birincisi çıkar-
dık. Fen lisesinden dahi öğrencileri-
miz var. Eğitim kadromuz ise kaliteli. 
Matematik öğretmenlerimizin hepsi 
ODTÜ mezunu. Diğer öğretmenleri-
mizin ise en az 15 yıl dershane tecrü-
beleri var. Artan talepten dolayı önü-
müzdeki sene inşallah bir kurs binası 
daha hizmete sunacağı” dedi. 

TEYAD EĞİTİM FAALİYETLERİ İLE 
ÇALIŞMALAR YAPMAKTADIR

Tüm Eğitim Yardımlaşma Araş-
tırma Derneği (TEYAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Oğuz, TEYAD 
hakkında bilgiler vererek yönetimin 7 
kişiden oluştuğunu ve 54 üyelerinin 
bulunduğunu söyledi. Burslu öğren-
cilere de eğitim verdiklerini belirten 
Oğuz sözlerine ise şu şekilde devam 
etti; “Derneğimiz 2014 yılında kurul-
du.Yönetim kurulumuz ise 7 kişiden 
oluşmaktadır. 54 tanede üyemiz bu-
lunmaktadır. Her üye olmak isteyeni 
de kesinlikle kabul etmiyoruz. Üye-
leri özenle seçerek kayıtları da sınırlı 
tutuyoruz.  Eğitim faaliyetleri ile ilgili 
çalışmalar yapılmaktadır.Eğitim fa-
aliyetleri kapsamında ilk olarak etüt 
merkezi olarak işleme başlandı. 7. 
Ayın 30’ndan itibaren etüt merkezle-
rinin kararname ile kapatılmasından 
dolayı özel öğretim kursuna dönüş 
yaptık. Resmi ruhsatla şuanda üni-
versiteye hazırlık dersleri veriyoruz. 
Ayrıca burslu öğrencilerimiz bulu-
nuyor. 10 tane burslu öğrencimize 
eğitim vermekteyiz. Üniversite öğ-
rencileri ile birlikte bilgi alışverişi ve 
istişare toplantıları gerçekleştiriyoruz”

120 ÖĞRENCİMİZE 
EĞİTİM VERMEKTEYİZ

Geçtiğimiz sene düzenlenen 
TEOG sınavında kurs olarak iki tane 
Türkiye ikincisi çıkardıklarının altını 
çizerek eğitim veren matematik öğ-
retmenlerinin ise Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi mezunu olduğunu belirt-
ti. Kursta toplam 120 öğrenciye hiz-
met verdiklerini de ifade eden Oğuz, 
“Dernek faaliyetleri olarak; ‘öğrencile-
re ne kadar verimli olabiliriz’, ‘eğitim 
alanında daha çok nasıl başarılı olabi-
liriz’ gibi konular üzerinde çalışıyoruz. 
Bunlarla ilgili milletvekillerimiz ve be-
lediye başkanlarımızda toplantılara iş-

tirak ediyorlar. Geçen sene gerçekleş-
tirilen TEOG sınavında 2 tane Türkiye 
birincisi çıkardık. Fen lisesinden dahi 
öğrencilerimiz var. Eğitim kadromuz 
ise kaliteli. Matematik öğretmenle-
rimizin hepsi ODTÜ mezunu. Diğer 
öğretmenlerimizin ise en az 15 yıl 
dershane tecrübeleri var. Eğitim kad-
romuzun ve kalitenin iyi olmasından 
dolayı doluluk oranımız baya yüksek. 
Talep var ama şuanda karşılayamı-
yoruz çünkü kotamız doldu. Eğitim 
görmekte olan 120 öğrencimiz var. 
Çok az bir ücret karşılığında öğrenci-
lere eğitim veriyoruz. Yardım amaçlı 

olaraktan eğitim veriliyor diyebiliriz. 
Dışarıdan herhangi bir bağış ve yardı-
mı kabul etmiyoruz. Tamamen kendi 
gelirleri ile kendi ayakları üzerinde 
duran bir derneğiz” diye konuştu. 
EKSTRA OLARAK KURS BİNASI HİZME-

TE SUNACAĞIZ
Yoğun talepten dolayı şuanda ki 

kurs binalarını yetersiz kaldığını da 
ifade eden Oğuz, gelecek seneye yeni 
bir binayı da faaliyete geçireceklerini 
söyledi. Oğuz, Genel Kurul için de isti-
şare toplantısı düzenlediklerini sözle-
rine ekleyerek cümlelerini şu şekilde 
aktardı; “Kursumuzu büyütme kap-

samında da ek binalar için çalışmala-
rımız sürüyor. Ekstradan olarak 5 kat-
lı bir binada eğitim verme amacımız 
var. İnşallah yeni sene faaliyete ko-
yacağız. Onunla ilgili çalışmalarımız 
da devam ediyor. Binamız yine zafer 
civarında olacak. Önümüzde ki gün-
lerde Genel Kurulumuz gerçekleşe-
cek. Bugün de bunu istişaresi için yö-
netim kurulumuzla istişare toplantısı 
düzenledik. Dernekler masasına göre 
3 yılda bir genel kurul yapılma zorun-
luluğu var. Genel Kurul’da istişare he-
yetimiz, raporlarımızı ve hedeflerimizi 
sunacak”  n HÜSEYİN MENEKŞE

TEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Oğuz, “Derneğimiz 2014 yılında kuruldu. 
Resmi ruhsatla şu anda üniversiteye hazırlık dersleri veriyoruz. Ayrıca burslu öğrencilerimiz bulunuyor” dedi. 
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- ARGON VE GAZALTI KAYNAĞI YAPABİLEN
- MESAİ YAPABİLECEK
- TEKNİK RESİM OKUYABİLEN

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

DIŞ TİCARET 
SORUMLUSU

ALINACAKTIR
Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır.

Firmamız CUMARTESİ ve PAZAR günleri tatildir

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;

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

Ofis mobilyaları üretimi 
konusunda lider olan 

fabrikamızın aşağıdaki bölümü 
için personel alınacaktır

Çay 
ve 

Temizlik 
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

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

444 5 158

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

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere seyehat engeli 

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

İletişim :0332 346 06 06

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

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

Tel: 0 332 321 21 91 

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;  

AKSU  ŞEKERLEME ve ÇİKOLATA
• Firmamız bünyesinde  paketleme 

ve imalatta çalıştırılmak üzere  
vasıflı-vasıfsız , bay-bayan  

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

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

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

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

Tel : 0332 342 28 33 

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

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız 

işçi alınacaktır.

- CNC OPERATÖRÜ

- PAKETLEME VE

- DEPOCU 
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Müracaattan önce randevu alınız

ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

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

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

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

Firmamız bünyesinde
istihdam edilmek üzere;

GAZALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

Aydınalp Un Fabrikası 
laboratuvarında vardiyalı çalışmak üzere;

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

elemanlar 
alınacaktır.

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

fabrikamıza şahsen yapılabilir. 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Matbaamızda çalıştırılmak üzere 
askerlikle ilişkisi olmayan Vasıfsız  

Bay Elemanlar Alınacaktır.
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

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

İMALATHANEDE
ÇALIŞACAK

VASIFSIZ BAY
ELEMAN 

ALINACAKTIR
Yüksel Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

ÖZÇİĞDEM KURUYEMİŞ GIDA SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ.

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

Tel: 0332 342 64 90

ELEMANLAR ARANIYOR
*Şehir içinde ve dışında ürün dağıtımı 

yapabilecek E Sınıfı Ehliyeti ve SRC 

Belgesine sahip deneyimli ŞOFÖR; 
*Forklift sertifikası veya G sınıfı belgeye 

sahip Forklift Operatörü;
*Vasıflı/Vasıfsız olmak üzere 

personel alımı olacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Çarman Sokak No:9

Tel:0332 248 39 00

ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde 
DOLGUN MAAŞLA
çalıştırılmak üzere; 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

KAYNAKÇI elemanlar aranıyor.

SSK + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı ve A2, B 
sınıfı ehliyetimi kaybettim 
hükümsüzdür.

Onur Talip AKKESE
T.C. 490*****036

Z-262
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ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İL 
MÜDÜRLÜĞÜ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
ÖZEL GÜVENLİK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/511668
1-İdarenin
a) Adresi  : MAMURIYE MAHALLESI LARENDE CADDESI 14 42040 
   MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3323223460 - 3323224315
c) Elektronik Posta Adresi  :
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI 3 YIL (36 AY) 5 KİŞİ
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konya İl Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait Müdüriyet 
   Hizmet Binası, 1.nolu ve 2 nolu Atölyesi
c) Süresi  : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : MAMURİYE MAHALLESİ LARENDE CADDESİ NO: 14 
   MERAM-KONYA
b) Tarihi ve saati  : 05.12.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Özel Güvenlik Şirketi faaliyet ve İzin Belgesinin aslı veya noter tastikli sureti.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,  ilgisine göre  tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,  ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan  ticaret  sicil  memurlukları  veya  serbest  muhasebeci,  yeminli  mali  müşavir  ya  da  serbest 
muhasebeci mali müşavir  tarafından  ilk  ilan  tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği  tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Kurumlarda gerçekleştirilen güvenlik hizmeti  alımı benzer iş olarak birlikte 
kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İL GIDA,TARIM 
VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın 
alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif verecek olanların  ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler,  ihale  tarih ve saatine kadar  İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ 
VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden  teslim edilebileceği gibi, aynı adrese  iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini,  Birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale  sonucu  üzerine  ihale  yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
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SONUÇ KARŞILIĞI MAKRO ELİZA CİHAZI 
(36 AY) İLE KAN GAZI (24 AY) VE KİTLERİ

KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ-DR.ALİ KEMAL 
BELVİRANLI SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Sonuç Karşılığı Makro Eliza Cihazı (36 Ay) İle Kan Gazı (24 Ay) Ve Kitleri alımı 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/527369
1-İdarenin
a) Adresi  : FATİH MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CADDESİ 
   NO:30 42060 . SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322354205 - 3322230298
c) Elektronik Posta Adresi  : konyadcb2.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Sonuç Karşılığı Makro Eliza Cihazı (36 Ay) İle Kan Gazı (24 
   Ay) Ve Kitleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
   dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri  : HASTANE HİZMET BİNASI VE EKLERİ AMBAR 
   VE DEPOLARI
c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdarenin yazılı 
   talebinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde cihazlar 
   kurulacak olup, idarinin siparişi ile işe başlanacaktır. 
   Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 
   tarihinde itibaren 1.kısım işin süresi 36 ay olup 31/12/2020 
   tarihinde, 2.kısım işin süresi 24 ay olup 20/01/2020 
   tarihinde sona erecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati  : 17.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Sağlık Bakanlığının 15.04.2008 tarih ve 12963 sayılı Genelgesine istinaden isteklilerin teklif 
etmiş olduğu cihaz ve kitlerin tamamının T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na ( 
TİTUBB ) veya UTS’ne (ürün Takip Sistemi) kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal 
Bilgi Bankasında veya UTS’ne (ürün Takip Sistemi)yapılan sorgulamada “ Sağlık Bakanlığı 
Onaylıdır. “ ibaresi yer almalıdır. Teklif veren istekli teklif etmiş olduğu ürünlerin bayisi 
olduğuna dair belgeyi ihale dosyasına koyacaktır. (Sağlık Bakanlığı Bayi Bilgi Formu – Sağlık 
Bakanlığı Tedarikçi Firma Kayıt Formu)
2- Teklif Edilen malzemelerin UBB numaraları ve ihale listesinin kaçıncı kalemine ait 
olduğu, malzemelerin isim ve sıra nosunu açıkça belirterek, ihale dosyasına konacaktır.
Barkod numarası gerekmeyen sarf malzemelerin kapsam dışı olduğunu gösteren belgeleri 
istekliler ihale dosyasına koyacaklardır.
3-Kitlerin ve cihazın marka, model ve yaşını gösterir belge (Cihazın İhale bitim tarihi itibari ile 
10 yaşını doldurmamış olmadığını gösterir belge)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Teklif edilen cihazların listesi
2-Teknik Şartnameye birebir uygunluk belgesi
3-Teklif edilen cihazların görülebileceği Katalog, Broşür
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı,  idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı SATINALMA 
İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif verecek olanların  ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler,  ihale  tarih ve saatine kadar FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 SELÇUKLU/
KONYA adresine elden  teslim edilebileceği gibi, aynı adrese  iadeli  taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini,  mal  kalem-kalemleri  için  teklif  birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 684684 - www.bik.gov.tr

Karatay'da Ortakonak Camii onarılıyor 
 Yeni Büyükşehir Yasası ile Kara-

tay’a bağlanan Ortakonak Mahalle-
si’nde bulunan Ortakonak Cami’nde 
restorasyon çalışmaları hızla devam 
ediyor.

Ortakonak Camii’nde röleve, resti-
tüsyon ve çevre düzenleme projeleri-
nin de hazırlandığı çalışmalar titizlikle 
yürütülürken, yapı dokusuna uygun 
bir şekilde tekrar hizmete sunulacak. 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Belediye olarak camilerin 
restorasyonu ve bakımı ile ilgili çalış-
malar yürüttüklerini vurgulayarak; 
Ortakonak Camii’nde yapılan çalış-
malar hakkında bilgi verdi. Başkan 
Mehmet Hançerli, binanın temellerini 
güçlendirerek, kubbe ve duvarlardaki 

tahribatların tekniğine uygun olarak 
yenilendiğini söyledi. Başkan Mehmet 
Hançerli, Ortakonak Cami’nin restore 
çalışmalarının itinalı bir şekilde devam 
ettiğini belirtti. Yürütülen çalışmalar 
hakkında teknik bilgi veren Başkan 
Mehmet Hançerli, “Restorasyon ya-
pılan Cami 1995 yılından beri ibadete 
açık. Yapılar zaman içinde dış etken-
lerden zararlar görebilmekteler. Za-
manla caminin duvarlarında, çatısında 
ve ahşap yapı elemanlarında oluşan 

hasarları gidermek için gerçekleştir-
diğimiz çalışmalar neticesinde cami-
miz yeniden ibadete açılacaktır” dedi. 
Başkan Hançerli, Konya’nın bin kişiye 
düşen cami rakamlarında Türkiye’de 
en fazla cami bulunan şehir olduğunu 
hatırlattı. 

