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2019 sonunda hizmete alınıyor

ASELSAN’IN GÖZDELERİ
İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

n HABERİ SAYFA 3’TE

• www.konyayenigun.com

• 75 Kr.

Kriz tanımadı!
Kriz döneminde işçi çıkarmaktansa kampanya yaparak üretimini sürdürmeyi tercih
eden Arnikon Vinç, kısa sürede üretimini ve ihracatını artırmayı başardı
‘KAMPANYAYLA BİRLİKTE
İŞLERİMİZ HIZLANDI’

HEP BİRLİKTE YENİ
PAZARLARA AÇILMALIYIZ

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar üzerine iş
yapamaz hale gelen sanayiciler kendi fırsatlarını oluşturmaya çalışıyor. Konya’da vinç üretimi
gerçekleştiren Arnikon Vinç’in sahibi Bayram
Ayçiçek, KDV oranında indirim kampanyası
başlattı. Ayçiçek, “Yaklaşık 10 gün önce başlattığımız kampanyamız ay sonuna kadar sürecek.
Kampanya ile birlikte işlerimiz bizim de beklentimizin üzerinde hareketlendi” diye konuştu.

Bayram Ayçiçek

Boş durup işçi çıkarmaktansa az kâr yaparak
sürekli üretim yapmayı tercih ettiklerini belirten Bayram Ayçiçek, “İç piyasaya verdiğimiz
üründe tüm masrafları dahil ederek bakarsak
kârımız dahi olmuyor. Ama ihraç ettiğimiz ürünler kârlı oluyor. Sürekli olarak yeni pazarlar arıyoruz. Yaptığımız yeni iş bağlantıları sayesinde
hem kendimiz kazanıyor, hem de döviz girdisi
ile ülkemize kazandırıyoruz” dedi. n SAYFA 2’DE

Verdiğimiz sözleri
yerine getireceğiz

Meram Belediye Başkanı
Fatma Toru,
Camiler ve
Din Görevlileri Haftası
kapsamında
din görevlileriyle buluştu. Din
görevlilerine belediye çalışmalarını anlatan Meram Belediye
Başkanı Fatma Toru, “Yerel
seçimlere, verdiğimiz sözleri
tutmuş olarak gideceğiz. Başarımızın kaynağı Meram aşkı”
dedi. n SAYFA 7’DE

Milletimiz her şeyin
en iyisine layık
Selçuklu Belediyesi Camiler
ve Din Görevlileri Haftası
kapsamında
güzel bir etkinliğe imza attı.
Selçuklu Belediyesi tarafından
yapımı tamamlanarak hizmete
kazandırılan Diyanet Lojmanları
düzenlenen törenle açıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı, “Bizim milletimiz
her şeyin en iyisine layık” dedi.

ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ortaklığında Konya’da kurulacak, başta SARP
Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi olmak
üzere Türkiye’nin ihtiyacı olan savunma sistemlerinin üretileceği yatırımın, 2019 sonunda hizmete
alınacağı bildirildi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Sözleşmeler imzalandı

SAVUNMA SANAYİ ZİRVESİ
İLK MEYVELERİNİ VERDİ

n SAYFA 12’DE
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‘Azerbaycan Turan
yolunun kapısıdır’

06

Çalmadan duramayan
hırsız tutuklandı

11

İlk taksit ödemesi
15 Ekim’e uzatıldı
Eylül’ün şampiyonu
domates oldu

Mısır üreticisi dertli
Sezon başında tonu bin 250 liraya kadar
satılan mısır, şimdilerde 840 liraya kadar
düştü. Bu fiyatlarla tamamen zarar ettiklerini söyleyen çiftçiler, mısır fiyatlarının
dengelenmesini istiyor. Mevcut fiyatların
mısır üretimi için yapılan masrafı dahi karşılamaya yetmediğine işaret eden çiftçiler,
kalıcı bir çözüm arıyor. n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’da gerçekleştirilen 3. Savunma Sanayi Zirvesi’nin ilk gününde, protokol üyelerinin de katılımı ile
KOP İdaresi ve Savunma Sanayi Başkanlığına bağlı
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
(STM) arasında Eğitim ve Danışmanlık Projesi işbirliği sözleşmesi imzalandı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Bisiklet yollarına
bisikletli zabıta

Sağlık ve çevre için bugüne
kadar birçok projeye imza
atan Konya Büyükşehir Belediyesi, geçmişten bugüne
bisikletle anılan Konya’da
bisikletli zabıta uygulamasını hayata geçirdi. Bisikletli
zabıtalar başta 500 kilometreyi bulan bisiklet yollarının
denetimiyle birlikte çeşitli
bölgelerde görev yapıyor.
n SAYFA 6’DA

Merhamet ilkesiyle
hayvanlar korunuyor

Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim
Altay, 4 Ekim Hayvanları
Koruma Günü dolayısıyla
yaptığı açıklamada,
Türkiye’nin en güzel Sokak
Hayvanları Toplama ve
Rehabilitasyon Merkezinin
yanında hayvanlara yönelik
çok sayıda örnek projeyi
hayata geçirdiklerini
söyledi. n SAYFA 12’DE

Konya Vergi Dairesi Başkanı
Musa Kazım Ünver, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin
Çevik’i ziyaret etti. Ünver ziyaretinde, yapılandırılan borçların
ilk taksitlerinin ödenmesiyle
ilgili sürecin 15 Ekim 2018 tarihine kadar uzatıldığına işaret
ederek, mükelleflere bu fırsatı
kaçırmamaları tavsiyesinde
bulundu. n SAYFA 13’TE

Gerçek manada
milli olunmalı

Erbakan Vakfı
Konya Şube
Başkanı Yücel
Kemandi,
hükümetin
geçmişteki
hataları izole
ederek somut hamlelerle gerçek manada yerli ve milli hamle
başlatması ve üretim ekonomisine yeni bir dinamizm kazandırması gerektiğini söyledi.
n SAYFA 4’TE
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Vinç üretimi gerçekleştiren Arnikon Vinç, kriz döneminden daha hızlı kurtulabilmek için düzenlediği kampanya kapsamında
müşterilerine KDV oranında indirim yaptı. İşletme sahibi Bayram Ayçiçek, kampanya ile işlerinin bir anda hızlandığını söyledi

Krizi fırsata çevirdi!

Özellikle son dönemde ekonomide yaşanan dalgalanmalar
nedeniyle ticaretin durma noktasına gelmesi üzerine bazı sanayiciler kampanyalar düzenleyerek
bu kriz ortamında kendileri için
yeni fırsatlar oluşturmaya başladı.
Konya’da vinç sektöründe yıllardır
hizmet veren Arnikon Vinç’in sahibi Bayram Ayçiçek de düzenlediği kampanya ile krizi kendisi için
fırsata çevirmeyi başardı.
KAMPANYA BAŞLADI,
İŞLER HIZLANDI
Piyasa genelinde yaşanan ekonomik daralmanın ardından yeni
çıkış yolları ararken ne yapabileceklerini düşündüklerini ve bir
kampanya ile krize set çekmeye
çalıştıklarını belirten Arnikon Vinç
Sahibi Bayram Ayçiçek, “Malumunuz olduğu üzere piyasada bir
ekonomik dalgalanma var. Kimimiz kriz, kimimiz operasyon diyor
ama orası bizi bağlamaz. Ama bu
ekonomik daralma hem kendimizi, hem de çevremizi etkiledi. Biz
de kârımızdan feragat ederek bir
çıkış yolu bulduk. Yüzde 18 dahil
kampanyası yaptık. Yani kâr oranımızdan vazgeçtik. İşin esasına
bakarsanız tüm maliyetleri ortaya
koyduğumuzda biraz zarar ettiğimiz de oluyor. Ama nihayetinde
kendi işimiz. 70-80 çalışanımız
var. Bu insanlar boş kalmasın,
işsiz kalmasın üretimimiz devam
etsin istedik. Hem de bu memleketin yatırımcısına, sanayicisine
faydamız olsun düşüncesiyle hareket ettik” dedi.
Kampanyalarının yaklaşık 2
hafta önce başladığını ve ekim
ayının sonuna kadar da devam
edeceğini ifade eden Bayram
Ayçiçek, “Geride bıraktığımız iki
hafta içerisinde normal bir zamanda daha adetli iş yaptığımız
söylenebilir. Önceden misal 100
lira + yüzde 18 KDV’ye sattığımız
bir ürünü KDV dahil 100 lira olarak faturalandırıyoruz. Dolayısıyla
100 liralık ürün 84-85 liraya geliyor. Bazı özel durumlar var. Sanayicilerimizin yatırım teşvik belgesi
varsa onların KDV’sini zaten devlet ödüyor. Onlara da aynı şekilde
KDV istisnasını uyguluyoruz. Yatırım teşvik belgesi olanlar hem
devletten KDV indirimini alıyor,
hem de bizim uyguladığımız yüzde 18 KDV indiriminden faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.
HEM İÇ PİYASAYA, HEM DE
İHRACATA ÇALIŞIYOR
Türkiye’nin dört bir yanına

Vinç sektöründe hizmet veren Arnikon Vinç, 65 kişilik ekibiyle hem iç piyasaya hem de ihracata dönük üretim gerçekleştiriyor.

vinç gönderdiklerini, bunun yanında toplam cirolarının yaklaşık
yarısını da ihracattan yaptıklarını belirten Arnikon Vinç Sahibi
Bayram Ayçiçek, “İhracatımızın
büyük bir bölümünü Ortadoğu ülkelerine ve Doğu Avrupa’ya yapıyoruz” dedi. Elektrikli gezer köprü
yani raylı vinç imalatı yaptıklarını
dile getiren Ayçiçek, genelde fabrikalara hizmet verdiklerini ifade
etti. Konya’da yaklaşık 40-50 civarında meslektaşlarının olduğunu belirten Bayram Ayçiçek,
“Türkiye genelinde bu işi yapan
200 civarında işletme var. Ama
Konya bu sektörde yüzde 25’lik
bir paya sahip.
Sektörümüzün en büyük sıkıntısı, sermayesi olan herkesin
bu işi yapabiliyor olması. Biz bu yıl
3. Organize Sanayi’ne taşındık. Şu
an altyapı çalışmaları deva eden
5. Organize Sanayi’nden de 20
bin metrekare yerimiz çıktı. Nasip olursa bundan sonraki süreçte
o arsayla ilgili yatırımlara devam
edeceğiz. Yani kriz var diye yatırımdan vazgeçmiyoruz. Krizi yok
sayıp yolumuza bakmaya kararlıyız” diye konuştu.
Yıllık 300’ün üzerinde vinç
üretimi gerçekleştirdiklerini dile
getiren Ayçiçek, “Bu yıl adet olarak baktığımızda daha fazla üretim
yaptığımızı söyleyebiliriz. Kârlılık
olarak her ne kadar geçen yılları

Arnikon Vinç Sahibi Bayram Ayçiçek

aratsa da bu yıl Eylül ayı itibariyle
400 vinç üretimi gerçekleştirmiş
olduk. Tahminlerimize göre sene
sonu itibariyle bu rakam 500’ün
üzerine çıkar. Kurulduğumuz yıldan bu yana da hemen hemen her
yıl bir önceki yılı ikiye katlayarak
yolumuza devam ettik” dedi.
SANAYİ UZUN SÜRE KISIR
DÖNGÜ İÇİNE GİRDİ
Hammadde fiyatlarındaki
artışın kendilerine olumsuz etki
ettiğine de değinen Bayram Ayçiçek, “Kurban Bayramı’ndan

sonra dolar ilk tavan yaptığında
açıkçası biz de fiyat veremedik.
Çünkü biz de tedarikçilerimizden fiyat alamıyorduk. Sonra
kimse fiyat vermezse, bu çark
dönmeyecek. Buna bir çözüm
bulmak gerektiğini düşündük.
Birkaç işten zarar etme riskini göze alarak müşterilerimize fiyat verdik. Bizde zaten 2
ay öncesinden siparişler alınır.
Bizi asıl sıkıntıya sokan şey de
bu oldu. Halihazırda siparişini

alıp anlaşmasını yaptığımız işlerin maliyeti arttı. Örneğin bir
işi 100 bin liraya mâl edip, 125
bin liraya satmışız. Ama o işi 2
ay sonra teslim edecektik. 2 ay
sonra bir baktık ki bizim 125
bin liraya sattığımız işin maliyeti bize 130-140 bin liraya kadar
çıkmış. Yani girdi maliyetlerin
artmasına bağlı olarak durduk
yere yaptığımız her işten yüzde
10-15 zarar etmeye başladık.
Öbür taraftan malzeme alımında da zorlandık. Zararına da
olsa işi yapacağız ama bu kez
malzeme alamamaya başladık.
Tedarikçi arkadaşlarımız da
haklı olarak vade yapmayıp peşin para istemeye başladı. Çünkü sattığı malzemenin yerine
yenisini alabilsin ki o da ayakta
kalabilsin. Netice itibariyle böyle bir kısır döngüye girdik. Birkaç ay boyunca devam etti bu.
Biz de bundan maddi ve manevi
olarak etkilendik. Ümit ediyoruz ki tez zamanda hem döviz
kurlarındaki dalgalanma durur,
hem de piyasa rayına oturur.
Biz de ülkemiz için sanayici olarak üretimimize devam edebiliriz” dedi.
YENİ PAZARLARLA TİCARETİMİZİ
BÜYÜTÜYORUZ
Piyasadaki daralmadan ve
ekonomik buhrandan kurtulmanın önemli reçetelerinden

birinin de yeni pazarlar bulmak
olduğuna işaret eden Arnikon
Vinç sahibi Bayram Ayçiçek,
“Yeni pazarlar bulmak için bu
yıl içerisinde 15’e yakın ülkeye
gittik. Bunların 11-12 tanesi
sektörümüzle alakalı fuarların
yapıldığı ülkelerdi. Önümüzdeki hafta da bir Afrika ülkesi olan
Etiyopya’da düzenlenen fuara
katılacağız. Bir hafta sonra da
Almanya fuarımız var. Sonrasında da Kuzey Afrika ülkesi
olan Fas’ta fuara katılacağız.
Geçen yıldan bu yana döviz bazında ihracatımız ikiye katladı.
Tabi yılbaşına kadarki üç aylık
süreç neler getirir onu bilemiyoruz. Bununla beraber KOSGEB’le de dış ticaret geliştirme
programına dahil olduk. Uluslararası alanda verilecek olan
reklamlar bu işin bir parçası.
Yurt dışında yerel distribütörler
bulup ürettiğimiz ürünleri onlar
aracılığıyla satmaya çalışıyoruz.
Aslına bakarsanız toplam ciromuzun yarısı ihracattan ama
satışımızın yüzde 25’i kadarı
yurt dışı. Yani ihraç ettiğimiz
yüzde 25’lik dilim, yurt içi piyasadaki yüzde 75’lik dilime denk
düşüyor. Kârlılık olarak da belki
daha fazla. Bu şunu gösteriyor,
para kazanabilmek ve memlekete döviz girdisi sağlayabilmek
için bizim ihracat yapmaktan
başka şansımız yok.
Toplamda 65 kişilik personelle üretimi sürdürdüklerini
dile getiren Bayram Ayçiçek,
“Personelimizin 40 tanesi mavi
yaka dediğimiz ve doğrudan
üretimle ilgilenen ekipten oluşuyor.
Geriye kalan 25 kişilik personelimiz de idari ve hizmet
biriminde çalışıyor. İdari kadromuzda 13 mühendis arkadaşımız bulunuyor. 5 bini kapalı 5
bini açık olmak üzere toplam 10
bin metrekare fabrika sahamız
var. Firmamız 2013 yılının sonunda kuruldu. Acizane 10 yıl
boyunca başka bir yerde çalışmıştım. Yaklaşık 15 yıldır sektördeyiz. Ekip arkadaşlarımızın
büyük bir bölümü bu sektörden
gelen insanlar. Şunu diyebiliriz
ki Türkiye genelinde 200 civarındaki vinç üreticisi içerisinde
teknik olarak bu işi bilenler sıralamasında ilkler arasında yer
alırız” diyerek sözlerini tamamladı.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ
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Sezon başında tonu bin 250 liraya kadar satılan mısır, şimdilerde 840 liraya kadar düştü. Bu fiyatlarla tamamen zarar ettiklerini söyleyen çiftçiler, mısır fiyatlarının dengelenmesini istiyor

Mısır üreticisinin feryadını duyun!
Son yıllarda ürün çeşitliliği
artan Konya Ovası’nda çeşitli tarım ürünleri yetiştiriliyor. Verilen
teşvikler ve çiftçinin daha bilinçli
tarım uygulamalarına yönelmesi
ovada üretilen ürün çeşitliliğini artırırken, bu çeşitlilik çiftçiye
daha büyük kâr olarak dönmeye
başladı. Ancak belli başlı ürünlerde belirli dönemlerde fiyatların
çok düşmesi çiftçiyi üzüyor. Konya Ovası’nın kuzeyinde bulunan
Altınekin ilçesinde tarımsal üretimle uğraşan vatandaşlar, son
dönemde mısır fiyatlarının önemli
ölçüde düştüğüne dikkat çekerek
mısır fiyatlarının dengede tutulmasını istiyor.
MALİYETLER ARTTI,
FİYATLAR DÜŞTÜ
Altınekin bölgesi başta olmak
üzere tüm çiftçiler adına konuşan
Altınekin Ziraat Odası Başkanı
Bekir Kağnıcıoğlu, sezonun başına bir ton mısırın bin 250 liraya
kadar alıcı bulduğunu ancak özellikle son bir hafta içerisinde fiyatların 840 liraya kadar düştüğünü
belirtti. Tonu bin 250 liraya satılan mısırın bile maliyetleri ancak
kurtarabildiğine dikkat çeken Al-

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu

tınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, “Sezonun başında mısırın bu kadar para etmesi
açıkçası çiftçilerimizi umutlandırmıştı. Ancak son 10 gündür umduğumuzun tam tersi bir durum
ortaya çıktı. Mısır fiyatları 840
liraya kadar geriledi. Çiftçimizin
beklentisi maliyet artışına bağlı olarak mısırın daha fazla para

edeceği yönündeydi. Enerji, tohum ve gübre başta olmak üzere
girdi maliyetlerindeki artışa bağlı
olarak birçok çiftçimiz giderlerini dahi zor karşılamaya başladı.
Şartlar bu şekilde devam ederse
birçok çiftçi önümüzdeki yıl tarlasını dahi ekemeyeceğini söylüyor”
diye konuştu.
BÖYLE GİDERSE ÇİFTÇİ MISIRDAN

VAZGEÇECEK
Bölge çiftçisinin özellikle son
yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ve bölgelerinde klasik
tarımın yerini bilinçli tarım aldığını vurgulayan Altınekin Ziraat
Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu,
“Bilinçli tarım uygulamaları ile
bölgemizdeki ürün çeşitliliği de
ürün verimliliği de artmıştı. Bu da
hem çiftçilerimiz hem de ülkemiz
adına sevindirici bir gelişmeydi.
Ancak üretilen ürünlerin fiyatlarındaki tutarsızlık çiftçiyi de yeniden kabuğuna çekilmeye itiyor.
Şartlar bu şekilde deva edere bölgemiz çiftçisi için önemli bir gelir
kaynağı; aynı zamanda ülkemiz
tarımsal üretimi için de önemli bir
değer olan mısır artık bölgemizde
üretilemez duruma gelecek. Birçok çiftçi mısırın par etmemesi
üzerine önümüzdeki yıl tarlasına
mısır ekmemeyi, mısır üretiminden tamamen vazgeçmeyi düşünüyor. Biz de yetkili mercilere çiftçimizin yaşadığı sıkıntıları
ileterek bu durumun bir çözüme
kavuşturulması ve fiyatlarda istikrarın sağlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. n SAMİ KAYALAR

