
TİCARİ TAKSİLERE 
ÖZEL FİLO İNDİRİMİ

KABAK ÇEKİRDEĞİNE
ALTINEKİN DAMGASI

Renault ve Dacia’dan cazip kampanya

Patent alma çalışmaları sürüyor 

Renault ve Dacia 
Yetkili Satıcısı 
Çelik Motorlu 
Araçlar, ticari 
taksilere özel 
fiyat kampanyası 
başlattı. Ağustos 
ayına özel yapı-
lan kampanya 
ile ticari taksilere 
özel filo indirim-
leri sunuluyor.

Şeker pancarı, arpa, buğday önemli tarım ürünlerinin ye-
tiştirildiği Altınekin, son yıllarda artırdığı kabak çekirdeği 
üretiminde de üs olmayı hedefliyor. Bu kapsamda kabak 
çekirdeğinin patentini alma çalışmaları sürdürülüyor.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

Beyşehir’de ilke imza atıldı

Sosyal belediyecilikte de öncü belediyeler arasında yer alan Beyşehir Belediyesi, 
Beyşehir’de yine bir ilke imza atarak Beyşehir Belediyesi Anne ve Çocuk Kulübü’nü 

kurdu. Çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan kulüp hizmet vermek için gün sayıyor. 
n SAYFA 5’TE

Konya kazalarda ilk sırada
9 günlük Kurban 
Bayramı tatilinde 
alınan tüm 
tedbirlere rağmen 
Türkiye genelinde 
106 ölümlü kazada 
137 can kaybı 
yaşanırken, en fazla 
kaza Konya, İzmir ve 
Antalya’da meydana 
geldi, Ardahan’da 
ise hiç trafik kazası 
yaşanmadı. 
n SAYFA 6’DA

Konya’ya şehit 
ateşi düştü

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’n-
de askeri aracın devrilmesi 
sonucu 2 asker şehit oldu. Şehit 
askerlerden birinin Beyşehir’e 
bağlı Karaali kasabası nüfusuna 
kayıtlı Piyade er Ömer Karağlı 
olduğu öğrenildi. Şehidin 
cenazesi bugün öğle namazına 
müteakip Beyşehir’de defnedi-
lecek.  n HABERİ SAYFA 13’TE

94 okulda 
bakım çalışması

Hacamatta ‘altın 
gün’ yoğunluğu

2018-2019 eğitim ve öğretim 
döneminin başlamasına sayılı 
günler kala okullarda öğren-
cilerin daha sağlıklı ve güzel 
bir ortamda eğitim görmeleri 
için hazırlıklar sürdürülüyor. Bu 
kapsamda Konya genelindeki 
94 okulda bakım çalışması 
yapılıyor.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Dolunayın insan vücudunda da 
med-cezir (gel-git) etkisi oluş-
turması, hacamatı daha faydalı 
hale getiriyor. Bu nedenle do-
lunayın olduğu dün vatandaşlar 
hacamat uzmanlarına koştu. Bu 
durum hacamat yoğunluğunu 
beraberinde getirdi.  
n HABERİ SAYFA 14’TE

• 29 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA  • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

KTO tarafından 
yayımlanan ‘Konya 

Ekonomi Raporu 
2017’deki ekonomik 

veriler, Konya’nın 
önemli bir tarım ve 

sanayi şehri olduğunu 
ortaya koyuyor

Yük alan şehiriz

03 Mektebim, YEP ile 
geleceğe hazırlıyor 04 07Yöntem Koleji’nden 

velilere seminer
Selçuklu, ağaçların 
kesilmesini önlüyor06 11Silahlı kavgada 

bir kişi öldü 
Meram, 2 bin 500 
ton atık topladı 

Deriler değerlendiriliyor
Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlıkların 
derileri vakıflar ve dernekler tarafından toplanarak 
satılıyor. Satılan deriler ise deri toptancıları 
tarafından alınarak özellikle konfeksiyon alanında 
üretim yapan fabrikalara gönderiliyor. 
Kurban derilerinin çok amaçlı bir şekilde 
değerlendirildiğini belirten Yüksel Dericilik 
Yetkilisi Ayhan Yüksel, “Deriler çanta, kemer, 
cüzdan, ayakkabı ve konfeksiyon gibi ürünlerde 
kullanılıyor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

FARKLI SEKTÖRLERDE
BAŞARI HİKAYESİ

Otomotiv Yan Sanayi sektöründe, birçok 
marka modelin yüzde 70’den fazla par-
ça ve ekipmanı Konya’da üretilebiliyor. 
Türkiye tahıl üretiminin yüzde 10’unu 
Konya karşılıyor. Bununla birlikte Kon-
ya’da çikolata ve şekerleme sektörü ol-
dukça ilerlemiş durumda. Konya’da me-
tal döküm sanayi ve ayakkabı üretimi ile 
de göz dolduruyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

İHRACAT 15 YILDA 
12 KAT ARTTI

Konya Ticaret Odası (KTO) “Konya 
Ekonomi Raporu 2017” raporu yayım-
landı. Konya’nın önemli bir tarım ve sa-
nayi şehri olduğunu ortaya koyan rapora 
göre, 2017 sonu itibarıyla aktif 8 OSB’de 
51 binin üzerinde kişiye istihdam sağla-
yan Konya’nın ihracatı 15 yılda yaklaşık 
12 kat artarken, ihracatçı firma sayısı ise 
2017 sonu itibarıyla ile bin 895’e yükseldi.

Ayhan Yüksel
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KTO tarafından yayımlanan “Konya Ekonomi Raporu 2017” raporu, Konya’nın önemli bir tarım ve sanayi şehri olduğunu ortaya koyuyor. 2017 sonu itibarıyla aktif 8 
OSB’de 51 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan Konya’nın ihracatı 15 yılda yaklaşık 12 kat artarken, İhracatçı firma sayısı ise 2017 sonu itibarıyla ile bin 895’e yükseldi

Sanayinin ışığı sönmüyor
Şehrin gelişimine katkıda bu-

lunan kurumlar arasında yer alan 
Konya Ticaret Odası (KTO) yaptığı 
çalışmalarlabaşta ekonomi olmak 
üzere Konya’nın sosyal, kültürel ve 
birçok alandaki gelişime yön veriyor. 
Bu kapsamda Konya’nın sosyo-eko-
nomik hayatına ışık tutacak “Konya 
Ekonomi Raporu 2017” adlı çalış-
mayı tamamlayarak kamuoyunun 
bilgisine sunan KTO, yaptığı bu ça-
lışma ile şehrin ileriye dönük strateji 
ve hedeflerine ulaşması noktasında 
temel oluşturmayı hedefliyor. 2017 
yılının dünya, Türkiye ve Konya eko-
nomik verilerinin değerlendirildiği 
çalışmada, Konya’nın sosyo-kültürel 
değerleri ile ilgili dikkat çeken bilgi-
ler de yer alıyor. 

KONYA’NIN ALDIĞI GÖÇ, VERDİĞİ 
GÖÇTEN DAHA FAZLA

KTO’nun yayımlamış olduğu 
“Konya Ekonomi Raporu 2017” ve-
rilerine göre, 2015 yılından beri Tür-
kiye’nin nüfus bakımından en büyük 
7. ili olan Konya, 2017 yılında da 2 
milyon 180 bin 149 kişilik nüfusu ile 
sıralamadaki yerini korudu. 2016 yılı 
verilerine göre 2 milyon 161 bin 303 
olan nüfus, yüzde 0,87’lik bir artış 
gerçekleştirdi. Verilerde dikkat çe-
ken bir ayrıntı ise; 2016 yılında Kon-
ya’nın aldığı göç verdiği göçten daha 
fazla iken, 2017 yılında bu durum 
değişerek Konya’nın verdiği göç al-
dığı göçten daha fazla oldu. 2017 yı-
lında Konya 53 bin 7 kişi göç alırken, 
56 bin 594 kişi göç verdi. 

KONYA YÜKSEKÖĞRETİMDE 
DÖRDÜNCÜ SIRADA

Yükseköğretim Kurumu’nun 
açıklamış olduğu istatistiklere de yer 
verilen raporda, Konya’nın yükse-
köğretimdeki durumu da ele alındı. 
Buna göre 2017 yılında öğrenci sa-
yıları en fazla olan iller sıralamasında 
İstanbul yerini koruyarak ilk sırada 
yer aldı. İstanbul’u sırasıyla Ankara 
ve İzmir takip etti.  Konya ise, 135 
bin 310 öğrenci sayısı ile bir önceki 
yılda olduğu gibi listede dördüncü sı-
rada yer aldı. Buna göre, öğrenci sa-
yısı en yüksek olan dört il içerisinde 
akademisyen başına düşen öğrenci 
sayısı en yüksek olan il 29,5 ile Kon-
ya olarak hesaplandı. 
ORTA ASYALILAR KONYA’YI SEVİYOR

Konya’da okuyan yabancı öğren-
cilerin geldikleri ülkelere göre bölge-
sel dağılımına bakıldığında, ilk sırada 
bin 886 öğrenci sayısıyla Orta Asya 
bölgesi yer alıyor.  Orta Asya ülkele-
rinin ardından 443 öğrenci sayısıyla 
Avrupa ikinci, 348 öğrenci sayısıyla 
Afrika bölgesi üçüncü sırada yer aldı. 
Konya’daki üniversitelere en az öğ-
renci gönderen bölgeler ise sırasıyla; 
Güney Amerika (5), Okyanusya (1) 
Kuzey Amerika (9) ülkeleri olarak 
listede yer alıyor. Yurtdışından gelen 
öğrencilere ülkeleri bazında bakıldı-

ğında, 2017 yılında da bir önceki yıl-
da olduğu gibi Konya’da en çok öğ-
rencisi olan ülkenin 494 öğrenci ile 
Suriye olduğu görülüyor. Suriye’den 
sonra listede 278 öğrenci sayısı ile 
Afganistan ikinci ve 234 öğrenci sa-
yısı ile Türkmenistan üçüncü sırada 
yer alıyor. Yurtdışından Konya’yı 
tercih eden öğrencilerin verilerine 
bakıldığında Konya’yı en çok Orta 
Asya bölgesi ülkelerinin tercih ettiği 
görülüyor.

TURİZM BELGELİ 
36 OTEL BULUNUYOR

“Konya Ekonomi Raporu 2017” 
verilerinde Konya turizmi ile ilgili 
bilgilere de yer verildi. Buna göre 
2017 yılında Konya’ya gelen turist 
sayısı 525 bin 208 kişi iken Konya’da 
konaklayan turist sayısı ise 744 bin 
800 kişi oldu.  Konya’ya gelen turist 
sayısı bir önceki yıla göre 112 bin 
714 kişi artarken, konaklayan turist 
sayısı ise 170 bin 489 kişi artmış du-
rumda.İstatistiklere göre Konya’ya 
giriş yapan ve konaklayan turistlerin 
çoğunluğunu yerli turistler oluştu-
rurken, 2016 yılında Konya’ya gelen 
yerli turist sayısı 369 bin 78 iken 

bu sayı 2017 yılında 469 bin 186 
oldu. Yabancı turist sayısı ise 43 bin 
416’dan 56 bin 22’ye yükseldi. 2017 
yılında Konya’da turizm işletme 
belgesine sahip 36 otel olduğu be-
lirtildi. Bunların 5’i beş yıldızlı,10’u 
dört yıldızlı, 16’sı üç yıldızlı, 3 tanesi 
iki yıldızlı ve 2 tanesi de özel belgeli 
otellerden oluşuyor. 
KONYA SANAYİSİ GÖZ DOLDURUYOR

Raporda yer alan Konya’nın eko-
nomik verileri, Konya’nın önemli 
bir tarım ve sanayi şehri olduğunu 
ortaya koyuyor. Verilere göre Kon-
ya’da 9 adet organize sanayi bölgesi, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı destekli 17 küçük sanayi sitesi, 
il merkezinde yer alan 15 küçük 
sanayi sitesi, Konya iline bağlı ilçe-
lerde yer alan 16 küçük sanayi sitesi 
ve 10 özel sanayi sitesi bulunuyor. 
2017 yılı verilerine göre I. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 160, Konya Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde 581, Bey-
şehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 9, 
Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’nde 
47, Akşehir Organize Sanayi Bölge-
si’nde 30, Seydişehir Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde 6, Çumra Organize 

Sanayi Bölgesi’nde 7 ve Karapınar 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 18 adet 
olmak üzere; organize sanayi böl-
gelerinde toplam 858firma üretim 
faaliyetleri gerçekleştiriyor.  Ayrıca 
Konya’da bulunan özel sanayi site-
lerinden birisi olan BÜSAN Özel Sa-
nayi alanında 862 işyeri bulunurken 
bunlardan762’si üretim faaliyetle-
rini sürdürüyor.Verilerde özellikle 
Konya’da faaliyet gösteren sanayi 
işletmelerinin işyeri sayısı bakımın-
dan sektörel çeşitliliği dikkat çekiyor. 
Konya, metal işleme alanında Tür-
kiye pazarının yüzde 45’ine sahip il 
olarak göz doldururken, traktörlerde 
kullanılan parçaların yüzde 90’nı ve 
tarım makinalarında kullanılan par-
çaların yüzde 100’ünü üretebilen 
bir şehir olarak adından söz ettiriyor. 
Otomotiv Yan Sanayi sektöründe, 
birçok marka modelin yüzde 70’den 
fazla parça ve ekipmanı Konya’da 
üretilebiliyor. Türkiye tahıl üretimi-
nin yüzde 10’unu Konya karşılıyor. 
Bununla birlikte Konya’da çikolata 
ve şekerleme sektörü oldukça iler-
lemiş durumda. Konya’da metal 
döküm sanayi sektöründe 450 firma 

yılda 250 bin ton kapasiteyle üretim 
yapıyor. Bu da Türkiye’deki metal 
döküm üretiminin yüzde 18’ine kar-
şılık geliyor. Ayrıca yılda yaklaşık 15 
milyon çift ayakkabı üretimi ile Kon-
ya, Türkiye pazarının yüzde 15’ini 
tek başına karşılıyor.  
OTOMOTİV YAN SANAYİDE KONYA ÜS

Konya’da karasörcülük basta ol-
mak üzere çeşitli parça üretimiyle 
küçük işletmelerde başlayan otomo-
tiv yan sanayi sektörü, bugün adın-
dan söz ettirir hale geldi.Konya’da 
faaliyete geçen TÜMOSAN’in faa-
liyete geçmesi ve ülkemizdeki oto-
motiv sektöründeki gelişmelerin de 
etkisiyle Konya’da sanayi altyapısı 
Otomotiv Yan Sanayine yöneldi. Bu 
durum Konya’nın yedek parça üre-
timinde bir üs haline gelmesini sağ-
ladı. Şuanda Konya’da ülkemizdeki 
en önemli motor, piston ve gömlek, 
supap, krank, dişli ve conta fabrika-
ları bulunuyor. 

MAKİNEDE LİDER
FİRMALAR KONYA’DA

Verilerle ortaya konulan geliş-
melere göre Konya Makine ve Teç-
hizat İmalat Sanayii’nde de dikkat 
çekiyor. Türkiye’nin kaynak maki-
nelerinde, kompresörlerde, giyotin 
makas ve preslerde, motor yenileme 
makinelerinde, muhtelif matkaplar-
da ve benzeri metal isleme tezgâh-
larında lider firmaları Konya’da yer 
alıyor. 

DÖKÜM ÜRETİMİNİN 
YÜZDE 18’İNİ KONYA KARŞILIYOR 

Konya’da Döküm Sanayi üret-
mekte olduğu pik, çelik, sfero ve 
alüminyum döküm ile ülkemizin 
önemli merkezlerinden biri haline 
geldi.Döküm sanayinde faaliyet gös-
teren yaklaşık 450 firma, 150 bin 
tonun üzerindeki üretim kapasitesi 
ile Türkiye’nin toplam döküm üre-
timinin yüzde 18’ini karşılıyor.Buna 
bağlı olarak Konya’da savunma Sa-
nayinin kullandığı havan parçaları,-
mermi, roket baslıklarında kullanı-
lan alüminyum parçalar ve benzeri 
Konya’da üretilebiliyor. 

UN, ŞEKER VE TUZDA LİDER ŞEHİR 
Türkiye tahıl üretiminin yüzde 

10’luk kısmını karşılayan Konya, ta-
rımsal sanayi ve buna bağlı olarak 
gıda sanayi büyük gelişme gösterdi. 
Bugün birer marka haline gelmiş 
Türkiye’nin en önemli ve yüksek 
kapasiteli un fabrikaları Konya’da 
bulunuyor. Konya, un, şeker ve tuz 
üretiminde Türkiye lideri olarak dik-
kat çekiyor. 

AYAKKABIDA ÖNEMLİ ÜRETİM 
Konya ayakkabı imalat sanayin-

de de göz doldurmayı sürdürüyor. 
Ayakkabı sanayinde, üretim sure-
cinin tamamında bütün parçaları 
üretebilme kabiliyetine sahip olan 
Konya,ayrıca ayakkabı makineleri 
imalatı da yapabiliyor. Verilere göre 
70’e yakın ayakkabı fabrikası ve 
500’e yakında imalathane bulunan 
Konya’da yaklaşık 10 bin kişi ayak-
kabı sektöründe istihdam ediliyor.

51 BİNİN ÜSTÜNDE İSTİHDAM!
Ortak idari, teknik ve altyapı hiz-

metleri sunarak, sanayi işletmeleri-
nin bir arada faaliyet göstermesine 
zemin hazırlayanOrganize Sanayi 
Bölgeleri, ülkemizde sanayinin ge-
lişmesine büyük katkı sağlıyor. Kon-
ya; toplamda 9 adet OSB ile Türkiye 
ekonomisinin sanayi lokomotifleri 
arasında yer alıyor. 2002 yılı ve ön-
cesi 7 adet OSB kuruluyken, 2017 
sonu itibarıyla aktif 8 OSB’de 51 
binin üzerinde kişiye istihdam sağ-
lanıyor.

İHRACAT 15 YILDA 12 KAT ARTTI 
Raporda yer alan ihracat verile-

rine göre, Türkiye ihracatı 2017 yı-
lında bir önceki yıla göre yüzde 10,2 
artarak 157,00 milyar dolara yüksel-
di. İthalat ise yüzde 17,7 oranında 
artarak 233,80 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Dış ticaret hacmi de bir 
önceki yıla göre yüzde 14,6 artarak 
341,15 milyar dolardan 390,79 mil-
yar dolara çıktı. 2002 yılında 517 
olan Konya ihracatçı firma sayısı, 15 
yılda 3,4 kat artarak 2017 sonu iti-
barıyla ile bin 895’e yükseldi. 2002 
yılında 130 milyon dolar olan Konya 
ihracatı 15 yılda yaklaşık 12 kat ar-
tarak 1,55 milyar dolara çıktı. Konya 
ihracatının ana sektörler itibarıyla 
dağılımına göre, “İmalat Sanayi” 
ihracatının çok yüksek bir yüzde ile 
(2017’de yüzde 94) önde yer aldığı 
görülüyor. İmalat sanayinden son-
ra yer alan sektörlere bakıldığında; 
sırasıyla “Tarım ve Ormancılık, Ma-
dencilik ve Taşocakçılığı, Toptan ve 
Perakende Ticareti” gelmekte ve bu 
ana sektörlerin toplamı yüzde 6’ya 
ulaşıyor.Alt sektörler bazındaki ih-
racatta ise 85 farklı sektör içerisinde 
ilk 10 sektörün toplamı yüzde 81,4 
gibi yüksek bir orana karşılık geliyor. 
Bu 10 sektörün toplam ihracatı 1,26 
milyar dolar olarak hesaplandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Tarım ve sanayi şehri olan Konya, üretim çeşitliliği ile dikkat çekerken, birçok alanda ülkenin yükünü sırtlamış durumda.