Başkan Hançerli sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Camiler birlik ve beraberli-
ğimizin sağlandığı kutsal mekanlardır. 
Allah’ın huzurunda dua ve ibadetlerin 
topluca arz edildiği, secdelerin birleş-

tiği, elem ve sevinçlerin paylaşıldığı, 
birlik, beraberlik ve kardeşlik duygula-
rının pekiştirildiği kutsal mekanlardır. 
Yüce dinimiz İslam, Müslümanların 
birlik ve beraberliğini sağlayan, ara-
larında kin ve hasedi giderip onların 
birbirlerini sevmelerini, kaynaşma-
larını temin etmek için daima cami 
ve cemaatin önemini vurgulamıştır. 
Bizler de kutsallarımızı korumak için 
elimizden gelen her şeyi yapmaya de-
vam edeceğiz” dedi.   n HABER MERKEZİ
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Öntar Tarım Aletleri 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Ercan ÖNAL’ın 
babası 

Hasan 
ÖNAL’ın 

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Bilirkişilik eğitiminde ZMO farkı 

Bilirkişilik Kanunu gereği bilirki-
şilerin almak zorunda oldukları Bilir-
kişilik Temel Eğitimi, aldığı yetkiyle 
birlikte Ziraat Mühendisleri Odası 
(ZMO) Konya Şubesi tarafından ve-
rilmeye başlandı. Adalet Bakanlığınca 
görevlendirilen Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğre-
tim Üyeleri ve Şube Eğiticileri tara-
fından verilen eğitim kapsamında 
birinci, ikinci ve üçüncü grup toplam 
72 kursiyer yetki belgesi almaya hak 
kazandı. 

6754 sayılı Bilirkişi Kanunu çer-
çevesinde, resmi gazetede yayımla-
nan Adalet Bakanlığı yönetmeliğine 
yapılan müracaat sonrası ZMO Konya 
Şubesi’nin üç yıllık Eğitici Kuruluş 
yetkisini aldığını belirten ZMO Konya 

Şubesi Başkanı Celil Çalış, eğitici ku-
ruluş olarak bilirkişilik temel eğitimi-
ne müracaat etmelerinin ve bilirkişilik 
görevinin kamusal bir hizmet olduğu 
belirtti. 

Çalış, “Hem mesleğimizi en iyi şe-
kilde temsil etmek hem de adalet me-
kanizmasının ihtiyaç duyduğu bilgili, 

hakkaniyetli ve görüşü aydın kişilerin 
bilirkişilik konusunda söz sahibi ol-
malarını amaçlıyoruz. Ekim ve Kasım 
aylarında ön kayıtları 4 sınıfta dolan 
eğitimlerimizi, talep doğrultusunda 
ileriki tarihlerde de düzenlenmeyi 
planlıyoruz.” dedi.  
n HABER MERKEZİ 

Öntar Tarım Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Önal’ın babası Hasan Önal vefat 
etti. Merhum Önal’ın cenazesi öğle namazına müteakip Musalla Mezarlığı’na defnedildi

İşadamı Önal’ın 
babası vefat etti

Öntar Tarım Aletleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Ercan Önal’ın ve Ali, Zeki, Ha-
san, Mustafa Önal’ın babaları Hasan Önal 
hayata gözlerini yumdu. 88 yaşında vefat 
eden Merhum Önal geçtiğimiz gün Mu-
salla Camii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Musalla Mezarlığına defnedildi. 
Merhum Önal’ın cenazesine AK Parti Ka-
ratay İlçe Başkanı Mehmet Genç, seven-
leri, dost ve akrabaları katıldı. Tekbirlerle 
omuzlarda taşınan Merhum Önal ardın-
dan dualar ile birlikte defnedildi. Önal aile-
si ise cenazeye katılan yakınlarının taziye 
dileklerini kabul ederek vefat eden Mer-
hum Hasan Önal’ın mezarı başında dua-
lar etti. Önal’ın 5 erkek 3 kız olmak üzere 
8 evladı vardı. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Hasan Önal’a Allah’tan rahmet, 
başta Öntar Tarım Aletleri Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ercan Önal olmak üzere Önal 
ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE
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‘PTT gelişen teknolojiyle kendini yeniliyor’
PTT’nin 177. kuru-

luş yıl dönümü dolayı-
sıyla kutlama mesajı 
yayınlayan POST-Der 
Konya Şube Baş-
kanı Doğan Arısoy, 
“PTT’nin bu kadar ge-
niş bir yelpazede hiz-
met vermesi ve bunu 
büyük bir başarıyla 
sürdürmesinde, PTT 
ailesinin millete hiz-
met yolunda bıkmadan, 
usanmadan, mesai mefhumu gö-
zetmeden çalışmasının büyük payı 
vardır” dedi.

Posta Dağıtıcılar Derne-
ği(POST-DER) Konya Şube Başkanı 
Doğan Arısoy, “1840 yılında kurulan 
PTT’nin geçen süre zarfında çağın ve 
teknolojinin gereksinimlerine uygun 
olarak her geçen gün kendini yeni-

leyerek hizmet yolcu-
luğuna posta, banka ve 
lojistik alanlarında de-
vam ediyor. PTT, son 
dönemde haberleşme-
de Türkiye’nin en bü-
yük markalarından biri 
olmuştur. Bankacılıkta, 
lojistik - kargo hizmet-
lerinde, e-ticarette de 
önemli bir marka hali-
ne gelmiştir. Bununla 

birlikte PTT Dünya Posta 
Birliği İdari Konsey Başkanlığı göre-
vini de yürütmektedir. Bugün PTT 
olmadan karar alamayan bir dünya 
posta sektörü vardır. PTT’nin bu 
kadar geniş bir yelpazede hizmet 
vermesi ve bunu büyük bir başa-
rıyla sürdürmesinde, PTT ailesinin 
millete hizmet yolunda bıkmadan, 
usanmadan, mesai mefhumu gö-

zetmeden çalışmasının büyük payı 
vardır” dedi. 

PTT’nin yurt genelinde geniş 
iş ve hizmet ağına sahip olduğunu 
vurgulayan Arısoy mesajında şu ifa-
delere yer verdi: “Güçlü Türkiye’nin 
yenilenen kuruluşu PTT hizmet kali-
tesini ve çeşidini gelişen teknolojiyle 
her geçen gün kendini yenilemeye 
devam etmekte, aynı zamanda daha 
modern ortam ve mekânlarda hiz-
met sunulması için tüm iş yerlerini 
PTT Bank konseptine uygun hale 
getirme projelerini sürdürmekte-
dir. Bu vesileyle, 177. kuruluş yıl 
dönümünü kutladığımız PTT’mize 
bu güne kadar emeği geçen bütün 
mensuplarımızı minnet ve şükranla 
anıyor çalışan personelimize göster-
miş oldukları üstün gayret ve emek-
ten dolayı teşekkür ediyorum.” 
n HABER MERKEZİ

CHP Karatay ilçe binasında basın 
toplantısı düzenleyen Suner Karakuş, 
CHP Karatay

İlçe başkanlığına aday olduğu-
nu açıkladı. Suner Karakuş’un basın 
toplantısına CHP Konya Milletvekili 
Hüsnü Bozkurt, il yönetim kurulu 
üyeleri, kadın ve gençlik kollarının 
yanı sıra partililer katıldı.  Düzenle-
diği basın toplantısında CHP Karatay 
ilçe başkan adayı olduğunu açıklayan 
Suner Karakuş, “Ülkemizin içinde 
bulunduğu bu sıkıntılı günlerde tüm 
yurttaşlarımızın ortak özlemi ve ar-
zusu milli birlik ve beraberliğimize 
gölge düşürmeden ülkemizde huzur 
ve barış içerisinde yaşayabilmektir. 
Bu süreçte partimiz CHP’ye ve par-
tililerimize önemli görevler düşmek-
tedir. Kuva-i Milliye ruhuyla kurulan 
partimiz cumhuriyetimizi kurmuştur. 
Bu günde ülkemiz içinde bulunduğu 
zorluklara karşı omuz omuza mü-
cadele etmeyi bir görev bilmekte ve 
bu bilinçle ülkemizin huzur ve barışı 
için çalışmaktayız. Bu süreçte bizlere 

büyük görev ve sorumluluk düşmek-
tedir. Sorumluluklarımızın gereği Ge-
nel Başkanımız Kılıçdaroğlu ve genel 
merkezimizin başlatmış olduğu ikti-
dar yolculuğuna partililerimizle bir-

likte katkı sunmak ve omuz vermek 
için CHP Karatay ilçe başkanlığına 
adayıyım. Partililerimizin desteğini 
bekliyor, diğer adaylara da başarılar 
dilerim” dedi.  CHP Konya Milletve-

kili Hüsnü Bozkurt’ta CHP Karatay 
ilçe başkan adayı Suner Karakuş’a 
ve diğer adaylara başarılar dileye-
rek, “Dünyada devlet kuran partimiz 
CHP’nin üyesi olmak ve çeşitli gö-
revlerde bulunmak sorumluluğu ve 
onurunu duyuyoruz. Karatay ilçemiz-
de aday olanlara başarılar diliyorum. 
Artık hükümet yaptığı hatalarla la 
tükenmişliği yaşıyor. Belediye baş-
kanlarını istifa ettirmekle topluma biz 
yenileniyoruz diyorlar. Halkımız buna 
inanmıyor ve itibarda etmiyor. Me-
sele ülkemiz açısından bakıldığında 
demokrasinin, hukukun ve seçmen 
haklarının yok sayılmasıdır. Partimiz 
CHP’nin hamuru sağlamdır. Gücü-
nü halkımızdan ve üyelerimizden al-
maktadır. 2019 seçimleri bizler için 
önemlidir. Bu seçimler ülkemize ve 
cumhuriyetimize sahip çıkma seçimi-
dir. Onun içinde birlikte omuz omuza 
vererek partimizi iktidara taşıyacağız. 
Kongrelerimizde bunun heyecanını 
görüyorum” şeklinde konuştu.       
n HABER MERKEZİ

Nasreddin Hoca Anma 
Günleri etkinliği başladı

Seydişehir’de askerler
dualarla uğurlandı

Akşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen Nasreddin Hoca Anma 
Günleri “Sabahın Seherinde Nas-
reddin Hoca’dan Esintiler” etkinliği 
ile başladı.  SAkşehir Belediyesi ta-
rafından Nasreddin Hoca’yı anmak, 
onu gelecek nesillere daha iyi ak-
tarmak, Nasreddin Hoca’nın bilge 
kişiliğini, ulemâlığını anlatabilmek 
ve onu tüm dünyaya daha iyi tanı-
tabilmek amacıyla düzenlenen Nas-
reddin Hoca Anma Günleri sabah 
namazı düzenlenen ‘Sabahın Sehe-
rinde Nasreddin Hoca’dan Esintiler’ 
etkinliği ile başladı. Sabah namazı 
öncesi okunan Kur’an-ı Kerim tila-
vetinin ardından hep birlikte sabah 
namazı kılındı. Namaz sonrası ce-
maat, Nasreddin Hoca Türbesi’ne 
geçerek toplu halde dua etti.

Burada bir konuşma yapan Ak-
şehir Belediye Başkanı Salih Akka-
ya, “Sabahın Seherinde Nasreddin 
Hoca’dan Esintiler” programına ka-
tılan herkese teşekkür ederek 3 gün 

boyunca sürecek Nasreddin Hoca 
Anma Günleri programı hakkında 
da katılımcılara bilgi verdi. Bu yılki 
etkinliklerde Milli Eğitim Bakanlığı 
işbirliği ile düzenledikleri 1. Ulusal 
İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fık-
ra Canlandırma Yarışması hakkında 
da bilgi veren Başkan Akkaya ya-
rışmanın bölge finalleri ile Türkiye 
Finali’nin 3 gün boyunca Akşehir’de 
yapılacağını söyledi.

Türbe ziyaretinin ardından ka-
tılımcılara Nasreddin Hoca Meyda-
nı’ndaki konakta bulunan Akşehir 
Belediyesi Çorba Çeşmesi’nde çorba 
ikramı yapıldı. Akşehir Nasreddin 
Hoca Meydanı’ndaki etkinliğe Gar-
nizon Komutanı Albay Orkun Tu-
raçlı, Akşehir Belediye Başkanı Dr. 
Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı 
A. Bahadır Örs, İlçe protokolü, bazı 
kamu kurum müdürleri ve amirleri, 
Belediye Meclis Üyeleri, vatandaşlar 
ve öğrenciler katıldı.
n İHA

CHP Meram ilçe Başkanlığı kongresini 78 oy ile Saim Sezen kazandı. Kongreye CHP 
Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ile CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay da katıldı 

CHP Meram’ın yeni 
başkanı Sezen oldu

CHP Meram ilçe Başkanlığı kong-
resinde Av. Saim Sezen ve Azmi 
Akgül aday oldu. Seçimde 222 dele-
genin 144’ü oy kullandı. Saim Sezen 
144 delegenin 78’sinin oyunu alarak 
CHP Meram İlçe Başkanlığına seçildi. 
Azmi Akgül de 66 delegenin oyunu 
aldı. 

CHP Meram İlçenin kongresine; 
CHP Genel Sekreteri ve İzmir Mil-
letvekili Kamil Okyay Sındır, CHP 
Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay, 
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gülsüm 
Florinalı, Konya Milletvekili Hüsnü 
Bozkurt, Edirne Milletvekili Okan 
Gaytancıoğlu, Sivas Milletvekili Ali 
Akyıldız, Samsun Milletvekili Kemal 
Zeybek, CHP Ankara bir önceki İl 
Başkanı Ali Yıldızlı, Konya İl yönetim 
kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolla-
rının yanı sıra, CHP Meram ilçe dele-
geleri ve partililer katıldı. 

