
İLÇELER YATIRIMLARLA
DEĞER KAZANIYOR

ŞERİFE AKKANAT’TAN 
AYD’YE TEŞEKKÜR

NASREDDİN HOCA 
GELECEĞE AKTARILIYOR

Başkan Altay ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Yetkililere teşekkür belgesi verdiler

Nasreddin Hoca Anma Günleri başladı

Çeltik ve Yunak’ı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, ilçelerde hem sosyal hem de fiziki an-
lamda önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizdi.

Şerife Akkanat İlkokulu Müdür Yardımcısı Tevfik Eraslan ve 
Ana Sınıfı Öğretmeni Feyza Işık, okullarına yaptığı destek-
lerden dolayı AYD’yi ziyaret ederek, firma yetkilerine teşek-
kür belgesi takdim etti.

Akşehir Belediyesi’nce Nasreddin Hoca’yı anmak, onu 
gelecek nesillere daha iyi aktarmak amacıyla düzenlenen 
Nasreddin Hoca Anma Günleri, ‘Sabahın Seherinde Nas-
reddin Hoca’dan Esintiler’ etkinliği ile başladı.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

İşleme merkezi talebi

Nüfusunun üçte biri organik çilek üretiminden geçimini 
sağlayan Hüyük’te yetişen yaklaşık 30 bin ton çileğin büyük 

bir bölümü üretilir üretilmez Rusya, Avrupa ve Arap ülkelerine 
ihraç ediliyor. Çileğin daha fazla değer bulması için bölgeye 

bir çilek işleme merkezi kurulması talep ediliyor.  n SAYFA 7’DE

Abdülhamid anlatılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu sezon 
perdelerini Sultan Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmeden 

önce verdiği mücadeleyi konu alan “Abdülhamid Ateş 
Çemberi” adlı tiyatro oyunu ile açtı. n SAYFA 10’DA

03 ‘Teknolojiyi iyi 
takip etmeliyiz’ 04 06‘İnsan odaklı projeler

geliştiriyoruz’
ABD’den geldi 
cinayet işledi!05 07‘Otizm eğitiminde 

örnek olabiliriz’
Beyşehir Gölü’nde
büyük tatbikat

‘Sorunlara kalıcı 
çözümler ürettik’

‘Mimar Sinan 
bir dahiydi’

Daha yaşanabilir 
Meram için!

‘Her zaman 
yanınızdayız’

‘Eşitsizlik kadro 
ile giderilmeli’

AK Parti Genel 
Başkan Yardım-
cısı ve Konya 
Milletvekili Dr. 
Leyla Şahin 
Usta, “İnsan 
hakları alanın-
da ‘sessiz devrimler’ gerçek-
leştirdik. ‘İşimiz insana hizmet’ 
diyerek eski Türkiye’den kalma 
sorunlara kalıcı çözümler 
ürettik” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Aydınlar 
Ocağı’nda 
Osmanlı’nın 
Mimarbaşısı 
Koca Mimar 
Sinan’ı anlatan 
Doç. Dr. Kâmil 
Uğurlu, “Mimar Sinan sadece 
Türk tarihinin değil, dünya 
tarihinin yetiştirdiği olağanüstü 
dâhi bir mimardı” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Gödene’ye 
Meram Beledi-
yesi tarafından 
yapımı ger-
çekleştirilen 
‘Kapalı Pazar 
Yeri’nin açılışı 
düzenlenen törenle gerçek-
leştirildi. Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, amaçlarının 
Meram’ı daha yaşanabilir bir 
ilçe haline getirmek olduğunu 
söyledi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Birlik ve beraberliği pekiş-
tirmek adına vatandaşlarla 
sık sık bir araya geldiklerini 
dile getiren Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli; 
“Vatandaşlarımızın düğün ve 
cenazeleri başta olmak üzere 
tüm acı ve tatlı günlerinde 
yanlarında olmaya çalışıyoruz” 
dedi. n HABERİ SAYFA 10’DA

MHP Ge-
nel Başkan 
Yardımcısı ve 
Konya Millet-
vekili Mus-
tafa Kalaycı, 
kamuda kadro 
alamayan taşeron işçiler, 4/B’li, 
vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici 
statüde çalışanların kadroya 
geçirilmesini kapsayan kanun 
teklifini TBMM’ye sundu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE
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Gençlerle yükseleceğiz
GİV Konya Şubesi, 

ihracatı artırmak, üretimi 
teşvik etmek, genç 

girişimcileri desteklemek 
amacıyla çeşitli faaliyetler 

yürütüyor. GİV Konya 
Şube Başkanı Fatih 

Ceylan, bu hedefleri 
gerçekleştirirken 

gençlere vurgu yapıyor

İHRACAT BİZİM İÇİN 
OLMAZSA OLMAZ’

GİV Konya Şube Başkanı Fatih 
Ceylan, ülke ekonomisine katkı 
sağlamak amacıyla çeşitli çalışma-
lar yürüttüklerini anlattı. Bu noktada 
ihracatı önemsediklerini dile geti-
ren Ceylan, “Derdimiz girişimcili-
ğin desteklenmesi ve ihracatın artı-
rılması. İhracat bir ülkenin olmazsa 
olmazıdır. Derdimiz ihracatı artır-
mak, girişimciliği desteklemek” 
dedi.

‘ÜLKEMİZİN UMUDU 
GENÇLERİMİZDİR’ 

‘Gençler bizim için olmazsa olma-
zımız” diyen Ceylan, “Bizim için 
gençlik gelecek demek. Gelecek 
yarın demek. Yarın umut demek. 
Biz gençlerimize umut bağladık. 
Bu gençler ailelerin şirketlerin, vak-
fımızın ve ülkemizin geleceği bu 
gençler. Eğer gençler doğru yetiş-
tirir ve doğru yönlendirirse, ülkenin 
umudu bu gençler” diye konuştu.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘İşimizin temelinde güven duygusu var’ 50’den fazla ülkeye ihracatı yapılıyor
Ülke ekonomisinde otomotiv sek-
törünün payı özellikle son yıllarda 
ciddi manada arttı. Sektörün bir 
alanını oluşturan oto bakım ve 
onarım hizmetleri, araçların ve 
insanların sağlığı açısından 
hayati önem taşıyor. Fiat ve 
Alfa Romeo marka araçların 
bakım ve onarım hizmetleri 
alanında hizmet veren 
Konfiat’ın Genel Müdürü 
Ali Ulvi Kılıcı oto bakımı-
nın önemini anlattı.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Tuzluluk oranı ile 
dünyadaki ender 

göllerden biri 
olan Tuz Gölü’nde 

hasadı yapılan on 
binlerce ton tuz, 50’yi 

aşkın ülkeye satılıyor. 
Tuz Gölü’ndeki Koyuncu 

Tuz İşletmeleri Genel 
Müdürü Ömer Çetiner, 

gölden alınan yüksek saflık 
oranına sahip tuz hasadının 

devam ettiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Malzeme yok,
fiyat yüksek!
Döviz kurunun yükselmesi piyasada birçok ürünün fiyatlarında 
artış yaşanmasına neden oldu. Özellikle hammaddesi veya 
tamamı ithal edilen ürünlerde baş gösteren bu artış, birçok sektörü 
sekteye uğratıyor. Bu sektörlerden biri de sağlık sektörü. 
Sağlığımızın önemli unsurlarından olan ‘Diş’ sağlığı tedavisi 
bugünlerde oldukça pahalı. SGK kapsamına girmeyen diş 
tedavileri için özel diş hekimine muayene olmak durumunda kalan 
hastaların cebi yanıyor. Sektör, malzeme temininde de
zorluk yaşıyor.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Fatih Ceylan
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Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, “ Tek derdimiz girişimciliğin desteklenmesi ve 
ihracatın artırılması. İhracat bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Derdimiz ihracatı artırmak, girişimciliği desteklemek” dedi 

‘Derdimiz ihracatı artırmak!’
Yaklaşık 2 yıldır faaliyet gös-

teren Girişimci İşadamları Vakfı 
Konya Şubesi bir taraftan girişim-
cilerin elinden tutarak onları iş ha-
yatına yönlendirmeye çalışırken; 
diğer yandan da işadamlarının tica-
ri faaliyetlerini geliştirmeye dönük 
eğitsel çalışmalar yapıyor. Girişimci 
İşadamları Vakfı (GİV) Konya Şube 
Başkanı Fatih Ceylan, vakfın kuruluş 
amacını, yapılan faaliyetleri ve gele-
ceğe dönük hedeflerini anlattı. 

GİV DEVLETİN VE 
MİLLETİN YARARINA OLAN 

HER PROJEDE VARDIR
Türkiye’yi ilgilendiren her türlü 

ekonomik mesele ile ilgili incele-
melerde bulunarak çözüm önerileri 
sunmak amacıyla 10 Ekim 1996’da 
kurulmuştur diyen Girişimci İşa-
damları Vakfı (GİV) Konya Şube 
Başkanı Fatih Ceylan, “ Girişimci 
İşadamları Vakfı, Türkiye genelinde 
farklı sektörlerde faaliyet gösteren 
girişimci ve işadamlarının koordi-
nasyonunu ve iş birliğini sağlamak, 
girişimciliği yaymak-desteklemek-ö-
zendirmek ve Türkiye’yi ilgilendiren 
her türlü ekonomik mesele ile ilgili 
incelemelerde bulunarak çözüm 
önerileri sunmak amacıyla 10 Ekim 
1996’da kurulmuştur. Girişimci 
İşadamları Vakfı, iktisadi hayatın 
ahlaki temelde şekillenmesine üye 
işletmelerin ve ülkemizin rekabet 
gücünü arttırmak amaçlı, haksızlık-
ların giderilmesi için mücadele ve-
ren, rehberlik ve öncülük görevine 
uygun hareket ederek; Türkiye’nin 
hedeflerinin, stratejik planlarının, 
politikalarının, mevzuatlarının ve 
uygulamalarının yanı sıra potansiyel 
pazarları, sektörleri, yerel ve global 
ekonomik gelişmeleri analiz eder 
ve ülke kaynaklarının daha etkin ve 
verimli kullanımına yönelik görüş ve 
tavsiyeleri yetkili mercilerle paylaşır. 
Kuruluşların kurumsal altyapılarının 
güçlenmesi, uluslararası standart-
lara kavuşması, iş etik kurallarının 
benimsenmesi konularında destek 
verir ve rehberlik yapar.Demokrasi, 
insan hakları, tüketici hakları ilişki-
lerinin ülkemizde tam geçerlilik ka-
zanmasına yönelik çalışmalar yapar.
İş dünyasının bir temsilcisi olarak 
yapıcı bir anlayışla alternatif çözüm-
ler üretmek ve ekonomik politika-
ların oluşmasına katkıda bulunur. 
Girişimci İşadamları Vakfı devletin 
ve milletin yararına olan her proje-
de vardır. Tamamen Sivil Toplum 
Kuruluşu olarak vakıf kültürü ile 
çalışmaktadır.Vakfımız. Bir vakıf na-
sıl yönetilir ise bizler de vakfımızı o 
şekilde yönetmeye gayret ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

GENÇLER BİZİM İÇİN 
OLMAZSA OLMAZIMIZDIR 

Girişimci İşadamları Vakfı için 
gençlerin olmazsa olmazı olduğuna 
dikkat çeken Ceylan, “Gençler bi-
zim için olmazsa olmazımız. Benim 
gençlere ne kadar değer verdiğimi 
Vakfımızda bulunan genç arkadaş-

larımız biliyorlar. Bizim için gençlik 
gelecek demek. Gelecek yarın de-
mek. Yarın umut demek. Biz genç-
lerimize umut bağladık. Bu gençler 
ailelerin şirketlerin, vakfımızın ve 
ülkemizin geleceği bu gençler. Eğer 
gençler doğru yetiştirir ve doğru 
yönlendirirse, ülkenin umudu bu 
gençler. Gençleri doğru yönlendir-
mek anlamında Meslek Liselerinde 
gençlere yönelik gençlik kuruluşu-
muz Genç GİV ile beraber Konya’da 
bulunan 3 Meslek Lisesinde İlk Ders 
Girişimcilik adı ile yaptığımız ders-
lerle çalışmalarımıza bu yıl başladık. 
Şimdi Meslek Yüksek Okulu için 
üniversitemiz ile görüşüyoruz. Bir-
de Teknik Bilimler Meslek Yüksek 
Okulunda çalışma yapacağız. Yine 
bu çalışmalardan birkaçını yurtlarda 
yapacağız. Gençlerin girişimciliğe, 
üretime, sanayiye ve doğrudan eko-
nomiye katkıda bulunacak alanlara 
girmeleri ile gençlerimizi cesaretlen-
meyi ve yönlendirmeye çalışıyoruz. 
Gençlik bizim her şeyimiz. Gençliği 
olmayan bir milletin yarını olamaz. 
Gençliği olamayan bir milletin ge-
leceği olmaz. Yine gençliği olmayan 
milletin Vakfının da geleceği olamaz. 
Onun için gençlerle ile ilgili olan ça-
lışmalarımıza hassasiyet ile devam 
ediyoruz. 30 ülkeden Konya’da eği-
tim gören 60 misafir öğrencimiz var. 
Bu misafir öğrencileri kendi işadam-
larımız ile buluşturuyor.Gençlerimiz 
ile kaynaştırıyor ve 4 yıl sonra ülke-
lerine döndüklerinde onların kendi 
aralarında bir hukuklarının olmasını 
istiyoruz.Gençlerin sanayiye en-
tegrasyonunu sağlıyoruz. Gençleri 
dil ile ilgili sıkıntı yaşayan firmalara  
tercüman olarak gitmelerini sağ-
lıyoruz. Gençlerin yaz döneminde 
yada boş vakitlerinde üyelerimizin 
yanında staj yapmalarını sağlıyoruz. 
Hem misafir öğrenciler için. Hem de 
Meslek Liselerinde eğitim alan öğ-
renciler için. Yine bizlere başvuran 
gençleri stajlarını yapmalarını için 
işadamlarımızın yanına gönderiyo-
ruz. Bu şekilde öğrencilerin sanayiye 
ve üretime entegrasyonu artsın diye 
yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

300 GİRİŞİMCİYİ EĞİTTİK 
Girişimci İşadamları Vakfı olarak 

kuruldukları iki yıllık süre içerisinde 
300 girişimciye eğitimler verdik-
lerini belirten Ceylan, “ Girişimci 
İşadamları Vakfı Konya Şubesi ku-
rulduğundan günden beri 300 ci-
varında girişimci kursiyeri eğitti. Bu 
eğittiğimiz girişimci kursiyerlerimi-
zin KOSGEB desteği almasına ara-
cılık ettik. KOSGEB desteği alan bir 
kısım kursiyerin kendi ayakları üze-
rinde durduğunu şirket kurduğunu 
ve çalışmaya başladığını gördük. 
Bu kursiyerlerimizi ziyaret ediyoruz. 
Hukukumuzu sürdürüyoruz. Üyele-
rimiz ve vakfımız gelen misafirleri-
miz arasında oluşturduğumuz gönül 
bağı vakfımız için oldukça önemli. 
GİV olarak şuanda takip ettiğimiz iki 
ürün hayata geçmiş durumda” dedi.

KOP VE MEVKA İLE BİRLİKTE 
PROJELER YÜRÜTÜYORUZ

Girişimci İşadamları Vakfı olarak 
KOP VE MEVKA olarak projeler yü-
rüttüğüne dikkat çekerek, “ KOP ile 
birlikte yaptığımız, TEKNOKENT’in 
proje desteği verdiği ve bizim de 
yürütücü olarak devam ettiğimiz 
KOP’TA Girişim isimli projemiz var. 
KOP Bölgesinde Girişimcilik kültürü-
nün yaygınlaştırılmasını sağlamak, 
yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileş-
mesine fırsat tanımak, Girişimcilik 
ekosistemini güçlendirmek, Giri-
şimcileri yatırımcılarla buluşturmak 
ve Girişimcilerin ulusal/uluslararası 
pazarlarda yer almalarının teşvik et-
mektir. KOP’TA Girişim Programı, 
hayata geçmeyi bekleyen teknolojik, 
sosyal projesi olan veya halihazırda 
ürün geliştirmiş ve yatırımcı arayan, 
yaratıcı iş fikirleri/ürünleri ile başvu-
ran girişimcilerin, atanan İş Rehberi 
katkısıyla geliştirme, iş planı hazır-
lama, ticarileştirme, yatırımcı ile bu-
luşma imkanına kavuşacağı ve sonu-
cunda en yüksek puanı alan 5 (beş) 
Girişimci ekibin yatırımcılara sunum 
yapma şansı elde edeceği ve nakdi 
ödül alacağı bir programdır. Bizler 
projesi olan herkesin projesini ül-
kemize kazandırması için yoğun bir 
çalışmaya imza atıyoruz.Yine MEV-

KA’dan bir proje desteği aldık. Bu 
destek ile üyelerimize kendi işyerle-
rinde hocalarımız yarım gün eğitim-
ler veriyor. İsraf nasıl önlenir. Üretim 
nasıl artırır vb. konularda eğitimler 
veriyor” ifadelerini kullandı.

AMACIMIZ İHRACATI ARTIRMAK, 
GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEMEK
Girişimci İşadamları Vakfı ola-

rak amaçlarının ihracatı artırmak ve 
girişimciliği destelemek olduğun-
da dikkat çekti. Ceylan, “ Girişimci 
İşadamları Vakfı olarak girişimci-
lerimizin yanında iş adamlarımıza 
yönelik çalışmalara da imza atıyoruz. 
Bu kapsamda üyelerimiz ile birlikte 
yurtdışı iş gezileri, iş görüşmele-
ri düzenliyoruz. Yurtdışında gelen 
misafirlerimizi vakfımızda ağırla-
yarak üyelerimiz ile ticaret köprüsü 
kurmalarını sağlıyoruz. Vakfımızın 
Konya Şubesinin internet sitesini 
Türkçe,İngilizce ve Arapça olarak 
hazırladık ve yakın zamanda yayına 
başlayacak. Derdimiz üyelerimizin 
çalışmalarını tanıtmak ve vakfımı-
zın tanıtımına katkı sağlamanın yanı 
sıra girişimciliğin desteklenmesi 
ve ihracatın artırılması. İhracat bir 
ülkenin olmazsa olmazıdır. Derdi-
miz ihracatı artırmak, girişimciliği 
desteklemek. Belirlediğimiz iki ana 
hedef doğrultusunda çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Üyelerimizin ve 
birinci derece yakınlarının İngilizce 

sorunlarını çözme amacı ile ücretsiz 
İngilizce kursları düzenliyoruz. Kurs-
larımız ile kademe kademe ilerledik-
ten sonra, yurtdışında eğitim almak 
isteyenlerin önünü açıyoruz. Eğer 
ihracat yapacaksanız dil zaruri yeti 
var. Bu zaruri yeti ortadan kaldırma-
nız gerekiyor. İhracatçımızın önünde 
ne engel var ise onları kaldırmak için 
çalışıyoruz. Önemli olan daha çok 
ihracat ve girişimci bunlar birbirini 
destekleyen durumlar. Kendi adımı-
za hazırladığımız ve önümüzdeki ay-
larda çıkacak dergimiz ile daha çok 
girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz” 
dedi.

