
MENOPOZ DÖNEMİNDE
SAĞLIĞA DİKKAT EDİN!

‘BİRLİKTE DAHA GÜZEL 
İŞLER YAPACAĞIZ’

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba 

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay:

Kadınların menopoz dönemi belki de hayatlarında geçirdikleri 
en sıkıntılı dönem olarak bilinir. Menopoz, doğurganlık yetene-
ğinin kaybolduğu 48-55 yaş arası dönemdir. Menopozda, orga-
nizmada önemli değişiklikler oluşmaktadır. Bunların başında, 
hormonal değişiklikler gelir. Bu dönemde gözlemlenen önemli 
sağlık sorunlarına karşı uzmanlar önerilerde bulunuyor.

Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçelerde önemli hizmetler 
yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, “Bu 
daha başlangıç. Hep birlikte çok daha güzel işler yapacağız” 
dedi.
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Gübre üreticileri 
de destek verdi 

‘1940’da imam 
bile kalmamıştı!’

Çiftçilerin önemli girdilerinden 
olan gübre fiyatları dövize bağlı 
olarak arttı. Gübre Üreticileri İtha-
latçıları ve İhracatçıları Derneği, 
enflasyonla mücadeleye destek 
vereceklerini açıklayarak çiftçiye 
müjde verdi.
n HABERİ SAYFA 10’DA 

Konya Aydınlar Ocağı’nda hatıra-
larını anlatan emekli öğretim üye-
si Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı, 
1924 yılında imam hatiplerin kapa-
tılmasının ardından 1940’lı yıllarda 
köylerde imam dahi kalmadığını 
söyledi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

‘Anne Dostu’ 
hastane bir ilk

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen uz-
man ekipler tarafından yapılan 
denetim ve kontroller neticesinde 
Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Do-
ğum ve Çocuk Hastalıkları Hasta-
nesi ‘Anne Dostu’ hastane seçilen 
Konya’nın ilk hastanesi oldu.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Kaçak ava 
geçit yok!

Konya’da kaçak olarak kara avcılı-
ğının önüne geçilmesi kapsamın-
da yürütülen av koruma faaliyetle-
ri sürüyor. Bu kapsamda 19-20-21 
Ekim tarihlerinde, yapılan koruma 
kontrol faaliyetleri esnasında 8 bin 
595 TL idari para cezası kesildi.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Çiftçi tava geldi
Türkiye’nin tahıl 

ambarı Konya Ova-
sı’nda çiftçiler son 

günlerde etkili olan 
yağışlarla ekimlere 
başladı. Uzmanlar 

tava gelmeyen 
toprakta ekimler 

için acele etmeyin 
uyarısı yapıyor

EKİM KONUSUNDA 
ACELE ETMEYİN

Hububat ekmek için bekle-
yen çiftçiler, son günlerde 
bölgede etkili olan yağmur 
ile birlikte ekim sezonunu 
açtı. Uzmanlar ekim yapıla-
cak alanların nemli ve tavının 
olması konusunda çiftçilere 
uyarıda bulunurken, çiftçi-
lerin ekim konusunda acele 
etmemeleri gerektiği çağrısı 
yapıyor.  

TOPRAĞIN TAVINA 
DİKKAT EDİLMELİ

ZMO Konya Şube Başkanı 
Prof. Dr. Süleyman Soylu, 
“Toprak aç olduğu için yağan 
yağışlar toprağa katkı sun-
du. Ama toprak tam doymuş 
diyemeyiz. Toprağın yağışa 
daha ihtiyacı var. Çiftçilerimiz 
özellikle ekim yaparken eke-
cekleri toprağın tavının olma-
sına dikkat etsinler” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Bacanızdan ölüm tütmesin! Sıcaklık düştü, ilk kar yağdı
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kon-
ya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, 
kış aylarında soba, şofben ve baca 
zehirlenmelerinin arttığına dikkat 
çekerek, baca bakımı ve temizlikle-
rinin mutlaka yapılması uyarısında 
bulundu. Altun, “Düzenli olarak 
temizlenmeyen bacalar iyi çek-
mez, uzun süre temizlenmemiş 
bacalar ise kurum (is) birikme-
si dolayısıyla tıkanır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’da hava sıcaklıkları hisse-
dilir bir şekilde düştü. Önceki gece 

sıfıra kadar düşen hava sıcaklığı 
sabah saatlerinde güneşin sıcak yü-

zünü göstermesi ile birlikte biraz artış 
gösterse de güneş yağmur bulutlarının 

arkasında kaldı. Öğle saatlerinde başla-
yan yağmur gün boyunca Konya merkezi 

ve çevresinde etkili oldu. Öte yandan Seydi-
şehir, Hadim, Bozkır, Beyşehir ve Derebucak 

ilçelerinin yüksek kesimlerine de kar yağdı.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Bizim kahramanımız 
Nasreddin Hoca

Temsili Nasreddin 
Hoca, “Bizim kah-
ramanlarımız Nas-
reddin Hoca’dır, 
Keloğlan’dır, Kara-
göz-Hacivat’tır. Bizim 
kahramanımız Noel 
Baba değildir. Bizim 
kahramanımız Super-
man değildir” dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Bugünlere siyasetin 
gücüyle geldik

AK Parti’nin Konya’da 
düzenlediği İç Anadolu 
Bölge Toplantısı’nda 
konuşan Genel Başkan 
Yardımcısı Mahir Ünal, 
“Bugünlere sistemin 
değil siyasetin gücüyle 
geldik. Belediyecilikteki 
anlayışımızı ise Erdo-
ğan’dan öğrendik” dedi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Prof. Dr. Süleyman Soylu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 1 Nisan 2019’ da 
başlayacak yaz dönemi uçuşlarında Anadolu Jet’in sa-
bah-akşam uçuşlarının açılmasını yeniden başlatması 
isteniyor. Böylece bilet fiyatları daha aşağı çekilerek, 
vatandaşların daha ucuz havayolu hizmeti almasının 
sağlanması bekleniyor.   n HABERİ SAYFA 4’TE 

Konya-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarını sadece Pegasus ve 
Anadolu jet gerçekleştiriyor. Sabah-öğle-akşam olan bu uçuşlara, 
Nisan’da yapılan düzenlemeyle Anadolu Jet, sabah-akşam uçuş-
larını iptal ederek sadece öğle uçuşu yapmaya başladı. Sabah 
uçuşları da Pegasus’a verildi. Bu durumla birlikte rekabetin orta-
dan kalkması bilet fiyatlarını yükseltti.

Rekabet olsun, fiyatlar düşsün!

KOP Eylem Planı  kapsamında planlı alanlar-
da kentsel gelişim ve dönüşümün sağlanması 

amacıyla yapılan Örnek İmar Uygulamaları 
Projesi Türkiye’de ilk olarak Meram’da 

tamamlandı. Meram Belediyesi Başkan Vekili 
Mustafa Asım Güney, iki yıl gibi kısa bir süre 
içerisinde 3,7 milyon metrekarenin üzerinde 
bir alanda imar barışı projesi uygulayan Me-
ram’ın Türkiye’ye örnek olduğunu vurguladı.

n HABERİ SAYFA 13’TE

Meram kentsel 
dönüşümde örnek oldu 



Menopoz Döneminde Yaşanan Sıkıntıları 
Daha Aza İndirgemek İçin Neler Yapılmalı?
Kadınların menopoz dönemi belki de hayatlarında geçirdikleri en sıkıntılı dönem olarak bilinir. 

Menopoz, doğurganlık yeteneğinin kaybolduğu 48-55 yaş arası dönemdir. Menopozda, organizmada 
önemli değişiklikler oluşmaktadır. Bunların başında, hormonal değişiklikler gelir. Hipofizden salgılanan 

hormonlarda artış gözlenir. Düzgün adet görme ve üreme fonksiyonunu oluşturan sistemdeki bozukluklar 
nedeniyle yumurtalık fonksiyonu azalır. Bunun sonucunda kadın için önemli bir hormon olan östrojenler 

düşer, gonadotropinlerde artış ortaya çıkar ve kadında önemli sağlık problemleri gözlenir

Zade Vital
Nar Çekirdeği Yağı

Kadınlara Özel 
Combo Woman

Zade Vital Yetişkinler İçin
Omega 3 Balık Yağı

Zade Vital
Menofix

ZADE VİTAL’İN KADINLARA ÖZEL ÜRÜNLERİ

Merhaba.
Bu haftadan itibaren sizlere 

ABD’den sesleneceğim. Bura-
dan dünyayı etkileyen geliş-

meleri, farklı bakış açıla-
rını anlatacağım. Sizlere 
dünyanın uzak köşelerin-
den haberler vereceğim. 
Sizlerin merak ettikleri 
olursa da yanıtlamaktan 
mutluluk duyacağım. 

ABD’de en çok do-
laştığım alanlar eczane-
ler ve sağlık marketleri. 
Son birkaç yıldır dikka-
timi çeken önemli bir 

nokta kadın sağlığına ayrılan özel kısımlardaki artış. 
Artan ürünler arasında en büyük yeri de menopoz 
ürünleri kaplıyor. Aslında buna şaşırmamak lazım. 
Menopoz bir kadının hayatında çok önemli bir dö-
nem. Bir mevsimden başka bir mevsime devinim 
oldukça uzun süren bir süreç. Öncesi ve sonrasını 
da kattığınızda neredeyse 10 yıllık bir dönemden 
bahsediyoruz. Bu 10 yıl içinde sıcak basmaları, ter-
lemeler, uykusuz geceler, değişen metabolizmanın 
getirdiği sorunlar ve gelecekte ortaya çıkabilecek 
pek çok sağlık problemine ait risklerin artması ka-
dınların yüz yüze geldiği sorunlardan bazıları.

Bu devrimin başka bir önemli parçası ise yaşa-
nan değişimlerin kadınların psikolojisi üzerindeki 
etkisi. Bu taraftan fiziksel problemlerin yarattığı sı-
kıntılar bir taraftan da yaşlanma duygusunun bu dö-
nemde artması kadınlarda depresyon eğilimini arttrı-
yor. Yani menopoz hem fizyolojik hem de psikolojik 
sıkıntılarla örülü doğal ve kaçınılmaz bir süreç.

Ortalama insan ömrü uzadıkça menopoz sonrası 
geçirilen süreler de artıyor. Bu süreleri daha sağlıklı 
geçirebilmek için pek çok destekleyici ürün gereki-
yor. Geek azalan Östrojen düzeyiyle artan kardiyo-
yasküler risklerin önlenmesi gerek kemik sağlığının 
korunması gerekse de cinsel sağlığın desteklenmesi 
için kullanılan ürünler raflarda yerini alıyor.

Tüm nedenlerden dolayı ABD pazarında gün 
geçtikçe ürün sayısının arttığını görüyoruz. Artık 
kadın sağlığı kategorilerinin altında menopoz için 
özel alanlar oluşmaya başladı. Bu yönelmenin Tür-
kiye’de de başladığını görüyoruz. Geleceği şekil-
lendiren kadınlarımıza en iyi şekilde destek olmak 
önemli. Sizce de öyle değil mi?

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Menopoz dönemine kolay atlatmanızı sağlayacak 7 öneri
 • Menopoz dönemini doğal bir süreç olarak düşünün, 

kabullenin ve bu süreçte de kendinizle barışık olun.
 • Ailenizden, arkadaşlarınızdan ve yakın 
çevrenizden destek beklediğinizi onlarla paylaşın.
 • Doktor kontrollerinizi 
aksatmayın ve tüm sıkıntılarınızı 

doktorunuzla paylaşın.
 • İhtiyaç duyuyorsanız psikolojik 
yardım almaktan çekinmeyin.
 • Düzenli egzersiz, yoga veya 

meditasyon yapın.
 • Sağlıklı ve dengeli beslenin.
 • Regl dönemleriniz artık tatile denk 
gelmeyecek, kıyafetlerinizi kontrol etmek 

zorunda kalmayacaksınız, her ay 
yaşadığınız regl ağrıları artık 
olmayacak, doğum kontrol 
yöntemlerine de ihtiyaç 
duymayacağınız bu dönemin 
keyfini çıkarın.

Menopoz 
Belirtileri

 • Ateş basması  • Göbek çevresinde yağlanma ve kilo alımı

 • Menopozda artan yaşlanma korkusu ile psikolojik rahatsızlıklar • Cinsel isteksizlik

• İdrar torbasının esnekliği azalacağı için gece idrara sık çıkma, idrar kaçırma, idrar yaparken yanma

Değerli okuyucular merhaba,
Son zamanlarda adını sıkça 

duyduğumuz ve ebeveyn olarak 
bizleri en çok endişelendiren konu-
lardan biri olan erken ergenlikten 
bahsetmek istiyorum bu hafta. 
Yapılan araştırmalar tükettiğimiz 
gıdaların içindeki hormonlar ve 
katkı maddeleri erken ergenliğe 
sebep olduğunu göstermektedir. 
Doğal yollar ile büyümeye bıra-
kılmayan çilek, domates, salatalık 
ve bunun gibi birçok meyve sebze 
de erken ergenlik sebeplerinden 
olduğu biliniyor. Bu sebeple 
sebze, meyve tüketiminde bunların 
kendi mevsiminde olmasına dikkat 
etmeliyiz.

Erken ergenlik denince ailelerin ilk aklına 
gelen şey çocuğunun boyunun kısa kalma korku-
sudur. Ülkemizde adet görme yaşının ortalaması 
12.5’tir. 10 yaşında adet gören kız çocukları erken 
ergenlikle yüz yüze kalmaktadır. Kız çocuklarında 
erken ergenliğin görülme sıklığı erkek çocuklarına 
göre çok daha fazla. Erken ergenlik teşhisinin 
erken farkedildiği durumlarda çocuklarda ergenlik 
durdurma tedavisi ile hem erken ergenliğe girilme-
si hem de boy kısalığı önlenebiliyor.  Bu sebeple 

eğer çocuğunuzda göğüs büyümesi 
ve tüylenme gibi belirtileri farket-
tiyseniz ve bu belirtilerin erken 
olduğunu düşünüyorsanız, hemen 
bir uzmana başvurmanızı öneri-
rim. Uzman doktorlar bazı testler 
sonucunda erken ergenlik olup 
olmadığına karar verecektir.

3 Obezite, erken ergenliği 
tetikleyen faktörlerden biridir, bu 
sebeple çocuğunuzun beslenme-
sini kontrol altında tutmak çok 
önemlidir. 

3 Evde yemek pişirmek, dı-
şarıdan yemek yeme alışkanlığını 
azaltmaya çalışmak çok önemli. 

3 Çocuklarınızı fiziksel olarak 
hareketli olmaya yönlendirmeli, herhangi bir spor 
dalını sevdirmeye çalışabilirsiniz. 

3 Evinize giren ilaçlar, vitamin ve mineralle-
rin içeriğine dikkat edin lütfen, güvendiğiniz bir 
markanın güvendiğiniz ürünlerini tercih edin.

3 Mümkün mertebe antibiyotikten uzak, 
doğal ürünlerle hastalıkları atlatmaya çalışın. 

3 Çocuklarınızın bedensel ve zihinsel gelişimi 
için D3 vitamini ve Omega 3 balık yağı takviyesi-
ni ihmal etmeyin. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiyle…

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Bu haftadan itibaren her Cuma Amerika’dan “Zade Vital İle 

Her Yeni Güne Merhaba” sayfasına sizler için yazacağım. 
Öncelikle size biraz kendimden bahsetmek istiyorum; 

Üsküdar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü’nü 
bitirdikten sonra Manhattanville College’de biokimya üzerine 

eğitim aldım. Ardından New York Institute of Aromatic Stu-
dies’den Introduction to Aromatherapy eğitimimi tamamla-
dım. Şu anda da New York Berkeley College’de “General 
Business / İşletme” alanında uzmanlık eğitimimi almaya 
devam ediyorum…

Bundan sonraki haftalarda “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” 
üzerine aldığım eğitimleri ve edindiğim deneyimleri birleştirerek, bitkilerin bize vermek istediği 
mesajlar ile sizin aranızda bir köprü olacağım. 

Merak ettiğiniz soruları sayfanın üst kısmında paylaştığım mail adresine iletebileceğinizi 
de hatırlattıktan sonra köşemin çatısını yani;” Fitoterapi”nin ne olduğunu sizlerle konuşmak 
istiyorum.

Fitoterapi; kısaca bitkiler aracılığıyla tedavi anlamına geliyor. Aynı zamanda insanlık tarihi 
boyunca da bilinen en eski tedavi yöntemlerinden biri olarak biliniyor.

Ülkemiz flora ( yetiştirilen bitki türleri ) açısından oldukça zengin olmak ile birlikte azımsa-
namayacak miktarda da aromatik ve tıbbi bitki yetiştiriliyor. Türkiye’de yetiştirilen tohumlu bit-
ki sayısı yaklaşık 12.000 iken bu sayının yaklaşık 3.700’ü ise endemik yani yerel bitkilerimiz… 

Baktığımızda Almanya gibi bitkisel ürünlerin çoklukla tercih edildiği ve sağlık profesyo-
nelleri tarafından önerildiği ülkelerde destek tedavi amacı ile ilaç hammaddesi olarak kulla-
nılan pek çok tıbbi bitkinin hammaddesi ise Türkiye kaynaklı. Tüm bunların keşfedilmesi ve 
toplumumuzun “doğaya dönüş” trendini benimsemesi ile beraber tedavide bitkisel kaynaklara 
yönelme ivmesi oldukça artış gösterdi. Bu bağlı olarak bitkisel kaynaklı besin takviyesi kullanı-
mı farkındalığı da oluştu.

Özellikle tıbbi bitkiler ve kullanımları ile ilgili kulaktan dolma bilgilerin ağırlıkta olması 
nedeni ile her hafta sizlerle koruyucu hekimlik uygulamalarında da kullanılan bitkisel kökenli 
doğal ürünlerin hammaddelerini yani bitki ve meyvelerin faydalarını, kullanım alanlarını ve bu 
konular hakkında yapılan araştırmaları sizlerle paylaşacağım.

Günümüzde tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat’ın dediği gibi;
“Yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun”
Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kalın…

Referanslar: https://www.makaleler.com/fitoterapi-nedir; Türkiye’de ve Dünyada Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları Kitabı 
S:8-9

Referanslar: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/menopoz-doneminde-hayat-kurtaran-oneriler/

Menopoz bir kadının hayatındaki önem-
li dönüm noktalarından birisidir. En az 
ergenlik, doğum ve annelik kadar önemli 
ve değerli bir süreçtir. Günümüzde yaşam 
beklentilerinin artmasıyla birlikte, bir kadının hayatının neredeyse üçte 
birini menopoz sonrası süreçte geçireceği düşünülürse, bu döneme iyi bir 
hazırlık yapılmalı ve bu dönemde yaşam kalitesinin olabildiğince yüksek 
olması sağlanmalıdır.

Ülkemizde 47-49 yaş ortalama menopoza girme yaşıdır. Menopoza 
giriş birdenbire olmaz ve yıllarca devam eden bir sürecin sonunda ortaya 
çıkar. 40’lı yaşlardan itibaren kadınlarda yumurtlamanın azalmasına bağlı 
düzensiz adet kanamaları, ateş basması ve terlemeler, psikolojik değişiklik 
ortaya çıkmaya başlar. Bu dönemde bir yıl adet kanamalarının olmaması 
menopoz tanısı için yeterlidir. Vücut için koruyucu birçok etkisi olduğu 
bilinen östrojen hormonunun azalması ile osteoporoz, kalp ve damar has-
talıkları, diyabet, depresyon gibi problemlerin görülme riski artar.

Menopoz sonrası sürecin daha sağlıklı ve keyifli yaşanması için, ka-
dınların genç yaşlardan itibaren damar sağlığını koruması, kan kolesterol 
düzeyi ve kilosunu normal sınırlarda tutması, sağlıklı beslenmesi ve egzer-
siz yapması çok önemlidir. Menopoz öncesi ve sonrası dönemlerde de ben-
zer bir yaşam tarzı takip edilirken fazladan takviyelere ihtiyaç duyulabilir. 
Kişisel ihtiyaçların belirlenmesi için doktor kontrolünde değerlendirmeler 
yapılmalıdır. 

Kadın hayatının normal bir süreci olan menopoz sonrası dönemi destek-
lemek üzere kullanılabilecek birçok bitkisel ve doğal kaynak da mevcuttur.