CHP Genel Sekreteri ve İzmir 
Milletvekili Kamil Okyay Sındır ko-
nuşmasında CHP’yi birlikte iktidara 
taşıyacaklarını belirterek, “Partimize 
umut ve heyecan getirecek olan bu 
kongremizde seçilecek arkadaşlarımı-
za başarılar diliyorum. 2019 seçimleri 
ülkemiz için kritik bir dönemdir. Kal-
dırılmak ve aldatılmak mümkündür. 
İyi niyetli de olabilir. Düne kadar 
FETÖ, IŞİD ve Barzani kandırdı. Al-
datıldık dediler. Toplumu uyuşturdu-
lar. Bunun karşısında yapacakları bir 
şeyde kalmadı. AK Parti yok olmaya 
doğru gidiyor. Onun içinde 2019’da 
yapılacak olan seçim önemlidir.  Her 
şey tek adamın elinde olacak. Par-
lamentonun etkisizleştirileceği bir 
dönemin seçimini yapacağız.  Zaten 
tek adam hükümetin başında ve 
cumhurbaşkanıdır. Belediye başkan-
larının yolsuzluğu ve Feto ile ilişkileri 
vardır. Kaldı ki AK Parti belediyeleri 

hak için değil, rantiyeler 
için belediyeleri yönetti-
ğini söylüyoruz. Beledi-
ye başkanlarını tehditle 
istifaya zorlanırsa, istifa 
etmezlerse gereğini 
yaparız diye tehdit edi-
yorsan bunun gereğini 
yapmalısın. Ama suçu 
örtbas etmek için bele-
diye başkanlarını istifa 
ettiriyorsan bunu artık 
vatandaşlarımız biliyor. 
Birbirimize sevgiyle 
bağlanan ve kucaklaşan bir toplum 
istiyoruz. Ülkemizi AK Parti iktidarla-
rının yıprattıklarını yeniden el birliğiy-
le inşa edeceğiz. Bunun içinde birlikte 
çalışıp, mücadele edeceğiz. Başkan-
lık sistemini asla kabul etmiyoruz. 
Demokrasiye ve hukuka aykırıdır. 
İşlenin suçların hesabı hukuk çerçe-
vesinde sorulacaktır. Yapılacak yerel 
seçimlerde Ankara ve İstanbul’u al-
mak yetmez. Konyayı da almalıyız. 

Hedefimiz bu olmalıdır. 
Yerelde iktidara ulaşa-
cağız. Genel seçimler-
de de iktidar olacağız. 
Memleketimizi uygar 
milletler seviyesine 
ulaştıracağız” şeklinde 
konuştu. Kongrenin di-
van başkanlığını yapan 
CHP Parti Meclisi Üyesi 
Hakkı Süha Okay da, 
“Bugün bu kongrede 
ve diğer yapacağımız 
kongrelerde göreve 

gelecek arkadaşlarımız Türkiye’nin 
kaderi olan 2019 seçiminin sorum-
luluğunu taşıyacaktır. Bu seçimler 
hepimizi bir arada tutan M. Kemal ve 
Cumhuriyetimizin değerlerine sahip 
çıkma seçimi olacaktır. Onun içinde 
2019’daki yerel seçimlerinde başarıyı 
sağlamak ve yerelde iktidar olma he-
defimiz olmalıdır. Bu başarı 2019’da 
yapılacak olan genel seçimlere yan-
sıması olacaktır. AK Parti belediye 

başkanlarını görevden alarak kendi 
evlatlarını satıyor ve yüklerinden kur-
tuluyor. Ama bilisiniz ki kapanmaya 
doğru gidiyor. Artık sonu geldi. Asıl 
hedefimizde demokrasiyi ve cum-
huriyeti çıkarmak olacaktır. Bunun 
içinde şimdiden kenetlenip, çalışma-
lıyız” dedi.Daha sonra CHP Meram 
ilçe başkan adayları Azmi Akgül ve 
Saim Sezen’in ve diğer konuşmala-
rın ardından seçime gidildi. Çarşaf 
listeyle yapılan seçimde Saim Sezen 
144 delegenin 78’sinin oyunu alarak 
CHP Meram İlçe Başkanlığına seçildi. 
Azmi Akgül’de 66 delegenin oyunu 
aldı.  CHP Meram ilçe Yönetim Kuru-
lu üyeliğine de Devrim Yavuz,  Fatma 
Sezer, Ahmet Yiğit, Ferhat Özba-
kuş, Abdullah Gürbüz, İsmet Yıldız, 
Durmuş Özge, Ayhan Karaaslan, M. 
Emin Altunses, Mustafa Yaylacı, Sev-
nur Mumcu, Nihal Kalfa, A. Kürşat 
Gücük, Mehmet Arı Çelik, Teslime 
Ercan ve Havva Aldanmaz seçildi.   
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Seydişehir’de 1997/4 tertip as-
kerleri uğurlamak için ilçede etkin-
lik düzenlendi.

Asker uğurlama şenliğine katı-
lan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
askere gidecek olan gençleri tek tek 
tebrik ederek sağ salim baba ocağı-
na dönmeleri temennisinde bulun-
du.

Vatanın özünde kardeşlik, birlik 
ve beraberliğin olduğuna vurgu ya-

pan BaşTutal, “Birbirinden kıymetli 
evlatlarımız bugün asker ocağına 
gitmek için hazırlık yapıyor. Onlar 
vatani görevlerini yerine getirmek 
için baba ocağından ayrılıyor. Allah 
onların yar ve yardımcısı olsun. Sağ 
salim gitsinler sağ salim geri dön-
sünler.” dedi.

Daha sonra Tutal, asker adayla-
rına Kur’an-ı Kerim ve bayrak hedi-
ye etti. n AA

CHP Karatay’a Suner Karakuş aday  

POST-Der Konya Şube 
Başkanı Doğan Arısoy

Suner Karakuş

Saim Sezen



Bozkır Belediyesi, 280 beygirlik 
ve değeri 1 milyon TL olan iş makine-
sini araç filosuna dahil etti. 

İş makinesini teslim alan Bozkır 
Belediye Başkanı İbrahim Gün, açık-
lamalarında şu ifadelere yer verdi: 
“Araç filomuzu her geçen gün güç-
lendirmeye devam ediyoruz. Bu an-
lamda araç filomuza 280 beygirlik iş 
makinesini dahil ederek 1 milyon li-
ralık yatırımı Bozkır’a kazandırmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. İlk olarak 2 
hafta önce üretime başlayan 2.2 mil-
yon TL’lik yatırımla Bozkır’a kazan-

dırdığımız konkasör tesisinde çalış-
malara başlayacak olan iş makinemiz, 
çetin geçen kış aylarında da yol açma 
çalışmaları yapacak. 

İş makinemizi Bozkır’a kazandır-
mamızda büyük emekleri olan İller 
Bankası Genel Müdürümüze, İller 
Bankası Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Refik Tuzcuoğlu’na, İller Bankası 
Bölge Müdürlüğümüze, Milletvekille-
rimize teşekkür ediyorum. İş Makine-
mizin tekrardan Bozkır’ımıza hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu.
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Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, fakülte hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Ferruh Yıldız, 8 
bin 906 öğrenciye eğitim verdiklerini söyleyerek fakültenin uluslararası yayın sayısı sıralamasında birinci olduğunu ifade etti 

‘Mühendislik’te Selçuk farkı!
SÜ. Mühendislik Fakültesi’nin 

köklü bir geçmişe sahip olduğunun 
altını çizen Selçuk Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ferruh Yıldız,fakültenin 1970-1971 
eğitim öğretim yılında Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı olarak “Mühendis-
lik –Mimarlık Yüksekokulu” olarak 
açıldığını belirtti. Selçuk Üniversite-
si’nin 2016 Aralık ayı itibariyle öğ-
renci sayısı bakımındanen kalabalık 
fakültesi olduğunu söyleyen Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ferruh Yıldız, “Fakültemizin; Makine 
Mühendisliği Bölümünde yüzde 30 
İngilizce eğitim uygulanmaktadır. 
Ayrıca Makine Mühendisliği Bölümü 
ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
Montanastate Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü arasında, “Çift 
Diplomaya Dayalı Uluslararası Or-
tak Lisans Programı” açılmış ve bu 
program yüzde 100 İngilizce olarak 
yürütülmektedir. Mühendislik Fa-
kültemiz halen on bir normal öğre-
tim, dokuz ikinci öğretim ve (ULOP) 
Uluslararası Ortak Lisans Programı, 
olmak üzere toplam yirmi bir prog-
ram ile Mühendislik alanında, öğ-
retim faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Ağustos 2016 tarihinde 667 sayılı 
KHK uyarınca kapatılan Vakıf Üni-
versitelerinin mühendislik fakülte-
leri öğrencilerinin yerleştirildiği dört 
adet yüzde 100 İngilizce öğretim ve-
ren lisans bölümü (Bilgisayar, Maki-
ne Mekatronik ve Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği) açılmıştır. Çift anadal, 
yandal ve bölümler arasında yatay 
geçiş olanakları vardır” diye konuştu.

55 ÜLKEDEN 235 ÖĞRENCİ
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NDE 

EĞİTİM GÖRÜYOR
“Öğrencilerimizin uluslararası 

deneyim kazanmaları için Erasmus 
programı kapsamında bir ya da iki 
yarıyıl yurtdışındaki üniversitelerde 
eğitim görmeleri teşvik edilmekte-
dir” diyen Prof. Dr. Ferruh Yıldız, 
“Fakültemiz; farklı ülkelerden öğren-
ciler tarafından da tercih edilmekte, 
bu kapsamda 55 ülkeden 235 ya-
bancı uyruklu öğrenci fakültemizde 
öğrenim görmektedir.Ayrıca Farabi 
Değişim Programı kapsamında da 
yurtiçindeki çeşitli üniversiteler ile 
işbirlikleri yapılmaktadır.Ekim 2017 
itibariyle toplamda 8 bin 906 öğren-
cimiz öğretim görmektedir” dedi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NE 
YAPILAN EK BİNA İHTİYACI KARŞILADI

Mühendislik Fakültesi’ne ek 
olarak yapılan binanın ihtiyacı kar-
şıladığını söyleyen Prof. Dr Ferruh 
Yıldız, yaklaşık bir haftaya kadar 
yeni yapılan G bloğa taşınacaklarını 
ifade etti. Fakültenin hizmet bina-
sıyla ilgili açıklamada bulunan Prof. 
Dr. Ferruh Yıldız, şunları söyledi: “G 
blokla birlikte mevcut ihtiyacımız 
karşılanacak. Taşınacak olan bölüm-
ler belirlendi. Sıkışık olan bölümler 
rahatlayacak. MühendislikFakültesi, 
65.000 metrekarelik kapalı alan üze-
rinde her biri 4’er katlı, 5 blok (A,B,-
C,D,G Bloklar) ve yine her biri 4’er 
katlı, 2 labartuvar blokunda (E ve F 
Bloklar) oluşmaktadır” 

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEK 
BAŞARILARA İMZA ATIYOR 

 SÜ. Mühendislik Fakültesi’nin 
örnek projeler ve başarılara imza 
atmaya devam ediyor. Projeler hak-
kında bilgi veren Prof. Dr. Yıldız, “Fa-
külte bünyesinde çeşitli araştırma 
imkânları mevcut olup bölümlerde 
BAP, TÜBİTAK, DPT, KOSGEB ve 
AB (Avrupa Birliği) gibi kurumlardan 
destek alınmak üzere çeşitli konular-
da araştırma projeleri hazırlanmakta 
ve araştırma faaliyetleri yürütülmek-
tedir.Toplamda son üç yılda tamam-
lanan proje sayısı 222’yi buldu. 

Bu yıl düzenlenen IV. Düzenle-
nen Mühendislik Öğrenci Proje Pa-
zarında 6 farklı tematik alanda 106 
proje değerlendirmeye alındı ve 

jürinin yaptığı değerlendirmelerso-
nunda da her tematik alanda ilk üç 
dereceye giren öğrencilere ödüller 
verildi” diye konuştu

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
ULUSLARARASI YAYIN SAYISI 

SIRALAMASINDA 1. OLDU
Kurumlar arası işbirliğinin de 

önemine dikkat çeken Prof. Dr. Yıl-
dız, “Elektrik Elektronik Mühen-
disliği bölümü öğrencileri katılmış 
oldukları ‘TÜBİTAK UAV 2017 İn-
ternational Unmannedaerialvehicle-
TurkeyCompetition’ Uluslararası İn-
sansız Hava Araçları Yarışması’nda 
ikinci olmuşlardır. 

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı ASELSAN (Askeri Elektronik Sa-
nayi) Savunma Sanayi Müsteşarlığı 

gibi kamu kurumları ile yapılan pro-
tokollerde önemli projelere imza atıl-
maktadır. Örneğin; Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı ile iki önemli protokol 
imzalanmıştır. ‘Ülkemizdeki Kentsel 
ve Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri’nin 
Mevcut Durumunun Tespiti Reviz-
yon İhtiyacının Belirlenmesi’gibi pro-
jeler Çevre Mühendisliği bölümünce 
yürütülmektedir. 

Üniversitemizde Fakülteler ba-
zında uluslararası yayın sayısı sırala-
masında Mühendislik Fakültesi 294 
yayın ile 1. sıradadır. Aynı zamanda 
yine fakülteler bazında uluslararası 
bildiri sıralamasında Mühendislik 
Fakültesi 200 bildiriyle 3. sıradadır” 
ifadelerini kullandı  
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Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanı  Prof. Dr. Ferruh Yıldız

Uganda, Konya’nın sanayi
yapısını örnek alacak

Uganda Su Kaynakları Baka-
nı Hon Kibuule Ronald, Konya’yı 
ziyaret etti. KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk ile görüşen Bakan Ronald, 
Konya’nın sanayi yapısını örnek 
alacaklarını söyledi.  Bir dizi ziyaret 
için Türkiye’ye gelen Uganda Cum-
huriyeti Su Kaynakları Bakanı Hon 
Kibuule Ronald, Konya’ya gelerek 
sanayi tesislerinde incelemede bu-
lundu. Ziyaret kapsamında Ugandalı 
Bakan, Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk ile bir araya geldi.