Tarım ve sanayinin yanında Konya sosyo-kültürel açıdan da ülkenin dikkat çeken şehirleri arasında yer alıyor. Eğitim, kültür, turizm gibi alanlarda da önemli atılımlar yaşayan Konya’nın bu alanlardaki verileri de görülmeye değer.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 18 Zil-Hicce 1439  -  Rûmî: 16 Ağustos 1434
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HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   18 °C   31 °C

Karaman             15 °C 30 °C 

Aksaray               18 °C  32 °C

Ankara                 19 °C 33 °C
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Altınekin kabak çekirdeğinin üssü!
Şeker pancarı, 

arpa, buğday önemli 
tarım ürünlerinin ye-
tiştirildiği Altınekin, 
son yıllarda artırdığı 
kabak çekirdeği üre-
timinde de üs olmayı 
hedefliyor. Hedefleri 
doğrultusunda önemli 
adımlar atan Altınekin, 
kabak çekirdeğinde 
kaliteyi her geçen gün 
artırarak adını bu alanda da yazdır-
maya çalışıyor. Eylül ayında hasat 
edilen kabak çekirdeği, bölgede 
çiftçinin geçim kaynakları arasın-
daki yerini aldı. Kabak çekirdeğinde 
ekim alanlarını her geçen gün artı-
ran Altınekin, tarım ürünleri harita-
sında kabak çekirdeğini Altınekin’e 

yazdırmaya çalışıyor. 
‘ALTINEKİN, KABAK 

ÇEKİRDEĞİNİN 
ÜSSÜ OLACAK’
Konuyla ilgili de-

ğerlendirmelerde bu-
lunan Altınekin Ziraat 
Odası Başkanı Bekir 
Kağnıcıoğlu, Eylül ayı-
nın başından itibaren 
kabak hasadının baş-
ladığını dile getirerek, 

sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Kabaklar Eylül ayının başından iti-
baren hasat ediliyor. Havaların aşırı 
sıcak gitmesi ve yeraltı sularının çe-
kilmesinden dolayı kabaklar çok faz-
la sulanamadı. Ancak inşallah kabak 
çekirdeğinde Altınekin, kabak çekir-
değinin üssü olacak. Şeker pancarı, 

arpa, buğday gibi bölgedeki başlıca 
ürünlerin yanında, çiftçi farklı ürün-
ler de yetiştiriyor. Bunlardan önem-
lisi de kabak çekirdeği. Kabak çe-
kirdeği de yetiştirmeye başlayan ve 
ekim alanını git gide artıran Altıne-
kin’de, çiftçiler kaliteli şekilde üret-
tikleri kabak çekirdeğinden önemli 
kar elde ediyorlar” dedi. 

‘ÇİFTÇİ İÇİN EKMEK KAPISI OLDU’
Kabak çekirdeğinin patentini 

almak için çalışmalarını sürdür-
düklerini dile getirenKağnıcıoğlu, 
“Bölgemizde kabak çekirdeği yay-
gın olduğu için, çiftçimiz için iyi 
bir ekmek kapısı oldu. Bölgeye has 
ürünler içerisine kabak çekirdeği 
girdi. Biz de Altınekin Ziraat Oda-
sı olarak bu konuda ne yapabiliriz 
diye düşündük. Haritalarda işaretli 

ürünler diye bir bölüm var. Bunu 
alalım dedik. Bunu alabilmek için, 
bölgede ne kadar kabak çekirdeği 
yetişiyor? Toprak yapısını gibi ko-
nuları araştırıyorlar. Arpa, buğday 
ve pancardan sonra kabak çekirde-
ği de ürünler içerisinde yerini aldı. 

Ekim alanı arttı. Bir mısır 10-11 
suyla yetişiyor, kabak çekirdeği 6-7 
suyla yetişiyor. O yüzden kabak çe-
kirdeği bizim bölgemizde uygun bir 
ürün. Kaliteli de yetişiyor. Bu böl-
genin kabak çekirdeğini de Nevşe-
hir’den alıyorlar, Nevşehir’in kabak 

çekirdeği diye piyasaya satıyorlar. 
Aslında kabak Altınekin’in, başka-
ları değerlendiriyor. Bu patenti alır-
sak, kendi markamızı üretmiş ola-
cağız. Dekar başına 150-155 kilo 
ürün alabiliyoruz. Son 2-3 yıldır bu 
üründen iyi para kazanıyor çiftçiler. 
Bizim bu raporu almamızın bir ne-
deni de, İstanbul gibi büyük şehir-
lerdeki tüccarlar, Altınekin ismini 
duysun, harita üzerinden o ürünün 
burada olduğunu bilsin ki, ticaret 
fazlalaşsın. Tüccarı buraya sokalım, 
çiftçinin malını daha kolay satalım 
istiyoruz. Biz bu patenti alabilirsek, 
harita üzerinde kabak çekirdeğini 
Altınekin’e ekletebilirsek, hükümet 
tarafından da bu ürüne belki destek 
de verilebilecek” diye konuştu.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Mektebim, YEP ile 
geleceğe hazırlıyor

Kodlama, Küresel Farkındalık, 
Finansal Okuryazarlık, Elektronik 
Tasarım, M-Lead ve E-STEM gibi 
derslerin yer aldığı Yenilikçi Eği-
tim Programı ile geleceği bugün-
den okumayı öğrenen öğrenciler, 
eğitim müfredat içerisinde yer 
alan sınava hazırlık programı ve 
kademe bazlı etüt programları ile 
geleceğe hazırlanıyor.Anaokulu, 
ilkokul, ortaokul, Anadolu lise-
si, Anadolu fen lisesi ve Anadolu 
sağlık meslek liseleriyle çağdaş ve 
modern eğitim ortamlarında hiz-
met veren Mektebim,Endüstri 4.0 
ile 21. yüzyıl becerilerinin geliş-
tirilmesi için hazırlanan Yenilikçi 
Eğitim Programını hayata geçirdi. 
Çağın ihtiyaçlarına uygun şekil-
de teknolojik unsurları da eğitim 
sistemine dâhil eden ve okul ön-
cesinden liseye kadar uygulayan 
Mektebim, İnovasyon, Kodlama, 
Elektronik Tasarım (E-STEM), 
M+ Station, Küresel Farkındalık, 
Finansal Okuryazarlık, M-LEAD 
gibi derslerden oluşan Yenilikçi 
Eğitim Programı(YEP) ile çocuk-
ların eleştirel, yaratıcı, analitik, 
bilimsel düşünce becerisini geliş-
tirmelerini ve yeni dünyanın ihti-
yaçlarına uygun şekilde yetişme-
lerini hedefliyor.

KODLAMA İLE “GELECEĞİ YAZ”
Yaratıcı düşünme, yenilenme, 

analitik düşünme, algoritmik dü-
şünme, problem çözme, eleştirel 
düşünme, bilgi okuryazarlığı, giri-
şimcilik, liderlik, sosyal beceriler, 
kültürler arası beceriler, üretken-
lik ve sorumluluk gibi 21. yüzyıl 
becerileri olarak adlandırılan tüm 
becerilerin, gerekli bilgi ve tecrü-
benin kazanılması için eğitim öğ-
retim süreçlerine Endüstri 4.0 yak-
laşımını entegre eden Mektebim, 
Kodlama ve E-Stem dersleriyle 

çocukların erken yaşta kodlama 
mantığını öğrenebilmelerini, ta-
sarım odaklı düşünme, sistematik 
düşünme, olaylar arasındaki ilişki-
leri görebilme, eleştirel düşünme, 
problemleri öngörerek çözümler 
üretebilmelerini sağlıyor.  Kodla-
manın temelini oluşturan algorit-
mik düşünme becerisini yaşamın 
her alanında kullanabilen öğren-
ciler, makine ve elektronik süreç-
lerin çalışma mantığını anlama, 
üretme ve girişimcilik becerilerini 
kazanıyor. 

“ÇOK DİLLİ, ÇOK KÜLTÜRLÜ”
Çağın ve geleceğin ihtiyaçla-

rını göz önüne alarak çok dilli ve 
çok kültürlü bir yabancı dil eğitim 
programı oluşturan, öğrencileri-
nin İngilizceyi günlük hayatlarıyla 
özdeşleştirebilecekleri şekilde kur-
gulayarak edindikleri kavramları 
hafızalarında kolaylıkla tutabilme-
lerini ve günlük hayat içerisinde 
rahatlıkla kullanabilmelerini sağ-
layanMektebim’de İngilizce başta 
olmak üzere Almanca ve İspanyol-
ca eğitimi veriliyor.Tek bir yabancı 
dilin yeterli olmadığı günümüzde 
öğrencilerin temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilmelerini ve uluslararası 
alanda sağlıklı iletişimi gerçekleşti-
rerek farklı kültürlerle etkileşimde 
bulunabilmelerini hedefleyen ve 
2. yabancı dil eğitimini ilkokul 2. 
sınıftan itibaren eğitim programı-
na dâhil eden Mektebim, dijital 
materyallerle dersleri destekliyor. 
Mektebim’in, bu yıl Rize Pazar, 
Elazığ, Ordu Fatsa, Mersin, Mani-
sa Merkez ve Turgutlu, Kütahya, 
İzmir Buca, Ankara Keçiören, Ça-
nakkale, Kayseri, Ağrı, Van, Afyon 
Sandıklı, Balıkesir Edremit,İstan-
bul Fatih ve Pendik’te yeni kam-
püsleri faaliyete girecek.
n HABER MERKEZİ

Renault ve Dacia Yetkili Satıcısı Çelik Motorlu Araçlar, ticari taksilere özel fiyat kampanyası 
başlattı. Ağustos ayına özel yapılan kampanya ile ticari taksilere özel filo indirimleri sunuluyor

Renault ve Dacia’dan
ticari taksilere fırsat
Renault ve Dacia Yetkili Satıcı-

sı Çelik Motorlu Araçlar, Ağustos 
ayında uygulamış olduğu kampanya 
seçenekleri ile müşterilerine cazip 
teklifler sunuyor. Ağustos ayı kam-
panyaları hakkında bilgi veren Re-
nault ve Dacia Yetkili Satıcısı Çelik 
Motorlu Araçlar Satış Müdürü Bü-
lent Tutar, “Renault, Ağustos ayında 
Hurda Teşviki indiriminden yararla-
nanlara,Symbol alımlarında ilave 7 
bin TL, Clio ve Kangoo alımlarında 
ilave 5 bin TL’lik indirim fırsatı su-
nuyor. İlgili indirim sadece, devletin 
Hurda Teşvikine İlişkin Uygulama-
sı’ndan yararlanan müşterilerimi-
zin kendi adlarına, yeni bir Renault 
Symbol, Clio HB, ClioSportTourer, 
KangooMultix, Kangoo Express sa-
tın almaları durumunda geçerlidir. 
Kampanya indirimi ile finansman 
kampanyaları ve hurda teşviki ha-
riç, diğer herhangi bir indirim bir-
likte kullanılamaz. İlgili indirimin 
kullanılması durumunda, Renault 
Finans’tan Maxxi Koruma ya da 
Maxxi değer satın alınması şartı ile 
Yüzde 2,14 faiz oranı ile kredi kulla-
nılabilir. Hurda teşvikine konu hur-
da araç ile yeni satın alınacak araç 
cinsi aynı olmalıdır. İndirim hakkı 
kişiye özeldir, bir başkasına devre-
dilemez. Kampanyadan yararlana-
bilmek için, hurda teslimine yönelik 
olarak alınan Hurda Belgesi’nin ib-
raz edilmesi gerekmektedir. Kam-
panya 31.08.2018 tarihine kadar 
yapılan perakende satın alımlarda 
geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır. Ay-
rıntılı bilgiyi müşterilerimiz showro-
omu’ muzdan alabilirler” ifadelerini 
kullandı.
TÜM RENAULT BİNEK MODELLERDE 

YÜZDE 0,98 FAİZ FIRSATI
Temmuz ayına özel Renault 

Binek araçlarındaki kampanyalar-
dan bahseden Tutar, “18 aya varan 
vade seçeneği için yüzde 0,98 sabit 
faiz oranı ile müşterilerini bekliyor. 
Daha fazla kredi ve vade talebi olan-
lar, yasal mevzuatın izin verdiği sınır 
dahilinde maksimum 100 bin  TL 
kredi tutarı ve 48 aya varan vade 
için yüzde 1,99, maksimum 150 
bin  TL kredi tutarı ve 48 aya varan 
vade için yüzde 2,09 faiz oranı ile 
kredi kullanabilirler.Ağustos ayına 
özel olarak, Renault Finans’tan kre-

di kullanılarak yapılan 2018 model 
yılı Renault binek otomobil satın 
alımlarında, liste fiyatı üzerinden 
Bin TL ilave indirim uygulanmak-
tadır.Finansman kampanyaları, 
tüm model yıllarındaki Renault bi-
nek otomobillerin perakende satın 
alımlarında geçerlidir ve anlaşmalı 
finans kuruluşunun şartlarına bağlı-
dır. Kampanyalı faiz oranları sadece 
MaxxiKoruma (Kredi Koruma Si-
gortası) ve/veya MaxxiDeğer (Araç 
Değer Koruma Sigortası) ile birlikte 
geçerlidir. İki üründen en az biri sa-
tın alınmadığı durumda, anlaşmalı 
finans kuruluşunun baz faiz oranı 

uygulanır. Finansman kampanyaları 
birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri 
kredi bedeline dahil değildir. Belirti-
len indirimler, sadece 2018 model 
yılı Renault binek otomobillerin Re-
nault Finans’tan kredi kullanılması 
şartıyla geçerlidir. 2017 model yılı 
araçlarda, ilgili indirimden yararla-
nılamaz. İndirimin uygulanabilmesi 
için tüm fatura ve kredi işlemlerinin 
31 Ağustos’a kadar tamamlanması 
gerekmektedir” dedi

HAFİF TİCARİ ARAÇLARA 
ÖZEL 30 BİN TL’YE VARAN 

YÜZDE 0 FAİZ FIRSATI
Hafif Ticari araçlarda bulunan 

kampanyalar hakkında bilgi veren 
Tutar, “Ağustos ayında, tüm Re-
nault hafif ticari araç modellerinin 
satın alımlarında, 30 bin TL kredi 
tutarı ve 15 aya varan vade seçe-
neği için yüzde 0 sabit faiz oranı ile 
müşterilerini bekliyor. Daha fazla 
kredi ve vade talebi olanlar, yasal 
mevzuatın izin verdiği sınır dahi-
linde maksimum 100 bin TL kredi 
tutarı ve 48 aya varan vade için 
yüzde 1,99, maksimum 150 bin TL 
kredi tutarı ve 48 aya varan vade 
için yüzde 2,09 faiz oranı ile kredi 
kullanabilirler” dedi.

RENAULT VE DACİA’DA TİCARİ 
TAKSİLERE ÖZEL FİYAT

Temmuz ayı içerisinde Renault 
ve Dacia’da ticari taksilere özel fiyat 
uygulaması olduklarını ifade eden 
Tutar, “Renault Symbol Benzinli ve 
Dizel modelleri ile Kangoo Binek 
modellerinde yine Tüm Dacia Binek 
modellerinde Ticari taksilere özel 
filo indirimlerimiz mevcut . Kam-
panyamızdan yararlanmak isteyen 
taksici esnafımızı ay sonuna kadar 
showroomuza bekliyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.

DACİA MARKALI ARAÇLARDA 
AĞUSTOS AYINA ÖZEL FIRSATLAR

Ağustos ayında Dacia markalı 
araçlar hakkında da bilgi veren Re-
nault ve Dacia Yetkili Satıcısı Çelik 
Motorlu Araçlar Satış Müdürü Bü-
lent Tutar, “Dacia, Ağustos ayında 
Hurda Teşviği indiriminden yarar-
lananlara, Logan MCV alımlarında 
ilave 7 bin TL, Dokker alımlarında 
5 bin TL, Sandero ve Yeni Duster1.
5dCi 90 bg’lik otomobil satın alımla-
rında 4.bin TL’lik indirim fırsatı su-
nuyor.  Ağustos ayında, tüm Dacia 
binek otomobillerin perakende satın 
alımlarında, 36 bin TL kredi tutarı ve 
18 aya varan vade seçeneği için yüz-
de 0,98 sabit faiz oranı müşterileri 
ile buluşuyor. Yine Ağustos ayında, 
DaciaDokkerCombi ve Dokker Van 
modellerinin satın alımlarında, 30 
bin TL kredi tutarı ve 15 aya varan 
vade seçeneği için yüzde 0 sabit 
faiz oranı ile müşterileri ile buluşu-
yor. Tüm Konyalı müşterilerimizi 
showroom bekliyoruz. Müşterileri-
miz Ağustos ayına özel kampanya-
ları kaçırmasınlar” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bekir Kağnıcıoğlu

Temmuz ayı içerisinde 
Renault ve Dacia’da 
ticari taksilere özel fiyat 
uygulaması olduklarını 
ifade eden Bülent Tutar, 
“Kampanyamızdan 
yararlanmak isteyen 
taksici esnafımızı 
ay sonuna kadar 
showroomuza 
bekliyoruz” dedi.
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İşadamı Bayram Gars oğlunu sünnet ettirdi
Cemil ve İsminas Gars’ın torunu, 

Bayram ile Ebru çiftinin biricik oğlu 
Berat Çınar; Yeşil Vadi Düğün Salo-
nu’nda gerçekleşen cemiyetle erkek-
liğe ilk adımını attı. Düğün törenine 
misafirlerin yanı sıra çok sayıda iş 
ve sanat camiasından tanınmış isim 
de katıldı. Kirveliğini Konya’nın ünlü 
sanatçısı Cüneyt Yıldırım (Bürüsk Cü-
neyt’in) yaptığı düğün merasiminde 
aile büyükleri misafirlerini kapıda kar-
şılayarak tebrikleri kabul etti. Küçük 
Berat’ın sahneye taht üzerinde getiril-
mesi ile birlikte başlayan düğün me-
rasimi geç saatlere kadar sürdü. Aşi-
ret düğünlerini aratmayan kalabalık 
birçok sanatçının sahne performans-
ları ile doyasıya eğlendi. Yenigün Ga-
zetesi olarak erkekliğe ilk adımını atan 
Berat Çınara geçmiş olsun der, Bay-
ram ve Ebru çiftini de tebrik ederiz. 
n SAMİ KAYALAR

Farklı bir eğitim konseptiyle 
hizmet veren Yöntem Koleji, ge-
leneksel hâle getirdiği Veli Bilgi-
lendirme Seminerleri’ne 8. sınıf 
öğrenci velileriyle başladı.