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, teknolojik yerli üretimle dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurguladı

‘Yerli ve milli üretimle
bağımlılığı azaltmalıyız’
Konya, Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı 3. Savunma Sanayi Zirvesi’ne ev
sahipliği yaptı. Konya Sanayi Odası
tarafından Savunma Sanayi Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlenen
zirvede, dünyanın en büyük 100
savunma şirketi arasında yer alan
Aselsan, Roketsan ve STM gibi firmaların yanı sıra 50 firma, yerli ve
milli üretimlerini sergiledi. Gerçekleşen zirveyi Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker Yenigün Gazetesi’ne değerlendirdi.
FİRMALARIN VE ÖĞRENCİLERİN
BİRARAYA GELMESİ İŞBİRLİĞİ
OLUŞMASINA KATKI SAĞLIYOR
İşbirliği açısında Konya Savunma Zirvesinin önemli olduğuna dikkat çeken Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik,
“Savunma sanayi üzerine çalışan
firmaların, üniversitelerin diğer
teknik okulların bir araya gelmesi
bu tip fuarların ve zirvelerin, etkinliklerin faydası var. Herkes yaptığı
etkinlikleri buralarda sergiliyorlar,
teknolojide hangi noktaya geldiği
görme imkanı ve işbirliği geliştirme
imkanı doğurmakta. Dolayısıyla bu
organizasyonların sayısı artması gerekmekte. Burada teknik okullarda
hocalarımız, öğrencilerimiz sektörü
tanıyarak onlarla işbirliği geliştirerek, farklı projeler gelişme imkânları doğurmakta. Bu etkinliğin faydalı
olacağını düşünüyorum. Dronlar ve
İHA’lar savunma sanayinin yanında
tarım alanında da kullanarak hizmet
edebiliyor. 6 Eylül 2018 günü rektör
olarak Konya Teknik Üniversitesine
rektör olarak atandık. Cumhurbaşkanımıza en derin saygılarımı sunuyorum. Rektörümün 15. gününde
Mühendislik fakültesi öğrencilerimiz
TEKNOFEST yarışmasına katıldılar
ve roket alanında birincilik elde ettiler ve ödüllerini Cumhurbaşkanı-

mızın elinden aldılar. Yine dron takımımız 4 dalda yarışmaya katıldı ve
ikincilik ve üçüncülük alarak çok büyük başarıya imza attılar. Dolayısıyla
benim için güzel bir hoş geldin he-

diyesi oldu. Yarışmaya katılmadan
önce öğrencilerimizi ziyaret ettim
ve gözlerinde ışığı gördük. Bundan
sonra da çok daha güzel işler yapacaklarına inanıyorum. Çünkü Konya

sanayisinin de desteği var burada.
Konya sanayicimizin desteklerinin
devamını ve artmasını diliyorum.
Öğrencilerimizin bu projelerin içerisinde yer almaları daha çalışırken
iş bulmalarını ve kendilerini geliştirmelerini, hatta sonrasında kendi
işlerini kurmalarını yönünde önünü
açması noktasında faydası olduğunu
düşünüyorum” dedi.
EL BİRLİĞİ İLE ÜLKEMİZİ
KALKINDIRACAĞIZ
Milli üretim ve yerli mal kullanmak üzere kendimizi daha az bağımlı ülke haline getirmek zorundayız Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de,
“Ülkemizin darboğaza girdiği süreçlerde kendi imkânları ile kendi gücü
ile çözüm üretmek üzere yapmış olduğu her bir çabanın tarihte çok örnekleri var. Şimdi de biz milli üretim
ve yerli mal kullanmak üzere kendimizi daha az bağımlı ülke haline
getirmek zorundayız. Bunun çabası
olarak kurumlarımızın uzun zamandır beri teknoloji üzerine yapmış olduğu yatırımları artık savunma sanayinde de gayet başarılı bir şekilde
uygulandığı görüyoruz. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyoruz. Üniversitelerimiz de burada önemli bir yer
tutuyor.
Üniversitelerimi zeki arkadaşlarımızın bu alandaki çalışmaları
ciddi Ar-Ge sunma çabasının yakın
şahidiyim. El birliği ile ülkemizi kalkındıracağız. Bu anlamda savunma
sanayi benzeri serginin ülkemiz insanının ürünlerini nereye getirdiğini,
kurumların bu konu hakkında nasıl
bir çalışma içerisinde olduğunu ve
karşılıklı birbirimiz ile bilgi paylaşımı sağlayan çok önemli toplantılar
olduğunu düşünüyorum. Bu toplantıların sadece sergileme anlamı yok,
birbiri ile paylaşma ve dayanışma
anlamı var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Sezon başında tonu bin 250 liraya satılan mısır son dönemde 840 liraya kadar düştü.
Çiftçiler, mısır fiyatlarının dengede tutulmasını istiyor.

‘Her alanda tedarikçiye
ihtiyacımız var’

Konya Sanayi Odası tarafından
Savunma Sanayi Başkanlığı’nın
destekleriyle düzenlenen zirvede,
dünyanın en büyük 100 savunma
şirketi arasında yer alan Aselsan,
Roketsan ve STM gibi firmaların
yanı sıra 50 firma, yerli ve milli
üretimlerini sergiledi. Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi
Günleri kapsamında açılan Savunma Sanayi Sergisinde Makine ve
Kimya Endüstrisi (MKE) yerli üretim silahlarını sergiliyor.
‘KAZAN KAZAN PRENSİBİ İLE
HAREKET EDİYORUZ’
Sergilenen silahlar ve zirveye
katılma amaçları hakkında bilgi
veren Makine ve Kimya Endüstrisi
(MKE) Kalite Güvence Müdürü Hakan Çelik, “Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu olarak Konya 3.
Savunma Sanayi Zirvesi’ne katılma
amacımız yerli üretimi teşvik etmek
ve fabrikalarımızda üretim esnasında yaşadığımız sıkıntıları ve bazı
tedarik sıkıntıları çözebilmek adına
tedarikçi bulmak. Bizim her alanda
tedarikçilere ihtiyacımız bulunmakta. Gerek mekanik, gerek elektronik, gerekse optik alanda bizimle
beraber çalışabilecek firmalara
ulaşmak, onları da yerli ürünler üre-

tebilmek k için teşvik edebilmek,
kazan kazan prensibi ile hareket
edebilmek için buradayız. Makine
ve Kimya Endüstrisi olarak burada
sergilediğimiz bütün ürünler yüzde
yüz yerli ve milli ürünlerdir. Türk
ordumuzun öncelikle ihtiyacı karşılamak, daha sonra artan kapasitemiz ile de Türkiye Cumhuriyetleri
başta olmak üzere ihracat ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.Zirvede sergilenen yerli üretim silahlar zirveye
katılan ziyaretçiler tarafından yoğun
ilgi görüyor. Silahlar hakkında bilgi
veren Çelik, “Konya Savunma Zirvesinde sergilediğimiz silahlar arasında bora 12 keskin nişancı tüfeği,
tamamen Türk yapımı milli piyade
tüfeğimiz MPT-76 Milli Piyade Tüfeği, MPT-55’in kısa ve uzun namlu
versiyonları sergileniyor. MPT-76
manga tüfeğidir. Manga’da bir kişiye verilir. Keskin nişancı tüfeği
olarak kullanılır. MPT-55 ise mangada bulunan diğer askerlere verilir
ve 5.6 kalibre mermi kullanır. Bora
12 de 7.62 kalibre mermi kullanılır
ve yaklaşık bin metre kadar etkili
mesafesi var. Diğer silahlarımız ise
daha çok muharebe yakın silahlar”
ifadelerini kullandı.
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‘Gerçek manada yerli ve milli hamleler yapılmalı’
Erbakan Vakfı Konya İl Başkanı Yücel Kemandi, Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeni program bünyesinde kurulan maliyet ve dönüşüm
ofisi için ABD merkezli uluslararası yönetim ve danışmanlık
şirketi McKinsey ile çalışma
kararını olumlu bulmadıklarını
ifade etti. Konuyla ilgili yazılı
açıklama yapan Yücel Kemandi,
“1962 yılında Prof.Dr. James
KcKinsey tarafından kurulan
McKinsey’de 2018 yılına kadar
İcra Heyeti Başkanı olarak görev yapan DominicBarton’un
daha önce Siyonist Rothschid
bünyesinde Para Analisti olarak
görev yapmış olması dikkat çekicidir.
McKinsey, Osmanlı Devleti’nden alacaklı olan Osman-

lı Bankası, CreditAnstalt ve
Bleichröder adlı bankaların
Osmanlı Devleti’nden alacaklarının tahsili için oluşturdukları Reji şirketi (Societe de la
RegieCointeressedesTabacs de
l EmpireOttoman) 1884 yılında akdedilen anlaşma gereği
Osmanlı Tütün İdaresi’ni eline
geçirmesi ve bu kurumu büyük
zararlara uğratması hala hafızalardadır” dedi.
“Türkiye, son dönemde
yaşanan krizden sonra, borcu
borçla kapatma ve daha yüksek
faizle borç bulma arayışında olduğundan, özellikle hükümetin
Mc. Kinsey ile anlaşma sağlayarak dışa karşı güven ortamı
oluşturmaya
çalışmaktadır”
diyen Kemandi, “Bu konuda
birçok çevre tarafından dillen-

Savunma Sanayi Zirvesi
ilk meyvelerini verdi

Konya’da gerçekleştirilen 3.
Savunma Sanayi Zirvesi’nin ilk
gününde, protokol üyelerinin de
katılımı ile KOP İdaresi ve Savunma Sanayi Başkanlığına bağlı Savunma Teknolojileri Mühendislik
ve Ticaret A.Ş. (STM) arasında Eğitim ve Danışmanlık Projesi işbirliği
sözleşmesi imzalandı. Savunma
Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ile Konya Sanayi Odası (KSO)
tarafından düzenlenen Konya 3.
Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri Selçuklu Kongre Merkezinde başladı. 2-3 Ekim tarihleri
arasında açık kalacak olan zirveye
dünyanın en büyük 100 savunma
şirketi arasında yer alan ASELSAN,
ROKETSAN ve STM gibi firmaların
yanı sıra 50 firma katıldı. ASELSAN’ın Konya’da kuracağı fabrikada üretilecek Uzaktan Kumandalı
Silah Sistemi SARP burada görücüye çıktı
SAVUNMA SANAYİ ZİRVESİ İLK
MEYVELERİNİ VERDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığının “Huğlu ve Üzümlü
Silah Sanayinde Katma Değerin
Artırılması Projesi” kapsamında
başlattığı ve Savunma Sanayi Başkanlığına bağlı STM A.Ş. ile birlikte
yürüttüğü ihtiyaç analizi projesinin
ikinci ayağı olan ‘Huğlu ve Üzümlü Silah Sanayinde Katma Değerin
Artırılmasına Yönelik Eğitim ve
Danışmanlık Projesi’ imza törenine
Konya Valisi Yakup Canbolat, KOP
İdaresi Başkanı İhsan Bostancı,
STM A.Ş. ThinkTech Koordinatörü
E. Korgeneral Alpaslan Erdoğan,
SASAD Yönetim Kurulu Başkanı
Öner Tekin ve Konya Sanayi Odası
Başkanı Memiş Kütükçü katıldı.
“HUĞLU VE ÜZÜMLÜ SAVUNMA
SANAYİNDEN DAHA ÇOK PAY
ALACAK”
Türkiye’nin av tüfeği üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşıla-

yan, ihracat rakamları, yurtdışı pazar çeşitlilikleri ve istihdam verileri
ile dikkatleri üzerine çeken Huğlu
ve Üzümlü gibi av tüfeği üreticilerinin milli savunma sanayine entegrasyonu için 2018 yılı Şubat ayında
başlatılan ‘Huğlu ve Üzümlü Silah
Sanayinde Katma Değerin Artırılmasına Yönelik İhtiyaç Analizi Projesi’nin başarı ile tamamlandığını,
imzalanan Eğitim ve Danışmanlık
Projesi sözleşmesi ile çalışmanın
uygulama ayağına geçildiğini belirten KOP İdaresi Başkanı İhsan
Bostancı, “Konya’nın Beyşehir
İlçesine bağlı Huğlu ve Üzümlü
mahallerinin ekosistemini temsil
edecek şekilde belirlenen firmalar ile ürün konfigürasyonu, firma
yapıları, talep toplama, tasarım,
tedarik, imalat/üretim, kalite kontrol, satış ve pazarlama süreçleri ile
ürün geri dönüş süreçlerinin analiz
edildiği saha çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan sentez sonucunda,
‘Analiz’, ‘Eğitim’, ‘Danışmanlık,
Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)’ ve ‘Entegratörlük’ başlıklarını atılması gereken adımlar olarak
ortaya koyduk” dedi. Üreticilere
yönelik, kısa, orta ve uzun vadeli
üç fazlı destek programlarının hazırlandığını kaydeden KOP İdaresi
Başkanı Bostancı, üç fazdan oluşan
İhtiyaç Analizi çıktısının ilk ayağını hayata geçirdiklerini ifade etti.
STM A.Ş. Think Tech Koordinatörü E. Korgeneral Alpaslan Erdoğan
ise KOP İdaresi ile yakalanan sinerjiyi önemsediklerini belirterek;
“Huğlu ve Üzümlü’de savunma
sanayine yönelik işbirliğini sağlayacak çalışmalara imza atıyoruz.
Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri bir araya getirerek bölgenin
ve ülkenin savunma sanayisine
hizmet edecek yeni aktörleri hayata geçirmemiz gerekiyor” şeklinde
konuştu.
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dirilen,Düyun-u Umumiye veya
Regie örneklerinin önemle dikkate alınmasında fayda görüyoruz. Özellikle Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak’ın, McKinsey konusundaki tasarrufu vaka-i Hayriye (hayırlı olay)
gibi nitelemeye çalışması ve
konuyu basite indirgeyecek
açıklamalarla geçiştirerek yanlış perspektiften bakılmasını
sağlamaya yönelik adımları atması ne kadar gerçekçi olabilir
ki?Son gelişmeler ışığında gelinen noktada palyatif çözüm ve
günü kurtarma politikalarının
Türkiye’yi istenen noktalara
ulaştırması artık kabil değildir”
ifadelerini kullandı.
Ekonomide Erbakan Hoca’ya özgü olan ‘yerli ve milli’
söylemi her ne kadar son dö-

nemlerde sıkça dillendirilse de
krizi fırsata çevirmeye çalışan
yabancı yatırımcıların yavaş yavaş ortaya çıktığına işaret eden
Erbakan Vakfı Konya Şube
Başkanı Yücel Kemandi, “Özellikle Almanya’nın bu konuda
bir anda Türkiye ile yeniden
köprüleri kurarak inisiyatif almasını bu nedenle olsa gerek.
Sonuç olarak, hükümetin, geçmişteki hataları izole ederek somut hamlelerle gerçek manada
yerli ve milli hamle başlatarak
üretim ekonomisine yeni bir
dinamizm kazandırması ve son
krizle büyük ölçüde etkilenen
kitlelerin hayat standartlarını
yükseltmeye yönelik gerçekçi
adımları atması gerekmektedir” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Yücel Kemandi

ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ortaklığında Konya’da kurulacak, Türkiye’nin
ihtiyacı olan savunma sistemlerinin üretileceği yatırımın, 2019 sonunda hizmete alınacağı bildirildi

ASELSAN’ın gözdeleri
için geri sayım başladı

ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında Konya’da kurulacak tesiste, Türkiye’nin ihtiyacı olan
savunma sistemleri imal edilecek.
ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında 300 milyon lira
sermayeyle şirket kurulmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindi.
Silah sistemlerinin üretilmesi, tasarımı, Ar-Ge’si ve inovasyon merkezi
oluşturulması kapsamında, Konya’da
35 bini kapalı 140 bin metrekarelik
alanda Silah Sistemleri Tesisi kurulacak.
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, yaptığı açıklamada,
Konya’nın, savunma sanayisinde Türkiye’nin en başarılı şehirlerinin başında geldiğini söyledi.
Kentte 100’ün üzerinde firmanın
savunma ve havacılık sanayisine yönelik çalıştığını ifade eden Kütükcü,
Konya’nın savunma ve havacılık sanayi ihracatının yüzde 94,5’ini gerçekleştiren 5 şehir arasında bulunduğunu dile getirdi.
Kütükcü, MPT-76, MİLGEM, Altay Tankı, Hava-Kara Savunma Sistemleri projelerinde yer aldıklarını
belirterek, “Şehrimizde üretim yapan
TÜMOSAN ise PUSAT isimli Taktik
Tekerlekli Zırhlı Araç geliştirerek,
bu konuda Konya’dan bir firmanın
savunmada ana sanayiye evrilme
potansiyeli taşıdığını ortaya koydu.
Motorize tank ve diğer zırhlı araçları
ile bunların parçaları alanında da varlığımızı gösteriyoruz.” diye konuştu.
“SARP” KONYA’DA ÜRETİLECEK
ASELSAN’ın Konya’ya yapacağı
silah sistemleri yatırımında önemli
aşama katedildiğini anlatan Kütükcü,
kurulan şirkette yüzde 49 ortaklıklarının olduğunu bildirdi.
Kütükcü, sözleşme müzakerele-

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü; “2019’da yatırımın tamamlanması
hedefleniyor. Çok hızlı bir yatırım süreci olacak. İnşallah hemen devamında Macunköy’de üretilen sistemler, Konya’ya nakledilip burada üretimi yapılacak” dedi.

rinin devam ettiğini belirterek, şöyle
devam etti:
“ASELSAN ve Konya Savunma
Sanayi AŞ ortaklığında 300 milyon
lira sermayeli ASELSAN Konya Silah
Sistemleri AŞ’yi kuruyoruz. Bu şirketle ASELSAN üretmekte olduğu silah
sistemlerini artık Konya’da üretmeye başlayacak. Bu tesisin bir ferdi de
SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi. Buradaki fuarda görücü-

ye çıktı. Şu anda kurulacak şirketimiz
SARP ve benzeri ürünleri üretecek.
Şirket kuruluşunun son aşamasındayız. Hemen kısa sürede sözleşme imzalayarak, yatırımcı şirket kurulmuş
olacak. Bundan sonra yatırım dönemi
başlayacak. Hedef, 2019 sonuna yatırımı tamamlamak ve üretime geçmek. Heyecanla yatırımı, süreci takip
ediyoruz.”
“BU YIL İÇİNDE KAZMA VURMAK

İSTİYORUZ”
Tesis için Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yer tahsisi
yapıldığını aktaran Kütükcü, şunları
kaydetti: “Arazi tahsisi süreci başlayacak. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. OSB’de alan ayırmıştık
ancak harici daha büyük bir alan olabilir görüşü de tartışılıyor. Yatırımcı
grup, hangisine karar verirse hepsine dair alternatiflerimiz var. Tercihe
göre yer tahsisini hızla gerçekleştirip
bu yıl içinde yatırıma kazma vurmak
istiyoruz. 2019’da yatırımın tamamlanması hedefleniyor. Çok hızlı bir
yatırım süreci olacak. İnşallah hemen
devamında Macunköy’de üretilen sistemler, Konya’ya nakledilip burada
üretimi yapılacak. ASELSAN, büyük
bir savunma sanayisi şirketi. Kendi
üretim alanlarından bir tanesini de
Konya’ya getirmiş olacak. Bu tesadüf
değil, çünkü Konya’nın silah sistemleri üretiminde deneyimi var. Konya’da,
Beyşehir’in Huğlu ve Üzümlü mahallesinde ciddi silah üretim kapasitesi
var. Bu yatırımla Konya çok daha
önemli bir savunma sanayi şehri haline gelecek.” n AA

