
‘DAHA YAPACAK 
ÇOK İŞİMİZ VAR’

SELÇUKLU’DAN SAĞLIĞA
ÖNEMLİ BİR YATIRIM

GÖRÜLEN GÖRÜLMEYEN
HER ŞEYİ TEMİZLİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: 

Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı

Hizmetleriyle dikkat çekiyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ya-
tırım incelemeleri ve çeşitli programlar için Ahırlı ve Yalıhü-
yük ilçelerini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde 
önemli işlere imza attığını belirten Altay, “Daha yapacak çok 
işimiz var. İstişarelerimiz devam ediyor” dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından Şeyh Şamil Mahallesi’nde 
yapımı tamamlanan ve bölge halkının sağlık sorunlarının çö-
zümüne önemli bir katkı sağlayacak olan 6 Nolu Aile Sağlığı 
Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, sadece alt ve üst yapı çalışması değil 
sağlık, eğitim gibi konulara da destek verdiklerini söyledi.

Uzun yıllar Avrupa’da çeşitli ülkelerde hizmet sektöründe 
çalışan ve ticaretle meşgul olan Niyazi Eroğul, ortağı Ahmet 
Arı ile birlikte Konya’da yaklaşık 1,5 yıl önce hizmete açtığı oto 
yıkama işletmesinde alışılmışın dışında hizmet sunuyor. Araç-
larda detaylı temizlik hizmetini özenle gerçekleştiren By Detay 
Temizlik, temizlik sürecinde de müşterisinin ayağını yere de-
ğirmemek için emanet araç veriyor. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

03 MEDAŞ’a en yeşil 
ofis ödülü verildi 14 Kulislerde seçim

hareketliliği09 İmar Barışı’nda 
süre uzatıldı
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Teknolojiyle
verimlilik arttı

Sanayi alanları 
temizleniyor

Irak’a sattık, 
Çin’den aldık!

Meram’da sezonun başladığı 
günden bu yana 350 bin metre-
kare sıcak, 350 bin metrekare 
de soğuk asfalt döküldü. Meram 
Belediyesi Asfalt Şantiyesi Asfalt 
ve Beton Laboratuvarı ile dökülen 
asfaltın çok daha kaliteli olması 
sağlanıyor.  n HABERİ SAYFA 12’DE

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin 
Karatay’ın her bölgesine ulaşarak 
cadde ve sokakları temizlediğini, 
sanayi sitelerinde de temizlik faa-
liyetlerini sürdürdüğünü söyledi.  
Hançerli, gayretli çalışmalarından 
dolayı ekibine teşekkür etti. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Türkiye İstatistik Kurumu Konya 
Bölge Müdürü Adnan Bedlek,  
2018 Eylül ayı itibarıyla Konya’da 
147,8 milyon dolar değerinde ih-
racat gerçekleştiğini, ihracatta ilk 
sırayı Irak’ın ithalatta ilk sırayı ise 
Çin’in aldığını belirtti. 
n HABERİ SAYFA 10’DE

Kara bulutlar 
dağılıyor

Konya Sanayi Odası Ekim Ayı 
Meclis Toplantısı’nda konuşan 
KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Ar-
tık bulutlar yavaş yavaş dağılıyor. 
Bu dönemde üretimi ve çalışma 
hayatını daha fazla motive edecek, 
istihdamı artıracak yeni reformla-
ra, yeni desteklere ihtiyacımız var” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Yürüyen merdiven 
teşvik olur!

Kerkük Caddesi’nde üstgeçidi 
kullanmayan öğrenciler, trafik ve 
can güvenliğini tehlikeye sokuyor. 
Ağır çanta yükü nedeniyle öğren-
cilerin üstgeçidi kullanmadığını 
belirten veliler, yürüyen merdiven 
istiyor.   n HABERİ SAYFA 2’DE 