Her yıl, okullar açılmadan 
yapılan Veli Bilgilendirme Semi-
nerleri’nde okul yaşam kuralları, 
öğrenciye yaklaşımlar, kulüp se-
çimleri ve öğretmenlerin kendile-
rini tanıtmaları, deneme sınavları 
hakkında velilere bilgiler veriliyor.  
İlk seminerin 8. sınıf öğrenci ve-

lileriyle başladığı kaydeden Okul 
Müdürü Mehmet Tekin, “Yöntem 
Koleji, öğrenci odaklı bir eğitim 
kurumudur. Her bir öğrenci bu 
ülkenin birer teminatıdır.  Dolayı-
sıyla klasikleşmiş eğitim modelin-
den farklı bir konseptle yolunuza 
devam ediyoruz. Bu farklılığın ilk 
halkası ise velilerdir. Geleneksel 
hâle getirdiğimiz Veli Bilgilendir-
me Seminerleri’nde velilerimiz de 
okulun yıl boyunca nasıl bir prog-
ramda hareket edeceğini bilmiş 

oluyor.  İlk seminerimizi de 8. sı-
nıf öğrenci velilerimize yapıyoruz.  
Çünkü bu öğrencilerimiz LGS’ ye 
girecekler ve onları zor bir yıl baş-
lıyor. 8. sınıf öğrencilerimize ders-
lerimiz 27 Ağustos 2018 Pazartesi 
günü başlıyor. 2018’de hem LGS’ 
de hem YKS’ de güzel başarılar 
elde ettik. LGS’ de 11 öğrencimiz 
fen liselerine, 49 öğrencimiz de 
Anadolu liselerine gitti.  Diğer 12 
öğrencimiz ise faklı türde liselere 
yerleşti. Kolej kadromuzu, öğren-

cilerimizi ve ailelerini kutluyoruz. 
Ayrıca Özel Öğretim Kursumuzda 
Meram Fen Lisesinden 1 öğrenci-
miz YKS’ de sayısalda Türkiye 5.si 
olmuştur.  Bu başarıda emeği ge-
çen başta Meram Fen Lisesi öğret-
men ve idarecilerini, özel öğretim 
kursu öğretmen ve öğrencilerimizi 
ve öğrencimizin ailesini yürekten 
kutluyoruz. Bu yıl daha da iyisini 
yapacağız; çünkü birbiriyle uyum-
lu, profesyonel bir kadromuz var” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Kurbanın sakatatları
yoğun ilgi görüyor

Bozkır’daki çalışmalar 
3 ay içinde bitecek

Kesimi yapılan hayvanların 
kasları dışında kalan bütün yene-
bilir kısımları vatandaşların yo-
ğun olarak tercih ettiği yiyecekler 
arasında. Sakatatlar vatandaşla-
rın sofrasının vazgeçilmezi hali-
ne geliyor. Kurban bayramında 
kesilen hayvanların sakatatları 
vatandaşlar ve sakatat satan es-
naflar tarafından temizlenerek va-
tandaşlar tarafından poşetlenerek 
saklanıyor. Konyalıların sakatata 
yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden 
esnaf, bilinçli vatandaşlar tarafın-
dan sakatatların değerlendiğini 
ifade ediyor. Kadınlar Pazarı’nda 
sakatat satan Yavuz Çelik, “Kur-
ban Bayramı mübarek bir aydır. 
Kurban Bayramı’nda kurbanlarını 

kesen vatandaşlar hayvanların ye-
nilebileceği sakatatları ya kendileri 
temizliyor ya da bizleri getirerek 
bizlerin temizlenmesini istiyor. 
Bayram boyunca vatandaşlarımı-
zın sakatatların temizlenmesi ko-
nusunda yardımcı olduk. Konyalı 
vatandaşlar sakatat ürünlerine 
yoğun ilgi gösteriyor. Sakatatlar 
güzel bir temizlenmenin ardından 
derin dondurucuda saklanabiliyor. 
Sakatatlar insan sağlığı için ol-
dukça sağlıklı. Vatandaşlarımızın 
bir kısmı sevmese de büyük bir 
kısmı sakatatları seviyor. Bizler yıl 
boyunca tezgahlarımızda sakatat 
ürünlerine yer veriyoruz” ifadele-
rini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bozkır Belediye Başkanı İbra-
him Gün, kurban bayramı dolayı-
sıyla personelleriyle biraraya ge-
lerek bayramlaştı. Bayramlaşma 
programından önce konuşan Boz-
kır Belediye Başkanı İbrahim Gün, 
4,5 yıl boyunca birlik, beraberlik 
ve dayanışma içinde azimle çalı-
şan tüm personellerine teşekkür 
etti. 4,5 yılda yapılan hizmetlerle 
Bozkır’ın çehresini değiştirdikleri-
ni ve bu başarının gelecek yıllarda 
konuşulacağını vurgulayan Baş-
kan Gün, bu başarının sağlanma-
sında en temel yapı taşı olan tüm 
personellerini de ayrıca tebrik etti. 

Bu bayramın, Bozkır’da çok 
hareketli geçtiğini, bayramın 3 
ve 4. Günleri ilçe merkezinde ve 
kurban pazarında incelemeler-
de bulunduğunu hatırlatan Baş-
kan Gün, “bu bayram Bozkır’da 
çok hareketli geçti. Edindiğimiz 
bilgilere göre yaklaşık 20 bin ci-
varında gurbetçimizi Bozkır’da 

ağırladık. İlçemiz adına gurbetçi 
hemşehrilerimizi Bozkır’ımızda 
ağırlamaktan mutluluk duyduk. 
Şenliklerimiz de ayrıca dolu dolu 
geçti. Her bir şenliğimizde birli-
ğimiz ve beraberliğimiz güzel ve 
anlamlıydı” dedi. 3 ay içerisinde 
ilçe merkezinde yürütülen çalış-
maların tamamlanarak ilçede yapı 
çalışmalarının tamamlanacağını 
sözlerine ekleyen Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün, çalışmala-
rın tamamlanmasıyla birlikte Boz-
kır’ın daha cazibeli hale geleceğini 
vurguladı. İlçe merkezinde yapılan 
hummalı çalışmaların 51 mahalle-
nin tamamında da yürütüldüğünü 
sözlerine ekleyen Başkan Gün, be-
lirlenen program dahilinde yapılan 
çalışmaların tüm mahallelere ula-
şacağını söyledi ve akabinde tek 
tek tüm personelleriyle bayram-
laşarak hayırlı mesailer dileklerini 
iletti. 
n HABER MERKEZİ

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala okullarda öğrencilerin 
daha sağlıklı ve güzel bir ortamda eğitim görmeleri için hazırlıklar sürdürülüyor

Okullar hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığının yayın-
ladığı takvime göre 17 Eylül 2018 
Pazartesi günü yeni eğitim öğretim 
dönemi başlayacak. Böylece milyon-
larca öğrenci yeni eğitim-öğretim 
dönemine başlamış olacak. Yarıyıl 
tatili ise 21 Ocak 2019 ve 1 Şubat 
2019 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şu-
bat 2019 Pazartesi başlayacak. 14 
Haziran 2019 Cuma günü ise 2018-
2019 eğitim öğretim dönemi sona 
erecek. Anaokuluna başlayacak öğ-
renciler için ise okula uyum kapsa-
mında 10 Eylül’ de ders zili çalacak.
OKULLARIN EKSİKLERİ GİDERİLİYOR 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı-
nın başlamasına sayılı günler kala, 
Konya genelindeki okullarda da 
eksiklerin tamamlanması amacıyla 
hummalı bir çalışma sürdürülüyor. 
Eğitim-öğretim dönemi başlama-
dan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından eksikleri belirlenen okullarda 
yürütülen boya, tadilat, bakım ve 
onarım çalışmaları hızlandırıldı. Bu 
kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Konya genelinde bulunan 94 oku-
lu onarım kapsamına aldı. Bu kap-
samda okulların boya ihtiyacı olan 
bölümlerin boyanmasına, tadilat ve 
bakım ihtiyacı olan bölümlerin de 

onarım çalışmaları devam ediyor. 
HER ŞEY ÖĞRENCİLER İÇİN

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri 
okullarda yapılan tadilatlar ile öğ-
renciler ve öğretmenlerin daha ne-
zih, daha güvenli eğitim ortamlar 
oluşturmak, daha kaliteli eğitime 
ulaştırma yönünde yapılan bu çalış-
maların tüm hızıyla devam edeceği-
ni, ilk ders zili çalmadan önce tüm 
okulların fiziksel eksikliklerini ta-
mamlamayı hedeflediklerini söyledi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yöntem Koleji’nden veli bilgilendirme semineri

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eksikleri belirlenen okullarda 
yürütülen boya, tadilat, bakım ve onarım çalışmaları hızlandırıldı.



Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, ilçe merkezinde yaşa-
yan vatandaşlarla akşam sohbetleri 
programında biraraya gelerek talep 
ve sorunları dinledi.

Vatandaşla hasbihal

Beyşehir’e kazandırılacak Türk 
Büyüğü, Halk ve Masal Kahraman-
ları Parkı’nın ilçeye ayrı bir değer 
katacağı belirtildi.Beyşehir Beledi-
ye Başkanı Murat Özaltun, Beyşe-
hir Gölü kenarında yapım çalışma-
larında sona gelinen Türk Büyüğü, 
Halk ve Masal Kahramanları Par-
kı’nda incelemelerde bulundu.

İlgili birimler tarafından yürü-
tülen çalışmalar hakkında yetkili-
lerden bilgiler alan Özaltun, Bey-
şehir’in en büyük parkı olan göle 
kıyısı bulunan Vuslat Parkı içeri-
sindeki Jandarma burnu mevkisin-
de oluşturdukları Türk Büyükleri, 
Halk ve Masal Kahramanları Par-
kı’nın ilçeye ayrı bir değer kataca-
ğını,yeşillendirme ve ağaçlandırma 
çalışmalarının bitirilmesiyle birlik-
te Vuslat Parkı’nın yeşil dokusunu 
daha da zenginleştirip güzelleşme-
sine ise ayrı bir katkı sunacağını 
söyledi.Beyşehir Belediyesi olarak 
yine ilçede ilk olan bir projeye imza 
attıklarını belirten Özaltun, sözko-
nusu park alanında Türk büyükleri 

ve değerleri ile halk ve masal kah-
ramanlarının maket ve ortam can-
landırmalarının yer alacağını belir-
terek, “Çocuklarımızın kitaplardan 
okudukları, televizyon ekranların-
dan görüp büyüklerinden dinle-
dikleri Türk büyükleri ve değerleri 
ile halk ve masal kahramanlarını 
kendi hayal dünyalarından çıkarıp 
oluşturacağımız bu parka yerleş-
tirebilmek ve adına bu çok önem-
sediğimiz projeyi hayata geçirdik. 
Yarının büyüğü çocuklarımızın bu 
kahramanlarımızı daha iyi tanıma-
ları,öğrenmeleri,örnek almaları, 
hayal dünyalarını daha da zen-
ginleştirip geliştirmeleri amacıyla 
kurduğumuz bu parkın kısa süre 
içerisinde ilgi odağı bir yer haline 
gelmesini bekliyoruz.”dedi.

Parkın bir an önce tamamlan-
ması ve Kurban Bayramı öncesin-
de kapılarını ziyaretçilerine açması 
için çalışmaların hız kazandığını 
vurgulayan Özaltun, şunları kay-
detti: “Hemen bitişiğinde yine 
çocuklarımızın yararlanacağı ipli 

oyun gruplarının da yer aldığı söz-
konusu parkımızda 10 farklı kah-
ramanımızın maketleri yer alacak.
İlçe dışından gelecek ziyaretçileri-
mizin de oldukça ilgisini çekeceğini 
umduğumuz bu parkta çocukları-
mız aileleriyle birlikte kahraman-
larımızla bol bol fotoğraf çekme 
imkanı bulabilecekler ve unutul-
maz anıları yaşayıp paylaşacaklar 
inşallah. Buradaki diğer dinlenme 
alanlarımızdan da istifade ede-
bileceklerdir.Bu arada, parkımızı 
çocuklarımızın ve ailelerimizin hiz-
metine sunarken gelecek nesille-
re de taşıma konusunda koruma 
noktasında da gerekli duyarlılık ve 
hassasiyeti göstereceklerine inanı-
yoruz.Parkımızda, çocuklarımızın 
örnek alabilecekleri Türk havacılık 
tarihinin İstiklal madalyalı kah-
ramanı Vecihi Hürkuş ve Uçağı, 
Dede Korkut destanlarından birisi 
olan Boğaçhan ve Boğa, destan, 
hikaye ve masal anlatımlarında 
yüceltilen göçebe bozkır hayatı-
nın geleneklerinden olan ve halen 

yerleşik hayatın gündelik pratikle-
rinde kendine yer bulan, doğum, 
evlenme ve ölüm geleneklerine 
yansımış özlü söz ve anlatımları, 
müzik aletleri ve ezgileri ile toplum 
hayatında önemli bir yeri olan yarı 
efsanevi bir bilge Dede Korkut, İs-
tanbul yarım ada girintisinde Haliç 
üzerine yapılmış Eminönü ile Ka-
raköy semtlerini birbirine bağla-
yan bir köprü olan Galata Kulesi, 
17.yüzyılda Osmanlı devleti top-
raklarında yaşamış olan Müslüman 
bir Türk bilgini olan Hazerfan Çele-
bi, gölge oyununun baş kişileri olan 
Karagöz ve Hacivat, Sultan 1.Mu-
rat ve Yıldırım Beyazıt zamanında 
yaşamış bir kahraman komutan 
olan Malkoçoğlu ve atı, Rus işga-
line karşı Türk direnişinin sembol 
bir ismi olan Nene Hatun ve Kağnı-
sı, Osmanlı tarihinin önemli padi-
şahlarından ve İstanbul’u fetheden 
Fatih Sultan Mehmet gibi Türk de-
ğeri ve büyükleri ile halk ve masal 
kahramanlarının maket ve figürleri 
alanımızda yer bulacak”

Beyşehir’de, çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan anne ve çocuk kulübü hizmet vermek için gün sayıyor

Beyşehir’de annelerin 
talepleri hayat buluyor

Sosyal belediyecilikte de öncü 
belediyeler arasında yer alan Bey-
şehir Belediyesi, Beyşehir’de yine 
bir ilke imza atarak Beyşehir Bele-
diyesi Anne ve Çocuk Kulübü’nü 
kurdu.

Beyşehir Belediyesi eski hizmet 
binasının ikinci katında ilçede ya-
şayan anne ve çocukları için kulüp 
bünyesinde özel olarak oluşturulan 
mekanda, kadınlar için kafeterya, 
TV ve kütüphane odası, spor alet-
leri, masa tenisi, air hokey, langırt, 
koşu bantları, ağırlık çalışmaları 
yapılabilecek imkanların sunuldu-
ğu fitness salonu, duş imkanı, ço-
cuklar için zemini tatami minderle 
kaplı, çocuklara özel tuvaletlerin 
de düşünüldüğü faaliyet odaları, 
atölyeler,top havuzu ve kaydırak ile 
zeka oyunları gibi  çocuk oyun alan-
ları, çocuk spor aletleri, langırt, air 
hokey ve masa tenisi gibi aktivite-
lerin yapılabileceği aktivite alanları 
yer alıyor. Çocuklar için hazırlanan 
mini cep sineması ve bowling sa-
lonunun oluşturulması çalışmaları 
ise halen sürüyor. Beyşehir Bele-
diye Başkanı Murat Özaltun,  yeni 
oluşturulan anne ve çocuk kulübü-
nü mekanı gezdirdiği Beyşehir’in 
annelerine tanıttı. Bu mekanın 
hizmet vermeye başlamasının ar-
dından Beyşehirli kadınlar ile ço-
cukların vazgeçilmez bir aktivite 

merkezi haline geleceğini vurgu-
layan Özaltun, projeye ilişkin fikrin 
yine bir anneden geldiğini söyledi. 
Beyşehirli annelerle geçmişte ger-
çekleştirdikleri bir toplantıda, “Bi-
zim kış döneminde çocuklarımızı 
parka götürebileceğimiz alanları-
mız yok, erkeklerimiz kahvehaneye 
gidiyor ama bizim gidecek yerimiz 
yok’ diyen bir anneden gelen öneri 
üzerine böyle bir çalışmayı hayata 
geçirme kararı aldıklarını anlatan 
Özaltun, “Bu konuda tüm insanları-
mıza şehrimizin merkezinde yürü-
me mesafesinde olan bir yer temin 
etmeliydik. Beyşehir Belediyesi eski 

hizmet binamızın boşta olan ikinci 
katında  anne ve çocuk kulübünü 
kurmaya karar verdik. Hatta bura-
daki eski makam odam bile  kulüp 
bünyesinde hanımlarımıza hizmet 
verecek bir kafeterya haline dönüş-
türüldü”dedi.

Bu mekanın yılın 365 günü 
kadınlar ile çocuklarına hizmet 
verecek bir yer haline dönüştürül-
düğünü vurgulayan Özaltun,“Yaz 
ya da kış ayları fark etmez, burası 
tamamen sadece bayanlarımızın 
kullanabileceği fitness ve genel 
kondüsyon aletlerinin olduğu, ço-
cukların rahatlıkla oyun grupların-

da eğlenebileceği bir mekan haline 
dönüştürüldü. İlk etapta bu mekanı 
sizlere bir gezdirelim, sizlerin de ön 
görüş ve isteklerinizi alalım dedik. 
Memleketimizde bayanlarımızın 
her zaman vizyonu ve ön görüsü bi-
zim için değerlidir. Bu noktada her 
zaman sizlerin yanında olmaya de-
vam edeceğiz.”ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Özaltun, ku-
lübe üye olan Beyşehirli hanımların 
çok cüzi bir ücret karşılığında gü-
nün belli saatlerinde çocuklarıyla 
beraber anne ve çocuk kulübünün 
tüm faaliyet alanlarından istifade 
edebileceklerini de sözlerine ekledi.

Çocuklar Türk büyüklerini tanıyacak

5 kilometrelik alanda 
asfaltlama yapılıyor

Damlapınarlılar 
şenlikte buluştu

Beyşehir’in merkez ve dış ma-
hallelerindeki yolların sathi asfaltla 
kaplanması çalışmalarının devam 
ettiği bildirildi. Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, yaptığı 
açıklamada, Fen İşleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekiplerin ilçe merkezi 
ile dış mahallelerde yolları asfaltla 
kaplama çalışmalarını sürdürdü-
ğünü belirtti. Özaltun, çalışmaların 
ilçe merkezinde Müftü ve Bah-
çelievler Mahallesi’nde yoğunluk 
kazandığını ifade ederken, bu iki 
yerleşim merkezinde yapılaşması 
kısmen tamamlanan güzergahlar-
da da faaliyetlerin hız kesmeden 
devam ettiğini söyledi.

Özaltun, dış mahallelerden 
Gökçimen Mahallesi’nde yolların 
sathi asfaltla kaplanması çalış-
malarının devam ettiğini, diğer 

yandan da sürücüler tarafından 
çok sık tercih edilen Yazyurdu Ma-
hallesi’ni Konya karayoluna bağ-
layan 5 kilometrelik güzergahta 
da asfaltlama faaliyetlerinin yürü-
tüldüğünü belirterek, “Beyşehir 
Belediyesi olarak  ilçemiz merkezi 
ve taşra mahallelerimizin daha 
konforlu ve taşıt trafiğine uygun 
hale getirilmesi noktasında çalış-
malarımız tam gaz devam ediyor. 
Ekiplerimiz, ihtiyaç olan güzergah-
larda yol çalışmalarını belli bir plan 
halinde sürdürüyor. Yollarımızda 
sathi ve sıcak asfalt çalışmalarının 
yanısıra kilitli parke taşıyla kaplan-
masına yönelik çalışmalar da yü-
rütülüyor. Hedefimiz; kış mevsimi 
gelmeden bu çalışmaları tamamen 
bitirerek ilçemiz halkımızın hizme-
tine sunmaktır. ”dedi.

Beyşehir ilçesine bağlı Dam-
lapınar Mahallesi’nde düzenlenen 
şenlikler, yerleşim merkezi ile gur-
bette yaşayan Damlapınarlılar’ı bi-
raraya getirdi.

Damlapınar’da her yıl gelenek-
sel olarak düzenlenen şenlikler, 
bu yıl da kurban bayramına denk 
gelen günlerde gerçekleştirildi. 
Şenlik etkinlikleri, Beyşehir Bele-
diyesi’nin mehteran gösterileri ile 
başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve 
okunan duaların ardından kürsüye 
gelen Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, yaptığı konuşma-
sında birlik ve beraberliğe yönelik 
mesajlar verdi.

Damlapınar Mahallesi sakin-
lerinin kurban bayramını tebrik 
eden Özaltun, yerleşim merkezin-
de düzenlenen geleneksel şenlik 
etkinliklerinin yöredeki birlik ve 
beraberliği tesisindeki önemine 
vurgu yaptı. İş imkanları ve farklı 
sebeplerle geçmişte yerleşim mer-
kezinden gurbete giden Damlapı-
narlılar’ın doğup büyüdüğü top-
rakları hiçbir zaman unutmadığını 
her vesile ile daima gösterdiğinin 
altını çizen Özaltun, “Şunu gıpta ile 
görüyorum ve her yerde de söylü-
yorum. Allah’ım Damlapıpınarlılar 
gibi birliktelik ruhu versin inşallah 
diyorum. Çünkü, ne zaman bir 
düğün, ne zaman bir cenaze olsa 
gerek İzmir’de, gerekse Damlapı-
nar’da, her iki yana da otobüsler 
gidiyor, geliyor. Damlapınarlılar, 
ister gurbette, ister kendi mem-
leketlerinde, nerede olursa olsun 

birlikteliğini, beraberliğini her 
daim sergiliyor.Allah’ım bu birlik 
ve beraberliğinizi bozmasın inşal-
lah.”diye konuştu.