TÜBİTAK programlarının tanıtımı yapıldı
Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) öğretmen ve akademisyenlere Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) 4004, 4005, 4006,
4007 programlarının tanıtımı yapıldı. Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleşen ilk tanıtım sunumunu TÜBİTAK 4006
Programı İl Temsilcisi ve NEÜ Öğ-

retim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Doğan
yaptı.
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarının amacını açıklayan Prof.
Dr. Doğan, “5-12. sınıf öğrencilerinin eğitim öğretim programı
çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri
konular üzerinde araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını

sergileyebilecekleri ve eğlenerek
öğrenebilecekleri bir ortamın oluşturulmasıdır. TÜBİTAK bu işe 5.
sınıftan itibaren başlamayı bir
sorumluluk olarak üzerine almış.
Daha iyi bir eğitim öğretimin gerçekleşmesi, kalitenin artırılması
için kendi üzerine düşen vazifeyi
de bu şekilde icra etmeye çalışacak.” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum
Daire Başkanlığı Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyesi Doç. Dr.
Sedef Canbazoğlu Bilici de, 4004,
4005, 4007 programları hakkında
bilgi vererek yapılan güncellemeleri anlattı. Sunumun ardından
soru-cevap bölümüyle program
sona erdi.
n HABER MERKEZİ
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Rengarenk şemsiyelerle görsel şölen

Parke taş ve asfalt serimi başarısı

Ereğli Belediyesi 15 Temmuz
Demokrasi Parkı içerisinde bulunan Kadın Girişimciler Derneği
Yöresel Ürün Satış Yeri önünü
rengarenk şemsiyelerle dekore
etti.
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven: “Şehrimizi estetik
açıdan daha güzel hale getirerek
modern kent hüviyeti kazandırma noktasında çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Estetik Kavşaklar, orta refüjler, ışıklandırmalar,
vizyonel parklar ile daha modern
bir şehir oluşturduk bunun yanı
sıra 15 Temmuz Demokrasi Parkımız içerisinde bulunan Kadın
Girişimciler Derneğimizin Yöresel
Ürün Satış Yeri önünde yaptığımız
dekoratif rengarenk şemsiyelerle de bu alanımıza daha güzel bir
görünüm kazandırdık” dedi. 4,5
yılda yaptığımız hizmetlerle Ereğli’yi daha değerli hale getirdik di-

İlçe genelinde altyapı çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdüren Seydişehir Belediyesi bu yıl
içinde yapılması planlanan parke,asfaltlama çalışmalarını 14 ayrı
noktada gerçekleştiriyor. Merkez
ve kırsal mahallelerde yoğun olarak çalışan Seydişehir Belediyesi
altyapı ekipleri Gevrekli, Yaylacık
, Ketenli, Yenice, Aşağıkaraören,
Ortakaraören, Kızılca,Tol Mahallelerinin yanısıra ilçe merkezinde
Kızılcalar, Alaylar 2, Pınarbaşı Mahallesi, Maden yolu bölgelerinde
ayrıca muhtelif cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.
İhtiyaç planına göre parke ve
asfalt çalışmaları için sezon başından bu yana 300.000 Bin metrekare sıcak asfalt, 130.000 Bin
metrekare soğuk asfalt , 215.000
Bin metrekare parke taş çalışması
gerçekleştiren Seydişehir Belediyesi hizmette kaliteye önem veri-

yen Başkan Özgüven: “Şehrimize
hizmet için çıktığımız bu yolda
4,5 yılda önemli mesafe kat ettik.
Fiziki, Sosyal ve Kültürel Belediyecilikte ilkleri gerçeğe dönüştürerek
rekor hizmetlere imza attık. Tüm
bunların yanında estetik açıdan
ufak dokunuşlarla Ereğli’mizi görsel açıdan modern kent havasına

kavuşturduk. Bu hizmetleri yaparken en büyük gücü ve desteği
hemşehrilerimizden aldık. Bizlere
destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Daha değerli
Ereğli için gayretle, sevgiyle, samimiyetle çalışmalarımıza devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

n HABER MERKEZİ

İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Nahcivan ülkelerini gezen gezginler, HİSDER’deseyahat izlenimlerini anlattılar. Araştırmacı yazar Yılmaz Altınsoy, “Azerbaycan Türklere açılan Turan Yolu’nun kapısıdır” dedi

‘Azerbaycan Turan
yolunun kapısıdır’
Hikmet İlim ve Sanat Derneği’nin bu haftaki Pazartesi Sohbetleri’nde, “Anayurttan Atayurda Gezi
İzlenimleri” anlatıldı. Konuşmacılar
NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi
Zekeriya Şimşir, Araştırmacı-Yazar
Yılmaz Altınsoy ve Eğitimci Hasan
Özücan, geçtiğimiz aylarda seyahat
ettikleri Gürcistan, Azerbaycan, İran
ve Nahcivan ülkelerindeki gezi izlenimlerini değişik açılardan ele alarak dile getirdiler. Ahmet Keleşoğlu
Kültür Merkezi’nde sunumlu olarak
gerçekleştirilen sohbette Gürcistan, Nahcivan, Azerbaycan ve İran
izlenimlerini anlatan yazar Yılmaz
Altınsoy, Batum’un 1473’den 1877
tarihine kadar 400 yıl Osmanlı hâkimiyeti altında kaldığını ve 1921’de
Ruslarla yapılan bir anlaşma gereği
harpsiz olarak elimizden çıktığını
söyledi. 3,5 milyon nüfusa sahip
Gürcistan’ın Türkiye’nin Rusya ile
Kafkaslara açılan kapısı olduğunu
belirten Altınsoy, oradaki vatandaşlardan Gürcistan idaresinin yeni
cami yapılmasına izin vermediklerini öğrendiklerini ifade ederek “Tiflis
Cuma Mescidinde şiiler üzerinde
Hasan ve Hüseyin yazılı taşlara alınlarını koyarak secde ediyorlar” dedi.
AZERBAYCAN TURAN
YOLUNUN KAPISI
Azerbaycan ile ilgili seyahat
izlenimlerini de anlatan Altınsoy,
Sünnilerin şehri olan ve Meram Belediyesi’yle kardeş şehir olan Şeki’de
bir kervansarayda konakladıklarını
ve Şeki İpekyolu Festivaline katıldıklarını belirterek “İpek Yolu Festivalinde ay-yıldızlı Türk bayrakları
dağıttık ve marşlar söyleyerek bu
festivale damgamızı vurduk. Meram
Belediyesi’nin kardeş şehir olarak
bu festivale katılmasını çok isterdik.

Yılmaz Altınsoy

Zekeriya Şimşir

Hasan Özücan

Türkiye adına Kültür Bakanlığının
ise tanınmayan iki sanatçı gönderdiğini üzülerek gördük. Millet ve ülke
olarak kendi kültür coğrafyamızı
ne yazık ki ihmal ediyoruz. Halbuki
Azerbaycan, bizim yani Türklerin
Turan Yolu’na açılan kapısıdır. Bizim Azerbaycan ile Türkiye arasında
hiçbir fark yok. Dil olarak da yüzde
70 anlaşıyoruz. ” dedi. Dr. Öğretim
Üyesi Zekeriya Şimşir ise, Gürcistan, Azerbaycan ve Güney Azerbaycan’daki tarihi eserleri sanat tarihi

açısından ele alarak anlattı. Eğitimci
Hasan Özücan ise, Haziran-Temmuz aylarını kapsayan 12 günlük
Türk Dünyası gezisi ve güzergâhı
hakkında bilgi verdi. Dinleyicilere
Şehriyar’ın Haydar Baba adlı şiiri
ile Ahmet Cevat’ın yazdığı ve Nigar
Celilova’nın seslendirdiği Kafkas
İslâm Ordusuna Vefa Konseri izlettirildi. Röportajlarda ise, Şeki’de bir
Azerbaycanlı kadının Türkiye’ye hiç
gitmediği ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ı hiç görmediği hal-

de Türkiye’yi ve Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyerek Türk gardaşlarına
el sallayarak selamlarını iletti.
Sohbet, HİSDER Başkan Yardımcısı Mustafa Dündar’ın Hasan
Özücan’a teşekkür plaketi, geziye
liderlik yapan Mühendis Muammer Yavuz da Dr. Öğretim Üyesi
Zekeriya Şimşir ile eğitimci Hasan
Özücan’a dernek adına hediyelerini
verdikten sonra okunan Kur’an tilavetiyle sona erdi.

yor.
Altyapı ve asfalt çalışmalarıyla
ilçenin çehresini değiştirdiklerini
ve yaşam kalitesini yükselttiklerini ifade eden Belediye Başkanı
Mehmet Tutal,şehir merkezinde
ve civar mahallerde sürdürülen
altyapı çalışmaları ile ilçenin her
bölgesine dokunuşlar yaptıklarını

kaydetti. Çalışmaların ihtiyaç planı
ve mahallelilerden gelen talep ve
istekler doğrultusunda çok yönlü
devam ettiğini ifade eden Başkan
Tutal, “Kullandığımız altyapı malzemesi ve parke taşlarında yüksek
kaliteye önem veriyoruz. Çalışmalarımız sezon boyunca devam
edecektir” dedi. n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi’nden
Engellilere Çanakkale gezisi

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir’de
yaşayan işitme ve bedensel engelli
bireyleri Çanakkale’de ecdatla buluşturdu. Beyşehir Belediyesi’nin
“Beyşehir ecdadla buluşuyor” kapsamında başlattığı Çanakkale gezisi
programları devam ediyor.
Beyşehir Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından
organize edilen gezi programlarına
Beyşehir Engelliler Derneği üyesi
olan bedensel engelli ve işitme engelliler de dahil oldu. İstiklal destanının yazıldığı toprakları gezen
işitme ve bedensel engelliler ile aileleri büyük bir mutluluk yaşadı. Engelli bireyler, Çanakkale’de uzman
rehberler eşliğinde gezme imkanı
buldu. Beyşehir Belediye Başkanı
Murat Özaltun, yaptığı açıklamada,
bir süredir devam eden “Beyşehir
ecdadla buluşuyor” kapsamında
düzenlemeye başladıkları Çanakkale gezisine Beyşehir’de yaşayan bedensel ve işitme engelli vatandaşları
da dahil ettiklerini belirtirken, “Beyşehir Belediyesi olarak tüm engelli
kardeşlerimizin yanındayız, yanında
olmaya da devam edeceğiz. Çanakkale’de ecdadımız emsalsiz bir destan yazmış. Bugün ülkemizde huzur
içerisinde yaşıyorsak onlara çok şeyler borçluyuz. Ecdadımızın bize bu
vatanı nasıl güzel bir şekilde emanet
ettiğini, bunun için neler feda etmiş olduklarını hemşerilerimizin de
kendi gözleriyle görebilmesi için bu

programları başlattık. Devam eden
gezimizin farklı iki etabına da bedensel ve işitme engelli bireylerimizi ve
ailelerini dahil ettik.”dedi. Katılımcılar, Çanakkale’de Kilitlibahir Kalesi,
Mecidiye Tabyaları, Havuzlar ile Şahindere ve Soğanlıdere şehitliklerini
gezdi. Seyit Onbaşı’nın 215 kiloluk
mermiyi tek başına kaldırarak İngiliz denizaltısını batırdığı ve savaşın
seyrini değiştirdiği bataryayı da ziyaret eden engelliler, tur rehberlerinin anlatımı eşliğinde Seddül Bahir,
Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği, abide,
meçhul asker anıtı, 57.Alay Şehitliği,
Conkbayırı gibi tarihi alanları gezdi.
Engelliler, bundan tam 103 yıl önce
yazılan kahramanlık destanının sıcaklığını hala koruyan hatıralarını
görme fırsatı buldu. Geziye katılanlardan Ayşe Öztürk, “Ben bu duyguyu yıllardır arıyorum. Ama bir kimse
elimden tutmayınca bugüne kadar
gelemedim, göremedim şehitlerimizi. Belediye Başkanımıza bu anlamda ne kadar teşekkür etsem azdır.”
şeklinde sözlerle duygularını dile
getirirken, Fahriye Güzel ise, “O toprakları ilk defa gördüm. Şehitlerimiz
için fatiha okudum. Askerlerimiz eskiden çok zor şartlarda savaşmış. O
günkü şartları görerek çok üzüldüm.
Belediye Başkanımızdan Allah razı
olsun bu geziyi tertip ettiği ve bizleri
de bu geziye dahil ettikleri için” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ
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‘Sizleri kültür elçisi olarak göndermek istiyoruz’
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından, 1’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen
‘Oryantasyon Programı’ Selçuk Üniversitesi Müze Binası’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Selçuk Üniversitesi
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Necmi Uyanık, Seyahat İşletmeciliği
ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tugay Arat, Gastronomi
ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Gül Güneş, Fakülte Dekan
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin
Başoda ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, turizm için, ‘Medeniyetin altın
anahtarı’ vurgusunu yaptı. Bütün
öğrencilere değer verdiklerini ifade
eden Dekan Prof. Dr. Necmi Uyanık,
kimlikler ne olursa olsun “Ahlak”
kelimesinin önemine dikkat çekti. Ahlaklı eğitim ve kişiliğe önem
verilmesi gerektiğini söyleyen Prof.

Dr. Uyanık, “Hayatınızın en önemli
noktasındasınız. Hepimizin önceliği
önce ahlaklı olmak, sonrada yapılan
mesleğin hakkını ahlak sınırları içinde vermektir” dedi. Türk Milleti’nin

bu topraklarda köklü bir geçmişe sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr.
Uyanık, öğrencilerin bunun bilincinde olarak derslerine iyi sarılmaları
ve bilginin peşinden koşmaları ge-

rektiğini kaydetti. Turizm Fakültesi’nin öğrencilerin evi olduğunu ve
her türlü sıkıntı karşısında fakülte
ve üniversite yönetimi olarak öğrencilerin yanında olacaklarını dile ge-

tiren Prof. Dr. Uyanık, “Fakültemizi
Uluslararası antlaşmalara açmaya
çalışıyoruz. Antlaşmalarla sizleri
‘Kültür Elçisi’ olarak göndermek istiyoruz” diye konuştu. Selçuk Üni-

Necmi Uyanık

Tugay Arat

Gül Güneş

Alaaddin Başoda

versitesi Turizm Fakültesi Seyahat
İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tugay Arat,
öğrencilere derse giren hocalarla
daha fazla bilgi alışverişinde bulunulması gerektiğine dikkat çekti.
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gül Güneş,
üniversitenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve 4 yılın çok çabuk
geçtiğini söyledi. Gençliğin önemini vurgulayan Doç. Dr. Gül Güneş,
“Siz Türkiye’nin geleceğisiniz” dedi.
Selçuk Üniversitesi Turizm FakültesiDekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi
Alaaddin Başoda, oryantasyon programını her yıl sürekli yaptıklarını
kaydetti. Dr. Öğr. Üyesi Başoda, öğrencilere fakülte ve fakülte internet
sayfası hakkında bilgi verdi. Oryantasyon programa soru-cevap ve görüş alışverişiyle son buldu.
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Kontrolden çıktı
ağaca çarptı

Otomobil bisiklete
çarptı: 1 ölü

Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan
otomobilin ağaca çarpması sonucunda
meydana gelen trafik kazasında 1 kişi
yaralandı. Edinilen bilgiye göre, D.A.
idaresindeki 42 HK 827 plakalı otomobil,
Mevlana Caddesi üzerinde seyir halinde
iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü
D.A., yaralandı. Olay yerine sevk edilen
ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine
kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Ereğli ilçesinde otomobil ile bisikletin
çarpışması sonucu meydana gelen trafik
kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza,
gece saatlerinde Karaman Çevre Yolu
üzeri Fidanlık Kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, F.E. (56) idaresindeki
01 LE 025 plakalı otomobil, Necati Öz’ün
(60) kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Yaşanan
kazada bisiklet sürücüsü Necati Öz olay
yerinde hayatı kaybetti. Kaza yerine polis
ekipleri sevk edildi. Necati Öz’ün cenazesi
yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

İnternetten taciz etti, görmeye gitti yakalandı
17 yaşındaki erkek bir çocuk ile internette tanışarak
cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen bir şüpheli, ihbar
üzerine çocuk ile buluşmaya geldiği Afyonkarahisar’ın
Bolvadin ilçesinde polis tarafından yakalandı. Olay
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi.
İddiaya göre; Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşayan M.A
.Y. isimli şahıs, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 17
yaşındaki bir çocuk ile sosyal medya üzerinden tanıştı.
M.A .Y., cinsel tacizde bulunduğu 17 yaşındaki çocuk ile

‘Çalmadan duramıyorum’
diyen hırsız tutuklandı

Son bir ayda 5 motosiklet ve
elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla
gözaltına alınan Bayram Babur
(24) tutuklandı. Daha önce de
aynı suçtan tutuklanan Babur’un,
polisteki ifadesinde, ‘’Bugüne kadar 500’e yakın bisiklet ve motosiklet çalmışımdır. Onları görünce
dayanamayıp, çalıyorum” dediği
belirtildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son
bir ayda kent merkezinde meydana gelen motosiklet ve elektrikli
bisiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili
çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgedeki güvenlik
kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin daha önce
15 farklı suçtan kaydı ve hırsızlık
suçundan da hakkında yakalama
kararı bulunan Bayram Babur
olduğunu tespit etti. Şüpheliyi
takibe alan polis, Babur’u çaldığı
motosiklet üzerinde yakalayarak

gözaltına aldı. Bayram Babur,
çaldığı 3 bin lira değerindeki motosikletlerinin her birini 400 lira
karşılığında, elektrikli bisikletleri
ise çeşitli fiyat aralıklarında sattığını söyledi. Babur, hırsızlık olaylarını, Suriye uyruklu Muhammed
Hayr Beg (38) ile birlikte 3 kişiyle
gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun
üzerine polis, Muhammed Hayr
Beg’i de gözaltına aldı. Diğer iki
kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bayram
Babur’un polisteki ifadesinde,
“Bugüne kadar 500’e yakın bisiklet ve motosiklet çalmışımdır.
Onları görünce dayanamayıp çalıyorum” dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk
edildikleri adliyede mahkemeye
çıkarılan şüphelilerden Bayram
Babur tutuklandı, Muhammed
Hayr Beg ise adli kontrol kararıyla
serbest bırakıldı.
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

: Abdullah Akif SOLAK
Yazıişleri Müdürü		

Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ
: Rasim ATALAY

Yayın Danışmanı : Behçet BÜYÜKGÖKMEN
• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10 Selçuklu /KONYA
• İletişim Hattı:
444 5 158
Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7
Karatay/KONYA

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

Hususi İlan Reklam Fiyatları

Zayi İlanlar cm/st
Siyah-Beyaz sütun cm
Renkli sütun cm
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa
Logo Üzeri
Renkli Çeyrek Sayfa
Renkli Yarım Sayfa

10,5
13
15
150
300
350
250
650

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

+
+
+
+
+
+
+
+

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir
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Büyükşehir Belediyesi bisikletli zabıtaları hayata geçirdi. Bisikletli zabıtalar başta 500
kilometreyi bulan bisiklet yollarının denetimiyle birlikte çeşitli bölgelerde görev yapıyor

Bisiklet yollarının
bisikletli zabıtaları

Şehrin yapısına uygun, daha hızlı, daha verimli ve daha ekonomik hizmet verilmesine vesile olması beklenen Bisikletli Zabıta, ilk etapta 6 ekiple hizmet veriyor.