Tramvaylara bir ödül daha geldi Tarımsal ihracatta Almanya fırsatı!
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Alaaddin-Adliye Raylı Sistem Hattı’nda Tür-
kiye’de ilk kez uygulanan katanersiz tram-
vay çalışması, uluslararası arenada bir 
ödül daha kazandı. Fransa’da düzen-
lenen “Uluslararası İdealkentÖdülle-
ri”nde “Konya Tarihi Kent Merkezin-
de Katanersiz Tramvay ile Kentsel 
ve Mimari Dokunun Korunması” 
projesiyle “Kentsel Koruma Ödü-
lü”ne layık görüldü. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Türk-Alman Ticaret ve Sa-
nayi Odası Genel Sekreteri 

Okan Özoğlu Konya Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti. Özoğ-

lu’na elektronik satış salonu, 
numune analiz ve gıda analiz la-

boratuvarı, lisanslı depoculuk ve 
elektronik borsa platformu hakkın-

da bilgi verildi. KTB’nin Almanya’ya 
ihracatı geliştirmede önemli bir fırsat 

sunduğu ifade edildi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

10 yerinden bıçaklanan 65 yaşındaki kişinin öldürülmesine 
ilişkin davanın 2 sanığına, olay anını kaydeden güvenlik ka-
merası görüntüleri seyrettirildi. Zanlılardan biri, görüntüleri 
izledikten sonra cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Görüntüleri izledi
cinayeti kabul etti

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Meram İlçe Başkanı 
İbrahim Ay, “Meramımıza 
Sevdalı ve talibiz. Konya si-
yasetinin öksüz muamele-
sinin son bulacağı üretken 
belediyecilik anlayışımızla 
Meramda MHP farkını ya-
şatma onuru ve gururunu 
hemşerilerimizle hep bir-
likte yaşayacağız” dedi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Meram’da MHP
farkı yaşanacak

Etrafı Toroslarla çevrili olan, dağların yamaçlarından, düden-
lerden, su kanallarından akıp gelen berrak, coşkulu suların 
toplandığı havuzunda kuğu, kaz ve ördekleri de barındıran 
Kuğulu Park, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Kuğulu Park, 
ilgi odağı oldu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü GAP’tan sonra Türkiye’nin 
en büyük sulama projesi olan Konya Ovaları Projesi (KOP) ile 
Akdeniz’e boşa akıp giden suya yeni bir rota çiziyor. Suya çizi-
len bu yeni rota ile Konya Ovası’nda tarım arazilerine hayat, 

milyonlarca insana memba kalitesinde içme ve kullanma suyu 
sağlanırken, yer altı sularının beslenmesine de katkı sağlanı-
yor.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Ova’ya iki ayrı rotadan can suyu

TABELA VAR 
İCRAAT YOK!

Tabela derneklerine dikkat çeken Gönül Gözü Derneği Başkanı Devriş Ahmet Şahin, 
“Ne yazık ki çoğu dernek sadece resmiyette var olup toplum yararına hiçbir faaliyet 

göstermediği gibi yaptığı çalışmalarla dernekçiliğe zarar vermektedir” dedi 

DERNEKÇİLİĞE 
ZARAR VERİYORLAR

Konya’da 3 bine yakın ülke genelinde ise 114 
binin üzerinde dernek olduğunun bilgisini veren 
Gönül Gözü Derneği Başkanı Devriş Ahmet Şahin, 
“Bu derneklerin sadece 381 tanesi kamu yararına 
çalışan dernekler statüsündedir.Ne yazık ki çoğu 
dernek sadece resmiyette var olup toplum yara-
rına hiçbir faaliyet göstermediği gibi yaptığı ça-
lışmalarla dernekçiliğe zarar vermektedir” dedi. 

SKT’LARA İADE-İ 
İTİBAR YAPILMALI

Özellikle engelliler ve ihtiyaç sahipleri adına ku-
rulan sözde yardım derneklerinin engellileri istis-
mar ettiğini dile getiren Şahin, “Yetkililerimizin 
bu işe bir çözüm bularak dernekçiliğin istismar 
edilmesini önlemesi lazım.Yani demokrasinin 
olmazsa olmazı sivil toplum kuruluşlarına iade-i 
itibar yapılması lazım” ifadelerini kullandı.
n HABERİ SAYFA 2’DE 
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‘Daha yapacak çok işimiz var’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, yatırım in-
celemeleri ve çeşitli programlar için 
Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerini ziyaret 
etti. 