Son dönemlerde ülkemizin eko-
nomisinde yaşanan gelişmeler, bize 
sadece çok çalışmanın faydalı olma-
yacağını, daha çok üretmenin tek 
başına yeterli olmayacağını, daha 
çok ihracatın bizi zengin edebilece-
ğini ama güçlü yapmayacağını öğ-
retmektedir diyen Ceylan, “ Son 
dönemlerde ülkemizin ekonomisin-
de yaşanan gelişmeler, bize sadece 
çok çalışmanın faydalı olmayacağını, 
daha çok üretmenin tek başına ye-
terli olmayacağını, daha çok ihra-
catın bizi zengin edebileceğini ama 
güçlü yapmayacağını öğretmekte-
dir.Daha güçlü olmanın ilk şartı bir 
olmak, birlikte olmak ve omuz omu-
za olmaktan geçmektedir. Evet, “ 
Ekonominin Psikolojisi Bozulmuştur 
“ ancak sadece rakamlar, döviz kuru, 
maliyetler bizim ekonomimizin psi-
kolojisini bozmamıştır.  Ekonominin 
psikolojisi söylentileri, ekonomi kötü 
söylentileri, iş adamları ve sanayi 
kuruluşları için çıkarılan - falanca fir-
ma batmış!,  konkordato  ilan etmiş!, 
iflas erteleme vermiş!gibi söylenti-
lerde etkili olmaktadır. Peygamber 
efendimiz ( S.A.V. ) ; “ Kişiye günah 
olarak duyduğunu aktarması yeter.” 
buyurmuştur. Bugün bizler ticari 
ahlakı, sosyal ahlakı ve Peygamber 
Efendimizin ( S.A.V.) nasihatini dik-
kate almıyor ve söylentilerin ardına 
düşüyor dedikodu yapıyorsak, güç-
süz bir ülke olmak için ekonomisi-
nin batmasına gerek yok demektir. 
Ekonomimizin üzerine kurulduğu 

ahlaki değerli korumazsak, güvenile 
bilirliğimizi yitirirsek, birbirimizi zor 
durumda gibi göstererek buradan 
kendimizi kurtarmaya çalışırsak hep 
beraber batarız.Ülke ekonomisi-
nin ve bir sanayicinin zor durumda 
olduğunu söyleyerek, tahsilatlara, 
ödemelere mazeret üretmek, ken-
dini kurtarmak için memleketi ve 
içinde bulunduğun şehri hatta bu 
şehrin sanayici ve tüccarını hiç bir 
sıkıntı olmasa bile ekonomik krizin 
içine sokacaktır. Ülkenin geleceğine 
zarar verecektir. Evet, “ Ekonomi-
nin Psikolojisi Bozuk “ ama bunu 
kendi ellerimizle yapıyoruz. Ticari 
ahlakı bir kenara bırakıyor, yalana 
ve dedikoduya aracılık ediyoruz. “ 
Ayağını yorganına göre uzat “ ata-
sözünü unuttuğumuzu, dikkate al-
madığımızı fark ediyor, daha zengin 
olma hırsımız ve daha lüks yaşama 
arzumuz yüzünden ticaret ahla-
kını ayaklar altına alıyoruz. Geçici 
dünya nimetlerinin ardına düşüyor, 
parayı bizim kazandığımızı zannedi-
yor,  hata yapıyoruz” dedi. Gelecek 
nesillerimize güçlü ve müreffeh bir 
Türkiye bırakmak için ayakları yere 
basan ticaretler yapması gerektiği-
ne dikkat Çeken Ceylan, “ Gelecek 
nesillerimize güçlü ve müreffeh bir 
Türkiye bırakmak için ayakları yere 
basan ticaretler yapmalı, gelir gider 
dengemizi gelişen ekonomik şartla-
ra göre yeniden belirlenmeli, kendi 
hesapsızlığımızı başka firmaların zor 
durumlarına veya ekonomik krize 
bağlamamalı, dolayısı ile krizi de-
rinleştirmemeli, ekonomimizin psi-
kolojisini daha fazla bozmamalıyız.
Zira bilinmesi gerekir ki aynı gemide 
yolculuk yapıyoruz. Gemiye vurulan 
her darbe sonunda bizi etkileyecek-
tir.Bizler sadece bu dünyada  zengin 
olmak için çalışan kasasını kesesini 
doldurmanın derdinde olan işadam-
ları olamayız.  Daha çok vergi vere-
cek ülkemizin geleceğe yapılan yatı-
rımları desteklerken, daha çok Zekât 
vererek dünyanın neresinde olursa 
olsun mazluma umut olacağımızın 
bilincinde olmalıyız” ifadelerini kul-
landı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Fatih Ceylan

GİV Konya Şubesi, ihracatı artırmak, üretimi teşvik etmek, genç girişimcileri desteklemek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyor.
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Şerife Akkanat İlkokulu’ndan AYD’ye teşekkür
Şerife Akkanat İlkokulu Mü-

dür Yardımcısı Tevfik Eraslan ve 
Ana Sınıfı Öğretmeni Feyza Işık, 
okullarına yaptığı desteklerden 
dolayı AYD’yi ziyaret ederek, fir-
ma yetkilerine teşekkür belgesi 
takdim etti. Sosyal sorumluluk 
çalışmalarına ara vermeden 
devam eden Aydınlar Yedek 
Parça(AYD)’ye bir teşekkür de, 
kendilerine verdiği destekten 
dolayı Şerife Akkanat İlkokulu’n-
dan geldi.  Şerife Akkanat İlko-
kulu Müdür Yardımcısı Tevfik 
Eraslan ve Ana Sınıfı Öğretmeni 
Feyza Işık, AYD’yi ziyaret ede-
rek firmanın Genel Müdür Yar-
dımcısı Halil Yavuz’a teşekkür 
plaketi verdi.  Ziyarette konuşan 
Müdür Yardımcısı Tevfik Eraslan 
ve Öğretmen Feyza Işık, AYD’ye 
okullarına yaptığı desteklerden 

dolayı teşekkür ederek, “Kon-
yamızın en önemli firmaların-
dan AYD’ye okulumuza yaptığı 
katkılardan dolayı minnettarız. 
Böyle firmalarımızın sayısının 
artması en büyük temennimiz. 
Hem ülke ekonomimize yaptığı 
katkılar, hem sosyal sorumluluk 
projelerinde yer almaları örnek 
olacak bir durum. Bu kapsamda 
tüm firma yöneticilerine teşek-
kür ediyor, başarılarının devamı-
nı diliyoruz” dedi.  

Ziyaretten memnun kaldığı-
nı dile getiren AYD Genel Müdür 
Yardımcısı Halil Yavuz da, “Eği-
tim bizim için çok önemli. Birçok 
eğitim projesinde yer almaya 
gayret gösteriyor, geleceğimi-
zin teminatı olan çocuklarımızın 
yanında yer almaya çalışıyoruz. 
Önemli bir okulumuzun da bu 

kapsamda bize yaptığı ziyaret-
ten dolayı çok memnum olduk. 
Şerife Akkanat İlkokulu Müdür 
Yardımcısı Tevfik Eraslan ve 
Ana Sınıfı Öğretmeni Feyza Işık 

hanımefendilere ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ediyor, çalışma-
larında başarılar diliyoruz” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bö-
lümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge 
Afşar: “Enflasyonla mücadele sabır 
ister. Bu sabrın sıkı para ve maliye 
politikaları ile desteklenmesi gere-
kir. Bu yüzden siyasi otorite, Mer-
kez Bankası ve toplumun müca-
delede birlikte ve yan yana olması 
sonucun olumlu olmasına katkıda 
bulunacaktır. Bu indirim ve daya-
nışma Ekim ve Kasım ayı enflasyon 
rakamlarında kendini gösterecek-
tir.  Geçtiğimiz günlerde Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak tara-
fından açıklanan“Enflasyonla Top-
yekûn Mücadele Programı” kapsa-
mında Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Bilge Afşar değer-
lendirmelerde bulundu.Ekonomi 
içerisinde yer alan bütün aktörle-
rin ve karar vericilerin enflasyonla 
mücadelede birlikte hareket etmesi 

gerektiğini belirten Afşar, enflas-
yonla mücadele paketinin sonuna 
kadar desteklenmesi gerektiğini 
vurguladı.

“EKİM VE KASIM AYI 
ENFLASYONLARINA OLUMLU 
YANSIMALARI OLACAKTIR”

Doç. Dr. Bilge Afşar, “Türkiye, 
cumhuriyetin ilanından günümüze 
enflasyon sorununu yaşamış ve de-
neyimlemiştir. Enflasyonla müca-

dele sabır ister. Bu sabrın sıkı para 
ve maliye politikaları ile desteklen-
mesi gerekir. Siyasi otorite, Merkez 
Bankası ve toplumun mücadelede 
birlikte ve yan yana olması olum-
lu sonucu hızlandıracaktır. Aynı 
doğrultuda iş dünyasından bek-
lenen yüzde 10 oranında indirimi 
önemsemeliyiz. Bu destek piyasa 
beklentilerini olumlu şekilde besle-
yecektir. Fakat bu adımdan olumlu 

sonuç beklerken üreticilerin, şirket-
lerin üretim maliyetini ve enflas-
yonu besleyen unsurları göz ardı 
etmemek gerekir. Ülke genelinde 
de her alanda, teşebbüslerimizin de 
indirim desteğini görmekteyiz. Bu 
indirim ve dayanışmanın Ekim ve 
Kasım ayı enflasyonlarına olumlu 
yansıması muhtemeldir.” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ 

‘Gelişen teknolojiyi iyi 
takip etmemiz gerekiyor’

Kamu Gözetimi Kurumu ta-
rafından Konya SMMM Odasında 
düzenlenen “Sürekli Eğitim ve 
Yeni Raporlama Formatları” ko-
nulu seminer KGK Gözetim Dai-
resi Başkanı Sayın Murat Eskin’in 
katılımlarıyla 23 Ekim 2018 tari-
hinde Salı günü düzenledi. Semi-
ner başlangıcında konuşma yapan 
Konya SMMM Odası Başkanı Se-
yit Faruk Özselek konuşmasında 
“Birçok değişiklik ve dijital dönü-
şüm yanında mesleğimiz dene-
time yönelmeye başlamış olup, 
dönüşümlere ayak uydurmamız 
ve mesleğimizin gelişimi için ken-
dimizi geliştirerek teknolojiyi ve 
gelişmeleri iyi takip etmemiz ge-
rekmektedir.

Bağımsız Denetçiler için sü-
rekli eğitim programımız Cumar-
tesi günü itibari ile başlamış olup 
4 hafta boyunca devam edecektir. 
Temel mesleki konulardan oluşan 
eğitim programımız 56 krediden 
oluşmaktadır. Dileyen tüm ders-
lere, dileyen seçmeli olarak eğitim 
programımıza katılabilmektedir. 
Ayrıca bugün seminerimize ka-
tılan bağımsız denetçiler de se-
minerden 2 kredi alacaklardır” 
diyerek seminerin konusuna ve 
bağımsız denetçiliğin önemine 
dikkat çekti. Başkan Seyit Faruk 
Özselek, “Konya SMMM odası 
olarak gece gündüz demeden fa-
aliyetlerimize güncel eğitimler ve 
seminerler ile devam ediyoruz.  5 
Kasım da başlayacak olan 2019 
yılı Bilirkişilik müracaatına yöne-
lik Bilirkişilik Eğitim kayıtlarımız 
devam etmektedir. Ayrıca 5-7 
Kasım tarih aralığında Konkorda-
to Komiserliği İhtisas Eğitimine 
müracaatlar yoğun bir şekilde de-
vam etmektedir.  Bunların yanın-
da Uygulamalı Muhasebe Mes-
lek Elemanı Kursumuz, SMMM 

Sınavlarına Hazırlık Kursumuz, 
Girişimcilik kurslarımız devam 
etmektedir. Yeni dönem Yüksek 
Lisans Eğitimlerimiz de 3 Kasım 
tarihinde yine Oda hizmet bina-
mızda başlayacaktır.” diyerek oda 
olarak mesleğin ve meslektaşla-
rın eğitimi ve gelişimi için gerekli 
kursları düzenlemeye devam et-
tiklerini belirtti.

Başkan Özselek’in konuşma-
sının ardından açılış KGK Göze-
tim Dairesi Başkanı Sayın Murat 
Eskin açılış konuşmalarına devam 
etti. KGK Daire Başkanı Murat Es-
kin; 

“Sürekli Eğitim Tebiliği’nin 
yürürlüğe girdiği 4 Kasım 2017 
tarihten bugüne kadar geçen za-
man diliminde kurumumuza olan 
geri dönüşlerden biz gördük ki,  
Sürekli Eğitim Tebliği gerektiği 
gibi anlaşılamadığı bazı konularda 
kafa karışıklığı olduğunu gördük 
ve kurum olarak bu toplantıları 
yapmaya başladık. Biz toplantı-
larımıza ilk olarak 7-8-9 Ağustos 
tarihlerinde Ankara’da Bağımsız 
Denetim Kurslarının temsilcileri 
ile yapmış olduğumuz bilgilen-
dirme toplantıları ile başladık. 
Akabinde de bugün Konya’da dü-
zenlediğimiz gibi iller genelinde 
toplantılarımızı düzenledik. Bun-
dan sonra ki süreçte de eğitimleri-
mizi düzenlemeye devam edece-
ğiz.” diyerek seminerlerini diğer 
illerde de sürdüreceklerini belirtti.

Konya SMMM Odası üyeleri, 
stajyerleri ve Yeminli Mali Müşa-
virlerin yoğun katılımıyla düzen-
lenen seminer Kamu Gözetimi 
Kurumu Uzmanları Sayın Onur 
Aras ve Sayın Gülşah Günay’ın 
sunumlarının akabinde KGK Da-
ire Başkanı ve KGK Uzmanlarına 
plaket takdimi ile başarıyla ta-
mamlandı.  n HABER MERKEZİ 

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamuda kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B’li, vekil, sözleş-
meli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesini kapsayan kanun teklifini TBMM’ye sundu

‘Çalışanlar arasındaki 
eşitsizlik giderilmeli’
MHP Genel Başkan Yardım-

cısı Mustafa Kalaycı, TBMM’ye 
sundukları kanun tekliflerine iliş-
kin yazılı açıklamasında, teklifle-
rin içeriğinin seçim vaadi olarak 
beyannamelerinde yer aldığını 
belirtti.

Kamuda aynı yerlerde ve hiz-
metlerde aynı işi yapmalarına 
rağmen statülerinin farklı olması 
nedeniyle çalışanlar arasında ida-
ri, mali ve sosyal haklar yönünden 
birçok farklılık bulunduğunun 
altını çizen Kalaycı, bu tür uygu-
lamalar sonucunda kamuda gö-
revleri ve nitelikleri aynı olmasına 
rağmen farklı statülere sahip çalı-
şanlar arasında ücret adaletine ve 
sosyal eşitliğe ulaşmanın imkan-
sız hale geldiğini savundu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 
Kalaycı, bu durumun, anayasa 

ile güvence altına alınan eşitlik ve 
adalet ilkelerine aykırı olduğunu, 
çalışanların motivasyonunu ve 
çalışma barışını olumsuz etkile-
diğini vurgulayarak, “Milli Eğitim 
Bakanlığında norm kadro sonucu 
ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının 
kadrolu öğretmen istihdamıyla 
kapatılamaması hallerinde sözleş-
meli öğretmenler istihdam edil-
mektedir. 

Devletin ihtiyaca yeterli kad-
ro ihdas etmemesi, bu nedenle 
kadrolu öğretmen istihdam ede-
mez duruma düşmesi ve bu açı-
ğı karşılamak üzere, yeni sorun 
ve eşitsizlikler yaratacak şekilde 
sözleşmeli öğretmenliği asli bir 
istihdam şekline çevirmesi kabul 

edilemez.” değerlendirmesinde 
bulundu.  Devletin asli görevle-
rinden birinin de aile birliğinin 
korunması olduğunu belirten Ka-
laycı, eş durumu nedeniyle yer 
değiştirme hakkının bulunma-
masının ailelerin parçalanması-
na, Anayasa’nın 41. maddesinde 
düzenlenen ailenin korunması ve 
çocuk haklarının kullanılmasının 
önüne geçilmesine neden oldu-
ğunu kaydetti.

Kalaycı, kamu görevlilerinin 
eş durumu, aile birliğinin sağlan-
ması ve sağlık özrü nedeniyle ta-
yinlerinin düzenli olarak gerçek-
leştirilmesi, parçalanmış ailelerin 
bir araya getirilmesi gerektiğine 

değindi.
“ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ 
EŞİTSİZLİĞİN GİDERİLMESİ 

AMAÇLANIYOR”
MHP Genel Başkan Yardımcısı 

Kalaycı, bugün, TBMM Başkanlı-
ğına sunduğu 4 kanun teklifinde, 
öğretmenlerin kadrolu olarak ça-
lışması, sözleşmeli öğretmenli-
ğin kaldırılması öngörüldüğünü, 
bunun yanı sıra, aynı yerlerde ve 
hizmetlerde aynı işi yapan çalı-
şanlar arasındaki eşitsizliğin gide-
rilmesini ve kamu hizmetlerinin 
daha etkili ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamanın amaç-
landığını bildirdi.

Böylece, kamu kurum ve ku-

ruluşlarında görev, yetki ve so-
rumlulukları aynı veya benzer 
olan ve aynı unvanı taşımakla 
birlikte farklı statülerde istihdam 
edilen personelin statüsü, mali 
ve sosyal hakları ile diğer hakları 
konusunda farklılıkların ortadan 
kaldırılacağını savunan Kalaycı, 
“Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
seçim beyannamemizde yer alan 
ve kamuda kadro alamayan taşe-
ron işçiler, 4/B’li, vekil, sözleşme-
li, fahri ve geçici statüde çalışan-
ların kadroya geçirilmesi amacıyla 
hazırlanan bu kanun tekliflerinin 
bir an önce yasalaşmasını diliyo-
rum.” ifadelerini kullandı.
n AA

‘Enflasyonla mücadele olumlu yansıdı’

Seyit Faruk Özselek

Mustafa Kalaycı 
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Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi, Karatay Sosyal Hiz-
met Merkezi Müdürlüğü’nü ve Ka-
ratay Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nı 
ziyaret etti.

Karatay Kent Konseyi Kadın 
Meclisi, Karatay Sosyal Hizmet Mer-
kezi Müdürü Ali Şener ve Karatay  

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma  
Vakfı Müdürü Ekrem Güden’i ziya-
ret etti.  Gerçekleştirilen ziyaretler-
de konuşan Karatay Kent Konseyi 
Başkanı Aynur Avşar; Kent Konsey-
leri’nin,  STK’larla ve kamu kurum-
larıyla dayanışma halinde olmasının 
üretilecek çalışmalarda çok önemli 

olduğunu, bu nedenle Karatay Sos-
yal Hizmet Müdürlüğü ve Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı’yla bir araya 
gelmekten dolayı memnuniyet duy-
duklarını ifade etti. 

Böyle ziyaretlerin Kurumların 
birbirlerini tanımaları açısından son 
derece önemli olduğunun altını çi-

zen Başkan Avşar, “Kadın Meclisi 
olarak ayakları yere basan, insan 
odaklı projeler geliştirmeye gayret 
ediyoruz. Meclisimizdeki arkadaşla-
rımızla birlikte bu yönde yapılacak 
tüm çalışmalarda desteğe hazırız” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

Çeltik ve Yunak’ı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
ilçelerde hem sosyal hem de fiziki anlamda önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizdi 

‘Amacımız milletimize 
ve memleketimize hizmet’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe 
ziyaretleri kapsamında Çeltik ve 
Yunak’ta yatırımları inceleyip vatan-
daşlarla bir araya geldi. 

Başkan Altay, Çeltik ziyareti 
kapsamında ilk olarak Çeltik Anado-
lu İmam Hatip Lisesi’nde Medeniyet 
Okulu programına katılarak çocuk-
larla sohbet etti. 

ÇELTİK ÇOK DAHA GÜZEL 
GÜNLERE ULAŞACAK 

Başkan Altay, burada yaptığı 
açıklamada Çeltik Anadolu İmam 
Hatip Lisesi yapımının İl Özel İdare-
si tarafından başlatıldığını ve Büyük-
şehir Belediyesi tarafından tamam-
landığını hatırlatarak, “İlçelerimize 
bir taraftan fiziki belediyecilik proje-
lerini yürütürken bir taraftan da Me-
deniyet Okulu ve Bilim Tırımız ile 
çocuklarımızın ufkunu açacak işler 
yürütüyoruz.

Gece gündüz demeden elimiz-
den gelen hizmeti yapmaya çalışı-
yoruz. Şu anda da sizlerleyiz ve isti-
şare ediyoruz. Önemli olan birlik ve 
beraberlik içerisinde hareket etmek. 
Bizim amacımız milletimize, mem-
leketimize hizmet etmek. İnşallah 
bu yatırımlarla Çeltik çok daha güzel 
günlere ulaşmış olacak” ifadelerini 
kullandı. 

BAŞKAN ALTAY YUNAK 
ESNAFINI ZİYARET ETTİ İLÇE 

HALKIYLA BULUŞTU 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Çeltik’in 
ardından Yunak’a geçerek pazar ye-
rinde esnafı ziyaret etti, ilçe halkıyla 
bir araya geldi. 

Başkan Altay, bugüne kadar Yu-
nak’ta çok güzel hizmetlerin hayata 
geçtiğini belirterek, “Yunak’a 5 yılda 

toplam 90 milyon liranın üzerinde 
yatırım gerçekleştirildi. Bu tutar ilçe 
belediyemizin 10 yıllık bütçesine be-
deldir. Büyükşehir Belediyesi olarak 
bu bedeli Yunak’ta hizmete dönüş-
türdük. Prestij caddeler, mahalle 
yolları, kapalı halı sahalar ve KO-
MEK’lerle birlikte Yunak’ı da metro-
pol bir ilçe yapma konusunda hızla 
çalışıyoruz” dedi. 

KOMEK HEM MESLEK SAHİBİ 
YAPIYOR HEM DE SOSYAL 
HAYATA KATKI SAĞLIYOR 

Yunak programı kapsamında 

KOMEK Dönem Açılışı programına 
da katılan Başkan Altay, KOMEK’le-
rin Yeni Büyükşehir Yasası’nın 
ardından ilçelerde hizmete giren 
önemli değerlerden birisi olduğuna 
vurgu yaptı. Altay, KOMEK’in bir 
taraftan meslek edindirme hizmeti 
verirken bir taraftan da sosyal haya-
ta önemli kaktı sağladığını ifade etti. 

