
Boğaziçi, nitelikli nesiller yetiştiriyor Konya’yı birlikte geleceğe taşıyacağız
Eğitimde geleceği kuşatan, 
seçkin, lider ve farklı bir 
kurum olmak amacıyla çalış-
malarını sürdüren Boğaziçi 
Koleji, mutlu, başarılı, sağ-
lıklı, ilkeli, dürüst, özgüvenli, 
yeniliğe açık nesiller yetiştiri-
yor. Konya’nın ilk ve tek butik 
ortaokulu olarak öğrenciler 
ile bire bir ilgilendiklerine 
dikkat çeken Boğaziçi Koleji 
İşletme Müdürü ve Psikolog 
Umut Çetin, hayallerini 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 
n SAYFA 7’DE

AK Parti’nin Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı olarak isminin 
açıklanmasının ardından 
basına ilk değerlendirmeyi 
yapan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 
“İnşallah hep birlikte 
Konyamız’ı geleceğe 
taşımak adına yoğun 
bir şekilde çalışacağız. 
Hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi. 
n SAYFA 2’DE

Torku Doğrudan Döner’e yeni şube
“Tohumdan çatala 
çiftçimizin emeği, 
sofralarınızın bereketiyiz” 
anlayışıyla hareket eden 
Torku, Doğrudan Döner 
zincirine bir yenisini daha 
ekledi. İhsaniye Mahal-
lesi’nde bulunan Yapıcı 
İş Merkezi’nin altında 
açılan yeni şubeyleTorku, 
Konya’daki 3. Doğrudan 
Döner’i hizmete sokmuş 
oldu. n SAYFA 12’DE

02 Sonbahar Konya’ya
‘elveda’ diyor 03 Bağımlılıkların 

karşısındayız 04 Enerjide verimliliğin 
hikayesi anlatıldı

AYYILDIZ, AKYOKUŞ’TA 
DALGALANACAK

TARIMIYLA BİLİNİYOR, 
SANAYİSİYLE CEZBEDİYOR

VERGİ DAİRESİ’NDEN 
YAPILANDIRMA UYARISI!

KARAPINAR ENERJİ 
ÜSSÜ OLACAK

Sonunda Konya’nın istediği oldu

Vali Toprak’tan Konya’ya övgü 

2. taksit ödemesini unutmayın!

Belediye Başkanı Mehmet Yaka:

Konya halkının hemfikir olduğu ve uzun bir süredir 
istediği bayrak, nihayetinde dikilecek. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, şehrin en hakim tepelerinden 
biri olan Akyokuş’un zirvesine 40 metre yüksekli-
ğinde bir gönder yapıyor. Bu göndere ise 9 metreye 
13,5 metre büyüklüğünde, toplam yüzölçümü 121,5 
metrekare olan bir bayrak dikileceği öğrenildi. 

KSO meclisine konuk olan Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, Konya’nın tarım ve hayvancılık ile ön plana 
çıkan bir şehir olarak bilindiğini ancak, şehre gel-
dikten sonra gelişmiş bir sanayiye sahip olduğunu 
gördüğünü söyledi.

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 7143 Sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 
kapsamında yapılandırılan borçların 2. taksit öde-
mesi konusunda uyarıda bulundu. Taksit ödemele-
ri için son tarih 30 Kasım 2018 Cuma.

HİSDER’de 
düzenlenen ‘Tarihi 
İlçemiz Karapınar’ 
programında konuşan 
Karapınar Belediye 
Başkanı Mehmet 
Yaka, “Karapınar, 
önümüzdeki yıl 
kurulacak Güneş 
Enerjisi ve Kömür 
Termik Santralleri ile 
Türkiye’nin enerji üssü 
olacak” dedi.

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE

Uluırmak Evleri 
için son iki gün

Eğitime desteğimiz 
devam edecek

Sivas ısrarla 
etkiekmek diyor!

Meram Belediyesi öncülüğün-
de hayata geçirilen Uluırmak 
Evleri’nde başvurular için son 
iki güne girilirken ön müracaat-
lar, 30 Kasım günü son buluyor. 
Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, bu dev projede yer 
almak isteyen herkesi başvuru-
da bulunmaya çağırdı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Karatay Belediyesi Fetihkent 
Anaokulu öğrencileri tarafından 
“2023 Vizyonuyla Yürüyoruz” 
sergisi Karatay Belediyesi Hiz-
met binasında açıldı. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, eğitime olan destek-
lerinin artarak devam ettiğini 
söyledi.  n HABERİ SAYFA 10’DA

Konya’nın meşhur etliekme-
ğine rakip çıkan Sivas, ısrarla 
etliekmeğin patentini almaya 
çalışıyor. Sivaslılar, lezzet farkı 
olduğunu ve kendi etliekmek-
lerinin daha lezzetli olduğunu 
iddia ediyor. Konya’dan ise 
konuyla ilgili henüz bir açıkla-
ma yok.  n HABERİ SAYFA 6’DA
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Parolamız selam!
Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin (Şeb-i Arus)  programlar ve hazırlıklar 

tamamlandı. Selam Vakti temasıyla yapılacak törenler kapsamında 3 bin 766 program icra edilecek
3 BİN 766 PROGRAM 

İCRA EDİLECEK 
7-17 Aralık tarihlerinde gerçek-
leştirilecek olan Hz. Mevlana’nın 
745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası 
Anma Törenleri’nin (Şeb-i Arus) 
program hazırlığı tamamlandı. 15 
sema, 15 Mesnevi dersi, 40 türbe 
önü buluşması, 14 sergi, 17 Türk ta-
savvuf müziği konseri, 15 Mesnevi 
sohbeti, 47 atölye çalışması, 3 bin 
512 tiyatro programı, sempozyum, 
dinleti, söyleşi gibi çeşitli etkinlikler 
dahil toplamda 3 bin 766 program 
icra edilecek.

SORUNSUZ GEÇMESİ 
İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Törenlere 55 bin kişinin katılması 
bekleniyor. Ankara ve İstanbul hava-
limanlarında 5 ayrı noktada törenle-
rin tanıtımı yapılacak. 7 Aralık Cuma 
günü de tüm Türkiye’deki camileri-
mizde Hazreti Mevlana’nın öğreti-
leri ve ‘Selam Vakti’ teması ile hutbe 
okutulacak. Büyükşehir Belediyesi 
ve diğer tüm kurumlar, 745. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma Tö-
renleri’nin 10 gün boyunca sorunsuz 
gerçekleştirilmesi için ise tüm ted-
birleri aldığı belirtildi.  n SAYFA 2’DE

Konya’yı okutuyor
Türkiye’de geçen yıl kullanıcı sa-
yısında liderliği elinde bulunduran 
ve okurlarına 7 gün 24 saat hizmet 
veren Konya İl Halk Kütüphanesi’nde 
okurlar, günün her saatini okuyarak 
değerlendirebiliyor.

Bu yılın 10 aylık diliminde 2 milyon 650 
bin kullanıcı sayısıyla geçen yılın reko-
runu kıran Konya İl Halk Kütüphanesi, 
Konya nüfusunun iki katından fazlasını 
ağırlıyor. Kütüphane 7/24 hizmet veriyor.  
n HABERİ SAYFA 3’TE
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “İnşallah hep birlikte 
Konyamız’ı daha ileri götürmek için yoğun çaba sarf edeceğiz” dedi

‘Konyamız’ı birlikte
geleceğe taşıyacağız’

Sonbahar Konya’ya
‘elveda’ diyor

Sonbaharın son günlerinin 
yaşandığı Konya sokaklarında 
dökülen yapraklar şehri kızıla 
bürüdü. Havanın gün geçtikçe 
soğumaya başladığı günlerde, 
son yapraklarını da düşüren 
ağaçlar, Selçuklu başkentinin 
sokaklarında renkli manzaralar 
oluşturuyor. Kentin sembolle-
rinden Meram Dere, Meram 
Bağları, Dutlukırı, Alaaddin Te-

pesi ve Kültür Park gibi mekan-
larda, hazan renklerine bürünen 
ağaçlar ve yere düşen yapraklar 
ziyaretçilerine görsel şölen su-
nuyor. Konya’nın tarihi mekan-
larından Mevlana Müzesi’nin 
“Yeşil Kubbe”si (Kubbe-i Hadra) 
ve Aziziye Camisi, sonbaharın 
renkleriyle yine kartpostallık gö-
rüntüler oluşturuyor.
n AA

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin (Şeb-i Arus)  programları ve hazırlıkları tamam-
landı. Bu yıl Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin teması Selam Vakti olarak belirlendi

Konya Şeb-i Arus’a hazır
7-17 Aralık tarihlerinde gerçek-

leştirilecek olan Hz. Mevlana’nın 
745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası 
Anma Törenleri’nin (Şeb-i Arus) ge-
nel değerlendirilmesine ilişkin basın 
toplantısı düzenlendi. Bayır Dia-
mond Hotel  - Convention Center’da 
düzenlenen programa Vali Cüneyit 
Orhan Toprak,  Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kül-
tür ve Turizm Müdürü Abdüssettar 
Yarar,  Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şe-
ker, KTO Karatay Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Bayram Sade, Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve da-
vetliler katıldı. 

SELAM EN ÖNEMLİ PAROLADIR 
Basın toplantısının açılış konuş-

masını gerçekleştiren Vali Cüneyit 
Orhan Toprak , Selam temasının 
önemine dikkat çekerek, “Bilindiği 
gibi bu yıl 81.’si düzenlenecek olan 
anma törenlerinde İl Kültür Turizm 
Müdürlüğümüz koordinasyonunda 
etkinlik planmakta. Türkiye’nin en 
etkileyici programlarından olan, sa-
nat ve anma kültürel programların 
başında gelen Şebi Arus programı 
ile ilgili etkinlikler çok çeşitli alanlar-
da inşallah bu sene hayat bulacak.   
Planlanan programlar 10 güne ya-
yılmış şekilde devam edecek. 7-17 
Aralık tarihleri arasında  programlar 
gerçekleşecek. İnşallah her yıl oldu-
ğu gibi onbinlerle ifade edebileceği-
miz, ülkemizde ve dünyanın farklı 
yerinden gelen misafirlerimizi Hz. 
Mevlana’nın ortaya koyduğu dü-
şünce, hikmet, hoşgörü, sevgiyi çok 
kıymetli düşünceleri tekrar yoğurup, 

tekrar hatırlayıp, tekrar onun bize 
göstermiş olduğu öğretiler ile varsa 
hatalarımız, yanlışlarımız ve sap-
malarımız onları düzeltmeye vesile 
olacak şekilde bir kutlama programı 
düşünüyoruz.  Selam, toplumumu-
zun barış içerisinde yaşaması, bir-
birini anlaması, kalplerin karşılıklı 
olarak yumuşaması ve hoşgörü için 
en önemli paroladır” dedi.

PROGRAMLARIN SORUNSUZ 
GEÇMESİ İÇİN TÜM TEDBİRLERİ 

ALDIK 
Konya önemli günlere hazırla-

nıyor. 7-17 Aralık tarihleri arasında 
hem yurtiçinden hem de yurtdışın-
dan on binlerce misafirimizi ağırlana-
cağını dikkat çeken Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay , 
“Konya önemli günlere hazırlanıyor. 
7-17 Aralık tarihleri arasında hem 
yurtiçinden hem de yurtdışından 
on binlerce misafirimizi şehrimizde 

ağırlıyoruz. Bu törenler inşallah 7 
Aralık günü Sayın Bakanlarımızın 
katıldığı bir program ile başlamış 
olacak. Mevlana Kültür Merkezinde 
başlayacak programımız, Şeb-i Arus 
gecesi Büyükşehir Belediyemizin 
Spor ve Kongre Merkezindeki final 
programı ile tamamlanmış olacak. 
İnşallah Cumhurbaşkanımızın da 
programa katılmasını arzu ediyo-
ruz.  Cumhurbaşkanımız program 
yoğunluğu içerisinde Konya’ya gel-
meyi ihmal etmedi. Bu sefer de bü-
yük bir buluşma olacağına inancımız 
tamdır. Etkinlik programlarımızın 
sorunsuz geçmesi için her türlü ted-
bir alındı. Gerekli çalışmaları ilgili 
kurumlar ile birlikte yürütüyoruz.  
Konya yine gelen misafirlerini en iyi 
şekilde ağırlayacak ve Hz. Mevla-
na’nın mesnevisi başta olmak üzere 
öğütlerinden ders çıkararak hayat-
larına yol çizecek bir seyahat olması 

için çaba sarf edeceğiz.  Gerçekleş-
tiren etkinliklerin vatandaşlarımı-
za ulaştırılması için Tren Garı’nda, 
Otogarda ve Havaalanında günlük 
olarak programların dağıtılması ve 
Konya kültür sanat adlı bir site ile 
de insanların Konya’ya geldiği o gün  
hangi etkinliklerin olduğunu , etkin-
liklere nasıl ulaşabilecekleri ile ilgili 
detaylı bilgilendirme yapmayı arzu 
ediyoruz. Çünkü çokça mekanda 
çokça etkinlik var. Hz. Mevlana’nın 
745 Vuslat programların hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” ifadelerini 
kullandı.
HZ. PİRE HİZMET ETMEK, HZ. PİRİN 

MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAK BİR 
AYRICALIKTIR

Üniversite rektörleri adına konu-
şan Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Aralık ayında Konya’nın kalbinin 
hızlı artığına dikkat çekerek, “Her yıl 

Aralık ayında Konya’nın kalbi daha 
hızlı artmaya başlar. Daha şevk ve 
aşkla yanmaya başlar. Misafirleri 
daha iyi ağırlamak için çaba göste-
rir. Yıllardan beri devam eden bu 
sürecin 745.ci Vuslat Yıldönümün-
de yine birlikteyiz. Hz. Pire hizmet 
etmek, Hz. Pirin misafirlerini ağırla-
mak bir ayrıcalıktır. Kazasız , belasız 
sağlık ve afiyet içerisinde  bu görevi 
hep birlikte ifa etmiş oluruz. Hep 
birlikte. Emeği geçen tüm kurum ve 
kuruluşların bu ortak paydada, ciddi 
katkıları olan , tüm ekipte yer alan, 
misafirleri için güzel programlar ha-
zırlayan kurum ve kurumlarımıza 
teşekkürlerimizi arz ediyorum” dedi.
SELAM VAKTİ TEMASI İLE TÖRENLER 

İCRA EDİLECEK 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ab-

düssettar Yarar da etkinliklerin bu yıl 
81’incisini düzenleyeceklerini belir-
terek,  “Müdürlük olarak törenlerde 

son üç yıldır farklı bir yaklaşım sergi-
liyoruz. Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi 
Ma Fih, Mektubat, Meclis-i Seb’a 
adlı eserleriyle büyük bir müellif 
olan mutasavvıf Mevlana’yı anma 
etkinliklerinde, onun eserlerinde 
özellikle işlediği konuları ve kav-
ramları vurguluyoruz. İnşallah bu 
yıl da Mevlevi Ayin-i Şerifi, sergiler, 
bilimsel toplantılar, atölye çalışma-
ları, dinletiler, ödül törenleri, tiyat-
rolar, Mevlana filmleri gösterimleri 
ve imza günleri etkinliklerimiz ola-
cak. Bu etkinliklerin ne zaman ve 
nerede yapılacağına ilişkin bilgileri 
de hazırladığımız kitapçıkta belirttik. 
Tüm  Türkiye’de tüm camilerde  Hz. 
Mevlana ile ilgili hutbe okutulacak. 
Anma törenlerini 2016 yılında ‘Birlik 
Vakti’, 2017’de ‘Kardeşlik Vakti’ adı 
altında icra etmiştik. Bu yıl da Selam 
Vakti temasıyla işleyeceğiz. Bu kap-
samda gerçekleştirilecek programlar 
23 ana başlıktan oluşmaktadır. Yani 
15 sema, 15 Mesnevi dersi, 40 tür-
be önü buluşması, 14 sergi, 17 Türk 
tasavvuf müziği konseri, 15 Mesne-
vi sohbeti, 47 atölye çalışması, 3 bin 
512 tiyatro programı olacak. Bun-
ların dışında, sempozyum, dinleti, 
söyleşi gibi çeşitli etkinlikler de ola-
cak. Toplamda 3 bin 766 program 
gerçekleştireceğiz. Törenlere 55 bin 
kişinin katılmasını bekliyoruz. Anka-
ra ve İstanbul havalimanlarında 5 
ayrı noktada törenlerin tanıtımı ya-
pılacak. 7 Aralık cuma günü de tüm 
Türkiye’deki camilerimizde Hazreti 
Mevlana’nın öğretileri ve ‘Selam 
Vakti’ temamız hutbe olarak okutu-
lacak” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da, yerli insansı mini robot 
“Ada”, şarkıcı Merve Özbey ile dans etti. 
Robotun üretici firmasından yapılan ya-
zılı açıklamada, Antalya’da şarkıcı Mer-
ve Özbey’in robotlarla konser verdiği 
belirtildi. Firmanın yönetim kurulu baş-
kanı Özgür Akın’ın organizasyonda yap-
tığı konuşmaya da değinilen açıklamada 
şunlar kaydedildi: “Geleneksel olarak 
düzenlediğimiz, Türkiye’nin ve dünya-
nın dört bir yanındaki bayilerimizden 
gelen personellerimizin katıldığı organi-
zasyona her yıl farklı bir sanatçı çağırı-
yoruz. Bu yıl da dünyada bir ilke imza 
attık ve ürettiğimiz mini robot Ada, sa-
natçı Merve Özbey ile sahne aldı. 4 gün 
süren organizasyonda robotlarımızın 
sahnede dans etmesi, sanatçımıza eşlik 
etmesi izleyenleri adeta büyüledi.”
n AA

Robot Ada’dan dans şov 

Cumhurbaşkanı ve AK Par-
ti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, partisinin TBMM Grup 
Toplantısı’nda AK Parti’nin Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkan 
adayının, mevcut Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay olduğunu 
açıklamıştı. Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı ola-
rak açıklanan Uğur İbrahim Altay 
kameralar karşısına geçerek 
açıklamalarda bulundu. Altay, “ 
Öncelikle şehrimize hayırlı olsun. 
Çok önemli bir süreç tamamlan-
mış oldu. Yaklaşık 7 aydır Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı görevi-
ni fiilen zaten yürütüyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımız da dün yeni 
dönem için adaylığımızı açıkla-
dı. Şehrimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Özellikle bu 
süreçte desteğini duasını esirge-
meyen Konya halkına sonsuz şük-

ranlarımı iletiyorum. Karşılaştığı-
mız her yerde, sosyal medyada 
çok engin bir muhabbet göster-
diler, Allah onlardan razı olsun. 
İnşallah hep birlikte Konyamız’ı 
daha ileri götürmek için yoğun 
çaba sarf edeceğiz. Yine AK Parti 
il teşkilatımıza, il başkanlığımıza, 
ilçe başkanlıklarımıza teşekkür 
ediyorum. Belediye başkanları-
mıza teşekkür ediyorum. Kıymetli 
milletvekillerimize ve genel baş-
kan yardımcımıza da gayretlerin-
den dolayı teşekkür ediyorum. 
İnşallah hep birlikte Konyamız’ı 
geleceğe taşımak adına yoğun bir 
şekilde çalışacağız. Hayırlı olma-
sını temenni ediyorum. Teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

İNŞALLAH KONYA İÇİN 
ÇOK HAYIRLI KARARLAR 

ÇIKACAĞINA EMİNİZ
Seçim sürecinde çalışmala-

rın devam ettiğini belirten Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, “Sürecin 
büyük bir kısmı tamamlandı ama 
malumunuz daha 31 ilçemiz var. 
Partimiz her zaman olduğu gibi 
çok yoğun ve geniş çalışmalar 
yürütüyor. Önce sahada anketler 
yapıldı. Sonra parti mensup-
larımızın katıldığı temayüller 
gerçekleştirildi. Sonra milletve-
killerimizin, bizlerin ve il ve ilçe 
başkanlarımızın görüşleri genel 
merkez tarafından alındı. Dün 
Cumhurbaşkanımız da ilan etti. 
Yarın kendisi Arjantin’e G20 
Zirvesi’ne katılım için yurt dışı 
seyahatine gidiyor. İlçe Belediye 
Başkanları için çalışmalar devam 
ediyor.  İnşallah Konya için çok 
hayırlı kararlar çıkacağına emi-
niz. Bugüne kadar görev yapan 
tüm başkanlarımıza teşekkür 
ediyoruz. Yeni görev alacak ar-
kadaşlarımıza da başarılar diliyo-
ruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Bu yılın 10 aylık diliminde 2 milyon 650 bin kullanıcı sayısıyla geçen yılın rekorunu kıran Konya İl 
Halk Kütüphanesi, Konya nüfusunun iki katından fazlasını ağırlıyor. Kütüphane 7/24 hizmet veriyor

Konya’yı okutuyor
Türkiye’de geçen yıl kullanıcı 

sayısında liderliği elinde bulundu-
ran ve okurlarına 7 gün 24 saat hiz-
met veren Konya İl Halk Kütüpha-
nesi’nde okurlar, günün her saatini 
okuyarak değerlendirebiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun 
(TÜİK) 2017 verilerine göre, Kon-
ya İl Halk Kütüphanesi, 2017’de 
2 milyon 459 bin 197 kullanıcı ile 
Türkiye genelinde birinci sırada yer 
aldı.

Şehir merkezindeki Kültür 
Park’ta modern binasında hizmeti-
ne devam eden kütüphane, ağus-
tos ayından itibaren 7 gün 24 saat 
hizmet vermeye başladı. Banka-
cısından emeklisine, çocuklardan 
üniversite öğrencisine kadar çok 
sayıda kullanıcıyı ağırlayan İl Halk 
Kütüphanesinde ziyaretçiler, gece-
nin ilerleyen saatlerine kadar kitap 
okuma fırsatı buluyor. Konferans ve 
sergi salonlarıyla da kültürel etkin-
liklere ev sahipliği yapan kütüpha-
ne, geçen yıl kent nüfusunun iki ka-
tından fazla kullanıcı sayısına ulaştı.