Başkan Altay, Ahırlı programı 
kapsamında Ahırlı Belediye Başkanı 
İsa Akgül, AK Parti Konya İl Başkan-
vekili Gökhan Taşkıran, İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Yavuz Selim Özkan, 
AK Parti Ahırlı İlçe Başkanı Mustafa 
Öncü ve belediye meclis üyeleriy-
le birlikte önce esnaf ziyareti yaptı 
sonra da ilçe halkıyla bir araya geldi. 
Başkan Altay, buluşmada Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilçede hayata geçirdiği 
yatırımlar ve projeleri anlattı, bölge 
halkıyla istişarelerde bulundu. 

BAŞKAN ALTAY AHIRLI ŞEHİR 
KONAĞI’NDA İNCELEMELERDE 

BULUNDU 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Ahırlı prog-
ramı kapsamında Büyükşehir Beledi-
yesi’nin ilçeye kazandırdığı ve kısa bir 
süre içinde Aile Sanat hizmet verme-
ye başlayacak olan Ahırlı Şehir Kona-
ğı’nda da incelemelerde bulundu. 
BÜYÜKŞEHİR’DEN AHIRLI’YA 5 YILDA 

21 MİLYON LİRALIK YATIRIM 
Başkan Altay, ilçe ziyaretlerinde 

her gittikleri yerde Büyükşehir Bele-
diyesi’nin yatırımlarına şahitlik ettik-
lerine vurgu yaparak, “Ahırlı’da da 21 
milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. 
Bunun büyük bir kısmı altyapı çalış-
maları ve prestij cadde yapımı. Prestij 
cadde tamamlandı. Ahırlı’yı Bozkır’a 
bağlayan yol da bir standarda ka-
vuşmuş oldu. Büyükşehir Yasası’nın 
ilçelerimize ne kadar değer kattığına 
şahitlik ediyoruz” diye konuştu. 

ALTAY’DAN AKKİSE MAHALLESİ’NE 

ZİYARET 
Başkan Altay, Akkise Mahalle-

si’ni de ziyaret ederek burada esnaf 
ve vatandaşlarla buluştu. Altay, Bü-
yükşehir Belediyesi’nin çalışmaları 
hakkında mahalle sakinlerine bilgi 
vererek istişarelerde bulundu. 
BAŞKAN ALTAY YALIHÜYÜKLÜLERLE 

BİR ARAYA GELDİ 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Yalıhüyük 

Belediye Başkanı Hasan Koçer ile 
birlikte Yalıhüyük’te de esnaf ziyareti 
yaptı. 

Başkan Altay, Yalıhüyüklülerle 
de bir araya gelerek Büyükşehir Be-
lediyesi’nin yatırımları ve projeleri 
hakkında ilçe halkıyla istişarelerde 
bulundu. 

BİZİM İŞİMİZ HİZMET ETMEK 
Yalıhüyük İlçesi’ne Yeni Büyük-

şehir Yasası sonrası 15 milyon liralık 

yatırım yaptıklarını kaydeden Altay, 
Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde 
önemli işlere imza attığını dile geti-
rerek, “Daha yapacak çok işimiz var. 
İstişarelerimiz devam ediyor. İlçe-
lerimizi daha güzele, daha iyiye ha-
zırlamak için gayret ediyoruz. Bizim 
işimiz hizmet etmektir. Sizlere layık 
olabilmek için gece gündüz çalışıyo-
ruz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Yürüyen merdiven
üstgeçide teşvik olur

Konya’da artan trafik yoğunlu-
ğu zaman zaman bazı bölgelerde 
yaya üst veya alt geçidiyle ilgili so-
runların gündeme gelmesine ne-
den oluyor. Özellikle şehir içindeki 
ana arterlerde trafik yoğunluğunun 
fazla olması, yayaların caddelerden 
karşıya geçmelerini zorlaştırıyor. 
Bu noktada devreye giren yerel 
yönetimler, gelen talepleri değer-
lendiriyor ya da tehlike arz eden 
bölgelere alt veya üst geçit yapıyor. 
Ancak bu alt veya üstgeçitlerin kul-
lanımını bir kültür haline getirmek 
gerekiyor. Bu konuda vatandaş-
ların duyarlı olması beklenirken, 
yerel yönetimlerin de bu alt veya 
üstgeçitlerin vatandaşlarca daha 
kullanımlı hale getirilmesi nokta-
sında adımlar atması gerekiyor. 

KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR! 
Şehrin en hareketli caddele-

rinden biri olan Kerkük Caddesi, 
tehlikeli yolculuğun adresi oluyor. 
Bölgede bulunan  Adnan Hadiye 
Sürmegöz Ortaokulu’nun giriş ve 
çıkış saatleri, caddenin öğrenciler 
tarafından yoğun kullanıldığı za-
man diliminde yer alıyor. Bölgede 
üstgeçit olmasına rağmen öğrenci-
ler caddeden karşıya direkt olarak 

geçmeyi tercih ediyor. Bu da trafik 
akışının yoğun olduğu caddede 
kazaya davetiye çıkartıyor. Üzücü 
trafik kazalarının yaşanmaması için 
bölgedeki öğrenci ve velilerin bu 
konuda duyarlı olup, üstgeçidi kul-
lanmaları bekleniyor. 

YÜRÜYEN MERDİVENLE 
TEŞVİK EDİLEBİLİR

Bölgedeki üstgeçidin kullanı-
mı teşvik etmek amacıyla yerel 
yönetimlerin de elini taşın altına 
koyması isteniyor.  Bölgede bulu-
nan vatandaşlar, öğrencilerin çanta 
yüklerinden dolayı üstgeçitte zor-
luk yaşadığı, bu nedenle üstgeçidi 
kullanmayı tercih etmediklerini 
belirtiyor. Bölgenin yakınında bu-
lunan Nalçacı Caddesi’ne yapılan 
ve vatandaşlarca memnuniyetle 
karşılanan yürüyen merdivenli üst-
geçitlerin bir benzerinin bu bölgeye 
yapılmasıyla, öğrencilerin üstgeçidi 
kullanımın teşvik edilmesi talep 
ediliyor. Böylece, hem bölge hal-
kının duyarlılığı hem de yerel yö-
netimlerin sorumluluk duygusuyla 
hareket etmesi, bölgeden gelebile-
cek üzücü haberlerin önüne geçe-
bilir. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tabela derneklerine dikkat çeken Gönül Gözü Derneği Başkanı Devriş Ahmet Şahin, “Ne yazık ki çoğu dernek sadece res-
miyette var olup toplum yararına hiçbir faaliyet göstermediği gibi yaptığı çalışmalarla dernekçiliğe zarar vermektedir” dedi

‘STK’lar itibar kaybediyor!’
Milli Hassasiyet ve Toplumsal  

Bilinç sloganı ile yaptığı çalışmalarla 
tanınan Gönül Gözü Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği Genel Başkanı  
Devri Ahmet Şahin gazetemizi ziya-
ret etti.

Gazetemizin Sorumlu Yazı İş-
leri Müdürü Abdullah Akif Solak ile 
dernek çalışmaları hakkında soh-
bet eden Başkan Şahin,Gönül Gözü 
Derneği’nin 7 Ocak 2011 tarihinde 
kurulduğunu ve kuruluşundan bu 
güne geçen 7 yılı aşkın süre zarfında 
başta engelliler olmak üzere sosyal 
ve kültürel alanda çeşitli faaliyetler 
yürüttüklerini ve yapılan tüm bu 
faaliyetlerde engelliler, kimsesiz ço-
cuklar, şehit aileleri ve gazileri unut-
madıklarını dile getirerek sadece 
belirli günler ve haftalar takviminde 
değil her daim farkındalık oluşturan  
programlara ve etkinliklere ev sa-
hipliği yaptıklarını dile getirdi.