YUNAK’TA YOL ÇALIŞMALARINA 
30 MİLYON LİRA HARCANDI 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ın Yunak 
programının son durağı Büyükşehir 

Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlı-
ğı 2. Bölge Şefliği ziyareti oldu. Baş-
kan Altay, “Özellikle yolların iyileşti-
rilmesi bizim önceliğimiz. Yunak’ta 
son 5 yılda yaklaşık 30 milyon liralık 
bir bedel harcayarak hem prestij 
cadde hem de mahalle yollarının 
iyileştirilmesi gerçekleştirildi. Pres-
tij caddemiz tamamlanmak üzere. 
Mezbahane yapımı için de KOP ile 
bir anlaşma yapıldı. İnşallah mezba-
hanenin ihalesini de en kısa sürede 
yapacağız” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘İnsan odaklı projeler geliştiriyoruz’

Döviz kurunun yükselmesi ‘diş sağlığı’ sektörünü de etkiledi. Malzeme fiyatlarının artışına bağlı olarak SGK kapsamına 
girmeyen diş tedavileri için özel diş hekimine muayene olmak durumunda kalan hastaların cebi adeta yanıyor

Diş tedavisi cep yakıyor!
Döviz kurunun yükselmesi 

piyasada birçok ürünün fiyatların-
da artış yaşanmasına neden oldu. 
Özellikle hammaddesi veya ta-
mamı ithal edilen ürünlerde baş 
gösteren bu artış, birçok sektörü 
sekteye uğratıyor. Bu sektörlerden 
biri de sağlık sektörü. Sağlığımızın 
önemli unsurlarından olan ‘Diş’ 
sağlığı tedavisi bugünlerde oldukça 
pahalı. SGK kapsamına girmeyen 
diş tedavileri için özel diş hekimine 
muayene olmak durumunda kalan 
hastaların cebi yanıyor. Çünkü diş 
tedavisinde kullanılan malzemele-
rin neredeyse tamamı ithal edili-
yor. Döviz kurundaki artış nedeniy-
le malzemelerin pahalanması, diş 
hekimlerinin fiyat politikalarına da 
yansıyor. Dövize bağlı olarak geçen 
yıla oranla yüzde 50’den fazla fiyat 
artışı yaşanmasını malzeme teda-
rikçileri ve diş hekimlerinin vatan-
daşlara anlatması ise oldukça zor 
oluyor. 

TÜRKİYE’DE ÜRETİM YOK!
Diş tedavisinde kullanılan mal-

zemelerin neredeyse tamamı ithal 
ediliyor. Türkiye son yıllarda me-
dikal malzemelerinde belli başlı 
ürünler üretse de, diş tedavisin-
deki malzemelerin üretimi henüz 
yapılamıyor. Bu da malzemelerin 
fiyatının dövize endeksli olmasına 
neden oluyor. Konuyla ilgili bilgiler 
veren Konya Diş Deposu Satış Pa-
zarlama Sorumlusu Ömer Özarma-

ğan, diş tedavisinde kullanılan mal-
zemelerin ithal edildiğini özellikle 
Almanya, Fransa gibi Avrupa ül-
kelerinden bu malzemelerin temin 
edildiğini söyledi. “Türkiye’nin bu 
tür malzemeleri üretmesi için bir 
girişim yok” diyen Özarmağan, de-
mirbaş bazı laboratuar malzeme-
leri üretilse de diğer malzemelerin 
temininin ithal yolla yapıldığına 
vurgu yaptı. Malzemeleri tedarikçi 
firmalar yoluyla elde ettiklerini dile 
getiren Özarmağan, “Tedarikçi fir-
malar da bu malzemeleri dışarıdan 
alıyor. Malzemelerin fiyatlarının 
artması hem bize yansıyor hem 
de hekimlere yansıyor. Bu durum 
istenmedik olaylara neden oluyor. 
Biz tedarikçiden malzemeyi daha 
pahalı alıyoruz dolayısı ile hekime 
daha pahalı satıyoruz. Biz hekime 
yansıtınca hekim de mecburen 
hastalara yansıtıyor. Bu durum zin-
cirleme devam ediyor. Dolar kuru 
ne kadar artmışsa fiyatlar o oranda 

artmış oluyor. Çünkü malzemeler 
ithal olarak dışarıdan alınıyor. Ama 
fiyattaki bu artışı vatandaşlara an-
latmakta hem biz hem de hekimler 
zorluk yaşıyor” dedi. 

BAZI MALZEMELERİN 
TEDARİĞİNDE SORUN YAŞANIYOR

Fiyatların artmasına bağlı ola-
rak diş tedavisinde kullanılan bazı 
malzemelerin tedarikinde de so-
runlar yaşanıyor.

Birçok sektörde yaşanan “Fır-
satçılık” veya “Stokçuluk” sorunu 
bu sektör için geçerli olmasa da, 
fiyatların büyük oranda artmış 
olması malzeme alımını güçleş-
tiriyor. Konuyla ilgili Özarmağan, 
“Bazı malzemeleri bulmakta zor-
luk yaşıyoruz. Malzemeyi bulsak 
da rakamlar arttığı için para olma-
yınca malzemeyi alamıyorsun. Bu 
nedenle malzeme tedarikinde de 
bazı sorunlar yaşıyoruz” değerlen-
dirmesinde bulundu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ömer
Özarmağan

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ilçe ziyaretleri kapsamında Çeltik ve Yunak’ı ziyaret etti.

‘Gayemiz yaşanabilir, 
müreffeh bir Meram’

Konya’nın iklim şartları se-
bebiyle en zorlu bölgelerinin ba-
şında gelen Gödene’ye Meram 
Belediyesi tarafından yapımı ger-
çekleştirilen ‘Kapalı Pazar Yeri’nin 
açılışı düzenlenen törenle gerçek-
leştirildi. Törene Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekili Mithat 
Büyükalim, Meram Kaymakamı 
Resul Çelik, Ak Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular, Ak Par-
ti Meram Gençlik Kolları Başkanı 
Mustafa Selman Avcı, Meram 
Muhtarlar Derneği Başkanı Ali 
Ermiş, Selçuklu Muhtarlar Der-
neği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, 
Bem-Bir Sen Konya Başkanı Sait 
Közoğlu ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. 

Daha sonra söz alan Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru da 
başkanlık görevini yürüttüğü 4.5 
yıllık süre zarfında muhtarlar, be-
lediye meclis üyeleri ve kayma-
kamlık başta olmak üzere tüm 
kurumlar ve ekibiyle birlikte daha 
güzel ve daha müreffeh bir Me-
ram için çabaladıklarını hatırlattı. 
Yollar, tesisler, parklar, kültür ve 
gençlik merkezleri, spor tesisleri, 
pazar yerleri ve kentsel dönüşüm 
çalışmalarıyla Meram’a yakışır bir 
şehirleşme gayretinde olduklarını 
söyleyen Başkan Toru, bu amaçla 
devasa yatırımları, plan ve projele-
ri hayata getirdiklerini belirtti. Son 
yıllarda birbiri ardına açılan alışve-
riş merkezlerinin, bizim geleneksel 
pazar yerlerimizi gölgeleyemedik-
lerini belirten Başkan Fatma Toru, 
her türlü ürünün satıldığı, teşhir 
edildiği pazar yerlerinin, milletin 
bire bir iletişim kurduğu sıcak yü-
züyle hizmet sundukları, kültürü-

müzün önemli bir parçası olduğu-
nun altını çizdi. 

Meram’ın her geçen gün daha 
da büyüdüğünü ve geliştiğini ifa-
de eden Başkan Toru, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “2023 vizyonu 
çerçevesinde, Sayın Cumhurbaş-
kanımızın liderliği ve önderliğinde 
büyümenin tüm hızıyla sürdürül-
mesi çalışmaya ve birlik ve bera-
berliğimize halel gelmemesi için 
de  devlete millete sahip çıkmaya 
devam edeceğiz. Beş yıla yakın 
bir süredir sizlere hizmet etmenin 
onurunu tüm Belediye persone-
liyle birlikte yaşıyoruz. Projelendi-
rip, temelini attığımız yerlerin açı-
lışlarını yaparken, ilçemiz Meram 
da yeni tesislere kavuşuyor. Açılışı 
yapılan her tesis, temeli atılan her 
yatırım esasen, ülkemize yapılan 
saldırılara karşı cevabımızdır. Bi-
zim esnafımıza güvenimiz tam. 
Ancak vatandaşların haklarını 
koruyabilmek amacıyla fiyat ve 
kalite denetimlerimiz tüm sıkılığı 
ile devam edeceğinden kimsenin 
şüphesi olmasın.” 
n HABER MERKEZİ

Fatma Toru
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‘Türkiye otizm eğitiminde dünyaya örnek olabilir’
Geçtiğimiz yıl Konya’da hiz-

mete giren Türkiye’nin en bü-
yük, dünyanın sayılı otizm eğitim 
merkezlerinden SOBE (Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim ) Vakfı kısa 
sürede bu alanda önemli yol aldı. 
Selçuklu Belediyesi’nin öncülü-
ğünde inşa edilen merkez, tüm 
Türkiye’den otizmli bireylerin eği-
timi için hizmet veriyor.

Henüz bir yıl önce eğitime baş-
lamış olmasına rağmen hem mer-
kezin fiziki koşullarının geliştiril-
mesinde hem de eğitim kalitesinin 
yükseltilmesinde dikkat çekici bir 
konuma geldiklerini belirten SOBE 
Vakfı genel koordinatörü Psikolog 
Fatma Güllüoğlu Birer, Türkiye’nin 
otizm eğitiminde örnek ülkelerden 
biri olabileceğini söyledi.

Otizmin görülme sıklığının hız-
la ilerlediğine vurgu yapan Fatma 

Güllüoğlu Birer şöyle devam etti: 
“Yapılan araştırmalara göre otizm 
dünyada en hızlı görülme sıklığı-
na ulaşan davranış bozukluğu ra-
hatsızlıklarından biri. 2001 yılında 
her 250 çocukta 1 görülen otizm 
bugün 68 çocukta 1 görülme sık-
lığı oranına ulaştı. Bu tehlikeli ar-

tışın nedenleri genetik, beslenme 
alışkanlıklarındaki değişim gibi bir 
çok açıdan araştırılıyor. Şu aşama-
da kesin olarak bildiğimiz bir şey 
var. O da otizm tedavisinde en iyi 
yöntemin ‘eğitim’ olduğudur. Söz-
konusu eğitim de bireyin kişisel 
özelliklerine, gereksinimlerine, ya-
şına ve kültürüne göre özel olarak 
hazırlanmalıdır ve süreç içerisinde 
ihtiyaç öncelikleri doğrultusunda 
şekillendirilmelidir. Türkiye otizm 
eğitiminde henüz arzu edilen dü-
zeyde değil ancak eğitim kalite-
mizin, eğitimci sayımızın dünya 
ortalamasından çok daha hızlı 
ilerlediğini düşünüyorum. Tüm 
kesimlerin daha fazla desteği ile 
Türkiye otizm eğitiminde dünya-
nın sayılı ülkelerinden biri olabilir.”
“BİLİNÇLENİN, ANLAYIN, ANLATIN, 

DESTEK OLUN”

Otizmin yaygınlaşması ile bir-
likte neredeyse hemen herkesin 
bir yakınına otizm teşhisi koyul-
duğunu belirten Fatma Güllüoğlu 
Birer, “bizim başımıza gelmez” 
anlayışının bir kenara bırakılarak 
otizmin belirtileri, eğitimi ve süreç-
leri hakkında bilgi sahibi olunması 
gerektiğini söyledi. Birçok otizmli 
çocuğun fark edilerek, teşhis ve te-
davilerine başlanmasının ebevey-

nlerin değil bir yakınlarının vesile 
olduğunu anlatan Fatma Güllüoğlu 
Birer şunları anlattı: “Yakın zama-
na kadar ülkemizin birçok yerinde 
otizmli çocuklar için yapılacak bir 
şey olmadığı ve çocuğun farklılı-
ğının karakterinden kaynaklandığı 
düşünülüyordu. Bir akrabanızın, 
komşunuzun çocuğu otizmli olabi-
lir ve bunu fark edebilecek tek kişi 
siz olabilirsiniz.  Bu yüzden doğru 

kaynaklardan, bizim gibi bu alanda 
çalışan kurumlardan detaylı bilgi-
lerin öğrenilmesi artık bir vatan-
daşlık görevidir. Unutmayalım ki, 
otizmde erken teşhis hayati önem 
taşır ve özellikle bebeklik çağın-
da teşhis koymak oldukça zordur. 
Sizin otizm hakkında biraz olsun 
bilgi sahibi olmanız bir çocuğun 
geleceğini kurtarabilir.”
n HABER MERKEZİ

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tara-
fından restoresi yürütülen, Bozkır 
ilçe merkezinde Selçuklu eserlerin-
den olan büyük caminin restoras-
yon çalışmaları tüm hızıyla devam 
ediyor. 

Restorasyon çalışmalarını ye-
rinde inceleyen Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün, çalışmaların 
yılsonuna kadar tamamlanmasını 
beklediklerini ifade etti. Restoras-
yon çalışmaları hakkında yüklenici 
firmadan bilgi alan Başkan Gün, ca-
minin tüm ihtişamıyla yeniden Boz-
kır’a kazandırıldığını vurguladı.  İlçe 
merkezinde bulunan büyük caminin 
restorasyonuyla birlikte restoresi ta-
mamlanan ve restorasyon çalışma-
ları devam eden yapıların ilçenin ta-
rihi dokusunun önemini arttırdığını, 
tarihi yapıların ecdat mirası olarak 
korunmaya devam edileceğini söy-
leyen Bozkır Belediye Başkanı İbra-
him Gün, Bozkır’da restore edilen 
tarihi yapılara değinerek sözlerinde 

şu ifadelere yer verdi, “Bozkır’da 3 
yapımızın restoresi yapıldı, 2 yapının 
da restorasyon çalışmaları devam 
ediyor. 2016 yılında tarihi Selçuklu 
taş köprümüzün restorasyonu, ta-
rihi belediye binamızın restorasyo-
nu ve tarihi Osmanlı çeşmemizin 
restorasyonu tamamlanmıştı. Bu-
gün de 2 camimizin restorasyonu 
devam ediyor. Söğüt mahallemiz-
de bulunan Osmanlılardan kalma 
camimizin ve ilçe merkezinde bu-
lanan Selçuklulardan kalma büyük 
camimizin restorasyonu ise devam 
ediyor. Tarihi yapılarımızda bu denli 
büyük bir restorasyon çalışmalarının 
başlaması ve tamamlanması, tarihi 
miraslarımıza ne kadar önem verdi-
ğimizin göstergesidir. Tarihi yapıla-
rımızın restorasyon çalışmalarında 
emeği geçen Karayolları Genel Mü-
dürlüğümüze, Vakıflar bölge Mü-
dürlüğümüze, Büyükşehir Beledi-
yemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ 

ÇOGEP Projesi polisle 
öğrencileri buluşturdu

ÇOGEP Projesiyle İlçe Proto-
kol Üyeleri İş Uygulama Merkezi 
Öğrencileri İle öğle yemeğinde 
buluştu. ÇOGEP (Çocuk ve Genç-
ler Sosyal Koruma ve Destek 
Programı) projesi kapsamında 
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 
öğrencileriyle,Seydişehir Protoko-
lü ve Emniyet Müdürlüğü Perso-
neli birlikte yemek yedi.

Adile Baysal Kültür Evi’nde 
Kaymakam Aydın Erdoğan, Sey-
dişehir Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürü Aziz Karakuş , 
İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım 
Özdemir, , İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Tahir Kibar’ın katıldığı yemekli 
buluşmada öğrencilerle protokol 

üyeleri yakından ilgilenirken fo-
toğraf çekildi.

Kaymakamlık öncülüğünde, 
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafın-
dan hazırlanan ve Seydişehir Be-
lediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğünün  proje ortağı 
olduğu ÇOGEP etkinlikleriyle po-
lis, ve öğrenci buluşması devam 
ediyor.

 Türkiye genelinde uygulanan 
ve Seydişehir’de  başarıyla sürdü-
rülen ÇOGEP Projesi çalışmaları 
kapsamında çocuk ve gençlerin 
polislerle kaynaşması sağlanırken 
,  ilçe genelinde çeşitli etkinlikler  
ve yarışmalar düzenleniyor.  
n HABER MERKEZİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, “İnsan hakları alanında ‘sessiz dev-
rimler’ gerçekleştirdik. ‘İşimiz insana hizmet’ diyerek eski Türkiye’den kalma sorunlara kalıcı çözümler ürettik” dedi

‘Kalıcı çözüm ürettik’
AK Parti İnsan Hakları Başkan-

lığı tarafından “İşimiz İnsana Hiz-
met” şiarıyla organize edilen “81 İl 
7 Bölge Eğitim Toplantısı”nın ilki 
19-22 Ekim tarihleri arasında Kon-
ya’da gerçekleştirildi. Yerel, ulusal 
ve uluslararası alanlarda insan hak-
larına dair farkındalığın arttırılması 
amacıyla başlatılan eğitim progra-
mının ilk ayağına; İç Anadolu Böl-
gesi; Aksaray, Ankara, Çankırı, Es-
kişehir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, 
Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Niğde, 
Sivas ve Yozgat illerinden AK Parti 
Ana Kademe İl İnsan Hakları Baş-
kanları, Kadın ve Gençlik Kolları İl 
İnsan Hakları Başkanları ve Başkan 
Yardımcıları katıldı.

Uzman eğitmenler, interak-
tif ve modüler eğitim metotlarıyla 
gruplar halinde katılımcılara insan 
hakları temel kavramları üzerinde 
deneyimsel öğrenme çalışmaları ve 
bilgilendirme yaptı. Her gün farklı 
oturumların gerçekleştirildiği eği-
timler, bilgilendirici ve öğretici bi-
çimde uygulandı. Eğitim programı 
farklı ana başlıklar halinde katılımcı 
görüş ve sunumlarıyla tamamlan-
dı. AK Parti İnsan Haklarından So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. 
Leyla Şahin Usta’nın öncülüğünde 
başlatılan eğitim programına; İnsan 
Hakları Başkan Yardımcıları; AK 
Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 
AK Parti Bursa Milletvekili Emine 
Yavuz Gözgeç, Kadın Kolları İnsan 
Hakları Başkanı Nihan Sakal Turna-
taş ve Gençlik Kolları İnsan Hakları 

Başkanı Tarık Hatipler ile Onur Alp 
Başayar ve Yasemin Atasever katı-
lım sağladı.

USTA: TÜRKİYE’Yİ YARINLARA AK 
PARTİ TEŞKİLATIMIZ TAŞIYACAKTIR

Eğitim hakkında değerlendir-

melerde bulunan AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin 
Usta, insan hakları kapsamında 
parti teşkilatlarını bilgilendirmek ve 
farkındalık sağlamak amacıyla yola 
çıktıklarını söyledi. Türkiye’yi her 
alanda layık olduğu statüye kavuş-
turmak için gece gündüz çalıştıkla-
rını vurgulayan Usta, “İktidarımız 
boyunca insan hakları alanında 
‘sessiz devrimler’ gerçekleştirdik. 
‘İşimiz insana hizmet’ diyerek eski 
Türkiye’den kalma sorunlara kalıcı 
çözümler ürettik. Bunu, Sayın Cum-
hurbaşkanımız liderliğinde ilkeli 
kadrolarımız sayesinde başardık. 
Türkiye’yi aydınlık yarınlara dürüst 
ve dinamik AK Parti teşkilatımız ta-
şıyacaktır.” dedi.