ANA SINIFINA GİDENDEN DE 
GELİYOR DOKTORA YAPAN DA
Konya Kültür ve Turizm Mü-

dürü Abdüssettar Yarar,  il merkezi 
ve ilçelerdeki kütüphane sayısı ba-
kımından Türkiye’de 5’inci sırada 
yer aldıklarını söyledi. Sayı itibarıyla 
öndeki kentlerden daha fazla oku-
yucuya hizmet verdiklerini belirten 
Yarar, şöyle konuştu: “Haftanın 7 
günü 24 saat hizmet vermeye de-
vam etmeyi önemsiyoruz. Günlük 
okuyucu profiline baktığımızda, 
ağırlıklı olarak gençler ve öğrenciler 
yer alıyor. Her yaştan ve meslekten 
insanlar burada kitap okuyup, ders 
çalışıyor. Bankacısından emeklisine 
kadar 7’den 70’e herkes halk kü-
tüphanelerimizden istifade ediyor. 
Anasınıfına giden öğrencilerden 
doktora yapanlara kadar pek çok 
arkadaşımız buralardan yararlan-
maktadır. Hatta üniversitelerdeki 
akademik personelin buralara sıkça 

gelerek çalışmaları için okuduğunu 
görmekteyiz. Bu kütüphaneler mil-

letindir. Milletin kütüphanelerini 
milletin hizmetine sunduk. İnşallah 
milletimizin yeni yetişen nesli bun-
dan en iyi şekilde istifade eder.”

Yarar, teknolojinin insan haya-
tına girmesiyle kitap okuma oran-
larının düştüğüne dikkati çekerek, 
kütüphanede okuma-araştırma ça-
lışmalarına gösterilen ilgiden mem-
nun olduğunu dile getirdi.
YIL SONU HEDEFİ 2 MİLYON 800 BİN

Günde yüzlerce okuyucunun 
kütüphaneden istifade ettiğini vur-
gulayan Yarar, şunları kaydetti: 
“Bu yılın 10 ayında 2 milyon 650 
bin ziyaretçiyle geçen yılın rekoru-

nu kırdık. Yıl sonunda yaklaşık 2 
milyon 800 bine yakın okuyucuyla 
yine Türkiye’de ilk sıraya yerleş-
meyi bekliyoruz. Bu kütüphane-
lerimizin fiziki imkanlarını en iyi 
duruma getirerek birçoğunda aynı 
hizmeti vermeyi amaçlamaktayız. 
Yaklaşık bir ay önce Akşehir Kütüp-
hanemizi 24 saat hizmet verecek 
şekilde ayarlamasını yaptık. İmkanı 
olan ilçelerimizde bu programı tat-
bik edeceğiz. Günün her saatinde 
okuyucularımızın kitapseverlerin, 
kütüphanemize rağbet etmeleri 
azmimizi daha da artırmaktadır. 
Kütüphanelerimiz sabahlara kadar 
kitap okumak ve ders çalışmak is-
teyenlere hizmet vermeyi sürdür-
mektedir.”     

Bankacı Hasan Gökçek ise kü-
tüphaneye her gün geldiğini ifade 
ederek, “Burası çok yoğun ancak 
sabah 09.00’da yer bulabildim. Kü-
tüphanenin 7 gün 24 açık olması 
çok faydalı oluyor. Sık sık geldiğim 
bir kütüphane, hiçbir eksiği de yok. 
Olabildiğince faydalanmaya çalışı-
yoruz. İş çıkışı geliyorum, gecenin 
ilerleyen saatlerine kadar buradan 
istifade edebiliyorum.” dedi. 
 n AA

Gençliği tehdit eden
bağımlılıkların karşısındayız

Yeşilay Konya Şubesi tarafın-
dan düzenlenen Yıllık Planlama 
ve Değerlendirme Toplantısında  
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Aydın Uygun, Karatay İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Büyük-
manav, Meram İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Arif Ertuğ,  Yeşilay 
Konya Şubesi Formatörleri ve 
Konya Şubesi Genç Yeşilay öğ-
rencileri biraraya geldi.  Yeşilay 
Konya Şubesini temsilen Başkan 
Yardımcısı Nevzat Yeğin, Şube 
Genel Sekreteri Dr. Öğretim 
Üyesi  Zeliha Üstün Argon, Yö-
netim Kurul Üyesi Dr. Mehmet 
Doğrul, Ömer Bardakcı ve Şube 
Personeli Gamze Yekebaşlı’nın 
da katılım gösterdiği toplantıda 
Konya Şube Başkanı Dr. Mev-
lüt Büyükhelvacıgil adına açılış 
konuşmasını yapan Nevzat  Ye-
ğin, geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimize yönelik önemli bir 
tehdit haline gelen bağımlılık 
yapan maddelerin toplumların 

en önemli sorunlarından birisi 
olduğunu, refah seviyesi daha 
da yüksek bir toplum yarata-
bilmek için, uyuşturucu başta 
olmak üzere bütün bağımlılık 
yapıcı maddelerle mücadelede 
kararlı olduklarını söyledi.

Yeşilay Konya Şubesi tarafın-
dan yapılan sunumda gerçekleş-
tirilen çalışmalar ve faaliyetler 
anlatıldı. Teknoloji Bağımlılığı, 
Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı 
Yaşam için  mücadelenin Kon-
ya’daki okulların tamamına yö-
nelik olarak ele alındığını belir-
ten şube yetkilileri, gençlerimize 
yönelik önemli bir tehdit haline 
gelen bağımlılık yapan madde-
lerin toplumların en önemli so-
runlarından birisi olduğunu, re-
fah seviyesi daha da yüksek bir 
topluma katkıda bulunabilmek 
amacı ile  bağımlılıkla mücade-
lede azimle çalıştıklarını ifade 
ettiler. 
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi öncülü-
ğünde hayata geçirilen Uluır-
mak Evleri’nde başvurular için 
son iki güne girilirken ön müra-

caatlar, 30 Kasım günü son bulu-
yor. Meram Belediye Başkanı Fat-

ma Toru, projenin Meram’ın 
en cazip bölgelerinden 

biri olan Uluırmak’ta 
ev sahibi olma ola-

nağı sağladığını ha-
tırlattı ve bu dev 

projede yer al-
mak isteyen 

h e r k e s i 
başvu-
r u d a 
bulun-
maya 
çağır-

dı.
Meram Belediyesi öncülüğünde 

kurulan Uluırmak Evleri Konut Yapı 
Kooperatifi başvuruları için son iki 
gün. 19 Kasım Pazartesi günü baş-
layan başvurular 30 Kasım Cuma 
günü son bulacak. Meram’ın en 
merkezi ve cazip bölgelerinden 
biri olan Uluırmak Mahallesinde 
ev sahibi olma fırsatı sunan pro-
jenin başvurularında Aymanas ve 
Aksinne Evlerinde olduğu gibi yine 
yoğunluk yaşanıyor. Meram’da 
ev sahibi olma hayali kuranlar, ön 
kayıt yaptırmak için Meram Bele-
diyesi’nde yoğunluk oluşturdu. Bu 
yoğunluk nedeni ile 1646 konuttan 
oluşan dev projede hak sahipleri, 
noter huzurunda gerçekleştirilecek 
kura ile belirlenecek.

‘EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN 
SON İKİ GÜN!’

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, bu dev projede yer almak is-
teyen herkese, fırsatı kaçırmamaları 
için yaptığı başvuru çağrısını yine-
ledi. Meram Belediyesi öncülüğün-
de Aymanas ve Aksinne Evlerinden 
sonra hayata geçirilen Uluırmak 
Evleri’ne de vatandaşların göster-
diği yoğun ilgi için teşekkür eden 
Başkan Fatma Toru, ön kayıtlar için 
son başvuru tarihinin 30 Kasım ol-
duğunu hatırlatarak, Meram’ın en 
merkezi ve en cazip yerlerinden biri 
olan Uluırmak Mahallesinde ev sa-
hibi olmak isteyenlerin bu tarihi ve 
fırsatı kaçırmamaları tavsiyesinde 
bulundu. Vatandaşların biraz daha 
rahat koşullarda ev sahibi olabil-

mesinin önünün açıldığını belirten 
Başkan Fatma Toru sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Dönüşüm çalışmaları-
mız kapsamında Küçük Aymanas 
Evleri ile başladığımız sürece Ak-
sinne Evleri ile devam ettik. Va-
tandaşlarımızın karşısına bu sefer 
de Uluırmak Evleri ile çıktık. Daha 
önceki iki projede hak kazanama-
yan vatandaşlarımıza bu proje ile 
konut sahibi olabilmeleri için uygun 
modeller ve çözümler sunuyoruz.”

BAŞKAN TORU; “MERAM 
BELEDİYESİ, 3 AY İÇİNDE 3 
BİN KONUTLUK DEV HAMLE 

GERÇEKLEŞTİRDİ”
Vatandaşların güvenle ev sahi-

bi olma hayallerini gerçekleştirmek 
adına hareket ettiklerini ifade eden 
Başkan Fatma Toru bu çerçevede 

Uluırmak Evleri ile birlikte son bir-
kaç aylık dönemde yaklaşık 3 bin 
konutu Meram’a kazandırdıklarını 
söyledi. Projenin tamamının 166,5 
m² ve 3+1 olduğu bilgisini veren 
Başkan Toru, sözlerini şöyle sürdür-
dü; “Projemizde 1650 araçlık kapalı 
otopark ve 320 araçlık açık otopark 
bulunuyor. 91 bine yakın bir arsa 
alanının 5 bin m²’si ticari alan. 32 
bin m² ise yeşil alan olarak projelen-
dirildi. Ödemeler ise peşinat 35.000 
TL, aylık taksitler 2.800 TL olarak 
belirlendi. Orta gelir grubunun kre-
diye ihtiyaç duymadan rahatlıkla ev 
sahibi olabileceği, modern mima-
rinin gereğinin yerine getirildiği, 
geleneksel yapımızda düşünülerek 
yapılan bu projeye herkesi davet 
ediyorum.”  n HABER MERKEZİ

Meram’ın Uluırmak Evleri için son iki gün!

Abdüssettar Yarar
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Enerjide verimliliğin hikayesi anlatıldı
KTO Karatay Üniversitesi ile 

Konya Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğü tarafından Birleş-
miş Milletler Kalkınma Program 
(UNDP Türkiye) iş birliğinde dü-
zenlenen “Sanayi İşletmelerinde 
Verimlilik Çalışmaları ve Başarı 
Hikayeleri” konferansı KTO Ka-
ratay Üniversitesinde yapıldı. 
‘KONYA İNOVASYON NOKTASIDIR’

Enerji verimliliğine vurgu 
yaparak, enerjiye ulaşmanın do-
ğal bir ihtiyaç olduğunu belirten 
Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, 
“Güvenli yaşamak için enerjiye 
ulaşmak en önemli ihtiyaçlar-
dan biridir. Verimlilik konusunda 
model fabrikalar ve katılımcı fir-
malarımızdan fikirler edineceğiz. 
Üniversiteler bilgi kaynağı olarak 
önem arz etmektedir. Bu konuda 
yapılan iş birliklerini de önemse-
mekteyiz. Şehrimiz ortak bir sa-
nayi kentidir. Konya; Ar-Ge tasa-
rım merkezleri, 1 milyon doların 

üzerine çıkan ihracatlar ile ino-
vasyon noktası konumunda bir 
şehirdir. Üniversite bünyesinde 
kuracağımız Akıllı Teknolojiler 
Merkezi de dijital dönüşümlere 
öncü olacaktır” ifadelerine yer 
verdi. 

Enerjinin dünya dengelerini 
şekillendirdiğini belirten Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik 
Uygulamaları Dairesi Başkanı Dr. 
Mustafa Kemal Akgül, “Her şeyi 
hazır hâlde görünce, hep var sa-
nıyorsunuz; algınız güçlendikçe, 
olumlu düşünceleriniz, rasyonel 
düşünceleriniz artıyor. Bilimin 
kapısı, bizim kültürümüzde yüce 
tutulmuştur. Unutmayın, insan-

dan değer aldınız, insana de-
ğer vereceksiniz. Bu dünyadaki 
her şey enerjinin kavgasıdır. Biz 
enerji için yaşıyoruz. Eğer ki biz 
sonsuz bir enerjiye sahip olsay-
dık, yaşadığımız birçok sorun bu-
gün olmayacaktı” dedi. 

‘VERİMLİLİK TOPLUMUN TÜM 
KESİMLERİNE YANSIMALIDIR’
Konya Bilim Sanayi Teknoloji 

İl Müdürü Uğur Özalır ise, verim-
liliğe yönelik KOSGEB destekleri 
konusunda katılımcıları bilgilen-
direrek, “Verimlilik konusu ha-
yatımızda önemlilik arz etmekte-
dir. Örnek olarak bakanlığımızın 
KOSGEB’e bağlı işletmelere des-
teği bulunmakta, model fabrika-
lar projesi yapılmaktadır. Verim-

lilik toplumun tüm kesimlerine 
yansımalıdır” şeklinde konuş-
tu.  Enerji verimliliğine dikkat 
çekmek amacıyla düzenlenen 
program, farklı sektörlerden ka-
tılımcıların başarı hikayelerini 
öğrencilerle paylaşması ile sona 
erdi. 

KOBİ’lere yönelik Model Fab-
rika Projesi ve Enerji Verimlilik 
Haftası etkinleri çerçevesinde 
düzenlenen programa, KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade, Konya Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ba-
bür Özçelik, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Verimlilik Uygulama-
ları Dairesi Başkanı Dr. Mustafa 
Kemal Akgül, Konya Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürü Uğur Öza-
lır, SGK Konya İl Müdürü Murat 
Mustafa Yavuz, sektör temsilcile-
ri ve öğrenciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Emniyet Müdürü Yaman, 
tecrübelerini paylaştı

Ilgın’da ilk defa Naht 
sanatı sergisi açıldı

Konya İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman, Selçuklu Çalışan 
Gençlik Merkezi tarafından haf-
talık düzenlenen “İşin Ehlinden” 
tecrübe paylaşım programına ko-
nuk oldu. 

Türkiye’de bir ilk olan ve ça-
lışan gençlerin eğitimden spora, 
sanattan kültüre birçok alanda 
kendilerini geliştirmesi için faali-
yetlerini yürüten ve gençler için 
bilginin kaynağı haline gelen Ali 
Okutan Çalışan Gençlik Merke-
zi düzenlediği “İşin Ehlinden” 
programıyla gençleri tecrübe ko-
nusunda da yetiştiriyor. Bu kap-
samda Konya İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman çalışan gençlerle 
tecrübe paylaşımında bulundu. 
Ali Okutan Selçuklu Çalışan 
Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen 
programa Konya İl Emniyet Mü-
dürü Şükrü Yaman’ın yanı sıra 
Selçuklu Kent Konseyi Başkanı 
Veli Vural ve çalışan gençlik mer-
kezi üyeleri katıldı. 

Türkiye’de sanayi gençliğine 
yönelik ilk ve örnek bir projelerin 
Selçuklu’‘da uygulandığını ifade 
eden Selçuklu Kent Konseyi Baş-

kanı Veli Vural, projelerin sana-
yi gençliğinin sosyal ve kültürel 
hayatına zenginlik kattığını ifade 
etti. 

‘KONYA GÜVENLİ BİR ŞEHİR’
Çalışan gençlere yönelik bir 

merkezde böyle bir çalışmaya 
şahit olduğu için duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Konya İl Em-
niyet Müdürü Şükrü Yaman, “Ça-
lışan gençler için böyle bir imkan 
sağlayan Selçuklu Belediyesine ve 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı Beye teşekkür edi-
yorum. Tecrübe paylaşımlarının 
gençlerimiz için yol gösterici ola-
cağına inanıyorum. Bizler Kon-
ya’nın emniyeti için tüm teşkilat 
mensuplarımızla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu çerçevede asa-
yişten, trafiğe kadar bütün dene-
timlerimiz gece gündüz devam 
ediyor. Konya çok hızlı gelişen bü-
yük bir şehrimiz ve tüm bunların 
yanında huzurlu bir şehir” dedi. 

Program Selçuklu Kent Kon-
seyi Başkanı Veli Vural tarafından 
Konya İl Emniyet Müdürü’ne he-
diye takdimi ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Ilgın’da ahşap naht sergisi açıl-
dı. Ilgın TOKİ Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Uygulama Ote-
li salonunda açılan sergi ile ilgili 
konuşan Okul Müdürü Feyzullah 
Özdemir, ahşap naht sanatının 
hat sanatıyla yazılmış olan yazının 
ahşaba özenle işlendiği bir sanat 
olduğunu söyledi. Yaklaşık bir ay-
dır bu serginin hazırlığı içerisinde 
olduklarını ifade eden Özdemir, 
şunları kaydetti: “Arkadaşlarımı-
zın amatörce başladığı bu ilgileri 
sergiye kadar uzandı. Ilgın’da bu 

sanat dalında ilk defa düzenlenen 
bu sergimiz sanatseverler tara-
fından oldukça ilgiyle karşılandı. 
Sergimizi gezen vatandaşlarımızın 
yeni kurs açılması talebi var. Bizde 
yetkililerimize bu durumu ilettik. 
Yakın zamanda bir kurs açılma-
sını bekliyoruz. Ben bu serginin 
açılmasında emek veren İbrahim 
Çoban, Ramazan Aşkın ve Murat 
Güzel’e teşekkür ederim.”  Sergi 2 
Aralık Pazartesi gününe kadar açık 
kalacak.
n AA

KSO meclisine konuk olan Vali Cüneyit Orhan Toprak, Konya’nın tarım ve hayvancılık ile ön plana çıkan bir 
şehir olarak bilindiğini ancak, şehre geldikten sonra gelişmiş bir sanayiye sahip olduğunu gördüğünü söyledi

Konya potansiyeliyle
öncü bir şehir oldu

Konya Valisi Cüneyit Or-
han Toprak, Konya Sanayi Oda-
sı (KSO)’nın Kasım ayı meclis 
toplantısına konuk oldu. Konya 
Sanayi Odası Kasım ayı meclis 
toplantısı Meclis Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil’in başkanlığın-
da gerçekleştirildi. Meclis top-
lantısının konuğu geçtiğimiz ay 
Konya Valiliği görevine atanan, 
Konya Valisi Cüneyit Orhan top-
rak oldu. 

‘KONYA İHRACATININ YÜZDE 
75’İNİ SANAYİ MAMULLERİ 

OLUŞTURUYOR’
Konya Valisi Cüneyit Orhan 

Toprak ve meclis üyelerine Kon-
ya ekonomisi hakkında bilgiler 
veren KSO Başkanı Memiş Kü-
tükcü, şehrin bu yılın ilk 10 ayın-
da 1 milyar 471 milyon 592 bin 
dolar ihracat gerçekleştirdiğini, 
yıl sonu hedeflerinin 1.8 milyar 
dolar olduğunu ifade etti. Kon-
ya’nın dış ticaret fazlası veren 
nadir şehirlerden birisi olduğu-
nu aktaran Kütükcü, Konya’nın 
üreten ve ihracat yapan bir şehir 
olduğunun altını çizerek, “Kon-
yamız bugün çok şükür üreten 
ve ihracat yapan bir sanayi şehri 
haline geldi. Şu anda ihracatı-
mızda birinci sırada makine ve 
aksamları, ikinci sırada otomotiv 
endüstrisi, üçüncü sırada hubu-
bat, bakliyat, yağlı tohumlar ve 
mamulleri yer alıyor. Yine Konya 
ihracatının yüzde 75’ini sanayi 
mamulleri oluştururken, yüzde 
22,78’ini tarım ürünleri, yüzde 
2,70’ini de madencilik sektörü 
oluşturuyor. Yani Konya artık net 
bir sanayi şehri” diye konuştu. 

‘KSO, KÜRESEL PROJELER 
ÜRETEN DEV BİR AKTÖR’

Sunumunda Konya Sanayi 
Odası’nın faaliyetleri hakkında 
da bilgi veren Başkan Kütükcü, 
Konya Sanayi Odası’nın sanayi-
nin gelişmesi için 44 yıldır hiz-
met verdiğini ve küresel projeler 
ürettiğini kaydetti. 2005 yılından 
bu yana KSO bünyesinde 38 pro-
jenin hayata geçirildiğini akta-
ran Kütükcü, “2005 yılından bu 
yana; başta Avrupa İşletmeler 
Ağı ve Konya AB Bilgi Merkezi 
olmak üzere, iş geliştirme, eği-
tim, rekabetçiliği geliştirme, kü-
melenme, teknoloji geliştirme, 
mesleki yeterlilik gibi konularda 
38 proje hayata geçirdik. Bu pro-
jelerle Konya’ya AB, Ticaret Ba-
kanlığı, MEVKA, Avrupa Odalar 
Birliği gibi çeşitli fonlardan yak-
laşık 4.5 milyon Euro, 5.4 milyon 
dolar ve 76 milyon TL kaynak 
sağladık. Şu anda da 5 tane pro-
jemiz devam ediyor” ifadelerini 
kullandı. 

‘186 ÜLKEYE YAPILAN İHRACAT 
BÜYÜK GURUR VERİCİ’ 

Konya Sanayi Odası meclisi-
ne konuk olarak, sanayicilerle bir 
araya gelen Konya Valisi Cüneyit 

Orhan Toprak da, Konya’nın ta-
rım ve hayvancılık ile ön plana 
çıkan bir şehir olarak bilindiğini 
ancak, şehre geldikten sonra ge-
lişmiş bir sanayiye sahip olduğu-
nu gördüğünü söyledi. Konyalı 
sanayicilerin 186 ülkeye ihracat 
yapmasından büyük gurur duy-
duğunu belirten Vali Toprak, 
“Konyamızı sadece ülkemizde 
değil, uluslararası ticaret alanın-
da da başarı ile temsil eden iş 
adamlarımızla bir araya gelmek 
benim için çok önemli ve heye-
can verici. Rakamlar gerçekten 

çok büyük ümit vaat ediyor. Sa-
nayicilerimizin 186 ülkeye ihra-
cat yapması, bir vatandaş olarak 
beni gururlandırdı. Ayrıca Vali 
olarak bunları duymak, burada 
sizlerle görevde bulunmak bam-
başka bir onur vesilesi benim 
için. Bu devirde ülkelerin büyü-
mesi, gelişmesi, söz sahibi olma-
sı bu tür faaliyetlere bağlı” dedi. 