Keten tohumu ve nar çekirdeği yağı gibi östrojenik bileşikler içeren 
ürünler bu dönemde ihtiyaç olan östrojen takviyesi açısından destekleyici 
olabilir. Nar çekirdeği ayrıca esnekliğini kaybeden cilt ve bağ dokuya da 
destek sağlayabilir. Kalp ve damar sağlığını desteklediği birçok çalışmayla 
gösterilen üzüm çekirdeği, bu dönemde başvurulabilecek doğal kaynak-
lardan biridir. İdrar kaçırma gibi sosyal hayatı zorlaştıracak sorunlar da bu 
dönemde görülme sıklığı artan problemlerdendir. Kabak çekirdeği yağının 
düzenli kullanımla, pelvik taban ve mesane kaslarını güçlendirerek şika-
yetleri azalttığına dair çalışmalar mevcuttur.
Referans: Auerbach, Leo MD et al. Pomegranate seed oil in women with menopausal symptoms: a pros-
pective randomized, placebo-controlled, double-blinded trial. Menopause: April 2012 - Volume 19 - Issue 
4 - p 426–432 -  S. Dodin et al, The Effects of Flaxseed Dietary Supplement on Lipid Profile, Bone Mi-
neral Density, and Symptoms in Menopausal Women: A Randomized, Double-Blind, Wheat Germ Place-
bo-Controlled Clinical Trial The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 90, Issue 3, 1 
March 2005, Pages 1390–1397,Alperin M, Burnett L, Lukacz E, Brubaker LThe mysteries of menopause 
and urogynecologic health: clinical and scientific gaps. Menopause. 2018 Oct 8- Stevenson JC, Tsiligiannis 
S, Panay N. Cardiovascular risk in perimenopausal women. Curr Vasc Pharmacol. 2018 Oct 2- Lee DY, 
Park JK, Hur KY, Um SH. Association between nonalcoholic fatty liver disease and bone mineral density 
in postmenopausal women. Climacteric. 2018 Oct;21(5):498-501. -www.trsgo.org Türk Jinekolojik Onko-
loji Derneği web sitesi- www.tjod.org Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği web sitesi
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Sıcaklık düştü, ilk kar yağdı!
Konya’da hava sıcaklıkları hisse-

dilir bir şekilde düştü. Önceki gece 
sıfıra kadar düşen hava sıcaklığı sa-
bah saatlerinde güneşin sıcak yüzü-
nü göstermesi ile birlikte biraz artış 
gösterse de güneş yağmur bulutları-
nın arkasında kaldı. Öğle saatlerinde 
başlayan yağmur gün boyunca Kon-
ya merkezi ve çevresinde etkili oldu. 
KONYA’DA YILIN İLK KARI DERBENT’E 

DÜŞTÜ
Hava sıcaklığının düşmesi ile 

birlikte Konya’nın bazı ilçelerinin 
yüksek kesimlerinde yağışlar kar-
la karışık yağmur ve kar şeklinde 
düştü. Konya’nın Derbent ilçesinde 
yağan kar sevinçle karşılandı. İlçede 
sabah saatlerinde başlayan yağmur, 
öğleye doğru yerini karla karışık 
yağmura ve ardından kar yağışına 
bıraktı. Kar yağışı güzel görüntüler 

oluştururken evlerin çatıları ve park 
halindeki araçların üzeri beyaz ör-
tüyle kaplandı. Yılın ilk karını gören 
vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleye-
mese de kar yağışını sevinçle kar-
şıladı. Kar yağışına aldırış etmeyen 
birçok vatandaş yılın ilk karını fo-
toğraflayıp sosyal medyada paylaştı. 
Öte yandan Seydişehir, Hadim, Boz-
kır, Beyşehir ve Derebucak ilçeleri-
nin yüksek kesimlerine de kar yağdı. 
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE 

OLACAK, YAĞIŞLAR SÜRECEK
Öte yandan Meteoroloji Konya 

Bölge Müdürlüğü verilerine göre 
Konya il merkezi ve ilçelerinde 
mevsim ortalamasının üzerinde 
seyreden hava sıcaklığının mevsim 
normallerine gerileyeceği, hafta-
sonunda hava sıcaklığı biraz artsa 
da yağışların önümüzdeki haftanın 

başından itibaren yağmaya devam 
edeceğinin tahmin edildiği belirtil-
di. Konya’daki son 5 günlük hava 
tahminlerini ortaya koyan rapora 
bakıldığında Cuma günü en yüksek 
sıcaklığın 12, en düşük sıcaklığın ise 
5 derece; cumartesi günü en yüksek 

sıcaklığın 17, en düşük sıcaklığın 4 
derece; pazar günü en yüksek sıcak-
lığın 19, en düşük sıcaklığın 7 dere-
ce; pazartesi günü en yüksek sıcaklı-
ğın 21, en düşük sıcaklığın 8 derece 
olacağı tahmin ediliyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da kaçak avcılığa
geçit verilmiyor!

Konya’da kaçak olarak kara 
avcılığının önüne geçilmesi kapsa-
mında yürütülen av koruma faali-
yetleri sürüyor. Bu kapsamda 19-
20-21 Ekim tarihlerinde, yapılan 
koruma kontrol faaliyetleri esna-
sında 8 bin 595 TL idari para cezası 
kesildi. Konya’da kaçak olarak kara 
avcılığının önüne geçilmesi kapsa-
mında yürütülen av koruma faali-
yetleri sürüyor. Alınan bilgiye göre, 
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. 
Bölge Müdürlüğü’ne bağlı av koru-
ma ekiplerinin sahada denetim ve 
kontrollerine devam ediyor. Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge 
Müdürlüğü sosyal medya adresinde 
yapılan açıklamada, “ Doğa Koruma 
ve Milli Parklar ekiplerimiz koruma 

kontrol faaliyetlerine özveri ile de-
vam etmektedir. 19-20-21 Ekim 
tarihlerinde, yapılan koruma kont-
rol faaliyetleri esnasında 8 bin 595 
TL idari para cezası kesilmiş, gece 
far avı yapan bir araç, bıldırcın sesi 
çıkaran bir cihaz ve 1 adet takozsuz 
av tüfeğine el konulmuştur” ifade-
lerine yer verildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hububat ekimi için günlerdir rahmeti bekleyen çiftçi, son günlerde Konya Ovası’na düşen yağmurla umutlandı 

Yağmur yağdı ekim başladı
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Kon-

ya Ovası’nda yağan yağmur tarlalarını ekmek için 
bekleyen çiftçileri umutlandırdı. Buğday ve arpa ek-
mek için bekleyen çiftçiler yağan yağmur ile birlik-
te ekim sezonunu gecikmeli de olsa açtı. Uzmanlar 
ekim yapılacak alanların yeterli neme sahip olması 
ve toprak tavının yeterli olması konusunda çiftçile-
re uyarıda bulunurken, çiftçilerin ekim konusunda 
acele etmemesi ekim için toprak şartlarının ideal ol-
masını beklemeleri konusunda uyarılarda bulundu. 

YAĞMUR KONYA OVASINDA ÇİFÇİLERİN
 YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ 

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ve Selçuk 
Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya Ovası’na son gün-
lerde yağan yağmurlar ile çiftçilerin yüzünün gül-
meye başladığına dikkat çekerek, “Konya Ovası’na 
son günlerde yağan yağmur ile çiftçilerin yüzü gül-
meye başladı. Konya Ovası’ndaki durgunluk yağ-
mur ile birlikte yerini hareketliliğe bıraktı. Özellikle 
hububat ekim sezonunun geldiği son bir aydır Kon-
ya Ovası’ndaki ciddi kuraklık son bir haftadır yerini 
yağışlı periyota bıraktı. Çiftçiler tohumu kuru top-
rağa atmak istemedi. Bu nedenle yağmuru bekle-
diler.  Konya Ovası’nda yavaş yavaş hububat ekimi 
hızlanmaya başladı.  Hububat ekiminin hızlanması 
ile birlikte tohum ve gübre piyasasında durgun olan 
ortam kısmen hareketlenmeye başladı. Şu anda 
ovada gerek tarla hazırlığı gerekse ekim işleri için 
gayretli bir çalışma var. Herkes mevcut yağışlardan 
faydalanarak bir an evvel ekim işlerini bitirme tela-
şında. Yağış çiftçiyi araziye indirdi. Tohum toprakla 
buluşuyor. Önümüzdeki günlerde de yağışlar de-
vam ederse geçen yılki gibi güzel sağlıklı bitki çıkış-
ları olur. Bu da hububat sezonun sağlıklı başlaması 
için iyi bir başlangıç demektir” ifadelerini kullandı.

Tohum ve gübre sektörünün de son günlerde 
ekimlerin yavaş gitmesinden şikayetçi olduğuna 
değinen Prof. Dr. Soylu, “Mevcut yağışlar Kon-

ya’nın su kaynakları açısından da çok önem arz 
ediyor.  Bu yıl barajlardaki sulardaki düşme alarm 
veriyordu. Yağan yağışlar barajların doluluk ora-
nına etki etmesi açısından çok önemli fakat asıl 
önemli olan bu yağışların kış sezonunda da devam 
etmesidir. İnşallah bol yağışlı bir koş sezonu geçi-
ririz gerek barajlarımız gerekse topraklarımız suya 
doyar” dedi.

‘EKİM İÇİN ACELE ETMEYİN’
Toprak nem açısından çok aç olduğu için yağan 

yağışların toprağı işleme açısından da katkı sundu-
ğuna dikkat çeken Soylu, “Yağışların olumlu yönü-
nün yanında henüz hasat edilmemiş mısır ve şeker-
pancarı gibi baharlık ürünlerin hasat işlemlerimin 
gecikmesi ve sekteye uğraması gibi çiftçi açısından 
olumsuzluklara da yol açan tarafları bulunmakta-
dır. Toprak aç olduğu için yağan yağışları topra-
ğı işleme açısından katkı sundu. Ama toprak 
tam doymuş diyemeyiz. 
Toprağın yağışa daha çok 
ihtiyacı var. Çiftçilerimiz 
özellikle ekim yaparken 
ekecekleri toprağın tavlı olması-
na dikkat etsinler.  Çiftçilerimiz nemini 
ve tavını almayan alanlara ekimler gerçekleş-
tirmesinler.  Çünkü risk oluşturabilir. Önümüzde-
ki günlerde yağışlı periyot devam edebilir. Kasım 
ayının 15’ine kadar çiftçilerimiz ekimlerini ger-
çekleştirebilirler. Önümüzdeki günlerde pastırma 
sıcaklarının artacağı ve pastırma yazının yaşanaca-
ğına dair öngörü var. İlla ağır veya tavsız topraklara 
ekim yapmak gibi durumlardan çiftçilerimiz kaçın-
sınlar. Ekim için toprak tam kıvamında iken, ekim 
için uygun zaman olduğu zaman ekimler yapsınlar.  
Çünkü girdi maliyetleri çok yüksek. Maliyetlerin 
yüksek olması sebebi ile yapılan masrafların boşa 
gitmemesi açısından kılı kırk yararak zamanlamaya 
dikkat etsinler” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, Sonbaharda soba, şofben ve baca 
zehirlenmelerinin arttığına dikkat çekerek, baca bakımı ve temizliklerinin mutlaka yapılması uyarısında bulundu

Bacanızdan ölüm tütmesin!
Makine Mühendisleri Odası 

(MMO) Konya Şube Başkanı Doktor 
Öğretim Üyesi Aziz Hakan Altun, 
Sonbaharda soba, şofben ve baca 
zehirlenmelerinin arttığına dikkat çe-
kerek, baca bakımı ve temizliklerinin 
sonbahar aylarında mutlaka yapılma-
sı uyarısında bulundu. Kış ayının yak-
laşmasıyla birlikte, kışla ilgili hazırlık-
ların da şimdiden yapılması gerekiyor. 
Bu hazırlıklardan bir tanesi de baca-
ların temizlenmesidir diyen Altun, “  
Kış ayının yaklaşmasıyla birlikte, kışla 
ilgili hazırlıkların da şimdiden yapıl-
ması gerekiyor. Bu hazırlıklardan bir 
tanesi de bacaların temizlenmesidir.  
Karbon monoksit zehirlenmesinden 
hayatlarını kaybeden insanların ha-
berlerini geçmiş yıllarda gazetelerden 
çokça okuduk. Her kış bu haberler 
tekrar tekrar gazete sütunlarını işgal 
eder. Düzenli olarak temizlenmeyen 
bacalar iyi çekmez, uzun süre te-
mizlenmemiş bacalar ise kurum (is) 
birikmesi dolayısıyla tıkanır. Tıkanan 
bacalar, içerisinde bol miktarda kar-
bon monoksit gazı bulunan dumanı 
geri teper ve içeri verir. Bu gazı belirli 
bir süre solunum yoluyla ciğerlerine 
alan canlılar hayatlarını kaybederler. 
Bunun iki ana sebebi vardır. Birinci-

si nizami ve standartlara uygun inşa 
edilmemiş bacalar ikincisi ise temiz-
lenmemiş bacalardır. Her kazan için 
tercihen ayrı bir baca kullanılır, soba 
ve şofben boruları kazan bacalarına 
bağlanamaz” dedi.

TEMİZLİĞİ VE BAKIMI YAPILMAYAN 
BACALAR ZEHİRLENMELERE VE 

YANGINLARA NEDEN OLUR
Baca bakımı ve temizliklerinin 

sonbahar aylarında mutlaka yapılma-
sı gerektiğini ifade eden Altun, “Tek-
niğine uygun yapılmamış, temizliği 
ve bakımı yapılmayan bacalar zehir-
lenmelere ve yangınlara neden olur. 
Bacalar, kömür gibi fazla miktarda 

is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde 
2 ayda bir, diğer yakıtlar (sıvı ve gaz 
gibi) kullanıldığı takdirde ise 3 ayda 
bir temizlettirilmelidir. Kullanılan ya-
kıtın standartlara uygunluğu kontrol 
edilmeli, izin belgesi olmayan satıcı-
lardan kaçak yakıt alınmamalıdır. Ka-
çak yakıtlar zehirlenmelere ve ekip-
manların bozulmasına neden olabilir. 
Bacalar standartlara uygun yaptırıl-
malı, baca çekişini artırmak için baca 
yalıtımı yaptırılmalıdır. Pencere veya 
duvar delinerek yapılan bacada, deli-
nen kısımda sızdırmazlık sağlanma-
sına mutlaka dikkat edilmelidir. Du-
manın geri tepmesini önlemek için 
bacaların en üst noktasının, çatının en 
üst noktasından 1 metre daha yük-
sek olması sağlanmalı ve baca şap-
kası takılması ihmal edilmemelidir. 
Kullanılan her türlü ısıtma cihaz ve 
ekipmanlarının kalite belgesine haiz 
olup olmadığına, garanti koşullarına 
ve garanti sürelerine dikkat edilme-
lidir. Kalitesiz, garanti belgesi ve yet-
kili servisi olmayan ucuz ve kalitesiz 
ithal ekipmanlar satın alınmamalıdır. 
Banyoya şofben ve kombi kesinlikle 
takılmamalıdır. Soba, kat kaloriferi, 
şofben, kombi alırken mutlaka yetkili 
servislerine montaj yaptırılarak çalışır 

halde teslim alınmaya çalışılmalıdır” 
ifadelerini kullandı. 
BACA TEMİZLİĞİ İLE HEM SAĞLIĞIMIZ 
KORUYACAĞIZ.HEM DE TASARRUF 

ETMİŞ OLURUZ 
Çatlak bacalar tamir ettirilmeli, 

tıkalı bacalar ise mutlaka açtırılma-
sına dikkat çeken Altun, “ Doğalgaz 
bacaları yılda bir, normal bacalar 
yılda iki, lokanta ve yemek fabrika 
bacaları ise 15 günde bir defa yetkili 
ve ehliyetli firmalara temizlettirilme-

lidir. Çatlak bacalar tamir ettirilmeli, 
tıkalı bacalar ise mutlaka açtırılmalı-
dır. Mutfak aspiratörü ve bacalarda 
biriken is ve kurumlar zaman zaman 
tutuşur ve potansiyel yangın tehlike-
si oluştururlar, oluşan bu kurumların 
tutuşmasına baca yangınları denir ve 
baca yangınları kolayca çatı yangınla-
rına, çatı yangınları da bina yangın-
larına dönüşür. Bacalar kalifiye ele-
manlar tarafından hassas bir şekilde 
temizlendiği zaman, bacanın çekişi 

çok iyi olacaktır. İyi çeken bir baca 
yakıtı tam yakacağından, hem daha 
az yakıtla daha çok ısınma sağlanmış 
olacak, böylelikle de baca temizliği 
için yapılan masraf da fazlasıyla geri 
kazanılacaktır. Bunun yanı sıra hem 
karbon monoksit zehirlenmelerine 
karşı hayatımızı emniyete almış hem 
de çevremizi kirletmemiş, bu sayede 
de hem huzur içinde yatacak, hem de 
tasarruf etmiş olacağız” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Aziz Hakan Altun

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, baca temizliğine 
dikkat çekti ve vatandaşlara baca temizliği konusunda uyarıda bulundu
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Anadolu Jet, Konya-Sabiha Gökçen uçuşlarına Nisan’da düzenleme yaparak sabah-akşam uçuşlarını iptal etmişti. Bu durum Pega-
sus’la rekabeti ortadan kaldırınca bilet fiyatları arttı. Vatandaşlar bu uçuşların yeniden başlayarak bilet fiyatlarının düşmesini istiyor

Anadolu Jet sabah-akşam uçmalı!
Konya sanayisinin gelişmesi 

ve artan öğrenci sayısı, havayolu 
taşımacılığının kullanımını artırdı. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafın-
dan açıklanan 2018 yılı Eylül Ayı 
Havalimanı İstatistiklerine göre; 
Eylül ayında Konya Havalima-
nı’nda iç hat yolcu trafiği 87 bin 
955,dış hat yolcu trafiği 8 bin 762, 
toplamda ise 96 bin 717 olmuştu. 

Bu rakamlara göre Eylül ayı 
dahil 2018 yılının ilk 9 aylık ra-

kamlarına bakıldığında, Konya 
Havalimanı’ndan; 866 bin 376 
yolcunun hizmet aldığı rakamlara 
yansıdı. Bu rakamlar Konya’nın 
havayolu taşımacılığını kullanan 
önemli bir şehir olduğunu göste-
riyor. 

Ancak buna rağmen Konya, 
İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarını 
ülke genelinde en pahalı kullanan 
şehirler arasında yer alıyor. Ha-
vayolu şirketlerinin yaptığı uçuş 
tarifelerinin neden olduğu bu du-

ruma çözüm bulunması isteniyor. 
REKABET ORTADAN KALKTI, 

FİYATLAR ARTTI 
Konya-İstanbul Sabiha Gök-

çen uçuşlarını sadece Pegasus ve 
Anadolu jet gerçekleştiriyor. Sa-
bah-öğle-akşam olan bu uçuşlara, 
2018 Nisan ayında düzenleme 
yapılmıştı. Yapılan düzenlemey-
le Anadolu Jet, Nisan ayından 
itibaren sabah-akşam uçuşlarını 
iptal ederek sadece öğle uçuşu 
yapmaya başladı. Sabah uçuşları 

da Pegasus’a verildi. Bu durumla 
birlikte rekabetin ortadan kalk-
ması bilet fiyatlarını yükseltmiş 
durumda. 

2019 TARİFESİNDE 
DEĞİŞME OLMADI!

1 Nisan 2019’a kadar devam 
edecek olan kış dönemi uçuşla-
rına göre, yaşanan bu sorun kış 
dönemi boyunca devam edecek. 
Ayrıca havayolu şirketleri, 1 Nisan 
2019’dan itibaren geçerli olacak 
‘yaz dönemi’  uçuşlarını bu hafta 
açıkladılar. Buna göre, Konya-Sa-
biha Gökçen uçuşlarında mevcut 
durumun devam ettiği ve bilet fi-
yatlarının yine yüksek olduğu gö-
rülüyor. Açıklanan liste fiyatlarına 
göre 50-55 TL’ye alınabilecek bi-
let fiyatları 117 TL’ye kadar çıktı. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 
1 Nisan 2019’ da başlayacak yaz 
dönemi uçuşlarında Anadolu 
Jet’in sabah-akşam uçuşlarının 
açılmasını yeniden sağlaması iste-
niyor. Böylece bilet fiyatları daha 
aşağı çekilerek, vatandaşların 
daha ucuz havayolu hizmeti alma-
sının sağlanması bekleniyor. 
n SAMİ KAYALAR  

Türker, Çumra Belediye 
Başkan aday adayı oldu

Konya İHH, Kudüs’ü 
fotoğraflarla anlatıyor

29 Mart 2018’de yapılacak 
olan Yerel Yönetim seçimlerinde 
Çumra Eski Belediye Başkanların-
dan Zeki Türker, Çumra’da düzen-
lediği toplantıyla, yeniden Çumra 
Belediye başkan aday adaylığını 
MHP Çumra İlçe Başkanlığına baş-
vurarak açıkladı. 

“Kaldığım yerden devam” di-
yen MHP Çumra Belediye Başkan 
Aday Adayı Zeki Türker, 
“NiyetHayr Akıbet Hayr 
olur inşallah diyerek, 
Çumra belediye başkanı 
aday adaylığımı açıkla-
dım. Daha önce 1999-
2004 yılları arasında 
Çumra Belediye başkan-
lığı görevini yürüttüm. 
Çumra halkına  hizmeti 
en önemli bir görev ola-
rak görerek Çumra’ya 
hizmet verdim. En büyük 
teminatım Çumra Bele-
diye başkanlığı sürecinde 
yaptığımız yatırımlar ve 
hizmetlerimdir. Yeniden 
Çumra’nın kalkınması ve 

geleceğin modern bir kent kimliği-
ne kavuşmasının yanında, hemşe-
rilerimizin daha düzenli ve kaliteli 
bir yaşama kavuşması için yeniden 
belediye başkan adayı ,adayı ol-
dum. Takdir Çumralı hemşerileri-
mindir. Kaldığımız yerden devam 
diyerek yola çıktım. Allah utandır-
masın” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Konya İHH İnsani Yardım Der-
neği Kayalıpark’ta“Kudüs” konulu 
resim sergisi ve tanıtım standı açtı. 
Konya İHH İnsani Yardım Derneği 
Kudüs Masası Birimi 19-20 Ekim 
tarihleri arasında Kayalıpark’ta 
Kudüs konulu resim sergisi açtı. 
Ayrıca geliri Kudüs’te yaşayan 
Müslüman ailelere gönderilmek 
amacıyla yapılan ürünler insanlara 
sunuldu.

Açılan sergide Kudüs’te yapı-
lan yapıtlara dikkat çekilip, işgalci 

güçlerin bölgede yaptığı tahribat 
ve insanlara verdiği zorluklar gör-
sellerle vatandaşlara gösterildi.

Kudüs hakkında bilgi almak 
isteyen her yaştan vatandaşımız 
standı ziyaret edip görevlilerden 
bilgi ve Kudüs’te yaşayan insanlara 
yardım amaçlı yapılan ürünlerden 
aldı.

Farkındalık oluşturmak ama-
cıyla yapılan bu çalışma ziyaretçi-
leri etkiledi.
n HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı’nca ‘Anne Dostu’ hastanesi seçilen Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Konya’da bir ilke imza attı

Konya’nın ‘anne 
dostu’ hastanesi

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen 
uzman ekipler tarafından yapılan 
denetim ve kontroller neticesin-
de Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Has-
tanesi ‘Anne Dostu’ hastane seçi-
len Konya’nın ilk hastanesi oldu. 
Türkiye genelinde kamu, özel ve 
üniversite hastaneleri dâhil şu ana 
kadar sadece 42 hastanenin ‘Anne 
Dostu’ hastane unvanı almaya hak 
kazandığı açıklanırken,  Dr. Ali 
Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi aldı-
ğı bu unvan ile Konya’nın da tek 
‘Anne Dostu’ hastanesi olma başa-
rısı gösterdi.