Dost ülke Uganda’dan heyetin 
Konya ziyaretine verdikleri önemi 
dile getiren Başkan Öztürk, geçtiği-
miz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Uganda ziyareti kapsamında bu 
ülkede bulunduğunu ve oluşan di-
yalog ortamının devam etmesinden 
memnuniyet duyduklarını belirt-
ti. Öztürk, “Ülke olarak son on beş 
yıllık dönemde Afrika ülkeleri ile 
işbirliğine büyük önem vermekte-
yiz. Üst düzey temaslarla Türkiye ve 
Afrika ülkeleri arasında işbirliği hızlı 
bir yükseliş göstermektedir. Konya 
olarak ülkemizin bu girişimlerine 
destek vermek amacıyla Afrika ile 
başta ticari işbirlikleri olmak üzere 
her türlü konularda ikili görüşme-
lerimizi sürdürmekteyiz. Afrika’dan 
farklı ülkelere dönem dönem ikili 
iş görüşmeleri organizasyonları dü-
zenleyerek tüccarlarımızın bu ül-
kelerle bağlarının kuvvetlenmesini 
istiyoruz. Karşılıklı işadamları ikili 
diyaloglarını ne kadar geliştirirler-
se ülkeler arasında işbirlikleri de o 
derece kuvvetli olmaktadır. Ugan-

da a Konya için işbirliği potansiyeli 
taşıyan bir ülke. Geçtiğimiz yıl yap-
tığımız ziyarette Konya ve Uganda 
arasında işbirliğini geliştirebilecek 
potansiyel olduğunu gördük. Ziya-
retimiz kapsamında KTO Karatay 
Üniversitesi ile Uganda İslam Üni-
versitesi arasında iş birliği protokolü 
imzalandı. Şu an Üniversitemizde 
Uganda’dan öğrencilerimiz bulun-
maktadır. Karşılıklı bu dostluk ve di-
yalog ortamının devam etmesi biz-
leri mutlu etmektedir” dedi. Başkan 
Öztürk, Bakan Ronald ve berabe-
rindeki büyükelçilik heyetine Konya 
ekonomisi hakkında bilgi verdi. 

Konya’dan gördükleri ilginin 
kendilerini çok mutlu ettiğini dile 
getiren Uganda Su Kaynakları Ba-
kanı Hon Kibuule Ronald da Kon-
ya’nın sanayi ve ticari yapısıyla dün-
ya çapında bir şehir olduğunu ifade 
ederek Konya’nın bu yapısını örnek 
alacaklarını söyledi. Uganda’nın sos-
yo-ekonomik durumu hakkında bil-
gi veren Bakan Ronald, Uganda’nın 
çok büyük oranda tarım ülkesi oldu-
ğunu ifade ederek tarımsal sanayide 
daha fazla ilerlemek için çalışmalar 
yürüttüklerini söyledi. Konya’nın bu 
konuda iyi bir model olduğunu ifa-
de eden Ronald Konyalı firmalarla 
işbirliği içinde olmak istediklerini 
vurguladı.

Bakan Ronald ve beraberinde-
ki heyet ziyaret kapsamında başta 
sulama teknolojileri konusu olmak 
üzere Konya’da sanayi tesislerinde 
incelemede bulundu.  
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Bozkır Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

‘Gençleri uyuşturuculardan korumalıyız’

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi tara-
fından “Çağımızın Vebası Madde Ba-
ğımlılığı” konulu bir konferans düzen-
lendi. Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Ak’ın konuşmacı olduğu 
konferansa öğretim üyeleri ve öğren-
ciler katıldı. 

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Diken yaptığı açılış konuşmasında; 
insan sağlığının korunması gereken 
en temel insan haklarından olduğunu 
söyledi. Diken; “Bütün semavi dinler, 
aklın korunması, neslin korunması, 
nefsin korunması, malın korunması 
ve dinin korunmasını esas almıştır. 
Aklın korunması, yani insan sağlığı, 
korunması gereken temel insan hak-
larındandır.” dedi. Madde bağımlılığı-
nın geleceğimize bir saldırı olduğunu 
belirten Prof. Dr. Ahmet Diken, “Ge-
leceğimizin teminatı olan gençleri-
mizi her türlü tehlikeden korumak 
için çaba göstermeliyiz. Uygulamalı 
Bilimler Fakültesi olarak eğitim öğre-

timiniz için elimizden geleni yapmaya 
çalışıyoruz. Bugün ki program da eği-
timiniz için yaptığımız etkinliklerden 
birisi. Toplumsal konularda duyarlılı-
ğınızın artması ve bilinçlenmeniz için 
etkinliklerimiz devam edecektir. İlgi-
nizi ve katılımlarınızı bekliyoruz” dedi.

Doç. Dr. Mehmet Ak’ın konuşma-
cı olarak yer aldığı konferansta Doç. 
Dr. Mehmet Ak madde bağımlılığı ile 
ilgili yaptığı sunumda, Avrupa Uyuş-
turucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını 
İzleme Merkezi’nin Türkiye verile-
rinin önemli bir şekilde arttığını, her 
100 kişiden birinin bağımlılık yaratan 
bu maddelerin farklı türleriyle karşı 
karşıya kaldığını belirtti. Madde ba-
ğımlılığının arttığını grafikler üzerin-
den gösteren Ak, 2006 yılında yüksek 
dozdan ölenlerin sayısının 20’li 30’lu 
rakamlarda iken, 2015’te bu sayının 
600’lü rakamlara ulaştığını ifade etti. 
Artan istatistiklerin endişe verici ol-
duğunu söyleyerek bu konuda daha 
fazla koruyucu amaçlı çalışmalar ya-
pılması gerekliliğinin altını çizdi.

Doç. Dr. Mehmet Ak maddenin 
geçmişte farklı toplumlar tarafından 
da kullanıldığını ve 1950 yılında Dün-
ya Sağlık Örgütü ve Amerika Psiki-
yatri Birliğinin “Madde Bağımlılığı Bir 
Hastalıktır” tanımlamasıyla kitaplara 
geçtiğini ifade etti. Ak, bu konuda 
Türkiye’de saptanan risk faktörlerine 
değinerek; “Genç yaş, aile ya da yakın 
çevrede madde kullanımı, anne-baba 
eğitim düzeyi, anne-babada madde 
kullanımı, negatif duygulara sahip 
olma, sosyoekonomik düzey: genelde 
düşük, yalnız yaşamak, ruhsal hasta-
lığı olmak, aile içi ilişkilerin sorunlu 
olması, madde kullanan birini tanı-
yor olmak, çevresel etkenler ve kişi-
sel özelliklerdir.” şeklinde konuştu. 
Bağımlılık yapan maddeler hakkında 
bilgiler veren Ak, “Amerikan Psiki-
yatri Birliği’nin son yayınladığı listede; 
Alkol, kafein, kenevir, halisinojen-
ler, uçucular (tiner, bali vs.), opiyat-
lar (morfin, eroin vs.), dinginleştirici 
uyutucu kaygı gidericiler, uyarıcılar 
(kokain, ekstazi vs.), tütün bağımlılığı 

oluşturan maddeler olarak yer almak-
tadır.” dedi.

Maddeyi bıraktırmanın mümkün 
olduğunu ancak, tekrar başlanmama-
sı konusunda sıkıntı yaşandığını ifade 
eden Ak, hatırlatıcı en ufak bir sinyalle 
beynin tekrar aynı sistemi aynı şekil-
de aktif olduğunu belirtti. Türkiye’de 
saptanan risk faktörlerinin de anla-
tıldığı konferansta özellikle ailesi ve 
çevresiyle sağlıklı iletişim kuramayan, 
aile içi iletişimin sorunlu olduğu,  anti 
sosyal özelliklere sahip ve ailesinde 
veya çevresinde madde kullanan kişi-
lerin madde bağımlılığına daha yatkın 
oldukları belirtildi. Doç. Dr. Mehmet 
Ak sunumunda vücudun işlevselliği-
ne zarar veren madde bağımlılığının 
insan beyninde yaptığı hasarları gör-
sellerle anlatarak madde bağımlısı 
birinin yıllar sonra beyninin adeta bir 
mayın tarlası şekline dönüştüğünü 
söyledi. Ak; “Madde bağımlılığından 
korunmanın en iyi yolu hiç başlama-
maktır” dedi.
n HABER MERKEZİ 
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Seydişehir’de sanayiye modern park ‘Okullara hizmet bizim için kıvançtır’
Konya Büyükşehir Belediyesi 

ve Seydişehir Belediyesi tara-
fından Yeni oto Sanayi Sitesinin 
bulunduğu toplamda 23 Bin 235 
metrekarelik alana modern bir 
park kuruyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İş-
leri Dairesi Başkanlığı tarafından 
ihalesi yapılan Park, Seydişehir 
Belediyesi tarafından düzenlenen 
23 Bin 235 metrekarelik alanda 
oluşturuluyor. 

Yeni Oto Sanayi yanında bu-
lunan Seyitharun Veli Kent Parkı 
yapım çalışmalarını yerinde ince-
leyen Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, “Ailelerin gezip dinlenebi-
leceği,  Oto Sanayi esnafının spor 
aktiviteleri yapabileceği,  çocukların 
oynayabileceği, içerisinde cafeterya 
ve yapay şelalenin yer alacağı Se-
yitharun Veli Kent Parkı Oto Sanayi 
esnafı ve Seydişehir halkının hiz-
metine sunulacak. Uzun zamandan 

bu yana yeni oto sanayi esnafımızın 
birden bu yönde bir talebi vardı. 
Çalışmaları Seydişehir Belediyemiz 
ve Konya Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından devam eden parkımız 
11 bin 115 metrekarelik yapı alanı, 
12 bin 120 metrekarelik yeşil alan 

olmak üzere toplamda 23 bin 235 
metrekarelik bir alan. İçerisinde, 
çim alanı, çocuk oyun alanı, basket-
bol sahası, fitness alanı, piknik alanı, 
doğal süs havuzları, ve 300 metre-
karelik kafeterya yer alacak” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Ereğli İmam Hatipliler Platfor-
mu Başkanı Evren Nas ve İKMB 
İmam Hatip Okulu Müdürü Ömer 
Kılıç Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven’e Okullarına yapılan 
çevre düzenlemeleri için teşekkür 
ederek plaket takdiminde bulundu-
lar. Nazik ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan 
Özgüven, “Okullar bizim değeri-
mizdir. Okullarımızın her türlü ih-
tiyaçlarını ve taleplerini karşılamak 
için imkanlarımızı zorlayarak eli-
mizden geleni yapıyoruz. Geleceğin 
teminatı olan çocuklarımızın eğitim 
yuvalarına yaptığımız her hizmet 
bizim için bir kıvanç sebebidir. 
Onlar bu ülkenin geleceği ileride 
bizim koltuklarımızda onlar olacak 
ve biz onlara çok iyi bir örnek teşkil 
etmekle yükümlüyüz. Eğitim yu-
valarımızı daha iyi şartlara taşımak 
için Belediye olarak özveri ile çalışı-
yoruz. Bu memleket bizim ve her 

bir noktasına hizmet etmek bizim 
önceliklerimizdendir. Bu noktada 
halkımızın ve kurumlarımızın önde 
gelen isimlerinin takdirleri bizleri 
mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın 
samimi desteklerinden güç alarak 

şehrimiz için önemli yatırımları 
gerçekleştirmek için canla başla 
çalışıyoruz, bundan sonraki süreç-
te de aynı düsturla çalışmalarımıza 
devam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

KOMEK ve ASEM’de 
aşure geleneği yaşatıldı

Konya TED Koleji’nde
sandıklar kuruldu

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları ile Aile 
Sanat ve Eğitim Merkezleri, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da Muharrem 
ayında düzenlediği etkinliklerle aşu-
re geleneğini yaşattı. Konya Büyük-
şehir Belediyesi Meslek Edindirme 
Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve 
Eğitim Merkezleri (ASEM) mutfak-
larında Muharrem ayı boyunca aşu-
re yapımı öğretilerek yapılan aşure-
ler kursiyerlere ve mahalle halkına 
ikram edildi. 

Her yıl geleneksel olarak Mu-
harrem ayında gerçekleşen etkinlik 

kapsamında KOMEK ve ASEM kur-
siyerleri, öğretmenleri nezaretin-
de yaptıkları aşureyi kursta eğitim 
alan öğrenci ve davetlilere ikram 
etti. Kur’an-ı Kerim öğretmenleri-
nin aşurenin ne anlama geldiği ko-
nusunda bilgi verdiği etkinliklerde, 
yemek sınıfı öğretmenleri aşurenin 
nasıl yapıldığını uygulamalı olarak 
anlattı. 

KOMEK ve ASEM’lerin Konya 
merkez ve ilçelerdeki tüm şubele-
rinde Muharrem ayı boyunca aşure 
etkinlikleri yaptı.
n AA

Genç MÜSİAD’ın tercübe programına katılan MÜSİAD Konya Şubesi 6.Dönem Başkanı 
Şimşek, “MÜSİAD’ı MÜSİAD yapan; Ben MÜSİAD’a Ne Katkı Sağlayabilirim? Sorusudur” dedi 

‘Sadece kendiniz
için yaşamayın’

Genç MÜSİAD Konya Şubesi ta-
rafından düzenlenen Tecrübe Payla-
şımı programına Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şubesi 6. Dönem Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek konuk oldu. Sohbet ortamın-
da geçen toplantıda Dr. Şimşek, genç-
lere önemli tavsiyelerde bulundu.

  MÜSİAD Konya Şubesi 
Brifing salonunda gerçekleştirilen 
programda konuşan MÜSİAD Konya 
Şubesi 6. Dönem Başkanı Dr. Lütfi 
Şimşek, gençlerle iş hayatındaki tec-
rübelerini paylaştı.