Konuşmasında sıla-i rahimin 
önemine vurgu yapan Özaltun, 
nüfusunun büyük bölümü İz-
mir’de yaşayan Damlapınarlılar’ın 
memleket hasretine bir nebze de 
katkı olması bakımından yerleşim 
merkezine Beyşehir Belediyesi ola-
rak canlı yayın kameraları da kur-
duklarını, gurbette yaşayan Dam-
lapınarlılar’ın da bundan dolayı 
yaşadığı memnuniyeti her seferin-
de kendilerine ifade ettiklerini be-
lirterek, “Biz Damlapınar’ımıza da, 
ilçemize de, ilçemizin her köşesine 
de hizmet etmenin gayretini gös-
teriyoruz. Bundan sonra da hizmet 
etmeye devam edeceğiz. Sizlerden 
tek isteğimiz; bizlerden hayır dua-
larınızı eksik etmemenizdir.”şek-
linde sözlere yer verdi.

Beyşehir Birlik Muhtarlar Der-
neği Başkanı Faruk Koçer de, bir 
damladan doğan sevgi, kardeşlik 
ve birlik beraberliğin pınarla coş-
masını Damlapınar Mahallesi’nde 
gördüğünü belirterek, yerleşim 
merkezinde bayram ve şenlik ve-
silesiyle buluşan mahalle sakinleri-
nin bayramını tebrik etti.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendi-
ği şenlikte, gurbette yaşayan hem-
şerileriyle biraraya gelen Damla-
pınar Mahallesi sakinleri hasret 
giderme imkanı buldu. Katılımcıla-
ra şenlik kapsamında Konya pilavı 
da ikram edildi.

HAZIRLAYAN
RASİM ATALAY

29 AĞUSTOS 2018
BEYSEHIR
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Farklı günlerde marketten hır-
sızlık yapan şüpheli, çaldığı tişörtle 
aynı iş yerine gelince çalışanların 
dikkati sonucu yakalandı. Merkez 
Meram ilçesi Aziziye Mahallesi Ata-
türk Caddesi’nde bulunan bir mar-
kete gelen müşterilerden Seyit İ’nin 
(53) üzerindeki giysinin, iş yerinden 
çalınan tişörte benzediğini fark eden 
çalışanlar polisi aradı. İhbar üzerine 
olay yerine gelen polis ekiplerince 
gözaltına alınan Seyit İ’nin, aynı 
marketten daha önce de birçok kez 
hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. 
Konya Numune Hastanesi’nde sağ-
lık kontrolünden geçirilen şüpheli, 
ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube 
Müdürlüğüne götürüldü. 
n AA

El çabukluğu ile 4 bin 
liralık alyans çaldı

Bir kişi, altın fiyatı sormak için 
girdiği kuyumcuda el çabukluğuy-
la 4 bin lira değerindeki alyansı 
çaldı. Bu anlar kuyumcunun gü-
venlik kamerasına saniye saniye 
yansırken, zanlı çay bahçesinde 
yakalandı. 

Olay, geçtiğimiz Perşembe 
günü öğle saatlerinde merkez 
Meram ilçesi Şükran Mahallesi 
Tevfikiye Caddesi üzerinde bir ku-
yumcuda meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, kuyumcuya gelen bir 
kişi vitrindeki altını incelemek için 
bilezik istedi. Görevli ile sohbet 
eden şahıs, ‘tırnakçılık’ yöntemiyle 
masa üzerindeki alyans kutusun-
dan 2 adet 4 bin lira değerindeki 
yüzüğü alıp cebine koyarak ayrıldı. 

Yüzüklerin eksik olduğunu 
fark eden kuyumcu çalışanı, gü-
venlik kamerası görüntülerini in-
celediğinde hırsızlık olayını fark 
etti. Görüntülerde iş yerine gelen 
şüphelinin çalışan ile sohbet ettiği 
sırada yüzükleri kutudan alarak 
cebine koyduktan sonra ayrıldığı 
görülüyor. Dolandırıldığını anlayan 
kasiyer durumu polis ekiplerine 
bildirdi. İş yerine gelen ekipler, 

güvenlik kamerasının kaydettiği 
görüntülerden hırsızlık olayını ger-
çekleştiren şüpheliyi yakalamak 
için çalışma başlattı. 

Güvenlik kameralarını incele-
yen polis ekipleri, alyansları çalan 
şüphelinin 22 yaşında M.B. oldu-
ğunu tespit etti. Beş gün sonra 
Alaaddin Bulvarı civarında eşkale 
uyan bir şüphelinin bir kuyumcu-
ya iki adet yüzük sattığı bilgisini 
alan polis ekipleri, bölgede geniş 
kapsamlı bir çalışma başlattı. Polis 
yaptığı çalışma sırasında, zanlıyı 
bir çay bahçesinde çay içtiği sırada 
yakalayarak gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan şahıs Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçirildikten 
sonra ifadesi alınmak üzere emni-
yete götürüldü. Burada ilk ifadesi 
alınan zanlının, çaldığı iki yüzüğü 
başka bir kuyumcuya sattığını ve 
bu durumdan pişman olduğunu 
söylediği, “İş yerine verdiğim za-
rarı ödemek istiyorum” dediği öğ-
renildi. M.B., işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından adliyeye sevk 
edilecek.
n İHA

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde alınan tüm tedbirlere rağmen Türkiye genelinde 106 ölümlü kazada 137 can kaybı 
yaşanırken, en fazla kaza Konya, İzmir ve Antalya’da meydana geldi, Ardahan’da ise hiç trafik kazası yaşanmadı

Konya ilk sıralarda
İçişleri Bakanlığının verilerine 

göre, Kurban Bayramında trafik 
kazasına bağlı can kaybı sayısı son 
10 yılın ortalaması ile aynı. Alınan 
tüm önlemlere rağmen 106 ölüm-
lü trafik kazasında 137 kişi hayatını 
kaybederken, hayatını kaybeden 
sürücülerin yüzde 80’inde emni-
yet kemerinin takılı olmadığı tespit 
edildi. Bayram tatili boyunca en çok 
kaza Konya, İzmir ve Antalya’da 
yaşanırken, Ardahan’da ise hiç tra-
fik kazası yaşanmadı. Otobüslerde 
polislerin yolcu gibi denetimleri işe 
yaradı, bu bayramda ölümlü oto-
büs kazası hiç yaşanmadı. 17 ildeki 
20 kaza kara noktasında sadece bir 
ölümlü kaza meydana geldi. 

CAN KAYIPLARININ 
YÜZDE 52’Sİ HIZDAN 

Kurban Bayramında ülke ge-
nelinde karayolunu kullanan araç 
sayısı yüzde 53 artmasına rağ-
men polis ve jandarmanın aldığı 
yoğun trafik tedbirleri sayesinde 
bayram tatili süresince trafik ka-
zalarına bağlı can kaybı sayısı, son 
10 yılın (2008-2018) ortalaması ile 
aynı düzeyde kaldı. 2008 yılı kur-
ban bayramına göre 100 bin araca 
düşen günlük ortalama can kaybı 
sayısında yüzde 44’lük azalma ya-
şandı. Bu bayramda trafik kazala-
rına bağlı can kayıplarının yüzde 
52’si hız sınırı kuralına uymama-
ya bağlı olurken, emniyet kemeri 
kullanmamadan kaynaklı ölümler-
de yaşandı. Hayatını kaybeden 31 
sürücüden 25’inin (%80) emniyet 
kemerinin takılı olmadığı tespit 
edildi. Ayrıca bayramlarda şehirle-
rarası otobüslerde polislerin yolcu 
gibi denetimleri etkisini gösterdi. 
Kurban Bayramı süresince kara-
yollarında ölümlü otobüs kazası hiç 
yaşanmadı. 

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bay-
ramında karayollarında aldığı 
yoğun trafik önlemleri ile vatan-
daşların bayram tatilini huzurlu ge-
çirmelerini sağlarken, trafik kazala-
rına bağlı can ve mal kayıplarının 
da önüne geçmeye çalıştı. Kurban 
Bayramı tatili 9 gün olmasına rağ-
men Bakanlık, trafik denetimlerini 
17-27 Ağustos 2018 tarihlerinde 
11 gün süreyle gerçekleştirdi. Bay-
ram tatili süresince karayollarında 
yaklaşık 81 bin ekip ve 140 bin 

trafik personeli görev yaptı. Şehir-
lerarası otobüslerde yolcu olarak 
denetim yapan 227 personelin yanı 
sıra 32 polis başmüfettişi de alınan 
tedbirleri yerinde denetledi. 

Alınan trafik tedbirlerinin etki-
sini artırmak ve toplumun tama-
mını etkileyebilmek için çocukların 
aileleri üzerindeki yaptırım gücün-
den yararlanıldı. “Bu Bayram Ben 
de Trafik Polisiyim; Hatalı Sürü-
cüye Kırmızı Düdük” kampanyası 
başlatılarak, trafikte farkındalığı ar-
tırarak alınan trafik tedbirleri des-
teklendi.  Cep telefonlarına trafik 
güvenliğine ilişkin SMS’ler gönde-
rildi.  Bayram boyunca vatandaş-
ların trafikte dikkatlerinin canlı tu-
tulması amacıyla cep telefonlarına 
trafik güvenliğine ilişkin SMS’ler 
gönderildi. Yandex Navigasyon 
aplikasyonundan sürücüler tara-
fından bilinmesi gereken 50 kritik 
kaza noktası hakkında vatandaşlar 
anlık bilgilendirildi. Trafik yoğunlu-
ğu olan büyük illerde helikopterle, 
Çorum-Osmancık, Amasya-Mer-
zifon, Kırıkkale, Afyonkarahisar ve 
Konya-Kulu’da ise İHA ve Dro-
ne’larla trafik havadan izlenerek 
denetlendi. Trafik denetimlerinin 
ve Kırmızı Düdük kampanyasının 
etkinliğinin artırmak amacıyla İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu başta 
olmak üzere bakan yardımcıları, 
Emniyet Genel Müdürü, Jandarma 
Genel Komutanı, Emniyet Genel 
Müdür Yardımcıları ve daire baş-
kanları ile mülki idare amirleri ve il 
emniyet müdürleri sürücü ve yol-
cularla doğrudan iletişim kurarak 
trafik güvenliğine katkı sağladılar. 

Son 10 yılda (2008-2018) nü-

fusta yüzde 13, tescilli araç sayısın-
da yüzde 65, sürücü sayısında ise 
yüzde 48 oranında artış yaşandı. 
Polis ve jandarmanın karayolların-
da aldığı yoğun trafik tedbirleriyle; 
Kurban Bayramı tatili süresince can 
kaybı sayısı son 10 yılın ortalama-
sı ile aynı düzeyde kaldı. 2008 yılı 
Kurban Bayramına göre 100 bin 
araca düşen günlük ortalama can 
kaybı sayısında ise yüzde 44 oranın-
da azalma sağlandı.  Kurban Bay-
ramı tatili döneminde karayolunu 
kullanan araç sayısı kavşak konu-
munda olan; Bolu-Gerede’de yüzde 
161, Çankırı-Çerkeş’te yüzde 176, 
Amasya-Merzifon’da yüzde 140, 
Afyonkarahisar-Emirdağ’da yüzde 
109, Konya-Ereğli’de yüzde 92, Ba-
lıkesir-Susurluk’ta yüzde 66 olmak 
üzere ülke genelinde yüzde 53 ora-
nında arttı. Bu Kurban Bayramın-
da alınan tüm tedbirlere rağmen 
106 ölümlü kazada 137 can kaybı 
yaşandı. Ölümlü kazaların yüzde 
52’si sürücülerin hız kurallarına uy-
maması nedeniyle oldu. Kazalarda 
hayatını kaybeden 31 sürücüden 
25’inin emniyet kemerinin takılı ol-
madığı tespit edildi. 

GEÇEN SENE YÜZDE 14 OLAN 
MOTOSİKLET KAZA ORANI 
BU YIL YÜZDE 2’YE DÜŞTÜ 

Kaza oluş türleri incelendiğin-
de ise; 47 kaza tek taraflı yoldan 
çıkma, devrilme, savrulma, engel-
li cisme çarpma, 30 kaza yandan 
çarpma, arkadan çarpma ve kar-
şılıklı çarpışma, 21 kaza yayaya 
çarpma, 8 kaza ise araçtan düşme, 
duran araca çarpma, yan yana 
çarpışma şeklinde meydana geldi. 
Yaya kazaları, toplam ölümlü ka-

zaların yüzde 20’sini oluştururken, 
2017 yılı Kurban Bayramında yüz-
de 14 olan motosiklet kaza oranı 
ise bu bayram yüzde 2’ye düştü. 

KAZALARIN YÜZDE 69’U 
YERLEŞİM YERİ DIŞINDA YAŞANDI 

Bayram tatili süresince D1 
ve D2 yetki belgeli hiçbir otobüs 
ölümlü kazaya karışmadı. Ardahan 
ilinde ölümlü ve yaralanmalı kaza 
olmazken, en çok ölümlü kaza Kon-
ya, Antalya ve İzmir illerinde mey-
dana geldi. Ölümlü kazaların yüz-
de 31’i yerleşim yeri içinde, yüzde 
69’u yerleşim yeri dışında meydana 
geldi. Ölümlü kazaların yüzde 48’i 
gündüz, yüzde 48’i gece, yüzde 
4’ü ise alacakaranlıkta oldu. Alınan 
tedbirlerle 17 ildeki 20 kaza kara 
noktasında sadece 1 ölümlü kaza 
(Yalova) meydana geldi. 

KIRMIZI DÜDÜK 
KAMPANYASI DEVAM EDECEK 
İçişleri Bakanlığınca, ülke ge-

nelinde trafik güvenliğinin sağlan-
ması ve kazaya bağlı can kayıp-
larının azaltılması amacıyla; hız, 
emniyet kemeri ve cep telefonu 
kullanımı başta olmak üzere trafik 
kazalarına etken eden nedenlerle 
mücadele edilecek ilave tedbirlerle 
kararlılıkla sürdürülecek. Ayrıca, 
vatandaşlar tarafından olumlu kar-
şılanan “Hatalı Sürücüye Kırmızı 
Düdük” kampanyası önümüzdeki 
süreçte de devam edecek. Bu sa-
yede bir yandan çocukların aileleri 
üzerindeki olumlu yaptırım etkisi 
kullanılarak trafik kurallarına uy-
maları sağlanacak, diğer yandan 
çocuklara güzel bir anı bırakarak 
gelecekte iyi bir sürücü olmalarına 
zemin hazırlanacak. n İHA

Çaldığı tişört sayesinde yakalandı

Kulu’da kaybolan çocuk, jandarma ekip-
leri ile yöre halkının araması sonucu kısa 
sürede bulundu. Edinilen bilgiye göre, 
ilçeye bağlı Gökler Mahallesinde sağır ve 
konuşamayan otizm hastası 7 yaşındaki 
Kemal Ç., ailesinden habersiz dışarı çıktı. 
Bir süre sonra çocuğunun evde olmadığını 
fark eden annenin araması sonuçsuz kalın-
ca jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. 
Jandarma ekipleri ve yöre halkı Kemal 
Ç.’yi kaybolduğu yere 5 kilometre uzaktaki 
Soğukkuyu Mahallesi yakınlarında buldu. 
Çocuk ailesine teslim edilirken, ailesi ve 
yakınları jandarmaya teşekkür etti.
n İHA

Karapınar’da yapılan uyuşturucu operasyo-
nunda, mısır tarlasında dikili 150 kök Hint 
keneviri ele geçirildi. İlçe Jandarma Komu-
tanlığına bağlı ekipler, elde edilen istihbarat 
üzerine Yenikuyu Mahallesi’nde düzenle-
dikleri operasyonda, mısır tarlasına dikili 
150 kök kint Hint keneviri buldu. Tarladan 
sökülen kenevirler imha edildi. Gözaltına 
alınan tarla sahibi D.S, çıkarıldığı hakimlik-
çe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
n AA

Kulu’da kaybolan
çocuk bulundu

Mısır tarlasından
Hint keneviri çıktı

Ereğli’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi 
hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Konya’nın Ereğli 
ilçesine bağlı Taşbudak Mahallesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, mahalledeki tarlaya çalışmak için giden 
iki farklı aile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya 
başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 
Mustafa Yıldırım (31) silahla vücudunun çeşitli yerlerinden 
vuruldu. Mustafa Yıldırım’ı kanlar içerisinde yerde gören 
yakınları karşı aileden Hüseyin U.’yu (19) silahla vurarak 
yaraladı. Yaralılar olay yerinden yakınları tarafından Ereğli 

Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağır olan Mustafa 
Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaya-
rak hayatını kaybederken, Hüseyin U.’nun tedavisinin de-
vam ettiği öğrenildi. 

Öte yandan Mustafa Yıldırım’ı vurduğu iddia edilen 
Ferhat U.’nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Her iki 
tarafın yakınları Ereğli Devlet Hastanesi önüne gelerek tar-
tışmaya başladı. Polis, tarafların kavga etmemesi için has-
tane önündeki bekleyişi sürüyor.
n İHA

Silahlı kavgada bir kişi öldü
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Seydişehir’de arazi yolları açılıyor Yuvalar büyük göç sonrası boşaldı

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akçalar 
Mahallesinde arazi yolları açıyor. 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, il-
çenin tarım ve hayvancılık şehri ol-
duğunu söyledi.Hasat mevsiminin 

tamamlanmasıyla arazi yollarında 
çalışma yaptıklarını belirten Tutal, 
şunları kaydetti: “Çiftçilerimizin ve 
üreticilerimizin sorunlarını çözmek 
için elimizden geleni yapıyoruz. 
Amacımız vatandaşlarımızın tarla-
sına, bahçesine ve merasına sorun-

suz bir şekilde ulaşmasıdır. Bugüne 
kadar toplam 450 bin metrekare 
arazi ve yayla yolu açıldı ve bu yol-
lara 480 ton mucur çakıl döküldü. 
15 mahalle muhtarının taleplerini 
karşıladık. Çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz.” n AA

Beyşehir’e bağlı Yeşildağ Ma-
hallesi’nde bulunan Leylekler Va-
disi ile Adaköy Mahallesi’nde yer 
alan yüzlerce leyleğin konakladığı 
Leylekler Tepesi, yaz mevsiminin 
sonuna gelinmesi ile birlikte baş-
layan toplu göçler sonucunda ade-
ta sessizliğe büründü. Mart ayında 
bölgeye gelen leylekler, dünyaya 

gözlerini açan yavrularını büyü-
tüp yetiştirdikten sonra Ağustos 
ayının son günlerine gelinmesinin 
ardından daha sıcak ülkelere göç 
edebilmek için mekanlarındaki 
yuvaları toplu olarak terk etti. Bey-
şehir Birliği, Göl, Doğa, Çevre Ko-
ruma Derneği Başkanı Sami Tan, 
leyleklerin göç zamanının gelmesi 

ile birlikte büyütüp yetiştirdikleri 
yavruları ile birlikte yaz dönemi 
kaldıkları mekanları terk ettiğini 
belirterek, “Seneye bahar mev-
siminde inşallah bölgemize yine 
baharı müjdeleyerek gelecekler. O 
günleri, şimdiden dört gözle bekli-
yoruz” dedi.
n İHA

Selçuklu Belediyesi yürüttüğü proje ile ayda 800 ton atık kağıt geri dönüşüme kazandırıyor. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Çevre Beratı ödülü aldıklarını ifade etti 

Selçuklu, ağaçların 
kesilmesini önlüyor

Selçuklu Belediyesinin yürüttü-
ğü proje ile ayda 800 ton atık kağıt 
geri dönüşüme kazandırılarak 13 
bin 600 ağacın kesilmesi önleniyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, belediyenin te-
mizlik ve geri dönüşüm projelerinin 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
“Çevre Beratı” ile ödüllendirildiğini 
anımsattı.

Yürütülen geri dönüşüm pro-
jeleriyle doğanın korunduğunu ve 
ülke ekonomisine ciddi katkı sağ-
landığını vurgulayan Pekyatırmacı, 
ilçede geri dönüşüm konteynerleri, 
iç mekan kutuları ve geri dönüşüm 
poşetleri ile atıkların toplandığını 
anlattı.