Dr. Ali Kemal Belviranlı Ka-
dın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi’nin taşınma süreci dâhil 
açıldığı günden bu yana son dere-
ce başarılı çalışmalara imza atığını 
ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, “Tabiî ki böyle-
sine önemli bir unvanı almaya hak 
kazanmak son derece önemlidir 

fakat asıl önemli olan bu unvanı 
her sene koruyabilmek ve bunun 
sorumluluklarını yerine getirebil-
mektir” diyerek ödülün kazanma-
sında emeği geçen herkese teşek-
kür etti. 

Hastanenin yatak sayısı ve bü-
yüklüğü düşünüldüğünde alınan 
ödülün ne derece anlamlı oldu-
ğunun ortaya çıkacağını söyleyen 
Prof. Dr. Koç, “Hastanenin Sağlık 
Bakanlığı’na devredilmesinin ar-
dından büyük çaba göstererek, 
taşınma sürecine ve hastane tefri-
şatına önemli katkılar sunan Sayın 
Milletvekilimiz Abdullah Ağralı’ya 
da teşekkürü borç biliyoruz, hasta-
nemizin bir dal hastanesi olarak bu 
seviyelere gelmesinde kendisinin 
çok önemli gayretleri olmuştur” 
dedi. ‘Anne dostu’ hastane olabil-
mek için ‘Ebe-Gebe Okulu’ proje-
sinin de son derece önemli katkıla-
rı olduğunu belirten Prof. Dr. Koç, 
“Sayın Milletvekilimiz Leyla Şahin 
Usta’nın da büyük önem verdiği 

‘Ebe-Gebe Okulu’ projesi ile anne 
adaylarımız, doğumun bütün ev-
releri ve çocuk bakımı konusun-
da alanında uzmanlaşmış sağlık 
çalışanlarımız tarafından eğitime 
tabi tutulmaktadırlar. Proje kap-
samında 496 anne adayımız bu 
hizmetten faydalanmış ve son de-
rece yüksek memnuniyet oranına 
ulaşılmıştır. Verilen bu eğitimler 
sayesinde annelerimizin gebelik 
kaynaklı stresleri azalmakta ve bi-
linçlenmeleri sağlanarak tıbbi hiç-
bir sakınca yoksa normal doğuma 
yönlendirilmektedirler” diyerek bu 
alanda yapılan çalışmaları başlata-
rak destek veren Milletvekili Us-
ta’ya da teşekkür etti.

Normal doğuma teşvik ederek 
anne adaylarının kaliteli doğum 
hizmetine ulaşmalarını sağlamak 
amacıyla uzun süredir İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün de katkıları ile 
planlı bir ekip çalışması yürütüldü-
ğünü ifade eden Hastane Başheki-
mi Uz. Dr. Erkan Ataş da yaptığı 

açıklamada, “Anne dostu hastane 
çalışmalarımız ve gebe okulu pro-
jemiz ile sezaryen oranlarında cid-
di düşüş sağlayarak annelerimizin 
kendilerini daha rahat hissedecek-
leri bir ortamı sağlamaya çalıştık. 
Yaptığımız bu çalışmaların netice-
sinde de Sağlık Bakanlığımız tara-
fından bu unvana layık görüldük” 
dedi. 

Ülkemizin ciddi problemleri 
arasında yer alan yüksek sezar-
yen oranını, Türkiye ortalamasının 
altında tutma başarısı gösterdik-
leri için hastanelerinin Sağlık Ba-
kanlığı tarafından daha önce de 
ödüllendirildiğini hatırlatan Ataş, 
“ 2018 yılı ilk 8 ayı içerisinde has-
tanemizde 8.378 doğum gerçek-
leşmiş olup primer sezaryen sayı-
mız 911’dir. Bu oran yüzde 10,9’a 
denk gelmektedir ve Türkiye or-
talamasının oldukça altındadır” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

42 hastanenin ‘Anne Dostu’ hastane unvanı almaya hak kazandığı açıklanırken,  Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi aldığı bu unvan ile Konya’nın da tek ‘Anne Dostu’ hastanesi olma başarısı gösterdi.
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Yenidoğan sarılığına ‘tulum’lu takip

Konya’da, Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Teknoloji Fakültesi öğrencisi 
Yasin Doğanşah’ın tasarladığı tu-
lum, yenidoğan bebeklerde sarılık 
hastalığının hastanede uygulanan 
fototerapi tedavisinin evde takibinin 
yapılmasını sağlayacak.

Bilgisayar mühendisliği 3’üncü 
sınıf öğrencisi Doğanşah’ın, çocu-
ğunun sarılık hastalığı sırasında 
yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak 
ürettiği tulum, bebeklerin tedavisi 
süresince hastanede kalma zorun-
luluğunu sona erdirecek. 

TEKNOFEST İstanbul’da finalde 
sergilenen, TÜBİTAK’ın Girişimcilik 

ve Yenilikçilik Yarışması Tekno Gi-
rişimcilik alanında 3’üncülük ödülü 
alan ve tamamen yerli imkanlarla 
üretilen tulumun, Sağlık Bakanlığı-
nın onay vermesi halinde seri üreti-
mine geçilecek.

Doğanşah, fakültenin Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üye-
si Dr. Murat Köklü’nün danışman-
lığında projeye başladığını söyledi. 
Yenidoğan sarılığının hastanede 
yatmaya gerek kalmadan, evde te-
davi edilmesine imkan sağlamak 
amacıyla çalışma yaptığını anlatan 
Doğanşah, “Yenidoğan bebeklerde 
sarılığın tedavisi için hastanede fo-

toterapi uygulanıyor. Bu işlem has-
tane maliyetlerinin artmasına ve be-
beğin bir süre hastanede kalmasına 
neden oluyor.” dedi.

Doğanşah, bu durumun bebeği 
hem huzursuz ettiğini hem de an-
neden ayrılmak zorunda bıraktığını 
dile getirdi. Projeyi, eşi doğum yap-
tıktan sonra tasarladığını belirten 
Doğanşah, şöyle devam etti: “Proje 
fikri, eşim doğum yaptığında be-
beğimizin sarılık geçirmesi üzerine 
ortaya çıktı. Hastalıktan dolayı bazı 
sıkıntılar çektik. Aynı şekilde has-
tanede sarılık hastalığından dolayı 
yatan diğer bebekleri de gözlemle-

diğimde bir takım sıkıntılar yaşadık-
larını fark ettim. 

Teknoloji Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümünden Murat 
Köklü’nün danışmanlığında proje-
yi hayata geçirmeye karar verdim. 
Çocuk uzmanı doktorlarla görüşme-
lerim neticesinde, kandaki bilirubin 
seviyesine göre etkili fototerapi ve-
ren, yenidoğan fototerapi tulumunu 
yaptım.”

BEBEĞİN SAĞLIK DEĞERLERİ 
ANLIK TAKİP EDİLEBİLİYOR 

Doğanşah, tulumun patent baş-
vurusunun yapıldığını, etik kurulu 
kararının ardından Sağlık Bakan-

lığı’nın onayına sunulacağını ifade 
etti. Tulumun, annelerin yenidoğan 
bakımını kolaylaştırmak için bazı 
özellikler de içerdiğine dikkati çeken 
Doğanşah, şunları kaydetti: “Tulu-
ma yerleştirilecek ekran sayesinde 
bebeğin nabzını, kandaki oksijen 
miktarını ve terlemesini anlık takip 
edebiliyor ve kayıt altına alabiliyor-
sunuz. Bu özellik bebeğin sağlık 
durumunu takip etmemize olanak 
tanıyor. Aynı zamanda bebeğinizin 
anlık sağlık değerlerini hekimle de 
paylaşabiliyorsunuz. Tedavi süre-
since bebeğin sağlığında bir değişik-
lik olursa cihaz kendisini otomatik 

olarak kapatabiliyor. Eğer değişiklik 
olmazsa belirlenen tedavi süreci 
sona erince kapanıyor. Aynı za-
manda hastanedeki gibi gözleri ka-
patılmak zorunda kalmıyor. Bebek 
annesinden ayrılmıyor, huzursuz 
olmuyor.”

Hastanelerde kullanılan fotote-
rapi cihazlarının maliyetinin 30-40 
bin lira civarında olduğunu, geliş-
tirdiği tulumu ise 150 ile 200 lira 
arasında bir maliyetle ürettiklerini 
vurgulayan Doğanşah, biyomedikal 
cihazların yerli üretimine katkı sağ-
lamak istediklerini aktardı.
n AA

Azerbaycan Büyükelçiliği 
Eğitim Müşaviri Selçuk’ta

Mektebim öğrencileri için
seçim rüzgarı erken esti

Azerbaycan Cumhuriyeti An-
kara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri 
Doç. Dr. Necibe Nesibova, Selçuk 
Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyaret 
esnasında üniversitede okuyan 
Azerbaycanlı öğrencilerle bir ara-
ya gelen Doç. Dr. Necibe Nesibo-
va’ya Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut eşlik etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti An-
kara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri 
Doç. Dr. Necibe Nesibova, Selçuk 
Üniversitesi’nde okuyan Azerbay-
canlı öğrenciler için ‘ortak evlat’ 
vurgusunu yaptı. Başarı için te-
melde yatan olgunun ‘İnanmak’ 
olduğunu ifade eden Doç. Dr. 
Necibe Nesibova, Türkiye’de han-
gi üniversite olursa olsun alınan 
eğitimlerin mükemmel olduğunu 
kaydetti. Öğrencilere çok şanslı 
olduklarını söyleyen Doç. Dr. Ne-
sibova, Türkiye’de 81 ilin 79’unda 

Azerbaycanlı Türk öğrenciler oldu-
ğunu belirtti.    

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Kağan Karabulut ise, Türkiye va-
tandaşlarının sadece Azerbaycan 
Cumhuriyeti için ‘İki Devlet Bir 
Millet’ tanımlaması yaptığını vur-
guladı. Selçuk Üniversitesi’nin 
köklü bir geçmişe sahip olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Karabulut, 
yönetmelik ve tüzük çerçevesinde 
her türlü sorunda çözüm bulunula-
bileceğinin altını çizdi. Türkiye için 
“Burası sizin de memleketiniz!” di-
yen Prof. Dr. Karabulut, “Bizim için 
siz Türkiye’de ve Azerbaycan’da 
çalışmışsınız fark etmez. Sonuçta 
aynı millete hizmet ediyorsunuz ” 
diye konuştu. Ziyaret, Azerbaycan-
lı öğrencilerin soruları ve cevapla-
rıyla son buldu.
n HABER MERKEZİ

Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçelerde önemli hizmetler yaptıklarını belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Altay, “Bu daha başlangıç. Hep birlikte çok daha güzel işler yapacağız” dedi

Hep birlikte çok daha 
güzel işler yapacağız

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tuz-
lukçu İlçesi’nde Büyükşehir yatı-
rımlarını inceleyerek, esnaflar ve 
vatandaşlarla buluştu. Yeni Bü-
yükşehir Yasası ile birlikte ilçelerde 
önemli hizmetler yaptıklarını belir-
ten Başkan Altay, “Bu daha başlan-
gıç. Hep birlikte çok daha güzel iş-
ler yapacağız. Önemli olan birlik ve 
beraberlik içinde süreci yürütmek. 
Bu konuda Konya oldukça başarılı. 
İnşallah bundan sonra da bu hiz-
met yarışı artarak devam edecek” 
dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe 
ziyaretleri kapsamında Tuzluk-
çu’da yatırımları inceleyip esnaf zi-
yareti yaptı, vatandaşlarla bir araya 
geldi. Başkan Altay’ın Tuzlukçu 
programının ilk durağı Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 
Tuzlukçu Fidanlığı oldu. 

İTHAL ETMEK YERİNE FİDAN 
VE GÜLLERİMİZİ KENDİMİZ 

YETİŞTİRİYORUZ
Altay, Büyükşehir Belediye-

si’nin Çumra ve Tuzlukçu olmak 
üzere ilçelerde iki fidanlığının ol-
duğunu hatırlatarak, “Tuzlukçu 
Fidanlığımızı İl Özel İdaresi’nden 
150 bin metrekare olarak aldık ve 
şu anda 289 bin metrekare alan-
da üretim yapıyoruz. Burada amaç 
ithal ürün almak yerine kendi şeh-
rimizde kendi yerli ürünümüzü 
yetiştirmek. Buranın toprak yapısı 
ve ikliminden dolayı üretime önem 
veriyoruz. 70 bine yakın fidanımız 
var. Bir taraftan burada üretim ya-
parken diğer taraftan da Konya’yı 
güzelleştirmek adına şekilli buda-
ma yapıyoruz. Yine gül üretimimiz 
var” diye konuştu.

SON 5 YILDA TUZLUKÇU’YA 27 
MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni 
Büyükşehir Yasası’nın hayata geç-
tiği son 5 yılda Tuzlukçu’ya top-
lamda 27 milyon liralık yatırım 
yaptıklarını kaydederek, yatırım-
ların artarak devam edeceğini dile 
getirdi. 

BAŞKAN ALTAY’DAN TUZLUKÇU 
ASEM’E ZİYARET 

Başkan Altay, Tuzlukçu prog-
ramı kapsamında Büyükşehir Be-
lediyesi Aile Sanat ve Eğitim Mer-

kezi’ni (ASEM) de ziyaret ederek 
burada eğitim alan kursiyerlerle bir 
araya geldi. Başkan Altay, özellik-
le ASEM ve KOMEK ziyaretlerinin 
kendilerini çok mutlu ettiğini dile 
getirerek, içinde yüzme havuzu, 
spor salonu ile dersliklerinin bu-
lunduğu ve Tuzlukçu’nun en güzel 
binalarından birisinde hizmet ve-
ren ASEM’in öneminden bahsetti. 
Altay, “Bu yıl KOMEK’te 58 bin 
öğrencimiz var. 36 bin merkezde, 
22 bin de ilçelerde. Biz bunu çok 
önemsiyoruz. Çünkü ilçelerimizde 
22 bin insanın bizlerden hizmet alı-

yor olması bizim için mutluluk veri-
ci bir olay. İnşallah bu sayı daha da 
artarak devam edecek. Buralarda 
taraftan meslek edindirme kursları 
ve sportif faaliyetler yapıyoruz ama 
en önemlisi ilçelerimizin sosyal ha-
yatına bir katkı sağlıyoruz. Her ne 
kadar ilçelerimizde insanımız bir-
birlerini tanısa da vatandaşlarımız 
arasındaki muhabbetin artması-
na da vesile oluyor. Burada bir de 
kreşimiz var. Çocuklarımız kreşte 
zamanlarını geçirirlerken anneleri 
de hocalarımız tarafından eğitim 
alıyor. Bu bizim için büyük bir mut-
luluk kaynağı” diye konuştu. 
BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜZEL İŞLER 

YAPACAĞIZ 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tuz-
lukçu esnafını da ziyaret ederek 
ilçe halkıyla bir araya geldi. Bü-
yükşehir Belediyesi olarak Tuzluk-
çu’da hayata geçirdikleri yatırımlar 
hakkında bilgi veren Altay, “Yeni 
Büyükşehir Yasası’nın ardından 
ilçelerimizde önemli projeler haya-
ta geçti. 5 yıl önce biri çıkıp içinde 
yüzme havuzu, spor salonu ve ha-
nımların KOMEK eğitimi alacağı 
bir bina yapılacak deseydi kimse 
inanmazdı. Ya da ilçenin ana cad-
desinin prestij cadde standardına 
kavuşacağını söyleseydi çok inan-
dırıcı gelmezdi ama bugün gelinen 
noktada bu hizmetlerin hepsinin 
gerçekleştiğini görüyoruz. İnşal-
lah bu daha başlangıç. Hep birlik-
te çok daha güzel işleri yapacağız. 
Önemli olan birlik ve beraberlik 
içinde süreci yürütmek. Bu konuda 
da Konya oldukça başarılı. İnşallah 
bundan sonra da bu hizmet yarışı 
artarak devam edecek” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ

2018-2019 eğitim öğretim 
yılı Öğrenci Konseyi Başkanlık 
yarışını tamamlayan Mektebim 
öğrencileri için seçim rüzgârı er-
ken esti. Yenilikçi Eğitim Prog-
ramı içerisinde yer alan 9, 10 ve 
11. sınıf öğrencilerine İş Dünyası, 
Girişimcilik, İnovasyon ve Kariyer 
üzerine proje ve saha çalışmaları 
gerçekleştirme imkânı sağlayan 
M-Lead kapsamında Öğrenci 
Konseyi Başkanlık seçimleri ta-
mamlandı. Program içerisinde 
önemli bir yere sahip olan ve yıl 
içerisinde projeler üreterek oku-
lun tüm öğrencilerini bu projelere 
dâhil eden, ulusal ve uluslararası 
toplumsal duyarlılık projeleri ile 
insani meselelerde farkındalık 

yaratan Öğrenci Konseyleri için 
Türkiye genelinde Mektebim’in 
51 kampüsünde seçim çalışması 
yapıldı. Öğrencilere adaylık sü-
recinde 1 hafta verilerek adaylık 
çalışmalarını yürütmeleri ve yıl 
boyunca gerçekleştirecekleri pro-
jeleri kampüste eğitim gören di-
ğer öğrencilere tanıtmaları isten-
di. Adaylık süreci sonrasında lise 
kademesindeki tüm öğrencilerin 
oy vererek katıldığı ve demokratik 
şekilde gerçekleştirilen seçimler 
yapılarak 192 öğrenci arasından 
en yüksek oyu alan öğrenci, kam-
püs Konsey Başkanı ve sırasıyla 
yüksek oy alan diğer öğrencilerde 
konsey üyeleri ve alt başkanlar 
olarak seçildi.  n HABER MERKEZİ



Eski eşinin kocasını kızı hak-
kında kötü şeyler söylediği gerek-
çesiyle ABD’den gelerek silahla 
vurup öldüren cinayet zanlısı Ha-
lil İbrahim Kaya çıkarıldığı mah-
kemece tutuklandı. Olay, merkez 
Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahal-
lesi Hastürk Sokak üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Halil İbrahim Kaya (30) 2012 
yılında dünya evine girdiği Mine 
A. ile yaklaşık 1 buçuk yıl sonra 
geçimsizlik nedeniyle ayrıldı. Çif-
tin bu evliliğinden ise H.L. isim 
verdikleri kız çocukları dünyaya 
geldi. Halil İbrahim Kaya evliliği-
nin ardından yaşadığı stres ve sı-
kıntıdan kurtulmak için Amerika 
Birleşik Devletleri’ne gitti. Burada 
4 yıl kalan Halil İbrahim Kaya, 5 
yaşındaki çocuğu H.L. ile tele-
fonla görüşmeye başladı. Bu süre 
içerisinde Halil İbrahim Kaya’nın 
annesi ve babası Mine A. ile an-
laşarak H.L.’nin vekaletini Mine 
A.’ya verdi. Mine A. ise yaklaşık 
1 yıl önce 2 çocuk babası olan 
Hüseyin Alşahin’le evlendi. Mine 
A.’nın kendisini kızıyla görüştür-
memesi üzerine Halil İbrahim 
Kaya iletişime geçtiği Hüseyin 

Alşahin ile telefonla küfürleşmeye 
varan tartışma yaşadı. Tartışma-
nın büyümesinin ardından Halil 
İbrahim Kaya geçtiğimiz Cuma 
günü Amerika’dan İstanbul’a 
giderek askerlik arkadaşı aracılı-
ğıyla 2 adet ruhsatsız silah temin 
etti. İstanbul’dan Bursa’ya daha 
sonra ise kiralık araçla Konya’ya 
gelen Halil İbrahim Kaya, annesi 
ve babası aracılığıyla kızı H.L. ile 
görüştü. Görüşmenin ardından 
kızının kendisine soğuk davrandı-
ğını düşünen Halil İbrahim Kaya, 
kızının annesinin yanına gitmek 
istediğini söylemesi üzerine ka-
muflaj kıyafeti giyerek iki tabanca, 
rambo bıçağı ve maske alarak ki-
raladığı araçla Hüseyin Alşahin’in 
işyerine gitti. Halil İbrahim Kaya, 
iş yerinde Hüseyin Alşahin’e 6 
el ateş edip olay yerinden kaçtı. 
Hüseyin Alşahin kaldırıldığı has-
tanede kurtarılamayarak hayatı-
nı kaybetti. Olay yerine yakın bir 
polis merkezine giderek teslim 
olan cinayet zanlısı Halil İbrahim 
Kaya ise emniyetteki sorgusunun 
ardından çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı.
n İHA
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Amcanın öldürdüğü iki kuzen toprağa verildi 
Aksaray’ın Eskil ilçesinde 

arazi anlaşmazlığı nedeniyle tar-
tıştıkları amcası tarafından av 
tüfeğiyle başlarından vurularak 
öldürülen öğretmen ile kuzeni 
toprağa verildi. 

Olay, dün akşam saatlerin-
de Eskil ilçesine bağlı Gümüş-

düğün köyünde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, pastanede 
çalışan ve köyde çiftçilik yapan 
Hüseyin İ. ile yeğenleri Murat İ. 
ve Uğur İ. arasında anlaşmazlı-
ğa neden olan arazide buluştu. 
Hüseyin İ., yeğenlerine, araziye 
kendisinin ev yapacağını söyledi. 

Murat İ. ve Uğur İ. de amcaları-
na karşı çıkarak kendilerinin ev 
yapacağını belirtti. Bunun üze-
rine amca ve yeğenleri arasında 
yeniden tartışma çıktı. Tartışma-
nın büyümesi sonucu Hüseyin 
İ., yeğenlerine av tüfeğiyle ateş 
açtı. Açılan ateş sonucu başların-

dan yaralanan öğretmen Murat 
İ. ve kuzeni Uğur İ. olay yerinde 
hayatını kaybetti. Olaydan son-
ra Hüseyin İ. jandarmaya gidip 
teslim oldu. Ölen Murat İ. ve ku-
zeni Uğur İ.’nin cansız bedenleri 
otopsi için Eskil Devlet Hastane-
si morguna kaldırıldı. 