BİR ENGEL DE SEN
KALDIR KAMPANYASI

Başkan Şahin, yaptıkları çalış-
malar hakkında yaptığı açıklamada, 
Gönül Gözü Derneği olarak kurul-
dukları günden itibaren başta Konya 
merkez olmak üzere Çeltik, Yunak, 
Tuzlukçu, Akşehir, Ilgın, Seydişehir, 
Ereğli, Derbent, Çumra ve Karaman 

Ermenek ilçelerinde ihtiyaç sahibi 
kişilere 600’e yakın akülü ve teker-
lekli sandalye hediye ettiklerini ifade 
ederek kampanyalarının halen de-
vam ettiğini söyledi.

ENGELLİ HAKLARI VE
ENGELLİ SORUNLARI

Dernek olarak ihtiyaç sahibi 
engellilere yapılan çeşitli ortez ve 
protez yardımlarının yanısıra en-
gellilerin bürokratik alanda yaşadığı 
sorunların ve engelli haklarının da 
takipçisi olduklarını belirten Başkan 

Şahin gerek yerelde gerekse ulusal 
alanda engellilerin yaşamış oldukları 
sorunları çözmek adına sürekli çaba 
sarfettiklerini söyledi. Şahin, ihtiyaç 
sahibi engellilere verilen 2022  ma-
aşı ve yine ağır engelli bireylerin 
bakıcılarına verilen 2828 sayılı evde 
bakım maaşı başta olmak üzere en-
gellilerin sorun yaşadığı her konuda  
basın açıklaması düzenlediklerini, 
sorunların çözülmesi adına  gerekli 
yerlere kurumsal olarak  sıkıntıları 
ilettiklerini aktardı. 

GÖNÜL GÖZÜ DERNEĞİ 
ŞUBELEŞİYOR

7 Ocak 2011 tarihinde kurulan 
Gönül Gözü Derneği’nin geçtiğimiz 
Haziran ayı itibari ile ilk şubesini 
Akşehir ilçesine açarak şubeleşme 
startını  verdiğini dile getiren Şahin, 
önümüzdeki günlerde Konya’nın 
Ereğli ve Seydişehir İlçesinde de 
dernek şubelerinin faaliyete başla-
yacağını söyledi. Ayrıca Başkan Şa-
hin şuan Karaman, Antalya, Adana, 
Ankara, İzmir, İstanbul, Aydın, Er-

zurum, Tunceli ve Mersin illerinde 
temsilcileri istişarelerinin sürdüğü-
nü  belirterek 2019 yılında Gönül 
Gözü Derneği’nin ülke genelinde 
ses getirecek çalışmalara imza ata-
cağının müjdesini verdi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
İTİBAR KAYBEDİYOR

Şahin sivil toplum kuruluşları-
nın çalışmaları ve yapıları ile ilgili de 
önemli değerlendirmelerde bulun-
du. Şuan Konya’da 3 bine yakın ülke 
genelinde ise 114 binin üzerinde 

faaliyet gösteren dernek olduğunun 
bilgisini veren Şahin, sözlerine şöyle 
devam etti, “Lakin bu derneklerin 
sadece 381 tanesi kamu yararına 
çalışan dernekler statüsündedir.Ne 
yazık ki çoğu dernek sadece resmi-
yette var olup toplum yararına hiç-
bir faaliyet göstermediği gibi yaptığı 
çalışmalarla dernekçiliğe zarar ver-
mektedir. 

Özellikle engelliler ve ihtiyaç sa-
hipleri adına kurulan sözde yardım 
derneklerinin, dernekler kanunun 
kendilerine vermiş olduğu iktisa-
di ve ticari işletme kurma hakkını 
kötüye kullanarak ev ev, kapı kapı 
gezerek engelliler yararına gazete 
dergi vb materyaller satarak  engelli-
leri  ve gerçek ihtiyaç sahiplerini rant 
malzemesi haline getirip  halkımızın 
dini ve insani duygularını istismar 
etmektedirler. 

Artık insanlar dernek denildiğin-
de akıllarına toplum yararına çalışan 
kuruluşlar değil de kendi menfaa-
tine hizmet eden istismarcıları ge-
tiriyor.onun için yetkililerimizin bu 
işe bir çözüm bularak dernekçiliğin 
istismar edilmesini önlemesi lazım.
Yani demokrasinin olmazsa olmazı 
sivil toplum kuruluşlarına iade-i iti-
bar yapılması lazım.”
n SAMİ KAYALAR

Gönül Gözü Derneği, engellilere yönelik çeşitli faaliyetler yürütüyor, engellilerin sorunlarını gündeme getirmek için çalışıyor.