‘KONYA, TÜRKİYE’YE ÖRNEK 
OLACAK’

Konyalı girişimcilerin Türki-
ye’ye örnek olacağını, toplu bir 
kalkınma ile dünyada söz sahibi 

olunacağını bildiren Vali Toprak, 
“9 organize sanayi bölgemiz, 
müteşebbis ruhumuz, Sanayi 
Odamızın projeleriyle, yetenekli 
iş adamlarımızla ve devletimi-
zin de desteği ile önümüzdeki 
5-10 yıl içinde Konya’mız, daha 
da gelişecek. Toplu bir kalkınma 
ile dünyada çok daha sözü geçen 
muasır medeniyetler seviyesini 
sadece sözle değil, uygulama ile 
hayata geçiren bir çalışmanın 
öncüsü olacağız” ifadelerini kul-
landı.
n HABER MERKEZİ

Cüneyit Orhan ToprakMemiş Kütükcü
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Türk Eğitim-Sen’den
emekli öğretmenlere plaket

Türk Eğitim-Sen Konya 1 nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ataı ve yöne-
tim kurulu üyeleri, Türk eğitimine 
uzun yıllar emek vererek emekli 
olma hakkını elde eden üyelerine 
organize ettiği bir programla te-
şekkür plaketi takdim etti. Tören 
öncesi bir konuşma yapan Türk 
Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube 
Başkanı Tanfer Ata, “Uzun yıllar 
Türk Eğitimine verdiğiniz özverili 
çalışmalarınızdan dolayı ve sen-
dikamıza verdiğiniz güçten dolayı 
sizlere sendikam adına teşekkür 
ediyorum. Bugüne kadar yaptı-
ğınız hizmetlerde geleceğimizin 
teminatı olan gençlerimize en iyi 
şekilde yetiştirme ve vatan, millet 
aşkını verdiğinizi çok iyi biliyorum. 

Emekli olan 15 üye arkadaşımı-
za emeklilik hayatlarında sağlık, 
sıhhat ve başarılar diliyorum” 
dedi. Protokol konuşmaların ar-
dından Türk Eğitim-Sen Konya 1 
Nolu Şube Başkanlığı üyesi olan 
15 emekli öğretmene, programa 
katılan yönetim kurulu üyeleri ta-
rafından teşekkür plaket takdim 
edildi. Emekli öğretmenler ise 
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanlığının bu anlamlı tö-
reni yaparak hatırlandıklarını için 
teşekkür ederken, bu programın 
Milli Eğitim Bakanlığı ve yetkilileri 
tarafından yapılmasını beklerdik” 
dediler. Plaket programı yenilen 
akşam yemeğiyle son buldu
n HABER MERKEZİ

45 yıl önceki mezunlardan 
öğretmenlerine ziyaret

Konya Alâeddin İlkokulunda 
görev yaptığı sırada 1973 yılında 
ilk ve 1995 yılında son mezun et-
tikleri öğrencileri Mustafa Kaymak, 
Bayram Uvat, Nail Atmaca, Osman 
Akyol, Yusuf Demirel, Mehmet 
Karabacak, Sadık Demirel, Özkan 
Onay, Mehmet Ay, Ercan Şeker ve 
Mehmet Emin Bozkuş’tan oluşan 
grup Uzun yıllardır MS rahatsızlığı 
ile mücadele eden öğretmenleri 
Vahide Dursun’u 24 Kasım Öğret-
menler günü münasebetiyle evin-
de ziyaret ederek ahde vefalarını 
gösterdi, öğretmenlerine moral 
verdi. Ziyarette bulunan mezun 

öğrenciler adına konuşan Mustafa 
Kaymak, “Sevgili ilkokul öğretme-
nimiz Vahide Dursun’u hayatımız 
boyunca unutmadık ve unutmaya-
cağız. Bizlerin eğitiminde katkının 
çok büyük olduğu kanısındayız. Biz 
arkadaşları bir araya gelerek uzun 
yıllardın MS rahatsızlıyla mücadele 
eden Vahide Dursun öğretmenimi-
zi 24 Kasım Öğretmenler gününde 
ziyaret ettik. Hem biz öğrencileri, 
hemde değerli öğretmenizi mutlu 
oldu ve moral kazanmıştır. Bundan 
sonra öğretmenimizin her konu da 
yanında olacağız” dedi. 
n HABER MERKEZİ

HİSDER’de düzenlenen ‘Tarihi İlçemiz Karapınar’ programında konuşan Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, “Ka-
rapınar, önümüzdeki yıl kurulacak Güneş Enerjisi ve Kömür Termik Santralleri ile Türkiye’nin enerji üssü olacak” dedi

Karapınar enerji üssü olacak
Hikmet İlim ve Sanat Derne-

ği’nin Pazartesi Sohbetleri’nde Ka-
rapınar’ın dünü, bugünü ve gele-
ceği konuşuldu. Karapınar Belediye 
Başkanı Mehmet Yaka, göreve gel-
diği günden bu tarafa ilçeye yaptığı 
icraatları ile yapacağı hizmetler ve 
projeler hakkında bilgi verdi. Suyun 
gelmesiyle birlikte Karapınar’da 
hayatın da değiştiğini belirten baş-
kan Mehmet Yaka, “Karapınar, 
1950’lere kadar rüzgâr erozyonuyla 
beraber olduğu yerden taşınması 
gündeme gelen bir Karapınar iken 
erozyonla mücadeleyle birlikte bu 
şehrin yerinde ikâme etmesini sağ-
layan bir olgu oldu” dedi.

Yeni Büyükşehir Yasası ile bir-
likte 49 bin 600 nüfusu, 4 belde, 
14 köy ve 24’ü merkezde olmak 
üzere 42 mahalleyle beraber Kara-
pınar’da 230’un üzerinde yayla ol-
duğunu söyleyen başkan Yaka, bu 
özelliğiyle Karapınar’ın tarımın ve 
hayvancılığın merkezi haline gel-
diğini ifade etti. İstanbul’da açılan 
Konya Tanıtım Günleri’nde açılan 
stantta, Karapınar’ın tanıtımını ya-
parak misafirlere koyun yoğurdun-
dan yapılmış ayran ikram edildiğini 
dile getiren Yaka, yılda üretilen 400 
bin ton mısır, 380 bin adet küçük-
baş hayvan sayısıyla ilçe bazında 
tarım ve hayvancılıkta söz sahibi 
olduklarını söyledi.
KARAPINAR ENERJİ ÜSSÜ OLACAK

Allah’ın Karapınar’a yerüstün-
de güneş ve yeraltında kömür gibi 
zengin kaynaklar verdiğine dikka-
ti çeken Yaka, “Bizim ekonomik 

olarak ana kaynağımız tarım, hay-
vancılık ve enerjidir. Özel Enerji 
İhtisas Bölgesi olarak 6 bin hektar 
alanda kurulan ve 600 bin haneye 
yetecek kadar 1000 megawatt’lık 
enerji üretecek olan Güneş Ener-
jisi Santralı kurulması çalışmaları 
son aşamaya geldi. 2019’da bu 
santralın kurulmasına başlanılacak. 
Şehre 20km. uzaklıkta olan Ayran-
cı-Karapınar sınırına yakın bölgede 
bulunan 1,83 milyar ton kömür 
rezervini önümüzdeki sene içeri-
sinde kurulması düşünülen Kömür 
Termik Santralı kurulması çalışma-
ları ise devam ediyor. Bu iki termik 
santralle birlikte Karapınar, Türki-
ye’nin enerji üssü olacaktır. Hede-
fimiz ise tarımda, hayvancılıkta ve 

enerjide ilçemizi kalkındırmaktır” 
dedi.

Türkiye’nin enerji merkezi ol-
mayı hedefleyen bir ilçe olarak göç 
alabileceklerini de ifade eden Yaka, 
belediyeciliğin ekip işi olduğunu 
belirterek şunları söyledi: “Karapı-
nar’ı gelecekte 50 yılına hazırlama-
lıyız. Belediyecilik artık değişiyor. 
Önce proje üretmelisiniz, sonra 
kaynak bularak hayata geçirmelisi-
niz. Çözüm üretecek ve dert dinle-
yeceksiniz. Belediyecilik ekip işidir. 
Ekibiniz olmazsa bunları yapamaz-
sınız. Meke Gölü ile Acı Göl’ü turiz-
me kazandırılması için çalışmalar 
yapıyoruz. 36 dekarlık bir alana 15 
Temmuz Millet Bahçesi yapacağız. 
Üç büyük höyükte arkeolojik kazı 

çalışmaları başlanacak.”
KONYA’NIN DOĞUYA AÇILAN 

PENCERESİ
Ahmet Keleşoğlu Kültür Mer-

kezi’nde gerçekleştirilen tanıtım 
programında konuşan Konya Ka-
rapınarlılar Derneği (KARDER) Yö-
netim Kurulu Başkanı Fikret Danış, 
derneğin 1982 yılında kurulduğu-
nu belirterek programı düzenleyen 
HİSDER yöneticilerine teşekkür 
etti. Emekli öğretmen Adem Zen-
gin ise, Karapınar tarihini anlattı. 
Karapınar’ın tarihinin M.Ö. 3000’li 
yıllarına kadar dayandığını belirten 
Zengin, Yavuz Sultan Selim’in Mısır 
seferine kadar sürekli yer değiştiren 
Karapınar’ın eski adının “Sultaniye” 
olduğunu ve 1934’de belediye ka-

rarıyla “Karapınar” ismini aldığını, 
1868’de belediyelik olduktan sonra 

1882’de belediye başkanı atandığı-
nı söyledi.

“Karapınar, Konya’nın doğuya 
açılan penceresidir” diyen Zengin, 
1873, 1949, 1959’da ilçede kıtlık 
dönemlerinde göçler yaşandığını ve 
240’ın üzerinde obruk bulunduğu-
nu, 1948’e kadar Meke Gölü tuz-
lasından tuz elde edildiğini ve Os-
manlı döneminde Karapınar’da üç 
medrese olduğunu belirterek meş-
hur Karapınar Tülü Halıları’ndan 
bahsetti. Zengin, sözlerine “Birlik 
ve beraberlik içinde olalım” diye-
rek son verdi. Tanıtım programı 
konuşmacılara HİSDER’in teşekkür 
plaketi takdiminden sonra Kur’an 
tilaveti ve toplu hatıra fotoğrafı çe-
kimiyle sona erdi. n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Beyşehir Gölü 
Milli Parkı ile Kızıldağ Milli Par-
kı sınırlarının değiştirilmesi ka-
rarının Resmi Gazete’de yayın-
landığını söyledi.

Özaltun, konuyla ilgili ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, 
sınır değişiklikleri kararının, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından onaylandık-
tan sonra Resmi Gazete’nin bu-

günkü sayısında yayınlanarak 
yürürlüğe girdiğini belirtti.

Beyşehir Gölü bünyesindeki 
milli parkların sınır değişikliği-
nin Beyşehir ve göl çevresinde 
yaşayan vatandaşların yıllardır 
beklediği bir konu olduğunu 
ifade eden Özaltun, şunları kay-
detti. “Mevcut milli parkın göl 
çevresinde yaşam süren bölge 
insanına yaşattığı pek çok mağ-
duriyet vardı. Bugüne kadar göle 

kıyısı olan hangi yerleşim mer-
kezine gittiysek milli parkla ala-
kalı yaşanılan birçok sorun bize 
iletildi. Kuşluca Mahallemizdeki 
vatandaşımız evinin çatısını ta-
mir edemiyordu. Yeşildağ’daki 
vatandaşımız ahır ve besi damı 
yapmak istiyordu, yapamıyordu. 
Beyşehir Gölü tek ama bu göl 
üzerinde iki tane milli park var. 
Birisi Beyşehir Gölü Milli Parkı, 
diğeri de Kızıldağ Milli Parkı idi. 

Hedefimiz milli parkı tamamen 
kaldırmak değil, belli alanlarda, 
yerleşik alanlardaki milli park 
alanlarının daraltılmasıydı. Ya-
pılan çalışma  Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığımız tarafından 
Cumhurbaşkanımızın onayına 
sunuldu ve onaylandı. Allah 
kendisinden razı olsun. İnşallah 
Beyşehir bir prangasından daha 
kurtulmuş oldu.”
n AA

Beyşehir Milli
Parkı’nın sınırı değişti

Mehmet Yaka



Aksaray’da bir apartman da-
iresinde çıkan yangın paniğe se-
bep oldu. Yangın, itfaiye ekiple-
rinin müdahalesi ile söndürüldü. 
Yangın, sabaha karşı Yunus Emre 
Mahallesi 7061 Sokakta bulunan 
5 katlı Yunus Emre Apartmanının 
2. katındaki dairede çıktı. Edinilen 
bilgiye göre, Meryem K’nin kiracı 
olarak oturduğu daireden duman 
çıktığını fark eden apartman sa-
kinleri durumu itfaiye ve polise 
bildirdi. Meryem K. komşuların 

yardımıyla evden çıkarken, ihbar 
üzerine kısa sürede adrese gelen 
itfaiye ekipleri yangına müda-
hale etti. İtfaiye ve polis ekipleri 
apartmanı her ihtimale karşı tah-
liye etti. Kapıları tek tek çalarak 
vatandaşları uyandıran ekipler 
binayı komple boşaltılırken, yan-
gın yaklaşık 1 saat süren çalışma 
sonucu söndürülebildi. İtfaiye ve 
polis ekipleri yangının çıkış sebe-
biyle ilgili inceleme başlattı.
n İHA

Yalıhüyük Belediye Başkanı 
Hasan Koçer, yaptığı açıklamada, 
ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki 
Gölcük Yaylasın’da kışın kimsenin 
kalmadığını söyledi. Kışın zor geç-
tiği yaylada kalan köpeklerin yiye-
cek sıkıntısı çektiğini ifade eden 
Başkan Koçer, şunları kaydetti: 
“Kış mevsimine girilmesi ile Göl-
cük Yaylamızda hiç kimse kalma-

dı. Burada bulanan köpekler adeta 
bekçilik yapıyor. Belediye olarak 
her yıl onlara yiyecek götürüyoruz. 
Kış aylarında buraya 3 metre kar 
yağıyor. O zamanda bu yiyecek 
yardımını yapacağız. Ayrıca doğa-
da bulanan hayvanlar da bu yiye-
ceklerden faydalanıyor. Personeli-
mizi görevlendirdik düzenli olarak 
yiyecek götürüyorlar.”  n AA
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Konya’da damak lezzetine düş-
kün olanların bir tattığı zaman bir 
daha yemek istediği, Konya’dan 
Türkiye’nin dört bir yanına kargo 
ile gönderilen etliekmeğe, Sivas 
rakip çıkmış ve etliekmeği sahip-
lenmeye çalışmıştı. Sivaslılar, et-
liekmeğin kendilerine ait olduğunu 
ısrarla savunuyor. 

Sivas’ta yemek denildiği zaman 
akıllara ilk gelen yemek çeşitlerin-
den etliekmek, Konya ile rekabetini 
sürdürüyor. Konya’nın etliekmek 
konusunda meşhur olduğu herkes 
tarafından bilinse de, bu lezzeti Si-
vas’ta tadan bir daha vazgeçemi-
yor. Sivas’ın etliekmeğin tescillen-
mesi için çalışma başlatmasıyla iki 
il asında etliekmek tartışması yeni-
den alevlendi. İki ilde etliekmeğin 
kendilerinin olduğu iddia ederken 
halk arasında etli pide olarak bili-
nen etliekmeği en iyi kendilerinin 
pişirdiğini söylüyor. Konya’daki 
etliekmek kuzu etinden yapılırken, 
Sivas’ta ise etliekmek dana etinden 
yapılıyor. Lezzetiyle damaklarda 

eşsiz bir tat bırakan etliekmek için 
Konya’nın 2017 yılında coğrafi işa-

ret belgesi alarak etliekmeği tescil-
lediği biliniyor. 

‘LEZZET FARKLARI VAR’
Sivas’ta uzun yıllardır etliek-

mek pişiren fırın ustası Ramazan 
Demirhan, “Etliekmeği Sivas ola-
rak biliyoruz. Konya’nın da meşhur 
diyorlar ama yörelere göre değişi-
yor. Lezzet farkları var. Ama bizim 
etliekmeğimiz daha güzel. Konya-
lılar bile gelip buradan etliekmek 
götürüyor. Sivas’ın etliekmeğinin 
hamuru mayalı, Konya’nın ki ma-
yasız hamurdan yapılıyor. Herkesin 
kattığı baharatları özel şeyleri fark-
lıdır. Sivas’ın baharatı, malzemesi, 
odun ateşinde pişirilmesi özellikle 
kara ocakta pişmesi lezzetini farklı 
kılıyor. Sivas’taki etliekmeğin lez-
zetinin sadece dana etinden olması, 
koyun etinden pek güzel olmuyor” 
dedi. 

Etliekmeğin lezzetinden vazge-
çemediğini söyleyen Sadık Günay 
ise, “Etliekmek Sivas’ın meşhur-
dur. Ben Konya’da da yedim etliek-
meği ama buranın tadını bulama-
dım” diye konuştu.
n İHA

HABER 

FETÖ’ye finans desteği sağladığı iddia edilen 6 şahıs gözaltında 
Konya’da polisin düzenlediği FETÖ/PDY ope-

rasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin ifadele-
ri doğrultusunda örgüte finans desteği sağladığı 
iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı, 3 kişinin ise 
yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

Edinilen bilgilere göre, Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY örgütüne üye 
olmak suçundan daha önce düzenlenen operas-
yonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğ-
rultusunda örgüt talimatı ile Bank Asya’ya para 
yatırarak örgüte finansal destek sağladığı iddia 
edilen 9 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 
Örgütün finansal yapılanmasına ilişkin soruşturma 
kapsamında belirlenen 9 şüphelinin yakalanması 
için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde 9 adrese eş 
zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 
şahıs gözaltına alınırken, adreslerinde bulunama-
yan 3 kişinin yakalanması için de çalışmaların sür-
düğü öğrenildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli ise 
ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
n İHA

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör ör-
gütüne yönelik, 21-27 Kasım tarihleri 
arasında ülke genelinde emniyet ve jan-
darma birimlerince düzenlenen toplam 
480 operasyonda, 544 kişinin gözaltına 
alındığını açıkladı. 

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı 
açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü-
ne yönelik, 21-27 Kasım tarihleri arasın-
da ülke genelinde emniyet ve jandarma 
birimlerince düzenlenen 480 operas-
yonda Denizli’de 3, Batman’da 4, Şanlı-
urfa’da 34, Ankara’da 24, Kayseri’de 2, 
Adana’da 16, Antalya’da 7, Gaziantep’te 
9, İstanbul’da 36, Iğdır’da 8, Van’da 42, 
Bursa’da 14, İzmir’de 23, Siirt’te 13, 
Kars’ta 9, Eskişehir’de 4, Balıkesir’de 2, 
Aydın’da 6, Adıyaman’da 1, Erzincan’da 
1, Ağrı’da 49, Konya’da 7, Bingöl’de 4, 
Kocaeli’de 7, Mardin 27, Elazığ’da 4, Te-
kirdağ’da 3, Hakkari’de 14, Yalova’da 1, 
Rize’de 1, Şırnak’ta 52, Ardahan’da 1, 
Malatya’da 7, Zonguldak’ta 1, Manisa’da 
4, Muş’ta 23, Bitlis’te 2, Diyarbakır’da 
58, Mersin’de 20, Tunceli’de 1 olmak 
üzere toplam 544 kişi gözaltına alındı.
n İHA

Konya’nın meşhur etliekmeğine rakip çıkan Sivas, ısrarla etliekmeğin patentini almaya çalışıyor. 
Sivaslılar, lezzet farkı olduğunu ve kendi etliekmeklerinin daha lezzetli olduğunu iddia ediyor

Sivas, ısrarla
etliekmeği istiyor!

Apartmanda yangın
paniği yaşandı

Yayladaki hayvanlar
aç bırakılmıyor

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
29 Kasım 2018 Perşembe  • Yıl: 11 • Sayı: 3505

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY

Terör örgütüne büyük darbe: 544 gözaltı 
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Öğrencilerden öğretmenlerine sıra dışı sürpriz
Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Li-

sesi’nden 2014 yılında mezun olan 12-C 
şubesi öğrencileri, eski öğretmenlerinin 
öğretmenler gününü alışılmışın dışında 
bir organizasyonla kutladı. Öğretmenler 
Günü için hazırladıkları pankarta “Bu Kalp 
Sizi Unutur Mu?” yazdıran 2014 yılı 12-C 
öğrencileri önce pankart ile Sille, Akyokuş, 
Mevlana gibi farklı mekanlarda fotoğraf 
çektirdi, sonrasında ise geçtiğimiz Pazartesi 
günü sabahında hocalarına beklemedikleri 
bir sürpriz yaptı. İstiklal Marşı okunmadan 
önce mezun öğrencilerden Ömer Sağlam, 
duygusal bir konuşma ile haziruna seslen-
di. Sonrasında ise hazırlanan pankart lise-
nin camlarından aşağı sarkıtıldı. Bu sürpriz 
karşısında öğretmenler şaşkınlıklarını giz-
leyemezken zaman zaman duygusal anla-
rın da yaşandığı gözlemlendi. Öğretmen-
ler, bu güzel sürprizden dolayı mezun olan 
öğrencilerine teşekkür etti.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Selçuk, Sfax Üniversitesi’yle
işbirliği anlaşması imzaladı

Hadim’de Öğretmenler
Günü etkinlikleri yapıldı

Selçuk Üniversitesi ile Tunus 
Sfax Üniversitesi arasında Mevlana 
programı çerçevesinde bilimsel de-
ğişim ve çalışmalar yapmak üzere 
işbirliği protokolü imzalandı. Sel-
çuk Üniversitesi adına Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka ile 
Sfax Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Abdelwahed Mokni tarafından im-
zalanan anlaşmada İslam ülkeleri 
ile bilimsel birlikteliğin arttırılması 
hedefleniyor.  Bir dizi ziyaret ve iş-
birliği görüşmeleri gerçekleştirmek 
üzere Tunus’a giden Selçuk Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Okka ile Proje Geliştirme 
ve Yönetimi Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Recai 
Kuş, Tunus Sfax Üniversitesi’ni de 
ziyaret etti. Selçuk  Üniversitesi he-
yeti, Rektör Prof. Dr. Abdelwahed 
Mokni ve Sfax Yüksek Güzel Sa-
natlar Enstitüsü Müdiresi Doç. Dr. 
Iqbel Charfi tarafından karşılandı.  
İki üniversite arasında bilimsel de-
ğişim ve çalışmalar yapmak üzere 
İşbirliği Protokolü’nün de imzalan-
dığı törende “International Confe-
rence on Teaching Art, Design and 
Media” konferansına katılımcı ola-
rak Tunus’ta bulunan bilim insan-
ları da hazır bulundu.  Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Sfax Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Abdelwahed Mokni, “Aralık ayı 
içerisinde Selçuk Üniversitesini ve 

Selçuklu Şehri Konya’yı üniversi-
temizden bir heyetle ziyaret ede-
ceğiz. Bunun için çok mutluyum. 
İmzalanan bu protokolle işbirliği-
nin artarak devam edeceğine ina-
nıyorum.” dedi. Selçuk Üniversitesi 
olarak uluslararası işbirliği anlaş-
malarına önem verdiklerini ifade 
eden Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, 
“Türkiye’nin en köklü üniversite-
lerinden biri olan Selçuk Üniver-
sitesi, gerek fiziki yapısı gerekse 
öğrenci potansiyeliyle ülkemizin 
önde gelen üniversiteleri arasında 
yer almaktadır. Bu kapsamda üni-
versite olarak uluslararası düzey-
deki işbirliği anlaşmalarına büyük 
önem vermekteyiz. Özellikle İslam 
ülkeleriyle imzalanan anlaşmaların 
bilimsel birlikteliğimize önemli kat-
kı sağlayacağına inanıyorum” diye 
konuştu.