Usta, eğitimin içeriğine dair şu 
bilgileri paylaştı: “Dava kardeşleri-
mizle, temel insan hakları anlayışı, 

kavramlar, ülkemizde insan hakları 
alanında sık karşılaşılan durum-
lar, insan hakları alanında ulusal 
ve uluslararası alanda karşılaşılan 
sorunlar hakkında değerlendirme-
lerde bulunduk. Yerelde karşılaşı-
lan sorunları ele aldık. Katılımcıla-
rımızın aktif şekilde görüşlerini dile 
getirdiği bir eğitim oldu. Bundan 
sonrada diğer bölgelerimizde aynı 
formatta eğitimlerimize devam 
edeceğiz. Eğitimler önümüzdeki 
dönemlerde yapacağımız çalışmala-
rımız için önemli bir yol haritası ola-
cak. İlk eğitimimizi gerçekleştirdiği-
miz Konya’da bizlere katkı sağlayan 
Büyükşehir Belediyemize ve İl Baş-
kanlığımıza, teşkilatımıza teşekkür 
ediyorum.” Verimli bir eğitim süreci 
geçirdiklerini kaydeden Usta, eğiti-
me katılan tüm teşkilat mensupları-
na da teşekkür etti. n HABER MERKEZİ 

Bozkır’da Selçuklu eserleri yeniden ihya ediliyor

Fatma Güllüoğlu

Leyla Şahin Usta



Aksaray’da bir kişi arala-
rında arazi meselesi yüzünden 
çıkan kavgada 2 yeğenini av 
tüfeğiyle vurarak öldürdü. Edi-
nilen bilgiye göre, Eskil ilçesine 
bağlı Gümüşdüğün köyünde ak-
şam saatlerinde Hüseyin İ. (58), 
yeğenleri Murat (37) ve Uğur İ. 
(44) ile arazi meselesi yüzün-
den tartışmaya başladı. Tar-
tışma kısa sürede kavgaya dö-
nüşmesi üzerine Hüseyin İ. av 
tüfeğiyle yeğenlerine ateş etti. 
Kafalarından vurulan 2 yeğen 
olay yerinde hayatını kaybeder-
ken, amca Hüseyin İ. av tüfeği 
ile birlikte Eskil İlçe Jandarma 
Komutanlığına teslim oldu. Ci-
nayetin ardından olay yerine 
gelen jandarma ekipleri geniş 
güvenlik önlemleri alarak olay 
yerine emniyet şeridi çekti. Olay 
yerine gelen Cumhuriyet Savcısı 
incelemeler yaparken, Jandar-
ma Olay Yeri İnceleme ekipleri 
de çalışma yaptı. Yapılan incele-
melerin ardından cesetler otopsi 
yapılmak üzere Eskil İlçe Devlet 
Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA
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Beyşehir ilçesinde, meydana gelen trafik 
kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye 
göre, Beyşehir-Seydişehir karayolunda 
seyreden Sadık Şimşek yönetimindeki 32 
SB 042 plakalı otomobil, Çiçekler Mahalle-
si yol ayrımında Hasan Ünlü idaresindeki 
42 CEP 84 plakalı otomobille çarpıştı. 
Kazada, araçlardaki Sadık ve Yasemin 
Şimşek ile Hasan Ünlü yaralandı. Yaralı-
lar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Beyşehir 
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
n AA

Konya’da bir ticari takside 4 kilo 390 gram 
eroinle yakalanan iki şüpheli gözaltına 
alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narko-
tik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 
Antalya’dan Konya’ya uyuşturucu madde 
getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. 
Seydişehir ilçesi yakınlarında, plakası 
belirlenen bir ticari taksiyi durduran polis 
ekipleri, araçta yaptığı aramada, 9 parça 
halinde 4 kilo 390 gram eroin ele geçirdi. 
Araçtaki şüpheliler Mehmet M. ve Seycan 
T. gözaltına alındı.
n AA

Otomobiller çarpıştı
3 kişi yaralandı

Ticari taksiden
kilolarca eroin çıktı

Uyuşturucu ile mücadele kasamında 25 ilde düzen-
lenen uyuşturucu operasyonlarında 159 şüpheli yakala-
nırken, 391,5 kilogram uyuşturucu madde ile bin 90 adet 
uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıkla-
maya göre, Adana, Adıyaman, Antalya, Ardahan, Ankara, 
Artvin, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Diyar-
bakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Hakkari, Hatay, Kayseri 
Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Şırnak ve Van 
emniyet müdürlüklerine bağlı narkotik birimlerince uyuş-

turucu satıcılarına yönelik operasyonlar yapıldı.
Son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda, 159 

şüpheli gözaltına alınırken 391,5 kilogram uyuşturucu 
madde, bin 90 adet uyuşturucu hap, 19 tabanca veya 
tüfek, 4 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satı-
şından elde edildiği değerlendirilen 47 bin 580 lira para 
ele geçirildi. Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün 
geleceğin teminatı gençleri ve çocukları uyuşturucudan 
korumak için her türlü tedbiri almaya devam ettiği vur-
gulandı. n AA

25 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı

Yaşadığı ABD’den Konya’ya gelerek eski karısıyla evlenen kişiyi silahla vurarak 
öldürdüğü öne sürülen saldırgan karakola teslim oldu

ABD’den Konya’ya
cinayet işlemeye geldi!

Konya’da eşi tarafından eve 
kilitlendiği öne sürülen kadın ve 
iki çocuğu, itfaiye merdiveniy-
le kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, 
merkez Meram ilçesi Küçükkova-
nağzı Mahallesi’nde, anne ve iki 
çocuğunun eve kilitlendiği ihba-
rını alan polis ekipleri, harekete 
geçti. Kısa sürede ihbarda belirti-
len adrese ulaşan ekipler, Gülizar 
K’yi, 10 yaşındaki oğlu H.K. ve 5 
aylık kızı Ş.M.K. ile eve kilitlen-
miş halde buldu. Gülizar K. ve iki 
çocuğu, olay yerine gelen itfaiye 

ekiplerince iki katlı evin pencere-
sinden aşağı indirildi. Vücudunda 
darp izleri bulunduğu iddia edilen 
Gülizar K, çocuklarıyla birlikte 
Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne kaldırıldı. Gülizar K’nin 
polise, akşam eşi Hazim K. ile tar-
tıştıklarını, eşinin kendisini dar-
bettiğini, sabah da işe giderken 
evin bütün kapılarını kilitleyip git-
tiğini söylediği öğrenildi. Polisin 
olayla ilgili başlattığı soruşturma 
sürüyor.
n AA

Alınan bilgiye göre, merkez 
Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahal-
lesi Hastürk Sokak’taki bir iş yerine 
giden Halil İbrahim K. (30), eski eşi 
M.A. ile evlenen Hüseyin Alşahin 
(30) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşme-
si üzerine Halil İbrahim K. yanında 
getirdiği silahla Alşahin’e ateş etti. 
Kolundan yaralanan Alşahin, iş 
yerindeki bir odaya sığınmak için 
kaçtı.

Alşahin’in peşinden giden Halil 
İbrahim K. odaya girip silahla bir-

kaç el daha ateş ettikten sonra olay 
yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan 
Alşahin, kaldırıldığı Selçuk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 
müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karakola teslim olan Halil İb-
rahim K. daha sonra emniyet mü-
dürlüğüne götürüldü. Öte yandan 
şüphelinin ABD’de yaşadığı, eski 
karısı M.A. ile evlenen Alşahin ile 
daha önce telefonda tartıştıkları, 2 
gün önce de bu ülkeden Konya’ya 
geldiği öne sürüldü.
n AA

Arazi kavgasında amca
2 yeğenini öldürdü 
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Eve kilitlenen anne ve çocuğu itfaiye kurtardı

Aksaray’da Mamasın Barajı’n-
da balık tutmak isterken kayıkla-
rının batması sonucu boğulan 3 
arkadaş yan yana toprağa verildi. 
Olay, önceki gün Gülağaç ilçesine 
bağlı Çatalsu köyü Mamasın Ba-
rajı’nda meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, balık tutmak için git-
tikleri Mamasın Barajı’nda kayık-
larının batması sonucu kaybolan 
Ahmet Şen (40), Şaban Asal (40) 

ve Dumrul Duru’nun (40) cesedi 
yapılan arama çalışmaların ardın-
dan dalgıçlar tarafından barajda 
bulundu. Ahmet Şen, Şaban Asal 
ve Dumrul Duru’nun (40) cena-
zeleri Somunca Baba Külliyesine 
getirildi. Burada kılınan cenaze na-
mazının ardından cenazeler göz-
yaşları arasında Ervah Kabristanlı-
ğı’nda yan yana defnedildi. 
n İHA

Aksaray’da yol yapım işçileri-
ni taşıyan minibüsün devrilmesi 
sonucu meydana gelen trafik ka-
zasında 2’si ağır 9 işçi yaralandı. 
Kaza, Ortaköy ilçesi Balcı Mahal-
lesi’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Ayhan T. (41) idare-
sindeki yol yapımı işçilerini taşıyan 
68 S 2027 plakalı minibüs, Balcı 
Mahallesi ile Çatın köyü arasında 
sürücünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu yola dev-
rildi. Kazada minibüs sürücüsü 

Ayhan T. ile araçta bulunan Murat 
Ç. (39), Mustafa U. (43), Şaban B. 
(51), Köksal D. (42), Suvat U. (54), 
Adem E. (50), Şenol G. (37) ve Ya-
şar K. (60) yaralandı. Yaralılar olay 
yerine gelen 112 acil yardım ekip-
lerince Aksaray Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Yaralılardan Ayhan T. 
ile Murat Ç.’nin hayati tehlikesinin 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

Barajda boğulan 3 arkadaş
yan yana toprağa verildi 

İşçileri taşıyan minibüs
devrildi: 2’si ağır 9 yaralı 
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Hava Kuvvetleri’nden gölde tatbikat
TÜRK Hava Kuvvetleri’nin 

3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 
konuşlu olan arama-kurtarma ekip-
leri (SAR), Beyşehir Gölü’nde askeri 
uçaktan paraşütle atlayıp kurtarma 
tatbikatı yaptı. 3’üncü Ana Jet Üs 
Komutanlığı’ndaki 135’inci Filoya 
bağlı arama kurtarma ekipleri Tür-
kiye’nin en büyük tatlı su gölü ola-
rak bilinen Beyşehir’de kurtarma 
tatbikatı düzenledi. İlk olarak kıyı-
dan botla giriş yapan kurtarma eki-
bi, senaryo gereği kurtarma yapıla-
cak bölgeyi belirleyip sis fişeği attı. 
Askeri uçaktan önce paraşütle bota, 
sonra da kurtarma timindeki 5 as-
ker paraşütle göle inerek, kurtarma 
tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatın 
yapıldığını fark eden çevredekiler-
de o anların fotoğraflarını çekerek 
ölümsüzleştirmek istedi.  
n DHA

Erken uyarı sistemiyle
250 ton elma ürettiler

Şarampole devrilen TIR’ın
sürücüsü hayatını kaybetti

İki gurup arasında bıçaklı
kavgada 3 kişi yaralandı

Yalıhüyük ilçesinde 2018 yılı 
verilerine göre 2 bin dekar alandan 
250 ton elma elde edildi. Yalıhü-
yük İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lüğünden alınan bilgiye göre, ilçe-
de kurulan erken uyarı sistemi ile 
üreticilere elma iç kurdu ve kara 
leke gibi hastalıkların mesaj ve 
ilan yoluyla üreticilere bildirildiği 
belirtildi. Bu uygulama sonucun-

da pazara uygun kalitede, yüksek 
hastalık ve kurt zararı az olan elma 
üretimi sağlanmasına yardımcı 
olunduğu kaydedildi. İlçede üre-
timi yapılan elmalar iç pazarda, 
meyve suyu fabrikalarında ve iş-
letmesini Yalıhüyük Belediyesinin 
üstlendiği soğuk hava deposunda 
muhafaza edilerek değerlendirile-
ceği öğrenildi.  n AA

Nüfusunun üçte biri organik çilek üretiminden geçimini sağlayan Hüyük’te yetişen yaklaşık 30 
bin ton çileğin büyük bir bölümü üretilir üretilmez Rusya, Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor

Üretildiği gibi
ihracata gidiyor

Aksaray’da kontrolden çıkan 
TIR’ın şarampole devrilmesi sonu-
cu meydana gelen trafik kazasında 
1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Ak-
saray - Ankara Karayolunun 40. 
kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan 
Aksaray istikametine seyreden Ce-
lalettin Ballı (57) idaresindeki 68 
BU 669 plakalı hayvan yemi yük-
lü TIR, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıkarak şarampole dev-
rildi. TIR sürücüsü Celalettin Ballı, 

takla atarak ters dönen aracın al-
tında kalarak sıkıştı. Yoldan geçen 
diğer sürücülerin haber vermesi 
üzerine olay yerine itfaiye ve am-
bulans sevk edildi. Sağlık görevlile-
rinin yaptıkları kontrolde Celalettin 
Ballı’nın hayatını kaybettiğini be-
lirledi. İtfaiye ve sağlık görevlile-
rinin yaptığı çalışmanın ardından 
tırın altından çıkarılan Celalettin 
Ballı’nın cenazesi otopsi yapılmak 
üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi morguna kaldırıldı.
n İHA

Karaman’da iki gurup arasın-
da çıkan taşlı bıçaklı kavgada 3 
kişi yaralandı. Olay, akşam saat 
23.00 sıralarında Hamidiye Ma-
hallesi İbrahim Ökten Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir 
nedenle iki gurup arasında tartış-
ma çıktı. Tartışma kısa süre sonra 
taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Kav-
gada üniversite öğrencisi olduğu 
öğrenilen Ziya D. (19) ile Yıldırım 

D. (21) bıçakla yaralanırken, karşı 
guruptan Eren Y. (19) ise kafasına 
gelen taşla yaralandı. Çevredekile-
rin ihbarı üzerine olay yerine çok 
sayıda polis ve sağlık ekibi sevk 
edildi. Yaralılar ambulanslar ile çe-
şitli hastanelere kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Olaya karıştığı ileri 
sürülen 2 kişi ise polis tarafından 
kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

15 bin nüfuslu Hüyük ilçe-
sinde yetişen yaklaşık 30 bin ton 
organik çileğin büyük bölümü, 
Rusya ve Suudi Arabistan ile 
Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. 
Organik çilek üretiminin son 10 
yılda artığını belirten Hüyük Zira-
at Odası Başkanı Hürriyet Şahin, 
‘’Çileğimiz dar alanlarda üretilir-
ken, şimdi 7 bin dekarlara kadar 
çıktık. Hiçbir ilaç kullanmadan, 
tamamen doğal üretiyoruz. 15 bin 
nüfuslu ilçemizde yaklaşık 5 bin 
kişi, çilek üretiminden geçimini 
sağlıyor” dedi. 

200 bin dekar tarım arazisine 
sahip Hüyük ilçesinde, son yıllar-
da en çok rağbet gören ürün çilek 
oldu. Üretim sahası her geçen gün 
genişletilen çilek, bugün 7 bin 
dekarlık alanda bölgede yaşayan-
ların en önemli geçim kaynağına 
dönüştü. Beyşehir Gölü’ne kıyısı 
olan ilçede, yılda ortalama 30 bin 
ton çilek rekoltesi elde ediliyor. 
Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hür-
riyet Şahin, gölden gelen esin-
tinin çileğe ayrı aroma kattığını 

söyledi. Öğle saatlerinden akşam 
gün batımına kadar gölden esinti 
olduğunu kaydeden Şahin, ‘’Bu 
esinti bizim meyvemizin yanağına 
değdiğinde bunun aromasını artı-
rıyor. Bide biz bunu organik halde 
yetiştirdiğimizde bizim bölgemi-
zin çileğini insanımız ısırdığında 
damakta güzel bir aroma, güzel 
bir lezzet bırakıyor. Bölgede orga-
niklikten şaşmadan, bunun dışına 
çıkmadan çilek üretimi yapıyoruz. 
Bunda bölgemiz arazisinin bakir 
olması ve daha önce kimyasal 
maddelerden etkilenmemiş olma-
sının da büyük bir etkisi var” diye 
konuştu. 

‘ÇİLEK İŞLEME MERKEZİ’ TALEBİ
Bölgeye çilek işleme merkezi 

kurulmasını istediklerini de dile 
getiren Şahin, “Mayıs’ta Akdeniz 
bölgesinin çileği biter, temmuz 
sonunda Danimarka, Finlandiya o 
tarafında biter. Biz şu mevsimde 
dünyada çilek yetiştiren tek böl-
geyiz. Bizim çileğimizin değerinin 
bulmasını istiyoruz. Çiftçi ve işçi-
nin emeğini karşılayacak şekilde 

pazara ulaşması ve  bu bölgede 
bunun gıda sektöründe kullanı-
lacak şekilde işleme merkezinin 
olmasını istiyoruz. Şoklamasını, 
paketlemesini, entegre edilmesini 
istiyoruz burada. Tarladan topla-
yıp, sofraya gidince kadar bunun 
burada yapılmasını istiyoruz” 
dedi. 

Dar alanda yapılan çilek üreti-
minin bugün 7 bin dekara kadar 
çıktığını belirten Şahin, “Çilek, 
son yıllarda hızla yayılan bir ürün. 
Zamanında dar alanlarda iken bu-
gün 7 bin dekara ulaştık. Çilekte 
para sirkülasyonu günü birlik ol-
duğundan çiftçimiz günlük birlik 
tarlasından topladığı ürününü 
hemen satıp paraya çevirebiliyor” 
diye konuştu. 

İLÇEDEN GÖÇ EDENLERE 
‘DÖNÜN’ ÇAĞRISI 

İlçeden daha önce göç edenle-
re de ‘Geri dönün’ çağrısında bu-
lunan Hürriyet Şahin, “Hüyük nü-
fusuna kayıtlı 53 bin insanımız 
var; ancak ilçede yaşayan insan 
sayısı 15 bindir. 38 bin kişi ilçe-

mizden göç etmiş. O dönemlerde 
burada istihdam alanı bulamamış. 
Şimdi diyoruz ki ‘Ata topraklarına 
gelin’. Biz kurumlar olarak suyu 
ulaştırmaya çalışıyoruz, siz de top-
rağınızı işleyin. Böylelikle bölgesel 
bereketimiz artsın ve ülkesel kat-
ma değer üreten bir bireyler hali-
ne gelelim” dedi. 

Üretilen çileğin büyük bölü-
münün ihraç edildiğini anlatan 
Şahin, ‘’Çileğimiz ağırlıklı ola-
rak Avrupa’ya gidiyor. Rusya ile 
olan ilişkiler düzeldikten sonra 
Rusya ve özellikle bu dönemde 
Suudi Arabistan’a çok gidiyor. 
Turistik otellerde bizim çileğimi-
zi tercih ediyor. Ortalama 30 bin 
ton rekoltemiz oluyor. Mevsime 
göre değişebiliyor” diye konuş-
tu.  Çilek üretimi yapan Ali Özet 
ise “Hüyük çileğinin kalitesindeki 
sırrı, organik ve doğal olmasıdır. 
Toprağımızda çilek üretimi için 
verimlidir. Su problemini de çöz-
düğümüz takdirde daha da çok 
üreteceğiz” dedi.
n DHA
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  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 88 76
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ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden almış olduğum 
Öğrenci Kimlik Kartımı kaybettim, hükümsüzdür.

EMRE KÖSEOĞLU
Öğr. No: 140903005

Z-416

  

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2018/1421 TLMT
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 20/11/2018 günü, saat 09:35 - 09:40 arası.
2.İhale Tarihi : 11/12/2018 günü, saat 09:35 - 09:40 arası.
İhale Yeri           : KONYAPARK YEDİEMİN DEPOSU - FEVZİ ÇAKMAK MAH. HEKİM 
                             GAZNEVİ SOKAK NO:20/1 KARATAY/KONYA 

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

1 40.500,00 1 %1

  01VT942 Plakalı , 2011 Model , SUZUKI Marka , SWIFT 
GL 1.2 AT 4 X2 HB Tipli , OTOMOBİL  K12B1347773 Motor 
No’lu , TSMNZC72S00149497 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Benzin 
,4 SİLİNDİRLİ Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , Tip NZC72S-
Otomobilin Trafik Tescil Belgesinin (ruhsat)olmadığı,kontak 
anahtarının ise araç üzerinde olduğu yapılan incelemede 
görülmüştür.Otomobilin şase numarası, sol yan kapı direğiiç 
tarafındaTSMNZC72S00149497?olarak etiket üzerinde yazılı 
olduğu tespit edilmiştir.Otomobilin km göstergesinden kat 
ettiği km bilgisi 90346 km olarak tespit edilmiştir. Otomobilin 
iç donanımlarında orijinal olarak bulunması gereken bütün 
donanımların yerinde olduğu ve bu donanımlarda herhangi 
bir eksikliğin olmadığı görülmüştür.Otomobilin üzerinde takılı 
olan 205/55R16 ebatlarındaki araç lastiklerin kullanılabilirlik 
seviyesinin %50 seviyelerinde olduğu, stepnenin ve bagaj içi 
yardımcı ataşmanların araç üzerinde olmadığı görülmüştür.
Otomobilin iç döşemelerinin normal durumda olduğu tespit 
edilmiştir.Araç kaporta ve boya aksamında;arka tamponun sağ 
yan kısmında kırık,muhtelif çizikler ve boya atıkları, sol arka 
park-sinyal lambası camı kırık, sağ arka çamurlukta göçük, çizik 
ve boya atığı,sağ ön kapıda küçük çaplı göçük, sol arka kapı 
kolu arızalı,ön tamponda muhtelif çizikler ve boya atıklarının 
olduğu tespit edilmiştir. Otomobilin hor kullanılmış bir görüntüde, 
motor ve şase numarasının Trafik kayıtlarına uygun,çalışır ve 
yürür vaziyette olduğu kanaati tarafımda oluşmuştur.Yukarıda 
özellikleri ve fiziki durumu belirtilen 01VT942 plakalı Suzuki 
Swıft GL 1.2 AT4X2Hatchback otomobilin, 2. El Piyasa ve 
amortisman değerlendirmesi sonucunda,tespit aşamasındaki 
mevcut haliyle rayiç değeri 40.500,00 TLdir.

(İİK m.114/1, 114/3)
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Örnek No: 25*

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 882946

Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki departmanlara 
personel alınacaktır.

1- TORNA TESVİYE / CNC İŞLEME
● Meslek Lisesi / Meslek Yüksekokulu mezunu (tercihen)
● Torna Tesviye / Makine / Kalıp İşleme İmalat eğitimi almış,
● CAD CAM bilen (tercihen),
● Konya’da ikamet edebilecek
● Askerliğini tamamlamış,
● CNC  İşleme Merkezi Operatörlüğünde bilgili.

2- TORNA FREZE OPERATÖRLERİ

3- MONTAJ ELEMANLARI

4- VASIFSIZ ELEMANLAR  (18-40 YAŞ ARASI)

NOT: Fotoğraflı CV’lerin (ik@dogrular.com.tr) adresine gönderilmesi 
veya saat 15:00-17:00 arası fabrika adresine şahsen başvurulması 
gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün AK 
Parti grup toplantısında yaptığı konuş-
ma, Cumhur İttifakı’nın kaderini belirle-
yeceği için içeride olduğu kadar, Kaşıkçı 
cinayetine ilişkin açıklamalar yapılacağı 
için dışarıda da merakla bekleniyordu.