Pekyatırmacı, belediye hizmet 
binasının bahçesi ve Akıncılar Par-
kı’ndaki atık getirme merkezinde 
atık bitkisel yağ, pil, küçük elektro-
nik eşya, plastik, cam ve metallerin 
toplandığını aktardı.

Ambalaj atıklarının kaynağında 
ayrı toplanarak yeniden ekonomiye 

kazandırılmasına yönelik çalışmala-
rın sürdüğüne işaret eden Pekyatır-
macı, “Selçuklu Belediyesi, bu doğ-
rultuda da kamu kurumları, okullar, 
alışveriş merkezleri ve konutlardan 
çıkan ambalaj atıklarını haftalık 
programlar çerçevesinde topluyor 
ve ham madde olarak yeniden eko-
nomiye kazandırıyor.” diye konuştu.

- 6 yılda 863 bin ağaç kesilmek-

ten kurtuldu
Pekyatırmacı, Türkiye’nin en 

büyük 16’ncı ilçesinde hizmet ver-
diklerini ifade ederek, şunları kay-
detti:

“Selçuklu Kaynağından Ayırma 
Projesi (SELKAP) ile konutlardan 
ambalaj atığı toplama hizmeti yapı-
yoruz. 2010’dan beri okul, kurumlar 
ve muhtarlık ofislerinden atık pil 

kutuları dağıtarak, 20 bin 326 ki-
logram atık pil topladık. Selçuklu’da 
yaklaşık 6 yılda 50 bin 815 ton ka-
ğıt toplanarak, 863 bin 855 ağacın 
kesilmesi önlenmiştir. 1 ton kağıt 
17 ağacın kesilmesini engelliyor. 
Ayda geri dönüşüme kazandırılan 
800 ton kağıt, ortalama 13 bin 600 
ağacın kesilmesini engelliyor. Yakla-
şık 100’e yakın personel, 15 mobil 
araçla büro ve iş yerlerinden atık 
kağıtları toplayarak geri dönüşüme 
kazandırıyoruz.”

İlçe genelinde geri dönüşüm bi-
lincinin yaygınlaştırılması için belirli 
aralıklarla eğitimler verdiklerini dile 
getiren Pekyatırmacı, yaklaşık 400 
bin konutta “kapıda yüz yüze eği-
tim” verdiklerini, çevre bilinci, geri 
dönüşüm ve atıkların kazanımı için 
sahada çalışmaların sürdüğünü söy-
ledi.

Pekyatırmacı, geri dönüşüm sis-
temi sayesinde yılda 8 bin ton am-
balaj atığının ekonomiye kazandırıl-
dığını sözlerine ekledi. n AA

Zafer Bayramı nedeniyle zirveye bayrak diktiler

Beyşehir’de bir grup genç, 30 
Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak 
için Kale Yeri Dağı zirvesine 10 met-
re uzunluğunda bayrak direği dikip 
göndere bayrak çekti. 

Beyşehir’in Akçabelen Mahalle-
si’nde yaşayan gençler, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı kutlamaları kapsa-
mında bin 400 metre rakıma sahip 
Kale Yeri Dağı’nın zirvesine dev 
Türk bayrağı dikmeye karar ver-
di. Zirveye dikmek üzere 10 metre 
uzunluğunda bayrak direği hazır-
latan gençler, direği dağın ilk 400 
metresine traktörle geriye kalan bin 
metrelik bölümde ise omuzlarına 
alarak taşıdı. Kum, su, çimento gibi 
malzemeleri de ellerinde taşıyan 
gençler, 3 gün çalışarak bayrak dire-

ğini dikti.  Bayrak direğini hazır hale 
getiren gençler daha sonra direğe 
Türk bayrağı çekti.  Gençler çalışma 
sonunda “Türkiyem” şarkısını ses-
lendirdi. 

Grup adına gazetecilere açık-
lama yapan Selman Sayın, şunları 
kaydetti:  “Bayrak direğini ve diğer 
malzemeleri dağın zirvesine taşı-
mak zor gibi görünse de tarihimiz-
den aldığımız güç, yüreklerimizdeki 
vatan, millet ve bayrak sevgisi bu 
engelleri kolayca aşmamızı sağladı. 
Bu çalışmanın görüntülerini daha 
sonra oluşturduğumuz slayt görün-
tüsüyle sosyal medya hesaplarımız-
da herkesle paylaşınca yoğun bir 
ilgiyle karşılaştık.”
n AA

Biz ne kadar yazarsak 
yazalım, eleştirirsek eleşti-
relim insanlık, ilerleyeceği 
yöne doğru ilerlemeye 
devam edecek, ulaşmak 
istediği hedefe doğru hızla 
yaklaşacaktır.

Varılacak o hedef ül-
kemizin, “milletimizin ya 
da tüm insanlığın iyiliğine 
mi olacak?”, “kötülüğüne 
mi olacak?”  bunu zaman 
gösterecek…

Kiminle konuşursak konuşalım, 
“insanlık iyi bir noktaya doğru gitmiyor” 
serzenişinde bulunuyor.

Bu cümleyi hep birlikte sarf ediyoruz 
ama bu “kötü gidişatı” durdurmak için 
de nasıl bir gayretin içindeyiz orası şüp-
heli doğrusu…

Allah herkesinki ile birlikte bağışlasın 
inşallah, benim de henüz küçük yaşlarda 
iki torunum var. Ellerinde telefon makine-
si olmadığı zamanlar sadece uykuda ge-
çirdikleri zamanlardır. O zamanlarda bile 
telefonları yanlarından eksik etmiyorlar 
ve makinedeki oyunların sesleri ile uyu-
yorlar. O kadar alıştırmışız ki kendilerini 
telefon makinesine, uykuda olsalar bile 
telefonun sesini kapattığınız anda tekrar 
uyanıveriyorlar. Kahvaltılarda, yemek za-
manlarında, ellerinde o telefon makinesi 
olmaksızın asla bir şey yiyip içmiyorlar. 
Yeseler bile gözlerini o kutudaki filmlerin 
görüntülerinden ayırmıyorlar.

Doğrudur ya da yanlıştır bilemi-
yorum ama derler ki; “bir insan yediği 
yiyeceğin; adını, tadını ve faydasını dü-
şünerek yemezse, o yiyeceğin faydalarını 
düşünerek beynine sinyaller gönder-
mezse eğer faydalarından yeterli düzey-
de istifade edemezlermiş...” Nerdee? Ne 
yiyorlarsa yesinler, gözleri filmlerde, cam 
ekranda, düşünceleri o sanal âlemde… 
Ne yediklerinin bile farkında değiller.

Ben şahsen bu konuların düzelmesi 
için bir başarı elde edemedim. Bu arada 
bu konularda başarılı olanları tebrik edi-
yorum.

Geçtiğimiz gün “artık benim söy-
lediğim olacak, bugün yemek saatinde 
kesinlikle elinde telefon olmayacak. Ye-
meğini yiyeceksin ondan sonra ben sana 
telefonu vereceğim” dedim... Müthiş bir 
tepki ile karşılaştım. Baya bir mücadele 
ettik. Gerçi o an için ben galip geldim 
ama sonraki zamanlarda yine “eski ha-
mam eski tas” durumu devam etti.

Çarşıda pazarda gezenlere bakıyo-
rum da herkes, telefon makineleri ve 
kabloları gizli bir şekilde iletişim kuruyor-
lar karşısındakilerle… Hep kendi kendi-
leriyle konuşarak dolaşıyorlarmış gibi bir 
görüntü var. Kendi kendine konuşanlara 
eskiden “deli” diyen atalarımız mümkün 
olsa ve  bir anlık da olsa bu dünyaya gel-
seler, “herkes delirmiş” zannederek bu 
dünyada yaşamak istemezler ve hepsi 
birden kalp krizi geçirerek anında tekrar 
geldikleri yerlere gerisin geri giderler diye 
düşünüyorum. 

Çağın hastalığı bu cep telefonları ile 
iştigal etme yüzünden, trafik yoğunluğu 
olan yollara bile bir denizcilik tabiriyle, 
“bodoslama” atıveriyorlar kendilerini. 
Bu yüzden birçok ölümlü ve yaralamalı 
kazalar meydana geldiğini hep birlikte 
görüyoruz.

Böyle bir durumu yaşıyoruz anlaya-
cağınız.

Bayram ziyaretlerinde ninelerinin 
elini öpmeye giden torunların ve çocuk-
ların hepsinin telefonla uğraşırlarken bir 
başına kalakalan ve boş gözlerle etrafına 
bakan o ninemizin durumu hepimizin 
gözleri önündedir mutlaka…

Bir başka görüntüde ise yine nine-
miz daire kapısının arkasına bir poşet 
koyup “içeri girenlerin hepsinin telefonla-
rını o poşetin içine bırakmalarını ve daha 

sonra içeri girmelerini” 
söylemesi yine teknoloji 
sayesinde geldiğimiz son 
noktanın çarpıcı bir izahı 
gibidir.

Bayram ziyaretleri 
anlamını hep eskilerde 
bıraktı.

Memleketimizde bu-
lunan otellerin tamamının 
tık nefes dolu olduğunu 
duyuyoruz haberlerde. 

Bir tek kişilik yer ayırabilmek 
için bile otellerde dayınızın, emminizin 
olmasının bile hiç önemi yokmuş bu 
günlerde…

Bayram ziyaretlerinden ziyade tu-
rizm seyahatleri artık daha bir revaçta… 
Elbette insanlarımızın gezip tozmaları, 
çalışırken ya da çocuklarımızın okulda 
geçen sürelerdeki sıkıntı ve streslerinden 
kurtulmaları daha bir dinç beden ve kafa 
ile tekrar işe ve okula başlamaları hem 
hakları hem de ihtiyaçlarıdır. Ancak, ben 
şahsen o tatillerin birçoğunun tatilden 
önceki ruh hallerini daha da aşağıya çek-
tiğini, “sıkıntı ve stresten kurtulayım” der-
ken bedenlere ve beyinlere daha fazla sı-
kıntı ve stres yüklendiğini düşünüyorum.

Bunu her tatil dönüşü; “tatil mi yap-
tık, yoksa sopa mı yedik anlayamadık” 
diye serzenişte bulunanların çokluğun-
dan anlayabiliyoruz.

Bunun böyle olması belki de tatil 
mefhumunun özüne uyun bir hareket 
tarzı belirleyememiş olmamızdan kay-
naklanıyor.

“Komşu gider de ben gidemez mi-
yim?” “bizim onlardan eksiğimiz ne?”, 
“onların çocukları çocuk da bizimkiler 
değil mi?” v.b. gerekçelerle tatil işi ne-
redeyse  “desinler” boyutuna ulaşmış 
durumda maalesef…

Her bayram tatilinde binlerce trafik 
kazasının, yüzlerce ölü ve yaralıya neden 
olması çok daha dramatik bir durumdur. 
Bunların hepsi, insanımızın nasıl bir ruh 
hali içerisinde bulunduğunun da bariz 
delilleri arasındadır aslında. Zira kazaların 
yüzde doksan dokuz oranında insan ha-
talarından kaynaklı olduğu ilmi bir tespit-
tir. Bayram ve tatil nedeniyle yoğunlaşan 
trafik hareketleri yüzünden bu hatalar 
daha da artıyor maalesef.

Hal böyle olunca, eskilerde ve kart-
postallarda kalan; dedelerimizin, nineleri-
mizin köylerinde, kırlarda, papatyalar ve 
çimenlikler içinde koşuşturan kuzuların 
bulunduğu mekânlara kimse dönüp 
bakmıyor bile. Kimse dünyaya geliş 
nedeni olan o insanların halini merak 
etmiyor, onlara olan vefa borçlarını borç 
olarak görmüyor… Boyunlarının borcu 
olan o borçları ödemek akıllarına gelmi-
yor ama beş yıldızlı otellerde zevk-i sefa 
ederek yaptıkları maddi borçları ödemek 
üzere aylarca çırpınıp duruyorlar.

Diğer taraftan yüz bine yakın vatan-
daşımızla birlikte milyonlarca Müslüma-
nın bir başka heyecanı yaşıyor oldukla-
rını da unutmamamız gerekiyor elbette. 
İslam’ın beş farzından birisi olan ve im-
kânı olan her Müslümanın ifa etmekle 
yükümlü olduğu Hac farizası için kutsal 
topraklarda bulunan bütün Müslümanla-
rın ibadetlerini Allah kabul etsin inşallah.

Bir başka kesim, kutsal vatani gö-
revleri için silahaltında bulunan ve biz-
lerin rahat ve huzur içinde bir bayramı 
daha geçirebilmemizi sağlamak üzere 
gözünü kırpmadan; şehirde, sahilde, 
köyde, kasabada, uçsuz bucaksız sınır 
boylarında, dağların zirvelerinde görev 
yapan tüm Mehmetçiğimize hayırlı bay-
ramlar diliyorum.

Şehitlerimize rahmet, gazilerimize 
sağlık, ailelerine ve milletimize sabır dili-
yorum.

Tük Milleti’nin ve tüm Müslüman-
ların Kurban Bayramları mübarek olsun.

TATİL BAYRAMI

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

1. Organize Sanayi Bölgesi Budaközü Sok. No: 11
Selçuklu/Konya Tel: 0 (332) 248 32 50

www.hcb.com,tr

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 
Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Tel :  0 332 239 00 75 
Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

ADRES: B. Kayacık Mah. Konya Organize 
Sanayi Böl. İhsandede Cad. 20 Nolu Sk. No:11  

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 TORNACI,
3 METAL BOYACI,
3 YETİŞTİRİLECEK LAZER KESİMCİ
3 DEĞİRMEN TEMİZLEME USTASI  
PERSONELİNE İHTİYAÇ VARDIR.

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-
NOT: Tercihen Otogar-Bosna güzergahında 

ikamet edilmesine dikkat edilecektir.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* KİMYA TEKNİKERİ VEYA LABORANT
* ŞOFÖR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. Esenler Cad. 10670. Sok. 
6 Büsan 4. San. Sit. Karatay/Konya

Tel :  0 332 345 28 59 
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 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup 
görüşmeler işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

Adres: Konya OSB B. Kayacık Mh. T. Ziyaeddin Cd. No:31 KONYA

Tel: 0332 239 15 14  Fax: 0.332 342 25 70 
Web: www.omeroglumetalurji.com

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  ADANA
 ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

•  DÖKÜM OCAKÇISI
• DÖKÜMDE, TAŞLAMADA, 
MATKAPTA ÇALIŞACAK
VASIFSIZ ELEMANLAR  

alınacaktır.

PAT-SAN GÖDENELİ LTD. ŞTİ.
Tel : 0332 355 04 56

Hacı Yusuf Mescit Mah. Necip Sk. No: 7
Adana Çevre Yolu üzeri (Enka Süt arkası) Karatay/KONYA

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ 
BAY ELEMANLAR

ALINACAKTIR.

Adres: Büyük Kayacık Mah.Org.San.Böl.102.Cad.No:10 
Selçuklu / KONYA
Telefon: 0 332 345 07 70
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de               Basın 855169

ESAS NO  : 2018/25 Esas
KARAR NO : 2018/76
Davacı DURSUN METE aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) 
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Açılan davanın KABULÜ ile; Konya ili, Doğanhisar İlçesi,Tekke Mahallesi, Cilt:19, Hane No:10, BSN 
No:63’te kayıtlı Emin ve fatma kızı, 27580161426 T.C. Kimlik numaralı, 10/04/1976 doğumlu Dursun 
Mete’nin “Dursun” olan ön adının “Özlem” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfusa bu şekilde TESCİLİNE 
karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

İLAN
DOĞANHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de               Basın 855131

ESAS NO  : 2018/29 Esas
KARAR NO : 2018/52
Davacı PAMUK GÖRGÜLÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) 
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Açılan davanın KABULÜ ile; Konya ili, Doğanhisar İlçesi, Harman Mahallesi, Cilt:4, Hane No:58, 
BSN No:205’de kayıtlı Ömer ve Sultan kızı, 43192630334 T.C. Kimlik numaralı, 15/05/1999 doğumlu 
Pamuk Görgülü’nün “Pamuk” olan ön adının “Kübra” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfusa bu şekilde 
TESCİLİNE karar verilmiştir.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 

İLAN
DOĞANHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de               Basın 855173

ESAS NO  : 2018/53 Esas
KARAR NO : 2018/79
Davacı NEVAFİL AKTAŞ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) 
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Açılan davanın KABULÜ ile; Konya ili, Doğanhisar İlçesi, Ayaslar Mahallesi, Cilt:9, Hane No:15, BSN 
No:60’da kayıtlı Nevafil Aktaş, 56029202512 T.C. Kimlik numaralı, 12/05/1976 doğumlu Nevafil Aktaş’ın 
“Nevafil” olan ön adının “Fırat” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfusa bu şekilde TESCİLİNE karar 
verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

İLAN
DOĞANHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ELEMAN ARANIYOR
Döküm fabrikamızda istihdam edilmek üzere

uzun vadede çalışmayı hedefleyen;
* Döküm kalıpçıları
* Engelli kadrosunda çalıştırılmak üzere
ALINACAKTIR
Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

3.Organize Sanayi Bölgesi 4.Sokak No:5 Selçuklu/KONYA
332 342 10 70 pbx  -  332 342 10 86 - 87

TEL: 345 15 00 - 01 
F.Çakmak Mah. Büsan 4.San. Sit. Özlem Cad No: 37 Karatay/KONYA

Çay, temizlik ve sekreterlik işlerine bakacak

BAYAN İŞ ARKADAŞI
ARANMAKTADIR

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 PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 
- Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Bilgisayar 
Programlarında Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır. 

• DEPO BÖLÜMÜNDE; 
- Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

• ÜRETİM BÖLÜMÜNDE;
- Yetiştirilmek üzere, 

3 VARDİYALI SİSTEMDE çalışabilecek
BAY-BAYAN personel alınacaktır.

• GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE;
- 3 vardiyalı sistemde çalışacak, 
Sertifikalı veya Sertifikasız bay güvenlik elamanı alınacaktır.

Acar ailesinin acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
camiasının sevilen isimlerinden 
Kamil Acar’ın babası Kadir Acar 
Hakk’a yürüdü. Bir süredir kanser 
tedavisi gören merhum Kadir Acar, 
amansız hastalığa yenik düşerek 80 
yaşında hayatını kaybetti. Merhum 
Acar’ın cenazesi dün öğle nama-
zına müteakip Uluırmak Mezarlı-
ğı namazgahında kılınan cenaze 
namazı sonrası Uluırmak Mezar-
lığı’na defnedildi. 5 çocuk sahibi 
olan merhum Kadir Acar’ın Hakk’a 
yürüdüğü haberi Acar ailesini ve 
sevenlerini üzdü. Acar ailesini acılı 
günlerinde sevenleri ve akrabaları 
yalnız bırakmazken, cenazeye ka-
tılan çok sayıdaki vatandaş aileye 
sabır dileklerini iletti. Yenigün Ga-
zetesi olarak merhum Kadir Acar’a 
Allah’tan rahmet, başta Kamil Acar 
olmak üzere Acar ailesine baş sağ-
lığı ve sabır diliyoruz. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Durmuş ÇALIŞKAN’ın babası

Ahmet ÇALIŞKAN’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

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

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 586132   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI
Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Faruk BAYRAKÇI’ın babası

Ahmet BAYRAKÇI’nın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

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

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 856136   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

ZAYİ
000801 ile başlayıp 
000900 ile biten 2 
cilt Gider Pusulamızı 
kaybettik, hükümsüzdür.

Mevlana Vergi Dairesi: 
3010569723

Diri Eğitim Kurumları 
L.T.D. Ş.T.İ.