Ziyaret sonunda Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, 
Rektör Prof. Dr. AbdelwahedMok-
ni’ye hediye takdiminde bulundu. 
Ayrıca Selçuk Üniversitesi’ni tem-
silen ‘Uluslararası Sanat, Tasarım 
ve Medya Öğretimi Konferans’ında 
katılan Güzel Sanatlar Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlham En-
veroğlu,“Gelenekten Çağdaşlığa” 
isimli resim sergisiyle sanatsever-
lerle buluştu. 
n HABER MERKEZİ 

Eğitimde geleceği kuşatan, seçkin, lider ve farklı bir kurum olmak amacıyla çalışmalarını sürdü-
ren Boğaziçi Koleji, mutlu, başarılı, sağlıklı, ilkeli, dürüst, özgüvenli, yeniliğe açık nesiller yetiştiriyor

Boğaziçi nitelikli
nesiller yetiştirecek

Butik okul ile öğrencilerin aka-
demik başarısının yükseltilmesi ile 
birlikte, öğrencileri her türlü tanı-
ma imkânı sunan Boğaziçi,  mutlu, 
başarılı, sağlıklı, ilkeli, dürüst, öz-
güvenli, öğrenmeye ve yeniliklere 
açık, yaratıcı, eleştirel düşünebilen, 
milli ve manevi değerleri özüm-
semiş, farlılıkları zenginlik olarak 
gören, Atatürk ilke ve devrimlerini 
içselleştirmiş bireyler yetiştirmek 
için çalışmalarına aralıksız sürdürü-
yor.  Boğaziçi Koleji bünyesinde ça-
lışan öğretmenlerin öğrencilere en 
iyi eğitimi vermek için çalıştıklarına 
dikkat çeken Boğaziçi Koleji Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mevlüt Göktürk, 
“Yani bin – bin5 00 kişilik okullarda 
bir öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısı 16-17 iken. Bizim okulumuz-
da geçen yıl öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısı 3.9 idi. Bu yıl ise Kuru-
mumuzda 5 öğrenciye 1 öğretmen 
düşüyor.  Öğretmen arkadaşlarımız-
da öğrencilerimize en iyi verebilmek 
için azım ve kararlılık ile çalışıyor” 
dedi. Konya’nın ilk ve tek butik or-
taokulu olarak öğrenciler ile bire bir 
ilgilendiklerine dikkat çeken Boğazi-
çi Koleji İşletme Müdürü ve Psikolog 
Umut Çetin, “Uzun süreden itiba-
ren butik okul projesi aklımızda idi. 
Amacımız Konya’nın ilk ve tek butik 
ortaokulu olmak. Ancak farkındalık 
yaratabilmek için butik bir okul ha-
yalimiz var idi. Bunu gerçekleştir-
dik” dedi. 
AMACIMIZ SEÇKİN, LİDER VE FARKLI 

BİR KURUM OLMAK 
Konya Boğaziçi Koleji hakkında 

bilgi veren Boğaziçi Eğitim Kurum-
ları Yönetim Kurulu Başkanı Mev-
lüt Göktürk,  “Eğitim dünyasındaki 
değişiklikleri yakından takip ederek 
öğrencilerine ideal eğitim koşulları 
sağlamayı, Atatürk ilke ve inkılâp-
larına bağlı, milli ve manevi değer-
lerine sahip çıkan, öz güven sahibi 
bireyler yetiştirmek amacıyla 20 yıl 
öncesinde dershanecilik ile başlayan 
eğitim serüvenimiz 2015 yılında 
Temel Lise, Üniversite Hazırlık Kur-
su ve Özel Öğretim Kursu ile hızla 
devam etti. 2017 yılında ise Konya’ 
da bir ilk olan butik ortaokul ile ‘’Her 
çocuk özeldir.’’ düşüncesinden ha-
reketle Konyalı öğrencilerimizin ve 
velilerin hizmetinizdeyiz.  Mutlu, 
başarılı, sağlıklı, ilkeli, dürüst, özgü-
venli, öğrenmeye ve yeniliklere açık, 
yaratıcı, eleştirel düşünebilen, milli 
ve manevi değerleri özümsemiş, 

farlılıkları zenginlik olarak gören, 
Atatürk ilke ve devrimlerini içselleş-
tirmiş bireyler yetiştirmek en büyük 
hedefimiz. Amacımız eğitimde , ge-
leceği kuşatan, seçkin, lider ve farklı 
bir kurum olmaktır” ifadelerini kul-
landı.

Boğaziçi Koleji bünyesinde ça-
lışan öğretmenlerin öğrencilere en 
iyi eğitimi vermek için çalıştıklarına 
dikkat çeken Göktürk, “ Yani bin – 
bin500 kişilik okullarda bir öğret-
men başına düşen öğrenci sayısı 16-
17 iken. Bizim okulumuzda geçen 
yıl öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısı 3.9 idi. Bu yıl ise Kurumu-
muzda 5 öğrenciye 1 öğretmen dü-
şüyor.  Öğretmen arkadaşlarımızda 
öğrencilerimize en iyi verebilmek 
için azım ve kararlılık ile çalışıyor. 
Öğrencilerimize tek tek göstermiş 
olduğumuz ilgi öğrencinin akade-
mik başarısına katkı sağlıyor.  Butik 
olmanın başka bir avantajı ise spo-
ra, müziğe, resime ya da teknoloji-
ye yatkın olan öğrencilerimizi tespit 
ederek bu öğrencilerimizi kulüplere 
yönlendiriyoruz. Amacımız oku-
lumuzdan mezun olan öğrencinin 
hem becerisini ortaya çıkarmak, 
hem de akademik başarısını yük-
seltmek için çalışıyoruz.  Okulumuz-
dan mezun olan öğrencimiz ve ailesi 
Boğaziçi bize bunu kazandırdı ya da 
bu yönümüzü tespit etmemize katkı 
sağladı gibi söylemlerde bulunması 
ve kazanımlar ile mezun olması te-
mel hedefimiz.  Diğer okullara göre 
çok güçlü bir PDR’miz var. Resim 
pedogoumuz var. Psikologumuz 
var. Rehber öğretmenlerimiz var.  
Öğrencilerimize ve velilerimize so-
runlarına ufak dokunuşlar ile sorun-
ları çözüyoruz.  Okulumuzda her öğ-
rencinin bire bir bütün özellikleri ile 
tanıdığı bilindiği bir aile ortamı hali-
ne getirmek en büyük temel amacı-
mız.  Velilerimizin okulumuza,  öğ-

retmenlerimize ilgisi oldukça yoğun. 
Eğitimlerimizden ve hizmetlerimiz-
den oldukça memnunlar. Öğrencile-
rimiz okulumuza severek geliyorlar. 
Güzel kalpli öğretmenler ile çalışıyo-
ruz. Sayımızın az da olması bizlerin 
işini rahatlatıyor. Öğretmenlerimiz 
sürekli velilerimiz ile iletişim halin-
de.  Kurum olarak öğrencilerimizin 
spordan sanata ve akademik başa-
rılarına katkı sağlıyoruz. Öğrencile-
rimiz ödevlerin yüzde yetmişini ya-
parak evlerine gitmiş oluyor. Bunun 
sayesinde veli üzerindeki yük büyük 
ölçüde azalmış oluyor” dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZ İLE BİRE BİR 
İLGİLENİYORUZ

Konya’nın ilk ve tek butik ortao-
kulu olarak öğrenciler ile bire bir il-
gilendiklerine dikkat çeken Boğaziçi 
Koleji İşletme Müdürü ve Psikolog 
Umut Çetin, “Uzun süreden itiba-
ren butik okul projesi aklımızda idi. 
Amacımız Konya’nın ilk ve tek butik 
ortaokulu olmak. Ancak farkındalık 
yaratabilmek için butik bir okul ha-
yalimiz var idi. Bunu gerçekleştirdik.  
Butik demek kalitenin yüksek, sayı-
nın az olması. Her öğrenci ile bire bir 
ilgilenebilir olması.  Sınıf mevcutları-
nın 16-17 kişi olabilmesi.  Buda öğ-
rencinin az, öğretmenin fazla olması 
demek var olan süreçte başarının 
sürekli öğrenci adına yükselmesi de-
mek. Var olan süreçte eve ödev ver-
miyoruz. Buda ailenin sırtından bü-
yük bir yük alıyor. Günümüzdeki en 
büyük problemin ödevleri aileler ta-
rafından çözülmesi.  Bu da maalesef 
çocuğun gelişimini yavaşlatıyor.  Biz 
bu süreci burada çözüyoruz.   Okul-
da o gün görülen derslerin ödevle-
rini öğrencilerimiz okulda bitiriyor. 
Bu şekilde öğrencilerimizin o dersi 
algılayıp algılamadığını görüyoruz. 
Eğer algılanmadığı takdirde bir son-
raki gün öğretmeni ile etütlendirip, 
o sorunu o esnada çözmüş oluyoruz. 

Böylelikle çocuk eve gittiği zaman 
ders çalışmayı gerçekleştiriyor. Ma-
alesef günümüzde çocuklar ders ça-
lışmayı bilmiyor. Çünkü sürekli ödev 
yapıyorlar. Oysa ders çalışmak,   der-
se hazırlıklı olarak  gelmek demek. 
Sürekli ödev yaparlarsa ders çalışma 
yöntemini unutur, ödev yapmaya 
alışır” dedi

BOĞAZİÇİ EĞİTİM KURUMLARI 
OLARAK HER KULVARDA 

YARIŞIYORUZ
Boğaziçi Koleji olarak Butik ol-

manın birçok avantajını kullandık-
larına dikkat çeken Çetin, “Her 15 
günde bir sınıf öğretmenlerimiz ve-
lilerimizi arıyor. Ayda bir de rehber 
öğretmenimiz velilerimizi arıyor. Bu 
şekilde velilerimiz öğrencilerimizin 
durumundan, öğretmenlerimiz de 
öğrencilerimizin evdeki durumların-
dan haberdar oluyor.  Onun dışında 
ise kurum pedagogumuzun, var 
olan süreçle ilgili veliler ile birebir 
görüşüp hem aile danışmanlığı hem 
de bireysel danışmanlık yaparak ço-
cukların sorununa profesyonel bir 
yaklaşım ile çözüyoruz.   Okul olarak 
veli toplantılarımızda velilere yö-
nelik toplantı ve eğitim yapıyoruz. 
Öğrenci toplantımızda ise öğrenci-
lerimize yönelik eğitimler ve toplan-
tılar gerçekleştiriyoruz.  Okul olarak 
öğrencilerimizin başarısını artırmak 
için bütün gücümüzü ve enerjimizi 
sarf ediyoruz.   Şuanda Konya Boğa-
ziçi Ortaokulunda 110 öğrencimiz. 
Temel lisemizde ise öğrenci sayımız 
250. Butik olmanın avantajı bu iki 
okulumuzda ortaya çıkıyor.  Öğren-
cilerimize iyi bir eğitim verebilmek 
için ciddi bir labatuvarlarımız var. 
Öğrencilerimiz eğitimlerini yerin-
de ve zamanında görebilmeleri için 
uyguladığımız yöntemler var.  Öğ-
rencilerimiz hem laboratuvar orta-
mında hem de yerinde derslerini 
görebiliyorlar.  Örneğin Fen Bilgisi 
dersinde öğrencilerimiz toprak ko-
nusunu işlerken hem toprağı ye-
rinde görme imkanı oluyor. Hem 
de laboratuvar ortamında görerek 
görmeleri ve algılamaları çok farklı 
oluyor. Boğaziçi Koleji olarak hedef-
lerimiz ve hayallerimiz var.  Çünkü 
her hayalin altı doldurulmuş ve te-
meli yapılmış ise bu bir hedeftir. 
Hayallerimizin tamamını hedefe dö-
nüştürebilmek için var gücümüz ile 
çalışıyoruz.  Boğaziçi Eğitim Kurum-
ları olarak her kulvarda yarışıyoruz” 
dedi.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hadim İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler 
Günü dolayısıyla ilçede bir dizi etkinlik 
düzenlendi. Etkinliğin ilk ayağı olarak 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Kork-
maz ve beraberindeki öğretmenler 
1990 yılında görev yerlerine giderken 
yoğun kar yağışı ve tipi sonucu do-
narak şehit olan iki öğretmen ve bir 
öğretmen eşininmezarlarını ziyaret 
ederek dua ettiler. Şehit öğretmenler 
hakkında bilgi veren Korkmaz, “1990 
yılında Hadim’in Beyreli mahallesinde 
görev yapan iki öğretmen ve bir öğret-
men eşi tatil dönüşü görev yerlerine 
ulaşabilmek için yaya olarak yola çıkar-
lar. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 
yollarını kaybederler ve donarak şehit 
olurlar. Vekil öğretmenler İsa Sarılar 
ile Adem Dülgeroğulları ve 3 aylık ha-
mile eşi Neriman Dülgeroğulları’nın 
cansız bedenleri 42 gün sonra köylüler 
tarafından bulunarak Hadim Mezarlı-
ğına defnedildi.” şeklinde konuştu.

Heyet daha sonra ilçede ikamet 

eden emekli öğretmenleri evlerinde 
ziyaret ederek Öğretmenler Gününü 
kutladılar. Emekli öğretmenler İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 24 Ka-
sım Öğretmenler Günü etkinlikleri 
kapsamında kendilerini de hatırlama-
larından dolayı duygulandıklarını ifade 
ettiler.  Öğretmenlik görevi süresince 
yaşadıkları anıları anlatan emekli öğ-
retmenler o yıllara ait birçok fotoğrafı 
da heyetle paylaştı.

Öğretmenler ve emekli öğretmen-
ler Hadim Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Pansiyonunda verilen geleneksel 
“Birlik ve Tanışma” yemeğinde birara-
ya geldiler.

Yemeğin ardından Halk Eğitim 
Merkezinde 24 Kasım Öğretmenler 
Günü programına geçildi. Programa 
İlçe Kaymakamı Osman Kural, Garni-
zon Komutanı Sefer Çelik, İlçe Emniyet 
Amiri Halil Acar, ilçede görev yapan 
öğretmenler, emekli öğretmenler, gazi 
ve şehit aileleri, ilgili kurum ve daire 
amirleri katıldı.   n HABER MERKEZİ 
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DÜZGÜNLER MAK. MET. NAK. SAN
VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK+YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85
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Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 İlhami HARMANKAYA’nın eşi

Selbi HARMANKAYA’nın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 905471    www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

ZAYi VE
ELEMAN 

İLANLARINIZ 
İÇİN 

BİR TELEFON 
KADAR YAKINIZ

444 5 
158

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.
DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.
GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
3 vardiyalı sistemde çalışacak, Sertifikalı veya Sertifikasız 
bay güvenlik elamanı alınacaktır.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

Her Müslüman hüküm-
darın arzusu olan Konstanti-
niy’ye nihayet kendini Fatih’in 
ordusuna bırakacak, surların 
arkası Bizans zulmünden  
kurtulacak yüzyıllar süren bir 
huzura gark olacaktır. Hele Os-
manlı padişahı İstanbul’un fethini 
düşlemiş yönünü Anadolu’dan 
evvele Balkanlara çevirmişse de 
‘’FATİH’’ unvanı II Mehmed’e na-
sib olacaktır.

    14 yaşından beri fetih arzu-
suyla kavrulan Mehmed ilk iş ola-
rak planını kendisinin çizdiği, in-
şaatında da bizzat çalıştığı Rumeli 
Hisarını yaptıracaktır. Saray erka-
nı her ne kadar destek vermese 
de Hocası Akşemseddin’den aldı-
ğı destek sayesinde   132 günde 
hisarı tamamlatacaktır. Bu süre 
dönemin şartlarına göre akıllara 
durgunluk verecek bir zaman zar-
fı olmuştur ve Fatih’in başarısının 
ilk nişanesidir. Çalışma masasın-
da aynı zamanda şahi toplarının 
çizim karalamaları, İstanbul sur-
larının haritaları bulunmaktaydı. 
Yıkılmaz denen surlar  Fatih’in ne 
azmine nede iman dolu göğsüne 
set olacaktı. Yıllar 1453’ü  gös-
terdiğinde henüz Fatih 21 de ( o 
kadar genç yaşta Fatih olmuştur 
ki; sefer kazanıldıktan, şehrin ka-
pılarından içeri girildikten sonra 
halk  kendilerine verilen eman 
nameden sonra kapılara koş-
muş adil hükümdarı karşılamaya 
gelmişlerdir. Bu denli başarı için 
oldukça olgun olunması gerektiği 
hissi ile at üzerindeki Ak Şemsed-
din ‘i Fatih zannedip  üzerine gül-
ler fırlatmışlardır) iken İstanbul 
koca Hükümdara surlarını açacak 
ve kendini teslim edecektir. 

     İstanbul’un fethindeki 
tek etken elbetteki Fatihle sınır-
landırılamaz. Fatih ‘e lazım gelen 
ordu ve asker düzeninin azim ve 
iştiyakının oluşturulması gerek-
mektedir ve Fatih bunu da çok 
başarılı bir şekilde  yerine getir-
miştir.

  Bir sefer dönüşü Fatih ve 

ordusu  üzümleriyle  
kendine çeken, ne-
fisleri celb eden bir 
bağın içinden geç-
mek zorunda kal-
mışlardır. Biraz son-
ra Fatih emir vererek 
bütün askerlerinin 
üzerini aratacaktır. 
Arama sonucu hiç-
bir askerin üzerinde  
değil üzüm bir tek 
üzüm sapı dahi bulunamaz. Bu-
nun üzerin Fatih şu sözleri sarf 
eder;

  ‘’Bende bu ordu olduk-
tan sonra değil İstanbul bütün 
dünyayı feth ederim’’ diyecektir. 
O çok iyi bir  mühendis, padişah 
ve komutandı. Kendini hazırladığı 
gibi emri altındakileri ve ordusu-
nu  maddi ve manevi olarak çok 
iyi hazırlamıştı. Fatih’in eşsiz de-
hasının eseri olarak; gemiler, ka-
radan yürütülüyor; havan topları, 
mevzilerine oturtuluyordu. Gö-
nüller, bir an evvel Bizans’a girip 
Ayasofya’da ezan okuyabilmenin 
heyecanını duyuyordu.

Asker:
“Ne olursa olsun inşaallah 

zafer bizimdir!.”
“Artık ya şehid olup cennete, 

veya zaferle Bizans’a gireceğiz!..” 
diyordu.

Her biri, üzerlerine lav gibi 
ateş akıtan Bizans’ın surlarına 
tırmanmak için:

“Bugün şehidlik sırası be-
nimdir!” diyerek şehadet  heye-
canını yaşıyordu.

 İstanbul feth edilmeliydi Ha-
liçe inilmeliydi ama nasıl  çılgın 
hünkar gemileri karadan yürüt-
me emrini verecekti. Fakat emir 
altındaki askerin teslimiyetide en 
az Fatih ‘in  fikri kadar takdire şa-
yandı tekbir ses dahi itiraz etme-
den kabul edecekler  ve  gemileri 
karadan yürüteceklerdi. En az 

hünkarın kalbi ka-
dar peygamber öv-
güsünü almaya ni-
yetliydiler ve aldılar 
da. Bir çağı açıp bir 
çağı kapattılar. Sul-
tan Mehmet Han, 
29 Mayıs 1453 sa-
bahı karadan ve de-
nizden görülmemiş 
bir azimle büyük 
bir hücum başlattı. 

Top gürültüleri arasında göklere 
yükselen kös, davul ve mehterin 
sesleri, tekbir sadalarıyla birleşe-
rek Fatih ve askerlerini Peygam-
ber müjdesi rehberliğinde İstan-
bul’a bir sel gibi akıtıyordu.

Böyle bir heyecan ve şevkle 
yapılan hücumla, nihayet surların 
üzerinde Ulubatlı Hasan’ın diktiği 
bayrak, dört bir yana dalgalan-
maya başladı. Artık Kostantiniyye 
fethedilmişti. Defalarca kuşatılan 
bu şehrin fethi genç hükümdar 
Gazi Sultan Mehmet Han’a nasib 
olmuştu.

Fatih , fetihten sonra alimler, 
arifler, ve paşalarla beraber hatta 
sonradan kendisi ile karşı karşıya 
geleceği   kadı Hızır Bey’le de yan 
yana, muhteşem bir merasim ile 
Edirnekapı’dan şehre girdi.