Otopsinin ardından Murat 
İ.’nin cenazesi bugün Eskil ilçe-
sine bağlı Eşmekaya beldesinde, 
Uğur İ.’nin cenazesi de Konya’da 
toprağa verildi. Amca Hüseyin 
İ.’nin ise jandarmadaki sorgusu 
sürüyor.
n İHA

Konya’da Afganistan uyruklu vatandaşı bıçaklayıp, daha sonra cebindeki pa-
rayla telefonu alıp kaçan Suriyeli şüpheliler yakalandı 

Afganlıyı gasp eden 
Suriyeliler yakalandı

Konya’da aşırı hızlı olduğu id-
dia edilen bir otomobil sürücüsü 
direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu takla atarak yolun 
karşısına geçti. Hurdaya dönen 
araçtan fırlayan iki kişiden biri 
olay yerinde hayatını kaybeder-
ken, diğeri ise ağır yaralandı. 

Kaza, saat 20.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Dere Aşıklar 
Mahallesi Konya-Isparta karayolu 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Beyşehir ilçesinden, 
Konya istikametine seyir halin-

de olan Fatih Batuhan U. (23) 
idaresindeki 42 ACA 633 plakalı 
otomobil, Konya-Isparta yolunun 
17’nci kilometresinde yağmur ya-
ğışı nedeniyle kayganlaşan yolda 
sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu takla 
atarak karşı şeride geçti. Kaza sı-
rasında emniyet kemerinin takılı 
olmaması nedeniyle araçta bulu-
nan yolcu Mustafa Asım Ertürk 
ile araç sürücüsü Fatih Batuhan 
U. araçtan fırlayarak yol kenarına 
uçtu. Kazayı gören diğer sürücü-

ler yaralıların yerde yattığını fark 
etmesi üzerine durumu sağlık ve 
polis ekiplerine bildirdi. Olay ye-
rine ulaşan sağlık ekipleri, yolcu 
Mustafa Asım Ertürk’ün olay ye-
rinde hayatını kaybettiği belirledi. 
Kazada ağır yaralanan sürücü Fa-
tih Batuhan U. ise yapılan ilk mü-
dahalenin ardından ambulansla 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi-
ne kaldırılarak tedavi altına alın-
dı. Fatih Batuhan U.’nun hayati 
tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Kaza sonrası başka yaralının olma 
ihtimaline karşı ekipler şarampole 
inerek yaralı aradı. 

Kazayı görerek yardım için 
olay yerine gelen Mustafa S. “Biz 
Konya’dan geliyorduk Beyşehir’e 
gidiyorduk. Burada arabalar du-
ruyordu. Bu ölen kişinin yanına 
geldik, başka biri var mı diye ara-
maya başladık, orada birini daha 
bulduk. Onun yanına vardık oda 
kafasından yaralıydı” dedi. Kazay-
la ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Konya’da yüzü maskeli üç şa-
hıs gece saatlerinde Afganistan 
uyruklu bir kişiyi bıçakladıktan 
sonra parasını ve telefonunu gasp 
ederek olay yerinden kaçtı. Yara-
lı şahsın polise verdiği ifadenin 
ardından kimlikleri tespit edilen 
Suriyeli üç şüpheli evlerinde ya-
kalandı. 

Olay, 23 Ekim Salı günü saat 
23.00 sıralarında merkez Meram 
ilçesi Sahipata Mahallesi Sabır 
Sokak üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta 
işçi olarak çalışan Afganistan uy-
ruklu Khalil Rahman N., eve git-

tiği sırada yüzü kapalı elinde bı-
çak ve elektroşok bulunan 3 zanlı 
önünü kesti. 

Khalil Rahman N.’den üze-
rindeki değerli eşyaları isteyen 
şüpheliler, Afganistan uyruklu 
kişiyi elinden bıçaklayarak yarala-
dı. Şüpheliler, bıçakladıktan sonra 
yere yığılan Afganistan uyruklu 
Khalil Rahman N.’nin cebindeki 
3 bin 850 lira ile telefonu alarak 
olay yerinden kaçtı. 

Olayın ardından yaralı Khalil 
Rahman N. çevredeki vatandaş-
lardan yardım isteyerek durumu 
sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

Yaralı Afganistan uyruklu Khalil 
Rahman N., olay yerindeki ilk mü-
dahalenin ardından ambulansla 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Rahman N.’nin polis 
ekiplerine verdiği ifadede şahıs-
ların yüzlerinin kapalı olduğu ve 
şüphelilerden birisinin ters şapka 
taktığını söylediği öğrenildi. 

Eşkaller doğrultusunda olay 
yeri ve çevresinde inceleme baş-
latan ekipler, şüphelilerin Suriye 
uyruklu Fuad El C. (27), Cuma 
Ali C. (21) ve F.A. (14) olduğunu 
belirledi. Şahısların Meram ilçesi 

Çaybaşı Mahallesi’nde oturdukla-
rı evi tespit eden polis, akşam sa-
atlerinde yaptığı baskınla 3 zanlıyı 
yakaladı. Gasp ve bıçakla kasten 
yaralama suçlamasıyla gözaltına 
alınan 3 şüpheli Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde sağlık 
kontrolünden geçirildikten sonra 
ifadeleri alınmak üzere emniyete 
götürüldü. 

Şüphelilerin ilk ifadelerinde 
suçlamaları kabul etmedikleri 
öğrenilirken, emniyetteki ifadele-
rinin ardından adliyeye sevk edil-
meleri bekleniyor.
n İHA

Eski karısının kocasını 
öldüren zanlı tutuklandı 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Sökülen granit taşlar tarihi sokaklarda değerlendiriliyor
Akşehir Belediyesi başka be-

lediyelerde olduğu gibi granit 
taşların üzerine asfalt kaplama-
dan granit taşları söküp, bu taş-
ları tarihi dokunun bulunduğu 
sokaklarda kullanıp israfın önü-
ne geçiyor. 

Akşehir Belediyesi şehir ge-
nelinde sürdürdüğü asfaltlama 
çalışmalarına devam ediyor. Bu 
asfaltlama çalışmaları sırasında 
sökülen doğal granit küp taşlar 
tarihi dokunun bulunduğu so-
kaklarda ve alanlarda değerlen-
dirilmek üzere Akşehir Belediye-
si Şantiyesi’ne götürülüyor. 

Konu ile ilgili açıklama yapan 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, “Hemşehrilerimizden 
gelen yoğun talepler doğrultu-
sunda Akşehirimizin özellikle 
ana caddelerindeki doğal granit 
küp taşlı bölgeleri sıcak asfalt ile 

kaplama çalışmaları yapıyoruz. 
Bu alanlardan söktüğümüz doğal 
granit küp taşlarımızı ve kumları 

da Akşehir Belediyemizin şanti-
yesinde konuşlandırıyoruz. Baş-
ka belediyelerde olduğu granit 

taşların sökümünü yapmadan, 
işin kolayına kaçıp bu taşların 
üzerini asfaltlamıyoruz. Bu taş-

larımızı söküp altındaki kumla-
rı da alarak hem israfı önlüyor, 
hem de yolun gereksiz yere 

yükselmesinin önüne geçiyoruz. 
Bu taşlar doğal bir malzeme-
dir, asfalttan daha maliyetli ve 
defalarca sökülüp kullanabilme 
özelliğine sahiptir. Bu nedenle 
taşlarımızı heba etmeden özel-
likle tarihi dokumuzun fazla ol-
duğu ve restorasyon çalışmala-
rını yaptığımız tarihi evlerimizin 
bulunduğu sokaklarda bu taşla-
rımızı ve kumları kullanacağız. 
Şu an için Taşoluk Sokak ve Hacı 
Hamza Sokak’ta doğal granit 
taşlarımızı ve kumları kullandık. 
Tarihi dokunun bulunduğu di-
ğer sokaklarımızda da bu granit 
taşları ve kumları değerlendire-
rek Akşehir’imizin parasını boşa 
götürmeden değerli Akşehirli 
hemşehrilerimize daha fazla ve 
güzel hizmetler vermeye devam 
edeceğiz” diye konuştu.
n İHA

Çölleşme ve Erozyonla Mü-
cadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü 
tarafından her yıl üç kez gerçek-
leştirilen Uluslararası Çölleşmeyle 
Mücadele Eğitimi kapsamında 17 
ülkeden 33 temsilci, Karapınar 
Çölleşme ve Erozyon Araştırma 
İstasyonunu gezdi.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen 
eğitim çalışmaları için Karapı-
nar’a gelen grup “Toprağın Bittiği 
Yer” olarak nitelendirilen Kon-

ya’nın Karapınar ilçesine geldi. 
Heyet, ilçedeki erozyon sahasını, 
Gındam Yaylası, Örnek Tepe ve 
ağaçlandırma alanlarını gezdi, 
çölleşmeyle mücadelede dikilen 
fidanları inceledi. ÇEM Genel 
Müdür Yardımcısı Özlem Yavuz, 
eğitimlerin her yıl hem Afrika, 
hem de Orta Asya ülkelerine ve-
rildiğini söyledi. Yavuz, bu yıl eği-
timlerin üçüncüsünü düzenledik-
lerini belirterek, şunları kaydetti: 

“Akademisyenlerimiz anlatıyor 
ve daha sonra bunu arazide ye-
rinde etüt ediyoruz. Karapınar’ın 
eski tarihlerdeki durumunu gös-
terdik. Hangi çalışmaları yaptık-
larını gösteriyoruz. Günümüze 
geldikleri safhalar anlatıldı. Bura-
daki elde edilen başarıyı gördüler. 
Misafirlerimiz Afrika’dan geliyor. 
Bunlar çölün içinde yaşıyor. Ne 
yapacaklarını bilemiyorlar. Kara-
pınar, bu konuda en büyük örneği 

teşkil ediyor. Yapılan ağaçlandır-
ma, bakım ve iyileştirme sahala-
rını örnek olarak gösteriyoruz. Bu 
eğitimlerim geri dönüşleri de gü-
zel oluyor.”

Karapınar Çölleşme ve Eroz-
yon Araştırma Merkezi Bölüm 
Başkanı Necati Şimşekli de mü-
dürlük binasında, Afrika ülkele-
rinden gelen heyete, erozyonla 
mücadele kapsamında yapılan ça-
lışmalar hakkında bilgi verdi. n AA

Taksiyle uyuşturucu sevkiyatı
yapan 2 kişi tutuklandı

Amasya polisinden öğrencilere
Konya ve Nevşehir gezisi

Seydişehir’de polisin düzen-
lediği uyuşturucu operasyonunda 
bir ticari takside 4 kilo 390 gram 
eroin ele geçirilmesinin ardından, 
gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.  
Konya Emniyet Müdürlüğü Nar-
kotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve 
Seydişehir Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği ekipleri tica-
ri taksiyle Antalya’dan Konya’ya 
uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı 
bilgisine ulaştı. Seydişehir- Antal-
ya Karayolunda önlem alan polis, 

şüphelilerin içerisinde bulunduğu 
taksiyi durdurdu. Araçta yapılan 
aramada 4 kilo 390 gram eroin 
ele geçirildi. Taksideki Mehmet M. 
ve Sevcan T. gözaltına alındı. İki 
şüpheli işlemlerinin tamamlanma-
sının ardından Seydişehir Devlet 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirildikten sonra adliyeye sevk 
edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nö-
betçi mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
n İHA

Temsili Nasreddin Hoca, “Bizim kahramanlarımız Nasreddin Hoca’dır, Keloğlan’dır, Karagöz-Ha-
civat’tır. Bizim kahramanımız Noel Baba değildir. Bizim kahramanımız Superman değildir” dedi

Noel baba değil,
Nasreddin Hoca

Nasreddin Hoca Anma Gün-
leri kapsamında gerçekleştirilen 
Sıra Yarenleri gösterisine katılan 
temsili Nasreddin Hoca, “Bizim 
kahramanlarımız Nasreddin Ho-
ca’dır, Keloğlan’dır, Karagöz-Ha-
civat’tır. Bizim kahramanımız 
Noel Baba değildir. Bizim kah-
ramanımız Superman değildir” 
dedi. 

Akşehir tarafından Nasreddin 
Hoca’yı anmak, onu gelecek nesil-
lere daha iyi aktarmak, Nasreddin 
Hoca’nın bilge kişiliğini, ulemâ-
lığını anlatabilmek ve onu tüm 
dünyaya daha iyi tanıtabilmek 
amacıyla düzenlenen Nasreddin 
Hoca Anma Günleri çeşitli etkin-
liklerle sürüyor. Anma Günleri 
kapsamında Akşehir Belediyesi 
Sıra Yarenleri tarafından Akşehir 
Kültür Merkezi’nde bir gösteri su-
nuldu. Yarenler; gösterilerine ya-
rışmaya katılan çocukları da dahil 

ederken gecenin finalinde Sıra 
Yarenleri tarafından Nasreddin 
Hoca Fıkralarını konu alan tiyatro 
gösterileri de sunuldu. 
“BİZİM KAHRAMANLARIMIZ HER 

ZAMAN YERLİ VE MİLLİDİR” 
Gösteri sonunda bir konuşma 

yapan temsili Nasreddin Hoca 
Rıdvan Sağlam, “Ben diyorum ki 
bizim kahramanlarımız her za-

man yerli ve millidir. Bizim kahra-
manlarımız Nasreddin Hoca’dır, 
Keloğlan’dır, Karagöz Hacivat’tır. 
Bizim kahramanımız Noel Baba 
değildir. Bizim kahramanımız Su-
perman değildir. Onun için her 
zaman bizim milli kahramanla-
rımız baş üstünde tutulmalıdır” 
diye konuştu. 

Temsili Nasreddin Hoca’nın 
bu konuşması seyircilerden alkış 
aldı. Gecenin sonunda yarenler 
ve Nasreddin Hoca Fıkra Canlan-
dırma Yarışmasına katılmak için 
Akşehir’e gelen öğrenci grupları 
hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Programa, Akşehir Kayma-
kamı Mehmet Türk, Garnizon 
Komutanı Albay Tolga Yuvalı, 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, ilçe protokolü, Nasreddin 
Hoca Fıkra Canlandırma Yarışma-
sına katılan öğrenciler ve vatan-
daşlar katıldı.  n İHA

Amasya Emniyet Müdürlüğü-
nün uyguladığı ‘Yarınlar Sizin’ adlı 
proje kapsamında öğrenciler için 
Konya ile Nevşehir’e gezi düzen-
lendi. Yapılan açıklamada, şehit ve 
gazi yakınları ile parçalanmış aile 
çocuklarına yönelik gezinin sosyal 
hayata adapte olabilmeleri, arka-
daş ortamında birbirlerine karşı 
sevgi, saygı kuralları ve kişilik geli-

şimlerine katkıda bulunmasının da 
amaçlandığı belirtildi. Öğrenciler 
iki tarihi şehrin doğal ve kültürel 
mekanlarını gezme fırsatı buldu. 
Toplum Destekli Polislik Şubesin-
de görevli polislerle birlikte Mev-
lana Türbesi’ne giden öğrenciler 
Nevşehir’deki atölyelerde çömlek 
yapımı hakkında da bilgi edindiler.
n İHA

17 ülkeden 33 temsilci toprağın bitti yerde
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 88 76
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ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

52 yaşındaki kanser hastası Şeref Kaya’yı ziyaret eden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kaya’nın yanında 
olduklarını belirterek, tedavi sürecinde Seydişehir Belediyesi olarak yardımcı olacaklarının sözünü verdi 

‘Vatandaşlarımızın yanındayız’
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-

met Tutal, 52 yaşındaki inşaat ustası 
kanser hastasını  evinde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Ulukapı Mahallesinde ikamet eden 52 
yaşındaki kanser hastası Şeref Kaya’yı 
hasta yatağında ziyaret ederek, geçmiş 
olsun dileğinde bulundu.

Başkan Tutal’ı karşısında gören 
Kaya, yatağından doğrularak Başka-
nım sen beni ziyaretemi geldin diyerek 
şaşkınlığını gizleyemedi.  

İlaç alımı için Konya’ya gidip gel-
diğini , ama gidip gelirken arabası ol-
madığı için sorun yaşadığını kaydeden 
Kaya ,  Başkan Tutal’ın “sen bize ne-
den haber etmedin. Haber etseydin biz  
seni götürürdük “ demesi üzerine duy-

gusal anlar yaşandı. 
Göreve geldiğimiz süre-

den itibaren hasta ve yaş-
lılarımız için hasta araçları 
tahsis ettik diyen Başkan 
Tutal; belediyemiz olarak 

biz iki araç tahsis ettik. Birisi yatalak 
hastalarımız için, diğeride yaşlı olup 
araba kullanamayanlar veya senin du-
rumunda olan kardeşlerimizin  hasta-
neye götürülüp muayene ettirilmesi 
ve tedavilerinin yaptırılması için.İlaç 
zamanında bir gün önceden bize haber 
verin. Biz seni götürelim ne zaman te-
davin bitti , çıkış yapacaksın  o zaman-
da getirelim” dedi.

Emeklilik konusunda sıkıntı yaşa-
dıklarını kaydeden Şeref Kaya ve Eşi ; 
Başkanım bizim emekli aylığımız baş-
lasa ben eşime bakıyorum zaten. Sade-
ce parasal konuda sıkıntı yaşıyoruz. Siz 
bize bu konuda yardımcı olun. Elimiz-
den tutun . Bizim durumumuzu ancak 
siz anlar , siz elimizden tutarsanız bizi 
kurtarırsınız.Bizim bir sıkıntımız yok. 
Bizim maddi bir sıkıntımız var. Ben-
den bir şey isteyince alamayınca benim 
içim sızlıyor “dedi.

Allah hepimizi faklı farklı imti-
han ediyor diyen Başkan Tutal; bizle-

ri hastalıkla, aşırı sağlıkla ve güç ve-
rerek imtihan ediyor. Bu gücü nerede 
kullanacak hayır işte mi ? şer işte mi 
kullanacak diye. Hastalık veriyor sab-
redecek mi?  isyan mı edecek diye. 
Hepimizin imtihanı ayrı. Sabredeceğiz. 
Moralimizi bozmayacağız. İnşallah biz 
sizin talebinizin takipcisi olalım. Allah 
yardımcınız olsun. Zorlu bir hastalık. 
Ama insanın bu hastalıktan kurtula-
bilmesi için inanması lazım. Moralini 
bozmadan iyileşeceğim diye kendine 
inanacaksın. Sağlık noktasında şükür-
ler olsun Avrupa ülkelerinden iyi du-
rumdayız . Gerek devletin kurumları 
hastanelerimizle, gerek Belediyemiz 
olarak biz her zaman yanınızdayız.” 
dedi.

Şeref Kaya; Başkanım Allah’a şük-
rediyorum. Benden daha kötü olanlar 
var. Şükür Ben çok çok iyiyim. Allah 
devletimizden sizlerden razı olsun. Al-
lah yardımcınız olsun “diyerek Başkan 
Tutal’a dua etti.   n HABER MERKEZİ 

 

999 kW Kurulu Gücünde Güneş Enerji Santrali Yapım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/535601
1-İdarenin
a) Adresi : Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323501313 - 3323504825
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@karatay.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 999 kW Kurulu Gücünde Güneş Enerji Santrali
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
  idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Saraçoğlu Mahallesi, Karatay/Konya
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karatay Belediye Başkanlığı - 1.Kat Encümen Salonu
b) Tarihi ve saati : 20.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin 2. maddesinin 2.7 fıkrası gereğince (Ek-1)’de yer alan 
listede bulunan hiçbir gruba dâhil olmadığı için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
3 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek 
şekilde yapılacaktır denildiğinden bu iş için benzer iş olarak; Bu ihalede fotovoltaik güneş 
paneli ve inventerden oluşan elektrik üretim tesislerine ait iş bitirmeleri benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği Bölümleri mezunlarının, 
mezuniyetlerine dair diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatay 
Belediye Başkanlığı - Plan ve Proje Müdürlüğü - 5.Kat adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatay Belediye Başkanlığı - Yazı İşleri Müdürlüğü - 
1.Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

999 KW KURULU GÜCÜNDE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIM
KARATAY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 883959
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Şair Veysel Öksüz vefatının 25. yılında anıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kon-

ya Aydınlar Ocağı “Vefatının 25’inci Yılın-
da Şair Veysel Öksüz’ü Anma Programı” 
düzenledi. Konya Valisi Yakup Canbolat’ın 
da katıldığı programda Veysel Öksüz’ün 
hayatı, eserleri ve edebiyat dünyasına yap-
tığı katkılar ele alındı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kon-
ya Aydınlar Ocağı, kaleme aldığı şiirleriyle 
edebiyatımızda önemli izler bırakan Vey-
sel Öksüz’ü vefatının 25. yılında unutma-
dı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevla-
na Kültür Merkezi’nde Hafız Ahmet Ça-
lışır’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
“Vefatının 25. Yılında Şair Veysel Öksüz’ü 
Anma Programı”na Konya Valisi Yakup 
Canbolat, Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, aka-
demisyenler ve yazarlar, Şair Veysel Ök-
süz’ün akrabaları ile çok sayıda vatandaş 
katıldı. 

VEYSEL ÖKSÜZ MÜŞAHHAS KÜLTÜREL 
İRFAN MİRASIMIZDIR 

Konya Büyükşehir Belediyesi KOS-
Kİ Genel Müdürü Ercan Uslu, program-
da yaptığı konuşmada, “Hadis-i Şerif’te 
buyrulduğu üzere salihlerin anıldığı yere 
rahmetin ineceğine ve günahlara kefaret 
olacağına inananlardanım. Bu gecenin 
hepimiz için feyz ve berekete vesile olma-
sını diliyorum. Konyamızın somut kültürel 

müşahhas irfan miraslarından birisi olan 
bu büyüğümüzün hakkıyla tanınmasına 
vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan diliyo-
rum” ifadelerini kullandı. 