Z-385

 

Selçuklu Hakim Ömer Onsun 32 Derslikli İlkokul Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2018/417947
1-İdarenin
a) Adresi : Akçeşme Mahallesi Garaj Caddesi No:4 42040 - KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323533050 - 3323515940
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma42@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet 32 Derslikli Okul Yapımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
   şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Malazgirt (Dumlupınar) Mahallesi 13516 ada, 1 parsele
   Selçuklu /KONYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi 
   yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 450 (dört yüz elli) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Birimi Akçeşme M. Eski Garaj 
   Cad. No: 4 Karatay /Konya 
b) Tarihi ve saati : 25.09.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
2011  tarih  ve 27961 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliğinde Yer alan  B- III Grubu İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Müh veya Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya İl Milli 
Eğitim İnşaat Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İl Milli Eğitim İnşaat Birimi adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 855847

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın 856613

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 
5. BÖLGE KONYA ECZACI ODASI

2018 YILI SEÇİMSİZ 
OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Odamızın 2018 Yılı Seçimsiz Olağan Genel Kurulu 21 Eylül 2018 Cuma  
günü saat 14.00’de Kürden Mh. Yaka Cd. No:111 Meram/KONYA adresindeki 
Konya Eczacı Odası Ahmet KELEŞOĞLU Sosyal Tesisleri Uzm. Ecz. Harun 
KIZILAY Konferans Salonunda çoğunluklu olarak, çoğunluk sağlanamazsa 
22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 13.30’da çoğunluğa bakılmaksızın aynı 
yerde aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.
Saygılarımla.                                               
GÜNDEM 
1. Açılış
2. Genel Kurul Divanının Oluşturulması (1 Başkan,1 Başkan Vekili, 2 
Sekreter)
3. Saygı Duruşu-İstiklal Marşı 
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
5. Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması
6. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının görüşülmesi
8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Yönetim Kurulu Mali Raporunun ve 
Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı ibrası
9. 2018-2019 Bütçe Tasarısının sunulması, görüşülmesi, onaylanması
10. Yönetim Kuruluna bölümler arası aktarma yapma yetkisinin verilmesi 
11. Dilek ve Öneriler
12. Kapanış
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Bayram talili boyunca Meram Belediyesi 3 vardiya halinde 24 saat esasına 
göre görev yaptı. Ekipler bu süre zarfında 2500 ton Kurban atığı taşıdı. 

Bakteri ve sinek oluşumuna karşı da çalışmalar da ihmal edilmedi

Meram, bayramda 2 bin 
500 ton atık topladı

Meram Belediyesi Temizlik İş-
leri Ekipleri, bayram tatili süresin-
ce tam kadro görev yaptı. Temizlik 
noktasında sıkıntı yaşanmaması için 
Meram Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekipleri 3 vardi-
ya halinde 24 saat esasına göre gö-
rev yaptı. Ekipler bu süre zarfında 
2500 ton Kurban atığı taşıyarak bir 
rekora imza attı. 

Meram Belediyesi her Kurban 
Bayramı sonrasında olduğu gibi bu 
yılda hayvan satış ve kesim alanı 
olarak kullanılan alanlarda ciddi ve 
özverili bir temizlik çalışması yürüt-
tü. Temizlik noktasında sıkıntı ya-
şanmaması için Meram Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğü ekipleri 3 vardiya halinde 24 saat 
esasına göre görev yaptı. Ekipler bu 
süre zarfında 2500 ton Kurban atığı 
taşıyarak bir rekora imza attı. 

Temizlik İşleri Ekipleri ayrıca, 
özellikle bakteri oluşumuna karşın 
kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte 
çalışması yaptı. Çevre ve halk sağlı-
ğını korumak adına yürütülen çalış-
malara Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
de iştirak etti. Hummalı çalışmalar 
kapsamında ayrıca bakteri ve sinek 
oluşumuna karşı da çalışmalar da ih-
mal edilmedi.  

2.500 TON ATIK TOPLANDI
Kurban Bayramı boyunca ve 

sonrasında da devam eden temizlik 
çalışmalar sonucunda çevre sağlığı-
nı tehdit eden atıkların yanı sıra gö-
rüntü kirliliğine sebep olan çöpler de 
toplandı. Meram Belediyesi Temiz-
lik Ekiplerince toplanan kurban atık 
ve çöplerinin total ağırlığı ise 2500 
tonu buldu. Meram Belediyesi ekip-
lerinin özverili çalışmalarıyla berta-
raf edilen gübre ve kurban atıkları 
sayesinde Meram Bölgesi her açıdan 
rahat ve huzur içinde bir bayram ge-
çirdi.  Bayram tatili süresince sadece 
kurban atıkları değil genel temizlik 
çalışmaları da ihmal edilmedi. So-
kak, cadde ve piknik alanlarında ya-
pılan temizlik sayesinde tüm Meram 
ve bütün Meramlılar rahat ve sorun-
suz bir bayram geçirdi.  
n HABER MERKEZİ
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Lâdikli Ahmet Hüdai Hazretleri’nin evi restore ediliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Konya’nın manevi mimarlarından 
Lâdikli Ahmet Hüdai Hazretleri’nin 
Lâdik’teki evinin restorasyonunu 
ve çevre düzenlemesini yaparak 
gelecek kuşaklara aktarıyor. 

Konya’nın manevi mimarların-
dan Lâdikli Ahmet Hüdai Hazretle-
ri’nin Sarayönü İlçesi’ne bağlı Lâdik 
Mahallesi’ndeki evi Konya Büyük-
şehir Belediyesi tarafından restore 
ediliyor.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, yüz-
yıllar boyunca ilmin, bilimin, kültür 
ve ticaretin merkezi olan Konya’nın 
binlerce alim ve veli yetiştirdiğinin 
altını çizerek, Konya’daki bu önem-
li şahsiyetlerin yeni nesiller tarafın-
dan da daha iyi tanınması ve anla-
şılması adına çalışmalar yaptıklarını 
söyledi. 

Şehrin yetiştirdiği önemli bü-

yüklerden biri olan Lâdikli Ahmet 
Hüdai Hazretleri’nin evinin resto-
rasyon çalışmalarına devam ettik-
lerini kaydeden Altay, evin çevre 
düzenlemesi de yapılarak gelecek 
kuşaklara aktarılacağını dile getirdi. 

Lâdikli Ahmet Hüdai Hazretle-

ri’nin evinin restorasyonun yanında 
çevre düzenleme çalışmalarının da 
yapılacağı proje kısa süre içinde 
tamamlanacak ve yaklaşık 1,5 mil-
yon liraya mal olacak. 

LADİK ULU CAMİİ DE
RESTORE EDİLİYOR 

Büyükşehir Belediyesi, Ladik’te 
bulunan Ladik Ulu Camii’nde de 
restorasyon çalışması yürütüyor. 
Yaklaşık 900 bin liraya mal olacak 
bu çalışmanın da kısa süre içinde 
tamamlanması bekleniyor.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı kapsamında Ribat Eğitim Vakfı ile birlikte 
organize edilen “Hane-i Saadet” isimli proje için açılış programı düzenlendi

Hane-i Saadet’e büyük ilgi
Selçuklu Belediyesi Proje Des-

tek Programı kapsamında, şehrin 
kültür ve sosyal hayatına katkı sağ-
lamak amacıyla destek sağlanan 
projeler birer birer hayata geçirili-
yor. Toplam 66 projeden biri olan 
ve Ribat Eğitim Vakfına ait olan 
“Hane-i Saadet” isimli 3 gün sü-
recek olan projenin açılış programı 
yapıldı. 

Konya’da bir otelin toplantı sa-
lonunda düzenlenen programa Ak 
Parti MKYK Üyesi ve Konya Mil-
letvekili Ahmet Sorgun,  Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, Ribat Eğitim Vakfı Başkanı 
Mehmet Küçüktoka ve vakıf tem-
silcileri ile çok sayıda davetli katıldı. 
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
program slayt gösterisi ve protokol 
konuşmaları ile devam etti. 

Hane-i Saadet projesi bilgi ve-
ren Ribat Eğitim Vakfı Başkanı 
Mehmet Küçüktoka, Gençlik ge-
leceğin tohumudur. Bu tohumun 
özüne bakarak yarınlarımızı keşfet-
mek zor olmayacaktır. Her devrin 
gençliği kendi inançlarına göre ken-
di dairesinde enerjisini harcamıştır. 
Eski Mısır gençliği tabiatla müca-
dele sahnesinde, Sümer gençliği 
tapınaklarda, Yunan gençliği olim-
piyatlarda, Efendimizin gençliği ise 
İslam’a ve insanlığa hayır ve hizmet 
yarışında bulunmuşlardır. Ashap 
devri İslam’ın ilk gençlik devridir. 
Osmanlılar asırlar sonra kocamış 
olan aşk ve iman ağacına gençlik 
aşısı yapmışlar, dünyaya gençliğin 
neler yapabileceğini göstermişler-
dir. Fakat yıllar içinde gençlik ade-
ta yorulmuş, günümüzün modern 
dünyasında bazı problemlerle baş 
başa kalmıştır.Böyle bir durumda 
yine aileden başlamamız gereki-
yor. Yeni bir toplumun inşası ancak 
yeni bir bilincin inşasıyla müm-
kündür. Bilinçli, şuurlu ve imanlı 
bir gençliğin yetişmesi amacıyla 
programlarımızın hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. Selçuklu’da 2016 
yılından bu yana uygulanan proje 
destek programını 3. Yılında da ba-
şarılı bir şekilde sürdürdüklerini ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı,belediye ola-

rak kurumsallaşma yolunda önemli 
adımlar attıklarına dikkat çekerek 
temel belediyecilik hizmetlerinin 
yanısıra kültürel, sosyal ve eğitim 
programları ile toplumun sosyal 
yapısına katkıda bulunduklarını 
belirtti. Kamu yararını ilgilendiren 
konularda derneklere, vakıflara ve 
öğrenci topluluklarına destek ver-
diklerini ifade eden Başkan Pek-
yatırmacı, “Her yıl Kasım ayı içeri-
sinde sivil toplum kuruluşlarımız, 
öğrenci topluluklarımız, kamu ku-
rumlarımız şehrimizle ilgili projele-
rini belediyemize takdim ediyorlar. 
Komisyon tarafından incelendikten 
sonra uygun olan projelere destekte 
bulunuyoruz. Temel amacımız ihti-
yaç hasıl olan yeni projelerle ilimi-
ze katma değer sağlamaktır” dedi.
Ribat Eğitim Vakfı tarafından hazır-
lanan projenin de anlamlı ve güzel 
bir konuyu ele aldığını ifade eden 
Başkan Pekyatırmacı, projenin gü-
nümüz gençliğine ve aile yapısına 

katkıda bulunacağını, bu amaçla 
desteklerinin artarak devam ede-
ceğini belirtti. Gençliğin ülke söz 
konusu olduğunda büyük fedakâr-
lıkları yerine getirdiğini ifade eden 
Ak Parti MKYK Üyesi ve Konya Mil-
letvekili Ahmet Sorgun’da konuş-
masında;  “Şehrimizin iki önemli 
markası çok önemli çalışmalar 
gerçekleştiriyor. İşin hep ununda 
olan ününde olmayan Ribat Eğitim 
Vakfı 1980’li yıllardan beri ülkemiz 
için ciddi çalışmalar gerçekleştirir-
ken, bir ilçe belediyesinin ötesinde 
şehrimizin önemli markalarından 
Selçuklu Belediyemiz ise yine gü-
zel bir projeye destek vermektedir. 
Gençlerimize aslında haksızlık da 
yapmamak gerekiyor. Bazen bizim 
zamanımızda şöyle idi, böyle idi 
deriz. Fakat 15 Temmuz’da gör-
dük ki, gençlerimiz vatan ve millet 
sözkonusu olunca ellerinden geleni 
değil, canlarıyla fedakarlıklarını bir 
kez daha gösterdiler. Anneleriyle 

babalarıyla meydanlara koştular. 
Hastalığımızı bilmezsek konuyu 
çözemeyiz. Günümüzde aile yapısı 
ile ilgili tespitleri doğru yapmak ve 
problemleri konunun uzmanların-
dan dinleyerek yola çıkmak üzere 
buradayız.  ‘Ben çocuğumu Milli 
Eğitim’e verdim, çözsünler’ demek 
yanlış olur. Böyle önemli bir konuda 
aile olarak, komşu olarak, eş olarak, 
arkadaş olarak ben ne yapabilirim. 
Bunu hep birlikte çözeceğiz. Önce 
insan düsturuyla çalışacağız. Kararlı 
ve bilinçli olacağız. Çözülemeyecek 
hiçbir konu yoktur. Bu amaçla plan-
lanan projenin hayırlı olmasını dili-
yorum, emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan 12 şehirden katılımın sağlandı-
ğı, 18 – 24 yaş arası gençler başta 
olmak üzere bütün ailelere ışık ola-
cak aile, sevgi ve iletişim konuları-
nın temel alındığı eğitim seminerle-
rine geçildi.  n HABER MERKEZİ

SÜ’de akademik ve idari personel bayramlaştı
Selçuk Üniversitesi’nde görev 

yapan akademik ve idari personel, 
Kurban Bayramı dolayısıyla Rektör-
lük binasında düzenlenen bayram-
laşma programında bir araya geldi.

Bayramlaşma törenine, Selçuk 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. 
Ahmet Kağan Karabulut, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Kara, 
Prof. Dr. Mehmet Okka ve Prof. Dr. 
Özdemir Koçak, Konya Teknik Üni-
versitesi Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Mustafa Yıldız, Prof. Dr. Ay-
han Göktepe, dekanlar, yükseko-
kul, meslek yüksekokulu ve enstitü 
müdürleri, daire başkanları ile çok 
sayıda akademik ve idari personel 
katıldı.

Yoğun katılımla sıcak ve sami-
mi bir atmosferde gerçekleşen bay-
ramlaşma programında çalışanlar 
birbirleriyle bayramlaşarak, sohbet 

etme imkanı buldu. Selçuk Üniver-
sitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet 
Kağan Karabulut yaptığı açıklama-
da, bayramın Türkiye’ye, ailelere, 
mazlum milletlere, İslam ümmeti 
ve insanlığa hayırlar getirmesini di-

ledi. Kurban Bayramı’nın, dünyada 
çok sayıda mazlum insanın yaşamını 
yitirirken buruk bir sevinçle kutlana-
bildiğini ifade eden Prof. Dr. Karabu-
lut, “Bayramların her birimize hayır, 
sulh ve salah getirmesini istiyoruz. 

Esnafımıza, çiftçimize bereket, bol-
luk getirmesini diliyoruz. Ülkemizin 
huzur ve güven içerisinde, her türlü 
felaketlerden muhafaza edilmiş bir 
duruma gelmesini, ona vesile olma-
sını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyo-

ruz.” şeklinde konuştu.
Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, “Ya-
kınlaşmanın, beraber olabilmenin, 
fedakarlık yapabilmenin vesilesi 
olan Kurban Bayramı’nı, gerçek ma-

nasıyla yaşayabileceğimiz günlere 
erişmemiz için Rabbimize niyazda 
bulunuyoruz. Birlik ve beraberliği-
mizin en önemlisi kutlu ve onurlu 
millet olabilmenin göstergesi olan 
bayramları beraber yaşayabilme se-
vincini Rabbim bir kez daha bizlere 
lütfeyledi. Kendisine hamdüsenalar 
ediyor, tüm mazlum milletlerin kur-
tuluşuna, beraberce olabilmenin de 
nimetine eriştireceğimiz nice bay-
ramlar diliyorum” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, bay-
ramın kurtuluş, birlik, beraberlik, 
dirlik içerisinde Türkiye ve Türk-İs-
lam alemine hayırlı olmasını diledi. 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Özdemir Koçak ise Kur-
ban Bayramı’nın Selçuk Üniversitesi 
ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. 
n HABER MERKEZİ

Birbirimizden ek-
siğimiz, fazlamız yok. 
Hepimiz aşk yolunun 
yolcusuyuz. 

Her yeni günde 
bir başka hale bürün-
mekteyiz. Gün de değil, 
bazen saatte, anda... Bu 
yüzden yola engeller 
koymak, tümsekler inşa 
etmek neyimize... Bilgin 
olsa ne olur! Aşk yoluna 
aşk gerek. Aşka ise gönül...

Peki, gönül görmeyince, göz ney-
lesin. Çoğumuz gören kör, kör göre-
niz. Maddeye bağlı, manadan uzak 
yaşıyoruz. Aslında madde de dahi 
görmemiz gereken onca anlam var 
iken, gözümüze inen bu perde neyin 
nesi?.. 

Bir kitapta şöyle bir soru ile karşı 
karşıya kaldım; “Bir şeyin eserlerini, 
izini, belirtilerini görmek; aslını gör-
mek gibi olur mu?”

Bu soru o kadar çok anlam barın-
dırıyordu ki... Hangi tarafından tutsam 
koca bir ummanın içindeki hoyrat 
dalgaların tam ortasına düşmüş gibi 
oluyorum. 

Mesela dışarıya çıktığımızda göğe 
bakıp güneşi gördüm deriz de; gör-
düğümüz sadece onun ışığıdır. Evet, 
yanlış söylemiş olmayız fakat gördü-
ğümüzü sandığımız varlığın sadece 
bir izini, belirtisini görmüşüzdür. Haki-
katteki güneş gizli mana ile algılanan 
bir şeydir. 

Aynen insanlardaki güzellik gibi... 
Karşımızdaki insana “çok güzelsin” 
deriz dış görünüşünü ima ederek fa-
kat asıl onun huyunu, gönlünü beğen-
diğimiz içindir bu kelam... “Kalbinin 
güzelliği, yüzüne yansımış” tabirini de 
bu yüzden kullanırız sanırım.

Ve dünyayı gördüm deriz de Al-
lah’ı neden anımsamayız? Kitaptaki 
sorunun ne manaya geldiğini düşü-
nürken en çok aklımı esir alan bir di-
ğer soru ise bu oldu.  Kâinat Allah’ın, 
belirtileri, izleri ile donatılmış en büyük 
ilahi sanat örneği... Her baktığımız 
noktada O’nun mucizelerine tanık 
oluyoruz. Fakat dedim ya gönül gör-
meyince, göz ne yapsın!

Alışagelmiş yaşayıp gidiyoruz. 
Ama dünyada  hiçbir şey yoktur ki, 
kendinde Haktan bir iz taşımasın... 

En’am suresi 103. Ayette; “Göz-
ler O’nu algılayamaz. O ise bütün 
gözleri kuşatır.” buyruluyor. 

Bu Allah kelamından anlayacağı-
mız üzere, gözlerimiz bir tül ile örtülü... 

Ne zaman ki bize haki-
kati görmek nasip oldu, 
işte o zaman bir güneş 
ışını sızar tülün köşe 
ucundan... 

Görmek isteyene 
ne dersler ne mucizeler 
gizlidir etrafında... Hep-
sinin anlamını, yaratılış 
gayesinde anlamaya 
çalışacak olsak, nefsi-
mizi en büyük terbiye 

ile uslandırmış oluruz. Ne acizdir insa-
noğlu... Oldum der durur da halâ ham 
halimizin farkına varmayız. 

İlim peşinde koşmalı... Allah ke-
lamına dayamalı sırtını... Öğrendikçe, 
öğrenmediğini bilmeli... Hiçliğine 
inanmalı... Ben demeden önce O di-
yebilmeli... 

Hayatın boyunca içinde savaşlar 
ver. Nefsin kör duygularla boğuşsun. 
Güneşin sema da olduğu bol aydınlık-
tan sonra, ayın hâkim olacağını ve o 
devasa gezegene rağmen her yeri ka-
ranlığa bürüyeceğini unutma. Her gü-
zellikten sonra bir sıkıntının yahut her 
sıkıntıdan sonra bir güzelliğin döngü 
halinde nüfuz edeceğini...

Rûmi’nin bir sözünde şöyle der; 
“Kaderini sev! Varsa kederini de 
sev! Üzülme hastalıklarına. Gör, 
hangi günahlarına kefaret olacak. 
Terk edildin diye de üzülme... De-
mek ki sevebilecek bir yüreğin var. 
Geçmişi unut hiç yaşanmamış gibi 
davran. Buluttan nem kapma... 
Döküver kirpiklerinden sonbaha-
rı... Bir gün ama bir gün mutlu te-
bessümlerle kol kola gireceksin... 
Koklayacaksın yağmur sonrası 
toprakları... Yükleyeceksin ruhunu 
kelebek kanadına... Uçacaksın se-
mada sevdiklerinle can! Kim demiş 
ebem kuşağı yedi renk? Bakmakla, 
görmek arasındaki farkı çözdüğün-
de, anlayacaksın ne demek istedi-
ğimi!..”