Beyaz atının üzerinde asker-
lerine son talimatını şöyle verdi: 
“Gazilerim! Cenab-ı Hakk’a hamd 
ü senalar olsun ki İstanbul’un 
fatihleri oldunuz! Mukavemet et-
meyip aman dileyenlere asla do-
kunmayın! Kadınlara, çocuklara, 
yaşlılara ve hastalara da en küçük 
bir zarar vermeyin! Sadece size 
helal olan ganimetlerden alınız!..”

O’nun insan hakları beyan-
namesinden çok evvel ilan ettiği 
bu hükümler, milli tarihimizin en 
şerefli vesikalarından biridir. Bu 
adil tavır karşısında hayran kala-
rak gözleri dolan İstanbul patriği, 
Fatih’in ayaklarına kapandı. Fatih, 

onu ayağa kaldırarak:
“Bizim dinimizde insanlar 

karşısında Allah’a secde eder 
gibi eğilmek haramdır. Kal-
kınız! Size ve sizinle birlikte 

bütün hıristiyanlara her türlü hak 
ve hürriyetleri iade ediyorum. Şu 
andan itibaren artık hayatınız ve 
hürriyetiniz hususunda gazab-ı 
şahanemden korkmayınız!.. 
Patrikhane, Rum ortodoks ce-
maatinin lideri olarak tarih içinde 
kazanmış bulunduğu bütün im-
tiyazları muhafaza edecektir…” 
dedi.

Fatih Sultan Mehmet Han, 
daha sonra bir ferman-ı hü-
mayun ile bu sözlerini te’yid ve 
tekrar etmiştir ki, bunun mana-
sı, ortadan kalkmak durumuna 
gelmiş bulunan patrikhaneyi ye-
niden ve daha kuvvetli bir surette 
ayakta tutmaktı. Bu ise, Fatih’in 
ileri görüşlülüğünün  örneklerin-
den biridir.  İstanbul’daki patrik-
hane, dünya ortodoksluğunun 
merkezidir . Devlet-i Aliyye’nin 
düşmanlarından olan Ruslar ve 
Sırplar bu merkeze bağlıydılar. 
Katolik papalıkla ortodoks alemi 
arasında başlangıçtan beri bir 
husumet vardı.. Eğer ortodoks 
mezhebinin merkezi ortadan 
kaldırılmış olsaydı, zamanla hı-
ristiyanlık alemi, papanın liderliği 
altında birleşebilirdi. Bu ikililiğin 
devamı için papalığın muadil ve 
mukabili olarak devamı gerekirdi. 
Bu ise, hıristiyan birliğini parçala-
mak demekti. Bu davranışla takip 
edilen siyasetin bir diğer yönü 
de müslümanların, hıristiyanlara 
karşı adaletli ve müsamahakâr 
tutumunun hıristiyanlık âlemi 
üzerinde bıraktığı etkidir.. Ger-
çekten Osmanlı’nın, Büyük Fran-
sız İnkılabı’yla başlayan milliyet-
çilik akımlarına  kadar Rumeli’de 
nüfusça azınlık olunduğu halde 
sağlayabildiği  barışın  temelinde 
yatan asıl sebeb budur. Ayrıca bu 
adalet, birçok hıristiyanın hidaye-
tine de vesile olmuştur.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 13
FATİH SULTAN MEHMET (II MEHMET) 2

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 
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Ereğli’de kadın çiftçiler yarışıyor Zabıtadan deterjan operasyonu
Ereğli Belediyesi 

öncülüğünde “Kadın 
Çiftçiler Yarışıyor” 
adlı bilgi yarışması 
29.11.2018 Perşembe 
günü saat: 14.00’te 
Belediye Kültür Mer-
kezi’nde düzenlene-
cek. Bu kapsamda Be-
lediye Başkanı Özkan 
Özgüven tüm hem-
şehrilerini programa 
davet etti. Üretimde 
kadının önemine dik-
kat çeken Başkan Öz-
güven: “Kadınlarımız, 
evdeki işlerinin yanı 
sıra tarlada, bahçede, 
ahırda, ağılda çalışı-
yor. Özellikle kırsalda 
büyük bir fonksiyon 
üstlenen kadın çiftçilerimiz, çoğu 
zaman geçmişten öğrendikleri ge-
leneksel yöntemlerle üretime katkı 

sağlıyor. Tarımsal üretimde kadın-
larımızın önemi çok büyüktür. Bu 
anlamda eğitimin de gerekliliği or-
taya çıkmaktadır. Bir kadın çiftçiyi 

eğitmek demek, gele-
cek nesilleri eğitmek 
demektir. Tarımsal 
konularda kurumlar 
arası dayanışmayla 
bütün imkanlarımı-
zı kullanarak eğitim 
hizmeti vermek, bi-
zim asli görevimizdir. 
Bunların bilinci içinde-
yiz. Öyle ki kadın çift-
çilerimiz, kaynaklara 
ulaşmada erkeklerle 
aynı fırsata sahip olur-
sa, tarımsal üretim ve 
verimi artırabilirler” 
ifadelerini kullandı. 
Özgüven: “Kadınla-
rımız ekonomik ve 
sosyal alanda güçlen-
dirildiğinde ekonomik 

büyüme, sosyal gelişme ve sürdü-
rebilir kalkınma için önemli bir rol 
alırlar” dedi. n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekiplerinin yürüttüğü 
gizli operasyonda ticari bir araç 
içerisinde şehre getirilen 1000 
kiloya yakın ve piyasa değeri 10 
Bin TL’yi bulan sahte toz deterjan 
ele geçirilerek imha edildi. Konu 
hakkında açıklamalarda bulunan 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin 
yürüttüğü gizli operasyonda ele 
geçirilen yaklaşık 1000 kiloluk 
halkımızın sağlığını tehdit eden 
sahte toz deterjan imha edildi. 
Ülkemizin içerisinde bulunduğu 
ekonomik durumu fırsat bilerek 
halkımızı kandırmaya yönelik üre-
tilen sahte ürünlere ve stokçulara 
karşı mücadelemiz devam ediyor. 
Hemşehrilerimizin kaliteli mallara 
uygun fiyatlarla ulaşması yönün-
deki çalışmalarımızı ekiplerimizle 
sürdürüyoruz. Bu tür sahtekarlık-
lara ve stokçulara hiçbir zaman 

fırsat vermeyeceğiz. Bu noktada 
vatandaşlarımızın bu tür durum-
ları belediyemize bildirmelerini 
rica ediyoruz” ifadelerini kullan-
dı. Özgüven: “Vatandaşlarımızın 
sağlık ve huzuru bizim hizmet an-
layışımızın bir parçasıdır. Bu düs-
turla göreve geldiğimiz günden 

bu yana şehrimize layıkıyla hizmet 
etmek için canla başla çalışıyoruz. 
Gayretle, sevgiyle samimiyetle 
hizmetlerimize devam edeceğiz. 
Bu anlamda bizlerden desteklerini 
esirgemeyen tüm hemşehrileri-
mize teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Fikir Sanat ve Kültür 
Adamları Derneği’nin geleneksel 
hale gelen Selçukya Şiir Akşamla-
rı bu hafta 24 Kasım Öğretmenler 
günü vesilesi ile duygusal bir at-
mosfer içinde geçti. Fikir Sanat ve 
Kültür Adamları Derneği Başkan 
Vekili Hukukçu Yazar Fatma Şe-
ref  Polat açılış konuşmasında Milli 
Eğitim’in ülkemizin en temel soru-
nu olduğunu ve bunun sistemden 
ziyade öğretmenlerimizin fedakar 

çabaları ile aşa bildiğimizi söyledi. 
Selçukya Şiir Akşamları Sanat Yö-
netmeni, Tiyatro Sanatçısı ve şair 
Hidayet Çakır ise konusu ne olursa 
olsun bu akşam okunan tüm şiirle-
ri , geleceğin mimarı öğretmenlere 
armağan etmek istediklerini söyle-
yerek, köy öğretmeni Şefik Sınıg’ın 
son sözleri üzerine, Ceyhun Atıf 
Kansu tarafından yazılmış herkes 
tarafından sevilen Dünyanın Bü-
tün Çiçeklerini Getirin şiirini oku-

mak üzere, mikrofonu ünlü sunu-
cu Ebru Mut’a vererek programı 
başlattı. Sevilen şairlerden şiirler 
okunduğu gibi birçok Şair de yeni 
yazılmış şiirlerini seslendirildi . 

Emekli Müftü Galip Ayata’nın 
Öğretmenler Günü Duası isim-
li şiiri ile başta şehit öğretmenler 
Şenay Aybüke Yalçın ve Mehmet 
Oğuzhan Gülertan , tüm şehitler 
ve ahirete intikal etmiş öğretmen-
ler anıldı. Son olarak Konya Fikir 

Sanat ve Kültür Adamları Derne-
ği üyelerinden , öğretmen ve şair 
Ahmet Üresin , 25 Kasım Kadına 
Şiddete Karşı Mücadele ve Daya-
nışma Günü münasebeti ile Ka-
dınlar isimli bir şiirini okudu.  Aşık 
İbrahim Demirtaş’ın saz ve sözü 
ile renk kattığı gece her pazartesi 
Konya Büyükşehir Belediyesi Kı-
lıçaslan Konferans Salonunda şiir 
severleri bekliyor.
n HABER MERKEZİ

Karatay’a aşevi kazandıracak 
protokolün imzaları atıldı

 Karatay Belediyesi, Hacıveyis-
zade Mahallesinde 3.006,79 m² 
arsayı, Aşevi ve Hizmet Binası inşa 
edilmesi için Türkiye Kızılay Der-
neği Konya Şubesi’ne tahsis etti. 

 Konya Valiliği, Karatay Be-
lediyesi, Türkiye Kızılay Derneği 
Konya Şubesi’nin birlikte imzala-
dığı protokol ile gerçekleştirilecek 
Aşevi ve Hizmet Binası, ihtiyaç 
sahiplerine hizmet edecek. Kon-
ya Valiliğinde gerçekleşen proto-
kole Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli,  Kızılay Derneği 
Konya Şube Başkanı Kemal Göde-
neli katıldı.  Protokol imza törenin-
de konuşan Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, Konya’ya güzel bir 
hizmet kazandırmak için önem-
li bir adım atıldığını söyledi. Vali 
Toprak “ Toplumumuz hiç kimse-
ye duyurmadan, yardımlaşmayı ve 
birbirine her konuda destek olmayı 
çok seven bir toplumdur. Bunun 
örnekleri ülkemizde sık sık görül-
mektedir. Karatay Belediyemiz 
ve Türkiye Kızılay Derneği Konya 
Şubemiz tarafından çok güzel bir 
işbirliği gerçekleştirilmiştir. Ka-
ratay Belediyemiz kendilerine ait 
3.006,79 m² arsayı, Türkiye Kızılay 
Derneği Konya Şube’ne Aşevi ve 
Hizmet Binası yapılmak üzere 49 
yıllığına irtifak hakkı tesis etmek 
üzere tahsis etmiştir. Binalar hızlı 
bir şekilde tamamlanarak Kon-
ya’da ihtiyacı olanlara hayırlı bir 
hizmete vesile olunacak. Aşevi ve 
Hizmet Binasının en kısa sürede 
tamamlanıp vatandaşlarımıza ha-
yırlı hizmetler getirmesini temenni 
ediyorum.” dedi.

 Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, hizmet eden 
herkese Karatay’da her zaman 
arsa tahsis edeceklerini belirt-
ti. Geçtiğimiz aylarda Bölge Kan 
Merkezi yapılması için Türkiye 

Kızılay Derneği Konya Şubesi ile 
bir protokol yapıldığını söyleyen 
Başkan Hançerli, Bölge Kan Mer-
kezi için de 7000 m² alan tahsis 
ettiklerini belirtti. Başkan Hançer-
li, ihtiyaç sahipleri için Karatay’ın 
tam merkez noktasında Aşevi ve 
Hizmet Binası için de Kızılay’a 
3.006,79m² arsayı 49 yıllığına 
tahsis ettiklerini söyledi. Başkan 
Hançerli hizmet etmek için ça-
lışan hayırseverlere her zaman 
destek olduklarını belirtti. Baş-
kan Hançerli, Karatay’da yapım 
çalışmaları hızla süren 3 okula 
ek olarak; Karatay’a 3 okul daha 
kazandıracaklarının da müjdesi-
ni verdi. Kızılay Derneği Konya 
Şube Başkanı Kemal Gödeneli; 
Konya’ya hizmet etmenin en bü-
yük arzuları olduğunu belirtti. 
Gödeneli, Aşevi ve Hizmet Bina-
sı projelerini gerçekleştirmek için 
Başkan Hançerli’ye başvurdukla-
rını; Başkan Hançerli’nin de Aşevi 
ve Hizmet Binasının yapımı için 
kendilerine yer tahsis ettiklerini 
dile getirdi. Kızılay Derneği Kon-
ya Şube Başkanı Kemal Gödene-
li, Konya’da bağışlanan kanların 
Ankara’da bulunan Orta Anadolu 
Bölge Kan Merkezine giderek iş-
lendiğini ve tekrar Konya’ya  gel-
diğini ve bu durumun bazı sıkıntı-
lara yol açtığını belirterek; Konya 
gibi bir merkezde büyük bir ih-
tiyaca cevap vermesi açısından 
büyük önem taşıyan Bölge Kan 
Merkezi’nin inşa edilmesi için de 
Karatay Belediyesi’nin arsa tahsisi 
gerçekleştirdiğini söyledi. Kızılay 
Derneği Konya Şube Başkanı Ke-
mal Gödeneli, hizmet ve hayır ça-
lışmalarına her zaman destek olan 
Başkan Hançerli’ye teşekkür etti.  
Program, konuşmaların adından 
Aşevi ve Hizmet Binası protoko-
lünün imzalanması ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

“2023 Vizyonuyla Yürüyoruz” sergisi Karatay Belediyesi Hizmet binasında açıldı. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, eğitime olan desteklerinin artarak devam ettiğini söyledi 

‘Eğitime desteğimiz 
artarak devam ediyor’

Karatay Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılan Karatay Beledi-
yesi Fetihkent Anaokulu öğrencile-
ri tarafından okul öncesi eğitimde 
beceri ve tasarım atölyelerini tanıt-
tığı “2023 Vizyonuyla Yürüyoruz” 
sergisi Karatay Belediyesi Hizmet 
Binasında açıldı. Açılış programına 
Karatay Kaymakamı Abdullah Se-
lim Parlar, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay İlçe Em-
niyet Müdürü Mustafa Demirgül, 
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Büyükmanav, idareciler, öğ-
retmenler, öğrenciler ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

 Program, Karatay Belediyesi 
Kreşinin öğrencilerinin gösterisi ile 
başladı. Minik öğrencilerin sergile-
diği oyunlar ve şarkılar protokolden 
ve izleyenlerden büyük alkış aldı. 
Protokol, Kreş öğrencilerinin göste-
risinin ardından Karatay Belediyesi 
Fetihkent Anaokulu öğrencilerinin 
bilimsel ve sanatsal projenin sergi-
lendiği alanı gezerek projeler hak-
kında bilgi aldı. 

  ‘’PROJELER ÖĞRENCİLERİN 
BİLİME VE SANAT OLAN İLGİSİNİ VE 

YETENEKLERİNİ ARTTIRIYOR’’
Okulların düzenlediği projelerin 

öğrencilerin bilime duyduğu ilgiyi 
ve hayal güçlerini arttırdığını söy-
leyen Başkan Hançerli, “Projelerle 
öğrenciler; bilimi ve hayal güçlerini 
ortaya koyuyor. Geleceğin mucitle-
rinin ve sanatçılarının hazırladıkları 
projeleri incelemekten büyük keyif 
aldım. Birbirinden değerli çalışma-
lar ortaya çıkmış. Öğrencilerimizi ve 
öğretmenlerimizi gönülden tebrik 
ediyorum” dedi. 

 EĞİTİME OLAN DESTEĞİMİZ 
ARTARAK DEVAM EDİYOR  

Başkan Hançerli, Karatay Bele-
diyesi olarak 2004 yılından bu yana 
ilçeye kazandırdıkları 24 okul 5 ka-
palı spor salonu, 27 suni çim saha 
ile Karatay’da eğitime olan desteğini 

artarak devam ettirdiklerini belirtti. 
Başkan Hançerli, Türkiye’nin ge-
leceğinde gençlerin önemine vur-
gulayarak; “Gençlerimiz istikbalin 
güvencesidir. Bu yüzden gençlerin 
fikirleri bizler için çok önemli. Gele-
ceğin mutlu, kalkınmış ve huzurlu 
büyük Türkiye’si çocuklarımızın ve 
gençlerimizin çok iyi şekilde eğitil-
mesine bağlıdır. Sizler bizim yarınla-
rımızsınız. Bu nedenle gençlerimizin 
eğitim meselesine ve gelişmesine 
imkanlarımız ölçüsünde desteğimizi 
sürdürüyoruz. Geleceğimizin temi-

natı gençlerimizi ne kadar iyi yetiş-
tirebilirsek ülkemizin yarınları da o 
kadar aydınlık olacaktır. Gençleri-
miz gelecekte bu ülkeyi ve bu şehri 
omuzlayacaklar” dedi.

KARATAY BELEDİYESİ 4. VE 5. 
ANAOKULUNU İNŞA EDİYOR
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli, Karatay Belediyesi 
olarak yaptıkları Erenler, Fetihkent 
ve Gaziosmanpaşa anaokullarında 
minik öğrencilerin eğitim gördüğü-
nü belirterek; Hamzaoğlu ve Doğuş 
Mahallelerine yapımı süren anao-

kullarının da en kısa sürede tamam-
lanacağını dile getirdi. Başkan Han-
çerli, anaokullarının içerisinde 8’er 
derslik, çok amaçlı salon, yemekha-
ne, mutfak gibi alanlar yer alacağını 
söyledi.

KARATAY BELEDİYESİ İLÇEYE 
BİLSEM (BİLİM VE SANAT EĞİTİM 

MERKEZİ) KAZANDIRIYOR 
Başkan Hançerli, bilim ve sa-

natın iç içe gelişmesinin modern 
dünyanın temel dinamiklerinden 
olduğunun altını çizerek; Karatay’ın 
her geçen gün daha da modernle-
şen yapısına uygun olarak eğitimde 
de  bilimselliğin daha da arttırılması 
için çalıştıklarını vurguladı. 

 Başkan Hançerli, Akabe Ma-
hallesi’nde Cemil Çiçek Caddesi ile 
Saçlı Kasap Caddelerinin kesiştiği 
noktada yapımı hızla devam eden 
BİLSEM; 3.966 m²’lik alanda Fizik, 
Kimya, Biyoloji, Bilişim, Fen Bilimle-
ri laboratuvarları ve atölyesi, Güzel 
Sanatlar, Müzik, Robotik Atölyesi, 
gözlemevi, 2 yabancı dil dersliği, 
matematik, coğrafya, tarih, felsefe, 
edebiyat derslikleri, kütüphane, ka-
feterya ve idari bölümler yer alaca-
ğını söyledi.
n HABER MERKEZİ

Öğretmenlere özel şiirler dile geldi
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Karaman’da kuzenlerin kavgası kanlı bitti
Karaman’da bir genç, aralarında husu-

met bulunduğu iddia edilen 20 yaşındaki 
kuzenini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. 
Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesin-
de bulunan Yeni Sanayi Sitesinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki 
N.Y., aralarında husumet bulunduğu ileri 
sürülen kuzeni aynı yaştaki kuzeni R.Y.’ye, 
amcasına ait iş yerinin bulunduğu sokak üze-
rinde pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçtı. 
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saç-
malarla yaralanan R.Y., çağrılan ambulansla 
kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı. Olay yerince inceleme 
yapan polis, boş kovanları topladı. Hastane-
ye kaldırılan R.Y.’nin sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. Olaydan sora otomobille 
kaçan şüpheli N.Y., kısa süre sonra polis ta-
rafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis 
olayda kullanılan pompalı tüfeği de el koydu. 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
n İHA

Konya’da annesi Ayşe Tokgöz’ü 
(78) 40 yerinden bıçaklayarak öl-
dürdüğü iddiasıyla gözaltına alı-
nan Ömer Tokgöz (54), mahkeme 
kararıyla psikiyatri servisinde tedavi 
altına alındı. Olay, pazartesi günü 
saat 16.30 sıralarında merkez Sel-
çuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Du-
ranbey Sokak’taki apartmanın giriş 
katındaki evde meydana geldi. An-
nesi Ayşe Tokgöz ile birlikte yaşa-
yan bekar ve işsiz Ömer Tokgöz, 
iddiaya göre evde annesine bıçakla 
saldırdı. Ömer Tokgöz, saldırının 
ardından üst komşularına çıkıp, 
‘’Annemi bıçakladım’’ dedi. Bunun 
üzerine komşuları polis ve sağlık 
görevlilerine haber verdi. Ayşe Tok-
göz, olay yerine gelen sağlık görev-
lilerinin tüm müdahalesine rağmen 

yaşamını yitirdi. Tokgöz’ün, yapılan 
otopsisinde vücudunun 40 yerinden 
bıçaklandığı ortaya çıktı. Olayın ar-
dından Ömer Tokgöz, polis tarafın-
dan gözaltına alındı.

Çocukluk yaşlarda psikolojik so-
runları başladığı ve yüzde 80 oranın-
da bipolar bozukluğu raporu bulun-
duğu ileri sürülen Ömer Tokgöz’ün, 
ifadesinde olayı hatırlamadığını 

belirterek, ‘’Kendimde değildim. O 
an ne oldu hatırlamıyorum’’ dediği 
öğrenildi. Annesi Ayşe Tokgöz ile de 
sık sık tartışıp kavga ettiği ileri sürü-
len Tokgöz’ün, daha önce ağabeyi 
Sinan Tokgöz’ü hafif şekilde bıçakla 
yaraladığı belirtildi.