Sağlık ve çevre için bugüne kadar birçok projeye imza atan Konya
Büyükşehir Belediyesi, geçmişten
bugüne bisikletle anılan Konya’da
bisikletli zabıta uygulamasını hayata geçirdi.
Bugüne kadar Konya’ya 500
kilometre bisiklet yolu kazandıran,
bisikletin teşviki ve yaygınlaşması için birçok projeye imza atan
Büyükşehir Belediyesi, 6 ekipten
oluşan bisikletli zabıtalarla da şehre katkı sağlıyor. Şehirde huzurun
ve düzenin sağlanması konusunda
önemli görevler üstlenen Konya
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, araçlı, motorlu ve atlı hizmetlerinin ardından bisikletli olarak da hizmet vermeye başladı. Bir
bisiklet şehri olan Konya’da hizmet
vermeye başlayan Bisikletli Zabıta
Ekibi, yaklaşık 500 kilometreyi bulan bisiklet yollarının denetimiyle

birlikte başta Mevlana Türbesi ve
Tarihi Bedesten olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde, parklarda,
meydanlarda, cadde ve bulvarlarda görev yapıyor. Şehrin yapısına
uygun, daha hızlı, daha verimli ve
daha ekonomik hizmet verilmesine vesile olması beklenen Bisikletli
Zabıta, ilk etapta 6 ekiple hizmet
veriyor.
Göreve başlayan Bisikletli Zabıtalar, Konya’da trafiğe kapalı tarihi
mekanlarda hizmet verdiklerini belirterek, “Konyamızda bisiklet yolu
ağının geniş olması ve bisiklet kullanımının yaygın olmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi Bisikletli
Zabıta ekibi olarak halkımıza daha
hızlı bir şekilde hizmet vermekteyiz. Halkımızdan da olumlu tepkiler
almaktayız” diye konuştu.

n İHA

Televizyon kavrama yeteneğini köreltiyor
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S. Yazıişleri Müdürü

Bolvadin ilçesine tanışmaya geldi. Bu sırada emniyete
başvuran 17 yaşındaki çocuk, M.A.Y. isimli şahsın kendisini internet üzerinden taciz ettiğini ve Bolvadin ilçesine
de kendisi ile tanışmaya geldiğini ileri sürdü. Bunun
üzerine harekete geçen ilçe emniyet ekipleri, Bolvadin
Şehirler Arası Otobüs Terminalinde gerekli güvenlik
önlemlerini alarak şahsı burada gözaltına aldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Günde 9-11 saat uyuyan, en
az 1 saat fiziksel aktivite yapan ve
2 saatten az ekran karşısında kalan çocukların kavrama yeteneklerinde daha fazla gelişme olduğu
kaydedildi.
Yeterince uyku ve fiziksel aktivite ile birlikte ekran karşısında
daha az vakit geçiren çocukların
kavrama yeteneklerinin daha iyi
geliştiği bildirildi.
The Lancet Child and Adolescent Health dergisinde yayımlanan araştırmada, yaşları 8-11
arasında değişen 4 bin 500 çocuk
üzerinde yapılan gözlemlerin sonuçları değerlendirildi.
Araştırmacılar,
incelemeye
konu olan çocukların ekran karşısında geçirdikleri sürelerle uyku
ve fiziksel aktivitelerini karşılaştırdı. Araştırmada, günde 9-11
saat uyuyan, en az 1 saat fiziksel
aktivite yapan ve 2 saatten az
ekran karşısında kalan çocukların kavrama yeteneklerinde daha
fazla gelişme olduğu tespit edildi.

Araştırmaya öncülük eden Kanada’nın Ottawa kentindeki CHEO
Araştırma Enstitüsünden Jeremy
Walsh, “Kanıtlar, iyi bir uyku ve
fiziksel aktivitenin daha iyi bir
akademik performans ile ilişkili olduğunu gösterirken, fiziksel
aktivitelerin çocuklarda daha iyi

reaksiyon süresi, dikkat ve bellek
gelişimi ile ilişkili olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.
Walsh, günde 2 saatten fazla ekran karşısında vakit geçiren
çocukların kavrama yeteneklerinin zayıf kaldığını kaydederek,
eğitimsel ekran ile eğlence ekran

farkı tecrübelerini incelemek için
de daha fazla çalışmalara ihtiyaç
duyulduğunu ifade etti.
Çalışmada, ABD’deki 20 çocuktan sadece 1’inin ekran, uyku
ve fiziksel aktivite şartlarına uyduğu tespit edildi.
n AA
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‘Ekonomide öncelik yerli üretim olmalı’
Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER)
üyeleri ile döviz kurunda yaşanan
dalgalanma ve yaşanan sürece ilişkin
anket yaptı. Anketi cevaplayanların
yüzde 63’ü, ekonomideki dengeleri
bozan döviz kurundaki artışın nedeninin hem iç hem de dış kaynaklı
olduğunu belirtti. Dalgalanmanın dış
kaynaklı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 26’da kalırken, dış kaynaklı
değil diyenlerin oranı yüzde 11 oldu.
Anket katılımcılarının yüzde
50’si yanlış maliye ve ekonomi politikalarının döviz kurunun dalgalanmasında etkili olduğuna dikkat çekerken yüzde34.8’i ABD merkezli bir
finans operasyonu olduğunu belirtti.
Türk ekonomisinin yapısal problemlerinin, döviz kuru dalgalanmasındaki temel neden olarak birinci sıraya
koyan katılımcılar, ikinci sıraya Türkiye’yi ekonomik olarak zayıflatmak,
üçüncü sıraya ise siyasi iradeyi içerde
ve dışarıda zor duruma düşürmeyi
koydu.
EKONOMİNİN TEMEL
SORUNLARI VAR
Türkiye ekonomisinin temel sorulanlarına ilişkin anket sorularını
cevaplayan katılımcılar, ekonomideki temel sorun olarak üretim ve tü-

ketim arasındaki dengesizliğe işaret
etti. Diğer sorunlar şöyle sıralandı;
kontrolsüz para politikası, cari açık,
hatalı makro iktisadi model seçimi.
Üretim ve tüketim arasındaki dengesizlik cevabı ise ilk üç öncelik tercihinin yüzde 78’ini oluşturdu.
Ankete katılan üyelerin yüzde
61’i yaptıkları ticari faaliyetlerde döviz kullanıldıklarını belirterek, katılımcıların yüzde 78’i döviz kurundaki
dalgalanmanın devam edeceği cevabını verdi. “Ekonomi yönetimi yaşanan süreçte gerekli tedbirleri alma
da yetersiz oldu” diyen katılımcı
oranı yüzde 44 iken, döviz kuru dalgalanması sonrasında söylemleri gü-

ven veren kurumlar şöyle sıralandı:Cumhurbaşkanlığı (%23,91), STK’lar
(13,04), özel sektörün önde gelen kuruluşları (%13,04), bankacılık sistemi
(8,69), Hazine ve Maliye Bakanlığı
(% 6,52), fikrim yok (%21,73).Katılımcıların yüzde 40’ı Merkez Bankası’nın döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı engellemeyeceğini, yüzde
31’i kısmen engelleyeceğini, yüzde
18’i kesinlikle engelleyemeyeceğini,
% 5’i ise döviz kurundaki dalgalanmayı engelleyebileceğini belirtti.
DÖVİZ KURU ARTIŞINA VE
AMBARGOLARA TEDBİR ALINABİLİR
ABD’nin Türkiye’ye yönelik aldığı ekonomik tedbirlere karşı Tür-

kiye’nin birinci önceliğinin yerli ve
milli ekonomi anlayışını öne çıkaran
stratejilerin oluşturulması gerektiğini belirtilirken, diğer öneriler arasında,Rusya-Çin-İran ile ticari ilişkilerin
güçlendirilmesi, Türk Dünyası ile
ekonomik ilişkilere öncelik verilmesi, AB ile daha yakın siyasi ve ticari
ilişkiler kurulması yer aldı. Yerli ve
milli ekonomi anlayışını öne çıkaran stratejiler oluşturulması ilk üç
öncelik olarak yüzde 85 oran aldı.
Ankette, katılımcıların yüzde 76’sı
döviz kurundaki dalgalanmanın önüne geçilmesi için üretim ve ihracata
dayalı bir ekonomi anlayışının hakim
kılınması gerektiğine dikkat çekti.

Din görevlilerine Belediye çalışmalarını anlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Yerel seçimlere, verdiğimiz sözleri tutmuş olarak gideceğiz. Başarımızın kaynağı duyduğumuz heyecan ve Meram aşkı” dedi

‘Verdiğimiz tüm sözleri
yerine getirmiş olacağız’

Meram Belediye Başkanı Fatma
Toru, Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Meram’da görev yapan din
görevlileri ile bir araya geldi. Başkan
Toru, Dutlu Koruluğunda bulunan
Selçuklu Otağında gerçekleşen buluşmaya katılan din görevlilerin şahsında bu yüce görevi ifa eden herkesin haftasını kutladı. Başkan Fatma
Toru, imam, vaiz, Kur’an öğreticileri
ve diğer din görevlilerine Meram’a
hizmette yaklaşık 5 yılda kat edilen
yolu ve Meram’ın geleceği noktayı
anlattı.
“MERAM, BİRÇOK ÇALIŞMASIYLA
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU”
Meram Müftülüğü’nün her ay
düzenli gerçekleştirdiği toplantıların bu ayki ev sahibinin Meram
Belediyesi olduğunu söyleyen Başkan Fatma Toru, toplumun nabzını
en iyi tutan kesimin din görevlileri
olduğunu kaydetti. Şehre değer kazandırma adına büyük bir hizmet
mücadelesi verdiklerini ifade eden
Başkan Toru; “Sadece vizyon yetmiyor, eyleme de geçmek gerek.
Sadece yapmak yetmiyor, yaptıklarınızı anlatmanız ve kendinizi ifade
etmeniz de gerekiyor. Meram Belediyesi olarak asli hizmetlerimizi en
ince ayrıntısına kadar en mükemmel şekilde tamamlama gayretinde
olduk. Meram’ın dört bir yanında
yükselen Sosyal, Kültür ve Gençlik
Merkezlerimiz, geniş ve modern yol
ağlarımız, Kentsel dönüşümde tüm
Türkiye’ye örnek çalışmalarımız, bu
gayretlerimizin en önemli göstergesidir” diye konuştu.
“BELEDİYEYE EN BÜYÜK VAKIF
GÖZÜYLE BAKTIK”
“Heyecan duymadan ve sevmeden asla başarılı olamazsınız”
diye konuşan Başkan Fatma Toru
başarılarının perde arkasında ve
temelinde bu hizmet ve Meram
aşkının olduğunu kaydetti. Tarihin
izini sürerek Meram’ın geleceğini
planladıklarını belirten Toru, “Yerel
seçimlere, verdiğimiz sözleri tutmuş
olarak gideceğiz. Bu bizim için bir
övünç kaynağı. Kentsel dönüşüm

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Din Görevlileri Haftası
münasebetiyle din görevlileriyle biraraya geldi.

çalışmalarındaki başarılarımız bir
yana bu başarılarla diğer belediyelere danışmanlık hizmeti verir hale
geldik. Bugüne kadar belediyemize
en büyük vakıf gözüyle baktık. Tüm
birimlerimizle bunun bilinci ile çalıştık. Her bir çiviyi bile kamunun malı,
350 bin kişinin hakkı olarak gördük.
Çalışmalarımızı bu bilinçle şekillen-

dirdik. Meram’ın son 30 yılının en
büyük problemi imar ve mülkiyet
sorununu çözmek adına ekibimizle gece gündüz çalıştık. Şehircilik
planımızı bu kapsamda oluşturduk.
50 milyon m²’yi bulan 60 mahalleyi
kapsayan imar planı hamlesini gerçekleştirdik. Sadece son üç ayda dağıttığımız tapu adedi 6 bin. Alt yapı

sorunlarından, üst yapı problemlerine kadar her soruna neşter vurduk.
Bu çabamızın meyvelerini de her
geçen gün biraz daha fazla topluyoruz. Göreve gelirken “Değişim, Gelişim, Dönüşüm” dedik. Bunu da büyük ölçüde başardık” diye konuştu.
“TÜRKİYE’DE BİR İLK;
ÜNİVERSİTELİ HAFIZLAR PROJESİ”
Aylık mutad düzenlenen toplantı dolayısıyla söz alan Meram
Müftüsü Sabri Kütükcü ise, kurumun çalışmalarından söz etti. 2600
Kur’an Kursu öğrencisi ile yeni
eğitim öğretim yılına başladıklarını
söyleyen Kütükcü, özellikle eğitimlerine devam eden ilk, orta, lise ve
üniversite öğrencilerinin Kur’an-ı
Kerim ve Hafızlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. 70 İlahiyat Fakültesi öğrencisinin Fahrünnisa Hatun
Kur’an Kursu’na yerleştirildiğini
belirten Kütükcü, “Türkiye’de bir ilk
olan üniversiteli hafızlar projesi her
yönüyle örnek bir çalışma. Bugüne
kadar 15 kızımız hafızlık diploması
aldı. 6 yaş grubunda bir iş adamının
desteğiyle yeni bir kurs kazandırıldı. İlk, orta, lise açık lise öğrencilerinden hafızlık çalışmak isteyenlere
desteğimiz devam ediyor” diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, belediye olarak son yıllarda yapılan imar planı hamlesine ve kentsel dönüşüm çalışmalarına dikkat çekti.

Kamusal alanda sıkı tasarruf tedbirleri uygulanması, dış borçların aza
indirilmesi ve devletin sektörel bazda üretim alanlarına dönmesi diğer
tedbirler olarak sıralandı.Ankette döviz kurundaki dalgalanmaya yönelik
kamunun geliştireceği politikalarda
öncelikler ise şöyle sıralandı: Vergi indirimi (%45,65), özel sektörün
dövizle borçlanmasını azaltıcı tedbirlerin alınması (%36,95), ara malı
ithalatını düşürüp ihracatı artırmaya yönelik tedbirlerin geliştirilmesi
(%32,6), düşük faizli kredilerin çeşitlendirilmesi (%30,43), KGF tarafından verilen kredilerin kapsamının
genişletilmesi (%21,73), Eximbank

kredilerinin daha etkin hale getirilmesi (%19,56), ticari kuruluşların
devlete olan borçlarının silinmesi
(%8,69).
Merkez Bankasının faiz politikasına yönelik öncelikleri sorusuna
verilen cevaplar arasında ilk sırada,
“Merkez Bankasının tam bağımsızlığı korunmalı”, ikinci sırada “Merkez Bankası faiz ile ilgili belirsizliği
giderici bir dil kullanmalıdır” yer
aldı. Anket katılımcıları döviz kuru
dalgalanmasına karşı alacakları öncelikli tedbirleri şöyle sıraladı: Döviz
ve altın ile alınan borçları kapatmak
(%39,13), acil tasarruf tedbirleri geliştirmek ve bunları aile-iş çevresi
ile paylaşmak (%36,95), döviz ve
altın ile ilgili tüm ticari işlemleri askıya almak (%23,91), yakın çevre
ile istişare yaparak süreci sakince
izlemek (%19,56), muhatabından
döviz kuru sabitleme, borç erteleme, borç yapılandırma vb. taleplerde
bulunmak (%13,04), borçlu olduğu
kişiler ve kurumlarla iletişime geçmek (%10,86), var olan döviz ve altını bozdurmak (%8,69), işyerindeki
elamanları ücretsiz izine çıkarmak
(%6,52), işyerini bir süreliğine veya
tamamen kapatmak (%4,34).
n HABER MERKEZİ

Armağan Koleji
gazileri unutmadı

Armağan Koleji 2-A, 2-B ve
5-A sınıf öğrencileri ve öğretmenleri Gaziler günü ve haftası münasebetiyle , gazilerimizi ziyaret etti.
Öğrencilerin gazileri karşılarında
görmeleri kendilerinde büyük heyecan uyandırırken “Neden gazi
oldunuz” gibi sorularla gazilerimizin duyguları bütün güzelliği
ve doğallığıyla çocuklarımıza aktarılarak geçmişten geleceğe bir
köprü kuruldu . Özel gün ile alakalı
İngilizce öğretmenimiz Gamze Armutçu: “Vatan sevgisi imandandır düsturuyla,Mehmetçiklerimiz
memleketimizin en ücra köşelerinde vatanımızı daima korudu
ve koruyacaktır . Çok şey borçlu

olduğumuz gazilerimize gereken
hürmeti ve saygıyı göstermek ve
bunu gelecek nesillerimize aktarmak vefa borcumuzdur” dedi. Sınıf
öğretmenlerimiz Cemalettin Ateş
ve Dilek Elyar ise, “Aynı duygu
ve düşüncelerle gazilerimizi anmak onlara olan minnettarlığımızı
dile getirmek amacıyla , birlik ve
beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz
bu günlerde gazilerimizi kahramanlıklarından dolayı kutluyor,
şehitlerimizi minnet ve şükranla
anıyoruz. Gaziler Derneğindeki gazilerimize bizleri ağırladıkları için
teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyerek ziyaretlerini bitirdiler .

n HABER MERKEZİ

Özel Enderun dil
eğitiminde öncü

Cambridge Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen uluslararası
geçerliliği olan üç milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı Cambridge
sınavları sonuçları açıklandı. Özel
Enderun Fen ve Anadolu Lisesi
öğrencilerinin de katıldığı sınavda
beş derece elde edildi. “Cambridge English Language Assesment”
sınavlarına giren beş öğrencimizden üçü KET (Key English Test)
sınavını kazandı. Bu sınavda temel
durumlarda iletişim kurmak ve İngilizce bilgisinin kullanımı ölçüldü.
İki öğrencimiz de FCE (First Certificate in English) sınavını başarıyla kazandı. Bu sınavda ise günlük
konuşma ve yazılı İngilizce bilgisi
ölçüldü. Sınavlarda gösterdikleri
dil becerileri için öğrencilere uluslararası geçerliliği olan sertifikaları
Cambridge Üniversitesi tarafından
verildi. Sertifikalarını alan öğrenciler, dünyanın herhangi bir eğitim

kurumunda veya mesleki alanlarda İngilizce seviyelerine belgeleyebilecekler.Okul Müdürü Said
Turgut tarafından tebrik edilerek
plaketleri verilen öğrenciler okulda
yapılan dil alanındaki çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Konu ile ilgili Said Turgut:
“Başarı tesadüfi değil, disiplinin
getirisidir. Yabancı dil öğrenme dil
hafızamızı güçlendirmekle mümkün. Bunu güçlendirmenin de bazı
ipuçları var. Bizler öğrencilerimizin
yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilmesi için alternatif yöntemler ve
ara sınavlar uyguluyoruz. Kurum
olarak amacımız öğrencilerimizi en
az iki yabancı dil öğretmiş olarak
okullarımızdan mezun etmektir.
Gayreti ve isteği olan öğrencilerimize üçüncü bir yabancı dil daha
öğretme çabasındayız.” açıklamasında bulundu.

n HABER MERKEZİ
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ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES
KULLANABİLEN
ELEMANLAR
* YETİŞTİRİLMEK
ÜZERE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.
MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
TTT DÖVME OTOMOTİV
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi
Bölgesi 15. Sokak No. 5 Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve
Temizlik işlerine
bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

ADRES: MERAM YENİYOL CAD.
ARMAĞAN MAH. NO: 28

1977 yılından bu yana baskı ve ambalaj sektöründe imalat yapan ve sürekli kendisini
geliştirmeyi ilke edinen yeniliğe açık dinamik ruhu ve PVC filmi üretimindeki başarısıyla
Türkiye’nin önde gelen ambalaj üreticileri arasında yer alan Sezersan Matbaacılık ve
Ambalaj San.Tic. A.Ş. bünyesinde çalışacak takım akadaşları arıyoruz.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE MEVCUT İMALAT
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;
- 22 – 40 yaş arası
- Askerlik hizmetini tamamlamış,
-Tam zamanlı,
- Bay,
- Sorumluluk bilinci yüksek,
- Vardiyalı sistemde çalışabilecek
- Vasıflı&vasıfsız elemanlar istihdam edilecektir.
NOT: Servis ve yemek imkanları firmamız tarafından
karşılanacaktır.Tecrübeli, askerliğini yapmış kişiler tercih sebebidir.
Müracatlar şahsen firma adresine yapılacaktır.