Önce Cumhur İttifakı’nın kaderini ele 

alalım...
Cumhurbaşkanı’nın sözleri ile 

“Yeni yönetim sisteminin inşası gibi te-
mel konularda aynı çizgilerde olmak, 
her konuda birlikte hareket etmeyi gerek-
tirmiyor.” Kısacası AK Parti ile MHP son 
dönemde af, erken emeklilik, öğrenci 

andı gibi kimi hususlarda farklı 
düşünmekteler.

Ama bu farklı görüşler 
Cumhur İttifakı’nın sona erdiği anlamına 
gelmiyor.

Grup toplantısı çıkışı konuşan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan da, “MHP yerel 
seçimlerde kendi adaylarıyla devam 
edecek biz de aynı şekilde kendi aday-
larımızla yerel seçimlerde meydanlarda 

olacağız. Ama biz Cumhur 
İttifakı’nın devamından ya-
nayız. Cumhur İttifakı’na 

herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz” 
dedi.

Erdoğan “Bahçeli ile görüşecek 
misiniz” sorusuna ise “Şu anda gün-
demde yok ama olmaması için de bir 
sebep yok” cevabını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe-
li de, grup toplantısındaki konuşması 
sonrasında Meclis’te gazetecilerin so-
rusu üzerine “Cumhur İttifakı duruyor, 
yerel seçimde ittifak yok” açıklamasını 
yaptı. Bahçeli, yerel seçimde İstanbul’da 
aday çıkaracaklarını da söyledi.

İTTİFAK KISMEN DE OLSA SÜRECEK

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT
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‘Karatay Konya’nın parlayan yıldızı oldu’
Birlik ve beraberliği pekiştir-

mek adına vatandaşlarla sık sık 
bir araya geldiklerini dile getiren 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli; “Hemşehrilerimiz iyi ve 
kötü günlerinde bizleri yanlarında 
görmek istiyor. Biz de gerçekleştir-
diğimiz buluşmalarımızda vatan-
daşlarımızın düğün ve cenazeleri 
başta olmak üzere tüm acı ve tatlı 
günlerinde yanlarında olmaya çalı-
şıyoruz” dedi.
 KARATAY’DA YAPILMAYANI YAPTIK

Halka hizmet Hakka hizmet an-
layışı ile ilçe halkına hizmet ettikle-
rini belirten Başkan Hançerli; “Hep 
birlikte daha güçlü ve yaşanılabilir 
bir ilçe olmak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Her şey vatandaşı-
mızın yaşamını kolaylaştırmak için. 
Vatandaşlarımızın yapılan hizmet-
lerden memnuniyetini gördükçe 

bizlerde mutlu oluyoruz. Üretmiş 
olduğumuz projeler ve yapmış ol-
duğumuz hizmetlerle Karatay’ı 
yıllardır yapılmayan hizmetlere ka-
vuşturduk.” ifadelerine yer verdi.

 KARATAY KONYA’NIN PARLAYAN 
YILDIZI OLDU

Karatay’da önemli hizmetlere 

imza attıklarını, Şehir Hastane-
si’nin hızla yükseldiğini, tamam-
landığında Karatay’a büyük değer 
katacağını belirten Başkan Hançer-
li; Hastanesi, Adliyesi, Üniversitesi 
ve daha pek çok önemli projelerle 
birlikte Karatay’ın Konya’nın yük-
selen değeri olduğunu söyledi. 

Göreve geldikleri günden bugüne 
kadar Karatay’daki yapılan en bü-
yük değişimin Karatay’ın baştan 
aşağı yenilenmesi olduğunu söyle-
yen Başkan Hançerli; bu değişimin 
belediyenin kendi öz kaynaklarıyla 
gerçekleştirildiğinin altını çizdi. 

 BİRİM MÜDÜRLERİ YERİNDE 

ÇÖZÜM SAĞLIYOR
Hizmetlerin daha sağlıklı yürü-

mesi açısından vatandaşlarla sık sık 
bir araya gelmeyi önemsediklerini 
belirten Başkan Mehmet Hançerli, 
Karatay’da birim müdürlerinin Ma-
halleleri karış karış gezdiklerini be-
lirterek; tespit edilen eksikliklerin 

müdürler tarafından not alınarak 
çözümü noktasında çalışma yapıl-
dığını vurguladı. Karatay’da top-
yekün kalkınma için çalıştıklarını 
belirten Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, “Mahallelerimizde bele-
diyemizin elinin değmediği yer kal-
mayacak” dedi.

 SOSYAL PROJELER GÖZ 
DOLDURUYOR

Birçok önemli projeyi hayata 
geçiren Karatay Belediyesi’nin sos-
yal belediyecilik anlayışından da 
ödün vermediğini ifade eden Baş-
kan Mehmet Hançerli; aşevinden, 
nakdi yardıma, şefkat evlerinden, 
gıda yardımına, asker maaşından, 
Karatay Kart uygulamasına kadar 
her konuda ihtiyaç sahiplerine yar-
dım elini uzattıklarını ve uzatmaya 
devam edeceklerini söyledi.
n HABER MERKEZİ

Uluslararası çalışmalarını gün 
geçtikçe güçlendiren KTO Karatay 
Üniversitesi, bu iş birliklerine bir 
yenisini daha eklemeye hazırla-
nıyor. Amerika Birleşik Devletleri 
Alabama eyaletinde eğitim faali-
yetlerini sürdüren Alabama Üni-
versitesi’nden Uluslararası Prog-

ramlar Dekan Yardımcısı Lisa 
Pawloski ve Lisansüstü Program-
lar Dekanı Susan Carvalho, ortak 
programlar ve iş birliği konularını 
görüşmek üzere KTO Karatay Üni-
versitesi Rektörü Prof.Dr. Bayram 
Sade’yi ziyaret etti. Ziyarette eği-
tim, uygulama, teknoloji ve bilgi 

transferini kapsayan projeler konu-
sunda karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunuldu. Gelecek dönemlerde 
akademik ve bilimsel boyutlarda 
yürütülebilecek ortak çalışmalar, 
personel değişimi, çeşitli bilimsel 
alanlarda bilgi ve deneyim alışve-
rişi planlandı, temelleri ise bu gö-

rüşmede atılmış oldu. Görüşmenin 
sonunda Rektör Prof. Dr. Bayram 
Sade, Susan Carvalho’ya 1251 yı-
lında kurulan ve KTO Karatay Üni-
versitesi’nin temellerini oluşturan 
Karatay Medresesi’ne ait minyatür 
hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Özel öğrencilere 
6 milyonluk proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, KOP Okuyor 
ve Konya Ovası Projesi Sosyal 
Gelişim Programı (KOPSOGEP) 
kapsamında desteklenecek 6 
Milyon 772 Bin TL tutarındaki 
35 projeyi onayladı.

  Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve ortakları arasın-
da bulunan Ziraat Mühendisle-
ri Odası Konya Şubesi (ZMO), 
Konya İŞKUR, Bahri Dağdaş 
Uluslararası Tarımsal Araştır-
ma Enstitüsü, Meram Rehberlik 
Araştırma Merkezi ve Meram 
Halk Eğitim Merkezi’ninprojesi 
KOPSOGEP kapsamında onay-
landı. ZMO Konya Şube Başkanı 
Prof. Dr. Süleyman Soylu, KOP 
Okuyor ve KOPSOGEP projele-
rinin Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa Varank tarafından 
onaylanmasının KOP Bölgesi 
için önemli olduğunu belirtti. 

Projeler ile toplumda far-
kındalık oluşturarak özel eğitim 
alan öğrenciler ile 23 yaş üstü 
engelli bireylerin yeterliliklerine 
göre sosyal hayatta istihdamla-
rını sağlayacaklarına dikkat çe-
ken Soylu, projeleri onaylayan 
Bakan Varank’a teşekkür etti. 

Proje yürütücülüğünü Me-
ram Melike Hatun Özel Eğitim 
Meslek Okulu Müdürü Meral 

Taşpınar’ın yaptığını belirten 
Soylu, projenin içeriği hakkın-
da ise şu bilgileri verdi: “Proje 
ile özel eğitim meslek okulla-
rına devam eden öğrenciler ile 
eğitim öğretim çağına çıkmış 
23 yaş üstü engelli bireyler ve 
ailelerin tarım teknolojileri ala-
nında süs bitkileri ve peyzaj 
mesleğinin yeterliklerine sahip 
yardımcı eleman yetiştirerek 
sosyal hayatta istihdamlarının 
sağlanması hedeflenmektedir. 

Ayrıca engelli bireye sahip 
annelerin iletişim becerilerini 
sağlayarak, ergen psikolojisin-
de yardımcı olarak, çocukların 
bir işte uğraşmasını öğreterek, 
aile destek çalışmaları kerte-
sinde aile rehberliği ve psiko-
loji danışman hizmeti aldırarak, 
psiko-sosyal destek programı 
uygulayarak onların toplum 
önünde farkındalığını gerçek-
leştireceğiz. 

Engelli bireyin okul dışında 
eğitim kültür ve sosyal etkinlik-
lere katılımı sağlayarak toplum 
uyum toplumun bir parçası ola-
rak sağlanabilir ilkesini de göz 
önüne alarak engellileri müm-
kün olduğu kadar bu faaliyetin 
içine hayata hazırlamayı hedef-
liyor.”
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu sezon perdelerini Sultan Abdülhamid Han’ın tahttan 
indirilmeden önce verdiği mücadeleyi konu alan “Abdülhamid Ateş Çemberi” adlı tiyatro oyunu ile açtı

Abdülhamid anlatılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu tarafından hazırla-
nan “Abdülhamid Ateş Çemberi” 
adlı tiyatro oyunu, yeni sezonda iz-
leyicilerle buluştu. 

Selçuklu Kongre Merkezi’n-
de sahnelenen “Abdülhamid Ateş 
Çemberi” oyunun ilk gösterimini 
sanatseverler tarafından yoğun ilgi 
gördü. Eyüp Toru tarafından yazılan 
ve Çağatay Çiftçi tarafından yöneti-
len oyunu Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl 

Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar, AK Parti Konya İl Baş-
kanvekili Ali Dığrak ile çok sayıda 
Konyalı sanatsever izledi. 

ihanetlerle ateş çemberine alı-
nan Sultan Abdülhamid Han’ın 
tahttan indirilmeden önce verdiği 
mücadeleyi konu alan oyun, Konyalı 
sanatseverlerden tam not alırken, 
oyun sonunda oyuncular ve ekip se-
yirci tarafından uzun süre alkışlandı. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, oyunun ilk 

gösteriminin ardından oyuncularla 
bir araya gelerek tebrik etti. 
3 OYUN SANATSEVERLERİ BEKLİYOR 

“Abdülhamid Ateş Çemberi”nin 
yanı sıra “Asım Bir Varoluş Mücade-
lesi” ve “Bir Yunus Hikayesi” isimli 
oyunlar, yine Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nde sanatseverlerle buluşacak. 
“Abdülhamid Ateş Çemberi” 24 
Ekim, 12 Kasım ve 3 Aralık, “Asım 
Bir Varoluş Mücadelesi” 29-30 
Ekim, 19-20 Kasım, 10-11 Aralık, 
“Bir Yunus Hikayesi” de 5-6-27-28 

Kasım, 24-25 Aralık tarihlerinde 
sahnelenecek. 

DETAYLAR SEHİRTİYATROSU.
KONYAKULTUR.COM ADRESİNDE 

Sanatseverler tiyatro biletlerine; 
Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu 
Kongre Merkezi, Belediye Yer Altı 
Çarşısı Kültür A.Ş Ofisi, Kültür A.Ş 
Merkez Ofisi – Konya Tren Garı ve 
online olarak http://sehirtiyatrosu.
konyakultur.com adresinden ulaşa-
biliyor.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay’dan uluslararası hamle

 Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli; vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Abdülhamid Ateş Çemberi” adlı tiyatro oyunu 
perdelerini açtı. Tiyatroyu Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da izledi.

Prof. Dr. Süleyman Soylu

Ilgın yörükleri, Kaymakam 
Yunus Fatih Kadiroğlu’nu ma-
kamında ziyaret etti. Yörükler-
den Mustafa Seven, Kaymakam 
Kadiroğlu’na ilçede göreve baş-
lamasından dolayı nezaket zi-
yaretinde bulundu. Seven, tüm 
yörük mahallelerinden temsilci-
lerle ziyarete geldiklerini belirtti. 

Kadiroğlu da ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek, 
yörüklere ziyaretleri sebebiyle 
teşekkür etti. Daha sonra Cemal 
Gümüş tarafından Kadiroğlu’na 
yörükler tarafından elle dokun-
muş kökboyası kilim hediye 
edildi.
n AA

Yörükler, Kaymakam 
Kadiroğlu’nu ziyaret etti 
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Akşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen ‘Nasreddin Hoca 
Anma Günleri’ başladı. Akşehir 
Belediyesi tarafından Nasreddin 
Hoca’yı anmak, onu gelecek ne-
sillere daha iyi aktarmak, Nas-
reddin Hoca’nın bilge kişiliğini, 
ulemâlığını anlatabilmek ve onu 
tüm dünyaya daha iyi tanıtabil-
mek amacıyla düzenlenen Nas-
reddin Hoca Anma Günleri, sa-
bah namazı sonrası düzenlenen 
‘Sabahın Seherinde Nasreddin 
Hoca’dan Esintiler’ etkinliği ile 
başladı. Sabah namazı öncesi 
okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti-
nin ardından hep birlikte sabah 
namazı kılındı. Namaz sonrası 
cemaat, Nasreddin Hoca Tür-
besi’ne geçerek toplu halde dua 
etti. 

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya yaptığı konuşmada, 
“Sabahın Seherinde Nasreddin 
Hoca’dan Esintiler” programına 
katılan herkese teşekkür ederek 
Nasreddin Hoca Anma Günle-
ri hakkında katılımcılara bilgi 
verdi. Bu yılki etkinliklerde Milli 
Eğitim Bakanlığı işbirliği ile dü-
zenledikleri 2. Ulusal İlkokullar 
Arası Nasreddin Hoca Fıkra Can-
landırma Yarışması hakkında da 
bilgi veren Başkan Akkaya yarış-
manın bölge finalleri ile Türkiye 
Finali’nin Akşehir’de yapılacağı-
nı söyledi. 

Başkan Akkaya, Nasreddin 
Hoca’nın sadece mizah yönü bu-
lunmadığının altını çizerek “Ho-
camızı tanımamız lazım. Sadece 
onun mizah yönü yok. Hocamız 

bir İslam Alimi, filozof, bilge, fel-
sefe uzmanı ve gölge kadılığı da 
yapmış birisidir. Onun esas ama-
cı insanları Allah’a güzel bir kul 
olma noktasında yönlendirmek-
tir. Bu yönlerini de unutmamak 
lazım. Bu Anma Günleri etkin-
liklerimizin temel gayesi de bu. 
Hoca’mızın o İslami kişiliğini an-
latarak onu tanıtmak, onun fık-
raları vesilesiyle bize gönderdiği 
mesajlarından faydalanmak için 
bu etkinlikleri yapıyoruz” dedi. 

Nasreddin Hoca’nın fıkrala-
rının önemli mesajlar verdiğine 
değinen Akkaya, birçok fıkranın 
da Nasreddin Hoca’ya addedil-
diğini söyleyerek, “Geçtiğimiz 
günlerde kamuoyuna düştü. Ho-
ca’mıza yakışmayan edep dışı bir 
fıkranın Hocamıza addedildiği 
konusu vardı. O konu ile ilgi-
li olarak Akşehir Belediyesi ve 
Nasreddin Hoca’mızla ilgili faa-

liyet gösteren dernekler vakıflar 
bir araya geldik. Akşehir Beledi-
yesi avukatımız gerekli hukuki 
işlemleri başlattı. Bu tür konu-
larda daha dikkatli olalım, bu tür 
fıkralar Nasreddin Hoca’mızın 
olamaz, Hoca’mıza yakışmaz, 
ayıp olur, vebal olur” şeklinde 
konuştu.. 

Türbe ziyaretinin ardından 
katılımcılara Nasreddin Hoca 
Meydanı’ndaki konakta bulunan 
Akşehir Belediyesi Çorba Çeş-
mesi’nde çorba ikramı yapıldı. 
Akşehir Nasreddin Hoca Meyda-
nı’ndaki etkinliğe Akşehir Bele-
diye Başkanı Salih Akkaya, AK 
Parti İlçe Başkanı Abdurrahman 
Çardakoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet 
Kardaş, bazı kamu kurum mü-
dür ve amirleri, Belediye Meclis 
Üyeleri, vatandaşlar ve öğrenci-
ler katıldı.
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Nasreddin Hoca’yı anmak, onu 
gelecek nesillere daha iyi aktar-
mak, Nasreddin Hoca’nın bilge ki-
şiliğini, ulemâlığını anlatabilmek 
ve onu tüm dünyaya daha iyi ta-
nıtabilmek amacıyla düzenlenen 
Nasreddin Hoca Anma Günleri 
kapsamında düzenlenen 2. Ulusal 
İlkokullar Arası Nasreddin Hoca 
Fıkra Canlandırma Yarışması Böl-
ge Finallerinde küçüklerin perfor-
mansı göz doldurdu. Akşehir Kül-
tür Merkezi ile Akşehir Şehit Ömer 
Halisdemir Kültür Merkezi’nde 
yapılan bölge finalleri yarışmala-
rında küçük öğrencilerin yaptıkları 
tiyatro gösterileri izleyenlerin bü-
yük beğenisini topladı. Yarışmada 
Jüri Üyeliğini; 23 - 25 Ekim tarih-
lerinde yapılacak olan bölge final-
lerinin ilk gününde Akşehir Kültür 
Merkezi’ndeki bölge finallerinin 
Jüri Üyeliklerini Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Öğretim Görev-
lisi Aziz Ayva, Selçuk Üniversitesi 
Yunak M.Y.O. Sekreteri Bülent 
Keskin, Konya Şehir Tiyatroları 
Oyuncusu Şükrü Masat, KTO Ka-
ratay Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Bur-
han Şohoğlu, Selçuk Üniversite-
si Dilek Sabancı Konservatuarı 
Araştırma Görevlisi Hüseyin Şen 
yaparken, Şehit Ömer Halisdemir 
Kültür Merkezi’nde yapılan böl-
ge finallerinin jüri üyeliklerini ise 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Ahmet Ferhat 
Özkan, SÜNHAM Müdürü Öğre-
tim Üyesi Dr. Kadir Öztaş, Konya 
Şehir Tiyatroları Oyuncusu Serdar 
Şafak, KTO Karatay Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Ahmet Futtu, Konya Şe-
hir Tiyatroları Oyuncusu Ufuk Şen 
yaptı. 

BÖLGE BİRİNCİLERİ TÜRKİYE 
FİNALİNE KATILMAYA HAK 

KAZANDI 
Marmara Bölgesinde ‘Nükte-

ciler’ rumuzuyla yarışan İstanbul 
Küçükçekmece Dr. İsmet Birgül 
İlkokulu, Akdeniz Bölgesinde ‘Mi-
nik Oyuncular’ rumuzuyla yarı-
şan Isparta Yılmaz Şener İlkoku-
lu, Batı Karadeniz Bölgesinde ise 
‘Sahil Şeridi’ rumuzuyla yarışan 
Sinop Gerze Gazi Mustafa Kemal 
İlkokulu bölge birincisi olarak Tür-
kiye Finaline katılmaya hak ka-
zandı. Yarışmanın Türkiye Finali 
ise 26 Ekim Cuma günü Akşehir 
Kültür Merkezi’nde yapılacak. 

Yarışmada dekor kostüm ve 
oyunculuklarıyla bölge birinciliği 
için ter döken minikler, jüri ta-
rafından açıklanan sonuçlardan 
sonra bölge birinci olarak kazan-
dıklarını öğrenince sevinçten göz-

yaşlarına boğulurken, birinciliği 
kazanamayan ekiplerde kazana-
madıkları için gözyaşı döktü. 

Yarışma öncesi konuşan Ak-
şehir Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya, “Nasreddin Hocamız sadece 
Türk insanının değil, bütün dünya 
insanlarının ortak sorunlarını ele 
alır. O’nun tüm dünyada kabul 
görmesinin en önemli nedenlerin-
den biri de budur. Tüm insanlık, 
sorunlarının ustaca çözümünü 
fıkralarda bulur. Bu fıkralarda 
neredeyse ele alınmayan bir tip, 
üzerinde durulmayan sosyal bir 
mesele yok gibidir. Bu yönüyle 
Nasreddin Hoca, yerelden ülkeler 
arasına uzanan yolda aynı zaman-
da bir kültür elçisidir. Nasreddin 
Hocamız halktan biridir. Din ada-
mıdır. Kadıdır. Halk filozofudur. 
Türk-İslam Dünyasının gülen yü-
züdür. Masalsı, destansı bir kimli-
ği yoktur. Bu yüzden de halkın se-
vincini, derdini paylaşabildiği, akıl 
aldığı bir kişidir” diye konuştu. 
n İHA

Nasreddin Hoca Anma Günleri başladı 
Hoca’nın fıkralarını en iyi canlandırana ödül

Tuz Gölü’nde üretilen ve sodyum klorür bakımından ülkenin en yüksek saflık oranına sahip tuzunda ihracat, geçen yıla 
göre yüzde 55 artışla 140 bin tona ulaştı. Tuz Gölü’nde hasadı yapılan on binlerce ton tuz, 50’yi aşkın ülkeye satılıyor

Ihracata ‘tuz’
dopingi!