Programa konuşmacı olarak katılan ve 
aynı zamanda Şair Veysel Öksüz’ün kar-
deşi olan KTO Karatay Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Hattat Hüseyin Öksüz, Şair Vey-
sel Öksüz’ün hayatını, hatıralarını ve ailesi 
için taşıdığı önemi davetlilerle paylaştı. 

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştır-
maları Enstitüsü Öğretim Üyesi Yardımcı 
Doç. Dr. Mustafa Çıpan, Şair Veysel Ök-
süz’ün şiirlerinden örneklerin yanı sıra 
Öksüz’ün Türk-İslam medeniyetinin ye-
tiştirdiği şairlerle olan etkileşimini anlattı. 

“GELENEK, GELENE EKTİR” 
Yazar, Yayıncı ve Program Sunucusu 

Hayati İnanç da Şair Veysel Öksüz’den 
şiirler okuduğu programda, “Gelenek, 
gelene ektir derler. Geçmişten hakkıyla 
haberdar olduktan sonra, Allah’ın verdiği 
kabiliyet ile istidat ile siz de bir şey ekler 
geleneğe hizmet edersiniz. Merhum Vey-
sel Öksüz bunun çok güzel bir numunesi-
ni teşkil ediyor” dedi. 

Programın sonunda Şair Veysel Ök-
süz’ün kardeşi Hüseyin Öksüz konuşma-
cılara hediye verirken, Konya Valisi Yakup 
Canbolat da konuşmacılara Büyükşehir 
Belediyesi’nin yayınlarından oluşan çeşitli 
hediyeler takdim etti. n HABER MERKEZİ 

Çiftçilerin önemli girdilerinden olan gübre fiyatları dövize bağlı olarak arttı. Gübre Üreticileri İthalatçıları 
ve İhracatçıları Derneği, enflasyonla mücadeleye destek vereceklerini açıklayarak çiftçiye müjde verdi

Gübre üreticilerinden destek

Ereğli Belediyesi’nin Dokuzun-
cusu düzenlenen Antalya YÖREX 
fuarında açtığı stant yoğun ilgi gö-
rüyor. Ereğli’nin patentli ürünleri 
siyah havuç ve beyaz kirazın yanı 
sıra beyaz kiraz reçeli, şalgam, 
peynir, yoğurt çeşitleri de stantta 
yerini aldı. 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcık-
lıoğlu, Antalya Valisi Münir Ka-
raloğlu, Antalya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Menderes Türel ve 
Antalya Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Çandır Ereğli Belediyesi stan-
dını gezdi, tebriklerini ileterek yö-
resel ürünlerden tattılar.  

Ereğli Bölgemizin kalbidir di-
yen Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven: “Konum itibariyle bölge-
mizin en önemli şehirlerinden biri 
olan Ereğli’mize özgü birçok ürün 
vardır. Ereğli Belediyesi olarak gö-
reve başladığımız günden bu yana 
yöresel ürünlerimizi ön plana çı-

kararak ve ürünlerimize patent 
alarak değerlerine değer katmaya 
gayret gösteriyoruz. Bu anlamda 
dokuzuncusu düzenlenen Antalya 
YÖREX Fuarında da yöresel ürün-
lerimizle birlikte yer alıyoruz. 

Böyle önemli organizasyonlar-
da yer almak, şehrimizin rüzgarını 
buralarda estirmek ve standımı-
za olan yoğun ilgi bizleri daha da 

mutlu ediyor. Bu organizasyonda 
emeği olan herkese ve standımızı 
ziyaret ederek olumlu düşüncele-
rini ileten bürokratlarımıza teşek-
kür ederim. Her şey daha değerli 
bir Ereğli için. Bu doğrultuda bun-
dan önce olduğu gibi bundan son-
ra da canla başla çalışmaya devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ereğli ürünleri ulusal fuarda

‘Türkiye Kazanacak’ sloganı ile 
yürütülen Enflasyonla Topyekun 
Mücadele Programı’na, tarım sek-
törüne en önemli girdilerinden bi-
rini temin eden gübre sektörü ve 
bu sektörün temsilcisi Gübre Üre-
ticileri İthalatçıları ve İhracatçıları 
Derneği (GÜİD) duyarsız kalmadı.  

“Bu topraklar bizim beslen-
memize vesile olan en değerli 
varlıklarımızdandır” diyen  GÜİD 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Güneş, çiftçiliğin önemine vurgu 
yaptı. Her geçen gün artan nüfusa 
karşın, muhtelif nedenlerle tarım 
alanlarının ve çiftçilikle uğraşan 
sayısının azalmasının, birim alan-
dan daha fazla ürün elde etmeyi 
zorunlu hale getirdiğinin altını çi-
zen Güneş, sözlerine şöyle devam 

etti, “Gübre ve bitki besini kullan-
madan bu verim artışını sağlamak 
mümkün değildir. Gübre kullanı-
mı bu nedenle zorunludur, gübre 
maliyetlerinin artması nedeniyle 
kullanılmaması halinde ortaya 
daha büyük bir sorun olarak ve-
rim ve kalite kayıpları çıkacaktır.  
Muhtelif nedenlerle, bilhassa dö-
viz kurlarındaki dalgalanmalara 
bağlı olarak sektörümüz zaman 
zaman bazı güçlüklerle karşılaş-
maktadır. Üyelerimizdeki birlik ve 
beraberlik ruhu ve bilinci bundan 
önceki badireleri atlattığımız gibi 
bu olumsuzluğu da atlatacağımıza 
vesile olacaktır. Topraklarımızın 
besin ihtiyacını karşılayan yakla-
şık 6 milyon tonluk kimyevi gübre 
sektörü, hammadde kaynakları-
mızın olmadığından dolayı tama-
mına yakın dışa bağımlıdır.  
Dünyada verim ve kaliteyi olumlu 
yönde etkileyen bu gübre ve bit-
ki besinleri bürokrasinin elverdiği 
ölçüde eş zamanlı olarak temin 
edilerek üreticilerimize kazan-
dırılmaktadır. Dolayısı ile gübre 
sektörü döviz kurlarındaki dalga-
lanma ve istikrarsızlıktan en fazla 
etkilenen sektörlerden biridir.  Söz 
konusu ülkemiz ise gerisi teferru-
attır düsturu GÜİD üyeleri olarak 

ortak ideolojimizdir. Gübre sek-
törü temsilcileri ve GÜİD üyeleri 
olarak bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da çift-
çilerimizin yanında olmaya 
devam edecek ve bu top-
raklarımızın besini olan 
gübrelerin toprağımız, 
ekonomimiz, tüketicile-
rimiz, ülkemizin geleceği 
ve tarımda dışa bağımlı 
olmamızı minimize etmek 
için var gücüyle çalışmaya 
devam edecektir. Gübre Üreti-
cileri, İthalatçıları ve İhracatçı-
ları derneği olarak gerek 
yerli kaynaklarımız 
kullanarak gerekse 
ithalatla temin et-
tiğimiz gübrelerde 
tüm üyelerimiz 
ürün çeşitlilik-
lerine bağlı ola-
rak Enflasyon-
la Topyekun 
Mücadeleye 
destek ve-
recekler-
dir.” n 

H A B E R 
M E R -
KEZİ 

Metin Güneş 

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.
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‘En büyük potansiyelimiz genç nüfusumuz’
Selçuklu Kent Konseyi Gençlik 

Meclisi tarafından bilgi ve deneyim 
paylaşımlarının yapıldığı Sedir Soh-
betlerinin konuğu olan Konya’nın 
merkez Selçuklu İlçe Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türkiye 
olarak en büyük potansiyelimiz genç 
nüfusumuzdur. Bu dinamik yapımız 
bizlere güç vermektedir” dedi. 

Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi, 
gençleri bir taraftan sosyal hayata 
hazırlarken, diğer taraftan bilgi-
nin kaynağı olmaya devam ediyor. 
Mesleğinde uzman kişilerin katıldığı 
siyaset, medya, sanat, ekonomi ve 
yönetim alanında gençlerle bilgi ve 
deneyim paylaşımlarının gerçekleş-
tiği Sedir Sohbetleri devam ediyor. 
SEDEP kapsamında ilkokul düzeyin-
de düzenlenen “Değerlerim Objekti-
fimde” isimli etkinliğe katılarak güne 
başlayan Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Sedir Sohbet-
leri” isimli programın konuğu olarak 
Talha Bayrakçı Gençlik Merkezinde 
üniversite öğrencileri ile bir araya 

geldi. 
“GENÇLERİMİZ POZİTİF GÜÇ 

VERMEKTEDİR” 
Sedir sohbetleri kapsamında 

gençlerle bir araya gelen Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, Selçuklu’da 18 ve 35 yaş ara-
sı 200 binin üzerinde genç nüfusun 
yaşadığına dikkat çekerek; vatanını 
milletini özünden çok seven, insana 
değer veren, ülkenin gücüne güç 
katan ve ecdattan aldığı emaneti en 
iyi şekilde taşıyan gençlerle gurur 
duyduklarını ifade etti. Gençlerle 

tecrübe paylaşımlarının önemine 
değinen Başkan Pekyatırmacı, ülke 
olarak büyük bir potansiyele sahip 
olduklarını ifade ederek, “Şehrimizin 
ve ülkemizin geleceğine yön verecek 
gençlerle bir araya gelerek bilgi ve 
kazanımlarımızı paylaşıyor olmamız 
belediyemiz hizmetlerine de pozitif 
güç vermektedir. Bizler de yönetici-
ler olarak elimizden geldiğince siz-
lere katkı sağlamak adına çaba sarf 
ediyoruz. Kendinizi yetiştirme yolun-
da iyi bir üniversite bitirmek elbette 
çok önemlidir. Fakat iş hayatına atıl-

madan önce öğrencilik yıllarınızda 
fırsatları ve zamanınızı daha verimli 
şekilde değerlendirin. Hayatın her 
aşamasında daha sosyal daha do-
nanımlı bir şekilde iş hayatına hazır 
olmanız sizlere büyük avantajlar sağ-
layacaktır” dedi. 

“PROJE DESTEĞİ ŞEHRE
 DEĞER KATIYOR” 

Proje destek programlarına deği-
nen Başkan Pekyatırmacı, şehri ge-
lişimine ve yaşam kalitesine katma 
değer sağlayan projeler içerisinde 
üniversitelerdeki öğrenci topluluk-

larının da önemli projelere öncülük 
ettiklerini belirtti. Selçuklu Beledi-
yesi olarak proje destek programları 
kapsamında 4. kez proje çağrısı ile 
öğrenci toplulukları, kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşla-
rından gelen uygulanabilir projelerin 
hayata geçirileceğini belirtti. 

“SEDEP TÜRKİYE’NİN 
MARKASI OLDU” 

Selçuklu Belediyesi’nin fiziki, 
sosyal ve kültürel belediyecilik çalış-
malarının yanında eğitim alanında 
birçok proje yürüttüğünü ifade eden 

Pekyatırmacı, “SEDEP 7. yılında sür-
dürdüğümüz önemli bir projemiz. 
SEDEP Programı ile biz okullarımızda 
ilköğretim ve ortaöğretim seviyesin-
deki çocuklarımızın değerlerimizi öğ-
renmesini ve değerlerimizle hayatla-
rını devam ettirmeleri ve bunlarla 
beraber gelişimlerini tamamlamaları 
için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız 
milli ve manevi değerlerine önem 
veren başarılı, çalışkan aynı zaman-
da milletini, bayrağını, devletini yü-
rekten seven nesiller yetiştirmesidir. 
Bu doğrultuda SEDEP projemiz yine 
başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. 
Okullarımızda SEDEP kapsamında 
düzenlenen etkinliklerde çocukla-
rımıza bizi biz yapan değerlerimizi 
öğretiyoruz” diye konuştu.  

Sedir sohbetleri kapsamında 
gençlerle görüş alış verişinde bulu-
nan Başkan Pekyatırmacı, progra-
mın sonunda gençlerle birlikte özçe-
kim yaparak, programa emeği geçen 
gençlere teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

Benin Büyükelçisi Gomina 
Başkan Altay’ı ziyaret etti

KOP Sempozyumu endüstri
ve enerji temasıyla başlıyor

Benin Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi İssiradjou İbrahim Go-
mina, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziya-
ret etti. 

Benin Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi İssiradjou İbrahim 
Gomina, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ı berabe-
rindeki heyetle birlikte ziyaret etti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
iki ülke ilişkilerinin artması için 
ziyaretlerin önemli olduğunu söy-
ledi. Başkan Altay, Konya’nın sa-
nayi ve üniversite şehri olduğunu 
hatırlatarak, “Konya, yaklaşık 200 
yıla yakın başkentlik yapmış bir 
şehir. Böyle kadim bir şehirde bü-
yükelçimizi görmekten mutluluk 
duyuyoruz ve ilişkilerimizi artır-

mak istiyoruz. Bu konuda bir fahri 
konsolos düşünüyor olmaları da 
Konya adına büyük bir mutluluk. 
Fahri konsolos, Türkiye ve Benin 
Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin 
artmasına vesile olacaktır” dedi. 

Benin Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi İssiradjou İbrahim 
Gomina ise, Konya’ya ikinci kez 
geldiğini, Konya’da bulunmaktan 
büyük mutluluk duyduğunu söy-
ledi. Benin ile Konya arasındaki 
ilişkilerin gelişmesini istediklerini 
belirten Büyükelçi Gomina, bunun 
için Konya’da bir fahri konsolosluk 
açılmasına önem verdiklerini dile 
getirdi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, ziyaretin so-
nunda Benin Büyükelçisi Gomi-
na’ya sikke hediye etti.
n HABER MERKEZİ

AK Parti’nin Konya’da düzenlediği İç Anadolu Bölge Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 
“Bugünlere sistemin değil siyasetin gücüyle geldik. Belediyecilikteki anlayışımızı ise Erdoğan’dan öğrendik” dedi

Belediyecilik anlayışını
Erdoğan’dan öğrendik!

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Mahir Ünal, “Bugünlere 
sistemin gücüyle değil siyasetin 
gücüyle geldik. Yani, araç, hep 
yolda kaldığında biz milleti deste-
ğe çağırdık. Her 2 yılda bir seçim 
yapmamızın sebebi de bu.” dedi.

Ünal, partisinin Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
İç Anadolu Bölge Toplantısı’n-
da, belediyecilik anlayışını Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’dan öğrendiklerini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gel-
diği tüm makamları karakteri ve 
kişiliği ile dönüştürdüğünü dile 
getiren Ünal, şunları kaydetti: 
“Cumhurbaşkanımızın çok temel 
bir özelliği var. Gençlik kolları baş-
kanı olduğunda kendisinden son-
ra gençlik kolları başkanı olacak 
gençler için bir profil oluşturdu. 
İl başkanı oldu, bu başkanlık ken-
disinden sonrakiler için bir milat 
oldu. Belediye başkanı oldu, yine 
bu başkanlığı kendisinden son-

rakiler için bir milat oldu. Başba-
kanlığı da aynı şekilde. Yani hiçbir 
makamın dönüştüremediği ama 
kendisinin geldiği tüm makamları 
dönüştürdüğü bir isim olan Recep 
Tayyip Erdoğan karşımızda duru-
yor. Bu çok önemli.”

“ESKİ SİSTEM ADETA İKİ 
ŞOFÖRLÜ BİR SİSTEMDİ”

Ünal, Türkiye’yi yerelden kal-
kındırmak için 2004 yılında bir 
hamle başlattıklarını vurgulaya-
rak, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Şehir şehir Türkiye’yi yerelden 
kalkındırmak için 2004 seçimle-
rinde bir hamle başlattık. 2009’da 
‘İşimiz hizmet gücümüz millet’,  
‘Sen Türkiye’sin büyük düşün’ 
dedik. 2014’te de ‘Daima hizmet 
daima millet’ dedik. Peki neden 
yerel seçimlerimiz bir genel seçim 
havasında geçti.

 Çünkü bize dönük vesayet 
odaklarının saldırılarını her za-
man milletimize giderek çözdük. 
Birileri sanki hiçbir şey olmamış 

gibi davranıyor ya; Türkiye’de 
AK Parti iktidara geldikten sonra 
devletin sahibi olduğunu düşü-
nen vesayet odaklarının, seçilmiş 
hükümete ve siyasete baskıları 
olmamış, darbe girişimleri olma-
mış, bu ülkede birileri siyaseti 
dizayn etmeye kalkmamış, mil-
lete rağmen birtakım dayatmalar 
da bulunmamış gibi konuşuyor-
lar maalesef. Oysa geriye dönüp 
baktığımızda Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’yle değişen 
eski sistem adeta iki şoförlü bir 
sistemdi. Millet hükümeti seçi-
yor, Ankara’ya gönderiyor, seçti-
ği adam arabanın direksiyonuna 
geçiyor. Bakıyor ki yan tarafta 
bir şoför daha oturuyor. Onun da 
önünde direksiyon, gaz ve fren 
pedalları var ama biz 2010 yılında 
26 maddelik bir referandum ile o 
şoförü oradan kaldırıp attık.”

“TÜRKİYE YOLUNA DEVAM 
EDECEK”

Ünal, “Ama sistem devam 

ediyor. Arkadaki yolculardan biri 
direksiyona oturmaya kalktı. Sivil 
toplum kuruluşu görünümünde 
Türkiye’nin demokratikleşmesi 
ve sivilleşmesi yönünde mücade-
le ediyormuş gibi gözüken, hoş-
görüden, diyalogdan bahseden bir 
yapı yeni bir vesayet odağı haline 
gelmek istedi. Elhamdülillah biz 
milletle onları da bertaraf ettik. 

Daha sonra 2018 model sa-
dece milletin kullandığı yeni bir 
hükümet sistemini getirdik. Bu-
günlere sistemin gücüyle değil 
siyasetin gücüyle geldik. Her 2 
yılda bir seçim yapmamızın sebe-
bi de bu. Her seçimde milletin bizi 
vesayet odaklarından koruması 
için desteğine talip olduk. Şimdi 
yeni sistemde, hem siyasetin hem 
sistemin gücüyle Türkiye yoluna 
devam edecek.” ifadelerini kul-
landı. Toplantıya, AK Parti’nin İç 
Anadolu Bölgesi’nden gelen teş-
kilat üyeleri katıldı.
n AA

KOP İdaresi’nin desteği, UNİ-
KOP Üniversitelerinin iş birliği ile 
Necmettin Erbakan Üniversitesi-
nin organizasyonu ve ev sahipli-
ğinde bu yıl altıncısı düzenlenecek 
olan Uluslararası KOP Bölgesel 
Kalkınma Sempozyumunda ana 
tema ‘Endüstri 4.0’ ve ‘Yenilenebi-
lir Enerji’ olarak belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
na bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlı-
ğının desteği ve koordinasyonuyla 
kurulan KOP Bölgesi Üniversiteler 
Birliği (UNİKOP) tarafından her 
yıl düzenlenen KOP Bölgesel Kal-
kınma Sempozyumu 26-27 Ekim 
2018 tarihleri arasında Konya’da 
düzenleniyor. 

KOP Bölgesini oluşturan Aksa-
ray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, 
Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat 
illerindeki Ahi Evran Üniversitesi, 
Aksaray Üniversitesi, Bozok Üni-
versitesi, Kapadokya Üniversitesi, 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniver-
sitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi, KTO 
Karatay Üniversitesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğ-
de Ömer Halisdemir Üniversitesi, 

Selçuk Üniversitesi ve Konya Tek-
nik Üniversitesi’nden oluşan UNİ-
KOP’un 

her yıl bir üniversite dönem 
başkanlığı görevini üstleniyor. Bu 
yıl altıncısı düzenlenecek olan ve 
Necmettin Erbakan Üniversite-
sinin dönem başkanlığı ve ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilecek olan 
VI. Uluslararası KOP Bölgesel Kal-
kınma Sempozyumunda bölgenin 
ve dünyanın en önemli konuları 
arasında başı çeken ‘Endüstri 4.0’, 
‘Yenilenebilir Enerji’, ‘Tarım-Kır-
sal Kalkınma’, ‘Savunma Sanayii’, 
‘Sosyal ve Beşeri Kalkınma’ ile 
‘Turizm’ konularında 200 bildiri 
sunulacak. 

Bölgesel kalkınmanın lokomo-
tif güçlerinden olan üniversitelerin, 
yalnızca eğitim ve araştırma faali-
yetleri ile değil, yenilikçilik kapa-
siteleri, bölgesel analiz çalışmaları 
ve bulundukları şehirlere yaptıkları 
katkılarla, bölgesel gelişme ve ulu-
sal kalkınmanın en önemli aktör-
leri olduğunu belirten KOP İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı, bu başat 
aktörleri bir araya getirmek için 
kurulan UNİKOP’un görevini layı-
kıyla yerine getirdiğini belirtti. 
n HABER MERKEZİ
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Fazla kilolardan kurtulmada mide botoksu yöntemi
Medicana Konya Hastanesi Ge-

nel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. 
Abdülhalim Serden Ay, son zaman-
larda kilo vermek için mide botok-
sunun çok etkili bir yöntem olabil-
diğini belirtti. Bu işlemin yaklaşık 
15-20 dakika kadar sürdüğünü söy-
leyen Yrd. Doç. Dr. Ay, işlem saye-
sinde hastaların uzun süreli tokluk 
hissettiğini böylece kilo verdiklerini 
vurguladı. 