SEZERSAN AMBALAJ
1.Organize Sanayi Bölgesi Çevreli Sk.No:6-8 SELÇUKLU /KONYA
TEL. 0 332 251 39 40

CNC işleme Merkezlerinde ve
CNC Torna Tezgahlarında Operatör Olarak Çalıştırılmak Üzere
18-35 Yaş Arası Elemanlar,
Fabrika Elektrik Tesisat-Bakım Onarım Bölümünde Görevlendirmek Üzere 18-35 Yaş Arası
Elektrik Tesisatçıları,
Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A Tel: 0332 285 02 85

HABER - İLAN
Yıllardır Kadınhanı’n da çalışan Devlet memurlarını yüzde
doksanı Konya ili ve yakın ilçelerinde ikamet ediyor.
Bu durum Kadınhanı halkını
gerçekten rahatsız ediyor .
Ha diyebilirsiniz ki ilçede
esnaflık yapan bazı insanlarda
Konya da oturup ilçede esnaflık
yapıyor evet doğru.
Bunları da bu kategoriye dahil ediyoruz zaten.
Bakalım sebeplerine.
Diyorlar ki çalıştığı yere 60
k uzakta oturabilir kanun var.
Ne kerametse kanun hep
Kadınhanı için isliyor.
Bir kanun çıktımı pilot bölge
Kadınhanı hemen bu ilçede uygulanıyor.
Deneme tahtası olduk
Diyorlar ki Konya çok yakın.
Alakası yok.
Ilgın çok yakın
Eğitim öğretim yok bu çok
doğru.
Okullara bakan çekende yok.
Diyorlar ki kaloriferli ev yok

4 EKİM 2018
KADINHANININ EN BÜYÜK SORUNU
KESTEL VE SObu yanlış.
GUK PINAR KÖYBir çok doğalLERİNİN MESİRE
gazlı ev var.
ALANLARI KONOturulacak betoYALILARLA DOLU
narme ev yok diyorHAFTA SONLARI.
lar bu yanlış.
İsim işim yazEvler bos birçok
mak
istiyordum angüzel evler yapılıyor.
YALÇIN DİNÇ
gazeteci_yalcin@mynet.com
cak insanları hedef
Lüks evler yagöstermek istemipıldı insanlar kiracı
yorum.
bulamıyor
Kadınhanı’nda Devletimizin
Her taraf kiralık ev levhaları
kurumunda çalışan tüm daire
ile dolu
Sosyal faaliyetlerin olabile- amirleri nüfus müdürü hariç
ceği yerler yok diyorlar. Doğru. dışarıda ikamet ediyor.
Bu kurumlarda çalışan devHafta sonları ailecek gezilecek yerler yok diyorlar o da let memurlarının yüzde 98 de
dışarıda ikamet ediyor.
doğru.
Bankalar keza öyle, ilçe taBakın kültür merkezi yapıldı
rım hepsi dışarıda.
.
Devlet hastanesi, sağlık ocaYüzme havuzu yapılıyor
ğı yine aynı, Adliye öyle, tüm
Sosyal tesisler yapılıyor .
Hafta sonları gezilecek yer okullarda çalışan öğretmenlerin
yok diyorlar piknik yapılacak yer yüzde 90 sanı dışarıda ikamet
ediyor.
yok diyorlar.
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Bu konuda kanun falan hikaye ilçede kalmak istemiyorlar
kanunu bahane ediyorlar.
Hele Kadınhanlı olup da
Konya’da oturan esnaflar size
de bir çift sözüm var konuşurken zort zort atmayacağınız
insanda biraz utanma olur burada para kazan, Konya’da ye ne
güzel.
Bakın tüm Kadınhanı halkı
ve Devletin kurumlarında çalışan insanlar bu ilçe de çalışıp
çoluğunuzun
çoçuğunuzun
rızkını kazanıyorsanız o ilçeye
vebal borcunuz var bunu lütfen
ödeyiniz gelin dönün ilçeyi geliştirelim büyütelim.
İlçenin konut sorunu kalmadı istediğiniz kadar doğalgazlı
konut var eğitim diyorsanız
onda haklısınız
Siz dönün o ilçe mili eğitime
de eğitimde gereğini yaptırırız .
İlçe de yeni görevine başlayan İlçe Kaymakamı Osman
Güven basarılar dilerim.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırmak üzere,

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

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

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

SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek

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

0531 710
88 76

ELEMAN
ARANIYOR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

3 KAPORTACI
3 BOYACI
3 OTO TAMİRCİ (VASIFLI)
elemanlar alınacaktır.
Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi Sitesi
Efsane Sokak No: 78 Selçuklu / KONYA

Tel: 0 543 874 22 54

ÇAVUŞOĞLU
Hasar Onarım Merkezi

ELEMAN ARANIYOR
PREFABRİK BETON ELEMANLARI ÜRETİMİ YAPAN
TESİSİMİZİN BAKIM ATÖLYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

� ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ,
� TERCİHEN İLGİLİ MESLEK LİSESİ
MEZUNU,
- TEKNİK BAKIM ELEMANI,
- GAZALTI KAYNAKÇILARI
- AYRICA VASIFSIZ ELEMANLAR,
ALINACAKTIR.
ADRES: BİRİKETÇİLER SANAYİ ÜMMÜGELİN SOKAK NO:20 KARATAY/KONYA

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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BAŞSAĞLIĞI
Özel Gençlik Eğitim Kurumları
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih ŞEN’in
babası

Süleyman
ŞEN’in

vefatını üzüntü ile öğrendik.
Merhuma Allah’tan rahmet,
ailesine ve yakınlarına
Cenab-ı Allah’tan Sabr-ı
Cemil Niyaz ederiz.
GAZETESİ

Gençlik Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Şen’in babası Süleyman Şen
dualarla defnedildi. Şen ailesini acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı

Süleyman Şen
dualarla defnedildi

Gençlik Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu
Üyesi Fatih Şen’in babası ve Milli Görüş’ün önemli
isimlerinden Süleyman Şen 74 yaşında vefat etti.
Merhum Süleyman Şen’in cenazesi dün öğlen namazına müteakip Hacıveyis Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından,
dualarla Üçler Mezarlığı’na defnedildi. Şen ailesini
acı günlerinde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, Anadolu Gençlik Derneği (AGD)
ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih
Turhan, AGD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali
Korkmaz, Meram Belediyesi Eski Başkanı Veysel
Candan, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Murat Can, Saadet Partisi İl Başkanı Avukat Hasan Hüseyin Uyar, il başkan yardımcıları, AGD Konya Şube
Başkanı Mehmet Parlak, Selçuk Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Şen ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Merhum Süleyman Şen
2 erkek, 1 kız çocuğu sahibi idi. Yenigün Gazetesi
olarak merhum Süleyman Şen’e Allahtan rahmet,
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

T.C.
KONYA 10. İCRA DAİRESİ
İLANEN TEBLİGAT
KONYA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN ÖDEME EMRİ

SAYI: 2018/5604 ESAS
DOSYA NO
ALACAKLI
VEKİLİ
ADRESİ
BORÇLULAR

: 2018/5604 Esas
: Onur Tavukçuluk Yem San. Tic. Ltd. Şti.
: Av. Ali Gökmen
: Kule Plaza Kat:22/36 Selçuklu/Konya
: 1- CELALETTİN KARADAĞ (T.C.NO: 27068188976)
2- ERKAN AŞKIN YAZAR (TC:28781101334)
EN SON BİLİNEN ADRESİ : Binkonutlar Mah. Sultan Cad. No:26/2 Selçuklu/KONYA
ALACAK MİKTARI
: TAKİP ÇIKIŞI 99.510,41-TL alacağın icra masrafları ve ücret-i
vekâlet ile birlikte ödenmesi emridir. (Kısmi ödemelerde BK..
100. Madde uygulanacaktır.)
ÇEK VE TARİHİ
: 20.04.2018 Keşide tarihli, 90.000.000 TL bedelli 1 adet çek
Yukarıda yazılı borç için adınıza gönderilen ödeme emri bila tebliğ olarak iade edilmiş, Uyap üzerinden
ve ticaret sicil kayıtlarından tespit edilen diğer adreslerinize gönderilen ödeme emirleri de bila tebliğ
iade edilmiştir. Mernis sistemine kayıtlı bir adresiniz de bulunmadığından işbu Ödeme emrinin ilânen
tebliğine karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (20) gün içinde ödemeniz;
takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (10) gün içinde icra mahkemesine
şikâyet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (10) gün içinde ayrıca ve
açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden
sâdır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkâr ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında
para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya i m hâl edildiği veya
alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (10)
gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir
karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği
takdirde (20) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (6) gün içinde
75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal
beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız
ihtar olunur. (İİK m.168)
Karar gereğince işlem yapılması rica olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın: 871619

HABER

4 EKİM 2018

11

‘Dış saldırılara rağmen geleceğe umutla bakıyoruz’
Anadolu’nun en büyük şirketlerinin açıklanmasından sonra AYD Aydınlar Yedek Parça
Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı
Harun Aydın teşekkür açıklaması yaptı.Aydın “Bugün ülkemizin
ve Anadolu’nun gururu, yarın
dünyanın gururu olacağız. Bizi
biz yapan üç bin işçimize, yöneticilerimize, sanayicinin önünü
açan ülkemizin yöneticilerine
teşekkür ediyorum” dedi. AYD
Aydınlar Yedek Parça Sanayii
Yönetim Kurulu Başkanı Harun
Aydın, Ekonomist Dergisi’nin
Anadolu’nun en büyük 500
şirketini açıklamasından sonra
değerlendirmelerde bulundu.
Aydın “Dış saldırılara rağmen
ülkemizden makine, dişli, tezgah sesleri gelmesi ve fabrikaların alın teriyle sulanması ge-

leceğimiz adına biz sanayicileri
mutlu ediyor ve geleceğe daha
umutla bakıyoruz. Biz inanan,
yöneticilerine güvenen sanayiciler olarak, birlik ve beraberli-

ğimizi bozmadan, dik durarak
yolumuza devam edersek, hiçbir güç, hiçbir dış mihrak önümüzde duramaz. Allah’ın izniyle
yıllandırılmış ihracat rakamları

170 Milyar dolarlar seviyesine
ulaşmış olması önümüzün ne
kadar aydınlık ve parlak olduğunu gösteriyor. Genelde Türk
sanayisi ancak özelde kendi

Mahalle bakkalı başta olmak üzere sokak aralarındaki küçük esnafın artık iş yapamaz hale geldiğini
belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlere artık dur demek gerektiğini söyledi

Zincir marketler sokak
aralarından çıkarılsın

Sokak aralarına kadar giren
zincir marketlerin küçük esnafı her
geçen gün yok ettiğini ve acil çözüm bulunmasının artık zorunluluk
olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sokak
aralarına kadar kuralsız olarak giren
zincir marketler nedeniyle mahalle bakkalı başta olmak üzere küçük
esnaf ayakta kalmakta zorlanıyor.
Poşet parasını dahi kazanamayan
küçük esnafın yok olmasına göz
yumulmamalı. Spekülatörlere karşı
susup küçük esnafın kar marjına göz
dikileceğine büyüklerin zammına da
kural getirilsin” dedi.
Binlerce bakkal ve küçük esnafın zincir marketler karşısında
ayakta kalma mücadelesi verdiğini
anlatan Bendevi Palandöken, “Dövizdeki kuru bahane ederek unun
fiyatlarını yüzde 60’ın üzerinde artıran spekülatörlere ses çıkarılmazken
emeği ile çalışan bakkal ve fırıncının
kar marjlarının sınırlandırılması adil
değil. Mahalle esnafımız sayıları 30
bini geçen zincir marketler karşısında ayakta kalmak için mücadele
edip sadece ekmek ve sigara satarak
ayakta kalmaya çalışan başta bakkal
ve diğer küçük esnafın korunması

Bendevi Palandöken

için acilen yeni yasal düzenleme yapılmalı. Daha önce küçük esnafı korumak için çıkarılan perakende sektörünü düzenleyen yasa yine küçük
esnafı vurdu. Una, suya, elektriğe,
mayaya ve yakıta yüzde 50-60 zamların yapıldığı bu ortamda ekmeğe
yapılan zammın durdurulması fırıncı, bakkal ve diğer küçük esnafın
gelirini kısarak vatandaşı koruma
altına almak doğru bir uygulama

değil. Son yapılan düzenleme ile kar
marjları oldukça kısıtlanan özellikle
bakkal esnafımız, sattığı ürünün poşet parasını dahi kazanamaz duruma geldi. Bir ekmekte bakkal esnafının kazandığı parada artık poşete
gider oldu. En küçük sokak aralarına
kadar giren zincir marketlerin artık
açılış ve kapanışlarına mutlaka kural
konularak küçük esnaf mutlaka korunmalıdır” diye konuştu.

“BAKKAL POŞET PARASINI DAHİ
KAZANAMIYOR”
Zincir marketler karşısında ayakta kalma mücadelesi veren bakkal
esnafının sigara ve ekmek dışında
bir satış yapmadığına dikkat çeken
Palandöken, “Bugün bir poşetin maliyeti 10-15 kuruş. Bazen de poşet
yırtıldığı zaman bu bedel iki katına
çıkıyor. Bakkal bir ekmek satışından
bir poşet parası dahi kazanamıyor.
Yeni düzenleme ile bakkalın sattığı
ekmek ve sigaranın kâr marjına sınır getirildi. Zincir marketler karşısında ayakta kalmaya çalışan küçük
esnafın korunması gerekir. Çünkü
küçüğü olmayanın büyüğü olmaz.
Bu fidanlık kurutulmamalıdır. Bakkal esnafımızın sattığı sadece ekmek
ve sigaradan başka bir şey değil.
Bu ürünlerde de sürekli olarak kar
marjları düşürülerek küçük esnaf
yok ediliyor. Buna karşı esnafımızın girdileri her geçen gün artıyor.
Ekmek ve sigaradan başka bir şey
satamayan bakkal esnafımızın artık
dayanma gücü kalmadı. Perakende
sektörünün kuralları yeniden mutlaka konulmalı ve küçük esnafın yok
olmasına göz yumulmamalı” şeklinde konuştu. n İHA

sanayii kuruluşumuz AYD,bugün ülkemizin ve Anadolu’nun
gururu, yarın dünyanın gururu
olacaktır. Bundan en ufak bir
tereddüdümüz de yoktur. Bizi

biz yapan üç bin işçimize, yöneticilerimize, sanayicinin önünü
açan ülkemizin yöneticilerine
teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Sağlık için günde
en az 10 bin adım

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘3-4 Ekim Dünya Yürüyüş
Günü’ dolayısıyla yürüyüş etkinliği
düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü
bahçesinde başlayan yürüyüş organizasyonuna İl Sağlık Müdürü Prof.
Dr. Mehmet Koç, hizmet başkanları,öğrenciler, sağlık çalışanları ve
vatandaşlar katıldı. Yürüyüş programının ardından etkinliğe katılanlara
bilgilendirici broşürlerle birlikte elma
ve su ikramı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi özel mehteran takımının gösterisi de vatandaşlardan
yoğun ilgi gördü.
Yürüyüş programının ardından
açıklamalarda bulunan Prof. Dr.
Mehmet Koç, “Sağlık Bakanlığımız
tarafından yürütülen ‘Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’
kapsamında halkımızın düzenli ve
yeterli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılabilmesi için fiziksel aktivite
ile ilgili özel gün ve haftaların etkin
olarak kutlanması son derece önem
arz etmektedir” dedi.
Sağlıklı bir hayat için düzenli
beslenmenin yanı sıra günde en az
10 bin adım atılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Koç, “Obeziteye
dur diyebilmenin başlangıç noktası-

nı hareket etmek oluşturmaktadır.
Gitmemiz gereken yerler yürüme
mesafesinde ise araçlarımızı terk
etmeli ve yürümeli, asansör kullanmak yerine merdiven kullanılmalı ve
günde en az 10 bin adım atmalıyız”
diye konuştu.
Sağlıklı yeni nesiller yetiştirerek geleceğe güvenle bakmak ve
toplumumuzda hâlihazırda var olan
kronik hastalıkların önüne geçebilmek için spor yapılması gerektiğini
vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Yemeğe,
içmeye,uykuya ve teknolojiye ayırdığımız zaman kadar spor ve egzersize de vakit ayırabilmeyi alışkanlık
haline getirebilirsek teknolojik çağın
bizden alıp götürdüklerini bir nebze
de olsa geri kazanabiliriz” şeklinde
konuştu. Prof. Dr. Koç, “Tüm vatandaşlarımıza günlük programlarının en tepesine ‘Her gün 10 bin
adım’ yazmalarını tavsiye ediyorum.
Bu şekilde olursa 7’den 77’ye daha
sağlıklı ve daha mutlu bir geleceğe
sahip olabiliriz” diyerek programın
düzenlenmesinde emeği olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Haziran’da istihdam arttı
esnaf sayısı azaldı
TEPAV verilerine göre, 4/a sigortalı çalışan sayısı 2018 Haziran
döneminde bir önceki aya göre 68
bin azaldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) istihdam izleme bülteninin 76’ncı sayısı
yayımlandı. Buna göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Haziran 2018
ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2018 verilerinin değerlendirildiği istihdam izleme bülteninde Haziran 2018’de Haziran 2017’ye göre
4/a sigortalı çalışan sayısında toplamda 560 bin artış olurken, Mayıs
2018’e göre 68 bin azalış gerçekleşti.
Sigortalı ücretli çalışan sayısı
en fazla artan sektör 74 bin artışla
kamu yönetimi ve savunma, zorunlu
sosyal güvenlik sektörü oldu. Bu sek-

törü 71 bin artışla eğitim, 61 bin artışla insan sağlığı hizmetleri, 48 bin
artışla konaklama ve 39 bin artışla
perakende ticaret takip etti. Sigortalı
ücretli çalışan sayısında en fazla artış
69 bin ile İstanbul’da yaşandı. İstanbul’u; 56 bin artışla Antalya, 51 bin
artışla Ankara, 42 bin artışla İzmir ve
29 bin artışla Kocaeli takip etti.
Esnaf sayısı son bir yılda en fazla
azalan il 15 bin azalışla İstanbul oldu.
İstanbul’u 5 bin azalışla Ankara, 4
bin azalışla Antalya, 2 bin azalışla
Konya ve Aydın takip etti. Antalya
ve Konya, 3 bin azalışla sigortalı çiftçi sayısı en fazla azalan iller oldu. Bu
illeri, 2 bin azalışla Manisa, Samsun
ve Hatay takip etti.
n İHA

Eylül ayının zam şampiyonu domates oldu
Eylül ayı enflasyon verilerinin
açıklanmasının ardından bu ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
de belli oldu. Buna göre Eylül ayında zam şampiyonu bir önceki aya
göre yüzde 35,20’lik fiyat artışıyla
domates, fiyatı en çok azalan ürün
ise yüzde 28,53 azalış ile limon
oldu.
2018 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. Buna göre; TÜFE’de 2018
yılı Eylül ayında bir önceki aya
göre yüzde 6,30, bir önceki yılın
Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde

24,52 ve on iki aylık ortalamalara
göre yüzde 13,75 artış gerçekleşti.
ZAM ŞAMPİYONU; DOMATES
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Eylül ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
de belli oldu. Söz konusu dönemde
domates bir önceki aya göre yüzde
35,20’lik fiyat artışıyla zam şampiyonu oldu.
Aylık fiyatı en fazla ürünler şu
şekilde gerçekleşti: Domates yüzde 35,30, sivri biber yüzde 31,82,
bilgisayar yüzde 31,36, salça yüzde 29,12, yazım ve çizim kağıtları
yüzde 25,45, fırınlı ocaklar yüzde

24,89, ütü yüzde 24,38, patlıcan
yüzde 23,95, perde hazır (Takmatik) yüzde 22,33, bulaşık makinesi yüzde 20,24, çamaşır makinesi
yüzde 19,74, üzüm yüzde 19,73,
elektrikli küçük ev aletleri (tost
makinası) yüzde 18,98, fırın yüzde
18,38, bebek maması (toz karışım) yüzde 18,20, badem içi yüzde
17,78, kombi yüzde 17,77, okul
defteri yüzde 17,43, servis ücreti
yüzde 17,21, otomobil (benzinli)
yüzde 15,84.
FİYATI EN FAZLA DÜŞEN
ÜRÜN; LİMON
Söz konusu ayda fiyatı en faz-

la düşen ürünler ise şunlar oldu:
“Limon yüzde 28,53, balık yüzde
13,46, havuç yüzde 11,37, elma
yüzde 10,58, kuru soğan yüzde
8,47, patates yüzde 8,15, nohut
yüzde 7,04, araba kiralama ücreti yüzde 7,02, tişört (erkek için)
yüzde 3,36, sakatat yüzde 0,59,
antep fıstığı yüzde 0,26, metro ücreti yüzde 0,13, zeytin yüzde 0,06,
Terlik (kadın için) yüzde 0,03, toz
şeker yüzde 0,05, kesme şeker
yüzde 0,25, tahıl gevreği yüzde
0,31, özel lise ücreti yüzde 0,35,
su faturası yüzde 0,60, çay yüzde
0,72.” n İHA
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en güzel Sokak Hayvanları Toplama ve Rehabilitasyon Merkezinin yanında hayvanlara yönelik çok sayıda örnek projeyi hayata geçirdiklerini söyledi

'Merhamet' ilkesiyle hayvanlar korunuyor
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4
Ekim Hayvanları Koruma günü
dolayısıyla bir açıklama yaptı. Başkan Altay, merhameti temel alan
ecdadın yolunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda
Konya’ya Türkiye’nin en güzel ve
örnek Sokak Hayvanları Toplama
ve Rehabilitasyon Merkezini kazandırdıklarını söyledi.
MERKEZİMİZDE BUGÜNE KADAR 22
BİN 500 HAYVANLA İLGİLENİLDİ
Merkezin 2 bin 500 hayvan
kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Tam donanımlı hayvan
hastanesi, hasta ve yaralı hayvanlar için alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek
bakım bölümleri, köpek kulübeleri,
kedi evi, sosyal tesisler, pet gösteri
ve gezinti alanıyla hizmet veriyor.
Merkezimizde yıllık ortama 5 bin

civarında hayvanın kısırlaştırılması, 5 bin civarında hayvanın tedavisi, 10 binin üzerinde hayvanın
aşılanması ve 2 bin 500 civarında
hayvanın sahiplendirilmesi yapılıyor” ifadelerini kullandı.
SOKAK KÖPEĞİ SICAK
YUVAYA KAVUŞUYOR
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de bir ilk olan “Gönüllü Hayvan
Dostları Projesi” ile de sokak hayvanları için kalıcı çözüm ürettiklerini söyledi. Başkan Altay, “Tüm
aşıları yapılmış ve kulak küpesi
ve çip takılmış köpekler, Konya il
merkezi dışındaki mahallelerde ön
kontrolleri yapılarak uygun görülen
gönüllü vatandaşlarımıza sahiplendiriliyor. Her mahalleden belirlenen gönüllü vatandaşlarımıza 3
adet köpek sahiplendirilerek, hayvanların bakımı vatandaşlarımız

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 6
HAÇLILARIN KORKULU RÜYASI "YILDIRIM SULTAN"
Yıldırım Beyazıd Han
şılaşmaları çok ibretlidir:
Osmanlı imparatorluğuRivâyetlere nazaran Emîr
nun dördüncü padişahıSultan, Bursa’ya geldiğinde Yıldırım Bayezit Han,
dır. Savaş meydanlarında
Macaristan seferinde idi.
göstermiş olduğu atiklik
Yapılan harbin çok şiddetli
ve cesaretten ötürü askerolması dolayısıyla asker
lerince YILDIRIM lakabı
arasında birçok yaralı
ile anılmıştı. Babası Murad
vardı. Ancak nûr yüzlü bir
han ‘ın vefatından sonra
genç, onların yaralarını
vasiyeti üzerine tahta geçsarıyor ve kendilerine dua
miştir. Savaş meydanlaMEVLÜT EGİN
haber@konyayenigun.com
ediyordu. Yıldırım’ın kendirında göstermiş olduğu
si de yaralanmış olduğunaskeri başarının yanında
siyasi alanda da oldukça başarılı idi. Bi- dan bu nur yüzlü gence içinden akan bir
zans içinde bulunduğu siyasi çekişme ve muhabbetle seslendi:
Ey yiğit! Benim de kolumda yara var;
boşluklardan faydalanarak oldukça büyük
siyasi başarılar elde etmiştir. Hatta tarih- sarıver!.. dedi.
Emir Sultan, cebinden çıkardığı bir
çiler ‘’HAPİSTEKİNİ TAHTA, TAHTTAKİNİ
HAPSE GÖNDEREN SULTAN’’ ifadesini mendille Sultan’ın yarasını sardı ve askerlerin arasında kayboldu. Bütün askerler,
kullanmışlardır.
O dönemde haçlılar Kü- kısa bir müddet içinde yaralarının tamadüs’ün Müslümanların elinde olmasından men iyileşmiş olduklarını görünce, büyük
büyük rahatsızlık duyarak Haçlı Seferlerini bir hayretle durumu Sultan’a ilettiler. Budüzenlemiş ve Tuna Nehri kıyısındaki Ni- nun üzerine Yıldırım Han, kolundaki yarayı
ğebolu kalesini kuşatmışlardı. Korkusuz merak ederek mendili açınca, kendisinin
Sultan hızla ordusunu Tuna Nehri üzerine de sıhhate kavuştuğunu görüp şaşırdı.
sürüp Haçlıları ağır bir yenilgiye uğrat- Ayrıca koluna sarılan o mendilin yarısı kemıştır. Yıldırımın karşısındaki ordu bütün silmiş bir nişan mendili (gelinin damada
Avrupa milletlerinden oluşan asker top- hediye ettiği mendil) olduğunu fark ederek
luluğuydu.’’Gökler yıkılsa mızraklarımızla hayreti bir kat daha arttı… O genci ne ka‘’tutarız diyen Fransız şövalyeleri Yıldırımın dar arattıysa da bulduramadı.
Aynı seferde devamlı ilerleyen Osaskerleri karşısında duramamış ve büyük
bir mağlubiyet yaşamışlardır. Hatta Korku- manlı ordusu, bir kalenin fethinde de hayli
suz Jean olarak anılan Faransız komutan güçlük çekmiş, pek çok asker zayiat vererek zor durumda kalmıştı. Sultan Yıldırım
esir düşmüştür.
Bu seferdeki başarıları mü- Bayezit, neredeyse kalenin düşmesinden
nasebetiyle Mısırda’ki Abbasi halifesi ümidini yitirmek üzereydi ki, birden kale
Yıldırım ‘a ‘ ‘’SULTAN-I İKLİM-İ RUM’’ kapılarının ardına kadar açıldığını gördü.
diye hitap ederek başarısını övmüştür. Hatta açan kimseyi de hayal-meyal farBu zafer sonunda alınan esirlerin tamamı ketti. Sanki bu da, yaralarını saran o nur
Korkusuz Jean de dahil fidye karşılığı ser- yüzlü genç idi. Bu hayret veren manzara
best bırakılmış ülkelerine uğurlanmadan karşısında Yıldırım Bayezit, derhal hücûm
öncede ziyafetle karınları doyurulmuştur. emri vererek fethi gerçekleştirdikten sonra
Bu tablo karşısında esirler nasıl büyük bir o maneviyat yiğidini arattırdı, ancak önceki
sultanın karşısında olduklarını fark ederek hâdisede olduğu gibi yine bulduramadı.
şu ifadeleri kullanmışlardır;
Böylece kendisine iki defa en zor anlarında
‘’-Şu andan itibaren Anadolu yardım eden o nur yüzlü genç, gönlünü
ve Rumeli’nin Hakan’ı Yıldırım Beyazıd merak hisleriyle dolduran bir muamma
Han ‘a karşı gelmeyeceğimize ve ona oldu.
karşı silah kullanmayacağımıza dair naAradan günler geçip Osmanlı ordusu
mus ve şerefimiz üzerine yemin ederiz !’’ muzaffer olarak Bursa’ya döndüğünde
dediler bunun üzerine Yıldırım Beyazıd şu karşılayıcılar arasında o sırada Yıldırım’ın
cevabı verdi ;
kızı ile evlenmiş bulunan Emir Sultan Haz‘’Arkadaşları Korkusuz Jean ve silah retleri de vardı. Bayezit Han, atından inip
arkadaşlarının bana karşı etmiş olduğu ye- Emir Sultan ile musafahalaşırken O’nunla
mini geri iade ediyorum. Gidiniz ve ordula- göz göze geldi ve bu genç zatın harp meyrınızı tekrar toplayınız ve üzerime geliniz! danında yaraları saran kimse olduğunu
Biliniz ki, bu hareketiniz bana bir kez daha anladı ve manidar bir şekilde:
zafer kazanma imkanı verecektir.’’
“–O el çabukluğu ne idi?” dedi.
Bu sözler üzerine SALONA PİSKOEmir Sultan, tevazu ve mahviyet
POSU Yıldırım Beyazid Han ‘ı memleke- içinde: Sultanım! Kur’an-ı Kerim’de butine adalet getirmesi üzerine davet edecek yurulan: «Allah’ın kudret eli, onların elleri
Yunanistanın fethide bu sayede olacaktır.
üzerindedir!» (el-Feth, 10) beyanı vechile
O tarihlerde Yıldırım’ın kar- Allah için hiçbir güçlük yoktur!.. dedi.
şısında titreyen muhatapları olduğu gibi,
Yıldırım tekrar sordu:
ona bu fetih şevkini katan , cesaretini ve
Ya o mendil?!.
imanını alevlendiren hem de ona hesap
Emir Sultan Buhari Hazretleri, tebessorma cesaretini gösteren ulema kad- sümle cevap verdi: Devletlü babacığım!
rosuda oldukça sağlam idi. Bu kadronun Yarısı cebimdedir. Ben de damadınız
başını kuşkusuz damadı ve gönül dostla- Şemsüddin Buhari’yim…Bundan büyük
rından olan Emir Sultan hazretleri çekiyor memnuniyet duyan Sultan Bayezit Han,
ardından Molla Fenerani , Ebu Hamidüd- Emir Sultan’ın nurlu çehresine bir daha
din Aksarayi(somuncu baba) geliyordu.
baktı ve:
Bir gün Molla Fenerani haz“–Kale kapısını açan o yiğit de sendin
retleri, cemaate devam etmemesi nede- değil mi?” dedi.
niyle Yıldırım Beyazid’in şahitliğini kabul
Emir Sultan, bu suale tatlı bir sükût
etmeyerek uyaracaktır.
ile mukabele etti. Sonra biri dünya, diğeri
Bunun üzerine Yıldırım Be- Ahiret sultanı olan bu iki büyük şahsiyet
yazid Bursa Ulu camiini yaptıracak ve ce- kucaklaşıp Cenab-ı Hakk’a hamd ve şümaate iştirak edecektir. Ulu Cami’nin açılı- kürde bulundular.
şında da damadı Emir sultan hazretlerinin
Başarılarla dolu hayatı ile tarih yazan
açılışı yapmasını taleb edecek fakat tevazu Yıldırım İstanbul’u dört kez kuşatacak hatehli damadı kendinden halce daha yüksek ta sonuncusunda Fatih’ten daha karlı bir
zaatların varlığından haberdar olduğundan pozisyonda olmasına rağmen Timur’un
açılışı Ebu Hamidüddin Aksaray’i ( so- Anadolu da yaptığı istilalar nedeniyle geri
muncu baba) hazretlerine teklif edecektir. çekilmek durumunda kalacaktır. Timur
İfşa olmaktan mahcup olmuş büyük alim ile yaptığı Ankara savaşında yenilgiye
kürsiye çıkıp Fatiha Suresini 7 farklı şekilde uğrayacak ve bundan 8 ay sonrada vefat
tefsir edip hutbe sonunda camiden ayrıla- edecektir.
caktır.
TİMUR VE YILDIRIM ARASINDA
Burada damadı Emir sultan dan bahsetmeden geçmek olmayacak.Yıldırım GEÇEN ANKARA SAVAŞI BİR SONRAKİ
Bayezit ile Emîr Sultan Hazretlerinin kar- YAZIMIZDA.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de bir ilk olan “Gönüllü
Hayvan Dostları Projesi” ile de sokak hayvanları için kalıcı çözüm ürettiklerini söyledi.

tarafından yapılırken sağlık ve aşı
hizmetleri düzenli olarak belediyemiz tarafından karşılanıyor. Ayrıca
vatandaşın sahiplendiği hayvanların bakım giderlerinde kullanmak

üzere her köpek için aylık destek
ödemesi yapılıyor. Sahiplendirilen hayvanların takibi ve kontrolü
belediyemiz tarafından geliştirilen
‘e-pati’ programı ile yapılıyor. Pro-

je kapsamında şu ana kadar 2 bin
813 sokak köpeği sahiplendirildi”
dedi.
ACİL MÜDAHALE EKİBİ
HAYVANLARIN
CANKURTARANI OLDU
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaralı
veya güçten düşmüş sokak hayvanları için Acil Müdahale Ekibi
kurduklarını hatırlatarak, 24 saat
kesintisiz hizmet veren ekiplerin
özellikle trafik kazası geçiren hayvanlara yaptıkları kritik müdahalelerle önem kazandığının altını çizdi.
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanların
kısırlaştırmasını yaparken, 8 ilçe
belediyesiyle birlikte yine sokak
hayvanlarının kısırlaştırılma işlemlerine devam ettiklerini kaydetti.

Son 5 yılda Konya merkezde yaklaşık 20 bin sokak hayvanının ve
ilçelerde de 2 bin civarında sokak
hayvanının kısırlaştırılmasının yapıldığını açıkladı.
Sokak hayvanlarının özellikle
hava koşullarını uygun olmadığı
mevsimlerde beslenmesine yönelik ilçe belediyeleri ile birlikte 250
adet beslenme odağı kurulduğunu
belirten ve odaklarının yem ve su
takviyesinin düzenli olarak yapıldığını aktaran Başkan Altay, gönüllü
derneklerle de işbirliği içinde Bir
Kap Yemek, Bir Kap Su’ kampanyasını sürdürdüklerini, Sahipsiz
Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde okullara yönelik
gezi ve eğitim faaliyetleri yürüterek okullarda hayvan sevgisi üzerine tiyatro gösterileri ve eğitim faaliyetleri yaptıklarını ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete kazandırılan Diyanet Lojmanları düzenlenen törenle açıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bizim milletimiz her şeyin en iyisine layık" dedi

'Bizim milletimiz her
şeyin en iyisine layık'
Selçuklu Belediyesi Camiler ve
Din Görevlileri Haftası kapsamında
güzel bir etkinliğe imza attı.Selçuk
Dini Yüksek İhtisas Merkezi kursiyerlerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı tamamlanan diyanet lojmanları düzenlenen
törenle hizmete sunuldu.Programa
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Ak
Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu
Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet
Sümer, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Sami
Şahin, Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkan Vekili Ethem Örge,
Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, Selçuk Dini Yüksek
İhtisas Merkezi Müdürü Hüseyin
Akıncı, Hüsamettin Çelebi Mahalle Muhtarı Hacı Duran'ın yanı
sıra teşkilat üyeleri, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları
da katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti
ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Diyanet
Lojmanları'nın açılışının Camiler ve
Din Görevlileri Haftası dolayısıyla
daha da anlamlı ve özel olduğunu
ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"Selçuklu
Belediyesi olarak birçok hizmete
imza atıyor ve pek çok iş yapıyoruz.
Çalışmalarımızı temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Diyanet
İşlerimizle, Milli Eğitimle,Gençlik
Spor İl Müdürlüğümüzle ve Sağlık
Müdürlüğümüzle protokol yaparak
gerçekleştirdiğimiz işler oluşturuyor. Yerel yönetimler olarak halkımızın ihtiyacı olan ne varsa o konuda hizmet üretmeyi bir zorunluluk
ve görev olarak görüyoruz" dedi.
"SELÇUKLU'DA AÇILIŞLAR
SÜRECEK"
Selçuklu'ya yeni hizmetler kazandırmak için yoğun bir tempo
ile çalıştıklarını ifade eden Başkan
Pekyatırmacı önümüzdeki günlerde birçok eserin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, "Belediyemiz tarafından
yapımı devam eden ve 2018 yılı
içerisinde tamamlanmış olan pek
çok yatırımlarımız var. Milli Eğitime 4 tane anaokulunu tamamladık
ve teslim ettik. İnşallah önümüzdeki hafta onların da açılışını yapacağız. 3 tane anaokulumuzun yapımı

Ahmet Pekyatırmacı

Hasan Angı

Ahmet Poçanoğlu

devam ediyor. Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip
Lisesi'nin ek binalarının ve spor
tesislerinin yapımı devam ediyor.
Bununla birlikte üniversite öğrencilerimize yönelik 2000 kişilik yurt
inşaatımızın yapımı hızla devam
ediyor. İnşallah bu sene içerisinde bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Sağlıkla ilgili yatırımlarımızdan olan 6 Nolu ASM ve 22 Nolu
ASM tamamladı ve hizmete girdi.
İnşallah önümüzdeki günlerde de
onlarla da ilgili bir açılış yapmayı planlıyoruz. Sporla ilgili olarak
okullarımızda kapalı spor salonlarının bir kısmını tamamladık ve
bir kısmının yapımı devam ediyor.
Yine aynı şekilde eğitim, sağlık,
spor ve kültürle ilgili pek çok alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz"
dedi.
Selçuklu'da yatırımların hız
kesmeden devam edeceğini ifade
eden Başkan Pekyatırmacı konuşmasını "Biz güçlü bir ülkeyiz ve

bizim milletimiz her şeyin en iyisine layık. Dışarıdan ve içerden ne
yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. İnşallah bizler inançla
ve azimle bütün potansiyelimizi ve
gücümüzü kullanarak bu işleri yapmaya devam edeceğiz " sözleriyle
tamamladı.
Açılışı gerçekleştirilen Diyanet
Lojmanlarının hayırlı hizmetlere
vesile olması temennisinde bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı “Toplumun geleceğe çok
daha güçlü bir şekilde yürümesi
adına dini kendi kaynağından öğrenme günümüzde çok daha öncelikli gündemimiz.
Din üzerinden ahkam kesenlerin ülkemizi nereye sürüklemek
istediklerini yakın tarihlerde pek
çok acı tecrübelerle şahit olduk.
Diyanet çalışanlarımız dini kendi kaynağından bizlere anlatmaya ve öğretmeye gayret ediyorlar.
Onun için teşkilat mensuplarımıza
bir kez daha teşekkür ediyorum.”