Tuzluluk oranı ile dünyada-
ki ender göllerden biri olan Tuz 
Gölü’nde hasadı yapılan on bin-
lerce ton tuz, 50’yi aşkın ülkeye 
satılıyor. Tuz Gölü’ndeki Koyun-
cu Tuz İşletmeleri Genel Müdü-
rü Ömer Çetiner, gölden alınan 
yüksek saflık oranına sahip tuz 
hasadının devam ettiğini söyledi.

Kışın ve ilkbaharda düşen 
yağışların gölü besleyen tek kay-
nak olduğuna işaret eden Çeti-
ner, bu suların kaya tuzlalarını 

eriterek gölün yüzeyine çıkart-
tığını anlattı. Çetiner, mayıs ve 
haziran aylarında suyun buhar-
laşma yoluyla yok olduğunu ve 
göl tabanında 9-10 santimetre 
kalınlığında tuz oluştuğunu ifa-
de etti.

İSTİFLENEN TUZ TEPELERİ 
GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURUYOR 

Uçsuz bucaksız gölün yü-
zeyinde oluşan tuzu, modern 
makine ve ekipmanla hasat et-
tiklerini belirten Çetiner, şöyle 

konuştu: “Burada hava şartla-
rına bağlı olarak ağustos ayında 
başladığımız hasat, tüm hızıyla 
devam ediyor. 7 gün 24 saat üç 
vardiya esasına bağlı 170 per-
sonelle yürüttüğümüz sezonda 
hasadı, çevre dostu, modern ma-
kine ekipmanlarıyla gerçekleşti-
riyoruz. Günde 10 ila 12 bin ton 
civarında tuz alıyoruz. Tuzu yak-
laşık 8 kilometre mesafeden 30 
yüksek tonajlı kamyonla işleme 
fabrikası yakınına getiriyoruz. 

Burada adeta metrelerce uzun-
lukta tepeler oluşuyor. Her araç 
günde 25 sefer yapıyor.”

YÜKSEK SAFLIĞI NEDENİYLE 
DEĞERİ ARTTI

Tuzun yurt dışı pazarında 
yüksek saflığından ötürü tercih 
edildiğine dikkati çeken Çeti-
ner, şunları kaydetti: “Gerek iç 
pazar gerekse ihracat için tuzu 
fabrikamızda işliyoruz. Aynı za-
manda ham madde olarak iç pi-
yasanın sodyum klorür talebini 

de karşılıyoruz. Hasat dönemin-
deyiz ve kasım ayının 15’ine 
kadar devam edecek. Yaklaşık 
850 bin ton civarı tuz elde et-
meyi planlıyoruz. Günlük 10-12 
bin ton civarı tuz hasadı elde 
ediyoruz. İşlenen tuzun yarısını, 
50’yi aşkın ülkeye ihraç ediyo-
ruz. 2013’te bin ton ile ihracata 
başladık. Geçen yıl 90 bin ton ve 
7 milyon dolar ciroya ulaştık. Bu 
yıl ihracatımız 140 bin tona çıktı. 
Elde edeceğimiz gelir de 11 mil-

yon dolar seviyesinde. 2019’daki 
hedefimiz ise yaklaşık 160 bin 
tondur. Bunun da 13,5 milyon 
dolar civarında gerçekleşmesini 
bekliyoruz. Cumhurbaşkanımı-
zın açıkladığı 2023 ihracat he-
definde bizim de tuzumuz olsun 
diye, hedefimizi 250 bin ton ola-
rak belirledik. Bunu da yakala-
yacağımıza inanıyoruz.” Çetiner, 
gölde 1 Ağustos’ta başlanan tuz 
hasadın, kasım ayı ortasında ta-
mamlanacağını aktardı. n AA



25 EKİM 201812 HABER

Meram’daki okulların sorunları konuşuldu

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından düzenlenen toplantı’da 
Meram ilçesindeki 51 Özel okulun 
yöneticileri ile Özel Okulların sorunları 
konuşuldu. 

Meram İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğünün Özel Yöntem Koleji toplantı 
salonunda düzenlediği toplantıya Me-
ram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun 
Ali Kaban, Meram İlçe Milli Eğitim 

Şube Müdürü Ali öz, Meram ilçesin-
deki özel okulların sahipleri ve yöneti-
cileri katıldı. 

Toplantıda konuşan Meram İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban 
Meram ilçesinde eğitim hizmeti veren 
özel okulların sorunları hakkında bu 
toplantıya düzenlediklerini belirterek, 
“İlçemizde milli eğitimin yükünü çe-
ken devlet okullarımızın yanında özel 

okulların sahiplerine, yöneticilerine, 
öğretmenlerine ve çalışanlarına teşek-
kür ediyorum. Özel okulların eğitim 
hizmeti verirken yarış içinde olmaları 
başarıyla birlikte kaliteyi ortaya çıka-
rıyor. Hepimizin amacı, yarınlarımıza 
sahip çıkıp güvenecek olan nesilleri 
yetiştirmektir. Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak sizlere her konuda 
yardımcı oluyoruz. Olmaya da devam 

edeceğiz. Hepimiz aynı görevin bir 
parçasıyız. Sizlerin müdürlüğümüzde 
bir kapısı var. Her türlü sorunlarınızın 
çözümünde elimizden geleni yapaca-
ğız” dedi.   

 SOSYAL ALANDA EĞİTİME ÖNEM 
VERECEĞİZ

Dursan Ali Kaban Bakanlığın ço-
cukları sınav stresinden kurtarmayı 
düşündüğüne dikkat çekerek, “Özel-

likle Milli Eğitim Bakanımız çocukla-
rımızın sınav stresinden uzak tutma-
yı düşünürken, sosyal alanlarda da 
eğitime biraz daha ağırlık verilmesini 
istiyor. Bizde sosyal alanlarda eğitim 
için gerekenlere yapacağız. Öğrenci-
lerimizi genel, ulusal ve uluslararası 
yarışmalara yönlendirmenin yanında 
barıya odaklamalıyız. Öğrencilerimizi 
ezber eğitimden uzaklaştırılıp,  yo-

rumlayan, kendini geliştiren ve sos-
yalleşmeye ağır verilmesini istiyoruz. 
Meram ilçemizdeki devlet ve özel 
okullarımız bu amaçla eğitim vererek 
hizmetlerini sürdürecektir” şeklinde 
konuştu. Meram İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Öz’de Meram İlçesindeki 
özel okulların yöneticilerinden sorun-
ları hakkında bilgi aldı.
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Şems-i Tebrizi Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde dört yıldır 
uygulanan “Kitap Dostları Toplulu-
ğu Projesi” tüm hızıyla devam edi-
yor. Güzel ahlak sahibi, her ay 500 
sayfa kitap okuyan ve ders notu 
70 üzeri olan öğrencilerin katıldığı 
proje, Selçuklu Belediyesi ve Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından des-
tekleniyor.

Kitap Dostları Topluluğu Pro-
jesi’nin yeni dönem açılışı önceki 
gün Milli Eğitim Bakanlığı Daire 
Başkanının, İl ve İlçe Müdürleri-
nin, Selçuklu İlçe Müftüsü ve Şube 
Müdürleri, Türkiye İmam Hatipliler 
Vakfı Başkanının ve 200 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.  

Açılış programında konuşan 
Şems-i Tebrizi Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi  Müdürü Ahmet Ali 
Çifci “Bu etkinlikte okulumuz, pey-
gamberimize ve müslümanlara 
Hira Mağarası’nda gelen ilk vahiy 
olan “OKU” ayetini gerçekleştir-
meye çalışmaktadır. Bu, mutluluk 
ve gurur veren bir haysiyettir. “Ce-
halete Meydan Okuyoruz” anlayı-
şı ile yayılmış ve eğitim öğretime 
bambaşka bir boyut kazandırmıştır. 

Kitap Dostları Topluluğu projesi ile 
birlikte olduğumuz öğrencilerimiz-
de okuma alışkanlığının arttığını 
görmekteyiz. Cehalete meydan 
okuyan gençlerin sayısı her geçen 
gün çığ gibi artmaktadır. Sevgi-
li gençler, sizler cehalete meydan 
okuduğunuz sürece Allah’ın izniyle 
ülkemiz daim olacak.” dedi.

Programa katılan TİMAV Baş-
kanı Abdullah Ecevit Öksüz ise 
şunları söyledi: Bu projeye ilgi 
duyan siz öğrenci kardeşlerimin 
keyfiyetini arttırsın inşallah. Siz ilk 
olarak bizim baş kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’e dost olmayı benimsemişsi-

niz ki İmam Hatip’e gelmişsiniz. Ki-
taba dost olmak bilgiye, hayata dost 
olmaktır. Okuduklarınızı yaşayarak 
insanlara örnek olacaksınız. Sizler, 
milleti ve insanlığı ileriye götüre-
ceksiniz. Bu güzel projeye desteğini 
esirgemeyen Selçuklu Belediye-
mize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Kara-
biber, “Bu öğrenciler sadece gözle 
görüneni değil gönüldekileri oku-
yorlar. Rabbim bu topluluğu istedi-
ği hedefe ulaşmayı nasip eylesin.” 
Derken, İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy da “Çalışmanızın 
bereketli, verimli olmasını temenni 

ediyorum. Durmak yok, okumaya 
devam. Yolunuz ve bahtınız açık ol-
sun” dedi. Kitap Dostları Topluluğu 
Projesi’nin mimarı Musa Mert ise 
şunları söyledi: “Öğrenciler, sizler 
bu topluluğa girerek çok özel bir 
şey yapıyorsunuz. Sizden ne yap-
tığınızın farkına varmanızı istiyo-
rum. İnsan sadece ağzından değil, 
gözünden ve kulağından da besle-
nir. Kur’an ve sünnet çerçevesinde 
okunmalıdır. Elbette usta yazarları, 
üstatları da okumalıyız. Bir davanız, 
bir idealiniz olmalı. Hepinizin dava-
sı kutlu, mutlu ve mübarek olsun.”
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‘Girişimcilerin her 
zaman destekçisiyiz’

Gönül Gözü Derneği CHP İl
Kadın Kolları’nı ziyaret etti

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Belediye ve İŞKUR’un 
ortaklaşa düzenlediği Girişimcilik 
Kursu’na katılan ve sonrasında 
KOSGEB’den aldığı parasal des-
tekle 1.TOKİ Mevkii’nde açılan iş-
yerini (kuru pasta, kurabiye, unlu 
mamuller) ziyaret ederek tebrik 
etti. 

Üretenin her zaman destek-
çisiyiz diyen Başkan Özgüven: 
“Önceki dönemlerde Belediyemiz 
ve İŞKUR aracılığıyla düzenlenen 
kursa katılan ve KOSGEB’den 
aldığı parasal destek ile 1. TOKİ 
Mevkii’nde işletme kurarak güzel 
bir örnek sergileyen Saadet ha-
nım ve eşini ziyaret ederek tebrik 
etmek istedik. Kuru pasta, kurabi-
ye, unlu mamuller üzerine hizmet 
verecek işletme girişimcilerimiz 
üretimlerini kendileri yapacaklar. 

Belediye olarak üreticinin her za-
man yanında oluyoruz. Bu anlam-
da özellikle kadın girişimcilerimiz 
için önemli çalışmalar yaptık. 
Oğuz Ata Tesisleri içerisinde kur-
duğumuz Kadın Girişimciler Der-
neğimiz ile girişimci kadınlarımız 
için fırsatlar sunuyoruz. Çeşitli 
kurslarla onların da ekonomiye 
katkı sunmasına öncülük ediyo-
ruz. Kurslarımızın böyle anlamlı 
ve güzel sonuçlar verdiğini gör-
mek bizleri daha da mutlu ediyor. 
Üreten toplumlar daima geleceğe 
emin adımlarla yürürler. Bizler de 
bu noktada elimizden gelen des-
teği vermeye gayret gösteriyoruz. 
Bundan sonraki süreçte de üreti-
cilerimizin yanında ve destekçisi 
olmaya devam edeceğiz” ifadele-
rini kullandı.
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Gönül Gözü Kültür ve Yardım-
laşma Derneği Genel Başkanı Dev-
riş Ahmet Şahin ve beraberindeki  
dernek üyeleri ile CHP Konya İl 
Kadın Kolları Başkanı Şerife Tunç'u 
makamında ziyaret etti.

CHP Konya İl Kadın Kolları 
Başkanı Şerife Tunç,İl Kadın Kolla-
rı Sekreteri  Özden Özatlı ve Sel-
çuklu İlçe Başkan Yardımcısı  Sevil 
Pınarbaşı'nın  ev sahipliği  yaptığı 
ziyaret de Dernek faaliyetleri ,En-
gelli sorunları ve güncel konularda 
yapılan sohbetin akabinde konu-
şan Gönül Gözü Derneği Genel 
Başkanı Devriş Ahmet Şahin,der-
nek olarak  7 yıldır sürdürmüş ol-
dukları  ''Bir Engel de Sen Kaldır'' 
kampanyası  ve  dernek faaliyetle-
rine yapmış oldu maddi ve manevi 

katkılardan dolayı CHP Konya İl 
Kadın Kolları Başkanı Şerife Tunç'a 
teşekkür etti.

Chp Konya İl Kadın Kolları 
Başkanı Şerife Tunç ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek CHP Konya İl Kadın Kolları ola-
rak milli hassasiyetlere önem ve-
ren, toplumsal odaklı çalışmaların 
yanı sıra  çeşitli yardım faaliyetleri 
yürüten Gönül Gözü Derneği'nin 
yapmış olduğu çalışmaları takdir 
ettiklerini  belirtti.

Ziyaret Gönül Gözü Derneği 
Başkanı Devriş Ahmet Şahin'in  
yakın zamanda yayınlanan  Derviş-
name adlı kitabını Başkan Tunç'a 
hediye etmesinin akabinde çekilen 
hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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Konya Aydınlar Ocağı’nda Osmanlı’nın Mimarbaşısı Koca Mimar Sinan’ı anlatan Doç. Dr. Kâmil Uğurlu, 
“Mimar Sinan sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin yetiştirdiği olağanüstü dâhi bir mimardı” dedi

‘Mimar Sinan dünyaya
mâl olmuş bir dahiydi’

Dünyaca ünlü Osmanlı’nın Mi-
marbaşısı Mimar Sinan, vefatının 
430’uncu yılında Konya Aydınlar 
Ocağı’nda anıldı.

Öncü Sosyal Tesisleri’nde ger-
çekleştirilen sohbette “Mimar Si-
nan Efsaneler ve Gerçekler” konulu 
bir sunumla Mimar Sinan’ı anlatan 
Doç. Dr. Kâmil Uğurlu, “Mimar Si-
nan gerçekten sadece Türk tarihinin 
değil, dünya tarihinin yetiştirdiği 
olağanüstü dâhilerden bir tanesi” 
dedi.

Türklerin Manas Destanı, Erge-
nekon Destanı ve Oğuzkağan Desta-
nı ve Osman Bey’in destanı gibi fev-
kalade zengin efsaneleri olduğunu 
ifade ederek başladığı konuşmasın-
da, Mimar Sinan atfedilen birtakım 
efsanelerden de bahseden Doç. Dr. 
Kâmil Uğurlu, Edirne Selimiye’deki 
camide 101 çeşit ters lâle deseninin 
olduğunu belirterek “Bu efsanelerin 
tehlikeli olmaya başladığı zaman 
onların gerçek olmaya başladığı za-
mandır. Yoksa efsaneler son derece 

uygundur, zenginliktir ve renktir. Ve 
fakat sonradan tarihi bir vasıf kazan-
maya başladığı zaman işte o zaman 
tehlikelidir” diye konuştu.

HZ. SİNAN MÜHENDİSLERİN 
GÖZBEBEĞİ

Sözlerine “Hz. Sinan bir dâhi idi. 
Bunu yaptığı eserlerdeki hikmetler-
den kazandı. Onun zamanında Mi-
malik-i Osmaniye’de bu dâhinin bir 
çok adı vardı, sıfatı vardı” şeklinde 
devam eden mimar Uğurlu, Mimar 
Sinan’a atfedilen sıfatları şöyle sıra-
ladı: “Mühendislerin gözbebeği,

Müesseseler efkârının ziyneti, 
Sultanın mimarı, Hakanın hocası, 
Zamanın üstadlarının üstadı, Devrin 
bütün sanatkârlarının reisi, Cihanın 
beğendiği, Asır ve zamanın eflüdî ve 
Emsalsiz akran olmayan mimar.”

Hz. Mimar Sinan’ın kendisi için 
“Güçsüz karınca” lakabını kullandığı 
ve imzasını da “Hassa mimarların 
başkanı fakir Sinan” şeklinde attığı-
nı ve kullandığı mührün ortasında; 
“Elfakir’ül hâkir” kenarlarında ise, 

Ser-mimarını hassa müstemend. 
Bende-i miskin kemine derdmend” 
yazılarının yer aldığını söyleyen 
Uğurlu, Mimar Sinan’la ilgili şun-
ları kaydetti: “Gerçekten deha de-
recesinde bir gücü ve olağanüstü 
bir hafızası vardı. Gördüğü eserleri 
kafasında resmediyordu. Ve onlara 
birtakım boyutlar ekliyordu. On-
ları kafasındaki teknik süzgeçten 
geçirdikten sonra hiçbiri birbirine 
benzemeyen bir orijinal eser ortaya 
çıkarıyordu. 

Ve Hz. Sinan kendisinden 200 
seneye kadar devam eden bir sistem 
ve teşkilât kurdu. Hassa Mimarlar 
Ocağı. Bu, onun dehasını gösterdiği 
önemli hadiselerden bir tanesi. 

Onun tây-ı mekân vasfını kazan-
dığı hadise şu: Aynı anda, aynı tarih-
te gidip gelmek mümkün olmayan 
çok farklı coğrafyalarda; sözün ge-
lişi bir tanesi Kosova’da, bir tanesi 
Konya’da birtakım eserlerin aynı 
anda vücud bulması hadisesidir. 
Bu, bu teşkilatla mümkün olmuş-

tur. Öğrenci yetiştirmiştir, asistan-
lar yetiştirmiştir. Bunların ellerine 
projelerini verip, söz konusu yerlere 
göndermiştir. 

KONYA’DAKİ SELİMİYE CAMİSİ
Konya’daki Selimiye Camisi Ka-

nuni Sultan zamanında başladı ilk 
adı Süleymaniye Camii idi. Fakat 
onun vefatından sonra oğlu Selim, 
buradaki valiliği esnasında o ta-
mamladı. Tamamen Hz. Sinan’ın 
çizgilerini taşıyan onun projesi olan 
ve fakat onun gelip başında bizzat 
bulunup taşın nasıl konulduğunu di-
rekte etmediği bir eser. Buna benzer 
birçok yerlerde var.”

ARABAŞI ÇORBASI İKRAM EDİLDİ
Sohbetten sonra Konya Aydınlar 

Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 
Prof. Dr. Ahmet Alkan ve Prof. Dr.
Mevlüt Yaşar Kaltakcı’yla birlikte 
Doç.Dr. Kâmil Uğurlu’ya kitap tak-
dim ettiler.Daha sonra katılımcılara, 
KOSKİ Genel Müdür Ercan Uslu ta-
rafından Arabaşı Çorbası ikramında 
bulunuldu.  n HABER MERKEZİ

Kitap dostları biraraya geldi



25 EKİM 2018 13RÖPORTAJ

2012 yılından bu yana Fiat marka araçların servis, bakım ve onarım hizmetlerini sunan Konfiat’ın Ge-
nel Müdürü Ali Ulvi Kılıcı, Konfiat’ın neden tercih edilen bir servis olduğunu tüm detayları ile anlattı

‘İşimizin temelinde
güven duygusu var’

Ülke ekonomisinde otomotiv 
sektörünün payı özellikle son yıl-
larda ciddi manada arttı. Sektörün 
bir alanını oluşturan oto bakım ve 
onarım hizmetleri, araçların ve in-
sanların sağlığı açısından hayati 
önem taşıyor. Konya’ya Fiat ve Alfa 
Romeo marka araçların bakım ve 
onarım hizmetleri alanında hizmet 
veren Konfiat’ın Genel Müdürü Ali 
Ulvi Kılıcı oto bakımının önemini 
ve bakım hizmetlerinde Konfiat’ın 
farkını anlattı. 