 1991 yılında Kahraman-
maraş Çağlayancerit Düzbağ kasa-
basında mecburi hizmetini yaptığını 
belirten Şimşek, “Selçuk Üniversitesi 
Fizyoloji bölümündeki doktora ça-
lışmaları ile birlikte Konya Numune 
Hastanesinde çalışmaya başladım. 
1994 yılında bir grup arkadaşımla 
Konya’nın ilk poliklinik ve tıp mer-
kezini, 1998 yılında da ilk özel has-
tanesini kurarak iş hayatını orada 
sürdürdüm. 2000 yılında üyesi oldu-
ğum MÜSİAD Konya Şubesi’nde kısa 
zamanda yönetim kurulu üyeliği ve 
yönetim kurulu başkan yardımcılığı 
görevlerinde bulundum. 3. dönem 
başkanımız Ziya Özboyacı, 4. dönem 
başkanımız Selçuk Öztürk ve 5. dö-
nem başkanımız Aslan Korkmaz ile 
birlikte 12 yıl boyunca başkan yar-
dımcılığı görevini yürüttüm. 2013 
yılında gerçekleştirilen genel kurulda 
şube başkanlığına seçildim. MÜSİ-

AD Konya gibi bir kuruma başkanlık 
yapmak, üyelere ve bu şehre hizmet 
etmek benim için büyük bir şeref-
tir. MÜSİAD Konya, Türkiye’nin ve 
dünyanın en büyük şubesidir. Görev 
sürem boyunca hayatımın en güzel 
ve en verimli dönemlerini geçirdim. 
Bu kurumlar sahip çıkılması gereken 
kurumlardır. MÜSİAD’ı MÜSİAD ya-
pan “Ben MÜSİAD’a ne katkı sağla-
yabilirim?” sorusudur. Görev sürem 
boyunca MÜSİAD Konya’ya ve şehri-
mize ne gibi bir katkıda bulunabiliriz 
arayışında oldum ve yönetim kurulu 
üyelerimle birlikte çalışmalarımızı bu 

yönde yaptık. Başkanlık dönemimde 
Türkiye’nin ve Konya’nın dışa açılımı-
nı tetiklediğimize inanıyorum. Cum-
hurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın yön-
lendirmesiyle Afrika pazarına ayrı bir 
önem verdik. Afrikalı kardeşlerimizle 
kol kola girerek onlara yol arkadaşlığı 
yapmaya çalışıyoruz. Genel Kurulu-
muzda 32 Afrika ülkesinin büyükel-
çisini ağırladık. Benim için onurlu, 
keyifli ve bir o kadarda duygusal bir 
devir teslim oldu. Siz gençlerde Afri-
ka’yı önemseyin ve kendinize hedef 
ülkeler belirleyin” dedi.

 “Ümmete hizmet, nafile ibadet-

ten evladır” diyen Dr. Lütfi Şimşek, 
insanlığa hizmet ettikçe Cenab-ı Hak 
sizlere ummadığınız, beklemediğiniz 
nimetler verecektir. Sadece kendiniz 
için yaşamayın, sorumlu olduğunuz 
bir coğrafya var, dünyanın geri kala-
nının bizden beklentileri var. İnsanlı-
ğa sırtınızı çevirmeyin. İnsanlığa fay-
dalı birer birey olun.” diye konuştu.

 Programın sonunda MÜ-
SİAD Konya Şubesi Gençlik Kuru-
lu Başkanı Kadir Başaran, MÜSİAD 
Konya Şubesi 6. Dönem Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek’e günün anısına hediye 
takdim etti.   n HABER MERKEZİ 

TED Konya Koleji öğrencileri, 
okul meclis başkanları seçmek için 
sandık başına gittiler ve Okul meclis 
başkanlarını demokratik bir seçim 
ortamında seçtiler.

TED Konya Koleji öğrencileri 
okulda yapılan demokratik bir se-
çimle oylarını kullanırken, başkan-
larını belirlediler.. TED Anaokulu, 
TED İlkokulu, TED Ortaokulu ve 
TED Lisesinde okuyan öğrenciler 
çalışmalarını ve kendini iyi tanıtan 
adaylardan okul başkanlarını seçti-
ler.

TED Konya Koleji Genel Müdü-
rü Gülören Kale, “Okulumuz kam-
pusünde faaliyet gösteren Anaoku-
lumuz, ilkokulumuz, ortaokulumuz 
ve lisemizin başkan adayları, günler 

öncesinden başlayarak çalışmalarını 
yaptılar. Kendi alanlarını tek tek do-
laşarak projelerini anlattılar. Tanı-
tımlar esnasında ve oy kullanımında 
heyecanlı dakikalar yaşandı. Öğren-
cilerimizin öğretmenleri ve idare ile 
iletişimlerinde rol alacağı başkanlık 
seçimi sonucunda ipi göğüsleyen 
başkanlar belirlendi. Yapılan oylama 
sonucunda; Anaokulumuz Meclis 
Başkanlığına Alp Can Öç (Mavi Sı-
nıf), İlkokulumuz Meclis başkanlığı-
na Öykü Sözen(4/A), Ortaokulumuz 
Meclis Başkanlığına Can Bora Alkılıç 
ÖÇ (6/A), Lisemiz Meclis Başkanlığı-
na Burak Yenişenol (12/C) Seçilmiş-
lerdir. Öğrencilerimize görevlerinde 
başarılar diliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ  

MÜSİAD Konya Şubesi Brifing salonunda gerçekleştirilen programda konuşan 
MÜSİAD Konya Şubesi 6. Dönem Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, gençlerle iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı.
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Karatay’dan bireysel piknik bahçeleri
Gerçekleştirdiği kentsel dö-

nüşüm projeleri ve Karatay’a 
kazandırdığı modern tesisler 
ile Karatay’ı daha modern bir 
çehreye kavuşturmak için ara-
lıksız çalışan Karatay Belediye-
si; 4 milyon metrekarelik yeşil 
alanıyla doğa ile mimariyi iç içe 
yükseltiyor. Karatay Belediyesi 
şehir yaşamının yorucu tem-
posundan uzaklaşıp keyifli bir 
mola vermek isteyenler için, 
İlçeye bireysel piknik bahçeleri 
kazandırıyor. Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, yapı-
mına başlanılan 466 adet 100’er 
metrekare büyüklüğündeki pik-
nik bahçeleri içerisinde barbekü, 
kamelya, lavabo ve peyzaj bit-
kileri olacağını ortak alanlarda, 
basketbol sahası, EPDM kauçuk 

kaplı tabana sahip çocuk oyun 
alanı, bay-bayan mescit, bay-ba-
yan WC, bulunacağını belirtti. 

Vatandaşların bahçelerde 
ailecek rahat bir ortamda piknik-
lerini yapabileceklerini söyleyen 
Başkan Hançerli, “Proje yakla-
şık 3 Milyon TL’ye mal olacak. 
Karatay’a gelecek ilave 125 bin 
nüfusla birlikte yeşil alan ihtiyacı 
büyüyecek. Şehir hayatının ko-
şuşturmacasından bunalan in-
sanlar yeşil ile iç içe huzurlu bir 
gün geçirmek istiyor. Bireysel 
piknik bahçeleri aile mahremi-
yetine önem verilerek yapılacak. 
Böylece vatandaşlar kendi müs-
takil evlerinin bahçesindeymiş 
gibi ailecek piknik yapma imka-
nına kavuşacak. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli

Osmanlı’dan sonra bir arada yaşama imkanının kalmadığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, yeni nesillerin ecdadımızın bıraktığı mirasa sahip çıkması gerektiğini vurguladı

‘Ecdadımızın bıraktığı 
mirasa sahip çıkmalıyız’

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından hayata geçirilen Medeniyet 
Okulu Projesi’nde 2017-2018 Eği-
tim-Öğretim Yılının dönem açılışı 
gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Medeniyet 
Okulu Projesi’nin Türkiye’nin en yay-
gın değerler eğitimi projesi olduğunu 
belirtti. Osmanlı’dan sonra Balkan-
lar’da, Ortadoğu’da ve Asya’da bir 
arada yaşama imkanının kalmadığına 
dikkat çeken Başkan Akyürek, yeni 
nesillerin ecdadımızın bıraktığı mira-
sa sahip çıkması gerektiğini vurgula-
dı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Konya’daki kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içinde gerçekleştirdiği Me-
deniyet Okulu Projesi, 2017-2018 
Eğitim-Öğretim Yılı açılış programı 
gerçekleştirildi. 

Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen prog-
ramda konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Medeniyet 
Okulu Projesi Türkiye’nin en yaygın 
değerler eğitimi projesi olduğunu 
ifade ederek, Medeniyet Okulu Pro-
jesi’nin Konya’daki bütün okullarda 
450 bine yaklaşan ilk ve ortaöğretim 
öğrencilerinin tamamına hitap eden 
bir proje olduğunu kaydetti. 

BU TOPRAKLARDA BARIŞ İÇİNDE 
YAŞAMAYI ÖĞRETEN ECDADIN 

TORUNLARIYIZ 
Salonu dolduran binlerce öğren-

ciye geçmiş, bugün ve gelecek için 
önemli tavsiyelerde bulunan Başkan 
Akyürek, “Eğer dünümüzü bilmez-
sek bugünü iyi değerlendiremeyiz. 
Bugünü iyi değerlendiremezsek de 
gelecekte başarıyı yakalamayız. Eğer 
tarihimizi bilmezsek, ecdadımızı tanı-
mazsak bugünü değerlendiremeyiz. 
Bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır 
bu topraklarda hakkı ve adaleti üstün 
kılma mücadelesi veriyoruz. Bu top-
raklarda barış içinde bir arada yaşat-
mayı öğreten bir ecdadın torunlarıyız. 
Osmanlı ecdadımız dünyada dört kı-
tada hakkı ve adaleti temsil ediyordu. 
Osmanlı toprakları üzerinde 50’nin 
üzerinde devlet kuruldu. Osmanlı 

yıkıldıktan sonra Balkanlar’da, Orta-
doğu’da, Afrika’da, Asya’da bir arada 
yaşama imkanı kalmadı. Hala savaş-
lar devam ediyor. Biz de bugün ya-
şayanlar olarak ecdadımızın bıraktığı 
mirasa sahip çıkacağız. Onların bırak-
tığı mirası üzerimizde taşıdığımızın 

farkında olacağız” dedi. 
SİZLERİN SORUMLULUĞU 

DAHA BÜYÜK 
Genç nesillerin belirtilen hede-

fe ulaşılabilmeleri vatan ve millete 
hizmet edilebilmeleri için derslerinin 
yanında değerlerini ve tarihini öğ-

renmesinin önemine vurgu yapan 
Başkan Akyürek, “Bir kişi derslerinde 
başarılı olmuş, öğretmen, doktor, mü-
hendis olmuş ama tarihini, inancını 
bilmiyorsa, değerlerine saygılı değil-
se o zaman millete değil, başkalarına 
hizmet eder. Önemli olan milletimize 
hizmet eden insanlar olmaktır. Bizim 
neslimiz bayrağı belli bir noktaya ta-
şıdı. Fakat sizlerin sorumluluğu daha 
büyük. Bizler Türkiye’nin 2023 hede-
fine ulaşması için çalışıyoruz. Sizler 
de 2053 ve 2071 hedefi için çalışa-
caksınız” diye konuştu. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
Gürsoy da, Medeniyet Okulu Projesi-
nin Konya’ya özgü bir proje olduğu-
nu belirterek amaçlarının değerlerini 
özümsemiş bir nesil yetiştirmek oldu-
ğunu söyledi. 
MEDENİYET OKULU PROJESİ İLE ÇOK 

SAYIDA ETKİNLİK DÜZENLENECEK 
Medeniyet Okulu kapsamında 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda; 
Hilm, Kardeşlik, Diğergamlık, Kana-
atkarlık, Edepli, Temizlik, Özgüvenli 
ve Akıllı değerleri işlenecek. Ayrıca, 
öğrencilere yönelik tiyatro gösterile-
ri, çocuk dergisi dağıtımları ve yazar 
buluşmaları gibi çok sayıda etkinlik 
düzenlenecek.   n HABER MERKEZİ 

Anadolu Mektebi ile 
gençler idealleşecek!

Anadolu Mektebi Yazar Okuma-
ları Projesi kapsamında 21 şehirden 
gelen 92 panelist öğrencinin katılı-
mıyla “Hikâyemizin Yarım Asırlık 
Yerli Sesi: Mustafa Kutlu” panelinin 
açılışı gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi’nin ev sa-
hipliğinde 26-28 Nisan tarihleri ar-
sında Konya’da düzenlenen Anado-
lu Mektebi Yazar Okumaları Projesi 
...

Üç gün sürecek olan programın 
açılış merasimine; Konya protokolü-
nün yanı sıra Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, çok sayıda eğitimci 
ve öğrenci katıldı. Programın açılış 
konuşmasını yapan İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy, proje-
nin öğrenciler üzerindeki önemine 
dikkat çekerek programın herkes 
için faydalı olmasını temenni etti.

Eski Tarım Bakanı ve Anadolu 
Mektebi Yazar Okumaları Proje-
si Yürütme Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Sami Güçlü, “Ortaöğretim ve 
lise dahil konuya eleştirisel baktı-
ğımızda bir ümitsizlik kaplıyor bizi. 
Yani geleceğimizle ilgili konuda çok 
ümitli olamıyoruz. Çünkü gördüğü-
müz tablo idealizmden uzaklaşmış, 
tamamen ferdi amaçlara yönelmiş 
bir genç nesil. Anadolu Mektebi’nin, 
üniversitede başlayan çalışmaları 
Milli Eğitim Bakan Yardımcımızın 
katkılarıyla Milli Eğitim’in bünyesi-
ne taşınmasından sonra gördüğü-
müz manzara ise gösterdi ki ümit-
siz olmak için hiçbir sebep yoktur. 
Maya çok sağlamdır. Bir kısım tu-
tum ve davranışlarda bazı olumsuz-
luklarla karşılaşsak bile özü itibariy-
le çok sağlam” dedi.