Yrd. Doç. Dr. Ay, “Botoks en-
jeksiyonu, genellikle yüz bölgesinde 
kırışıkları gidermek için kullandığı-
mız bir metot. Artık son zamanlarda 
yapılan araştırmalarla beraber kilo 
vermek isteyenler için de kullan-
maktayız. Bu işlem için yaklaşık 200 
ünite civarında bir botoks enjeksiyo-
nu gerekli oluyor. İşlemimiz 15-20 
dakika kadar kısa bir sürede ger-
çekleşmektedir. İşlemi endoskopik 
olarak yapmaktayız. Hasta işlem es-

nasında ve sonrasında herhangi bir 
ağrı hissetmiyor. Öncelikle hastanın 
midesine kontrol ediyoruz. Daha 
sonrasında midesinde gastrit ya 
da ülser gibi herhangi bir problem 
yoksa botoks enjeksiyonumuzu yine 
endoskopik olarak gerçekleştirebili-
yoruz. Endoskopi eşliğinde yaklaşık 
200 ünite botoksu, çıkış kısmından 
başlayarak tüm mideye yayacak şe-
kilde enjeksiyonunu gerçekleştiriyo-
ruz” dedi. 

Yrd. Doç. Dr. Ay, botoksun mi-
denin kasılmasını azaltarak, hem er-
ken doygunluk hissi verdiğini hem 
de hastanın almış olduğu gıdaların 
mideyi geç terk etmesine neden ol-
duğunu, bu sayede hastaların uzun 
süreli tokluk hissettiğini kaydetti. 
TEK BAŞINA BOTOKS YETERLİ DEĞİL

Mide botoksu için herhangi bir 
yaş sınırının olmadığını belirten Yrd. 
Doç. Dr. Abdülhalim Serden Ay, 

“Bunun için tabi ki bir yaş sınırımız 
yok. Vücut kitle indeksi 35’in altında 
olan hastalara bu işlemi tavsiye edi-
yoruz. 35’in üstünde olan hastalara 
genellikle tüp mide ameliyatı öner-
mekteyiz. Vücut kitle indeksi 27 ile 
35 arasında olan hastalar beraberin-
de sıkı bir diyet ve egzersiz progra-
mı ile 4-20 kilo arasında rahatlıkla 
kilolarından kurtulabilmektedir” 
ifadelerini kullandı. 

Mide botoksu işleminin hastaya 
herhangi bir zararı olmadığının altı-
nı çizen Yrd. Doç. Dr. Ay, “Mide bo-
toksu yapıldıktan sonra hasta nor-
mal endoskopik işlem yapılmış gibi 
yarım saat sonra işine rahatlıkla dö-
nebilir. Rutin, gün içerisindeki işle-
rini rahatlıkla halledebilir, herhangi 
bir yatış gerektirmiyor. Sonrasında 
da hastamız herhangi bir ağrı his-
setmiyor” şeklinde konuştu.
n İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
KOP idaresi Başkanlığı ve Bozkır 
Belediyesi tarafından hazırlanan 
“Temiz Üret, Temiz Tüket” projesi 
kapsamında Bozkır’da yapımına yaz 
aylarında başlanılan modern mez-
baha projesinde sona yaklaşıldı. 

Modern mezbahada devam 
eden çalışmaları yerinde inceleyen 
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, çalışmaların tamamlanmasıyla 
birlikte Bozkır’ın önemli sorunların-
dan bir tanesine daha neşter vur-

muş olacaklarını vurguladı. Yapılan 
çalışmaların yakın zamanda tamam-
lanacağını ve mezbahanın hizmet 
vermeye başlayacağını da sözlerine 
ekleyen Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, konuşmalarında ise 
şu ifadelere yer verdi, “Bozkır, hay-
vancılık bakımından istediğimiz se-
viyede olmamasına rağmen yine de 
azımsanmayacak bir seviyeye sahip. 
Şu anda 2017 yılında kayıtlı 12 bin 
60 büyükbaş hayvan ve kayıtlı 28 
bin 800 küçükbaş hayvan yetiştirici-

liği yapılıyor. Buna bağlı olarak çevre 
ilçelerimizdeki büyükbaş ve küçük-
baş hayvan sayılarını da göz önüne 
aldığımızda yapılan mezbahanın 
ne denli büyük bir sorunu çözeceği 
belli olmaktadır. Ayrıca hayvancılık 
anlamında da üretim yetiştiricilik 
noktasında artıları olacağını umut 
ediyorum” dedi. 

Modern mezbahanın faaliyete 
geçmesiyle birlikte hayvan kesimle-
rinin sağlıklı bir ortamda yapılacağı-
nı da sözlerine ekleyen Başkan Gün, 

“Eski mezbahanın yerine yapılan 
modern mezbahada kesimlerimiz 
artık daha temiz bir ortamda yapıla-
cak. Modern makinelerle birlikte el 
değmeden kesim yapılacak. Bunun 
yanında ise mezbahanın yapıldığı 
arsaya ek olarak yanına yeni bir arsa 
temin ettik. Bu alanda da yılın be-
lirli dönemlerinde hayvan pazarının 
kurulması için düzenleyeceğiz. İlçe-
mize, ilçe sakinlerimize, bölgemize 
hayırlı olmasını diliyorum” diye ko-
nuştu.  n HABER MERKEZİ

Özel Başak'ta 15 
Temmuz anlatıldı

KYK Yurtları'ndan 
Kızılay'a kan bağışı

Polonya'da halkalanan 
kara leylek telef oldu

15 Temmuz Fetullahçı Terör 
Örgütü (FETÖ) hain darbe girişimi 
konusunda yeni nesilleri bilinç-
lendirmeyi hedefleyen Özel Başak 
Koleji, 15 Temmuz gazisi Seval 
Tavlan'ı konuk etti. 15 Temmuz'da 
yaşananları öğrencilere anlatan 
Tavlan, öğrenciler tarafından dik-
katlice dinlendi. Program sonunda 
konuşma yapan Özel Başak Koleji 
İlkokul-Ortaokul Müdürü Mustafa 
Dursun, "Program boyunca gu-
rurla ve heyecanla bizi dinleyen 
ve programda görev alan öğren-
cilerimize, programı hazırlayan ve 

destan yazdığımız tarihimizden 
örneklemeleri bu gecenin neden 
yaşandığını anlatan konuşmasıy-
la Sosyal Bilgiler öğretmenimize 
ve bizleri kırmayıp okulumuza 
gelerek bizi mutlu eden öğrenci-
lerimize Milli şuur ve Milli iradeyi 
anlatan konuşmasıyla o geceyi bir 
daha yaşatan Sayın Seval Tavlan'a 
katılımından dolayı teşekkür ede-
rim" dedi. Dursun, katılımlarından 
dolayı Tavlan'a Kur’an-ı Kerim ve 
Türk bayrağı hediye etti.
n HABER MERKEZİ 

Kredi ve Yurtlar Kurumu 
(KYK) Konya İl Müdürlüğüne bağ-
lı Beyşehir ve Eşrefoğlu Öğrenci 
Yurtları çalışanları ve öğrencileri 
Kızılay'a kan bağışında bulundu. 
Beyşehir ve Eşrefoğlu Öğrenci 
Yurtlarında kalan fakülte ve yük-
sekokul öğrencileri, Kızılay'ın kan 
bağışına destekte bulunarak ku-
ruma destek oldu. Eşrefoğlu ve 
Beyşehir Yurtları Müdürü Mustafa 
Songül, konuyla ilgili yapılan yazı-
lı açıklamada, öğrenci ve çalışan 

personelin kampanyaya yoğun ilgi 
gösterdiğini belirtti. Kan bağışına 
bir kan hayat kurtarır prensibiyle 
destek olduklarını aktaran Songül, 
"Bu anlamlı projeye yurtlarımızda 
barınan öğrencilerimizin yoğun 
ilgisi bizleri mutlu etti. Kızılay'ın 
kar bağışı kampanyasına yapılan 
bu destek inşallah birçok hastanın 
derdine derman olur. Projeye katkı 
sağlayan tüm yurt personeli ile öğ-
rencilerimizi kutluyoruz." ifadeleri-
ni kullandı.  n AA

Nadir görülen türlerden olan 
takipteki kara leylek "Ciconia Nig-
ra", Konya'nın Çumra ilçesinde 
enerji nakil hatlarına takılarak telef 
oldu. Alınan bilgiye göre, Türki-
ye'ye giriş yapan ve Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü-
nün verdiği koordinat bilgileriyle 
milli parklar görevlileri tarafından 
ulaşılmaya çalışılan kara leylek, 
Çumra ilçesindeki bir tarım arazi-

sinde bulundu. Kara leyleğin enerji 
nakil hatlarına takılarak telef oldu-
ğu belirlendi. Kara leyleğin bacak-
larına takılı olan GPS takip cihazı ile 
halkanın ise Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Müdürlüğüne gönderilmek 
üzere alındığı, kara leyleğin bilim 
adamları tarafından göç yollarının 
belirlenebilmesi için Polonya'da 
takip cihazı takılarak halkalandığı 
tespit edildi.  n AA

Konya Aydınlar Ocağı’nda hatıralarını anlatan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı, 1924 
yılında imam hatiplerin kapatılmasının ardından 1940’lı yıllarda köylerde imam dahi kalmadığını söyledi

‘Namaz kıldıracak
imam dahi kalmadı’

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu haf-
taki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, ‘60 
Yılın Hatıraları’nı dile getiren emek-
li öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Uzunpostalcı, Müslümanın Müslü-
mana ilk olarak Çanakkale’de kırdı-
rıldığını ve Konya’da, bir medresenin 
Atatürk’üm emriyle kapattırıldığını 
söyledi.Konya Halk Kütüphanesi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
sohbetine, Birinci Dünya Savaşı’nın 
Osmanlı’nın parçalanması için çıkar-
tıldığı gerçeğinin de tarihi bir hatıra ol-
ması dolayısıyla hatırlatarak başlayan 
Mustafa Uzunpostalcı, medreselerin 
1924 yılında, İmam Hatip Mektep-
lerinin ise 1930’da kapatıldığını söy-
ledi. Kur’an-ı Kerim’in okunmasının 
yasaklanmasıyla birlikte 1940’larda 
köylerde cenaze namazlarını kıldıra-
cak imam kalmayınca 1949’da ilahi-
yat fakültesi ve 50’li yıllarda da İmam 
Hatip Okulları’nın açıldığını ifade etti. 

Uzunpostalcı, Türkçe ezan ve 
Konya’daki medresenin nasıl kapa-
tıldığıyla ilgili hatıralarını şu sözlerle 
paylaştı: 

“TÜRKÇE EZAN VE
 ARAPÇA KİTAP YASAĞI

1932 yılında ezanın Türkçe 
okunması kararlaştırıldı ve Türkçe 
okunmaya başladı. Bu 50’li yıllara ka-

dar devam etti. Allahû ekber yerine 
“Tanrı uludur” diye. Ben de o zaman 
1940’lı yıllarda 8-10 yaşımıza geldiği-
mizde bizim mahallenin mescidinin 
anahtarı rahmetli dedem tarafından 
bizde bulunurmuş. O açar kapatır-
mış. 51’e kadar bütün camilerimizde 
Türkçe ezan okundu ve ben de Türk-
çe ezan okudum. Bu Türkçe ezanların 
okunmasından sonra isim konmadan 
Arapça kitapların hepsi yasaklandı. 
30’lu yıllardan itibaren Arap harfleriy-
le yazılı olan Kur’an-ı Kerim’in okun-
ması yasak edildi. Şunu anlatmaya 
çalışıyorum. Ezanlar böyle olmasına 
rağmen Türkçe yapılmasının arkasın-
da Arapça okutulması da yasak oldu. 
Yâni 40’lı yıllarda camilerde köylerde 
imam bulunmaz oldu. 

KONYA’DA MEDRESE 
NASIL KAPATILDI

1924 veya 1925 yılında Atatürk 
Konya’ya gezmeye geliyor. Trenle 
geldiği için hangi tarihlerde geldiği 
de ayrı ayrı istasyonda yazılı. Bu ge-
lişinde Karma Ortaokulunun oldu-
ğu yerdeki eski hapishane o zaman 
medrese olarak talebelerini okutuyor, 
tedrisat yapıyor. Akşehirli Ahmed 
Efendi o medresenin müdürüymüş. 
Hocaefendi kendisi vaaz ederdi Kapı 
Camiinde. Kapı Camiine de o zaman-
lar yeni mikrofonlar konulmuştu ses 
duyulsun diye. Hocaefendi mikrofonu 
kenara çeker kendisi sohbetini yapar-
dı. Sesi gür olduğu için kendisini du-
yacak kadar dinleyeni de vardı. 

Hocaefendi o medresede müdür. 

Atatürk, Latife Hanımla birlikte oraya 
gitmiş. Talebeler sıraya dizilmek sure-
tiyle karşılamışlar. Oradaki talebelere 
bazı sorular sormuş. Talebeler de gü-
zel cevaplar vermişler. Latife Hanım 
ayrılırken demiş ki, “Dikkat edin! Sizin 
medreseyi beğendi kapatılır” demiş. 
Bu medreseyi beğendiğini ifade ede-
rek Atatürk bir müddet sonra 300 lira 
para göndermiş. Para gelince hocala-
rın bir kısmı demişler ki, bu hocalara 
gönderilen bir mükâfattır.  Hocaların 
bir kısmı da bu para talebelere geldi 
derken, hocalar arasında bir ihtilaf 
meydana gelmiş. Bu ihtilaf medrese 
dışına taşınca o zaman bir emirle ora-
sı da kapatılmış. O medrese böylece 
böyle bir bahaneyle kapatılmış. Yâni 
anlattığım bu olay gerçekleşmiş bir 
olaydır.   Şimdi biz bu olayın gerisinde 
ne var ona bakalım. Hatıra dediğimize 
göre bu hatıra bize ne kazandırır? Na-
sıl davranılması gerektiği konusu üze-
rinde de düşünmemizde fayda var.”

SELÇUKLU’DA ŞİİR OKUMALARI
Sohbetten önce şairler, Şiir Oku-

maları’nda, dost ve dostluk üzerine 
yazdıkları kendi şiirlerini okudular. 
Sohbet, Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü’nün Mus-
tafa Uzunpostalcı’ya verdiği kitap he-
diyesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

Bozkır modern mezbahaya kavuşuyor
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Dijital Şehircilik Zirvesi’nde Konya anlatıldı
Şehirlerde dijital dönüşüm ve 

sürdürülebilir şehir politikalarının 
tartışıldığı Dijital Şehircilik Zirvesi, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un katılımı ile İstanbul’da 
yapıldı. Zirvede, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek 
olan akıllı şehir uygulamaları ve ya-
tırımları da anlatıldı.

Dijital Şehircilik Zirvesi, İstan-
bul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum’un katılımı ile 
gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, zirvenin özel 
oturumunda yaptığı konuşmada, 
kültür ve tarih odaklı şehirlerin 
artması gerektiğini, bu manada da 
dijital şehirciliğin insan yaşamını 
kolaylaştırmak adına yapılması ge-
reken düzenlemeler olduğunu söy-
ledi. Kurum, “Bugün şehirleri plan-

larken gelecek nesillere hem tarihi 
hem kültürün aktarılması, gelecek 
vizyonuna sahip şehirlerin bırakıl-
ması gerekiyor. Bu manada Akıllı 
Şehir Stratejisi ve Eylem Planı, ba-
kanlığımızın gelecek vizyonu adına 

önemli projelerinden biri” dedi. 
KONYA’NIN ÖRNEK 

ÇALIŞMALARI ELE ALINDI 
Zirve kapsamında yapılan Diji-

tal Şehircilikte Başarı ve Dönüşüm 
Hikayeleri Paneli’nde ise, İstan-

bul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal, Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Zekai Kafaoğlu ile Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 

Hasan Kılca, dijital şehir vizyonları-
nı, projelerini ve hedeflerini anlat-
tılar. Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak dijitalleşme ve akıllı şehir-
cilik adına yürüttükleri çalışmalar 
hakkında bilgi veren Kılca, haya-

ta geçirilen yüze yakın akıllı şehir 
hizmetinden örnekler anlattı. Akıllı 
şehir uygulamalarının insanların 
hayatını kolaylaştırırken tasarruf 
da sağladığını dile getiren Kılca, ör-
nek olarak Konya’da Akıllı Kavşak 
uygulamaları sayesinde elde edi-
len tasarrufa dikkat çekti. Panelde, 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Türkiye’de ilk kez Konya’da haya-
ta geçirdiği katanersiz tramvaylar, 
elektrikli otobüsler, kredi kartları-
nın toplu ulaşımda kullanımı gibi 
projelerin yanı sıra; Akıllı Toplu 
Ulaşım Sistemi (ATUS), elkart, 
akıllı bisikletler, akıllı kavşaklar, 
Trafik Kontrol Merkezi, Kent Bilgi 
Sistemi, Muhtarlık Bilgi Sistemi, 
SCADA Sistemi, Sosyal Kart, mobil 
uygulamalar, akıllı ve çevre dostu 
binalar gibi çok sayıda projesinden 
örnekler ele alındı. n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, ilçedeki anaokullarını 
ziyaret ederek miniklerle bir araya 
geldi. Gerçekleşen ziyarette okul-
ların ve öğrencilerin genel durumu 
hakkında bilgiler alan Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli; 
okul öncesi eğitimin önemine dikkat 
çekti. Başkan Hançerli, “Okul öncesi 
eğitimde başarı ve katılımı ne kadar 
sağlarsak eğitimde de başarımızı o 
kadar artırmış olacağız. Çocukları-
mızın üretici yönlerini ve becerilerini 
ortaya koyabildikleri, geliştirebil-
dikleri okul öncesi eğitim kurum-
larımızın ailelere de büyük kolaylık 

ve katkı sağladığını düşünüyorum. 
Çocuklarımız bizlerin yarınlarıdır. 
Gelecekte her biri ülkemizin çeşitli 
aşamalarında hizmet vererek, fay-
dalı birer birey olacaklardır inşallah” 
diye konuştu. 

ANAOKULLARININ İNŞAATI 
HIZLA YÜKSELİYOR

Başkan Mehmet Hançerli, Hacı-
veyiszade, Erenler ve Akabe mahal-
lelerine kazandırılan 3 Anaokulunun 
sayısının geçtiğimiz ay Hamzaoğlu 
ve Doğuş Mahallelerinde temeli 
atılan anaokullarıyla birlikte 5’e yük-
seldiğini kaydetti. Başkan Hançerli, 
belediye öz kaynakları ile gerçek-

leştirilen 6 Milyon TL’lik bir yatırım 
olan 2 anaokulunun 2019 yılının 3. 
ayına kadar tamamlanacağını söyle-
yerek; bu tarihten daha erken bitiri-
lebilmesi için de çalışmaların aralık-
sız sürdüğünü dile getirdi.

‘KALICI ESER BIRAKMANIN 
DERDİNDEYİZ’

Karatay Belediyesi’nin yaptığı 
okullar ile bu okullara spor komplek-
si, suni çim sahalar, oturma bankları 
kazandırmanın yanı sıra, çevre dü-
zenlemelerine kadar birçok konuda 
eğitim alanında destek sağladığını 
söyleyen Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, “Bizler Karatay 

belediyesi olarak kalıcı eser bırak-
ma derdindeyiz. Eğitimde kalitenin 
yükselmesi, çocuklarımızın en ka-
liteli yerlerde eğitim alması ve ye-
tiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz” 
dedi. Başkan Hançerli; Anaokulla-
rının gelecek vadeden miniklerin 
eğitimlerinde önemli bir başlangıç 
olduğunu ifade etti. Öğretmenler 
ve öğrencilerin büyük memnuniyet 
duyduğu ziyarette, Okul Müdürle-
ri eğitime olan katkılarından dolayı 
Başkan Mehmet Hançerli’ye teşek-
kür ederek; okullardaki eğitim faali-
yetleri hakkında Başkan Hançerli’yi 
bilgilendirdi.  n HABER MERKEZİ

Engelsiz üniversite, 
engelli öğrencilerle buluştu

Karaman’da tren raylarını
çalan 2 zanlı tutuklandı

Selçuk Üniversitesi Engelli Öğ-
renci Birimi, yeni dönem öğrenci-
leriyle tanışma kahvaltısında bir 
araya geldi. Binicilik Sosyal Tesis-
leri’nde düzenlenen tanışma prog-
ramına Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, Engelli Öğrenci Birimi 
Koordinatörü Doç. Dr. Özlem Ka-
rakuş, Öğrenci İşleri Daire Başkanı 
Abdullah Yorulmaz, Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanı Ahmet Eki-
zer ile öğrenciler katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, “Engelli Öğrenci Biri-
mimiz, bilhassa son 3 senedir çok 
aktif olarak görev yapıyor. Rektör-
lük yönetimi olarak işin içine biraz 
daha girmemizle birlikte engelli 
öğrencilerimizle ilgili hem fiziksel 
erişebilirlik hem bilgilendirme ko-
nusunda etkinliğimiz daha da arttı-
rıldı. Engelli öğrencilerin, hem ders 
göreceği yere rahat ulaşması hem 
de verilen dersin onun düzeyine 
uygun olarak anlayabileceği şekil-
de yapılması, sınavlarda engelli öğ-
rencilere tanınan özel ayrıcalıklar 
konularında gerek öğrencilerimi-
zin gerek öğretim görevlilerimizin 

farkındalıklarını arttırma konusun-
da epey bir çaba gösterildi. Meslek 
yüksekokullarımızda da bizim için 
bir ya da bin öğrenci fark etmez 
orada da engelli asansörümüz var. 
Kendi çocuğumda işitme engelli 
olduğu için bir engelli babası ola-
rak ve bu konuda yaşadıklarımı da 
göz önünde bulundurarak, engelli 
öğrencilerimizin maksimum dere-
cede hayatlarını kolaylaştırmak on-
ları ötelemeden dışlamadan hatta 
farklı bile hissettirmeden yardımcı 
olmaya çalışıyoruz” dedi.