PSİKİYATRİ SERVİSİNDE 
TEDAVİYE ALINDI 

Ömer Tokgöz, polisteki sorgusu-
nun ardından adliyeye sevk edildi. 
Tokgöz’an, çıkarıldığı mahkemede 
de suskunluğunu sürdürüğü öğre-
nildi. Mahkeme, Tokgöz’ün Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bey-
hekim Psikiyatri Servisinde tedavi 
altına alınmasına karar verdi. Hak-
kında adli kontrol kararı da verilen 
Tokgöz’ün, tedavideki sağlık duru-
muna göre yargılanacağı öğrenildi.
n DHA

Anne ve 2 kızı, sobadan 
sızan gazdan zehirlendi

Yurtta kalan öğrencilerin
talepleri dinlendi

Akılalmaz bir kaza ile hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Kütük’ün çantasından Kızılay’a 
organlarını bağışladığını gösteren belgenin çıktığı öğrenildi. Ancak İrem, organlarını bağışlayamadı

Üniversiteli İrem
organlarını bağışlamış

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) kampüsü içerisinde, kal-
dırımda yürürken yanından geçen 
kamyonetin kasasının açılan ka-
pağının başına çarpması sonucu 
yaşamını yitiren Konyalı İrem Kü-
tük’ün (21), organlarını bağışladı-
ğı ortaya çıktı. Ablası Elif Gündüz, 
kardeşinin çantasından organlarını 
bağışladığı yönünde Kızılay’a yaptığı 
başvuru belgesinin çıktığını, ancak 
organ bağışının yapılamadığını söy-
ledi.

ODTÜ Psikoloji Bölümü 3’üncü 
sınıf öğrencisi İrem Kütük, geçen 
pazartesi günü, kampüsün A4 ka-
pısının olduğu bölgede kaldırımda 
yürürken, yanından geçen üniver-
siteye ait Tahir Kepelek yönetimin-
deki 06 GJ 429 plakalı kamyonetin 
kasasının arka kapağı açıldı. Kapak, 
İrem Kütük’ün başına çarptı. Am-
bulansla Atatürk Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’ne kaldırılan Kütük, 
doktorların tüm müdahalesine kar-
şın kurtarılamadı. Kazanın ardın-
dan gözaltına alının Tahir Kepelek, 
tutuklandı. İrem Kütük’ün cenazesi 
de dün memleketi Konya’da toprağa 
verildi. Cenazede Kütük’ün tabutu-
nun üzerine duvak örtüldü, mezuni-
yet cübbesi kondu.

‘O BİR MELEKTİ, MELEK OLDU’
İrem Kütük’ün öğretmen olan 

ablası Elif Gündüz, kardeşinin bir 
melek olduğunu, amacının ülkesi-

ne faydalı bir birey olmak olduğu-
nu söyledi. Gündüz, kardeşiyle ilgili 
şunları anlattı: “O bir melekti, melek 
oldu. Çok narin, kibar, disiplinli  ve 
çalışkan bir insandı. Her şeyi mut-
laka mantığına göre değerlendirirdi. 
Hayalleri vardı. En başta ‘Ülkeme 
faydalı olmak istiyorum’ derdi. En 
büyük hedefi buydu. Bunun için ça-
lışmalar yapardı. Psikoloji bölümün-
de, daha çok çocuk alanında eğitim 
almak ve  oyun terapisti olmak isti-
yordu. ‘Yurt dışına gideceğim, ço-
cuk bakıcılığı yapacağım, hem para 
kazanacağım, hem okuyacağım’ 

derdi. Ülkeme faydalı olayım, di-
yordu; ama ölümüyle bile belki bir 
şeylerin düzelmesinde faydalı ola-
bilecek. Biz, kardeşimizi kaybettik, 
ama ülkemizde çok iyi bir değerini 
kaybetti.’’

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE EĞİTİM 
VERİYORMUŞ

Elif Gündüz, kardeşi İrem’in, 
otizmli öğrencilere gönüllü olarak 
haftada bir gün eğitim verip, gü-
nünü onlarla geçirdiğini ve Toplum 
Gönüllüleri Vakfı’nda da aktif bir şe-
kilde görev aldığını belirtti. 

Kazadan sonra haberi alıp hasta-

neye gittiklerinde kardeşinin organ-
larının bağışladığını öğrendiklerini 
belirten Gündüz, ancak kardeşinin 
organlarıyla yeni hayatla umut olma 
hayalinin gerçekleşemediğini belirt-
ti. Gündüz, ‘’Organ bağışında bu-
lunmuş. Cüzdanından bir kart çık-
mış, ama biz bunu bulduğumuzda 
artık çok geçti. Son istediğini yerine 
getiremedik. ‘Ben öldükten sonra 
organlarım başka insanlara can ver-
sin’ istiyorum demiş ve bunu imza-
lamış. Kızılay’a organ bağışında bu-
lunmuş. Onu yapamadık. Melekti ve 
melek oldu. Onu çok özleyeceğiz.’’ 
dedi. Gündüz, kazadan iki gün önce 
de kardeşiyle telefonla görüştükleri-
ni ve kendisinin öğretmenler günün 
kutladığını belirtti. 

DERECEYLE MEZUN OLACAKTI
Eğer hayatta olsaydı başarılı bir 

şekilde dereceyle okulundan mezun 
olacağını belirten Yetiştirici, “Çok 
başarılı bir öğrenciydi. Dereceyle 
mezun olacaktı. Kendisini gelişti-
recekti. Çok iyi değerler üretecek-
ti. Bunu yapmaya ömrü yetmedi, 
kısmet olmadı. Tüm gayesi buydu” 
şeklinde konuştu. Babası Ali Rıza 
Kütük de kazada ihmal olduğunun 
görüldüğünü ve sürücünün tutuk-
landığını hatırlatılarak, gerekli ceza-
nın verileceği ve yeni canların kay-
bolmaması içinde önlem alınacağına 
inandığını söyledi.
n DHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müs-
teşarı Kamuran Özden ve Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Konya İl Müdürü İsa Araba Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Bozkır İlçe Müdürlüğünü ziyaret 
etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Müsteşarı Kamuran Özden ve 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Konya İl Müdürü İsa Ara-
ba Bozkır’a bir dizi ziyaret gerçek-
leştirdi. İlçe Yüksek Öğrenim Kredi 

ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne 
bağlı olarak faaliyet gösteren Mus-
tafa Suna Öz Yurdu’nu ziyaret ede-
rek incelemelerde bulunan heyet 
Bozkır’da öğrenim gören ve kurt-
ta kalan öğrencilerinin isteklerini 
dinledi. Ziyarette konuşan Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Müdürü Ümit Karabacak, Bozkır 
İlçe Müdürlüğü olarak ziyaretle-
rinden dolayı Özden ve Araba’ya 
teşekkür ettiklerini kaydetti.
n AA

Annesini öldüren kişi, tedavi altına alındı

Karaman’da kömür sobasın-
dan sızan karbonmonoksit ga-
zından zehirlenen Rukiye Tuna 
(30) ile kızları Hatice (8) ve Ayşe 
Nisa Tuna (5), hastanede tedaviye 
alındı. Olay, Üniversite Mahalle-
si 2070 Sokak’ta meydana gel-
di. Rukiye Tuna, gece ısınmak için 
kömür sobasını yakıp, kızları Ha-
tice ve Ayşe Nisa Tuna ile birlik-
te aynı odada uykuya daldı. Saat 
06.30 sıralarında uyanan Rukiye 
Tuna, yataktan kalkmak ister-
ken baş dönmesi sonucu dengesi-
ni kaybedip düştü. Başının döndü-

ğünü midesinin bulandığını fark 
eden Tuna, uyuyan çocuklarıyla 
birlikte zehirlendiğini düşünüp, 
112 Acil Servis’i arayarak yardım 
istedi. Bölgeye sevk edilen ambu-
lansla Rukiye Tuna ve kızları Hati-
ce ile Ayşe Nisa, Karaman Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye 
alındı. Sobadan zehirlendiği be-
lirlenen anne ve kızlarının sağlık 
durumlarının iyi olduğu belirtildi. 
Tuna’nın bir fabrikada çalışan eşi-
nin de gece vardiyasında olduğu 
bildirildi.
n DHA
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KTÜN yeni bir araştırma merkezi olacak
Konya Teknik Üniversitesi 

(KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Öz-
çelik, Konya’daki sanayi ziyaretleri 
kapsamında, 3. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (OSB) bulunan Motus 
Otomotiv A.Ş.’yi ziyaret etti. Firma 
yetkililerinden bilgi alan Prof. Dr. 
Özçelik, firma bünyesindeki üretim 
tesislerini gezdi. Ziyarete, KTÜN 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Sel-
çuk Halkacı ve KTÜN Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim 
üyeleri eşlik etti. Toplantı salonun-
da gerçekleştirilen değerlendirme-
de, Demokratik Kongo Cumhuri-
yeti Dışişleri Bakanı Başdanışmanı 
Amour Zalia ve heyeti de bulundu. 
KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Öz-
çelik, yaptığı konuşmada, KTÜN’ün 
yeni bir araştırma üniversitesi he-
definde olduğunu belirterek, bazı 
fakülte ve yüksekokulları itibarıy-

la 50 yıla dayanan bir geçmişinin 
bulunduğunu ifade etti. KTÜN’ün 
deneyim ve tecrübeleriyle Türki-
ye ve bölgesel anlamda elde ettiği 
önemli başarılardan söz eden Prof. 
Dr. Özçelik, sanayi ziyaretlerine iliş-
kin şunları kaydetti: “Yapılan işlerin 

daha nitelikli olmasını sağlamak 
amacıyla Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. H. Selçuk Halkacı ve ilgili bölüm 
başkanı, öğretim üyeleriyle firma-
ların özelliğine uygun olarak bu tür 
ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bu 
anlamda sanayiyle iç içe olan öğre-

tim üyelerimizin sayısını artırmak 
istiyoruz. Ziyaretlerimizde hem bir-
birimizi tanıyalım, hem de olası bir 
iş birliği kapsamında ne gibi proje-
ler yapabiliriz ya da yapılanları nasıl 
artırabiliriz bunun gayreti içinde 
olacağız. Her iki tarafta da o potan-

siyel var. Konya, dışarıdan bakınca 
tarım şehri gibi gözükmekle birlikte 
İç Anadolu’da sanayinin de merke-
zi olma durumunda bir potansiyele 
sahiptir. İnşallah, Konya’nın bek-
lediği savunma sanayinin merkezi 
olma anlamındaki temelleri atılmış, 

önümüzdeki 3 yıl ya da 5 yıl içeri-
sinde onun meyvelerini fazlasıyla 
göreceğimize inanıyorum.” Motus 
Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Hıfsı Soydemir de ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti belir-
terek, “İlk karşılaştığımızda Rektör 
hocamızdan adı geçen ‘fabrikaları 
gezmek istiyorum’ ifadesi hakika-
ten beni etkilemişti, hoşuma git-
mişti. Bu, bana göre bir vizyoner bir 
bakış açışıdır. Yönünüzün nereye 
olduğunu gösteren bir durumdur. 
Bizim arzuladığımız, beklediğimiz, 
istediğimiz şey de buydu. İnşallah, 
bizler sanayiciler olarak belirli baş-
lı yerlerdeki görevim ve özelde de 
Motus Otomotiv A.Ş. olarak her za-
man sizin yanınızdayız. Ziyaretiniz 
için şahsım ve firmam adına teşek-
kür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

'Adil bir gelir dağılımı 
için adil vergi sistemi şart'

Kamu-Sen Konya İl temsilci-
si Veli Doğrul ve Konfederasyona 
bağlı sendikaların Konya Şube Baş-
kanları, düzenlenen basın toplan-
tısında yaptıkları açıklamalarında, 
"Adil bir gelir dağılımı için adil bir 
vergi sistemi şarttır” dediler. Ka-
mu-Sen Konya İl Temsilciliğinde 
gerçekleştirilen basın toplantısında 
konuşan Kamu-Sen İl Temsilcisi 
Veli Doğrul, ülke içinde gelir dağılı-
mını düzenlemenin en etkin yolla-
rından bir tanesinin de uygulanan 
vergi politikaları olduğun söyledi. 
"Vergi politikalarının temel amacı, 
çok kazanandan çok, az kanandan 
az vergi almak yoluyla, toplanan 
vergilerin kamu hizmetleri aracılı-
ğıyla topluma döndürülmesi, böy-
lelikle de düşük gelirli ile yüksek 
gelirli kesimler arasındaki denge-
nin sağlanmasıdır" diyen Doğrul, 
sözlerine şöyle devam etti, "Ne 
yazık ki ülkemizde bu durum ter-
sine bir yol izlemektedir. Kamu ta-
rafından izlenen vergi politikasının 
temelinde belli kesimlerden yük-
sek oranda vergi alınması ve vergi 
vermesi gereken fakat vermeyen-
lerden vergi alınamaması yatmak-
tadır.  Hal böyle olunca iktidarlar 
da kamu harcamalarına kaynak 
oluşturacak gelirlerin başında ge-
len vergiyi, tahsilin en kolay olduğu 
kesimden yani kayıt altında çalışan 
kesimden almakta ve kaynağından 
kesilen vergiler yoluyla kaynak ih-
tiyacını gidermeye çalışmaktadır. 
Bu durum ülkemizde öylesine çar-
pık bir hal almıştır ki, toplam gelir 
vergisi tahsilâtının yaklaşık yüzde 
50’si GSYİH’nın yalnızca yüzde 
7’sini alabilen çalışan kesim tara-
fından ödenmektedir.  

Vergi politikalarındaki bu ada-
letsizlik nedeniyle, zaten düşük 
ücret alan ve büyük ölçüde ülkenin 
en fakir kesimini oluşturan kamu 
görevlileri, KİT çalışanları, işçiler ve 
asgari ücretliler kısa sürede bir üst 
vergi dilimine tabi olmakta, maaş-
ları düşmekte ve temmuz ayında 
aldıkları maaş zammının büyük bö-
lümü artan gelir vergisi ödemesine 
gitmektedir. 

Yaşanan bu olumsuzlukları gi-
dermenin yolu, çalışanlar üzerinde-
ki vergi yükünün hafifletilmesidir. 
Bunun için Türkiye Kamu-Sen ola-
rak iki farklı öneri getiriyoruz: Birin-
cisi, gelir vergisinin yüzde 15 orana 
denk gelen alt diliminin tatminkâr 
seviyede yükseltilerek çalışanların 
yıl içinde yüzde 20’lik vergi dili-
mine girmelerinin önlenmesidir. 
Bu konuda herhangi bir yasal dü-
zenlemeye gerek yoktur. Her yılın 
başında Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından gelir vergisi tarifesi ya-
yınlanmaktadır. Burada alınacak 
bir prensip kararı ile gelir vergisi alt 
diliminin yükseltilmesi sağlanabilir. 
İkincisi ise, kamu görevlileri, KİT 
personeli ile sözleşmeli personelin 
gelir vergisi kesintilerinden dolayı 

yaşadığı adaletsizliğin ve mağdu-
riyetin giderilmesi adına 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 23. mad-
desine, Devlet memurlarına öde-
nen taban aylık tutarının söz konu-
su çalışanlar için Gelir Vergisi’nden 
muaf tutulmasını sağlayacak bir 
hükmün eklenmesi şeklindedir.  
Memurların enflasyona yenik dü-
şen maaşlarına bir darbe de her yıl 
Gelir vergisinden dolayı artan vergi 
yükünden geliyor. Gelir vergisinin 
en düşük vergi oranı olan yüzde 
15’lik sınırına giren kazanç miktarı 
yeterince yükseltilmeyince, ücret-
liler üzerindeki vergi yükü giderek 
artıyor. Özellikle sözleşmeli çalı-
şanların korkulu rüyası olan vergi, 
yılın ilk aylarından itibaren kamu 
görevlilerinin belini bükerken Ka-
sım ayı itibarı ile kamu görevlileri 
arasında en düşük maaş alan yar-
dımcı hizmetliler de bir üst vergi 
dilimine geçti.  Türkiye Kamu-Sen 
Ar-Ge Merkezinin yaptığı araştır-
maya göre Gelir vergisi oranlarını 
belirleyen kazanç dilimlerinin yıllar 
içinde neredeyse hiç artmaması 
nedeniyle çalışanlar, daha yılın ilk 
aylarında bir üst kazanç dilimine 
geçiyor ve ödedikleri gelir vergi-
si oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye 
çıkıyor. Öyle ki, yüzde 15 oranında 
gelir vergisi kesilen brüt kazanç 
dilimi üst sınırı2018’de ise 14 bin 
800 lira oldu.  Hükümet, çalışanlar 
üzerindeki vergi yükünü iyice ar-
tırıp, 2018 yılı için 14 bin 800 lira 
olarak belirleyince bütün ücretlile-
rin 2018 yılı içinde bir üst vergi dili-
mine geçmesi ve 5 puan daha fazla 
vergi ödemesi kesinleşmişti. Buna 
göre sözleşmeli personelin büyük 
çoğunluğu daha nisan ayı dolma-
dan yüzde 20’lik vergi dilimine 
geçerken doktor, öğretmen, hem-
şire, gibi birçok kamu görevlisinin 
ödediği gelir vergisi oranı mayıs ile 
eylül ayları arasında yüzde 20’ye 
yükselmişti. Birçok kamu görev-
lisi daha yılın ikinci yarısına ilişkin 
maaş zammını alamadan ödedik-
leri vergiler yüzde 5 oranında art-
mıştı. Şimdi ise kamu görevlileri 
arasında en düşük maaş alan yar-
dımcı hizmetliler de yüzde 20’lik 
vergi dilimine girdi ve Kasım ayı 
itibarı ile 2 milyon 700 bin kamu 
görevlisinin tamamı bir üst vergi 
diliminden gelir vergisi ödemeye 
başladı. Konfederasyonun Ar-Ge 
Merkezi tarafından yapılan araş-
tırmada, ücretlilere yönelik vergi 
dilimi belirlenirken enflasyonun ve 
maaşlara yapılan zamların dikkate 
alınmaması nedeniyle, memurların 
ödediği verginin çok daha yüksek 
oranda arttığı belirtildi. Böylece 
memurun ödediği vergi yıl içinde 
gerçekleşen enflasyon artışını da 
maaşlara yapılan oransal artışları 
geride bırakıyor. Adil bir vergi sis-
temi için gerekli düzenlemelerin 
bir an önce yapılmasını talep ediyo-
ruz.”dedi.  n HABER MERKEZİ

"Tohumdan çatala çiftçimizin emeği, sofralarınızın bereketiyiz" anlayışıyla hareket eden Torku, Doğru Döner 
zincirine bir yenisini daha ekledi. Böylece Torku, Konya'daki 3. Doğrudan Döner'i hizmete sokmuş oldu

Torku Doğrudan 
Döner büyüyor 

Her alanda aracısız lezzet, sağ-
lık ve doğallık transferi anlayışıy-
la "Doğrudan Döner" hamlesine 
imza atan Torku, Doğrudan Döner 
zincirini genişletiyor. Konya'daki 
Doğrudan Döner'in 3. Şubesi'nin 
açılışını gerçekleştiren Torku, üret-
tiği ürünleri doğrudan vatandaşlar-
la buluşturuyor. Gıda sektöründe 
1954 yılından itibaren faal olan ve 
2008 yılından buyana ürettiği şeke-
ri, mamul ürün haline getirip Torku 
markasıyla son tüketiciyle buluş-
turan ve her geçen gün raflardaki 
ürün sayısını arttırıp, yerini büyüten 
Konya Şeker, 2013 yılında üretime 
başlattığı tek kampüs içinde dünya-
nın en büyük et süt entegre tesisi 
Panagro’da yetiştirilme süreci dahil 
kontrollü üretim ile temin ettiği be-
silerden ürettiği ve özenle işlediği 
etlerle hazırladığı döneri de 2018 yı-
lından itibaren kendi işlettiği döner 
lokantalarında tüketici ile buluştur-
maya başladı.  Panagro’nun üreti-
me başlaması ile birlikte aralarında 
zincir döner markalarının da oldu-
ğu çok sayıda dönerciye istedikleri 
özelliklerde sarılmış ve pişirilmeye 
hazır döner tedarik eden Torku’nun, 
tanınmış döner ustalarının önerileri 
ve yemek tadımcılarının lezzet tes-
tinden geçirerek hazırladığı döneri 
tüketici ile buluşturan Torku Doğru-
dan Döner Lokantaları, Tüm şubele-
ri aynı özelliğe sahip olacak şekilde 

konsept lokanta olarak tasarlanmış, 
ferah, rahat ve nezih bir ortamda 
yemeklerini zamana yayarak yemek 
isteyenlere servis döner seçeneği 
sunarken zamanı kısıtlı olanlara da 
hızlı yemek yiyebilecekleri seçenek-
lerle hizmet veriyor. 

TÜM ÜRÜNLER TORKU'DAN 

Torku Doğrudan Döner Lokan-
talarında dönerin yanında servis edi-
len şalgam suyu, üzüm, nar, elma 
suyu, kızarmış patates, bulgur pilavı, 
domates gibi ürünler de yine Konya 
Şeker’in tohumundan hasadına ka-
dar kontrollü ürettirdiği ürünlerden 
yine Konya Şeker’in üretim tesisle-

rinde üretilirken, dönerin yanında 
olmazsa olmaz olan ayran ise Pa-
nagro’nun sertifikalı üreticilerinden 
temin edilen üst kalite sütlerden ge-
leneksel metodlarla Panagro Et-Süt 
Entegre Tesislerinde ambalajlı ürün 
olarak hazırlanıyor. 