İNŞALLAH KONYA ÖNCÜ 
OLMAYA DEVAM EDECEK

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay da, “Selçuklu Beledi-
yesi olarak hayata geçirdiğimiz pro-
jelerle amacımız yeni nesle değer-
lerimizi hatırlatmak, inanıyoruz ki 
onlar bunu zaten biliyorlar. Bu kap-
samda belediye olarak Selçukludaki 
tüm lise öğrencilerini günü birlik 
olarak Çanakkale’ye götürüyoruz, 
bu ruhu yaşamaları için. İnşallah 
Konya öncü olmaya devam edecek. 
Biz de elimizden geldiği kadar bu 
tür faaliyetlere destek vermeye de-
vam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade de, Anadolu 
Yazar Okumaları Projesinin gençler 
için yeni ufuklar açacağını söyleyip, 
bu çalışmaların geleceğe dair önem-

li yatırımlar olduğunu kaydetti.
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 

Şeker de konuşmasında, genç pa-
nelistlerin konuşmalarına ithafen, 
hocalık vasıfları nedeniyle kolay 
kolay heyecanlanmadıklarını ancak 
hocalarını geçen gençleri görünce 
heyecanlanmamanın mümkün ol-
madığını söyledi.

Şeker, “Anadolu Mektebini iğne 
ile kuyu kazarcasına ilmek ilmek 
dokuyarak ören Sami Güçlü Abimi-
ze ve bunun devamlılığı için de hep 
beraber yürümek üzere kolaylıklar 
diliyorum. Vefakâr, gönül insanı ve 
samimi kimselere ihtiyacımız var. 
Günümüzde bu şekilde gönüllülük 
esasına dayanan bir mektep oluş-
turmak herkesin harcı değil. Kolay 
bir iş değil, ortaklaşa iş yürütmek 
gerçekten ülkemizde sorunlu bir 
alan. Bunu başaran bir Sami Abimiz 
var. Allah hayırlı ömürler versin” 
ifadelerini kullandı. 

Hz. Mevlana’nın; ‘Bulanmadan, 
donmadan akmak ne hoş’ sözünü 
hatırlatan Şeker, Mustafa Kutlu’nun 
da bize bunu tavsiye ettiğini söyle-
yip programın gerçekleşmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

PROJENİN İÇİNDE VE 
DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem de, “Geleceği inşa 
edecek gençlerimizin yerli, milli, 
manevi değerlere haiz donanımlı bir 
şekilde yetişmelerini bu topraklarda 
yapılabilecek en önemli faaliyet ola-
rak görüyoruz ve bu amaçla çalışı-
yoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve şah-
sım olarak her zamanda söylediğim 
gibi bu projenin içinde ve destek-
çisi olacağız. Hak yolunda yürüyen 
Anadolu Mektebine çalışmalarında 
başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

BÜYÜK TÜRKİYE’Yİ, OKUYAN 
NESİLLER OLUŞTURACAK

Kültür ve Turizm Bakan Yar-
dımcısı Hüseyin Yayman ise, Ana-
dolu Mektebi’nin okumaya verdiği 
öneme dikkat çekerek, büyük Tür-
kiye’yi, okuyan nesillerin oluştu-
racağını söyledi. Kendisinin de bir 
Mustafa Kutlu hayranı olduğunu 
belirten Yayman, bu programa as-
lında Bakan Nabi Avcı katılamadığı 
için geldiğini ancak bir dahaki prog-
rama gönüllü olarak kendisinin ge-
leceğini de sözlerine ekledi.

Program genç panelistlere he-
diye takdimi ve toplu fotoğraf çeki-
miyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Sami Güçlü

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Medeniyet Okulu Projesi 
Türkiye’nin en yaygın değerler eğitimi projesi olduğunu ifade etti. 
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AK Parti Konya İl Başkanlığı’na atanan Hasan Angı, görevine başladı.”16 yıllık bir süreçten sonra yeniden görevi aldık” 
diyen Hasan Angı, yaptığı açıklamada kuşatıcı bir bakışla Konya’yı daha ilerilere taşımanın gayreti içinde olacaklarının belirtti

‘Konya’yı ileriye taşıyacağız’
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK 

Parti) Konya İl Başkanlığı’na atanan 
Hasan Angı, görevine başladı. 

Makamında görevin kendisine 
verilmesi ve önümüzdeki süreci de-
ğerlendiren İl Başkanı Hasan Angı, 
şu açıklamaları yaptı: “Geçtiğimiz 
hafta itibari ile görevdeki boşalma-
ya istinaden Genel Merkezimiz, haf-
ta sonu İl Teşkilatımızın koordinas-
yonunda yoğun ve titiz bir çalışma 
ortaya koydu. Teşkilat mensupları-
mız, sivil toplum kuruluşlarımız ve 
kanaat önderlerimizin görüşleri bi-
rebir alınarak mevcut yapıda ‘Kimi 
il başkanı olarak görmek istiyorsu-
nuz?’ çalışması yürütüldü. Pek çok 
arkadaşımızla birebir görüşmeler 
sonucunda Genel Merkezimiz, gece 
23:00 sularında Sayın Cumhurbaş-
kanımız Genel Başkanımız başkan-
lığındaki heyet, ben dahil 5 arka-
daşla yaptığı görüşme sonucunda 
görev bize kısmet oldu. Cenab-ı 
Hakk’a hamd ediyoruz. Başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
Başbakanımız, Teşkilat Başkanımız, 
Teşkilat Başkan Yardımcımız, mil-
letvekillerimiz, teşkilat mensupla-
rımız ve tüm değerli büyüklerimize 
şükranlarımızı sunuyoruz. Kuşatıcı 

bir bakışla ve ilk günkü heyecanla 
yeni bir yapı oluşturulması adı-
na ciddi bir çalışma ortaya kondu. 
Görev bize verildiğinde şu aklıma 
geldi; 8 Eylül 2001’de 81 il içinde 
ilk il başkanlığı görevi alan biz ol-
muştuk. Aradan geçen 16 yıllık bir 
süreçten sonra yeniden görevi al-
dık. Tüm vatandaşlarımız, kurum 
ve kuruluşlarımız ile basınımızla 
Konya’yı daha ileriye taşımanın 

çabası içinde olacağız. Konya’nın 
değerleri, güzellikleri ve geçmişi ile 
oldukça derin olan bir şehir olduğu-
nun farkındayız. Bu şehirde yaşa-
manın sorumluluğu var. Bizler de 
şu şehri geleceğe taşımak ve örnek 
şehir olmak için gayret gösterece-
ğiz. Günlük siyasi çekişmeler yerine 
istikbale matuf Türkiye’nin daha 
güçlü olması ve gönül coğrafyasın-
daki beklentilere cevap verebilecek 

bir yönetimi hep birlikte gerçekleş-
tireceğiz inşallah.  Tüm siyasi par-
tilere, siyaset yapan arkadaşlara; 
bu şehri büyütelim, şehrin güzelliği 
için işbirliği yapalım, iç siyasi me-
seleler yerine ülkemizi ilerletelim 

diye çağrıda bulunuyorum. Önceki 
dönem İl Başkanımız Sayın Musa 
Arat ve ekibine çok teşekkür edi-
yorum. Yine kuruluşumuzdan bu-
güne kadar görev alan her karde-
şimize teşekkür ediyorum. Bugüne 

kadar Konyalı kardeşlerimiz de her 
seçimde en büyük desteği verdiler. 
Yine aynı desteği daha güçlü istiyo-
ruz. Yeni dönemin hayırlı olmasını 
diliyorum.”
n HABER MERKEZİ

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı

Filistin’in ilk Türkiye 
büyükelçisi kalp krizi geçirdi

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesinin (NEÜ) düzenlediği ‘Filistin 
Meselesi ve Türkiye’ konulu kong-
re için Konya’ya gelen Filistin’in 
ilk Türkiye Büyükelçisi Dr. Ribhi 
Halloum kalp krizi geçirdi.  Filistin 
meselelerinin tartışıldığı, kendisinin 
de konuşmacı olduğu oturumun ar-
dından fenalaşan Filistin’in ilk Tür-
kiye Büyükelçisi Dr. Ribhi Halloum, 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesine 
kaldırılarak anjiyoya alındı. Yapılan 
anjiyoda kalbi besleyen damarlarda 
tıkanıklık olduğu tespit edildi. Hal-
loum’un tıkalı olan damarları Prof. 
Dr. Mehmet Akif Düzenli ve Prof. 
Dr. Ahmet Soylu tarafından stent 
takılarak açıldı.

Başarılı geçen anjiyonun ardın-
dan odasına alınan Ribhi Halloum’u 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ziyaret etti. Doktorlardan 
bilgi alan Rektör Şeker, Halloum’a 
geçmiş olsun dileklerinde bulun-
du. Müdahaleden sonra kendini iyi 
hissettiğini söyleyen Halloum da, 
gösterilen ilgi ve alakadan dolayı 
Meram Tıp Fakültesi hocaları ve ça-
lışanlarına Rektör Şeker’in şahsında 
teşekkür etti. Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesinde üç gün kalan kıdemli 
Büyükelçi Ribhi Halloum, tedavisi 
yapıldıktan sonra taburcu edildi.

DR. RİBHİ HALLOUM KİMDİR?
Ribhi Halloum 1939 yılında Ra-

mallah yakınlarında doğmuştur. Si-
yaset bilimi alanında lisans, yüksek 
lisans ve doktora eğitimi almıştır. Fi-
listin Kurtuluş Örgütü içerisinde 30 
yıl boyunca her kademede sorumlu-
luk alan Halloum; Mısır, Irak, Ürdün 
ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ül-
kelerde köşe yazarlığı ve televizyon 
programları yapmıştır. Yine bu dö-
nem zarfında Brezilya, Afganistan, 
Endonezya, Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nde Filistin büyükelçiliği yapmış-
tır. 1979-1991 yılları arasında ise 
Türkiye’de Filistin’in ilk büyükelçisi 
olarak görev yapmıştır. Arap dün-
yasında Abu Firas olarak da bilinen 
Halloum, aralarında Türkiye’deki 
hatıralarının da bulunduğu 15 kitap 
yazmıştır. Türkiye’den Endonez-
ya’ya büyükelçi olarak ayrılmadan 
önce bizzat dönemin Cumhurbaş-
kanı Turgut Özal tarafından kendi-
sine Türkiye Cumhuriyeti pasaportu 
verilerek taltif edilmiştir.
n İHA

Selçuklu’da eğitimin standardı yükseliyor

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Sıraç Aydın Taşbaş 
İlkokulu’nda öğrencilerle bir ara-
ya geldi.  Selçuklu Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Sıraç Aydın 
Taşbaş İlkokulu’nu ziyaret etti. İlk 
olarak öğretmenler odasında okul 
idarecileri ve öğretmenlerle görüşen 
Başkan Altay, Selçuklu Değerler Eği-
timi Programı’na (SEDEP) verdikleri 
katkılarından dolayı eğitimcilere te-
şekkür etti. Ziyarette Başkan Altay’a 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Turan Kayacılar da eşlik etti. 

 Selçuklu Belediyesi’nin eğitime 
fiziki desteğinin sürdüğünü ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Okulunuzun bahçe-
sinde yapımına başladığımız anao-
kulunun inşaatı hızla devam ediyor. 
İnşallah en kısa sürede tamamlamak 
için çalışıyoruz.  Selçuklu’da okul ön-
cesi eğitime olan destek kapsamında 
şu an 9 anaokulu yapıyoruz. Çalışma-
lar tamamlanınca Selçuklu’da okul 

öncesi eğitimin standardı daha yük-
selmiş olacak” dedi.

 “BAŞKAN ALTAY TEŞEKKÜR ETTİ”
Daha sonra sınıfları ziyaret eden 

Başkan Altay, öğrencilerle SEDEP’in 
sorumluluk değeri üzerine sohbet 
etti ve öğrencilere temizlik çevre ko-

nusunda tavsiyelerde bulundu. Baş-
kan Altay,” Selçuklu Belediyesi ola-
rak çöp toplamaya her yıl 36 milyon 
TL para harcıyoruz.  Her yıl 36 tane 
anaokulu yapacak parayı çöp topla-
maya harcıyoruz sadece. Eğer bu işi 
ayrıştırmaya ve geri dönüşüme dö-

nüştürebilirsek, etrafı kirletmezsek, 
okulumuzun etrafını temiz tutarsak 
şehrimiz daha güzel ve daha temiz 
olur. Sizlere teşekkür ediyorum. 
Gençlerimiz ve çocuklarımız temizlik 
hususunda hem duyarlı hem de bize 
destek veriyor” dedi.  Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar 
da öğrencilere kitap okuma alışkanlı-
ğı ve spor yapmaları tavsiyesinde bu-
lundu. Kayacılar,”Sporu da okumayı 
da ihmal etmiyoruz. Çünkü bunlar 
bize sağlıklı bir yaşam ve eğitim adı-
na çok katkı sağlayacak iki etkinlik” 
dedi. 

 Selçuklu Belediyesi’nin eğitime 
her fırsatta destek verdiği ifade eden 
Kayacılar,”Okulunuzun karşında ana 
okulumuz yapılıyor. Yine mahalle-
rimize spor salonumuzun yapımı 
devam ediyor, halı sahamız da inşal-
lah tekrar faaliyete geçecek. Tüm bu 
katkılarından dolayı Selçuklu Beledi-
ye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a 
teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sıraç Aydın Taşbaş İlkokulu’nu ziyaret etti. İlk olarak öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenlerle görüştü. 
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‘ŞAMPİYON OLACAĞIZ’
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süper Lig’de bu sezon da şampiyon olacaklarına inandığını 

söyledi. Fikret Orman, Şenol Güneş ve Oğuzhan Yakup hakkında da açıklamalarda bulundu

Ligde 8 puan geride olmalarının 
önemli olmadığını vurgulayan Orman, 
şunları söyledi: “Ligin daha 9. haftasını 
oynuyoruz, ilk yarının bitmesine 8 hafta 
var. İçerde oynayacağımız bir derbi var. 
Zor maçlarımızın çoğunu oynadık. Me-
dipol Başakşehir maçında gayet istekli, 
arzulu bir Beşiktaş vardı. Gençlerbirliği 
maçından mutsuz ayrılmıştım ama dün 
aynı fikirde değildim. Karşımızdaki ra-
kip de Beşiktaş’ın oyun düzenini boz-
mak üzerine oynadı. Onlar da kazan-
mak istiyordu. Beşiktaş taraftarlarına 
teşekkür ediyorum. İnanılmaz coşkulu 
şekilde takımın arkasındaydılar. Büyük 
baskı yarattılar. Müthiş destek oldular.”