SÜ Engelli Öğrenci Birimi’yle 
geçen sene tanıştığını ifade eden 
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi Beslenme ve Diyete-
tik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şule 
Peynirci, “Engelli Öğrenci Birimi, 
arkadaşlarımızla iletişimimizin 
daha kolay olmasını, ayrıca sosyal 
aktivitelerimizin de daha fazla ol-
masını sağladı. Ayrıca burada çok 
güzel arkadaşlıklar kurduk. Bizimle 
çok iyi ilgilendiler. Engelli Öğrenci 
Birimi gerçekten bizi düşünen bir 
kurum, henüz tanımayan arkadaş-
larında bir an önce iletişime geç-
mesini tavsiye ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Asım Güney, iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde 3,7 milyon metre-
karenin üzerinde bir alanda imar barışı projesi uygulayan Meram’ın Türkiye’ye örnek olduğunu vurguladı

Türkiye’ye örnek oldu
KOP Eylem Planı  kapsamın-

da planlı alanlarda kentsel geli-
şim ve dönüşümün sağlanması 
amacıyla yapılan Örnek İmar 
Uygulamaları Projesi Türkiye’de 
ilk olarak Meram’da tamamlandı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
Meram Belediyesince, Yaylapınar 
Kaş ve Yaylapınar Uhud mahalle-
lerinde 370 hektarlık alanda ya-
pılan ‘Örnek İmar Uygulamaları 
Projesi’ tamamlanarak bölgede 
uzun yıllardır süregelen mülki-
yet problemleri sonlandırıldı. Bu 
kapsamda organize edilen pro-
jenin kapanış toplantısı ve tapu 
dağıtım töreni Bayır Diamond 
Hotel’de gerçekleştirildi. Törene 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Me-
kansal Planlama Genel Müdürü 
Yavuz Erdal Kayapınar, Konya 
Vali Yardımcısı Mehmet Usta, 
Meram Kaymakamı Resul Çelik, 
Meram Belediye Başkan Veki-
li Mustafa Asım Güney ve KOP 
Başkanı İhsan Bostancı katıldı. 

‘PROJENİN UYGULAMASINDAN 
BAŞARILI SONUÇLAR

ELDE EDİLDİ’
İlk söz alan KOP Başkanı İh-

san Bostancı, Konya Ovası Proje-
si hakkında bilgi verdi. Kurumun 
görev sahalarını tek tek anlatan 
Bostancı, özellikle tarım, enerji 
gibi sektörlerde ve sosyal alan-
larda destek verdikleri projeleri 
anlattı.  2014-2018 yıllarını kap-
sayan KOP Eylem Planının son 
yılı içinde olduklarını hatırlatan 
Bostancı, “Bu nedenle rakamlar 
netleşmeye başladı. Alt başlık-
lardan biri de Örnek İmar Plan-
lamaları oldu. Meram imar uygu-
lamalarının teşvik edildiği ikinci 
bölge.  Başarılı sonuçlar alındı. 

Bu başarının daha da ileriye taşı-
nacağından şüphemiz yok” diye 
konuştu. 

‘BU KADAR BÜYÜK BİR ALANI
İKİ YILDA TAMAMLAMAK 

BÜYÜK BAŞARIDIR’
Daha sonra kürsüye gelen 

Meram Belediye Başkan Vekili 
Mustafa Asım Güney ise Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 
Konya Ovası Projesi eylem planı 
kapsamında yürüttükleri Örnek 
İmar Uygulaması Projesini ba-
şarıyla tamamladıklarını söyledi. 
Meram Belediyesi olarak 2014 
yılından itibaren yoğun bir şekil-
de revizyon imar planları ve imar 
uygulamaları çalışmaları yaptık-
larını hatırlatan Güney, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Bu dönemde 
yaklaşık 40 milyon metrekarelik 
alanda revizyon imar planı ve 20 
milyon metrekare alanda imar 
uygulamasını Büyükşehir Bele-
diyemiz ile birlikte tamamladık.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 
ile birlikte Meram ilçemizin Yay-
lapınar Kaş ve Yaylapınar Uhud 
Mahallelerinde gerçekleştirilen 
uygulama ile bu bölgede yaşa-
yan bin 100 vatandaşımız imarlı 
parsellerine kavuşmuştur.  Ba-
kanlığımız ile 2017 yılı başında 
başlatılan örnek imar uygulama-
sı projesi 3 milyon 785 bin 410 
metrekare gibi büyük bir alanı 
kapsamaktadır.  Bu kadar bü-
yük bir alanda iki seneden az bir 
sürede bakanlığımızın ve bele-
diyemizin özverili çalışmalarıyla 
1184 adet imarlı arsa üretilmiş, 
bölgenin ihtiyacı olan kamusal 
ve sosyal alanlar ayrılmıştır. Ay-
rılan bu alanlar içerisinde 6 adet 
eğitim tesisi 64 bin metrekare, 2 
adet sağlık tesisi 4 bin 700 met-
rekare, 8 adet dini tesis 22 bin 
metrekare, 3 adet kültürel tesis 
24 bin metrekare ve 33 adet yeşil 
alan 174 bin metrekare bulun-

maktadır.”
‘TOPLAM ALANIN YARISI 

MERAM’DAYDI, İLK BİTİREN 
MERAM OLDU’

Projenin başlangıcını 2016 
yılında yine Konya’da yaptıklarını 
hatırlatan Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Mekansal Planlama Genel 
Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar 
da bakanlığın yaptığı çalışma-
lar hakkında bilgi verdi. 100 
günlük eylem planı kapsamında 
Mekansal Strateji Planlarının ha-
zırlandığını söyleyen Kayapınar, 
“Özellikle büyükşehirlerimizde 
geleceğe yönelik projeksiyonlar 
ve hangi programları var bunun 
üzerinde duruyoruz. En üst sevi-
yede ve ölçekte bölgelerin potan-
siyellerinin ortaya konması adına 
bu programları önemsiyoruz” 
ifadelerini kullandı. Konuşmala-
rın ardından imar uygulamaları 
sonucunda yeni tapular sahiple-
rine verildi.   n HABER MERKEZİ

Karaman’da tren raylarını çal-
dıkları ileri sürülen 2 şahıs çıka-
rıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Hırsızlık olayı, üç gün önce Ayrancı 
ilçesine bağlı Saray köyü yakınla-
rında meydana geldi. Alınan bil-
giye göre, Karaman ile Konya’nın 
Ereğli ilçesi arasında yapımı devam 
eden hızlı tren hattı çalışmalarının 
yapıldığı bölgede daha önceden 
sökülen 144 metre uzunluğundaki 
eski rayların görevliler tarafından 
çalındığı tespit edildi. Durumun 
jandarmaya bildirilmesi üzerine 
çalışma başlatıldı. 

Ayrancı İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri, ilçedeki Plaka 
Tanıma Sistemi (PTS) ve kamera 
kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıt-

larda ilçeye giriş çıkış yaptığı tespit 
edilen 42 plakalı kamyonet şüpheli 
araç olarak belirlendi. Ekipler, şüp-
heli olarak belirlenen kamyonetle 
birlikte M.H.Ş. ve Y.P.’yi yakaladı. 
Yakalanan şahıslarla olay yerindeki 
ayak izi, sigara izmaritleri ve kam-
yonete ait teker izlerinin uyuşma-
sı üzerine 2 zanlı gözaltına alındı. 
Jandarmada ifadeleri tamamlanan 
2 şüpheli daha sonra sevk edil-
dikleri mahkemece tutuklanarak 
Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine 
kondu. 

Öte yandan tutuklanan şahıs-
ların daha öncede Konya’da kamu 
kurumlarından hırsızlık olayına ka-
rıştıkları tespit edildi.
n İHA

‘Karatay’a kalıcı eserler bırakıyoruz’



26 EKİM 201814 SPOR 3

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Erzu-
rumspor maçının çıkışa geçen iki takım arasında oyna-
nacağını ifade ederek, futbolcularının genel olarak istekli 
olmasından dolayı memnun olduğunu söyledi. 

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan 
Kasımpaşa’da Teknik Direktör Mustafa Denizli açıklama-
larda bulundu. 

Takımının genel performansından memnun olduğunu 
vurgulayan Denizli, “Ligin her maçı içeride ve dışarıda zor 
geçen 90 dakikalar oluyor. Dolayısıyla bu hafta oynaya-
cağımız Erzurumspor grafiğini yukarıya doğru çeviren bir 
takım. 

Daha evvel oynadığımız maçlarda tempo olarak hücu-
ma çıkış olarak memnunum. Gol adedimiz iyi ama netice-
de iç saha maçıydı. 

Yeni bir sınav. Grafiğini yukarı çeviren iki takımın 
maçı olacak” şeklinde konuştu. 

“FUTBOLCULARIMIN İSTEĞİNDEN 
SON DERECE MEMNUNUM” 

Deneyimli teknik adam, oyuncularının oyuna olan kon-
santrasyonu ile ilgili konuşarak, “Futbolseverler Kasımpa-
şa’nın 90 dakikalarından keyif alır hale geldi. Bunu devam 
ettirmek istiyoruz. Devam ettirirken yanında alacağımız pu-
anlar da çok önemli. Kendimize bir hedef koyduysak bunu 
içeride ve dışarıda gerçekleştirmenin çarelerini arayacağız. 
Futbolcularımın idman istekleri ve maçtaki konsantrasyon-
larından son derece memnunum” ifadelerini kullandı. 

“ÇOK KISITLI BİR KADROMUZ VAR” 
Kısıtlı bir kadroya sahip olduklarının altını çizen tecrübe-

li çalıştırıcı, devre arasına kadar sakatlıksız gitmek istedik-
lerini söyleyerek, “Gözümüz gibi sakındığımız çok kısıtlı bir 
kadromuz var. Antrenmanlarda ikili mücadelelerde sakatlık 
olabileceğini hissettiğim anda oyunu kesiyorum. Herhangi 
bir terslik olmaması için. Ümit ediyorum ki devrenin sonu-
na kadar bu durumumuzu muhafaza ederiz” diye konuştu. 
n İHA

Denizli: Futbolcularımın isteğinden son derece memnunum

Çaykur Rizespor 
3 puan hedefliyor!
Spor Toto Süper Lig’de, 29 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak 
Çaykur Rizespor’da, teknik direktör Okan Buruk, “Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız 

ama rakibimiz ne bekliyorsa biz de aynı beklenti içerisinde olacağız.” dedi
Buruk, Mehmet Cengiz Tesis-

lerinde gazetecilere yaptığı açık-
lamada, ligde son oynanan Ati-
ker Konyaspor maçında takımda 
önemli eksikler olduğunu, bunun 
oyun planlarını etkilediğini söyle-
di.

Beşiktaş karşısında çok önemli 
bir maça çıkacaklarını vurgulayan 
Buruk, şöyle devam etti: “Eksik 
oyuncularımızın çok olduğu bir 
süreçten geçiyoruz. Bir oyuncu-
muz takıma geri dönüyor. Saa-
dane dışında diğer oyuncularımız 
belki Göztepe maçına yetişecek. 
Zor bir deplasman. Rakibimizin 
içindeki şartlara bakıldığında ligde 
istedikleri gibi gitmiyorlar. Avru-
pa’da iç saha maçı oynayacaklar. 
Rakibimizin kadrosu Avrupa maçı 
sonrası şekillenecek. Taktiksel an-
lamda rakibimizi analiz ediyoruz. 
İç sahada tehlikeli bir ekibe karşı 
savunma ve hücum hattında neler 
yapacağımızı çalışacağız.”

HER MAÇTAN 
BEKLENTİMİZ 3 PUAN

Buruk, kazanmak üzerine ha-
reket ettiklerine dikkati çekerek, 
“Her maçtan beklentimiz üç puan. 
Hiçbir maça ‘Kazanamayız, zor 
deplasman, zor rakip’ demiyoruz. 
Çok iyi bir takıma karşı oynayaca-
ğız ama rakibimiz ne bekliyorsa biz 
de aynı beklenti içerisinde olaca-
ğız.” ifadelerini kullandı. 

Rakibin de eksikleri olduğunu 
kaydeden Buruk, şunları söyledi: 
“Lens dışında sakatlıkları var. Av-
rupa maçı sonrasında kadrosu tam 
olarak şekillenecek. 

Rakip analizimiz devam edi-
yor, Beşiktaş önlem alınması ge-
reken bir takım. Biz de buna göre 
gerekli tedbirleri alacağız. Qua-

resma, Love ve Babel çok önemli 
hücumcular. Bekler ise çok iyi 
hücuma çıkıyor. Çok fazla artıları 
olan bir takım. Olumsuz yönleri de 
elbette var. Kolay gol yiyen bir ta-
kım. Biz de bunu değerlendirmeye 
çalışacağız.”

“HERKESİ, HER YERDE 
YENEBİLECEĞİMİZE 

İNANIYORUM”
Buruk, sakatların dönmesiyle 

kadronun yeniden güçleneceğini 
belirterek, şöyle konuştu: “Umar 
ve Samudio’nun geri dönmesi çok 
önemli. İlerleyen haftalarda daha 
sağlıklı düşünebileceğiz. Onların 
dönüşüyle hücum hattı şekillene-
cek. Lig ne Beşiktaş ve Göztepe 
deplasmanı ile başlıyor ne de biti-
yor. Bizim için ilk yarıda 8 maçlık 
bir periyot var. Herkesi, her yerde 
yenebileceğimize inanıyorum. 
Kayserispor ve Atiker Konyaspor 
maçlarında sabırlı ve akıllı olsak 
üç puan alabilirdik. Oyuncuların iyi 
niyetine çok güveniyorum. Ellerin-
den geleni yapıyorlar.”

HERKES ÜZERİNE 
DÜŞENİ YAPIYOR

Şehrin birlikteliğinin kendisi-
ni çok mutlu ettiğini dile getiren 
Buruk, “Şehir inanılmaz sahiplen-
miş bir kimlik içerisinde. Herkes 
üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. 
Biz geldiğimizde lige kötü başla-
dığımız için psikolojik olarak yıp-
ranmış bir takım vardı ama herkes 
üzerine düşeni yapıyor. 

Oyuncularımız her antrenma-
nı maç gibi oynuyorlar. Yerli ve 
yabancı bütün oyuncular karakter 
olarak çok düzgün. Camianın bir-
likteliği bizi çok mutlu ediyor.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.
n AA

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Kork-
maz, “Antalyaspor için şu anda ortada bir başarı 
yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Başarı yıl so-
nunda belli olur. Şu anda doğru gidiyoruz. Gü-
venli bir şekilde gidiyoruz” dedi. 

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Kork-
maz, Atilla Konuk Tesisleri’nde düzenlediği ba-
sın toplantısında cumartesi günü Trabzonspor ile 
oynanacak maçı değerlendirdi. Basın toplantısı-
na geçen hafta 1-0 kazanılan Alanyaspor maçı 
değerlendirmesi ile başlayan Korkmaz, “Geçen 
hafta deplasmanda gerçekten hayran olduğum 
bir taraftar grubumuz vardı. Belki de galibiyet 
fitilini onlar ateşledi. Onlara tekrar teşekkür 
ederim. Bu hafta için çalışmalarımızı devam 
ettirdik. Dün altyapıda bizim beğendiğimiz geliş-
me kaydedecek oyuncu grubu ile A takımımızda 
oynayan bazı oyuncularımız bir maç yaptı. Altya-
pıda göremediğimiz oyuncuları görme şansımız 
oldu. Oynamayan ve sakat olan oyuncularımız 
için iyi oldu. Bu şekilde devam edeceğiz. Trab-
zonspor’un çok yetenekli oyuncuları var. Genç ve 
dinamik oyunculara sahipler. Ne kadar artı yön-
leri varsa eksi yönleri de var. Analizlerimiz de-
vam ediyor. Ona göre çalışmalarımızda taktikler 
yapıyoruz. Şu an için her şey iyi gidiyor. Sakat 
oyuncularımıza ekstra antrenman yaptırıyoruz” 

diye konuştu 
“BAŞARININ KRİTERİ SEZON SONUDUR” 
Trabzonspor maçını da değerlendiren Kork-

maz, “Herkesin performansı artmak zorunda. 
En önemlisi cumartesi oynayacağımız maçta 
kazanmamız gerekiyor. Daha güvenilir noktalara 
gelmiş olacağız. Bunda en büyük katkı tarafta-
rımızın. Onların desteği ile istediğimiz sonucu 
elde ederiz. Alanyaspor karşılaşmasında ilk yarı-
da istediğimiz oyunu oynadık. İkinci yarıda topun 
sahibi olamadık. 10 kişi kaldıktan sonra da böyle 
oldu. Oyuncularımıza topun daha fazla bizde kal-
ması gerektiğini söylüyoruz. Sonuca baktığımız 
zaman sonucu aldık. Önemli olan da bu. Son üç 
maçta bunu başardık. Pozisyon bazen hata yap-
manıza neden olur. Bunlar olacak. Topun bizde 
kalması gerekir. Sezon başında Antalyaspor için 
düşecek ilk takım diye bakılıyordu. Bunu ben dü-
şünmedim. Bunun düşünülmesi saçmalık. Bizim 
planlarımızda bu yılı, bu zor süreci atlatabilmek 
var. Yeni bir başkanımız geldi. O zaman da bunu 
söyledik. Bizim amacımız bu süreci doğru biçim-
de atlatmaktır. Şu anda ortada bir başarı yok. 
Ben bunu kabul etmiyorum. Başarı yıl sonunda 
belli olur. Şu anda doğru gidiyoruz. Güvenli bir 
şekilde gidiyoruz” ifadelerini kullandı. 
n İHA

Bülent Korkmaz: Şu anda doğru yolda ilerliyoruz

Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak üst sıralara tır-
manmak istiyor. 

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasının açılış ma-
çında bugün Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadele20.30’da 
başlayacak. Ligde oynadığı 9 maçta 9 puan toplayan Bursaspor, 13. 
sırada yer alıyor. Alanyaspor ise, 12 puanla 11. sırada kendisine yer 
buldu. Öte yandan iki takım ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. Bu za-
mana kadar oynanan 4 maçta her iki takımda 2’şer kez galip geldi. 
Bu maçlara timsah, 7 kez gol sevinci yaşarken, Alanyaspor ise 8 kez 
ağları havalandırdı. Bursaspor’da sakatlıkları süren Henri Saivet ve 
Abdullahi Shehu, Alanyaspor maçlarına takımlarını yalnız bırakacak. 
Ayrıca yeşil-beyazlı takımda Aytaç Kara ve Allano Lima sarı kart sını-
rında bulunuyor. Bu iki oyuncu sarı kart gördüğü takdirde zorlu Trab-
zonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.   n İHA

Galatasaray, Çarşam-
ba günü Schalke 04 ile 
oynanan Şampiyonlar Ligi 
mücadelesinde sakatlanan 
Yuto Nagatomo’ya akciğer 
sönmesi teşhisi konduğunu 
açıkladı. Nagatomo tedavi-
si için birkaç gün hastane-
de kalacak. Sarı-kırmızılı 
takımdan yapılan açıkla-
mada, “Schalke 04 maçı 
sırasında göğsüne gelen 
top sonrası, sakatlanarak 
oyundan çıkmak zorunda 
kalan Yuto Nagatomo’nun 
saha kenarında yapılan 
ilk muayenesinde sağlık 
heyetimizin riskli bir durumu fark etmesinin ardından oyuncumuz, 
ileri tetkik ve tedavi amacıyla sponsor hastanemize sevk edilmiştir. 
Hastanede yapılan ilk değerlendirmede oyuncumuza aldığı darbeye 
bağlı olarak pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhisi konmuş olup, 
duruma müdahale edilerek oyuncumuzun akciğerine tüp uygulanmış-
tır. Durumu iyi olan ve birkaç gün hastanede takipleri devam edecek 
oyuncumuzla ilgili ileri bir tedavi gerekip gerekmeyeceği yapılacak 
değerlendirme sonrası netleşecektir” ifadelerine yer verildi.    n İHA

Galatasaray’a bir 
şok da Nagatomo’dan

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında pa-
zar günü 18.00’de evinde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın 
hazırlıklarını sürdürüyor. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, Teknik Di-
rektör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları 
bulunan Mitchell Donald ile Arturo Rafael Mina Meza da katıldı. Hafif 
sakatlıkları bulunan Guilherme, Erkan Kaş ve Rahman Buğra Çağıran 
da takımla birlikte çalışırken, 3 futbolcunun da Galatasaray maçında 
oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi. Isınma hareketle-
riyle başlayan antrenmanda futbolcular, yarım sahada taktik çift kale 
maç yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut çift kalede hata yapan bazı isim-
leri sert şekilde uyardı.    n İHA

Yeni Malatyaspor’da 
hazırlıklar sürüyor

Bursaspor, 3 
puana kilitlendi
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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

Spora tam destek! Konyaspor yönetimi 
Selçuk’u ziyaret etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta mücadelesinde deplas-
manda Pendikspor ile karşılaşacak Konya Anadolu Selçuks-
por hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Karatay Be-
lediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde teknik direktör Hakan Ünal ve 
antrenörler Muharrem Aydın ile Nurettin Büyükbahçıvan gö-
zetiminde gerçekleştirilen çalışma, koşu ve ısınma hareket-
leri ile başladı. Futbolcular daha sonra tam sahada taktik cift 
kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Atiker Konyaspor 
Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk ve beraberindeki Atiker Konyaspor 
Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp tesislerine gelerek antrenman 
öncesi teknik ekip ve futbolcular ile  görüşme yaptı. Atiker 
Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, İkinci Başkanı Selçuk 
Aksoy, Başkan Yardımcıları Abbas Kılınç ve Zahir Renklibay, 
Asbaşkanlar Mehmet Günbaş ve Osman Koçak, daha sonra 
antrenmanı takip etti.  n SPOR SERVİSİ

Boksta 4 Türkiye şampiyonluğu ile 
Avrupa üçüncülüğü bulunan milli boksör 
Ayşe Çağırır, Dünya Şampiyonası’nda al-
tın madalya kazanmak istiyor

Türkiye Boks Federasyonu’nun ça-
lışmalarını sürdüren 23 yaşındaki Ayşe 
Çağırır, Hindistan’da 14-27 Kasım tarih-
lerinde düzenlenecek Dünya Boks Şam-
piyonası’nda altın madalya kazanmayı 
hedefliyor.

Milli boksörün kariyerinde 4 Türkiye 
şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü ile 
uluslararası turnuvalarda çeşitli dereceler 
buluyor.

Ayşe Çağırır, yaptığı açıklamada, Ahi 
Evran Üniversitesi Beden Eğitimi Öğret-
menliği Bölümü 3. sınıfta öğrenim gördü-
ğünü söyledi.