TORKU DOĞRUDAN 
DÖNER’İN ÖZELLİKLERİ;

Torku Doğrudan Döner Lokan-
taları, Karaman, Konya Mevlana 
Caddesi, Konya Zafer ve Anka-
ra Mithatpaşa Caddesi’nden sona 
Konya Yapıcı İş Merkezi Şubesi de 
açıldı. Yakın zamanda hizmete açı-
lacak olan Ankara Cebeci Şubesiy-
le birlikte Torku Doğrudan Döner 
Lokantalarının sayısının artırılması 
hedefleniyor. Torku Doğrudan Dö-
ner Lokantaları, Tüm şubeleri aynı 
özelliğe sahip olacak şekilde konsept 
lokanta olarak tasarlanmış, ferah, 
rahat ve nezih bir ortamda yemekle-
rini zamana yayarak yemek isteyen-
lere servis döner seçeneği sunarken 
zamanı kısıtlı olanlara da hızlı ye-
mek yiyebilecekleri ekmek-dürüm 
arası döner seçenekleriyle hizmet 
veriyor.   “Lezzeti Zirvede, kalitesi 
ve Doğallığı Garantide” sloganıyla 
üretim yaparak, tüm mamul ürün-
lerinde olduğu gibi tüketici sağlığı ve 
doğallığı ile hijyeni önceleyen Torku 
Doğrudan Döner kalite ve lezzetten 
de taviz vermiyor.
n METE ALİ MAVİŞ 

Torku Doğrudan Döner zincirine bir yenisini daha ekledi. Gerçekleştirilen açılışla 
Torku Doğrudan Döner Konya Yapıcı İş Merkezi Şubesi açıldı.
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Moritanyalı Belediye Başkanı’ndan Başkan Altay’a ziyaret
Moritanya Arafat Belediye 

Başkanı El Hassen Ould Mo-
hamed, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ı ziyaret etti. Moritan-
ya’nın Arafat şehri Belediye 
Başkanı El Hassen Ould Mo-
hammed, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay’ı ziyaret etti. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Konya’ya hoş 
geldiniz. Konya ve Arafat bir-
birine uzak iki şehir olsa da 
gönüllerimiz birbirine çok ya-
kın. Coğrafyanın huzuru ve 
mutluluğu için ne gerekiyorsa 
yapmaya hazırız. Bu ziyare-
tin de kardeşliğimizin daha 
da gelişmesine vesile olma-

sını temenni ediyorum” dedi. 
Arafat Belediye Başkanı El 
Hassen Ould Mohammed de 
Selçuklu ve Arafat’ın 2014’te 
kardeş şehir olduklarını ha-
tırlatarak, “Siz, Selçuklu Be-
lediye Başkanı iken Arafat 
şehrimiz ve Selçuklu kardeş 
şehir olmuştu. Şimdi burada 
bulunmanızdan da memnun 
olduk. Bunun iki şehir arasın-
daki kardeşlik ile işbirliğine 
daha fazla katkı sağlayacağına 
inanıyorum. Yeni göreviniz 
ve adaylığınızı da tebrik edi-
yorum” diye konuştu. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, ziyare-
tin sonunda misafirine günün 
anısına Mesnevi ve çini sikke 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılmasına Dair Kanun 
kapsamında yapılandırılan borçların 
2 ödemesi konusunda önemli uyarı-
larda bulundu.

7143 Sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına Dair 
Kanun kapsamında yapılandırılan 
borçların 2. taksit ödeme dönemi 
devam ediyor. Kanunun getirdiği  
imkânlardan yararlanmaya devam 
edilmesi için ilk iki taksitin süre-
sinde ödenmesi gerektiğini ifade 
eden Konya Vergi Dairesi yetkilileri, 
“7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılmasına Dair Kanun 
kapsamında yapılandırılan borçla-
rın 2. Taksit Ödemesi İçin Son gün 
30 Kasım 2018. Kanunun getirdiği 
imkânlardan yararlanmaya devam 
edilmesi için ilk iki taksitin süresin-
de ödenmesi gerekmektedir. Ayrı-

ca, taksitli ödeme seçeneği tercih 
edilmiş olmasına rağmen, kalan 
taksitlerin tamamının peşin olarak 
2. taksit ödeme süresi içinde (30 
Kasım 2018) ödenmesi halinde tak-

sitli ödeme seçeneği için uygulanan 
katsayılar kaldırılacak olup;  Hesap-
lanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden yüzde 
50, İdari para cezalarının aslından 
yüzde 12,5, oranında indirim yapı-

lacaktır. Ödemelerinizi;  İnteraktif 
Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS 
ve Android), Başkanlığımız resmi 
internet sayfasında (www.gib.gov.
tr) yer alan Borç Sorgulama ve Öde-
me bölümünden 02:00 - 22:00 sa-
atleri arasında anlaşmalı bankaların 
banka kartı/kredi kartı, banka hesa-
bından havale yöntemi ve yabancı 
ülkede faaliyet gösteren bankalara 
ait kartlar ile,  anlaşmalı banka şu-
belerinden ve PTT İşyerlerinden,  
Vergi dairelerinden yapabilir.  İnter-
net üzerinden yapılacak ödemelerde 
herhangi bir mağduriyetin oluşma-
ması için, tarayıcıya “www.gib.gov.
tr” adresi yazılarak giriş yapılması-
na dikkat edilmesi gerekmektedir.  
Muhtemel yoğunluk sorunları ile 
karşılaşmamak için ödeme işlem-
lerinizi son günlere bırakmamanızı 
önemle hatırlatırız” ifadelerini kul-
landı.   n HABER MERKEZİ 

KOP Millet Kıraathanesi
projesi imzalandı

Suları sığlaşan göl 
kıyılarına kuş akını

Beyşehir’in camileri
pırıl pırıl oluyor

Derbent ilçesinde, “Derbent 
KOP Millet Kıraathanesi” pro-
jesi hayata geçirilecek. Derbent 
Kaymakamlığı tarafından ilçenin 
kütüphane ihtiyacını karşılamak, 
ilçede öğrenim gören öğrenciler 
ile vatandaşlara sosyal bir mekan 
oluşturması için hazırlanan “Der-
bent KOP Millet Kıraathanesi” 
projesi kabul edildi. Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Konya Ovası Pro-

jesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 
tarafından finans desteği sağlana-
cak projenin protokol sözleşmesi, 
Konya KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı’nda Derbent Kaymaka-
mı Fatmagül Dalmış ile KOP İda-
resi Başkanı Halil İbrahim Tongur 
arasında imzalandı. Kaymakam 
Dalmış, Derbent’te gerçekleştire-
cekleri projenin ilçeye hayırlı olma-
sı dileğinde bulundu.  n AA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya halkının uzun süredir var olan bir arzu-
sunu daha gerçekleştiriyor. Akyokuş’un zirvesine şehrin tamamından görülecek şekilde bayrak dikiliyor

Alsancak Akyokuş’un
zirvesinde dalgalanacak

Türkiye genelinde hemen her 
şehrin hakim noktalarında al kır-
mızı, ay yıldızlı bayrağımız dalga-
lanırken, Konya, al sancağı dalga-
landıramıyordu. Konya halkının 
hemfikir olduğu ve uzun bir sü-
redir istediği bayrak, nihayetinde 
dikilecek. Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, şehrin en hakim tepelerin-
den biri olan Akyokuş’un zirvesine 
40 metre yüksekliğinde bir gönder 
yapıyor. Bu göndere ise 9 metreye 
13,5 metre büyüklüğünde, toplam 
yüzölçümü 121,5 metrekare olan 
bir bayrak dikileceği öğrenildi. 

DAHA ÖNCE DEFALARCA 
TALEP EDİLMİŞTİ

Milli ve manevi değerler söz 
konusu olduğunda hassasiyeti do-
ruk noktasına ulaşan Konya hal-
kı, daha önce de şehrin hakim bir 
yerine büyük bir bayrak dikilmesi 
gerektiğini defalarca söylemiş, 
hatta bununla ilgili sosyal medya 
üzerinden kampanyalar düzen-
lenmiş, ancak bir sonuç alınama-
mıştı. Özellikle 15 Temmuz 2016 
tarihinde yapılan hain darbe girişi-
minin ardından Konyalılar, yüksek 
sesle şehre hakim bir noktaya bay-

rak dikilmesini talep etmişti. Bay-
rak için yer de gösteren Konyalılar, 
Mevlana Meydanı’na ya da Akyo-

kuş’un tepesine büyük bir bayrak 
dikilmesi gerektiğini her fırsatta 
söylemişti. 

UĞUR İBRAHİM ALTAY, 
TALEBİ YERİNE GETİRDİ

Konya halkı ile sıcak ve samimi 
ilişkiler kuran, tüm Konya halkı-
nı kucaklayan, şehrin menfaatine 
olan, akla ve mantığa uygun konu-
larda Konyalıların taleplerini kulak 
ardı etmeyen Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, halkla biraraya geldiği top-
lantılarda kendisine de aktarılan 
bayrak konusuna sıcak baktığını 
belirtmişti. Konya halkını ve Kon-
ya’ya gönül verenleri sosyal med-
ya platformunda buluşturan ve 
Konya’da Trafik adlı grubun yöne-
ticilerinden Mustafa İnel, “Konya 
halkının yoğun isteği ve bizim de 
Başkan Uğur İbrahim Altay ile yap-
tığımız toplantıda özellikle üstün-
de durduğumuz bir konuydu bay-
rak konusu. Başkanımız bununla 
ilgili söz vermişti. Akyokuş Kafem 
Otoparkı’na Konya’nın her yerin-
den görülecek şekilde 40 metre 
uzunluğunda bir gönder yapılıyor. 
Aldığımız bilgilere göre yetişirse 
inşallah bu hafta sonu bayrağımız 
Akyokuş’un zirvesinde dalgalana-
cak” dedi.  n RASİM ATALAY

Beyşehir’de suları sığlaşan göl 
kıyılarına akın eden kuşlar ilgi çe-
kiyor. Türkiye’nin en büyük tatlı 
su gölü olan Beyşehir Gölü’nün bu 
yıl yaşanan kurak dönemle birlikte 
artan tarımsal sulama faaliyetleri 
sebebiyle suları çekilen kıyı kesim-
leri, kuş sürülerinin akınına uğradı. 
Çeşitli türlerin uğrak alanlarından 
birisi haline gelen göl kıyılarında 
sığ sularda küçük balıklarla bes-
lenme mücadelesi veren kuşlar, 
görenlerin ilgi odağı haline geliyor. 
İlçe merkezindeki kıyılarda gezinti 
yapanlar kuşları çıplak gözle bes-
lenirken uzun süre izleme imkanı 

bulabiliyor. Fotoğraf tutkunları ise 
artan kuş çeşitliliği nedeniyle kıyı 
kesimde bol bol mesai yapıyor. 
Beyşehir Göl, Çevre ve Koruma 
Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
kuş cenneti olarak nitelendiri-
len Beyşehir Gölü’ndeki kıyılarda 
sığlaşan sular nedeniyle kuş çe-
şitliliğinin sonbahar döneminde 
artış gösterdiğini söyledi. Tan, göl 
kıyılarında beyaz martı, bahri, ba-
lıkçıl, kara batak, sakar meke gibi 
türlerin yanı sıra farklı türlerin de 
doğaseverler tarafından çok sık gö-
rüldüğünü belirtti.  n AA

Beyşehir ilçesi sınırları içerisin-
de bulunan camiler Belediye’nin 
mobil temizlik ekibi tarafından 
periyodik olarak temizleniyor. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, yaptığı açıklamada, Bey-
şehir ilçe merkezinin yanısıra, dış 
mahallelerde İlçe Müftülüğü bün-
yesinde yer alan ibadethanelerin 
kurdukları mobil temizlik ekipleri 
tarafından periyodik olarak genel 
bir temizlikten geçirildiğini söyledi. 
Camilerin temizlenmesi için oluş-
turulan özel mobil temizlik ekibi 
tarafından merkez ve dış mahalle-

lerdeki camilerin düzenli aralıklarla 
temizlenmesinin göreve gelmeleri 
ile birlikte Belediye olarak haya-
ta geçirmek istedikleri önemli bir 
proje olduğunu vurgulayan Özal-
tun, bu projenin kesintisiz olarak 
devam ettiğini belirtti. Özaltun,bu 
çerçevede Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü bünyesinde özel oluştur-
dukları mobil temizlik aracının 
ilçe genelinde tüm mahallelere 
ulaşarak, camilerin tertemiz pırıl 
pırıl olması için seferber olduğunu 
belirtti. 
n HABER MERKEZİ 

Vergi dairesinden yapılandırma uyarısı!

Hemen hemen her insanın kü-
çükken beslediği bir kuş, bir balık, 
bir kedi mutlaka olmuştur. Hiç hay-
van beslememiş olsanız dahi, bes-
leyenlerin mutluluğununa mutlaka 
şahit olmuşsunuzdur. Hayvanlar 
insanı dinlendiren, onlara mutluluk 
ve sorumluluk veren canlılardır.

Bu dünya yalnız bize ait değil. 
İçinde yaşadığımız evreni aynı za-
manda hayvanlarla paylaşıyoruz. 
Doğadaki her şeyin bir görevi oldu-
ğu gibi hayvanlar da tabiatın olmaz-
sa olmaz parçaları. Bir hayvan cin-
sinin eksikliği doğanın dengesinin 
bozulmasıyla aynı anlama geliyor.

Hayvanların doğa-
daki yeri doldurulamaz 
durumuna rağmen on-
ların sadece insanlara 
hizmet etmesi için ya-
ratıldığını düşünenlere 
de rastlamak mümkün. 
İnsanoğlu her şeyde 
menfaatini düşündü-
ğü gibi hayvanların da 
etinden, sütünden, yününden fay-
dalanıyor. Bunu yaparken de bazen 
hayvanlara zarar verme yolunu se-

çebiliyor. Oysaki doğa-
da kendilerine bahşedi-
len hayatı yaşamaktan 
başka bir şey yapma-
yan hayvanlar, yeri geli-
yor bu zalim insanların 
elinde acı çekiyor. Hay-
vanlara eziyet etmenin 
kınanacak bir davranış 
olduğunu bilmiyor.

Çocuklara küçük yaştan itibaren 
hayvan sevgisi aşılamak her anne 
babanın görevi olmalıdır. Her çocuk 

hiç değilse sokak hayvanlarına 
bir tas su vermenin mutluluğunu 
mutlaka yaşamalıdır. Unutmamak 
gerekir ki hayvanlar insanı karşılıksız 
severler. 

Soğuk kış günlerinde sokak 
hayvanlarını unutmayalım.  Çetin kış 
şartları insanları olduğu kadar hay-
vanları da etkiliyor. Soğuk kış gün-
lerinde aç kalan başta serçe,kedi,kö-
pek gibi sokak hayvanlarının yaşam 
mücadelesine sizde yardımcı olabi-
lirisiniz.O minik canların yaşaması 
için sizinde yapacağınız çok küçük 
şeyler olduğunu unutmayın…..

Selametle Kalın….

SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE SOKAK HAYVANLARINI UNUTMAYALIM

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Şehrin hakim tepelerinden olan Akyokuş’un zirvesine 40 metre uzunluğunda gönder 
yapılıyor. Buraya asılacak olan al sancak, şehrin her yerinden görülebilecek.
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Bölgesel Amatör’de heyecan artıyor
Konya ekiplerinin mücadele ettiği 

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta ilk 
yarının sonuna yaklaşılırken, heye-
can da artıyor. Ligin ikinci sırasında 
bulunan Akşehirspor, gözünü zirveye 
dikerken, Karapınar Belediyespor ve 
Sarayönü Belediyespor, Konya ta-
kımları arasında en alt sırada yer al-
mamak için büyük mücadele veriyor. 
Ligde 22 puana ulaşan kırmızı beyazlı 
takım Akşehirspor, ilk yarının bitmesi-
ne 3 hafta kala oynayacağı maçlardan 
en iyi sonuçlarla ayrılarak devreye 
lider olarak girmenin hesaplarını ya-
pıyor. BAL 6. Grup’ta Kırıkkale Büyük 
Anadolu Spor 23 puan ile liderliğini 

sürdürüyor.
SARAYÖNÜ 

HEDEFİNDEN UZAKLAŞTI
Bölgesel Amatör Ligi’nde en uzun 

süredir yer alan Konya ekibi olan Sa-

rayönü Belediyespor, bu sezon zirve 
yarışına henüz dahil olamadı. Lige 
istediği başlangıcı yapamayan yeşil 
siyahlı takım, 10.hafta sonunda 12 
puan ile 7.sırada yer aldı. Tecrübeli 

ekip, devre arasında toparlanma sü-
recine girerek, ligin ikinci yarısında 
zirve yarışına dahil olmak istiyor. 
BAL’da yer alan bir diğer Konya ekibi 
Karapınar Belediyespor ise sezona 
güzel bir başlangıç yapmasına kar-
şın bu çıkışını sürdüremedi. Yeşil 
siyahlılar, oynadığı 10 maç sonunda 
10 puan toplayabildi ve 9.sırada yer 
aldı. Geçtiğimiz sezon Süper Amatör 
Küme’de şampiyon olan Bölgesel 
Amatör Ligi’ne yükselen Karapınar, 
bu sezon ligde kalarak önümüzdeki yıl 
üst sıralarda mücadele eden bir takım 
kurmayı hedefliyor.
n SPOR SERVİSİ

Konya TOHM sporcusu 
madalya peşinde

29 Kasım – 02 Aralık 2018 tarihleri arasında İspan-
ya’da yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampi-
yonası’nda Konya TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Mer-
kezi) sporcularından 41 kiloda Huri Gökçe Göğebakan 
Konya’yı ve ülkemizi temsil edecek. Konya Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kon-
ya TOHM sporcusuna başarı diledi. Açıklamada, “Avrupa 
Şampiyonası’nda mücadele edecek olan sporcumuza ve 
antrenörleri Ali Yıldız ile M. Gökhan Ergün’e başarılar di-
leriz” denildi. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçukspor’da 
çalışmalar devam ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15.hafta karşılaşmasında Da-
rıca Gençlerbirliği’ne konuk olacak olan Konya Anadolu 
Selçukspor hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam 
etti. Karatay Belediyesi Tatlıcak tesislerinde sabah sa-
atlerinde yardımcı antrenör Ertunga Kuşhan gözetiminde 
gerçekleştirilen antrenman Core çalışması ile başla-
dı. Saha içine kurulan parkurlarda futbolcular gruplar ha-
linde top kontrolü ve pas çalışmaları yaparken kaleciler 
takımdan ayrı kaleci antrenörü Alpaslan Uysal nezaretine 
çalıştı. İki grup halinde minyatür kalelerde oynanan oyu-
nun ardından yarı sahada yapılan çift kale maç ile ant-
renman tamamlandı. Çalışmaya sakatlığı süren Ahmet 
Önay ve Ekrem Kayılıbal katılmadı. Yeşil beyazlı takım 1 
Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Darıca 
Gençlerbirliği karşılaşması için yarın şehirden ayrılacak.
n SPOR SERVİSİ

Konyalı dağcılar, öğretmenler için tırmandı
Mevlana Dağcılık Kulübü’ne mensup 

20 dağcı 24 Kasım Öğretmenler günü mü-
nasebetiyle 2398 metre yüksekliğindeki 
‘Sultan Dediği’ dağına tırmandı. Mevlana 
Dağcılık Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutlarken, 5’i 
bayan, 19 erkek dağcı olmak üzere top-
lam 24 dağcı Öğretmenler Günü anısına 
Konya’ya 60 kilometre uzaklıkta ve 2398 
metre yüksekliğindeki ‘Sultan Dediği’ da-
ğına tırmandı.

ZİRVEDE ÖĞRETMENLER ANILDI
Mevlana Dağcılık Kulübü Başkanı Re-

cai Kıcıkoğlu, yaptığı açıklamada, “Her yıl 
24 Kasım’da öğretmenler günü anısına bir 
tırmanış gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ‘Sultan 
Dediği’ dağına 24 dağcının katılımıyla 
gerçekleştirdik. Tırmanışın ilk 2000 met-
resini zorlanmadan gerçekleştirdik. Zir-
veye yaklaşık 4 saatte ulaştık. Zirvede ilk 
önce saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı hep 
birlikte okuduktan sonra tüm öğretmenleri 
andık. Zirve inişi ise zorlu oldu ve 3 saat 
sürdü. 15 kilometre yürüyüşte 27 bin adım 
attık” ifadelerini kullandı. ‘Sultan Dediği’ 
dağına tırmanan dağcılar günün anısına 
zirvede toplu bir fotoğraf çektirirken, Türk 
bayrağı açtı. n SPOR SERVİSİ

Geriden geliyor!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, bu sezon aldığı sonuçlar ile 

geçtiğimiz yılın gerisinde kaldı. Oynadığı 14 maçta 13 puana ulaşan yeşil beyazlılar, 
2017 – 2018 sezonunda 14.hafta sonunda 19 puan toplayarak 11.sırada yer almıştı

Teknik Direktörü Alper Avcı ile yeni bir 
yola çıkan ve bulunduğu konumdan bir an 
önce uzaklaşmak isteyen Konya Anadolu 
Selçukspor, bu sezon ligde 14.hafta sonun-
da topladığı 13 puan ile geçtiğimiz sezonun 
gerisinde kaldı. 

Yavru Kartal, sadece 2 galibiyet alır-
ken, 7 kez de berabere kaldı ve 5 mağlu-
biyet aldı. Öte yandan Konya Anadolu Sel-
çukspor, bu sezon yediği gollerle de dikkat 
çekti. Sezona Tayfun Türkmen ile başlayan 
Kartal, kalesinde 25 gol görerek en fazla 
gol yiyen ekipler arasında yer aldı.

PUAN REKORU KIRILMIŞTI
Bu sezona istediği başlangıcı yapama-

yan Konya Anadolu Selçukspor, geçtiğimiz 
sezon Teknik Direktör Alper Avcı önderliğin-
de puan rekoru kırmıştı. 

Yavru Kartal, 2017 – 2018 sezonu so-
nunda 55 puan toplayarak genç kadrosu ile 
önemli bir başarı elde etmesinin yanında 
Play – Off potasına girmeyi son iki haftada 
kaçırmıştı. 

Bu yeniden Alper Avcı ile anlaşma sağ-
layan Konya ekibi, bir an önce üst sıralara 
doğru tırmanmak istiyor.

KALESİNDE 25 GOL GÖRDÜ
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anado-

lu Selçukspor, ligde kötü sonuçlar alması-
nın yanında kalesinde gördüğü gollerle de 
dikkat çekiyor. Yavru Kartal, oynanan 14 
maçta 25 gol yedi. 1,78 gol ortalaması ile 
oynayan temsilcimiz ligdeki 14 maçın sa-
dece 2 tanesinde gol yemedi. Konya Ana-
dolu Selçukspor, iç sahada 4-0 yenildiği 
Manisa Büyükşehir Belediyespor maçında 
en farklı mağlubiyetini aldı. Konya temsil-
cisi yediği 25 gole karşılık olarak rakip file-
lere 19 gol bıraktı.