Geride olmalarına rağmen kim-
senin endişe yaşamaması gerektiğini 
anlatan Orman, “Maç bu, Beşiktaş ka-
zanacaktır, kaybedecektir ama Beşiktaş 
bu sene şampiyon olacaktır. Kimsenin 

endişesi olmasın. Herkes de alıştı. Av-
rupa’da da böyle başarılar gelince ligde 
de farklı skorlar beklentisi oluyor. Uzun 
maraton, çok maç var. Ligin en önemli 
oyuncusu biziz, son 2 sezonun şampi-
yonuyuz, sezon sonunda yine şampiyon 
olacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu. 
Oyuncuların Medipol Başakşehir kar-
şısında büyük performans gösterdiğini 
belirten Orman, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Futbolda dün yok, yarın var. Oyun-
cular da bunun bilincinde olmalı. Bu-
gün düştüğünde taraftarlarımızın ister 
istemez tepkileri oluyor. Yarına baka-
cağız ve Alanya maçına hazırlanıyoruz. 
Benim en ufak kuşkum yok, oynanan 
oyun ve oyuncuların arzularından mutlu 
oldum.” 

‘ŞENOL GÜNEŞ 50 SENEDİR 
FUTBOLUN İÇİNDE’

Tamer Tuna’nın ayrılmasının ar-

dından Şenol Güneş’in yalnız kalıp 
kalmadığı sorusunu yanıtlayan Orman, 
Güneş’in 50 yıllık tecrübeye sahip oldu-
ğunu ve ona iş öğretecek durumda bu-
lunmadıklarını dile getirdi. Göztepe’nin 
teknik direktörlüğünü yapan Tuna’nın 
başarılarından gurur duyduklarını an-
latan Orman, “Şenol hoca 50 senedir 
futbolun içinde, kaptanlık yaptı, milli 
takım teknik direktörlüğünde bulundu. 
3 senedir de Beşiktaş’ı çalıştırıyor. 
Çok çalışkan, inanılmaz işine konsant-
re bir adam. Onun tecrübesindeki bir 
adama iş öğretme, tavsiyede bulunma 
durumunda değiliz. Yönetim kurulu ve 
başkan teknik konuları konuşmaz ve 
onlara müdahale etmez. Onun çizgisi 
bellidir, bizim de çizgimiz bellidir. Ora-
ları da hocalarımız ve oyuncularımız 
geçemezler. Bizde kuvvetler ayrılığı 
vardır.” değerlendirmesinde bulundu. 

Orman, Şenol Güneş’e bir yardımcının 
alınıp alınmayacağı konusunda ise “O 
kendi karar veceği bir şey. O tecrübede-
ki insan da kamuyounun laflarıyla değil 
kendi hür iradesiyle karar vererek yolu-
na devam edecektir.” diye konuştu.
OĞUZHAN ÖZYAKUP’UN SÖZLEŞMESİ

Fikret Orman, takım kaptanı Oğuz-
han Özyakup’un takımda kalmasını 
istediklerini ve Arsenal’den kaynaklı 
sözleşme sıkıntısını gidermek istedikle-
rini ifade etti. Oğuzhan’ın evlatları oldu-
ğunu belirten Orman, “Genç yaşta hem 
takım kaptanlığını hem de 10 numarayı 
verdik. Oyuncularımızın kariyerine ba-
kıldığında kariyerli takıma kaptanlık ya-
pıyor. Beşiktaş’ta kalmasını istiyoruz. 
Aramızda sıkıntı yok. Arsenal ile olan 
sözleşmeden dolayı bazı sıkıntılar var. 
Çözümünü bekliyoruz.” şeklinde konuş-
tu.  n AA

Karabükspor’da yönetim görevinin başında

Fatih Yılmaz:
Sürpriz isim olabilir
Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, teknik 

direktör arayışlarının sürdüğünü, sürpriz bir ismin de takı-
mın başına geçebileceğini söyledi. Atiker Konyaspor Ku-
lüp Başkanı Fatih Yılmaz, yaptığı açıklamada yeni teknik 
direktör için yönetim kurulu üyelerinin henüz raporlarını 
tamamlamadığını söyledi. Dün akşam yaptıkları toplantıda 
bazı isimlerin gündeme geldiğini ancak karar verilmediğini 
kaydeden Yılmaz, “Arkadaşlarımızın teknik direktör konu-
sundaki raporları henüz bitmedi. Bugün de bir toplantımız 
olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Sürpriz bir isim de 
olabilir” dedi.

Mustafa Reşit Akçay’ın istifasının ardından vakit kay-
betmeden yeni teknik adam ile anlaşmak için çalışmalarını 
sürdüren yeşil-beyazlılarda liste başında Mustafa Denizli’nin 
olduğu ancak bu isme teklif götürülmediği öğrenildi. Daha 
önce Konyaspor’da hem futbol oynayan hem de teknik di-
rektörlük yapan Hamza Hamzaoğlu adının ön plana çıkma-
sına rağmen taraftar gruplarının sosyal medyada yaptıkları 
olumsuz görüşler karşısında bu isme sıcak bakılmadığı iddia 
edildi.  n İHA

Türk futbolu zenginlerin oyun 
alanı. Hiçbir vasfı, kültürü, bilgisi, 
yeteneği olmayanların sırf maddi 
imkanları ve siyasi bağlantıları sa-
yesinde çok büyük camialarda söz 
sahibi olduğunu görüyoruz. 

Bu da Türk futbolunu uçuruma 
götüren en temel sebep.

Yıllardır futbolumuzun neden 
gelişmediğini tartışıp dururuz. 
Futbolcular, antrenörler hatta ta-
raftarlar bile irdelenir ama yöne-
ticiler en az tartışılan kesimdir bu 
ülkede. Çünkü maddi imkanları ile 
o noktalara gelenler aynı zamanda 
siyasi güce ve medyayı kontrol 

etme kudretine de sahiptir.
Ortada bir cinayet vardır ama 

herkes katili bulmamak için çır-
pınmaktadır. Çünkü ‘katil uşak’ 
dediğiniz anda uşak elbisesini 
üzerinizde buluverirsiniz.

*** 
Bir kulüp düşünün. Tarihi bo-

yunca en büyük başarısı 46 puan 
olan. Yıllarca Süper Lig ile 1. Lig 
arasında mekik dokumuş. Sonra 
bir anda doğru işler yapmaya baş-
lıyor. Oyuncusu, hocası, yönetimi, 
taraftarı, basını bir araya gelerek 
hayali bile mümkün görünmeyen 
büyük başarılara imza atıyor.

Ülkeyi Avrupa’da 
temsil ediyor. Taraflı 
tarafsız herkesin takdi-
rini kazanıyor. Ülkenin 
en sempatik takımla-
rından biri haline ge-
liyor.

*** 
Ancak bir süre 

sonra taraflar ganimet 
heyecanına kapılıp sav-
rulmaya başlıyor. “Başarıda en 
çok pay bizim” haykırışı ile ‘Saksı 

değiliz biz” temalı bir 
isyan başlıyor. Ve ipleri 
eline almaya karar veri-
yorlar. 

Sonrası malum. 
Birkaç ayda sportif 
olarak dibe vuran ku-
lüp, gündeme geldiği 
olumsuz konularla ül-
kenin en nefret edilen 

takımlarından biri noktasına geri 
dönüş yapıyor.

*** 

Peki bu durumun faturası ki-
min? Tabi ki antrenör. Yöneticiler 
mi olacaktı yoksa? 

Başarıda ‘saksı değiliz biz. Bu 
başarıda bizim de katkımız var’ 
diye ortalıkta gezinenler başarısız-
lıkta saksıya dönüşüyorlar adeta.

Harcanan onca para, kaybedi-
len irtifa, taraftara yaşatılan onca 
acı. Kimsenin umurunda değil 
tabi.

*** 
Şimdi de büyük bir heyecanla 

yeni hoca arayışına devam ediyor-
lar. Ya da karar verici mercilere 
hoca beğendirmeye çalışıyorlar 

desek daha doğru olur. 
Peki bir ‘üzüntü, pişmanlık, 

özür, yanlış yaptık itirafı’ var mı? 
“Sırf ön plana çıkamadığımız 

için camiayı küstürdük, taraftarı-
mızı kırdık, takımı başarıya götü-
ren sistemi bir anda değiştirerek 
hata yaptık, başarıyı yönetemedik” 
diyecekler mi?

Elbette hayır!
Bütün bunlar yaşanmamış 

gibi, bir kulübün kaderi ile oy-
nanmamış gibi en küçük başarıda 
yine sahneye koşacaklar.

Çünkü onlar için bu bir oyun. 
Bizler de oyuncak…

DAHA HÜCUM FUTBOLU OYNAYACAKTIK!

Kardemir Karabükspor Basın Sözcüsü Koray Erikçi, yönetim olarak 
görevlerinin başında olduklarını söyledi. Erikçi, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, geçen hafta deplasmanda oynadıkları ve 3-0 yenildikle-
ri Osmanlıspor maçında takımda bir motivasyon düşüklüğü olduğunu 
gördüklerini ifade etti.

Motivasyon düşüklüğünü maçtan önce çıkan dedikodulara bağ-
layan Erikçi, “İlk yarı bizim kontrolümüzde geçen bir maçtı. İkinci 
yarı Osmanlıspor ilk atağında golü buldu. Takımımız bu golden 
sonra oyundan düştü. Sanırım maçtan önce çıkan birtakım söy-
lentiler etkili oldu. Takımda motivasyonu biraz düşük gördük. 
Muhtemelen hocamız bunu bu hafta değerlendirir. Sosyal 
medyada ve birtakım yayın organlarında, yönetim kurulunun 
istifa ettiği, genel kurul kararı aldığı yönünde çıkan haberler 
takımı olumsuz etkiledi. Yönetim olarak görevimizin başın-
dayız.” şeklinde konuştu.

Koray Erikçi, kulüp hakkında çıkan asılsız iddiaların 
hem teknik heyette hem de oyuncularda tedirginlik oluştur-
duğunu bildirdi. Erikçi, “Enerji düşüklüğü vardı. Bunu da maçta 
herkes izledi zaten. İnşallah hafta sonu oynayacağımız Demir Grup 
Sivasspor maçında motivasyon düşüklüğünü yükselteceğiz. Oyuncu-
lar, takım olarak sahaya çıkacak. Bu maçtan alacağımız 3 puanla tekrar 
‘biz buradayız’ demek istiyoruz.” ifadelerini kullandı. 
n AA

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

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

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU
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Selçuklu Belediyespor, taraftar desteği bekliyor
Türkiye Basketbol 1. Lig’de, Or-

manspor’u mağlup ederek 4’te 4 yapan 
temsilcimiz Selçuklu Belediyesi, Pazar 
günü oynanacak Ankara DSİ maçının 
hazırlarına başladı. Başantrenör Ser-
kan Erdoğan, taraftarlardan bu zorlu 
maçta destek beklediklerini ifade etti. 
Türkiye Basketbol 1. Lig’de mücadele 
eden temsilcimiz Selçuklu Belediyesi, 
Türkiye Basketbol Ligi 5.hafta karşılaş-
masında sahasında Ankara DSİ ile kar-
şılaşacak. 29 Ekim Pazar günü Selçuklu 
Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’n-
da oynanacak mücadele saat 16.00’da 
başlayacak. Mavi-Beyazlılar, ligde 4 
haftada aldığı 4 galibiyetle namağlup 
olarak ikinci sırada yer alıyor. Geçtiği-
miz hafta deplasmanda Ormanspor’u 
mağlup etmeyi başaran Selçuklu Kar-
talı, sahasında oynayacağı Ankara DSİ 
maçının hazırlıklarına dün gerçekleştir-
diği antrenmanla başladı.

ERDOĞAN: TARAFTARLARIMIZI 
PAZAR GÜNÜ SALONA 

DAVET EDİYORUZ

Selçuklu Belediyesi Basketbol Ta-
kımı Başantrenörü Serkan Erdoğan, 
antrenman öncesi yaptığı açıklamada 
pazar günü oynanacak maç için taraftar-
lardan destek beklediklerini söyledi. Er-
doğan, “Ormanspor deplasmanında üç 
periyot müthiş bir oyun ortaya koyduk. 
Rakibimize kazanma şansı tanımadık. 
Son periyotta klasik hastalığımız, kon-
santrasyon ve fiziksel düşüş yaşadık. 