Evet, bakmakla görmek arasında 
kocaman bir uçurum var. Bu yüzden 
maddenin arkasında gizli olan büyük 
manayı anlayamıyoruz. Ve bir şeyin; 
eserini, belirtisini, izini görmek onun 
aslını görmek gibi olmasa da düşün-
meye sevk eder bize... Her şeyin bir 
yaratıcısı vardır. O ne yücedir. Bakıp-
ta görmek,  düşünüpte idrak etmek 
umudu ile yazı dostlarım... 

Geçmiş olan Kurban Bayramınızı 
kutlar. Allah’tan nicelerine kavuşmayı 
niyaz ederim. Selam ve dua ile...

HÛ

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit 
oldu, 7 asker de yaralandı. Şehitlerden birinin Konya’nın Beyşehir İlçesi 

nüfusuna kayıtlı Piyade Er Osman Karağlı olduğu belirtildi

Konyalı asker Osman 
Karağlı şehit oldu 

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 
askeri aracın devrilmesi sonucu 2 
asker şehit oldu, 7 asker yaralan-
dı. Şehit olan askerlerden birinin 
Konya’nın Beyşehir İlçesi nüfusuna 
kayıtlı Piyade Er Osman Karağlı ol-
duğu öğrenildi. 

Hakkari Valiliğinden yapılan 
açıklamada, saat 10.30 sıralarında 
Şemdinli ilçesi Samanlı köyünden 
Derecik Beldesi istikametine seyir 
halinde olan 34. Hudut Tugay Ko-
mutanlığına bağlı “kirpi” tipi zırhlı 
aracın virajı alamayarak devrildiği 
belirtildi.Kazada 2 askerin şehit ol-
duğu, 5’i ağır 7 askerin yaralandığı 
kaydedilen açıklamada, “Yaralı per-
sonelin tedavileri sevk edildikleri 
Yüksekova Devlet Hastanesi’nde 
devam etmektedir. Konu ile ilgili 
adli tahkikat devam etmektedir.” 
denildi.

ACI HABER AİLE OCAĞINA ULAŞTI
Hakkari’de şehit olan askerler-

den birinin Konya’nın Beyşehir İlçe-
si’ne kayıtlı Osman Karağlı olduğu 
öğrenildi.  Acı haber şehidin Beyşe-
hir Karaali Mahallesinde yaşayan ai-
lesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. 
Şehidin 7 çocuklu Karağlı Ailesinin 
en küçük ferdi olduğu da belirtildi. 

Osman Karağlı’nın vatani görevine 
6 ay önce başladığı öğrenildi. Şehi-
din cenazesi bugün öğle namazına 
müteakip Beyşehir Karaali Mahal-
lesi Merkez Camiinde, Mahalle Me-
zarlığı’nda toprağa verilecek.
n HABER MERKEZİ

Genç MÜSİAD Konya Yönetim Kurulu Üyesi 
Taha Özbayat’ın dedesi Ahmet Özbayat 89 yaşında vefat etti. 

Merhum Ahmet Özbayat dualarla ve tekbirle  defnedildi 

Ahmet Özbayat 
dualarla defnedildi

Genç MÜSİAD Konya Yönetim 
Kurulu Üyesi Taha Özbayat’ın dedesi 
Ahmet Özbayat 89 yaşında vefat etti. 
Merhum Ahmet Özbayat dün ikindi  
namazına müteakip Hacı Veyis Ca-
mii’nde kılınan cenaze namazının ar-
dından Üçler Mezarlığına defnedildi. 
Özbayat ailesi acı günlerinde, Konya 
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu,  Konya 
Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüse-
yin Çevik, Genç MÜSİAD  önceki dö-
nem başkanlarından  Emre Babayiğit 
ile Özbayat ailesinin yakınları katıldı. 
Merhum Ahmet Özbayat 3 erkek 
çocuk sahibi idi. Merhum Ahmet Öz-
bayat’ın cenaze namazını  İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu kıldırdı. Yenigün 

Gazetesi olarak Merhum Ahmet Öz-
bayat’a Allah’tan rahmet yakınlarına 

ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Linpar Motor Gömlek Ltd Şirketi sahipleri Mesut, Doğan, 
Ali İhsan Köfe’nin babaları Hamza Köfe vefat etti. Köfe ailesi acılı 

günlerinde dostları, akrabaları ve sevenleri yalnız bırakmadı 

Hamza Köfe, Hakk’ın 
rahmetine kavuştu 

Linpar Motor Gömlek Ltd Şirke-
ti sahipleri Mesut, Doğan,Ali İhsan 
Köfe’nin babaları Hamza Köfe 80 
yaşında vefat etti. Merhum Hamza 
Köfe’nin cenazesi dün ikindi nama-
zına müteakip Hacı Veyis Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Üçler Mezarlığına defnedildi. Köfe 
ailesi acı günlerinde dostları seven-
leri ve yakınları yalnız bırakmadı. 
Merhum Hamza Köfe 4 erkek çoçuk 
sahibi idi. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Hamza Köfe’ye Allahtan 
rahmet sevenlerine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya iş ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden 
Seyit Ali Tekeli’nin kızı Hediye Masume hayatını kaybetti. 

Merhumenin cenazesi dualarla toprağa verildi

İşadamı Tekeli’nin 
kızı vefat etti

Gıda sektörünün başarılı isimle-
rinden ve AK Parti eski İl Yönetim 
Kurulu Üyesi işadamı Seyit Ali Teke-
li’nin kızı Hediye Masume 20 yaşın-
da Hakk’a yürüdü. Bir süredir rahat-
sız olan ve hastanede tedavi gören 
merhume Hediye Masume’nin 
cenazesi önceki gün öğle namazına 
müteakip Yediler Sancak Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Ahmet Dede Yediler Mezarlığı’nda 
defnedildi. Cenazeye AK Parti Kon-
ya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve 
Ziya Altunyaldız, AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı, Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven başta olmak üzere 
Konya iş ve siyaset dünyasından çok 
sayıda isim katıldı. Baba Seyit Ali 
Tekeli evlat acısı yaşarken, sevenleri 
Tekeli’yi acı gününde yalnız bırak-

mayarak destek oldu. Yenigün Ga-
zetesi olarak merhume Hediye Ma-
sume’ye Allah’tan rahmet diliyor, 

başta Seyit Ali Tekeli olmak üzere 
Tekeli ailesine sabr-ı cemil niyaz 
ediyoruz. n SAMİ KAYALAR
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Dolunay, hacamatın altın günü oldu
Asırlar öncesinden kullanılarak 

günümüze kadar gelen hacamat 
tedavi yöntemi, bir çok derde deva 
oluyor. Öyle ki hacamat, İslam dün-
yasından çıkarak günümüzde artık 
bir çok ülkede alternatif tıp yöntemi 
olarak devam ediyor. Ancak haca-
mat için önemli olan öyle bir tarih 
var ki, o tarihte hacamat yaptırmak 
daha faydalı oluyor. “Hacamatın al-
tın günü” olarak tabir edilen bu gün, 
dolunayın olduğu gün olarak belirti-
liyor. Dün dolunay olması nedeniyle 
hacamatın bu özelliğini bilen vatan-
daşlar hacamat yaptırdı. Bu durum 
hacamat uzmanlarının yoğun bir 
mesai yapmasına neden oldu.  

DOLUNAY ETKİLİ OLUYOR 
Konuyla ilgili bilgi veren Ha-

camat Uzmanı Sait Taş, dolunayın 
bulunduğu gün hacamatın daha 
etkili ve sağlık için daha faydalı 

olduğunu söyledi. Bundan dolayı 
dün yoğunluk yaşadıklarını belirten 
Taş, şu bilgileri verdi, “Dolunayın 
yaşandığı dönem ayın çekiminden 

dolayı Med-cezir yani gel-git yaşa-
nıyor. Göllerde, denizlerde kabar-
malar oluyor. Bilim adamlarının 
yaptığı araştırmaya göre bu du-

rumun bir benzeri insanlarda da 
görülüyor. Yani bugünlerde insan 
damarındaki kanlarda da kabarma, 
yoğunluk görülüyor. Bundan dolayı 

dolunayın olduğu günlerde haca-
mat, kanın deri altında daha yoğun 
olmasından dolayı daha faydalı olu-
yor” ifadelerini kullandı. Hacama-

tın bu özelliğini bilen vatandaşlar 
da özellikle bugünlerde hacamat 
yaptırmayı tercih ettiği için haca-
mat yoğunluğu yaşandı. 

SUÇA MEYİL ARTIYOR
Dolunaydan dolayı insan vücu-

dunda artan kan, insanın suça olan 
meylini artırdığı da iddia ediliyor. 
Bu konuda Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’in 
de “Kim, hacamat olmak isterse, 
ayın on yedisi veya on dokuzu ya da 
yirmi birinci gününü araştırıp seç-
sin! Kanı fazlalaşmak suretiyle her-
hangi birinize galebe çalıp onu öl-
dürmesin! (İbniMace 3486, Tirmizi 
2126)”, “Kim, ayın on yedisi veya 
on dokuzu ya da yirmi birinci günü 
hacamat olursa, bütün hastalıklar-
dan şifa bulur(Ebu Davud 3861)” 
buyurduğuna dikkat çekiliyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Türkiye genelinde kurumlar-
daki iş yükünü azaltmak amacıyla 
Nisan ayından itibaren pasaport ve 
sürücü belgeleri işlemlerinin nüfus 
müdürlüklerine devredilmesi ka-
rarlaştırılmıştı. 

Çipli kimlik kartlarının yanı sıra 
ehliyet ve pasaportların da Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür-
lüğü’ne devredilmesinden dolayı, 
nüfus müdürlüklerinde yoğunluk 
yaşanıyor. Pasaport, kimlik ve sü-
rücü belgesi işlemlerini yaptırmak 
için sıraya giren vatandaşlar, za-
man zaman uzun kuyruklar oluş-
turuyor. Nüfus Müdürlüklerinden 
alınan bilgilere göre Nisan ayından 
itibaren Konya’nın Meram ilçesinde 
5 bin 843 kişi ehliyet, 1729 kişide 
pasaport başvurusunda bulundu. 

Karatay İlçesinde ise 8 bin vatandaş 
ehliyet, 2 bin vatandaşta pasaport 
başvurusu yaptı. 
BAŞVURU SAYILARI HIZLA ARTIYOR

Müdürlüklerde vatandaşların 
ehliyet ve pasaport değişimi ve yeni 
başvuruları için gereken çalışmalar 
yapılıyor.İşlemler için vatandaşlar-
dan gerekli olan parmak izleri de 
alınıyor.Meram İlçe Nüfus Müdür-
lüğü’nden alınan bilgilere göre,  4 
bin 178 kişi ehliyet yenileme, 1665 
kişi ilk ehliyet, 1729 kişi pasaport,  
46 bin 301 kişide yeni kimlik baş-
vurusunda bulundu. Karatay İlçe 
Nüfus Müdürlüğü’nden alınan bilgi-
lere göre, 8 bin kişi ehliyet, 2 bin kişi 
pasaport, 60 bin kişi ise yeni kimlik 
başvurusu yaptı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Derbent’te 4 olan gölet
sayısı 10’a çıkacak

Derbent ilçesinde daha önce 4 
olan gölet sayısı 10’a çıkarılacak. 
Proje aşamalarında sona gelindi, 
ihaleler 2019 yılı içerisinde yapı-
lacak. Kış turizminin yanı sıra adı-
nı organik tarımla da Türkiye’ye 
duyuran Derbent ilçesinde boşa 
akan sular, tarım alanında faaliyet 
gösteren arazilere kazandırılacak. 
Doğaya bağlı tarım yapılan ilçede 
sulanabilir arazi miktarı artırıla-
cak. Daha önce 4 olan gölet sayısı 
Derbent Belediye Başkanı Ham-
di Acar’ın girişimleri sonucunda 
10’a çıkarılıyor. Yatırım planla-
masına alınan göletlerin ihalesi  
2019 yılı içerisinde yapılacak. AK 
Parti Derbent İlçe Başkanı Musa 
Akgün ve mahalle muhtarları ile 
birlikte devam eden projeler hak-
kında bilgi almak için DSİ 4. Bölge 
Müdürü Birol Çınar’ı ziyaret eden 
Derbent Belediye Başkanı Hamdi 
Acar, ilçede tarım alanında faali-
yet gösteren çiftçilerin göletlere 
çok ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. 
Acar, “Derbent’te 4 sulama göleti 

bulunuyordu. Son dönemde atılan 
adımlarla birlikte bu gölet sayısını 
10’a çıkarıyoruz. Devlet Su İşleri 
Bölge Müdürlüğümüze çalışma-
larından dolayı çok teşekkür ede-
riz” dedi.DSİ 4. Bölge Müdürü 
Birol Çınar da, “Mühendislerimiz 
ve teknik ekibimiz sahaya indi. 
Gerekli ölçümler ve çalışmalar 
tamamlanmak üzere. Göletlerin 
ihalesine çıkmak için hazırız. İha-
lelerin ardından da kısa bir süre 
içerisinde temelleri atmayı planlı-
yoruz. Şimdiden Derbent’e hayırlı 
olsun” ifadelerini kullandı. KOS-
Kİ Genel Müdürü Ercan Uslu’yu 
da beraberindeki heyetle birlikte 
makamında ziyaret eden Baş-
kan Hamdi Acar, ilçeye yapılması 
düşünülen KOSKİ yatırımlarını 
görüştü. KOSKİ Genel Müdürü 
Ercan Uslu, Derbent’te bazı ma-
hallelere örnekfoseptik ve kanali-
zasyon projelerini kazandıracağız. 
Bu yatırımlar daha öncekilerden 
farklı olacak ve Konya’ya örnek 
teşkil edecek. n HABER MERKEZİ

Kesilen kurbanlıkların derileri vakıflar ve dernekler tarafından toplanarak deri toptancılarına 
satılıyor. Derileri satın alan toptancılar, üretim yapılmak üzere büyük fabrikalara gönderiyor

‘Deri boşa gitmez’

Kurban Bayramı’nda kesilen 
kurbanlıkların derileri vakıflar ve 
dernekler tarafından toplanarak sa-
tılıyor.Satılan deriler ise deri toptan-
cıları tarafından alınarak depolarda 
muhafaza edildikten sonra özellikle 
konfeksiyon alanında üretim yapan 
fabrikalara gönderiliyor. Uzmanlar, 
derilerin çabuk hastalık üretmesin-
den dolayı çok iyi muhafaza edil-
mesi gerektiğine dikkat çekti. Yük-
sel Dericilik Yetkilisi Ayhan Yüksel, 
kurban derilerini depolarında istif-
lendikten sonra dinlenmesi için 1 ay 
bekletildiğini dile getirdi. Büyükbaş 
derisinin kilosunu 3,5 TL’ye, küçük-
baş derisinin kilosunu 2 TL’ye aldık-
larını da belirten Yüksel, derilerin 
kesinlikle atılmaması gerektiğine de 
vurgu yaptı. 

DERİLER TUZLANDIKTAN SONRA 
1 AY DEPODA BEKLETİLİYOR
Yüksel Dericilik Yetkilisi Ayhan 

Yüksel, kurban derilerinin alınarak 
istifleme yapıldıktan sonra büyük 
fabrikalara gönderildiğini belirtti. Bu 
meslekte temizlik olmadığı takdirde 
hastalıkların oluşacağını da belir-
ten Yüksel, “Kurban Bayramı’nın 
ilk gününden itibaren deri alımları 
başlıyor. 2 günde toplu alımlar ya-
pılıyor. Alındıktan sonra ise deriler 
tuzlandıktan sonra depomuzda istif-
leniyor. İstiflenen deriler 15 gün ile 
1 ay arası salamura da dinleniyor. 
Dinlendikten sonra ise fabrikala-
ra satışı oluyor.  Yani tüm Türkiye 
genelinde büyük vakıf ve camiler 
adet olarak satıyor. Bazı anlaştığımız 

yerler ile de kilo usulü ile alım ya-
pıyoruz.Büyükbaş derisi Kilosu 3 ile 
3,5 TL arasında küçükbaş ise kilosu 
2 TL’den satın alınarak makbuzsuz 
işlem yapılmıyor.Deri alımlarımızın 
hepsi müstahsil makbuzu ile ger-
çekleşiyor.Konya’da bu işlemi mer-
diven altı yapan birçok kişi var.  Biz 
toptancı olduğumuz için yüksek alı-
yoruz. Bu mesleği ise uzun zaman-
dır yapıyoruz. Titizliğe ve temizliğe 
önem veriyoruz. Büyüklerimizden 
böyle gördük böylede devam etti-
receğiz. Temizliğin olmaması has-
talık oluşturur. Çünkü kan mikrop 
üretir. Deriyi aldığımız an derinin 

suyu çıkmaması gerekir. Deri canlı 
olduğundan dolayı kurtlanır. Deriyi 
düzgün muhafaza etmezseniz kötü 
sonuçlar doğurabilir. Zaten satarken 
alan kişide satın almaz. Havaların 
sıcak olmasından dolayı yaz ayları 
deri için iyi bir gün değildir. Çabuk 
bozulmalar gerçekleşir. Ama kışın 
kolay kolay bozulmaz” diye konuştu. 

“KURBAN DERİLERİNDEN 
GİYİM MALZEMESİ ÜRETİLİR”
Kurban derilerinin genellikle 

Çanta, kemer, cüzdan, ayakkabı ve 
konfeksiyon gibi ürünlerde kullanıl-
dığını söyleyen Yüksel, sözlerine şu 
şekilde devam etti: “Kurban derileri 

genellikle konfeksiyon ve ayakkabı-
da kullanılıyor. Koyun derisi konfek-
siyonda, sığır derisi ise ayakkabı için 
işleniyor. Keçi derileri ise ayakkabı 
astarlarında kullanılıyor. En fazla 
kullanım alanı olan deri sığır deri-
sidir. Çanta, kemer, cüzdan, ayak-
kabı ve kıyafetlerde olmak üzere 
çok amaçlı kullanılmaktadır. Koyun 
derisinin Ege bölgesi olarak Uşak, 
Kula, İzmir gibi şehirlerinde fabrika-
ları bulunuyor. Konfeksiyon için ise 
İstanbul’a gitmektedir. Geçen sene-
ye göre bu senede hareket olacağını 
düşünüyoruz. Kurban besmele ile 
kesildiği için Allah’ta bereketini ve-
recektir inşallah” 

“DERİLER KESİNLİKLE 
ÇÖPE ATILMAMALI”

Derinin çöpe atılmaması gerek-
tiğinin de altını çizen Yüksel, “Hiç-
bir deri yerde kalmaz. Onu illa ki 
toplayan ve ya alan bir olur. Bence 
deriyi çöpe atanlar da çok büyük 
yanlışlar yapıyor. Deri milli servet-
tir. Boşa gitmez, sonuçta kullanıldığı 
alanlar var. Türkiye’de ki en büyük 
sıkıntı hayvanı keser kesmez deri-
nin kesilmesidir. İkincisi de muha-
faza edememektir. Vatandaşlarımız 
buna dikkat etsin. Hayvan kesildik-
ten sonra derininin bozulmaması ve 
kokmaması için tuzlamalar yapsın.  
Naylonların içerisinde deriler kesin-
likle koyulmasın. Naylonun içerisine 
deri koyulduğu zaman havasız kalır 
ve kokar” diyerek sözlerini tamam-
ladı.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Nüfus müdürlüklerinde ehliyet ve pasaport yoğunluğu

Dün dolunay olması nedeniyle 
hacamatın altın günüydü. Bu 
durum hacamatuzmanlarının 
yoğun bir mesai yapmasına 

neden oldu.

Ayhan Yüksel
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Ramil Guliyev finalde mücadele edecek
Milli atletler Ramil Guliyev ve 

Yasmani Copello Escobar, Elmas 
Lig’in final etabı olan Zürih’te pis-
te çıkacak. Türkiye Atletizm Fede-
rasyonundan yapılan açıklamaya 
göre, ligin iki final yarışmasından 
biri olan Zürih Weltklasse Atletizm 
Yarışmaları, 30 Ağustos Perşembe 
günü gerçekleştirilecek. İsviçre’nin 
Zürih kentindeki organizasyonda, 
Ramil Guliyev 200 metrede, Yas-
mani Copello ise 400 metre engel-
lide mücadele edecek. 