Ali Ulvi bey öncelikle bize 
kendinizden ve sektördeki 

geçmişinizden bahseder misiniz? 
1969 Konya doğumluyum. 25 

yılı aşkın bir süredir Fiat grubunda 
bulunuyorum. 25 yıllık birikimin 
neticesinde de 2012 yılında Kon-
fiat’ı oluşturduk. Müşteri memnu-
niyetini ve güvenilirliği en üst sevi-
yede tutmak için tüm gayretimizle 
çalışıyoruz. İlk kurulduğumuzda 8 
kişilik bir ekibimiz vardı. Şu an iti-
bariyle 28 kişilik bir ekibe sahibiz. 
Takım çalışması yapıyoruz, müşteri 
odaklı çalışıyoruz. Müşterilerimizin 
beklentilerinin ne olduğunu bili-
yoruz. Elimizden geldiğince en iyi 
şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. 
Müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği 

nasıl sağlıyorsunuz?
Öncelikle resmiyette TSE 

12047 kalite belgemiz var. Bu bel-
ge özel sektörde ilk bizim aldığı-
mız bir belgedir. Yetkili servislere 
verilen bir belgedir bu. Altyapısı 
itibariyle garantili araçlar da dahil 
olmak üzere servis alanımızdaki 
bütün araçlara müdahale edebili-
yoruz. Birçok sektörde olduğu gibi 
otomotiv sektöründe de ekibin ba-
şarası işletmenin başarısıdır. Araç 
bakım ve onarım hizmeti sunan iş-
letmeler açısından çalışanların bilgi 
birikimleri, deneyimleri başarıya 
giden yolda en önemli etkenlerden 
biridir. 

Biz burada araçların her şeyi-
ne bakılıyor imajını verdik. Şöyle, 
bahsettiğim 25 yıllık tecrübemiz 
sadece Fiat grubu içerisinde yap-
tığımız hizmet ve bu alanda elde 
ettiğimiz tecrübemizden ibarettir. 
Aracın ilk imalatından servis süre-
cinde yapılacak olan hizmetlerden, 
şanzımanından, motorundan, me-
katronik ve elektronik aksamından 
33 farklı kolun tamamında bütün 
arkadaşlarımız kendi alanlarında 
uzmandırlar. Buna bağlı olarak da 
müşterimizin bakış açısı şu; ‘Evet, 
ben güvenilir bir yerdeyim. Ben 
daha söylemeden aracımın incelen-
mesi gereken noktalarını inceliyor-
lar. Gerekli olan işlemleri yaptıktan 
sonra tertemiz teslim ediyorlar.” 
Bu şekilde dönüşler almak da tabi 

bizi gayretlendiriyor ve bu çıtayı 
korumaya çalışıyoruz. 

Öncelikle güven çok önemli. 
Güven olmadığı zaman hiçbir şekil-
de hiçbir işlem yapılamaz. Bahset-
miş olduğum TSE 12047 belgesi 
arka planda çok farklı yatırımları 
beraberinde getirdi. Bu yatırımla-
rın tümü müşteriye yansıyan hiz-
metlerdir. Yani resmi bir belgeye 
sahipse bir kurum mutlaka bir 
güven altında olmak zorundadır. 
Devlet tarafından verilen bu güven 
belgesi, kişiyi de güvenilir olma dü-
şüncesine itiyor. 

Peki Ali bey sizi sektörünüzdeki 
diğerlerinden ayıran en 

önemli detay nedir?
Bize teslim edilen araçların hiç-

birinde lüzumsuz parça değişikliği 
yapmayız. Değişmesi gereken bir 
parçası var ise onu değiştirir, çıkar-
dığımız eski parçayı da aracın için-
de bırakırız. Ve genellikle de şeffaf 
bir servis olduğumuz için müşte-
rilerimiz kendi araçlarının başında 
bulunabilirler. Yapılan işlemleri ba-
şından sonuna kadar takip edip fikir 
alışverişinde bulunabilirler. Müşte-
ri her zaman haklıdır, aracında ne-
ler yapıldığını görmek isteyebilir, 
bu da doğal hakkıdır. Arzu ederse 
de müşteri bekleme salonumuzda 
televizyonunu izlerken, gazetesini 
okurken çayını yudumlayabilir. O 
esnada biz de aracın işlemlerini ya-
pıp kendisine teslim edebiliriz. En 
sonunda da araç kabuldeki arka-
daşlarımızın kesmiş olduğu fatura 
ile işlem tamamlanır. Başarımızın 
sırrı müşterilerimize vermiş oldu-
ğumuz güven duygusudur. Tama-
men müşteri odaklı çalışıyoruz.
Müşterilerinizin genel bir çetelesini 

tutuyor musunuz? Kaç 
müşteriniz var takibinizde mi?
25 yıllık emekle birlikte müş-

terilerimize vermiş olduğumuz 
hizmet ve güven sayesinde 2012 
yılından bugüne gelinen süreçte 7 
binin üzerinde müşteri edindik. Bu-
nun içerisinde tekil müşterilerimiz 
ve filo müşterilerimiz var. Konya 
içerisinde 28 tane filomuz mevcut. 
Bunun içerisinde resmi daireler, 
belediyeler, çeşitli müdürlükler, 
hastaneler gibi kamu kurum ve ku-
ruluşları var. 10 ile 50 araca sahip 
filolarımız ve 50 ile 150 araç ara-
sında değişen filolarımız var Konya 
genelinde. Hepsiyle de uzun yıllar-
dır çalışmaktayız. Allah’a şükür şu 
an hiçbiriyle en küçük bir problem 
yaşamıyoruz. Onlar bizden mem-
nunlar, biz de onlardan memnu-
nuz.

Ali Ulvi bey, içinde bulunduğumuz 
dönem kış mevsiminin arifesinde 
olduğumuz bir dönem. Dolayısıyla 

araç bakımlarının yavaş yavaş 
yapılmaya başlandığı bir zaman 
dilimindeyiz. Araç bakımlarının 
yapılması sizce neden önemli?
Bir aracın mekanik periyodik 

bakımı motor farklılıklarına göre 
değişmekle birlikte her 10 bin - 20 
bin kilometrede bir yapılan ve 33 
noktanın kontrolünü içeren ba-
kımdır. Bu bakımlar genellikle yaz 
mevsiminin başladığı döneme ya da 
kış mevsiminin başladığı döneme 
denk getirilir. Aracın uzun ömürlü 
olması için doğru bakım aralıkları 
takip edilir. Motor modeline bağ-
lı olarak her 20 bin kilometrede 
bir dizi kontrol ve bakım işlemleri 
yapılır. Ancak bu periyodik bakım 
aracın tüm gereksinimini tamamen 

kapsamamaktadır. Arızalar periyo-
dik bakım anlamına gelmemekte-
dir. Bakımlar sonrasında bakımlar 
arası rutin sıvıların tamamlanması, 
lastik basınç kontrolü gibi sıradan 
kontrol işlemleri yapılır. Her bakım 
esnasında standart değişen filtre-
ler ve yağına ilave olarak kontrol-
ler sonucu başka parça değişimleri 
veya onarımlarına ihtiyaç var ise 
müşteriye bilgi verilir ve onayı ile 
değişim yapılır. Aracın motor ve 
diğer organlarının mekanik bakım 
aşamasında kontrolleri aracın uzun 
ömürlü olması, ileride daha büyük 
hasarlara yol açan bakım masrafla-
rını önlemesi anlamında önem arz 
eder.
Peki son olarak Konfiat’ın geleceğe 

dönük hedefleri nelerdir?
Bizim önceliğimiz ister tekil 

müşteri olsun, ister filo müşteri-
si olsun hepsinin her daim bizden 
memnun olmasını sağlamak. 

Bu anlamda mevcut servis ala-
nımız bin 500 metrekare bir alan. 
Bu alanı daha da büyütmek istiyo-
ruz. Daha önce kendimize vermiş 
olduğumuz bir söz vardı. Bin met-
rekare olan alanımızı bin 500 met-
rekare yapacağız demiştim. Allah’a 
şükür bu hedefimizi gerçekleştir-
dik. Bundan sonraki hedefimiz de 
2 bin 500 metrekarelik alanda yeni 
bir oluşum ve yeni bir tesisle inşal-
lah müşterilerimize daha iyi hizmet 
sunmaktır. 

Şunun bilincindeyiz, Konfiat 
müşterileri ile birlikte var. Onlar ol-
mazsa biz de olamayız. Bu nedenle 
müşterilerimizin velinimet oldu-
ğunu, bizim için ne kadar kıymetli 
olduğunu biliyor ve bu bilinçle ha-
reket ediyoruz.  n METE ALİ MAVİŞ
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Bebek beşiğinden esrar zulası çıktı!
Konya’da uyuşturucu tacirle-

rine yönelik 10 adrese düzenle-
nen operasyonda bebek beşiğinin 
altına gizlenmiş 1 kilo 670 gram 
esrarla birlikte diğer adreslerde 
eroin ve çok sayıda uyuşturucu 
hap ele geçirildi. Bir şüphelinin 
pencereden atlayıp kaçarken ba-
cağını kırdığı operasyonda 7 şahıs 
gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekiple-
ri, uyuşturucu madde satışı yaptı-
ğı tespit edilen şüphelilere yöne-
lik bir süre önce çalışma başlattı. 
Hazırlıkların tamamlanmasının 
ardından sabah erken saatlerde 
Konya merkezde 10 adrese eş 
zamanlı operasyon düzenlendi. 
Hassas burunlu narkotik köpeği 

‘Oskar’ın da katıldığı operasyon-
da evler didik didik arandı. 

BEŞİĞİN ALTINDAKİ ZULADAN 
ESRAR ÇIKTI 

Aramalar sırasında 2 çocuk 
babası Mevlüt Y.’nin (33) evinde 

bulunan bebek beşiğinin altına 
yapılmış zuladan 1 kilo 670 gram 
esrar ele geçirildi. Beşiğin altın-
dan esrarın bulunması üzerine 
panikleyen Mevlüt Y.’nin kaçmak 
için ikinci kattaki evinin pencere-

sinden atlaması sonucu ayağının 
kırıldığı öğrenildi. Hastaneye kal-
dırılan şüphelinin yapılan teda-
visinin ardından ifadesi alınmak 
üzere emniyete götürüldüğü be-
lirtildi.  Öte yandan diğer adres-
lerde de yapılan aramalarda pa-
ket halinde 7 gram eroin, 7 gram 
uyuşturucu madde, 95 adet uyuş-
turucu hap ve 1 adet ruhsatsız ta-
bancayla bu tabancaya ait bir şar-
jör ve 50 adet mermi ele geçirildi. 
Operasyon kapsamında gözaltına 
alınan 7 zanlı, Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde sağlık 
kontrolünden geçirildikten sonra 
ifadeleri alınmak üzere emniyete 
götürüldü. Adreslerinde bulu-
namayan 3 şahsı yakalamak için 
polisin çalışmalarının sürdüğü 
öğrenildi.  n İHA

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesinde (NEÜ) Alzheimer Gündüz 
Yaşam Merkezi yararına kermes 
düzenlendi. Program, NEÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Konferans Salo-
nunda açılış konuşmaları ile başla-
dı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İsmihan İlknur Uysal, ge-
çen sene başlatılan etkinliğin gele-
neksel hale gelmesini hedefledikle-
rini söyleyerek, “Bizler için önemli 
olan gençlerimizin Alzheimer has-
talığı ile ilgili farkındalığını artır-
mak. Aynı zamanda Türkiye’de bir 

ilk olan Alzheimer Gündüz Yaşam 
Merkezi ile ilgili farkındalığı artır-
mak. Burada emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Türkiye Alzheimer Derneği 
Konya Şube Başkanı ve NEÜ Yaşlı 
ve Engelliler Eğitimi Bakım Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Figen Güney, kermesin 
geçen yıldan farklı olarak bilgilen-
dirme toplantısının eklenmesiyle 
genişletildiğini söyledi. Güney, Al-
zheimer hastalığı hakkında bilgiler 
vererek Alzheimer Gündüz Yaşam 

Merkezinin çalışmalarını anlattı. 
Kermesin hayırlı olmasını te-

menni eden NEÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tahir Yüksek ise, etkin-
liğin geleneksel hale gelmesinin 
önemli olduğunu belirterek, “Be-
nim açımdan bu etkinliğin diğer bir 
önemi de Sağlık Bilimleri Fakültesi 
ve Hemşirelik Fakültesi öğren-
ci topluluklarının bir arada, omuz 
omuza vererek gerçekleştirdikleri 
bir etkinlik olması. Topluluklarda 
görev alan öğrencilerimiz ile danış-
man hocalarına tebrik ve teşekkür 

ediyorum. Alzheimer Gündüz Ya-
şam Merkezi, farklı kurum ve kuru-
luşların destek verdiği çok ayaklı bir 
çalışma. Türkiye’de örnek olmuş bu 
çalışmada yer alan herkese de ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. 

Konuşmaların ardından Sağlık 
Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik 
Fakültesi bahçesinde oluşturulan 
kermes alanında öğrenci topluluk-
larının açmış olduğu stantlar gezil-
di.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’deki din görevlileri
ecdatla buluşturuldu

Karapınar Devlet Hastanesi
‘HAP’ tatbikatı yaptı

Beyşehir Belediyesi’nin bir 
süre önce “Beyşehir ecdadla 
buluşuyor” sloganıyla başlattı-
ğı Çanakkale gezisi programları 
devam ediyor. Beyşehir’de Ça-
nakkale gezisinin son katılımcı-
ları İlçe Müftülüğü bünyesinde 
görev yapan din görevlileri oldu. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, camiler ve din görevli-
leri haftasında Çanakkale gezi-
si sözünü verdiği ilçede görev 
yapan din görevlilerini ecdatla 
buluşturdu. Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun ile İlçe 
Müftüsü Mahmut Çelikoğlu’nun 
da katıldığı uğurlama programın-
da dualar eşliğinde Çanakkale’ye 
hareket eden din görevlileri ilçe-
ye döndü. 

Din görevlileri, Çanakkale’de 
Kilitlibahir Kalesi, Mecidiye Tab-
yaları, Havuzlar ile Şahin Dere ve 
Soğanlı Dere şehitliklerini gez-
di. Seyit Onbaşı’nın 215 kiloluk 
mermiyi tek başına kaldırarak İn-
giliz denizaltısını batırdığı ve sa-
vaşın seyrini değiştirdiği batarya-
yı da ziyaret eden din görevlileri, 
tur rehberleri eşliğinde Seddül 

Bahir, Ezineli Yahya Çavuş Şe-
hitliği, abide, meçhul asker anıtı, 
57. Alay Şehitliği, Conkbayırı gibi 
tarihi alanları gezerek bundan 
tam 103 yıl önce yazılan kahra-
manlık destanının sıcaklığını hala 
koruyan hatıralarını görme imka-
nı buldu. 

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, din görevlilerine verdikleri 
sözü yerine getirdiklerini belir-
terek, “Dedik ki; müftülüğümü-
ze müracaatta bulunan Kur’an 
kursu hocalarımızı, imam ve mü-
ezzinlerimizi sayı sınırı olmadan 
Çanakkale’ye gönderelim. İşte 
başvuruların tamamlanmasının 
ardından din görevlilerimizi Ça-
nakkale’de ecdatla buluşturduk. 
Bu anlamda, Beyşehir Belediyesi 
olarak başlattığımız Çanakka-
le gezisi programlarımız devam 
ediyor” dedi. 

İlçe Müftüsü Mahmut Çeli-
koğlu ile din görevlileri Belediye 
Başkanı Murat Özaltun ile orga-
nizasyondan sorumlu ilgili birim 
yetkililerine düzenlenen Çanak-
kale gezisi sebebiyle teşekkür 
etti.  n HABER MERKEZİ

Karapınar Devlet Hastanesin-
de Hastane Afet ve Acil Durum 
Planı (HAP) tatbikatı gerçekleşti-
rildi. Hastane Afet ve Acil Durum 
Planı (HAP) kapsamında, olası 
afet ve acil durumunda hastane-
nin risklerini ortaya çıkarmak, bu 
risklerle karşılaşıldığında nasıl baş 
edileceği ve olay karşısında çö-
züme yardımı olacak yöntemleri 
bularak gerçek olayda doğabilecek 
aksaklıkları engellemek amacıyla 
masa başı ve saha tatbikatı yapıl-
dı. Hastane Başhekimi Hüseyin 
Babur, yaptığı açıklamada, plan 
çerçevesinde yönetim ekibinin so-
rumlulukları, toplanma, tahliye ve 

müdahale şekillerinin belirlendiği-
ni söyledi.

Babur, şöyle konuştu: “Afet 
ve acil durumun meydana geldi-
ği ilk andan itibaren öncelik sıra-
sına göre yapılması gerekenler, 
iletişimin nasıl sağlanacağı, diğer 
kurumlar ile koordinasyon yapıl-
ması, yönetim ekibinin üstlene-
cekleri görevler, yapılan masa başı 
tatbikatında değerlendirildi. Masa 
başı tatbikatının ardından da saha 
tatbikatı gerçekleştirildi. Konya İl 
Sağlık Müdürlüğü gözetmenleri-
nin katılımı ile yürütülen tatbikatın 
tüm süreçlerin adım adım başarıy-
la yapıldı.”  n AA

SEDEP çerçevesinde 42 okuldan 84 üçüncü sınıf öğrencisi Selçuklu Belediyesi ve çevresinde 
fotoğraf çekimi yaptı. Tarihi ve kültürel yerleri fotoğraflayan öğrencilerin fotoğrafları sergilenecek

Değerler objektiflerinde

Selçuklu Değerler Eğitimi Prog-
ramı (SEDEP) kapsamında ilkokul 
öğrencilerine “Değerler Objektifim-
de” isimli fotoğraf eğitimi veriliyor.   

Selçuklu Değerler Eğitimi Prog-
ramı (SEDEP) kapsamında uygula-
nan, “Değerler Objektifimde” et-
kinliğine katılan öğrenciler Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı’yı makamında ziyaret etti. Fo-
toğraf etkinliğinde belediye ve çev-
resinde uygulama yapan öğrenciler 
başkanlık makamında da birçok fo-
toğraf çekti. Selçuklu Değerler Eği-
timi SEDEP kapsamında uygulanan, 
“Değerler Objektifimde” etkinliğine 
bu yıl 42 okuldan 84 üçüncü sınıf 
öğrencisi katılıyor.

SEDEP bünyesinde yer alan 
“Değerler Objektifimde” etkinli-
ğinde  12 gün boyunca eğitim alan 
öğrencilerin uygulama eğitimleri; 
tarihi bölgeler, doğal alanlar, pazar 
yerleri, sanayi bölgeleri, toplumsal 
alanlar (otogar, tren garı, belediye 
binası, tesisleri vb.) da gerçekleşiyor. 
Fotoğraf eğitimlerini profesyonel fo-

toğraf sanatçıları Serdar Akyay ve 
Emel Sezer veriyor. 
‘ÇOCUKLARIMIZ DÜNYAYA FARKLI 

BİR GÖZ İLE BAKACAKLAR’ 
Etkinliğe katılan öğrencilerin 

heyecanına ortak olan ve çektikleri 

fotoğrafları kendileriyle değerlen-
diren  Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, 
“Çocuklarımız henüz yeni başla-
malarına rağmen çok güzel kareler 

yakalamışlar. Hakikaten heyecan 
verici. Onlara değerlerimizle birlik-
te verdiğimiz eğitim ileride toplum 
adına büyük kazanımlarla bize geri 
dönecektir. Bu etkinlikle birlikte 
onlar hem dünyaya farklı bir gözle 
bakmayı öğrenecekler hem de de-
ğerlerine sahip çıkarak gelecekte se-
çeceği meslekte topluma faydalı bir 
birey olacaktır. Bu projenin başarı ile 
sürdürülmesinde bize destek veren 
Necmettin Erbakan Üniversitesi ve 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğüne teşekkür ediyorum. Gelece-
ğimizin teminatı olan gençlerimize 
hizmet etmek ve onların yetişmesi-
ne yardımcı olmak bizim için büyük 
bir mutluluk kaynağı oluyor. Ben de 
öğrencilerimizin fotoğraflarından 
oluşacak sergi açılışına katılacağım 
ve aynı heyecanı orada onlarla yeni-
den yaşayacağız inşallah ” dedi.  

Öğrencilerin 12 gün boyunca 
sürecek fotoğraf etkinliği daha sonra 
düzenlenecek bir sergi açılışıyla fo-
toğraf severlerle buluşacak.  
n HABER MERKEZİ 

Hedef, alzheimer farkındalığını artırmak



25 EKİM 2018 15SPOR 2

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 9 7 1 1 18 11 7 22
2.TUZLASPOR 9 6 2 1 18 3 15 20
3.MANİSA B.Ş.B. 9 5 2 2 14 5 9 17
4.F. KARAGÜMRÜK 9 5 1 3 13 8 5 16
5.TARSUS İDMAN Y. 9 4 4 1 19 15 4 16
6.PENDİKSPOR 9 4 3 2 12 8 4 15
7.ŞANLIURFASPOR 9 4 3 2 10 10 0 15
8.SİVAS BLD. 9 4 2 3 10 8 2 14
9.BUGSAŞ SPOR 9 4 1 4 12 15 -3 13
10.ZONGULDAK 9 3 2 4 11 13 -2 11
11.DARICA G. BİRLİĞİ 9 3 2 4 9 11 -2 11
12.KAHRAMANMARAŞ 9 2 4 3 8 9 -1 10
13.KIRKLARELİSPOR 9 2 2 5 7 9 -2 8
14.ETİMESGUT BLD. 9 2 2 5 6 13 -7 8
15.ANADOLU SELÇUK 9 1 4 4 9 16 -7 7
16.TOKATSPOR 9 1 3 5 3 9 -6 6
17.BANDIRMASPOR 9 1 3 5 11 19 -8 6
18.FETHİYESPOR 9 0 5 4 6 14 -8 5

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Atiker Konyaspor, Medicana Sağlık Grubu ile yeni anlaşma sağladı
Medicana Sağlık Grubu, Atiker 

Konyaspor’un yeniden sağlık sponso-
ru oldu.