GENÇLER TECRÜBE KAZANACAK
Konya Anadolu Selçukspor’un, yeniden 

göreve gelen Teknik Direktör Alper Avcı, kısa 
süre içinde değişime gitmesi bekleniyor. 
Genç oyuncular ile iletişimi ve taktiksel etkin-
liği ile dikkat çeken Avcı, yeni takımı ile çıktı-
ğı üç maçta güçlü rakiplerine karşı 1 galibiyet 
1 beraberlik aldı. Ligin 15.sırasında bulunan 
Konya Anadolu Selçukspor’un kısa sürede 
geçtiğimiz sezon gibi bir çıkış yakalaması 
bekleniyor. Yeşil beyazlılar, 15.hafta maçın-
da 1 Aralık Cumartesi günü Darıca Gençler-
birliği’ne konuk olacak. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KIRIKKALE SPOR 9 7 2 0 21 4 17 23
2.AKŞEHİR SPOR 9 7 1 1 20 9 11 22
3.ÇUBUKSPOR 9 6 2 1 19 8 11 20
4.KEÇİÖREN SPOR 9 5 2 2 18 9 9 17
5.SANDIKLISPOR 9 5 1 3 15 13 2 16
6.KARAMAN BLD. 9 4 1 4 8 9 -1 13
7.SARAYÖNÜ BLD. 9 3 3 3 14 13 1 12
8.1926 POLATLI SPOR 9 3 2 4 14 12 2 11
9.KARAPINAR BLD. 10 3 1 6 11 19 -8 10
10.ANADOLU ÜNİ. 9 2 2 5 10 17 -7 8
11.KIRŞEHİR ÇAYAĞZI 9 2 1 6 9 19 -10 7
12.YENİÇAĞA 9 1 2 6 7 18 -11 5
13.ANKARA DSİ 9 1 0 8 9 25 -16 3

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 14 9 4 1 29 4 25 31
2.MENEMEN BLD. 14 8 5 1 30 19 11 29
3.MANİSA B.Ş.B. 14 7 5 2 24 9 15 26
4.F. KARAGÜMRÜK 14 8 2 4 26 17 9 26
5.ŞANLIURFASPOR 14 7 4 3 18 16 2 25
6.PENDİKSPOR 14 6 5 3 22 17 5 23
7.TARSUS İDMAN Y. 14 6 4 4 24 21 3 22
8.KIRKLARELİSPOR 14 5 3 6 17 18 -1 18
9.SİVAS BELEDİYE 14 5 3 6 15 18 -3 18
10.DARICA G. BİRLİĞİ 14 4 5 5 15 15 0 17
11.KAHRAMANMARAŞ 14 4 5 5 13 14 -1 17
12.ZONGULDAK 14 4 4 6 16 20 -4 16
13.BUGSAŞ SPOR 14 4 3 7 14 25 -11 15
14.ETİMESGUT BLD. 14 3 5 6 13 20 -7 14
15.K.A. SELÇUKSPOR 14 2 7 5 19 25 -6 13
16.FETHİYESPOR 14 1 8 5 11 19 -8 11
17.BANDIRMASPOR 14 2 4 8 15 28 -13 10
18.TOKATSPOR 14 1 4 9 7 23 -16 7

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU



Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu-
nun (MHK) Spor Toto Süper Lig’in 13. haf-
tasında oynanan Galatasaray-Atiker Kon-
yaspor karşılaşmasını yöneten Hüseyin 
Göçek ile aynı müsabakada Video Yardımcı 
Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Öz-
kahya’ya ikinci değerlendirmeye kadar maç 
vermeme kararına sert tepki gösterdi. Açık-
lamaya Konyaspor yönetimi resmi siteden 
yaptığı açıklama ile destek verdi.

Kulüpler Birliği Vakfı, yaptığı yazılı 
açıklamada, 17 kulübün görüş birliğiyle 
hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkah-
ya’yla ilgili MHK kararının geri alınmasını 
beklediğini bildirdi. Açıklamada, Süper 
Lig’de her dönem hakem hatalarının oldu-
ğu, bundan sonra da olacağı belirtilerek, 
“Çünkü insanın var olduğu her yerde hata 
da işin bir parçasıdır. Dünyanın birçok li-
ginde de hakemlerin performansına bağlı 
uygulamalar mevcuttur. Kişisel yetersizlik 
gibi çok olağan ve beşeri gerekçelerle alın-
mış gözüken bu karar, ilk anda ilgili kurulun 

görev ve yetki sınırlarında olağan bir uygu-
lama zannedilebilir. Ancak özellikle Anado-
lu kulüplerine karşı yapılan çok daha fahiş 
hakem hataları karşısında Türkiye Futbol 
Federasyonunun bu defakine benzer refleks 
göstermediği ve benzeri kararlar almadığı 
herkesin malumudur.” ifadeleri kullanıldı.

“Bu tasarrufun zamanlaması ve uygu-
lama biçimi de dikkate alındığında, yetki 
kapsamında masum bir karar olduğuna 
inanmak ve bunu savunmak, bu şartlarda 
mümkün değildir.” denilen açıklamaya, 
şöyle devam edildi: “Zira ilgili müsabaka-
dan bir gün sonra istifasını açıklayan TFF 
Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu 
Sayın Ali Dürüst’ün, müteakip 48 saat içinde 
bilinmeyen nedenlerle ‘Galatasaray’a daha 
iyi hizmet edebilmek için’ açıklamasıyla bu 
kararından vazgeçmesi ve daha bu geri dö-
nüşün üzerinden 24 saat bile geçmemişken 
MHK’nın almış olduğu karar, sadece rast-
lantı ile izah edilemeyecek bir durum ol-
makla birlikte, kamuoyunda ‘birilerine be-
lirli taahhütler verildiği’ algısı yaratmıştır.” 

Konuyla ilgili kamuoyunda oluşan algının, 
TFF ve MHK’nın yanı sıra Türk futboluna da 
büyük zarar verdiğinin aktarıldığı açıklama-
da, şunlar kaydedildi:“Türkiye Futbol Fede-
rasyonunda görev alan hiçbir yönetici daha 
önce yöneticisi olduğu kulübün haklarını 
savunmak için federasyon yönetiminde ola-
maz. Bu durum her takıma eşit mesafede 
ve adilce yönetilmesi gereken Türk futbolu 
için asla kabul edilemez. Daha önce örneği 
ve uygulaması olmayan bu olaylar zinciri 
karşısında TFF ve özellikle MHK’nın ba-
ğımsız ve tarafsız hareket ettiğine inanmak 
ya da bu baskı altında bırakılan değerli ha-
kemlerimizin, özellikle söz konusu takımın 
müsabakalarında bundan sonra bağımsız 
kararlar verebileceğine, adaleti istikrarlı 
bir şekilde sağlayabileceklerine inanmak 
mümkün değildir. Yıllarca, belli takımların 
maçlarına verilemeyen hakemler konusu 
gündemdeyken son yapılan uygulama sı-
kıntıyı daha ileri boyutlara taşımıştır.” “Gü-
ven ve itimat duygusunun her türlü ilişkinin 
temelinde yattığını önemle hatırlatarak, 

Türk futbolunda güven, hakkaniyet ve adil 
rekabeti tesis etmede bir numaralı sorumlu 
olan Türkiye Futbol Federasyonunun sergi-
lediği bu tutum ile güven müessesesine çok 
ciddi zarar verdiğini üzülerek görüyoruz.” 
ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şu gö-
rüşlere yer verildi: “Son olarak belirtmeliyiz 
ki bir camianın adalet değil ayrıcalık talep 
etmesi Türk futbolunun hak ettiği adil yöne-
tim ve eşit şartlarda mücadele etme fırsatı 
karşısındaki en büyük tehlikedir. Türk futbol 
ailesi olarak; bu gibi ayrıcalık taleplerinde 
bulunanın da buna müsaade edenin de 
karşısında durulmalı ve tüm platformlarda 
gerekli şekilde mücadele edilmelidir. Ku-
lüpler Birliği Vakfı olarak Süper Lig’deki 
17 takımın görüş birliğiyle hakemlerle ilgili 
alınan ve tek bir kulübün gövde gösterisi an-
lamına gelecek taraflı bu kararlardan der-
hal geri adım atılmasını beklediğimizi ve 
geri adım atılmadığı takdirde de Süper Lig 
kulüpleri olarak olağanüstü toplanıp Türk 
futbolunun adil yönetilmesi için hep birlikte 
ortak bir adım atacağımızı belirtiriz.” n AA

Kulüpler Birliği masaya yumruğunu vurdu

Türk takımlarının 
Avrupa sınavı

Türk takımları Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor, UEFA Avru-
pa Ligi gruplarındaki beşinci maçlarını bugün oynayacak. Sarı-laci-
vertli ekip, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Hırvatistan’ın Di-
namo Zagreb takımını konuk edecek.  Ülker Stadı’nda saat 20.55’te 
başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Robert 
Schörgenhofer yönetecek.

Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb’e 4-1 mağlup 
olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında Spartak Trnava’yı 2-0 mağlup et-
mişti. Fenerbahçe gruptaki üçüncü maçında deplasmanda Anderlecht 
ile 2-2 berabere kalırken, sahasında rakibini 2-0 yenmişti.  Teknik so-
rumlu Erwin Koeman yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 7 puanla 
2. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ NORVEÇ DEPLASMANINDA
Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Norveç’in 

Sarpsborg ekibi ile karşılaşacak. Sarpsborg Stadı’ndaki maç TSİ 
23.00’te başlayacak. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan 
Harald Lechner yönetecek.  

UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Sarpsborg’u 3-1 yenen Be-
şiktaş, Malmö’ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti. Siyah-beyazlılar 
üçüncü maçında deplasmanda Genk’e 4-2 kaybederken, sahasında 
rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.  Siyah-beyazlılar, 4 maçta topladığı 4 
puanla grupta son sırada yer alıyor. 

AKHİSARSPOR, RUSYA’DA SAHAYA ÇIKIYOR
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki 5. maçında bugün 

deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile karşılaşacak.  Krasnodar Sta-
dı’nda TSİ 20.55’te başlayacak maçta Bulgar hakem Ivaylo Stoyanov 
düdük çalacak.

Tarihinde Avrupa’daki beşinci maçına çıkacak Akhisarspor, grup-
taki ilk karşılaşmasında sahasında Rus ekibi Krasnodar’a 1-0 mağlup 
oldu. İkinci müsabakada da Belçika’da Standard Liege’e 2-1 yenildi. 
Ege ekibi Sevilla ile oynadığı iki maçı ise 6-0 ve 3-2’lik skorlarla kay-
betti. 

Akhisarspor, grupta puansız son sırada yer alıyor.   n AA

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR FK 13 9 3 1 19 5 14 30
2.KASIMPAŞA 13 8 1 4 29 19 10 25
3.GALATASARAY 13 7 3 3 23 15 8 24
4.BEŞİKTAŞ 13 6 3 4 24 17 7 21
5.EY MALATYASPOR 13 6 3 4 19 13 6 21
6.ANTALYASPOR 13 6 2 5 16 19 -3 20
7.TRABZONSPOR 13 5 4 4 21 19 2 19
8.MKE ANKARAGÜCÜ 13 6 1 6 16 17 -1 19
9.ATİKER KONYASPOR 13 4 6 3 18 15 3 18
10.GÖZTEPE 13 6 0 7 15 16 -1 18
11.BURSASPOR 13 3 7 3 14 13 1 16
12.DG SİVASSPOR 13 3 6 4 15 19 -4 15
13.A. ALANYASPOR 13 5 0 8 11 18 -7 15
14.ERZURUMSPOR 13 3 5 5 11 14 -3 14
15.FENERBAHÇE 13 3 4 6 12 17 -5 13
16.AKHİSARSPOR 13 3 3 7 15 24 -9 12
17.KAYSERİSPOR 13 3 3 7 10 22 -12 12
18.ÇAYKUR RİZESPOR 13 1 6 6 14 20 -6 9
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SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Atiker Konyaspor başkan yardım-
cısı Okay Tınkır, yönetim kurulu üyesi 
Uğur Öncan, futbolcular Selim Ay, 
Ertuğrul Taşkıran ve Volkan Fındıklı, 
Çumra Belediyesi, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Oyuncaksız Çocuklar İçin 
Derneği ve Nalçacılılar Taraftar Der-
neği’nin forma, bot, kışlık giyecek ve 
oyuncak organizasyonuna katılarak ço-
cukları sevindirdi. 

Konya’nın Çumra İlçesi Gençlik 
Merkezi’nde yoğun katılımla gerçek-
leşen törende  Çumra Kaymakamı 
Hüseyin Ece, Çumra Belediye Başkanı 
Mehmet Oğuz, Oyuncaksız Çocuklar 
İçin Derneği Başkanı Osman Demirci, 
Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı 
İbrahim Apalı ve Konyaspor Başkan 
yardımcısı Okay Tınkır günün önemine 
binaen birer konuşma yaptılar.

Törenden önce 300 çocuğa Kon-
yaspor forması dağıtan Nalçacılılar 
Taraftar Derneği’nin Başkanı İbrahim 
Apalı “Hem Konyaspor olarak hem Nal-
çacılılar Taraftarlar Derneği olarak böyle 

anlamlı ve önemli organizasyonlara her 
zaman destekçi olacağız. Emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yardımcısı Okay Tınkır ise 
“Hepinizi Atiker Konyaspor Kulübü Baş-
kanımız Hilmi Kulluk ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz adına selamlıyorum. Biz 6 
aydan bu yana Atiker Konyaspor Kulü-
bünün yöneticileriyiz. Saha dışındaki 
yoğun mesaimize sportif başarılarımız 
da eklenmeye başladı. Aykut Kocaman 
hocamızla yeni bir sayfa açtık. Futbolcu-

larımızın sezon başından bu yana emek-
leri çok fazla. Atiker Konyaspor’umuzun 
ilerleyen yıllarda hedef anlamında çok 
iyi yerlerde olması ve temsil edilmesi 
noktasında çalışmalarımız devam edi-
yor. İnşallah çok daha  başarılı günler 
göreceğiz. Bu organizasyonda emeği 
geçen başta Sayın Kaymakamımız ol-
mak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-
müze, Çumra Belediyesi’ne, Oyuncaksız 
Çocuklar İçin Derneği’ne, Nalçacılılar 
taraftar Derneğine ve Başkanımıza her-

kese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından 300 çocu-

ğun kışlık ihtiyaçları giderildi. Mont, bot, 
kıyafet, oyuncak ve yiyecek paketlerinin 
yanı sıra çocuklara 300 Konyaspor for-
ması dağıtıldı.

Törenin ardından yoğun sevgi seli 
ile karşılaşan oyuncular Selim Ay, Er-
tuğrul Taşkıran ve Volkan Fındıklı ço-
cukların isteklerini kırmadı ve uzun süre 
hatıra fotoğrafı çektirdiler.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor ve Nalçacılılar çocukları sevindirdi

Vuslat yaklaşıyor!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor yarın evinde Alanyaspor ile karşılaşa-
cak. Yuvasına dönen Aykut Kocaman uzun süre sonra taraftarı ile buluşacak. Deneyimli 

teknik adam hafta başında yaptığı açıklamada atmosferi özlediğini belirtmişti
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 

Alanya maçı heyecanı yaşanıyor. Yeşil beyazlılar ligin 14. haf-
tasında yarın evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma 
saat 20.00’de başlayacak. Aykut Kocaman’ın gelişi ve Gala-
tasaray galibiyeti ile oldukça morallenen camia Alanyaspor 
galibiyeti üst sıralara tırmanma heyecanının yaşamak istiyor. 

ANADOLU KARTALI TAKTİK ÇALIŞTI
Atiker Konyaspor, dün öğleden sonra Kayacık Tesisleri’n-

de yaptığı antrenmanla 30 Kasım Cuma günü iç sahada oy-
nayacağı A.Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam 
etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler 
yönetiminde yapılan antrenmanda Paolo Hurtado ve Selim Ay 
takımdan ayrı olarak fizyoterapistler Salih Kırışka ve Furkan 
Heyik gözetiminde çalıştı.

Çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman top kapma 
ve 5’e 3 ile devam eden antrenmanın kalan bölümlerinde 
oyuncular taktik çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan teknik direktör Aykut Kocaman, sakatlığının 
ardından antrenmanlara başlayan Hurtado ile bir süre özel 
olarak konuştu. Deneyimli teknik adamın Perulu oyuncu ile 
özel ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.

VUSLAT ZAMANI
Öte yandan yarın oynanacak zorlu Alanyaspor maçı Ay-

kut Kocaman ile taraftarı yeniden buluşturacak. Geçen sezon 
Konyaspor’dan ayrılan deneyimli teknik adam için kampanya-
lar düzenleyen Konyaspor taraftarı Aykut Kocaman’ı takımın 
başına getirtmeyi başarmıştı. Yarın oynanacak maçla birlikte 
Aykut Kocaman uzun süre sonra Konya Büyükşehir Belediyesi 
Stadı’nda Konyaspor’un başında maça çıkacak. 

Kocaman hafta başında yaptığı açıklamada stadyumdaki 
atmosferi özlediğini ve oldukça heyecanlı olduğunu açıkla-
mıştı.

TARAFTAR SAYISI MERAK KONUSU
Aykut Kocaman’ın taraftarla yeniden buluşacağı Alanya 

maçının günü ve saati nedeniyle maçtaki doluluk oranından 
endişe ediliyor. Satışa çıkarılan biletlere yüksek rağbet ol-
mazken Cuma maçı olması dolayısıyla stadyumun dolması 
hayalinin gerçekleşmesi beklenmiyor. Taraftarlar sosyal 
medyada yaptıkları kampanyalarla bu sayıyı artırmaya ça-
lışırken, diğer yandan da maça gelemeyecek olan kombine 
sahipleri bilet aktarım seferberliği başlattı. 
n SPOR SERVİSİ



Konya Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon 
hizmetini Konya’nın her noktasına ulaştırabilmek için 2014 yılından bu 
yana 31 ilçede 2 bin 400 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi yaptı 

Konya Büyük-
şehir Belediyesi, 

6360 Sayılı Büyük-
şehir Belediyeleri Ka-

nunu kapsamında 
Konya merkezin 
yanı sıra hizmet 
alanına giren ilçe-

lerde yeni kanalizas-
yon şebekesi ve ıslah 

çalışmaları gerçekleştiriyor. 
Sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizas-

yon hizmetini Konya’nın her noktasına ulaş-
tırabilmek için yatırımlarını artırarak sür-
düren Konya Büyükşehir Belediyesi, hizmet 
kalitesini ve sürdürülebilirliği artırmak, kanal 
atıklarını sağlıklı bir şekilde deşarj etmek ve 
kanalizasyondan kaynaklanan çevre kirliliği-
ni önlemek amacıyla kanalizasyonu olmayan 
yerleşim yerlerine yeni kanalizasyon şebe-
kesi döşerken; ekonomik ömrünü doldurmuş 
şebekeleri de betonarme ve uzun ömürlü bo-
rularla yeniliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Ge-
nel Müdürlüğü; şehir suyu, sulama suyu, tatlı 

su, kirli su, yağmur suyu ve Mor Şebeke ile 
Türkiye’de 6 ayrı su şebekesine sahip tek şe-
hir konumunda olan Konya’nın 31 ilçesinde, 
Yeni Büyükşehir Yasası’nın çıkarıldığı 2014 
yılından bu yana 31 ilçede toplam 2 bin 400 
kilometre kanal şebekesi döşedi.

İLÇELERE ATIKSU ARITMA 
TESİSLERİ KURULDU

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 
Genel Müdürlüğü hizmet alanına giren yer-
leşim yerlerinde hem atıksuların çevreye 
olan olumsuz etkilerini bertaraf etmek, hem 
de arıtılmış suyun tekrar değerlendirilmesi 
amacıyla atıksu arıtmatesisleri kuruyor.

Konya merkezde hayata geçirilen ve bü-
yük bir proje olan Konya Atık Su Arıtma Te-
sislerinin ardından Yeni Büyükşehir Yasası 
sonrası ilçelere de atıksu arıtma tesisleri 
kazandıran Konya Büyükşehir Belediyesi, bu-
güne kadar 36 yeni tesisi hayata geçirdi.

Bazı ilçelerde âtıl durumdaki tesisler mo-
dernize edilerek tekrar hizmete sunulurken 
bazı ilçelere de yeni tesisler yapıldı. Son 
teknoloji ekipmanların kullandığı tesisler 
atık suyu çevreye zarar vermeyecek şekilde 
arıtırken arıtılan sular sulama amaçlı kulla-

nılabiliyor.
ARITMADAN EKONOMİYE DESTEK

Konya Atık Su Arıtma Tesislerinde yıllık 
ortalama 55 milyon metreküp atık su arıtılı-
yor. Yoğunlaştırılan arıtma çamurları, anae-
robik (havasız) çamur çürütücülerde biyolojik 
olarak stabil hale getiriliyor. Bu üniteden çı-
karılan çamurlar daha sonra susuzlaştırılarak 
bertaraf ediliyor. Verimsiz arazilerde kulla-
nılmaya başlanan arıtma çamurları, herhan-
gi bir bedel alınmaksızın çiftçilere veriliyor. 
İçerdiği organik maddeler sayesinde ürün 
verimi ve kalitesi yüksek oluyor.

Arıtma gazının biyolojik olarak stabili-
zasyonu sırasında ortaya çıkan biyogazlar, 
filtreleme ve desülfürüzasyon ünitelerinden 
geçirilerek arıtılıyor. Arıtılmış biyogaz, enerji 
üretimi için depolanıyor. Ortalama yüzde 65 
metan içerikli biyogaz, kojenerasyon ünite-
lerinden geçirilerek, ısı ve elektrik enerjisine 
dönüştürülüyor ve anaerobik çürütücülerde 
üretilen biyogazdan elde edilen 2 MW/saate 
yakın enerji üretimiyle maliyetlerde önemli 
bir tasarruf sağlanıyor. 8 bin konutun elektrik 
ihtiyacının tamamını karşılayacak enerji bu 
şekilde üretiliyor.

31 İLCEDE ALTYAPIYA
BÜYÜKŞEHİR İMZASI
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