dedi. Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu Selçuk Dini Yüksek İhtisas
Merkezi’nin Konya’nın göz bebeği
olduğunu söyleyerek: “ Konya’da
eğitim alan dini görevlilerimiz hem
Türkiyemizin çeşitli yerlerinde hem
de dünyada dini mübini İslamı anlatıyorlar. Bu Konyamız için büyük
bir şereftir.
Burası bütün dünyaya İslamı
sahih ehli sünnet vel cemaat çerçevesinde ve hakikaten sahih bilgilere, Kuran’a, sünnete 1440 yıllık
müktesebatımıza uygun bir şekilde
İslam’ı anlatan insanların yetiştiği
bir mübarek mekan. Bu sebeple
bu mübarek mekana hizmet edenlerden, emeği geçenlerden, hepsinden Allah razı olsun” şeklinde
konuştu. Konya İl Müftüsü Ahmet
Poçanoğlu'nun duasının ardından
Diyanet Lojmanları'nın açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından heyet lojmanlarda incelemelerde bulundu.
n HABER MERKEZİ
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Tarih uzatıldı, Vergi Barışı fırsatı kaçmasın
18 Mayıs 2018 tarihli ve
30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143
sayılı Vergi ve Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasın ilişkin kanun gereğince, yapılandırılan borçların peşin ödeme veya
1. Taksit ödemeleri için süre 15
Ekim 2018 tarihine kadar uzatıldı. Konu hakkında bilgi vermek
için Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik’i ziyaret eden
Konya Vergi Dairesi Başkanı
Musa Kazım Ünver, Kanun kapsamında yapılandırılan borçların
tamamının 15 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacağını, Yİ-ÜFE
oranları üzerinden hesaplanan
tutardan yüzde 90 oranında ve
idari para cezalarının aslından
da yüzde 25 indirim yapılacağını

söyledi.
Peşin ödemelerin daha avantajlı olduğunu söyleyen Ünver,
kanunun getirdiği imkanlardan
yararlanmaya devam edilmesi
için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerektiğine dikkat çekerek,
15 Ekim 2018 tarihine kadar ödemelerin yapılmasını istedi.
Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikteki yeni yapılandırmadan yararlanmak için
15 Ekim 2018 tarihine uzatılan
sürede son günün beklenilmemesi gerektiğini belirten Konya
Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin
Çevik, bir an önce ödemelerin
yapılması ve imkânlar dâhilinde
peşin ödemelerin seçilmesinde
çok büyük avantajlar olduğunun
altını çizdi. Çevik, Kanun’un çok
kapsamlı ve avantajlı olduğunu

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik’i ziyaret etti.

belirterek hem Devletin, hem
vatandaşın lehine olan kanunla
gelen bu fırsatın kaçırılmamasını
istedi.
Ödeme süresinin 15 Ekim
2018 tarihine uzatılması sonucu, mükelleflerin daha hızlı ve
güvenli olarak işlem yapabilmesi

için bazı uyarılarda bulunun açıklamada, şu hususlara dikkat edilmesi istendi. Ödemeler; İnteraktif
Vergi Dairesi uygulamasından
(IOS ve Android), anlaşmalı banka şubelerinden, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden,‘www.
gib.gov.tr’adresinde yer alan

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca 14-31 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen projenin Konya ayağında görev alan çocuklar ödüllendirildi

Kırmızı düdükle uyaran
çocuklara bisiklet verildi

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet
Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri
Başkanlığınca başlatılan “Bu Bayram Ben De Trafik Polisiyim, Hatalı
Sürücüye Kırmızı Düdük” projesi
kapsamında Konya’da “Kırmızı Düdük” projesi kapsamında trafikte
kural ihlali yapan anne ve babalarını düdük çalarak uyaran çocuklar, bisikletle ödüllendirildi.Trafikte
farkındalık oluşturmak amacıyla
İçişleri Bakanlığının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
ülke genelinde uygulamaya konulan
“Kırmızı Düdük” projesi kapsamında trafikte kural ihlali yapan anne
ve babalarını düdük çalarak uyaran
çocuklarca çekilen ve sosyal medyada en fazla beğeni alan fotoğrafların
sahipleri, Kültür par ta düzenlenen
program ile ödüllendirildi. Gerçekleştiren program Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet
Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin,
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder
Gürsoy, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve emniyet mensupları, öğrenciler ve aileleri katıldı.
VATANDAŞLARIMIZA
DİKKAT ÇEKEREK DAHA ÇOK
BİLİNÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ
Bisiklet dağıtım töreninde konuşan İl Emniyet Müdürü Şükrü

Şükrü Yaman

Yaman, “ Bugün yapılan bu etkinlik
ile özellikle vatandaşlarımızın emniyet kemeri takmaları konusunda bir

farkındalık oluşturmak istedik. Bu
yöne özellikle dikkat çekmek istedik.
Kaza olduktan sonra vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlayan en
önemli güvenlik önlemi emniyet
kemeri. Biz özellikle emniyet kemeri konusunda daha fazla bu konuya
dikkatleri çekmek üzere emniyet
kemeri takma oranını artırabilirsek,
inşallah ölümle neticelenen, yaralanma ile neticelenen kazlarımızın
çok daha aza indirgeneceğini inanıyoruz. Çabamız özellikle bu etkinlik
ile de bu konuya dikkat çekmek.
Ayrıca bu etkinlik vesilesi ile İçişleri
Bakanımızın önderliğinde Bu Bayram Ben De Trafik Polisiyim, Hatalı

Sürücüye Kırmızı Düdük” projesi
kapsamında paylaşımlarında en çok
beğeni alan çocuklarımızın bisiklet hediyeleri var idi. Onları Konya
Valimiz Yakup Canbolat ve protokol
üyelerimizin katılımı ile hediyelerini
takdim ettik. İnşallah bu tür etkinlikler ile trafik konusunda vatandaşlarımızın trafik konusunda daha
fazla dikkatlerini çekmek ile bilinçlendirilmesini amaçlıyoruz. Trafikte
herkesin birbirine karşı daha saygılı
olması, daha hoşgörü olması ve kurallara dikkat etmesi ile birlikte daha
güzel, daha kazasız, belasız bir trafik
düzeni arzuluyoruz” dedi.

n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Borç Sorgulama ve Ödeme’ bölümünden 02:00- 22:00 saatleri
arasında anlaşmalı bankaların
banka kartı/ kredi kartı, banka
hesabından havale yöntemi ve
yabancı ülkede faaliyet gösteren
bankalara ait kartlar ile yapılabilir.
İnternet üzerinden yapılacak öde-

melerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya
‘www.gib.gov.tr’ adresi yazılarak
giriş yapılmasına dikkat edilmelidir. Muhtemel yoğunluk sorunları
ile karşılaşmamak için ödemeler
son güne bırakılmamalıdır.

n HABER MERKEZİ

‘Muhtarlarla bir bütün
halinde çalışıyoruz’

Karatay Belediyesi tarafından Karatay Halk Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilen Sedirler
Sosyal Tesisleri’nin toplantı salonunda Karatay Kaymakamlığı
tarafından düzenlenen Muhtarlarla istişare toplantısına Karatay Kaymakamı Abdullah Selim
Parlar, Karatay Belediye Başkanı
Mehmet Hançerli, İlçe Müftüsü
Mehmet Akpınar, İlçe Jandarma
Komutanı Muhammet Kavak,
İlçe Emniyet Müdürü Mustafa
Demirgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, Halk
Eğitim Müdürü İbrahim Sardoğan, Karatay Belediyesi Başkan
Yardımcıları, Daire Amirleri ve
Muhtarlar katıldı. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, hizmetlerin ihtiyaç duyulan

noktalara en kısa zamanda ve
koordinasyon içerisinde ulaştırılması için Muhtarlarla devamlı
istişare halinde olduklarını belirtti. Başkan Hançerli hedeflerinin Karatay’a daha da iyi hizmet
etmek olduğunu vurgulayarak;
Muhtarlarla bir bütün halinde
çalıştıklarını dile getirdi. Karatay Kaymakamı Abdullah Selim
Parlar, Karatay’da kurumlar arası
işbirliği ve uyumun en güzel örneklerinin gerçekleştiğini söyledi. Konuşmaların ve sunumların
ardından Muhtarların istek, temenni ve mahallelerin ihtiyaçlarını dile getirmesi ve yapılan
çalışmalar ile ilgili değerlendirmeler yapılması ile program devam etti.
n HABER MERKEZİ

Görevdeyken kaza yapan
polis memuru şehit oldu

Selçuk Tıp’ta anne sütünün önemi anlatıldı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyhekim Toplantı Salonu’nda 1-7 Ekim Emzirme
Haftası münasebetiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nün
ortak girişimiyle Anne Sütü ile ilgili
bir etkinlik düzenlendi.
Anne sütünün öneminin vurgulandığı konferans etkinliğinde ilk
olarak Konya İl Sağlık Müdürlüğü,
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk Ergen Kadın ve Üreme
Sağlığı Birimi sorumlusu Dr. Tuba
Esra Şahlar, Altın Bebek Dostu İl
Konya başlığı altında anne sütünün
önemi ve Konya’nın bebek dostu
bir il olmasının nasıl gerçekleştiği
ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’nin de “Bebek Dostu”
bir hastane olduğunu vurgulayan
Şahlar, Konya’nın “bebek dostu il”
olarak Türkiye’de örnek bir kent
olduğunu ifade etti. Daha sonra
“Anne Sütü Kaynaklı Mikrokime-

rizm” konusunda dinleyicilere bir
konuşma yapan İstanbul Medipol
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.
Mehmet Şerif Aydın ise, anne sütü
aracılığıyla bebeklere geçen anne
hücreleri üzerine yapmış oldukları
ve tıpta “Mikrokimerizm” olarak
adlandırılan olguyla ilgili bir sunum
gerçekleştirdi. Sunumunda Prof.
Dr. Ender Erdoğan danışmanlığın-

da uzman bir ekiple fareler üzerinde gerçekleştirdikleri ve anne sütünün bebeklere nasıl geçtiği, kan
ve beyin hücrelerinde ne oranda
yerleşip görev aldıklarını inceleyen
araştırmalarını anlatan Dr. Mehmet Şerif Aydın, anne ile bebeğinin
sanıldığından daha güçlü bağlarla
birbirine bağlandığını ve bebeklerin
kanlarında olduğu kadar beyin gibi

önemli organlarında da anneden
geçen ve kalıcı görev yapan hücrelere rastlandığını ifade etti. Yoğun
bir katılımla gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılara anne sütü ve
emzirme bilincini artıran doküman
ve broşürler verilirken, konuşmacılara da katılımlarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da yaşanan olayda yaralanan ve hastanede tedavi gören
iki polisten biri şehit oldu
Konya’da içinde şüpheli kişilerin bulunduğu otomobili kovalayan motosikletli polis ekibinin
ağaca çarpması sonucu yaralanan
iki polisten biri, tedavi gördüğü
hastanede şehit oldu.
Merkez Karatay ilçesi Doğuş
Mahallesi’nde yaşanan olayda yaralanan ve Konya Numune Hastanesindeki müdahalenin ardından
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesine sevk edilen polis memurlarından İsmail Yalçın, tedavi
gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Kazada yaralanan diğer polis memuru Onur Gözübüyük’ün
ise tedavisinin ardından taburcu
edildiği öğrenildi. Merkez Karatay
ilçesi Doğuş Mahallesi’nde 26 Eylül’de yaşanan olayda, 42 A 4832
plakalı motosikletle devriye görevini sürdüren polis memurları İsmail

Yalçın ve Onur Gözübüyük, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istemiş, araçtaki şüpheliler
“dur” ihtarına uymayıp kaçmaya
başlamıştı. Kovalamaca sırasında
motosikletin kaldırımdaki ağaca
çarpması sonucu polis memurları
Yalçın ve Gözübüyük ağır yaralanmış, olayla ilgili polise teslim olan
ve ifadesi alınan bir kişi serbest bırakılmıştı.

n AA
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Okan Buruk: Bir an önce daha yüksek puanlara çıkacağız
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan
Buruk, bir an önce iyi puanlar toplayıp, sıralamada iyi yerlere gelmek istediklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Okan Buruk,
Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gazetecilerle
bir araya geldi. Öğlen antrenmanından sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Buruk,
puan durumuna biraz daha güvenli baktıklarını belirtti.
Fenerbahçe galibiyetinin kendileri için
önemli bir nokta olduğunun altını çizen Buruk,
“Rize’ye gelirken hedeflerimiz vardı. Bu doğrultuda Rize halkının ve Rizespor’un beklentileri doğrultusunda buraya geldik. Geldiğimiz
günden beri karşılanmamız, insanların desteği var. Kupa maçıyla birlikte lig maçı oynadık.
Oyuncularımızla birlikte çalışma yaptık. Kupa

Konyaspor’da Beşiktaş
hazırlıkları sürüyor

7 Ekim Pazar günü iç sahada 8.hafta maçında Beşiktaş’ı konuk
edecek Atiker Konyaspor, günü öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde
yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve
yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavisine devam edilen Ali Turan katılmazken, Petar Filipovic takımdan ayrı olarak
fizyoterapist Furkan Heyik yönetiminde çalıştı. Koşu, ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti. Oyuncular dönüşümlü
olarak çift kale maç ve çabukluk-koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman 1’e 1 ve 2’ye 1 savunma-hücum organizasyon çalışması ve
çift kale maç ile sona erdi.
n SPOR SERVİSİ
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galibiyeti bizim için önemliydi ve sonrasında
ligde oynadığımız maç çok önemliydi. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Takımı
ayağa kaldıran önemli sebeplerden biri oldular. Oyuncularımız istediğimizi yapmaya
çalıştılar. Bizim için bu galibiyet önemliydi.
Şimdi puan tablosuna bakarken daha güvenli
bakıyoruz. Fenerbahçe maçı güzeldi, güzel
bitti ve yeni hafta için tekrar çalışmalara başladık. Kayserispor maçı bizim için önemli. Bu
maça odaklandık, hazırlanıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fenerbahçe galibiyetinin ardından Kayseri’de de alacağımız galibiyet bizi yükseltecektir. İnşallah güzel sonuçla
Rize’ye dönmek istiyoruz” diye konuştu.
GÜNDÜZ MAÇLARI OYNAMAK ZOR
Fenerbahçe maçının ardından izin kullanmadan çalışmalara devam ettiklerini belirten

Buruk, gündüz oynatılan maçları yanlış bulduğunu ifade etti. Buruk sözlerine şu şekilde
devam etti: “Büyük maç sonraları her zaman
zordur. Buradan çok çabuk çıkıp diğer maça
hazırlanmak gerekiyor. Biz izin de yapmadık.
Bu hafta hemen antrenmanlar ve çalışmalara
devam ediyoruz. Oyuncularımızı tekrar aynı
şekilde yoğunlaştırmak istiyoruz. Gündüz
maçları oynamak çok daha zor. Bu saatte
maç oynatılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu mevsimde geçiş aralığında erken maçların uygun olduğunu görmüyorum.
Tatbi ki yayıncı kuruluşa da saygı duyuyoruz.
Bizim takım olarak havaya girme lüksümüzün
olmadığını düşünüyorum. Bir an önce daha
yüksek puanlara çıkıp iyi yerlere geleceğiz.
Kısa vadede ve uzun vadede ne yapabiliriz
diye düşündük. Bu haftalarda toplayacağımız

puanlar çok önemli, daha sonrasında zoru
maçlar bizi bekliyor. Bu zor maçlarda toplayabileceğimiz en yüksek puanları toplamak
istiyoruz.”
VAR SİSTEMİNE SICAK BAKIYORUM
VAR sistemi hakkında sorulan soruya
cevap veren Buruk, sistemi desteklediğini
belirtti. Buruk açıklamasında, “VAR sistemine sıcak bakanlardan biriyim. Daha adaletli
olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim gibi
takımlar için adaletli oluyor. Önemli pozisyonlarda verilecek kararların adil olacağını
düşünüyorum. VAR sistemi olduğu zaman
benim için rahat oluyor. Futbolcular elle gol
atıyor ve gol geçerli sayılıyor, bu sistemle
adaletli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini
kullandı.
n İHA

Güzel yarış olacak!
Kasımpaşa’nın yeni Teknik Direktörü Mustafa Denizli, gelecek sene Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmek
istediklerini ifade etti. Denizli, Şenol Güneş ve Fatih Terim ile ilk kez aynı anda ligde mücadele edecek
olmasına ilişkin ise, “Fatih Terim ve Şenol Güneş ile güzel bir yarış olacak” dedi
Kasımpaşa’nın Kemal Özdeş ile yollar ayrıldıktan sonra anlaşmaya
vardığı tecrübeli Teknik Direktör Mustafa Denizli, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Gerçekleşen toplantıya Kasımpaşa Sportif Direktörü Bekir Nursal Bilgin de katıldı. Mustafa
Denizli, Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner’in kendisini daha önce
istediğini vurgulayarak, “Bir ara vermiştik. Bundan sonra burada devam
edecek. Esasında benim Kasımpaşa ile buluşmam gecikmiş bir şey.
Daha evvel Turgay Ciner, birlikte olmamızı istemişti ama o günkü şartlar
buna el vermemişti. Ortam müsait değildi. O gün için her işte hayır var
deyip devam etmiştik” şeklinde konuştu.
“GÖZTEPE MAÇIYLA BAŞLAMAK HEYECAN VERİCİ”
68 yaşındaki teknik adam, lacivert-beyazlı kulüpteki ilk maçına Göztepe karşısında çıkacağını ifade ederek, “İlk sınavımız benim için çok
özel bir kulüp olan ve aynı zamanda şehrimin de takımı Göztepe ile. Göztepe çok değerli bir takım. Bir Göztepe maçı ile ara vermiştim. Tekrar
Göztepe ile başlayacağız. Heyecan verici ve değerli rakip. İnşallah hem
Kasımpaşa camiası hem de tüm futbolseverler, güzel bir 90 dakikaya
şahitlik ederler” açıklamasını yaptı.
“KENDİ İÇİNDE YEŞEREN BİR KADROYLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”
Lacivert-beyazlı ekiple uzun vadeli çalışmalar yapacaklarını aktaran
Denizli, “Takımla çalışmaya başlayalı çok kısa süre oldu. Kısa sürede
neler yapabiliriz bakıp, daha sonra da uzun vadeli çalışmalara başlayacağız. Burada sadece transferlerle oluşan bir kadro değil, kendi içinden
yeşeren bir kadroyla devam etmek istiyoruz. Onları da yarışa sokmak
istiyorum. Zaman içinde camia içinden yetişen gençlere de mümkün
olduğu kadar fırsat tanıyacağım. Ligde şu anda puan cetvelinde önümüzde ve gerimizde çok değerli rakiplerle oynayacağız. Felsefemiz
önce izleyenlerin ve içeride mücadele edenlerin memnun kalacağı 90
dakikalar yaşamak. Farklı bir takım ortaya çıkarmak en büyük dileğim.
Bu ortamı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.
“ÖNÜMÜZDEKİ SENE ÜLKEMİZİ AVRUPA’DA TEMSİL ETMEK İSTERİZ”
Mustafa Denizli, Kasımpaşa ile gelecek sene Avrupa’da yer almak
istediklerini belirterek, “Benim de takımımın da önemli hedefleri var
önümde. Sezon sonunda inşallah bu hedeflere varırız. Gelecek sezonda ülkemizi Avrupa’da temsil etmek isteriz. Bu nerede gerçekleşir onu
bilemiyoruz. İyi bir kadrom var. Onları destekleyen genç oyuncularım
var. Zaman içinde birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Bu süre, bize önemli avantajlar oluşturur diye ümit ediyorum. Allah hepimizin yardımcısı
olsun. Düşüncülerimizi gerçekleştirmek için bize fırsat tanısın” değerlendirmesini yaptı.
“FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ İLE GÜZEL BİR YARIŞMA OLACAK”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilk kez aynı platformda karşılaşacaklarını aktaran
Denizli, şu ifadelere yer verdi: “Çok değerli meslektaş ve yakın dostlarım. Aynı platformu paylaşamamıştık maalesef. Bu, arzu edilen bir
birliktelikti. Bu yıl bu fırsatı yakaladık. Güzel bir yarışma olacak. İkisi de
ülkemiz için çok değerli. Kasımpaşa olarak bu büyük camiaları heyecanını yaşarsak mutlu olacağım. Zaman her şeyin ilacıdır. Hangi boyutta
olacağını zaman net ortaya koyacaktır. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Hem dostluk hem de yarışma içinde.”
n İHA

‘Böyle büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum’
Fenerbahçe’nin Cezayirli oyuncusu Yassine Benzia, sarı-lacivertli
ekibe transfer olduğu için mutlu
olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe
dergisinin ekim sayısına röportaj
veren Benzia, sarı-lacivertli kulübe
teşekkür ederek, “Beni buraya getirmek için gerçekten çok uğraştılar.
Bana ilgilerini çok net şekilde gösterdiler. Ben de böyle büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum.”
ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli taraftarlara ayrıca değinmek istediğini dile getiren
Benzia, “Onlara da teşekkür etmek
istiyorum. Geldiğim günden beri,
hatta buraya gelmeden önce bana
sürekli sosyal medyadan mesajlar
yolladılar. Sıcaklıklarını gösterdiler. Mesajlarına hala bakıyorum.
Onları mutlu etmek için takım arkadaşlarımla birlikte maksimum
performansımı sahaya yansıtmaya
çalışacağım. Bu formayı başarıya
ulaştırmak için elimden gelenin en
iyisini yapacağım.” şeklinde görüş
belirtti.