 Büyükşehir Belediye Stadyumu 
Basın Toplantı Salonu’nda düzenle-
nen törene Konyaspor Başkan Yar-
dımcısı Celalettin Yılmaz, Yönetim 
Kurulu üyesi Mustafa Genç, Medi-
cana Sağlık Grubu Konya Hastane-
si Genel Müdürü Fulya Erdemil ve 
Genel Müdür Yardımcısı Hasan Kişi 
katıldı.

Sponsorluk anlaşması imza tö-
reninde konuşan Genel Müdür Fulya 
Erdemil, “Konya Medicana Hastanesi 
olarak Konyaspor’un sponsorluğunu 
yapmaktan gurur duyuyoruz. Medica-
na Sağlık Grubu olarak Türkiye’nin en 
önemli sağlık gruplarından birisiyiz 
ve şu anda Karatay Üniversitesi Has-

tanesiyiz. Bizim vermiş olduğumuz 
hizmetin siz değerli yöneticilerimiz 

ve sporcularımızca da beğenilmiş 
olması bizim için çok onur vericidir. 

Medicana Sağlık Grubu Konya Has-
tanesi için spora ve sporcuya destek 

vermek ve sporcularımızın her türlü 
sağlık ihtiyacını karşılamak bizim için 
çok önemlidir. Konyaspor ile umarım 
uzun yıllar sponsorluğumuzun devam 
edeceğini temenni eder ve her iki ta-
rafa da hayırlı olmasını dileriz” dedi.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBUYLA 
GÜZEL BİR İŞBİRLİĞİMİZ VAR
Konyaspor Başkan Yardımcısı 

Celalettin Yılmaz ise yaptığı konuş-
mada, “Medicana Sağlık Grubu Kon-
ya Hastanesiyle 2013-14 sezonundan 
bu yana devam eden güzel bir işbir-
liğimiz var. Bu birliktelik önce forma 
sponsorluğu ile başladı ardından sağ-
lık sponsorluğu olarak bugüne kadar 
devam etti. İnşallah bu desteği iler-
leyen dönemlerde forma ya da diğer 
alanlardaki sponsorluklarda yeniden 
görebilmeyi arzu ediyoruz. 

SON DERECE MEMNUNUZ
Öte yandan şehrimizin en önemli 

markalarından biri olan Medicana 
Sağlık Grubu’nun aralık vermeden ku-
lübümüze ve camiamıza destek ver-
mesi nedeniyle yönetim kurulumuz 
adına teşekkür ediyorum . Kendilerin-
den ve sundukları kaliteli hizmetten 
son derece memnunuz. Bu karşılıklı  
memnuniyetin neticesinde anlaş-
mamızı bu sezonda sürdürme kararı 
aldık. Bugün burada atacağımız imza 
ile iş ortaklığımızı resmi olarak kayıt 
altına alıyoruz. Sayın Genel Müdür 
Fulya Erdemil Hanımın şahsında Me-
dicana Sağlık Grubuna bir kez daha 
teşekkür ediyor anlaşmamızın her 
iki tarafa da hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuk, Hakan Ünal 
gözetiminde çalıştı
Teknik Direktör Tayfun Türkmen’in istifa ettiği ve 

hafta sonunda Pedikspor ile karşılaşacak olan TFF 2. Lig 
Kırmızı Grup temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor bu 
maçın hazırlıklarına başladı. Karatay Belediyesi Tatlıcak 
Tesisleri’nde Hakan Ünal, Muharrem Aydın ve kaleci 
antrenörü Nurettin Büyükbahçıvan gözetiminde  gerçek-
leştirilen çalışma, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 
Futbolcular daha sonra yarı sahada çift kale maç ile ant-
renmanı tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Basketbol’da 
Final hazırlıkları

Pazar günü sahasında Finalspor’u konuk edecek olan 
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basketbol 
Takımı, bu maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde 
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda ger-
çekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Yapılan çalışma Ba-
şantrenör Cengiz Karadağ gözetiminde gerçekleştirildi. 
Mavi beyazlılar, Finalspor maçının hazırlıklarına bugün 
yapacağı idman ile devam edecek. Ligin ilk maçında 
Petkim Spor’u yenen Selçuklu Basketbol, geçtiğimiz haf-
ta deplasmanda Akhisar Belediye’ye mağlup olmuştu.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan minik taraftarlara jest
Atiker Konyaspor’u 9.haftada oyna-

nan Rizespor deplasmanında yalnız bırak-
mayan yaşları 7 ila 12 arasında değişen 
küçük taraftarlar önce kulüp binasında 
sonra antrenmanda misafir edildi.

Süper Lig’de Atiker Konyaspor’un 
Rizespor ile deplasmanda oynadığı mü-
sabakada taraftarlar kendilerine ayrılan 
tribündeki bütün biletleri satın alarak  
Konyaspor’a büyük destek vermişti.

1922 kilometrelik deplasman yolcu-
luğunda babalarını ağabeylerini yalnız 
bırakmayan yaşları küçük aşkları büyük 
çocuklar önceki gün Konyaspor idari bi-
nasında misafir edildi. Başkan Yardımcısı 
Okay Tınkır ve Genel Müdür Bahri Bıçakçı 
minik taraftarlara üzerlerinde isimlerinin 
yazılı olduğu formaları hediye etti.

TESİSTE MİSAFİR EDİLDİ
Konyasporlu çocuklar daha sonra Ka-

yacık Tesisleri’ne giderek antrenman ön-
cesi yönetim, teknik heyet ve futbolcular 
ile biraraya geldi. 

Burada yeşil beyaz renklere sevda-
lı minik taraftarlara Başkan Yardımcısı 

Okay Tınkır’ın yanı sıra As Başkan Os-
man Koçak ve taraftar sorumlusu Ra-
mazan Özbek eşlik etti. 

Antrenman öncesi teknik direktör 
Rıza Çalımbay ve futbolcularla bir süre 

sohbet eden küçük taraftarları günün 
anısına Konyasporlu futbolcularla fo-
toğraf çektirdikten sonra tesislerden 
ayrıldı.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk 
kongreye gidiyor

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Tayfun Türkmen’in 
görevinin bırakmasının ardından yönetim kurulu da aldığı karar ile olağanüstü kongreye 
gidiyor. Yeşil beyazlı takımda olağanüstü genel kurul toplantısı 13 Kasım’da yapılacak

Pilot takım Konya Anadolu Selçuks-
por’da kötü gidişatın ardından Teknik 
Direktör Tayfun Türkmen görevinden 
istifa etti.

İstifanın hemen ardından yönetim 
kurulu da yaptığı açıklama ile olağanüs-
tü genel kurula gitme kararı aldı. Kulüp 
Başkanı Mehmet Güney’in yaptığı açık-
lamada sorumluluğu sadece teknik he-
yete yıkılmak istenmediği ifade edildi.
YÖNETİN GENEL KURUL KARARI ALDI

Konya Anadolu Selçukspor Kulüp 
Başkanı Mehmet Güney yaptığı yazı-
lı açıklamada, “Yaklaşık 2 sezondur 
Konya Anadolu Selçukspor Kulübün-
de iki farklı Yönetim Kurulu ile görev 
yaptık.  Bu süreçte tüm çalışmalarımız 
Konya Futboluna ve Atiker Konyaspor’a 
faydalı olabilmek içindi.  Özellikle geç-

tiğimiz sezon Yönetim Kurulu ve teknik 
ekibimizin gayretli çalışmaları amacına 
ulaştı.  Geçtiğimiz sezon oluşturduğu-
muz kadro,  asıl hedefimiz olan Atiker 
Konyaspor’a oyuncu verme noktasında 
başarıya ulaştı. 

Aynı zamanda üst liglere de oyuncu 
kazandırdık. Bu yıl da aynı düşünce ve 
plan ile yola çıktık. Sezon başında he-
deflerimize uygun bir teknik heyet ile 
anlaşmak için çalışma yaptık. Ancak 
anlaşma sağladığımız teknik heyet ile 
yaşadığımız fikir ayrılığı neticesinde 
sezon başlamadan yollarımızı ayırdık. 
Akabinde Atiker Konyaspor ve Konya 
Spor camiasının yakından tanıdığı Tay-
fun Türkmen ve ekibi ile yola devam 
etme kararı aldık.

Gelinen noktada alınan başarısız so-

nuçlardan dolayı teknik heyetimiz kendi 
isteği doğrultusunda görevini bırakmak 
istedi. Kendilerine her türlü destek ola-
cağımızı belirtmemize rağmen kan de-
ğişiminin faydalı olacağını düşünerek, 
ısrarlarımıza Tayfun hoca ret cevabını 
verdi. Bu doğrultuda sorumluluğu sade-
ce teknik ekibe yıkmaktan ziyade Yöne-
tim Kurulu olarak Atiker Konyaspor’a ve 
Konya Anadolu Selçukspor’umuza zarar 
vermeme adına, Olağanüstü Genel Ku-
rula gitme kararı aldık. 

Bu süreçte bizlere destek olan Atiker 
Konyaspor kulüp başkanı Hilmi Kulluk 
ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederiz” 
ifadelerine yer verdi.

GENEL KURUL 13 KASIM’DA
Konya Anadolu Selçukspor’da ola-

ğanüstü genel kurul 13 Kasım’da yapıla-

cak. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açık-
lamada, “Yönetim Kurulumuz, Mehmet 
Güney başkanlığında toplanarak aşağı-
daki kararı almıştır. 

Konya Anadolu Selçukspor Kulü-
bü Derneği Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısının 13.11.2018 Salı günü 
saat 17.30’da Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Stadyumu Basın Toplantı 
Salonunda (Parsana Mah. Kaletaş 
Cad. No:7/204   Selçuklu / KONYA) 
aşağıdaki gündem maddelerini gö-
rüşmek üzere yapılmasına; Çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde 20.11.2018 
Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk 
aranmaksızın aşağıda yazılı gündem 
gereği yapılmasına oy birliği ile karar 
verilmiştir” denildi.
n SPOR SERVİSİ



RPS 2000’li yıllardan sonra, yani 
benim Konyaspor’un maçlarına 
gitmeye başladığım dönemde, 
şehirde Konyaspor maçının oy-
nanması dışında takımla alakalı 
bir şeyler bulmak çok zordu. Sa-
dece o dönem maçlara gidenler 
münferit olarak yapmaya çalışı-
yordu. Konyaspor’a ait ürün bile 
yoktu belki de. Sadece önemli 
maçlardan önce şehirde tur atan 
yeşil beyaz otobüs…

Konyaspor ilgili bir şey bil-
mediğimiz için başka takımlara 
tutmaya zorlandık belki de. Ço-
cuk, babasından veya bir büyü-
ğünden Konyaspor’u öğrenme-
diyse şehrinin takımını tutması 
çok zordu. O dönemin çocukları 
başka takımlar tutarak büyüdü. 
Konyaspor’u bilenler ise iki ta-
kımlı oldu. 

Bu düzen Konyaspor yeni 
stadyuma geçmesine kadar de-
vam etti. Yeni stadyum, birçok 
yenilikle beraber aidiyet hissi 
de getirdi. Eski dönemlerde ya-
pılmış hatalar en aza indi. Daha 
önce iki takım ile büyüyenlerin 
ve tam tercih yapma döneminde 
olanların Konyaspor’u seçme-
sinde en büyük etken, yakalanan 
başarı oldu. Bu artışla birlikte 
yeni nesilin Konyasporlu olması 
için, bu takımı gerçekten seven-
ler bir seferberlik başlattı.

Konyaspor Kulübü, bu çalış-
maya biraz gecikmiş olsa da ka-
tılmayı başardı. Miniklerin Kon-
yaspor’u sevmesi, desteklemesi 
ve Konyaspor ile mutlu olabilme-
leri için önemli çalışmalar yapıldı 
ve yapılmaya devam ediliyor.

Sadece yaşanan son olay-
dan bahsetmek gerekirse, birçok 
minik Konyasporlu ailesi birlikte 
yaklaşık 2 bin kilometre Rize’ye 
giderek Konyaspor’a destek 
verdi. Eskinden iç saha maçında 
bile gidilmeyen bu takımın artık 
deplasmanda bile tribünleri boş 
kalmıyor.

Bu minik taraftarların Rize’ye 
gidip gelmesine Konyaspor Ku-
lübü de kayıtsız kalmadı. Onları 
kulüpte ve tesislerde ağırladı. 
Futbolcular ile bir araya getirdi. 
Konyaspor forması hediye etti. 
Konyasporlu çocuklar bu güzel 
anıyı ömür boyu unutmayacak. 
Konyaspor’u kalplerinde taşıya-
cak. 

Sezon başından beri yapılan 
çalışmaları takip ediyorum. Bu 
kulüp yaşadıkça taraftarın isteği 
bitmeyecek, bitmemesi de ge-
rekiyor. Ama Konyaspor Kulübü 
gerekli adımları atmaya başladı. 
Eleştirilmesi gereken noktalar 
da var illa ki. Onlar inşallah kısa 
sürede ele alınır. Konyasporlu bir 
neslin yetişmesinde emeği olan 
herkese teşekkürler, emeğine 
sağlık.

KONYASPORLU NESİL GELİYOR

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü 
Rıza Çalımbay yaptığı açıklamalarda 
Rizespor maçını değerlendirdi. Bu kar-
şılaşmada iyi oynadıklarını ancak sonuç 
olarak 1 puan kazandıklarını ifade eden 
Çalımbay, bu şanssızlığı kıracakları be-
lirterek, “Hiçbir deplasman maçında kötü 
oynamadık biz. Hiçbir deplasmandan gol 
atmadan dönmedik. Hepsinde de iyi oy-
nadık. Karşılığını aldığımız iki maç var. 
Bunlar Kayseri ve Malatya maçı. Onlarda 
da çok iyi oynadık. Çok net pozisyonları-
mız vardı. Çaykur Rizespor maçı da aynı 
şekilde oldu. Maçın başından sonuna 
kadar galibiyetten başka bir şey düşün-
medik. Ve çok net pozisyonlara girdik. 
Maalesef son pasları değerlendiremedik. 
Son paslarda hatalar yaptık. Onları de-
ğerlendirebilsek çok farklı bir şekilde dö-
necektik. Böyle oynadığımız maçlar çok. 
Ancak bunu kıracağız. Rize’den alınan 1 
puan iyi ama bence 3 puanla dönmemiz 
gereken bir maçtı. Aynı şeyleri iç saha 
maçlarında da yaşıyoruz. Örneğin Beşik-
taş maçı. Penaltıyı gole çevirebilsek her 
şey çok daha farklı olacaktı. Hatta sadece 
son dakikalardaki pozisyonları değerlen-
dirsek, son pasları iyi yapsak, neticemiz 
galibiyet olacaktı. Böyle iyi oynadığımız 
ama puan kaybettiğimiz çok maç var. 
Buna şanssızlık da diyebiliriz, bizim de 
hatalarımız vardı. Ama bunlar geride kal-
dı artık. Önümüzde çok kritik maçlarımız 
var. Hem kupa hem lig olduğu için ma-
alesef dinlenme şansımız çok az. Hafta 
içi maçlarımız olacak” dedi. Rizespor 
maçındaki eksik oyuncular hakkında da 
konuşan Çalımbay, “Genel olarak hazı-
rız ama bazı eksiklerimiz var. Umarım 
onlar da kısa süre içinde dönerler. Bir tek 

Hurtado’nun sakatlığı biraz uzun sürecek 
maalesef. O da bizim için çok büyük bir 
dezavantaj oldu. Rizespor maçından önce 
Ferhat’ın hastalığı nüksedince ondan da 
yararlanamadık. Şu an takımımız gayet 
iyi durumda. İyi de oynuyoruz. İnşallah 
bundan sonraki maçlarımızı istediğimiz 
şekilde bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

NASIL BİR TAKIM 
OLDUKLARINI BİLİYORUZ

Her takıma karşı pozisyon üretebil-
diklerini dile getiren Çalımbay, “Önümüz-
de bir Başakşehir maçı var. Nasıl bir ta-
kım olduklarını çok iyi biliyoruz. Yıllardır 
oturmuş bir kadroları var. Kendi sahamız-
da oynayacağız ama Başakşehir’e karşı 
kendi sahanızda oynamak daha büyük bir 
dikkat gerektiriyor. Hepsinin farkındayız. 
İnşallah bu sefer çok iyi şeyler yapacağız 
taraftarımızın da desteği ile. Bu maçı iyi 
bitirmek için başından sonuna kadar ne 
gerekiyorsa yapacağız. Bizim pozisyona 
giremeyeceğimiz takım yok. Hangi takım 
olursa olsun. Yurt içindeki takımlar da 
olsa yurt dışındaki takımlar da olsa biz 
pozisyona gireriz. Önemli olan bu pozis-
yonları değerlendirmek. Tabi bir de yaptı-
ğımız beklenmedik hatalarımız olabiliyor, 
bu bizim için bir dezavantaj olabiliyor 
defansif açıdan. Onu da yapmamaya ça-
lışıyoruz. Çok uğraşıyor, çok çalışıyoruz. 
Bu maçta da onlara dikkat edeceğiz. 
Ama biz pozisyona gireriz kesinlikle. Şu 
an o kaliteye sahip bir takımız. İnşallah 
bu maç daha farklı olacak. Taraftarımızın 
çok büyük desteğine inanıyorum.  Onlarla 
beraber çok güzel bir şekilde bitireceğiz 
maçı” dedi.

DOSTLUĞA ZARAR GELMEMELİ
Rizespor maçının sonunda yaşanan 

olayları da değerlendiren Çalımbay, “Ri-
ze’de müthiş bir taraftar desteğimiz vardı. 
Hepsine çok teşekkür ediyorum. O kadar 
yol geldiler, çok da iyi bir şekilde destek-
lediler. Maç öncesinde hem Rizespor’u 
hem Konyaspor’u tribüne çağırdılar. Bu 
da çok güzel bir şeydi. Maçın sonunda 
istenmeyen olaylar oldu. Aslında bu 
olaylar çok abartıldı. Bu kadar büyüme-
mesi gerekiyordu. Bunlar kendi aramızda 
halledeceğimiz olaylardı. Uğur’un hak-
kında bulunulan tezahüratlardan dolayı 
bir tepkisi oldu. Tabi ağır bir itham şike 
olayı. O tepki de doğru bir şey değil. Ne-
ticede taraftar onlar. Bağırabilirler, her 
şey olabilir. Sadece Uğur için değil bütün 
futbolcular için böyle. Taraftarla karşı 

karşıya gelmemek gerek. Taraftarla diya-
loga girmek yanlış.  Ayrıca Rizespor taraf-
tarının ilk kez bu kadar agresif olduğunu 
gördüm. 3 yıl çalıştım orda. Camiayı çok 
iyi biliyorum. Rakibe saygılı bir camia 
Rizespor camiası. Uğur da sıkıntılı bir 
oyuncu değil. Çok karakterli bir oyuncu. 
Abdullah’a da üzüldüm.  O da agresif bir 
oyuncu değil aslında. Benim öğrencimdi. 
Sessiz, sakin, işini yapan bir oyuncu. Bu 
olaya üzüldük. Bu yaşananlar kesinlikle 
Konyaspor ve Rizespor’un arasında sorun 
oluşturmamalı. İki camia dost camialar-
dır. Bundan sonra da dost kalacaklardır. 
Böyle ufak tefek şeyler bizim aramızı 
bozmasın” ifadelerini kullandı. n YUNUS 
ALTINBEYAZ/MUHAMMED SAYDAM

‘Bu maç farklı’
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ligin geride kalan bölümünde olduğu 
gibi Rizespor maçında da yine iyi oynadıkları bir karşılaşmayı kazanamadıklarını ifade 

etti. Başakşehir maçına da değinen Çalımbay, “Bu maç farklı olacak” dedi

MUHAMMED SAYDAM
spor@konyayenigun.com

Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir’i konuk edeceği 
10.hafta maçının hazırlıklarını dün öğle saatlerinde Kayacık 
Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör 
Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan 
antrenmana tedavisine devam edilen Paolo Hurtado katıl-
mazken, Ali Turan takımla birlikte çalıştı. CORE ısınma ile 
başlayan antrenman 5’e 2 ve pas çalışması ile devam etti. 
Oyuncular iki gruba ayrılarak dönüşümlü olarak topla oyun 
ve dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile 
sona erdi.
n SPOR SERVİSİ

Kartal’da hazırlıklar 
devam ediyor
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