Bunun sıkıntılarını oldu ama neticede 
ikinci deplasman maçımızdan da gali-
biyetle ayrıldık. Bu güzel bir gelişme. 
Şimdi önümüzde kendi sahamızda oy-
nayacağımız Ankara DSİ maçımız var. 
Çok iyi bir takımla oynayacağız. Sezona 
kötü başladılar ama son hafta Bahçe-
şehir’i  yenmeyi başardılar. Dolayısıy-
la çok çok zor bir maç olacak. Şu  ana 
kadar evimizde oynadığımız maçlarda 

açıkçası kazanmış olmamıza rağmen 
iyi bir performans sergileyemedik. 
Deplasmanda daha iyi mücadele edi-
yoruz ama bu maçta böyle bir lüksümüz 
yok. Burada taraftarlarımıza da büyük 
iş düşüyor. Pazar günü oynayacağımız 
maçta salonu doldurarak enerjimizi 
yukarı çekerlerse takımımız daha iyi 
bir performans sergileyecektir” diye 
konuştu.  n SPOR SERVİSİ

Atıcılıkta Cumhuriyet 
Kupası Konya’da yapıldı

Türkiye Atıcılık Federasyonu faaliyet takviminde yer 
alan Bölgesel Trap Türkiye Cumhuriyet Kupası 20-22 
Ekim 2017 tarihleri arasında Konya’da yapıldı. Konya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Spor 
Tesisleri Atış Poligonu’nda yapılan Trap Bölgesel Cumhu-
riyet Kupası’nda 5 bayan, 72 erkek olmak üzere toplam 
77 sporcu mücadele ederken, dereceye giren sporcular 
şu şekilde oluştu; Büyük Erkeklerde; 1.Mehmet Kuş (An-
talya), 2.Hasan Çavlı (Antalya), 3.Nedim Tahralı (Konya). 
Genç Erkeklerde; 1.Sami Berber (Kastamonu), 2.Mehmet 
Sait Örtükoğlu (Kastamonu), 3.Mustafa Aksoy (Çorum). 
Veteran Erkeklerde; 1.Ramazan Ali Öztürk (Eskişehir), 
Yüksel Köseoğulları (Kırşehir), Nejdet ilkhan (Konya). 
Yıldız Erkeklerde; 1.Vekil Ege Keten (Kırşehir), 2.Halil 
Bayrakçı (Kastamonu), 3.Turan Berk Yüksel (Kayseri). Bü-
yük Bayanlarda; 1.Kamer Gür (Sivas). Genç Bayanlarda; 
1.Fatma Çavlı (Antalya), 2. Ceren Özkaya (Çorum). Yıldız 
Bayanlarda; 1.Nazlınur Mutlu (Kastamonu), 2.Hacer İpek 
Atak (Ankara).
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ŞANLIURFASPOR 9 6 3 0 15 4 11 21
2.GÜMÜŞHANESPOR 9 6 2 1 21 7 14 20
3.KIRKLARELİSPOR 9 5 3 1 15 12 3 18
4.ALTAY 9 5 2 2 20 12 8 17
5.SAKARYASPOR 9 4 5 0 14 7 7 17
6.BANDIRMASPOR 9 5 1 3 12 10 2 16
7.NİĞDE BELEDİYE 9 4 3 2 9 6 3 15
8.BUGSAŞ SPOR 9 4 2 3 14 12 2 14
9.ZONGULDAK 9 4 2 3 8 11 -3 14
10.HACETTEPE 9 3 3 3 11 10 1 12
11.KARAGÜMRÜK 9 3 1 5 10 10 0 10
12.A.SELÇUKSPOR 9 2 3 4 9 10 -1 9
13.FETHİYESPOR 9 2 3 4 7 12 -5 9
14.PENDİKSPOR 9 1 4 4 7 11 -4 7
15.K. MARAŞSPOR 9 1 3 5 7 13 -6 6
16.NAZİLLİ BELEDİYE 9 1 3 5 6 17 -11 6
17.KARŞIYAKA 9 1 4 4 6 13 -7 1
18.SİLİVRİSPOR 9 0 1 8 4 18 -14 1

Metin Şahin: Ülkemize madalyalar kazandıracağız
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda para-tek-

vando branşında madalya dağıtılacak sıkletler 
belirlendi. Türkiye Tekvando Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Fe-
derasyonu (WT) Yönetim Kurulu toplantısı, İngil-
tere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirildi. WT 
Başkanı Chungwon Choue başkanlığında yapılan 
toplantıya WT Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye 
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de 
katıldı.

Tekvandonun dünya üzerinde daha çok tanıtıl-
ması ve yaygınlaşması için yapılması gereken ça-
lışmalar hakkında fikirlerin masaya yatırıldığı top-
lantıda, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na dahil 
edilen para-tekvando branşının yol haritası çizildi.

Buna göre, illk kez paralimpik oyunlarında yer 
alacak para-tekvando branşında, kadın ve erkek-
lerde 3’er olmak üzere toplam 6 sıklette madalya-
lar dağıtılacak. K43 ve K44 kategorilerinin birleş-
tirilmesiyle ortaya çıkacak kategoride kadınlarda 
49, 58 ve artı 58, erkeklerde ise 61, 75 ve artı 75 
kilolarda madalyalar verilecek. 2020 Tokyo Para-
limpik Oyunları’nda 72 para-tekvandocu madalya 

mücadelesi verecek.
 “HEDEFİMİZ, TOKYO’DA ÜLKEMİZE 

MADALYALAR KAZANDIRMAK”
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin 

Şahin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 
artık 2020 planlarını daha somut hale getirecekle-
rini ifade etti.

Dünyada para-tekvandoya en çok destek veren 
federasyonlardan biri olduklarına işaret eden Şa-
hin, şunları kaydetti: “İlk günden beri para-tekvan-
do paralimpik oyunlarında yer alacak gibi çalıştık 
ve planlama yaptık. Dünya ve Avrupa şampiyona-
larında her zaman kürsüde kendimize yer bulduk 
ve çok sayıda şampiyonluklar elde ettik. 2020 
kriterlerinin belli olmasıyla beraber yeni bir döne-
me girmiş bulunmaktayız. Uzun bir süredir bunun 
çalışmalarını yapıyorduk. Artık bunu daha somut 
hale getireceğiz. Yetenekli sporcularımız var. Bu 
alanda sporcu sayımızı daha da artırmayı hedefli-
yoruz. İlk kez 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 
yer alacak para-tekvando branşında ülkemize ma-
dalyalar kazandırmak en büyük amacımız.”
n AA

Yavru Kartal’dan 
Hançerli’ye ziyaret
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un, Kulüp Başkanı Mehmet Güney ve 

yönetim kurulu üyeleri, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’yi ziyaret etti. Ziyarette 
konuşan Başkan Mehmet Güney, maddi ve manevi olarak destek beklediklerini ifade etti

Konya Anadolu Selçukspor’un Karatay 
Belediyesi Başkanı Mehmet Hançerli’ye 
yaptığı ziyarette Kulüp Başkanı Mehmet 
Güney’e Mali İşlerden Sorumlu Yönetim 
Kurulu üyesi Kazım Küçükçöğen ve Kulüp 
Genel Sekreteri Abdullah Yayla eşlik etti. 
Hançerli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Konya Anadolu Selçukspor 
için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
‘MADDİ MANEVİ DESTEK BEKLİYORUZ’

Ziyaret sırasında Konya Anadolu Sel-
çukspor Kulüp Başkanı Mehmet Güney, 
kulübün son durumu hakkında bilgi akta-
rırken bu güne kadar vermiş oldukları des-
tek nedeniyle Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’ye teşekkür etti. Kulüp 
Başkanı Mehmet Güney, “Amacımız A 
takımımız Atiker Konyaspor’a futbolcu 
yetiştirebilmek. Bunun yanı sıra ligde üst 
sıraları hedefleyen bir yapı ile Konya’mızı 
temsil etmek istiyoruz. Genç futbolcuları-
mızın yanında olunabilmesi adına maddi 
manevi desteklerinizi bekliyoruz” ifadele-
rini kullandı.

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli ise özelikle Atiker Konyaspor’a 
ve Türk futboluna genç yetenekleri kazan-
dırmak adına verilen mücadeleden ötürü 
yeşil beyazlı takımın yönetim kuruluna ve 
teknik heyetine teşekkür etti. Başkan Han-
çerli, lig maratonunda başarılar dilerken 
destek anlamında ellerinden geleni yapa-
caklarını söyledi. 

Samimi bir ortamda geçen ziyaret 
sonunda Mehmet Güney, Karatay Beledi-
ye Başkanı Mehmet Hançerli’ye üzerinde 
isminin yazılı olduğu 42 numaralı Konya 
Anadolu Selçukspor’un formasını hediye 
etti.

YAVRU KARTAL’DA BOLU 
HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur karşılaş-
masında yarın saat 16.30’da Boluspor ile 
karşılaşacak Konya Anadolu Selçukspor 
hazırlıklarını sürdürüyor. Karatay Beledi-
yesi Tatlıcak Tesisleri’nde teknik direktörü 
Alper Avcı ve yardımcıları nezaretinde ger-
çekleştirilen antrenmana futbolcular sa-
londaki ‘core’ çalışmasıyla başladı. Daha 
sonra sahaya çıkan oyuncular, taktiksel 
bir antrenman yaparken yarı sahada topla 
oynanan oyun ile antrenman tamamlan-
dı. Takım kaptanı Gökhan ile birlikte Süley-
man, Seddar ve Emre Can takımdan ayrı 
çalıştı. Yavru Kartal, Boluspor maçı hazır-
lıklarını bugün bitirecek.  n SPOR SERVİSİ



‘ENDİŞEYE GEREK YOK’
Anadolu Kartalı’nda panik yok. Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, “Konyaspor’da endişe edecek bir durum yok. İnşallah, 

ilerleyen haftalarda kaybettiğimiz puanları kazanacağımız maçlarla telafi edeceğiz ve Konyaspor’u hak ettiği yere taşıyacağız” dedi
Süper Lig’de 10. haftaya 2 galibiyet, 1 

beraberlik ve 6 mağlubiyetle giren Atiker Kon-
yaspor’un kulüp başkan yardımcısı ve basın 
sözcüsü Ahmet Baydar, “Konyaspor’da endişe 
edecek bir durum yok. İnşallah, ilerleyen haf-
talarda kaybettiğimiz puanları kazanacağımız 
maçlarla telafi edeceğiz ve Konyaspor’u hak et-
tiği yere taşıyacağız.” dedi.  Yeşil-beyazlı ekipte 
Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardın-
dan 3 yıllık sözleşmeyle takımın başına getirilen 
Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş ile çıktığı Süper 
Kupa maçında galip gelerek taraftarlara büyük 
sevinç yaşattı.

Ancak kupada yaşanan olaylar nedeniyle 
Süper Lig’e 5 maç seyircisiz oynama cezası ile 
başlayan Atiker Konyaspor, ligin ilk haftasına 
deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 yenildi. İkinci 
haftada sahasında Gençlerbirliği’ne karşı alınan 
3-0’lık galibiyetle umutlanan Atiker Konyaspor, 
3, 4 ve 5. haftada rakiplerine yenilmekten kur-
tulamadı. Üç haftalık mağlubiyetin ardından 
6. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-0 
mağlup eden yeşil-beyazlılar, deplasmanda 
Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 
Sahasında Galatasaray’a 2-0, deplasmanda 
Kayserispor’a 2-1 mağlup olan Konya ekibi, 
9 haftada aldığı 7 puan ile ligde 17. sırada yer 
alarak taraftarlarını üzdü. 

Atiker Konyaspor, Kayserispor yenilgisinin 
ardından Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayır-
dı. 

AKÇAY DÖNEMİ 
Atiker Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay dö-

neminde yaptığı 13 maçta 4 galibiyet, 1 bera-
berlik, 8 yenilgi aldı. Akçay döneminde Süper 
Kupa’yı kazanarak, lige başlayan Konya ekibi, 
ligde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 
yenilgi elde etti. Atiker Konyaspor, Avrupa ku-
palarında 3 maçta 1 galibiyet alırken, 2 maçta 
sahadan yenilgiyle ayrıldı.  

LİGİN EN AZ GOL ATAN TAKIMI
Yeşil-beyazlılar, 9 maçta 9 golle ligin en 

az gol atan takımı oldu.  Atiker Konyaspor’da 
bu sezon Musa Araz, Nejc Skubic, Ömer Ali 
Şahiner ve Patrick Friday Eze, 2’şer kez topu 

filelerle buluştururken, Moryke Fofana ise tek 
gol kaydetti.

BAYDAR: “KULÜP OLARAK BAZI 
ŞANSIZLIKLAR YAŞIYORUZ”

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve 
Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabiri-
ne yaptığı açıklamada, lige büyük heyecanla 
başladıklarını, ancak iki büyük başarının ar-
dından Konyaspor’un yıpratılmaya çalışıldığını 
söyledi. İyi bir takım kadrosuna sahip oldukları-
nı ifade eden Baydar, “Kulüp olarak bazı şansız-
lıklar yaşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bun-
ları aşacağımızı düşünüyorum. Lig henüz bitmiş 
değil. Ancak geride kalan süreç içinde fikstürün 
yanı sıra seyircisiz maç oynama cezası ve ben-
zeri sıkıntılar moral motivasyonumuzu ve ortaya 
koyduğumuz futbolu etkiledi.” diye konuştu.

“LİGİ KONYA’YA YAKIŞIR YERDE 
BİTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM”
Baydar, dönem dönem her takımın ligde 

inişli çıkışlı performans sergileyebileceğine 
dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Bu, uzun sü-
reli olmadığı takdirde endişe edecek bir durum 
değildir. Atiker Konyaspor’un takım kadrosuna 
ve oynadığı futbola baktığınızda bulunduğu yeri 
hak etmediğini söyleyebiliriz. Öncelikli amacı-
mız takımımızın moral motivasyonunu yükselte-
rek, futbolcular arasındaki bağları daha da kuv-
vetlendirmek olacak. Bugünden itibaren dünü 
unutup yarına bakacağız. Yeni bir sayfa açıp 
bundan sonra kulübümüz için neler yapabiliriz 
bunun peşinde koşturacağız. Konyaspor bu tür 
sıkıntıları daha önce de yaşamış ama küllerin-
den doğmuş bir camiadır. Bu sıkıntıları en kısa 
zamanda ve en az hasarla atlatabilecek güçte-
yiz. Futbolcularımız ve gelecek hocamızla her 
zamankinden daha çok çalışarak ligi Konya’ya 
yakışır bir yerde bitireceğimize inanıyorum.” 
Yönetim olarak her zaman takımlarına güven-
diklerini vurgulayan Baydar, “Konyaspor’da en-
dişe edecek bir durum yok. İnşallah, ilerleyen 
haftalarda kaybettiğimiz puanları, kazanaca-
ğımız maçlarla telafi edeceğiz ve Konyaspor’u 
hak ettiği yere taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.
n AARPS

Ahmet Baydar
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