Elmas Lig’de sezonun en ba-
şarılı 8 atletini bir araya getiren 
yıl sonu finalleri, tüm disiplinlerde 
yapılıyor. 30 Ağustos’ta Zürih, 1 
Eylül’de ise Brüksel’deki mücade-
lelerde, yarış galipleri hem sezon 
birincisine verilen elmas kupayı 

alacak, hem de 50 bin doların sa-
hibi olacak. 200 metrede yarışacak 
dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil 
Guliyev, Luxolo Adams (Güney Af-
rika), Aaron Brown (Kanada), Noah 
Lyles (ABD), Nethaneel Blake-Mit-
chell (Britanya), Alex Quinonez 
(Ekvador), Jareem Richards (Trini-
dad-Tobago), Alex Wilson (İsviçre) 
ile kozlarını paylaşacak. 

Yıl içinde 200 metrede takvim-
deki 6 durağın beşinde yer alan 
Ramil, Oslo ve Stockholm’de birinci 
olurken, topladığı 31 puanla lider 
Noah Lyles’ın 1 puan arkasında 
Zürih biletini aldı. ABD’li Lyles, 4 
birincilikle Elmas Lig’de 200 metre-
de en başarılı isim olarak finallere 
geldi. 400 metre engellide yarışa-
cak Yasmani Copello Escobar ise 

sezon boyunca tüm yarışları kaza-
nan Abderrahman Samba ve Avru-
pa şampiyonu Karsten Warholm’un 
ardından klasmanı 3. sırada ta-
mamlayarak finallere geldi. Avrupa 
ikincisi Copello, bu yıl koştuğu 5 El-
mas Lig yarışının dördünde üçüncü 
sırayı elde etti. Katarlı sezon lideri 
Samba’nın yarışmayacağı finalde 
milli yıldız ve Berlin’de şampiyon 
olan Norveçli Warholm favori ola-
rak gösteriliyor. Türkiye rekortmeni 
Copello’nun Elmas Lig finalindeki 
rakipleri ise Jose Bencosme De 
Leon (İtalya), Cornel Fredericks 
(G.Afrika), TJ Holmes (ABD), Bers-
hawn Jackson (ABD), Rasmus Magi 
(Estonya), Kyron McMaster (Virgin 
Adaları), Karsten Warholm (Norveç) 
olacak. n AA

Spor İl Müdürlüğü 
personeli Ali 

Bakan vefat etti
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü personeli Ali Bakan, geride 
kalan Pazartesi günü geçirdiği kalp krizi 
sonucu hayatını kaybetmişti. Ali Bakan, 
memleketi Akören’de toprağa verildi. 
Bakan’ın cenazesine spor il müdürlüğü 
çalışanlarının yanı sıra, ailesi ve seven-
leri katıldı. Genç yaşta hayatını gözlerini 
yuman Ali Bakan, sevenlerinin duaları ile 
son yolculuğuna uğurlandı. Ali Bakan, 25 
yaşında ve bekardı. 

ERSÖZ’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Ali Bakan’ın vefatı üzerine Konya 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Ömer Ersöz, sosyal medya hesabından bir 
açıklama yayınlayarak Bakan’a rahmet ai-
lesine ise başsağlığı diledi. Açıklamada, 
“İl müdürlüğümüz personellerinden Ali 
Bakan geçirdiği kalp krizi sonucu genç 
yaşında vefat etmiştir.

Personelimize Allah’tan rahmet aile-
sine ve yakınlarına sabır dilerim” ifadele-
ri yer aldı. Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Ali Bakan’a Allah’tan rahmet, ailesi sabır-
lar dileriz.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk’ta 
hazırlıklar başlıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, Pazar günü iç sahada Tuzlaspor ile 
karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarını Konya Tatlı-
cak Tesisleri’nde sürdüren yeşil beyazlı takım dünü izinli 
olarak geçirmişti. Yavru Kartal, bugün tesislerde toplana-
rak çalışmalarına yeniden başlayacak. Yeni transferlerin 
de katılacağı antrenman Teknik Direktör Tayfun Türkmen 
gözetiminde gerçekleştirilecek. Konya Anadolu Selçuks-
por ile Tuzlaspor arasındaki mücadele Pazar 16.30’da 
oynanacak. Karşılaşmanın Selçuk Üniversitesi sahasın-
da oynanması bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ 

Atatürk Stadyumu’nda 
son bayramlaşma yapıldı

Konya sporuna uzun yıllar hizmet etmiş olan Konya 
Atatürk Spor Kompleksi’nin yıkımına geçtiğimiz aylarda 
başlanmıştı. Kompleks içinde bulunan Atatürk Stadyu-
mu da önümüzdeki günlerde yıkılacak ve bu alana Millet 
Bahçesi yapılacak. Eski stadyum içinde bulunan ve yakın 
zamanda buradan taşınacak olan Konya Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürlüğü personeli eski stadyumda son 
kez biraraya gelerek bayramlaşma töreninde buluştu. 
Törene Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz ve il müdürlüğü personeli katıldı. 
n SPOR SERVİSİ

Sarayönü bu sezon 
şampiyonluk istiyor

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden ve her se-
zon şampiyonluk parolası ile yola çıkan temsilcimiz Sara-
yönü Belediyespor, önceki senelerde yaşadığı şanssızlığı 
bu sezon yaşamak istemiyor. Yeni sezon öncesi hazırlık-
larını sürdüren yeşil siyahlı takımda bu sezon hedef 3. 
Lig. Antrenör Niyazi Kart, önderliğinde transferi büyük 
ölçüde tamamlayan Konya temsilcisi yeni sezonda İç 
Anadolu Bölgesi takımlarının ağırlıkta olduğu 6. Grup’ta 
mücadele edecek. Grupta Sarayönü Belediyespor dışın-
da Akşehirspor ve Karapınar Belediyespor da yer alacak. 
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’da yaz spor 
okulları sona eriyor

Bu yaz da aileler tarafından büyük ilgi gören Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları 
2 Eylül Pazar günü sona eriyor. Kış dönemi için kayıtlar 10 Eylül Pazartesi günü 

başlıyor. Selçuklu Yaz Spor Okulları’nda 14 bine yakın sporcu eğitim aldı

 Selçuklu Belediyesi yaz spor okulları 
şehrin her bölgesine yayılan modern te-
sisleri ile bu yıl da öğrenci ve ailelerden 
büyük ilgi gördü. Yaz Spor okullarında bu 
yıl 16 branşta 13 bin 732 sporcu eğitim 
gördü.

Selçuklunun her bölgesinde 35 tesis 
ve 56 salonda yürütülen çalışmalarda, 
spor okulları her geçen yıl sporcu sayısı 
artırarak hizmet vermeye devam ediyor. 
Profesyonel antrenörler gözetiminde 
ulusal standartlara uygun tesislerde, 
sporculara hijyenik şartlarda teknik do-

nanıma sahip alanlarda eğitim veriliyor. 
Selçuklu Belediyespor Kulübü’nde 

Türkiye, Avrupa ve Dünya derecesi yapan 
sporcuların birçoğu spor okullarından ye-
tişti.

16 BRANŞTA EĞİTİM
18 Haziranda başlayan ve 2 Eylül Pa-

zar günü sona erecek olan 2018 Yaz Spor 
Okullarında, Basketbol, Futbol, Voleybol, 
Hentbol, Cimnastik, Tekvando, Karate, 
Kick-Boks, Wushu, Judo, Yüzme, Tenis, 
Satranç, Güreş, Hentbol ve Hokey branşla-
rında eğitim verildi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 
BRANŞ YÜZME OLDU

Yaz Spor okullarının bu yıl en çok ilgi 
gören branşları Futbol, Basketbol ve Yüzme 
oldu. Kayıtların başladığı ilk saatlerde yüz-
me branşı kontenjanı tamamen doldu. Bay 
ve bayan guruplarının ayrı ayrı seanslarda 
yer aldığı yüzme de 7 ile 15 yaş aralığında 
öğrencilerden kayıt alındı. Selçuklu Beledi-
yesi Sancak ve Beyhekim Yüzme havuzla-
rında toplamda 2152 sporcu eğitim gördü. 
Yüzmenin yanı sıra, en çok tercih edilen 
branşlardan basketbolda 2158, futbolda ise 

2597 sporcu eğitimlerini tamamladı.
KIŞ SPOR OKULLARININ 
KAYIT TARİHİ 10 EYLÜL

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü kış 
spor okulları kayıtları 10 Eylül pazartesi 
gününden itibaren başlayacak. 6 Ekim Cu-
martesi günü eğitimlerine başlanacak olan 
Kış Spor Okulları, 12 Mayıs 2019 Pazar 
günü  sona erecek. Geçtiğimiz yıl 11 bin 
392 sporcu kış spor okullarında eğitim gör-
müştü. Selçuklu Belediyespor kulübünde 
her yıl lisanslı ve spor okullarında yaklaşık 
30.000 kişi spor yapıyor. n SPOR SERVİSİ



RPS

Rakipte rehavet alarmı Malatyaspor taraftarından 
Konyaspor maçına büyük ilgiSüper Lig’in 4. haftasında 31 

Ağustos Cuma günü saat: 21.45’te 
seyircisi önünde A.Konyaspor ile kar-
şılaşacak olan Y. Malatyaspor hazır-
lıklarını sürdürüyor. 

Sezona iyi başlayarak taraftarını 
memnun eden sarı-kırmızılılar haf-
tanın açılış maçında karşılaşacağı 
A.Konyaspor müsabakasında 3 puan 
hedefliyor. 

Teknik Direktör Erol Bulut ve yar-
dımcıları nezaretinde hazırlıklarını 
sürdüren Malatya ekibinde sakat ya 
da cezalı oyuncu bulunmazken, ta-
kımda morallerin iyi olduğu gözlendi. 

Antrenman öncesi futbolcula-
rıyla saha ortasında kısa bir toplantı 
düzenleyerek Konya maçıyla ilgili ko-
nuşan Erol Bulut, rehavet uyarısında 
bulundu. 

Rakiplerine her zaman saygı 
duymaları gerektiğini vurgulayan Bu-
lut, “Sezona iyi başladık ancak henüz 
istenilen düzeyde değiliz. Sahadaki 

mücadelenizden memnunum. Oyun 
anlayışımız da oturmaya başladı. 
Bazı nokralarda eksiklerimiz var, 
onunda zamanla düzeleceğine ina-
nıyorum. Sizlerden daha fazla özveri 
istiyorum. Bu hafta zor bir maç bizleri 
bekliyor. Çıkıp sahada varımızı orta-
ya koyarak, taraftarımıza bir galibiyet 

armağan etmeliyiz. Biz rehavete ka-
pılmadan rakiplerimize saygı duya-
rak yolumuza devam edelim gerisi 
gelir inşallah” dedi. 

Düz koşu ve istasyon çalışmasıy-
la başlayan antrenman taktik çift kale 
maçla sona erdi. 
n İHA

Spor Toto Süper Lig’in 4. haf-
tasında oynanacak olan Evkur Yeni 
Malatyaspor-Atiker Konyaspor mü-
sabakası biletlerine Malatyalı futbol-
severler büyük ilgi gösterdi. 

Süper Lig’e iyi bir başlangıç ya-
parak 3 haftada 7 puan toplayan sa-
rı-kırmızılı takımda yüzler gülüyor. 31 

Ağustos Cuma akşamı sahasında Ati-
ker Konyaspor’la karşılaşacak olan 
Malatya ekibinde bütün hesaplar 3 
puan üzerine yapılıyor. 

Takımlarının iyi gidişatıyla yüz-
leri gülen Malatyalı futbolseverler, 
pazartesi günü itibarıyla satışa sunu-
lan Atiker Konyaspor maçı biletlerine 

büyük ilgi gösterdi. 
Müsabaka biletleri merkez gişe-

leri ve AVM önündeki gişeden, batı 
alt 60 TL, batı üst 40 TL, doğu alt 25 
TL, doğu üst 20 TL, güney alt 15 TL, 
güney üst 10 TL, kuzey alt 15 TL, ku-
zey üst 10 TL ve misafir tribün 13 TL 
olarak satılıyor. n İHA

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Konya Store satış rekoru kırdı
Konyaspor A.Ş tarafından devir alınan 

ve yepyeni bir anlayışla hizmete sunulan 
Konyastore mağazalarının Ağustos ayı 
içindeki satış rakamları belli oldu.

1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Kon-
yaspor’un uhdesinde yer almaya başlayan 
ve Konyaspor A.Ş’ye devredilen Konyas-
tore mağazaları kurumsal bir kimlik oluş-
turularak yoğun bir çalışma temposuyla 
hizmete girdi. Logoların değiştirilmesi, 
tek tip personel kıyafeti uygulamasına 
geçilmesi, e-ticaret sisteminin yeniden 
düzenlenmesi, müşteri memnuniyeti ve 
satış becerisi yüksek ekibin mağazalarda 
görevlendirilmesi, eğitimlerinin verilme-
si, sosyal ağ problemlerine karşı güven-
lik duvarı önlemlerinin kurulumu, ürün 
çeşitliliğinin artırılması vs. gibi önemli 
adımların atılmasının ardından taraftar bu 
yeni anlayışa sessiz kalmadı ve lisanslı 
ürünleri satın alarak kulübe destek oldu.

Konu hakkında kulüp adına bir açıkla-
ma yapan Konyaspor A.Ş Genel Müdürü 

Ufuk Yaşar “Ağustos ayında 26 günlük 
satışımız tüm zamanların en yüksek 
rakamlarına ulaşmıştır. Taraftarımızın 
duyarlılığı Yeşil Beyaz renklere gönül 
veren Atiker Konyaspor sevdalılarının 
lisanslı ürünlerimize olan ilgisi ve kulü-

bümüze destek olma anlayışı Ağustos 
ayı rakamlarına yansımış ve bu durum 
mağazalarımızın satış rekorları kırmasını 
sağlamıştır. Bu ay içinde toplamda 8139 
adet lisanslı ürün satışı gerçekleşmiştir. 
Bunlardan 905’i hummel, 646’sı Nike 

markalı ürünler olmak üzere 1551 adet 
forma satılmıştır. Mağazalarımızın ay 
sonu itibariyle cirosu 500 bin TL civarın-
da gerçekleşmesi beklenmektedir. Mev-
cut duruma bakarak büyük bir heyecan, 
yeni ve farklı bir anlayışla başladığımız 
hizmet kalitemizi taraftarlarımızın tevec-
cühü ile daha da artırmamız ve çok daha 
fazla çalışmamız gerekliliği hâsıl olmuş-
tur.  Bu duyarlılığa aynı şekilde mukabele 
edeceğimizden ve elimizden gelen gay-
reti göstereceğimizden kimsenin şüphesi 
olmasın. Yakın gelecekte hizmete açma-
yı planladığımız yeni mağazalarımızla 
birlikte daha çok sporsevere ulaşmayı 
hedeflemekteyiz. Bu bağlamda hem 
satış adedi hem de ciro bazında rekor 
kırmamızı sağlayan taraftarlarımıza gö-
nülden teşekkür ediyoruz ve lisanslı ürün 
kullanmaya devam etmelerini ve korsan 
ürünlerden uzak durmalarını rağbet gös-
termemelerini istiyoruz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Yeşil Beyaz Konya 
okuyucusu ile 

buluşuyor
Konyaspor taraftarının en sevdiği spor dergisi Yeşil 

Beyaz Konya okuyucusu ile yeniden buluşuyor. Yayın 
hayatına başladığı günden beri taraftarların sevgilisi 
olan Yeşil Beyaz Konya, 25. Sayısı ile bugün bayilerde 
olacak. Konya Yenigün Gazetesi ile birlikte ücretsiz ola-
rak okuyucuya sunulan derginin bu ayki sayısının kapa-
ğını, Konyaspor’un yıldız oyuncusu Nejc Skubic süslüyor. 
Birbirinden önemli röportaj ve dosyaların yer aldığı yeni 
sayıyı bayiinizden istemeyi unutmayın..
n SPOR SERVİSİ

Yılmaz: Daha iyi 
yerde olabilirdik

Atiker Konyaspor’da öne geçmesine rağmen 4 puan bıraktığı Antalya ve Bursa maçlarının şoku yaşanıyor. Başkan Yardımcısı 
Celalettin Yılmaz öne geçtikleri maçlarda istedikleri skoru alamadıklarını, puan olarak daha iyi bir yerde olmaları gerektiğini belirtti

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı 
Celalettin Yılmaz, Spor Toto Süper Lig’de 
çok daha iyi bir yerde olabilecekken skor 
avantajını koruyamadıkları maçlarda puan 
kayıpları yaşadıklarını söyledi. 

Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalet-
tin Yılmaz yaptığı açıklamada, Spor Toto 
Süper Lig’in 3. haftasında 1-1 berabere 
kaldıkları Bursaspor maçında net pozisyon-
lar bulmalarına rağmen, son vuruşlardaki 
eksikler nedeniyle bunları değerlendire-
mediklerini belirtti. Saha ve seyirci avanta-
jını iyi kullanamadıklarını söyleyen Yılmaz, 
“Kazanmamız gereken bir karşılaşmadan 
maalesef 1 puan alarak ayrıldık. Özellikle 
skor avantajını elde ettiğimiz dönemde far-
kı 2’ye, 3’e çıkaracağımız net pozisyonlar 
bulduk ama bunları gole çeviremedik. Şu 
an için 3 maç sonunda 1 galibiyet ve 2 be-
raberliğimiz bulunuyor. Bugün itibariyle sı-
ralamada çok daha iyi bir yerde olabilirdik 
ancak kaybetmeden yolumuza devam edi-
yor olmamız önemli. Cuma akşamı lige iyi 
başlayan ve son derece dirençli mücadele 
sergileyen Malatyaspor ile deplasmanda 
puan mücadelesi vereceğiz. Geride kalan 
3 karşılaşmadan önemli dersler çıkardık. 
Malatyaspor maçında hatalarımızı asgari 
seviyede tutup puanlarla dönmek istiyo-
ruz” dedi. 
“TAKIMA VE HOCAMIZA GÜVENİYORUZ” 

Konyaspor Başkan Yardımcısı Yılmaz, 
taraftarların ilerleyen haftalarda çok daha 
iyi işlere imza atacak bir takım izleyeceği-
ni, tribünleri heyecanlandıracak bir takım 
hüviyetine en kısa zamanda sahip olacak-
larını ifade ederek, konuşmasını şu şekilde 
sürdürdü: “Hücum hattımızla ilgili büyütü-
lecek sorunlarımız yok. 3 maçta 7 gol atan 
ve sayısız pozisyonuna giren bir takımdan 

bahsediyoruz. Ama yine de mümkün mer-
tebe çok daha dikkatli olup ürettiğimiz 
pozisyonları gole çevirme oranını yükselt-
memiz gerekiyor. Aynı zamanda öyle umut 
ediyoruz ki, önümüzdeki maçlarda savun-
mamızın dikkati ve direnci daha artacak 
ve çok daha keyifli maçlar izleyeceğiz. Bu 
dönemde elbette bazı pozisyonlar ve açık-
lamalar üzerinden eleştiriler olabilir bunla-
rı makul karşılıyoruz. Art niyet taşımayan 
eleştirilerin olması taraftarın takımını sa-
hiplenmesinin en önemli göstergelerinden 
biridir. Ama henüz sezonun başı ve birçok 

takımda benzer sıkıntıların olduğunu hep 
birlikte görüyoruz. Takımımıza, teknik he-
yetimize inanalım, gereksiz tartışmalarla 
enerjimizi düşürmeyelim. Hepimiz camia 
olarak kulübümüzün başarısına odaklana-
lım. Kulüp başkanımız Hilmi Kulluk başta 
olmak üzere tüm yönetim kurulumuz bu 
takımın önemli başarılara imza atacağına 
sonuna kadar inanıyor. Camia olarak bu 
inancımızı muhafaza edelim, gerisini tek-
nik heyetimize ve futbolcularımıza bıraka-
lım.” 
n İHA Celalettin Yılmaz