Boksa 2010 yılında amcasının tavsi-
yesi üzerine başladığını belirten genç bok-
sör, “Aile olarak boksa düşkünlüğümüz 
vardı. ‘Ben de yapabilirim’ dedim. Hocam 
da yetenekli olduğumu keşfetti.” dedi.

Boksa başladığı yıllarda bazı yakınla-

rının kendisine, “Sen kızsın yapamazsın, 
bu erkek sporu” gibi ifadeler kullandığına 
dikkati çeken Ayşe, “Ben onlara bunun 
böyle olmadığını, boksun erkek sporu 
olmadığını gösterdim. Çok iyi çalıştım. 
İnsanlar şimdi bana çok daha farklı bakı-
yor.” ifadelerini kullandı. 

Hedefini yükselttiğini, Dünya Şampi-
yonası’nda Türkiye’ye madalya kazandır-
mak istediğini dile getiren Ayşe, “Türk’ün 
gücünü göstermeliyiz. Çalışarak, iman 
gücümüzle bunu başarmak istiyoruz. 
Elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalışacağız. Dünya Şampiyonası’nda 
yumruklarımı Türkiye için atacağım. Tür-
kiye’nin gücünü herkese göstereceğim. 
Şehitlerimiz ve askerlerimiz için biz de 
ringde savaşacağız.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Ayşe, boksun şiddet ve kavga sporu 
değil, savunma sporu olduğunu vurgula-
yarak, tüm kadınları boks yapmaya davet 
etti.
n AA

Milli boksör gözünü 
dünya şampiyonluğuna dikti

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi ‘spora tam destek’ projesi kapsamında son üç yıl içerisinde 
ilçe genelindeki sportif yatırımlarda önemli bir hamle gerçekleştirdi. Beyşehir Belediye Başka-
nı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve dış mahallelerde belediye olarak bugüne 

kadar çok sayıda sportif tesis inşa ederek gençlerin hizmetine sunduklarını söyledi
Özaltun, Vuslat Parkı’ndaki göl 

kıyısında hayata geçirdikleri spor 
kompleksi bünyesinde futbol, basket-
bol, voleybol, tenis ve badminton gibi 
branşlarda faaliyet gösterilecek alan-
ların yanı sıra çocuklara yönelik yüzme 
havuzu gibi tesisler de bulunduğunu 
hatırlattı. 

Beyşehir’in merkez ve dış ma-
hallelerinde çok amaçlı spor sahaları 
yaparken Huğlu ve Üzümlü gibi nüfus 
potansiyeli yüksek olan yerleşim mer-
kezlerine kapalı halı saha da kazandır-
dıklarını vurgulayan Özaltun, birçok 
mahallede kullanım dışı kalan mevcut 
sportif tesislerini ise bakım ve ona-
rımdan geçirerek, gerekli tadilatları 
yaparak yeniden gençlerin hizmetine 
sunduklarını belirtti. 

2016 yılında Vuslat Parkı, İçerişe-
hir, Müftü, Avşar, Yeşildağ, Yenido-
ğan, Üstünler, Sevindik, Sadıkhacı, 
Aşağı Esence, Damlapınar, Doğan-
bey, Gökçimen, Kayabaşı, Karadiken, 
Karaali,Damlapınar, 2017 yılında 
Adaköy, Akburun, Bayavşar, Bayındır, 
Çiçekler, Eğirler, Eylikler, Gölyaka, 
Kurucuova, Üçpınar, Üzümlü, Hüyük 
Göçeri, 2018 yılında ise İhsan Kaba-
dayı İlk ve Ortaokulu, Cahit Zarifoğlu 
Anadolu Lisesi, Esentepe, Esence, 
Avdancık, Başgöze, Bekdemir, Göçü, 
Emen, Karahisar ve Seydişehir’in Te-
pecik mahallelerinde 15x30 ebadında 
çok amaçlı spor sahaları inşa ettikle-
rini vurgulayan Özaltun, talep edilen 
ve sözünü verdikleri ilk ve ortaöğretim 
kurumlarının bahçelerinde de benzer 
çalışmalar için mesai yaptıklarını ha-
tırlattı. Özaltun, son üç yılda merkez 
ve ilçeye bağlı taşra mahallelerine 
toplam 39 çok amaçlı spor sahası ka-
zandırdıklarını kaydetti. İlçede yaptık-
ları çok amaçlı sahalarında gençlerin 
futbol, basketbol, voleybol gibi farklı 
sportif branşlarda faaliyet gösterebil-
diklerini vurgulayan Özaltun, yumuşak 
zemine sahip bu tesislerin etrafını da 

4 metre yükseklikte tel örgülerle çevir-
diklerini ve çok amaçlı olarak kullanı-
ma da imkan sağladıklarını kaydetti. 

“ÜZÜMLÜ VE HUĞLU’YA 
KAPALI HALI SAHALAR” 

Beyşehir’in av tüfeği üretimiyle 
adından söz ettiren mahallelerinden 
olan Üzümlü’ye kapalı bir halı saha 
kazandırdıklarını, Huğlu Mahallesinde 
ise bir süre önce başlayan kapalı halı 
saha yapımının devam ettiğini ifade 
eden Özaltun, “Beyşehir’de spora tam 

destek çalışmaları kapsamında me-
saimiz sadece bunlardan ibaret değil. 
Akçabelen Mahallemizde bulunan 
mevcut açık halı sahamızı onarımdan 
geçirdik, buradaki halı ve üst file kısmı 
değiştirilerek yenilendi. Huğlu Mahal-
lemizde bulunan Meslek Yüksekokulu 
bünyesindeki açık halı sahanın halısı 
yenilendi. Şehit Ömer Halisdemir 
Anaokulumuzun açık halı sahasının 
onarımı yapıldı. Esentepe’deki Şehit 
Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip 

Lisemizdeki voleybol sahasının zemini 
EPDM zemin haline getirildi. Sağlık 
Meslek Lisemizin futbol sahasına as-
falt serilerek etrafı tel örgülerle çevril-
di. Spor Toto Teşkilatımız da özellikle 
ilk etapta ilçemizin farklı mahallele-
rine kazandırılan çok amaçlı spor sa-
halarının yapımında bizlere önemli 
imkanlar sağladı. Beyşehir Belediyesi 
olarak ise ardından biz bu süreci daha 
da hızlandırdık ve çok amaçlı spor sa-
hası sayısını ilçemiz genelinde 3 yıl 
içerisinde 39’a ulaştırmayı başardık. 
Amacımız; gençlerimizi kahvehane 
köşelerinden, zararlı alışkanlıklardan 
uzaklaştırarak bu tür sportif alanlara 
çekebilmekti. Bu hususta aldığımız 
olumlu tepkiler, spora tam destek an-
lamında yürüttüğümüz onca çabanın 
da boşa çıkmadığını gözler önüne se-
riyor” diye konuştu. 

Özaltun, bundan sonraki süreçte 
belediyenin imkanlarının elverdiği 
ölçüde ilçenin ihtiyaç duyulan her kö-
şesine yeni sportif yatırımları kazandır-
maya devam edeceklerini de sözlerine 
ekledi.   n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basketbol 
Takımı, Türkiye’nin en önemli sağlık gruplarından biri olan 
Medicana ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Selçuklu Bas-
ketbol Takımı’nda yapılan açıklamada, “Takımımıza sağlık 
sponsoru olan Medicana Sağlık Grubuna, Basketbol Takımı-
mıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri 
yer aldı. Medicana ile Selçuklu arasındaki sözleşme Selçuklu 
Belediyesi Uluslar arası Spor Salonu’nda imzalandı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’nun sağlık 
sponsoru Medicana

Kadın Güreş Milli Takımı, tarih yazmaya devam ediyor
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampi-

yonası’nın ardından Dünya Şampiyonası’nda 
da tarih yazdı. 

Rusya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şam-
piyonası’nda 2 altın, 3 bronz madalya kazana-
rak bir ilki başaran kadın milliler Macaristan’da 
düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda da 
aldığı 3 madalya ile bir başka rekorun altına 
imza attı. Daha önce kadınlarda dünya şam-
piyonalarında 3 madalya kazanamayan Milli-
ler’de Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak gü-
müş, Buse Tosun ise bronz madalyanın sahibi 
oldu. Bu sonuçlarla Türkiye Kadın Güreş Takımı 
ilk kez bir dünya şampiyonasında 3 madalya 
birden kazanmış oldu. 

Teknik Direktör Efrahim Kahraman haklı bir 
gurur yaşadıklarını belirterek, “Özellikle 2015 
yılı itibariyle kadın güreşi bir çıkış içerisine gir-
di. Başta federasyon başkanımız Musa Aydın 
ve yönetim kurulunun büyük destekleriyle kadın 
güreşi dünyada söz sahibi oldu. Avrupa güreş 

şampiyonasında hem 5 madalya kazanarak 
hemde takım halinde 3. olup kupa kaldırarak 
tarih yazmıştık. U23 şampiyonasında bu ba-
şarımızı sürdürdük. Ve Macaristan’a gelirken 
yeni bir tarih yazmayı hedeflemiştik. Bunu da 
başardık. Ancak açık söylemem gerekirse ben 
daha da başarılı olmayı bekliyordum. Hakem 
oyunları olmasa Buse Tosun’da final yapabilir-
di. Evin Demirhan malesef sakatlığı nüksetti ve 
güreşemedi. Her şeye rağmen burada yeni bir 
tarih yazmak çok güzel” dedi. 

“ASIL HEDEFİMİZ OLİMPİYAT
 ŞAMPİYONU ÇIKARMAK” 

Geçen sene Paris’teki dünya şampiyona-
sında Yasemin Adar’ın kadın güreşinde ilk altın 
madalya kazanan güreşçi olarak tarihe geçtiği-
ni belirten Teknik Direktör Efrahim Kahraman, 
en büyük hedeflerinin Olimpiyat şampiyonları 
çıkartmak olduğunu da vurgulayarak, “Bir 
zamanlar Kadın güreşinde Avrupa ve dünya 
şampiyonları çıkaracağız desek bize gülerlerdi. 

Ama yaptığımız sistemli çalışmalar bizi öyle bir 
noktaya getirdi ki artık kaçan dünya şampiyon-
luklarına üzülüyoruz. Avrupa ve dünya şampi-
yonalarında ilklere imza atarak şampiyonluklar 
çıkaran takımımızdan şimdi olimpiyat şampi-

yonlukları bekliyoruz. Biz bugünden itibaren 
olimpiyatlarla ilgili çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Sırada Olimpiyatlarda tarih yazmak 
var. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz ve 
çalışmaya devam edeceğiz” şekilde konuştu. 

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de dü-
zenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda ka-
dınlar müsabakaları dün sona erdi. Kadın Gü-
reş Milli Takımı bugün saat 11.55’ de Atatürk 
Havaalanı’nda olacak.  n İHA



Geçen sezon UEFA’nın kulüp or-
ganizasyonlarında Türkiye’yi temsil 
eden Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve 
Atiker Konyaspor, toplam 68 milyon 
326 bin 957 avro gelir elde etti. Yeşil 
beyazlı ekip UEFA’dan 10 Milyon 942 
Bin 150 avro aldı.

UEFA, 2017-18 sezonunda Şampi-
yonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde müca-
dele eden kulüplere yapılan ödeme-
lerin dökümünü internet sitesinden 
açıkladı.

Buna göre, UEFA Şampiyonlar Ligi 
gruplarında yer alan 32 ve elemelerde 
mücadele eden 10 takıma, 1 milyar 
401 milyon 52 bin avro, UEFA Avrupa 
Ligi gruplarında yarışan 48, ve son 

32 turundan itibaren “Devler Ligi”n-
den turnuvaya dahil olan 8 kulübe ise 
428 milyon 183 bin avro dağıtıldı.

Avrupa kupalarına katılan Türk 
ekipleri Beşiktaş, Medipol Başakşehir 
ve Atiker Konyaspor, pastadan toplam 
68 milyon 326 bin 957 avro pay aldı.

Geçen sezon Türkiye’yi UEFA Şam-
piyonlar Ligi’nde temsil eden ve son 
16 turunda elenen Beşiktaş, 43 milyon 
272 bin avroyu kasasına koydu.

Avrupa Ligi’nde gruplarından çıka-
mayan Medipol Başakşehir, 14 milyon 
112 bin 807, Atiker Konyaspor da 10 
milyon 942 bin 150 avro gelir elde etti.

GELİR ŞAMPİYONU REAL MADRİD
Üst üste 3. kez UEFA Şampiyon-

lar Ligi kupasını kaldıran İspanya’nın 
Real Madrid takımı, 88 milyon 654 
bin avroyla 2017-18 sezonunda UEFA 
organizasyonlarından en fazla gelir 
sağlayan kulüp oldu. 

Real Madrid’i, toplam 83 milyon 
802 bin avro gelir elde eden yarı fina-
list Roma takip etti. Final oynayan Li-
verpool ise 81 milyon 283 bin avroluk 
gelirle 3. sırayı aldı. 

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 
elenmesinin ardından UEFA Avrupa Li-
gi’nde şampiyonluğa ulaşan bir diğer 
İspanyol takımı Atletico Madrid de 47 
milyon 857 bin 422 avronun sahibi 
oldu. 
n AA

Atiker Konyaspor, UEFA’dan 
10 Milyon Euro kazandı

Spor Toto Süper Lig’in 10.haftasında Medipol Başakşehir’i 
konuk edecek olan Atiker Konyaspor, dün günü öğle saatlerinde 
Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Tek-
nik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde 
gerçekleşen antrenmana tedavisine devam edilen Paolo Hurtado 
katılmadı. Koşu ve çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman 
5’e 2 ve topla oyunla devam etti. Antrenman taktik çift kale maç ile 
sona erdi. Yeşil beyazlılar bugün öğle saatlerinde yapacağı idman 
ile hazırlıklarına devam edecek.
n SPOR SERVİSİ

Kartal’da Başakşehir 
hazırlıkları sürüyorRPS

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

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig’de 10. hafta maç-
larını yönetecek hakemler belli oldu. Buna 
göre Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un iç sahada oynayacağı Medipol 
Başakşehir mücadelesini Cüneyt çakır yö-
netecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Alpaslan 
Dedeş, Erdem Bayık ve Bahattin Şimşek 
yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Mer-
kez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya 
göre, Süper Lig’de 10. hafta maçlarında gö-
rev alacak hakemler şunlar: Bugün: 20.30 
Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut 
Meler. Yarın: 13.30 Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler, 
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşe-
hir: Cüneyt Çakır, 19.00 Antalyaspor-Trab-
zonspor: Yaşar Kemal Uğurlu. 28 Ekim 
Pazar: 13.30 Kayserispor-Demir Grup Si-
vasspor: Alper Ulusoy, 18.00 Evkur Yeni 

Malatyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya, 
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Hüse-
yin Göçek. 29 Ekim Pazartesi: 20.00 Akhi-
sarspor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu, 
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Bülent 
Yıldırım.

KAYSERİSPOR MAÇINI YÖNETTİ
Atiker Konyaspor’un Medipol Başakşe-

hir ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek 
olan Cüneyt Çakır, yeşil beyazlı takımın 
6.haftada oynadığı Kayserispor maçını yö-
netmişti. Anadolu Kartalı bu karşılaşma-
dan 2-0 üstünlük ile ayrıldı. O mücadele 
Skubic’in attığı bir gol ofsayt gerekçesi ile 
sayılmadı. Çakır, geçtiğimiz sezon Atiker 
Konyaspor’un deplasmanda Sivasspor ile 
oynadığı maçta düdük çalmış, bu maçta 
verdiği kararlar ile büyük tepki toplamıştı.   
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında 27 Ekim 
Cumartesi günü Atiker Konyaspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını 
sürdürdü.  Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik 
direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle baş-
ladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, 
şut çalışması ve dar alan oyunlarıyla sona erdi. Öte yandan, Alparslan 
Erdem fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü, Emre Be-
lözoğlu’nun tedavisine ise devam edildi. Turuncu-lacivertli ekip, bugün 
sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve 
öğleden sonra Konya’ya gidecek.
n AA

Medipol Başakşehir 
şut çalışması yaptı

MEDAŞ ve MEPAŞ’ın
desteği devam ediyor!

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ), Meram 
Elektrik Perakende Satış A.Ş (MEPAŞ) ile forma kol ve tribün sponsorluğu için imza töreni 
düzenledi. Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki imza törenine iki tarafın yetkilileri katıldı

Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın 
Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza 
töreninde Atiker Konyaspor İkinci Başkanı 
Selçuk Aksoy, Başkan Yardımcısı Cela-
lettin Yılmaz, MEDAŞ Genel Müdürü Erol 
Uçmazbaş, MEPAŞ Genel Müdürü İlker 
Arslanargun ile Kulüp Genel Müdürümüz 
Bahri Bıçakçı hazır bulundu. Törende bir 
konuşma yapan İkinci Başkan Selçuk 
Aksoy, “Meram Elektrik Dağıtım A.Ş(ME-
DAŞ) Konya ile birlikte 6 il ve toplamda 65 
ilçeye hizmet götüren şehrimizin ve böl-
gemizin medarı iftihar kurumlarından bir 
tanesidir. Dört sezon önce başladığımız iş 
birliğimiz aksamadan aynı heyecan ve he-
vesle devam ediyor. Bu bağlamda MEDAŞ 
Genel Müdürü Sayın Erol Uçmazbaş’a ve 
MEPAŞ Genel Müdürü İler Arslanargun’a 
desteklerinden, ilgilerinden dolayı kulübü-
müz adına teşekkür ediyorum.

FORMANIN SAĞ KOLUNDA 
MEDAŞ YAZACAK

Bugün MEDAŞ ve MEPAŞ ile bir sezon 
daha iş ortaklığımızın devamını resmi-
leştirip imza altına almak için buradayız. 
Sponsorluk anlaşması kapsamında; Batı 

tribünümüzün ismi geçtiğimiz sezon oldu-
ğu gibi MEDAŞ kalacak. Formamızın sağ 
kolunda yine MEPAŞ’ın logosu yer alacak.

Konyaspor şehrimizin hem ülkeye 
hem de Avrupa Kupaları vasıtasıyla dün-
yaya açılan penceresi. Bize bu istikamette 
destek veren yanımızda olan bütün kurum 
ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyo-
ruz. MEDAŞ ve MEPAŞ’la 4 sezondur sü-
ren iş ortaklığımızın bundan sonra da çok 
daha genişleyerek devam etmesini arzu 
ediyoruz. Sayın Genel müdürün şahsında 
sponsorluk anlaşması için emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor anlaşmanın her 
iki tarafa da hayırlı olmasını temenni edi-
yorum” dedi.

KONYA’NIN EN ÖNEMLİ 
MARKASI KONYASPOR

MEDAŞ Genel Müdürü Sayın Erol 
Uçmazbaş ise yaptığı konuşmada, “Kon-
ya’nın en önemli markası Konyaspor’a 
sponsor olmaktan dolayı çok mutluyuz. 
Bu bizim dördüncü yılımız sponsorlukta. 
Sponsor olduğumuz ilk yıl takım üçüncü 
olmuştu, ikinci yılda Türkiye Kupası’nı al-
mıştık. Geçen yıl bir es verildi başarılara. 

Bu yıl takım iyi gidiyor inşallah daha da iyi 
olacak. Bizim ve diğer kurumların da des-
teğiyle inşallah Konyaspor daha iyi yerlere 
gelecek. 

Burada tekrar Avrupa hedefi var şu 
anda inşallah desteklerle o yerlere gel-
mesi en büyük dileğimizdir. Bundan son-
raki yıllarda da şüphesiz MEDAŞ olarak 
Konyaspor’a destek vermek bizim göre-
vimizdir. İnşallah bizim hem maddi hem 
manevi desteklerimizle Konyaspor’u en 
iyi yerlerde görmek bizim en büyük dile-
ğimizdir. Sayın başkanlarıma çok teşekkür 
ediyorum, sağ olsunlar” ifadelerine yer 
verdi.

MAŞALLAHIMIZ VAR ÇOK İYİYİZ
MEPAŞ Genel Müdürü İlker Arslanar-

gun ise, “Öncelikle bu anlaşmanın Kon-
yaspor’umuza hayırlı olmasını diliyorum. 
Erol Bey’in de bahsettiği gibi bu dördün-
cü senemiz. Geçen sene tatsız diye tabir 
edebileceğimiz bir sezon geçirdik ama bu 
sene maşallahımız var çok iyiyiz. Daha iyi 
yerlere gelebileceğimize de bizler inanıyo-
ruz başta sayın hocamızın, başkanımızın 
ve yönetimimizin çabalarıyla. Konyaspor, 

Konya için çok önemli hem kentin ekono-
mik ve sosyal hayatı için hem de birliktelik 
olduğu için. Özellikle stat ve seyirci olarak 
ülkede bir örnek olduğumuzu düşünüyo-
rum. Bizim de bu başarının içerisinde ufak 
da olsa bir katkımızın olduğunu bilmek 
bizi ayrıca gururlandırıyor. Bu sponsorluk 
anlaşmasının tarafımızdan devam ettiril-
mesini biz de temenni ediyoruz. Başarıla-
ra alıştırılmak çok büyük beklenti yaratır. 
Avrupa’ya gitmek Türkiye Kupası’nı almak 
çıtayı yükseltti inşallah daha fazlasını Kon-
yaspor’umuz şehrimize yaşatacaktır diye 
temenni ediyorum. Tekrar hayırlı olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu.
HER İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLI OLSUN

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı 
Celalettin Yılmaz imza töreninde yaptığı 
konuşmada, “MEDAŞ ve MEPAŞ gibi şeh-
rimizin ve bölgemizin lokomotif markala-
rının Konyaspor’umuza verdiği destekten 
dolayı teşekkür ediyoruz. Bu iş birliğimizin 
sürekli hale gelerek önümüzdeki yıllarda 
da devam etmesi en büyük temennimiz. 
Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.
n SPOR SERVİSİ
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