“FRANSA VE TÜRKİYE LİGİNİ ÇOK
BENZER BULDUM”  
Fenerbahçe’nin Fransız ekibi
Lille’den kiralık olarak kadrosuna
kattığı Cezayirli oyuncu, Fransa
Ligi ile Süper Ligi karşılaştırarak,
“İki ligde de çok fazla temas ve ikili
mücadele var. Futbolcular birbirlerine çok yakın temaslar kuruyor.
Bu mücadele açısından Fransa ve
Türkiye ligini çok benzer buldum.
Fransa’da yetişmiş bir futbolcu olarak bu açıdan adaptasyon problemi
yaşamadım. Fark olarak şunu söyleyebilirim, Fransa liginde daha çok
taktiğe dayalı bir oyun var. Taktiğe
daha fazla önem veriliyor ve daha
defansif bir oyun tercih ediliyor.
Türkiye’de ise takımlar daha açık
bir oyun anlayışına sahip.” değerlendirmesinde bulundu.
“BENİ ÇOK ETKİLEDİĞİNİ
SÖYLEYEBİLİRİM”
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları
derbi maçta muhteşem bir atmosfer olduğunu dile getiren Benzia,

şunları aktardı: “Beni çok etkilediğini, büyülediğini söyleyebilirim.
İnsanların futbolu ne kadar tutkuyla
yaşadığını, takımlarına ne kadar
bağlı olduğunu gördüm. Bu takıma
gelmekten dolayı bir kez daha doğru seçim yaptığımı gördüm. Buraya
gelmek hem hayat olarak hem de
futbolu yaşama şekli olarak benim

için doğru bir adımdı. Derbi maçındaki atmosferi Fransa’yla kesinlikle
kıyaslayamazsınız. Fransa’da stadyumda bu kadar gürültü, bu kadar
ateşli bir ortam yok. Benim hayatımda daha önce hiç tecrübe etmediğim bir akşamdı. Bambaşka bir
tecrübe oldu. Bu kulübe geldiğim
için gurur duyuyorum.”
n AA
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Konyaspor’da 3 futbolcu Konyaspor, Kızılay logolu forma giyecek
taraftarla biraraya gelecek

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker
Konyaspor’da taraftarın sesine kulak
verildi. Anadolu Kartalı’nda 3 oyuncu
bugün Konya Store stadyum mağazasında taraftar ile biraraya gelerek imza
dağıtacak. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Atiker Konyaspor’umuzda futbolcularımız Ömer Ali Şahi-

Atiker Konyaspor, ligin 8.hafta maçında Beşiktaş
ile karşılaşacak. Yeşil beyazlı takım bu önemli maçta
Türk Kızılayı logosunun bulunduğu forma ile çıkacak.
Konyaspor’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada,
“Kurulduğu günden bu yana ülkemizde ve dünyanın
çeşitli coğrafyalarında toplamda 137 ülkede yardıma
muhtaç, yoksul, güçsüz, mağdur insanlara Yüce Türk
Milleti’nin iyilik, güzellik ve merhametini ulaştıran
Türk Kızılay’ı, dünyanın en büyük ve en önemli yardım
kuruluşlarından birisidir. Atiker Konyaspor Yönetim
Kurulumuz, yapmış olduğu son toplantısında asil milletimizin omuzlarında yükselen Türk Kızılay’ının logosunu formamızda taşımamız yönünde karar almıştır. Gerekli başvuru Türkiye Futbol Federasyonu’na
yapılmıştır. Federasyonumuzun izin vermesi halinde
7 Ekim Pazar akşamı Beşiktaş ile oynayacağımız Spor
Toto Süper Lig maçında Türk Kızılay’ının logosunu
dünyanın en cömert ülkesinin bir futbol kulübü olarak,
büyük bir onurla formamızın sol kolunda taşıyacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz” ifadeleri yer aldı.

ner, Paolo Hurtado ve Jens Jonsson
imza gününde taraftarlarımızla biraraya gelecek. 4 Ekim Perşembe saat
18.30’da Konyastore stadyum mağazamızda gerçekleşecek buluşmada futbolcularımız Atiker Konyaspor’umuzun
lisanslı ürünlerini imzalayacak” denildi.  n SPOR SERVİSİ

n SPOR SERVİSİ

Milliler TUR’a hazır!

Petar Filipovic
sahalara dönüyor

Türkiye Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Mehmet Şafakçı, Konya’dan start alacak olan 54.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda (TUR 2018) dünyanın en iyi ekiplerine karşı
mücadele edeceklerini söyledi. Şafakçı, yaptığı açıklamada, 9-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirdi

Atiker Konyaspor’da geçtiğimiz sezon oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve o günden bu yana takımdan
ayrı kalan Petar Filipovic’in tedavisi tamamlandı. Yaklaşık 7
aydır takımdan ayrı olan oyuncunun önümüzdeki hafta takımla beraber çalışmalara başlaması bekleniyor. Filipovic’in de
dönmesi ile Konyaspor’un stoper bölgesinde yoğun bir rekabet olacak. Şu an yeşil beyazlı takımda bu gölgede Ali Turan,
Selim Ay, Uğur Demirok ve Fallou Diagne bulunuyor. Daha
önce düz koşulara başlayan ve topla çalışan Filipovic’in tedavisinin tamamlandığı öğrenildi.
n MUHAMMED SAYDAM

Beyşehir’de halı saha
turnuvası başladı

Erciyes’te yüksek irtifa kampında bulunduklarını belirten Şafakçı, turdaki hedeflerine ilişkin, “En azından bir veya iki
etapta podyuma çıkmayı amaçlıyoruz.”
dedi. Şafakçı, ikinci kez Dünya Turu takviminde koşulacak organizasyonun ilk defa
Konya’dan start alacağına işaret ederek,
“Bu yıl dünyanın en güçlü 18 takımından
9’u burada olacak. Bunlar Dünya Turu
takımı. Ayrıca 10 profesyonel kıta takımı
da yarışa katılacak. Geçen yıla göre daha
organize ve güçlü rakiplerle mücadele
edeceğiz.” diye konuştu. TUR 2018’in
daha çekişmeli geçeceğinin altını çizen
Şafakçı, şunları kaydetti: “Turda 20 takımdan 140 sporcu mücadele edecek.
Bu yıl ülkemize gelecek sporcular çok
daha kaliteli. Dolayısıyla işimiz daha zor
olacak. Ev sahibi olduğumuz için tura özel
izinle milli takım adı altında katılacağız.

Çünkü bu seviyede takımımız yok. Umarım ülkemizde de profesyonel kıta takımı
kurulur. Bunu en çok isteyenlerden biri
benim.”
TURUN SEVİYESİ HER
GEÇEN YIL YÜKSELİYOR
Milli bisikletçi Ahmet Örken ise
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
hazırlıkları kapsamında yurt dışında yarışmalara katıldıklarını ve önemli dereceler elde ettiklerini söyledi. Son olarak
Romanya’da takım halinde başarılı bir
yarış geçirdiklerini dile getiren Ahmet,
“Tabii ki tek amacımız TUR 2018’e hazırlıktı. Turda geçen yıl podyumda yer aldık.
Bu sene de hedefimiz etaplarda podyumda yer alabilmek. Geçen yıl ‘Türkiye
Güzellikleri Mayosu’nu da kazanmıştık.
Bunu tekrar kovalayabiliriz.” ifadelerini
kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na ilişkin düşüncelerini paylaşan
milli sporcu, şöyle devam etti: “Organizasyon her geçen yıl daha da iyiye gidiyor. Tur, ülkemizde bisiklet sporunun
gelişimine de önemli katkılar sağlıyor.
Aynı zamanda ülkemizin tanıtımı açısından da çok önemli. Biz yarışırken Türkiyemizin güzellikleri dünyaya tanıtılıyor.
Turun seviyesi her geçen yıl yükseliyor.
Şu an Dünya Turu kategorisinde. Bu kategorinin üzerinde zaten Fransa, İtalya ve
İspanya turu var. Üç büyük turun ardından
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
geliyor.”
ÇÜNKÜ O SEVİYEDE BİR
TAKIMIMIZ YOK
Ahmet, tura dünyanın en iyi bisikletçilerinin katılacağını vurgulayarak,
“Ülkemizde yapılmasaydı böyle bir tura

katılma imkanımız yoktu. Çünkü bu seviyede bir takımımız yok. Rakiplerimiz gerçekten bize göre çok daha avantajlılar. Bir
yıl boyunca çok kaliteli turlarda yarışarak
Türkiye’ye geliyorlar. Onlara karşı mücadele etmek bizim için çok zor.” değerlendirmesinde bulundu.
En büyük temennilerinin ülkede
profesyonel kıta takımının kurulması
olduğunu belirten Ahmet Örken, şunları
kaydetti: “Hedefimiz, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dışındaki diğer
büyük organizasyonlarda da yarışmak
olmalı. Sezon boyunca katılabildiğimiz en büyük yarış Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu. Ancak tura gelen
takımların katıldığı yarışların hepsi bu
seviyede. Buna rağmen sporcular olarak
gerçekten çok üst seviyeye geldik. Geçen
yıl podyumda yer aldık.”

Beyşehir’de, Beyşehir Belediyesi tarafından düzenlenen
halı saha futbol turnuvası başladı. Beytepe Mahallesi’ndeki bir
halı saha tesislerinde gerçekleştirilen ve ilçede bulunan esnaflar ile kamu kurumlarının katıldığı futbol turnuvası oynanan ilk
müsabakanın ardından start aldı. Turnuvanın ilk maçında İlçe
Müftülüğü ile Lila Çiçekçilik takımları karşı karşıya geldi. 7
takımın mücadele ettiği turnuvanın tek devreli lig usulü ile oynanacağı, ilk 4 sıralamanın içerisinde yer alanların ise çapraz
eşleşerek yarı final oynayacağı, kazanan iki takımın ise şampiyonluk için ter dökeceği belirtildi. Beyşehir Belediye Başkanı
Murat Özaltun, futbolseverlerden gelen talep üzerine başlattıkları halı saha turnuvasının centilmenlik ve dostluk havası içerisinde geçen müsabakalara sahne olması dileğinde bulunurken, katılan tüm takımlara başarılar diledi.  n SPOR SERVİSİ

Karatede Ülkü Yiğit
altın madalya kazandı

n AA

Emre Can: Galibiyet serisi
başlatmak istiyoruz
TFF 2. Lig’de mücadele Konya Anadolu Selçukspor’da genç oyunculardan Emre Can Atila
açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Zonguldak Kömürspor karşısında alınan galibiyetin
çok önemli olduğunun altını çizen Emre Can,
“İnşallah bu haftada iyi bir oyun ile iyi bir skor
elde ederiz ve galibiyet serisi başlatırız” dedi.
SERİ BAŞLATMAK İSTİYORUZ
Geride kalan haftalarda iyi futbol oynamalarına rağmen kazanamadıklarını belirten Emre
Can Atila, “İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu galibiyet takım içinde
moral oldu. Aslında oynadığımız maçların sadece birisini kaybettik. Bu galibiyetle bir seri

başlatmak istiyoruz. Takım olarak bunu yakalayacağımıza inanıyorum. Deplasmanda oynadığımız karşılaşmalarda aslında güzel futbol
oynamıştık. Ama sonuca ulaşamamıştık. Bu
hafta Kırklarelispor deplasmanında inşallah iyi
bir oyunla iyi bir skor elde ederiz ve ligde hedeflediğimiz noktalara ulaşırız ”şeklinde konuştu.
Bu sezon ilk kez bir lig maçında sahaya
ilk on birde çıktığını hatırlatan Yavru Kartal’ın
önemli oyuncularından Emre Can Atila, “Skora
katkı yaptığım için çok mutluyum. Ama önemli
olan takım olarak kazanmaktı. İnşallah hem benim adıma hem takım adına başarılı bir sezon
olur” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Nesibe Aydın Konya Okulları Öğrencisi Ülkü Yiğit, Adana yapılan karate şampiyonasında tüm rakiplerini bırakarak
‘komite’ dalında birincilik kürsüne çıkarak hem Konya’nın,
hem de okulunun gururu oldu. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları
Konya Okulları öğrencilerinden Ülkü Yiğit, 30 Eylül 2018 Pazar
günü Adana’da yapılan 1. İllerarası Çukurova Karate Şampiyonası’nda, 2010 doğumlu bayanlar Komite müsabakalarında
tüm rakiplerini geride bırakarak 1. olurken, altın madalyayı
boynuna taktı. Okul yönetim kurulu üyesi Can Ünal, yaptığı
açıklamada, “Öğrencimiz Ülkü Yiğit’in 2018-2019 eğitim öğretim yılında spor branşında ilk altın madalyayı alması bizleri
mutlu etmiştir. Elde ettiği başarı ile hem Konya’nın hem de
okulumuzun gururu olan öğrencimiz Ülkü Yiğit’i bu başarısından dolayı kutluyoruz” dedi.  n SPOR SERVİSİ
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Filipovic dönüyor

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da
en önemli eksiklerden bir tanesi geçtiğimiz sezon sakatlanan stoper Petar Filipovic’ti. Tecrübeli
oyuncunun tedavisi tamamlandı. Filipovic’in önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara
başlaması bekleniyor.
n AYRINTILAR SAYFA 15’TE.

Hurtado’ya ‘HAZIR OL’ mesajı

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçında oyuna sonradan dahil olan ve performansı ile göz
dolduran Hurtado’ya Beşiktaş maçında ilk 11’de şans verebileceğini belirtti. Hurtado’nun oynamasını dört
gözle bekleyen taraftarlar bu açıklamayı memnuniyetle karşıladı
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‘Jahovic olsa farklı olabilirdi’
Atiker Konyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay
Yeni Amasya maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Göztepe maçında oynayamayan ve Beşiktaş karşısında da forma giyemeyecek olan Adis Jahovic ile
ilgili konuştu. Jahovic’in gereksiz bir kart gördüğünü
belirten Çalımbay, “Göztepe maçında Jahovic olsa
maç farklı sonuçlanabilirdi” dedi.
Çalımbay konu ile ilgili, “Biz bütün oyunculara
gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılarda
bulunuyoruz. Jahovic Yeni Amasya maçında kırmızı kart gördü. 5-1 öndeyken orada kartlık bir durum
yok. Oyuncu ile dalaşmaya ve ya başka bir şey
yapmaya gerek yok. Sadece kırmızı kart değil. Sarı
kartlar da dahil. Oyuncuların hiç biri gereksiz kart
görmemeli. Gereksiz sarı kart görüyorsun, sonra
ikinciyi görmeyeyim diye hamleni yapamıyorsun.
Sezon başından beri bunları anlatıyoruz. Maalesef
bazı arkadaşlarımız maçta kendilerini kaptırıyorlar
gereksiz şekilde. Bu nedenle de takım eksik kalıyor.
Belki Jahovic Göztepe maçında olsaydı oyuna
müdahale etme şansımız artardı. Göztepe maçında her türlü riske girdik. Jahovic olsaydı daha
farklı olabilirdi. Rakip de tanıdığı bir takım sonuçta.

Jahovic’in de çok iyi özellikleri var. Olsaydı faydalanabilirdik. Beşiktaş maçında da olmaması büyük
dezavantaj. Gördüğü kart çok gereksiz bir kart. Yaptırım kararı yönetimin. Böyle bir kararı alıp almamak onların inisiyatifinde. Adis de çok üzgün tabi.
Çok önemli 2 maç kaçırdı. Biri Göztepe biri Beşiktaş.
Bizim ikisinde de ona ihtiyacımız vardı” ifadelerini
kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Çalımbay, Selim Ay’a sahip çıktı

Atiker Konyaspor’un 3-2 mağlup olduğu Göztepe maçında gollerde hatası olduğu gerekçesi ile
eleştirilerin odağında olan Selim Ay’a hocası Rıza
Çalımbay sahip çıktı. Çalımbay “Selim Benim en
sevdiğim oyuncuların başında gelir. Çok pozitif bir
oyuncu. Hem saha içinde hem saha dışında takıma
çok faydalı. Yenilen gollerde herkesin payı var. Bizim Selim’e her zaman ihtiyacımız var. Belki Beşiktaş maçında da yine onu oynatacağız” dedi.
Devre arasında Selim’i oyundan çıkarmasına
ve maç sonu açıklamalarında Selim’i hedef aldığı
iddialarına da değinen Çalımbay, “Selim’e yüklenmem veya Selim’in adı verilerek yapılan bir eleştiri
yok. Haksızlık olur öyle bir şey. Ben de böyle bir şey
yapmam. Sadece bireysel hata dedim. Bireysel hatayı sadece o yapmadı. Antalya maçında da yapıldı.
Erzurum maçında da yapıldı. Bütün maçlarda oldu.

Hele hele ölü topta. Adı üstünde ölü top. Herkse
oraya bakıyor. O ona vurdurmayacak. Burada Selim
benim en sevdiğim oyuncuların başında gelir. Pozitif, takıma her zaman faydası olan birisi. Kendisi ile
de konuştuk. Ben oyuncu ismi vererek bir şey söylemem. Hayatım boyunca da yapmadım. Burada
söylemek istediğim bireysel hata. Bunu da herkes
yapıyor. Önceki maçlarda oldu. Ölü toplardan. Belki
geçen seneden kalan bir durum. Ya da arkadaşlarımızın eksikliği. Ona bizim de yapacak bir şeyimiz
yok. Oyuncu ile yan yanalar ona vurdurmayacaksın.
Başka yapacak bir şey yok. Oyuncu da sonra çok
pişman oluyor. Keşke şöyle yapsaydım diyor. Ama
keşke diye bir şey yok. Maç bitiyor. Bizim Selim’e
her zaman ihtiyacımız var. Belki Beşiktaş maçında
da yine onu oynatacağız” dedi.
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