Gönül Gözü Derneği Başkanı Devriş Ahmet Şahin, tabela derneklerinin dernekçilik faaliyetlerine zarar verdiğini söyledi.
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Konya Sanayi Odası meclis üye-
leri ve meslek komitesi üyeleri, Ekim 
ayı meclis toplantısında bir araya 
geldi. Meclis Başkanı Tahir Büyük-
helvacıgil başkanlığında yoğun ka-
tılımla gerçekleştirilen toplantıda 
gündem; ekonomideki sıcak geliş-
meler oldu.  Ekonomideki son ge-
lişmeleri değerlendiren bir sunum 
yapan Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, alınan tedbirlerle 
birlikte bir finansal dengelenme sü-
reci yaşandığını ancak reel sektörde 
henüz dengelerin oturmadığını ifade 
ederek, “Artık bulutlar yavaş yavaş 
dağılmaya başladı. Bu dönemde 
üretimi ve çalışma hayatını daha 
fazla motive edecek, üretici maliyet-
lerini düşürecek, istihdamı artıracak 
yeni reformlara, yeni desteklere ihti-
yacımız var” dedi. 

Türkiye’nin bir yandan zayıfla-
yan ekonomik aktiviteleri yeniden 
güçlendirmek için çalışırken, aynı 
zamanda ticaret savaşları ve artan 
gümrük tarifelerinin etkisiyle da-
ralma beklenen küresel ticaretteki 
gelişmeleri de yakından takip etmek 
zorunda olduğunu aktaran Kütükcü, 
“Türkiye’nin önceliği üreticinin ma-
liyetlerini düşürmek olmalı. Burada 
maliyetleri düşürürsek, enflasyon 
tarafı daha yönetilebilir hale gelir. 
Ayrıca üretimin ithalata bağımlılık 
oranını hızla aşağı çekmek ve işlet-
melerimizi ihracata, döviz kazandı-
rıcı faaliyetlere yönlendirmek zorun-
dayız” diye konuştu.
KAMU BANKALARI YANIMIZDA OLDU 

Kütükcü, Türk özel sektörünün 
her zaman en büyük zorlukları gö-
ğüslediğini, böyle dönemlerde aynı 
özveriyi bankalardan da bekledikle-
rini ancak bulamadıklarını vurgula-
dı. 

Kütükcü, “Ekonomik aktivite-
lerin yavaşladığı, sanayicilerimizin 
finansman ihtiyacının arttığı bu dö-
nemde özellikle özel bankalardan, 
sanayicilerimizin gösterdiği özveriyi 
göremedik. Kredilerini büyütmeleri 
veya en azından aynı oranda tutma-

ları gereken bir dönemde, özel ban-
kaların kredileri yüzde 13 daraldı. 
Kamu bankaları ise kredilerini bü-
yüterek, özel sektörün daha fazla ya-
nında oldular. Kamu bankalarımıza 
iş dünyası olarak teşekkür ediyoruz” 
şeklinde konuştu.  

KSO, SANAYİCİLERİN TALEPLERİNİ 
BAKANLIKLARA İLETTİ 

Oda olarak ekonomide yaşa-
nanları yakından takip ettiklerini, 
sanayicilerin ihtiyaçlarını ve prob-
lemlerini de ilgili kurumlarla pay-
laştıklarını belirten Kütükcü, şun-
ları söyledi: “Geçtiğimiz ay, meslek 
komitelerimizle ‘Konya Sanayisinin 

Ekonomik Durum Değerlendirme 
Toplantısı’ yapmış, sanayicilerimizin 
taleplerini rapor haline getirerek il-
gili makamlara iletmiştik.  Bu rapor-
daki taleplerimizden birisi de, 2009 
yılında uygulanan Kısa Çalışma 
Ödeneği’nin yeniden hayata geçiri-
lerek, sanayicilerimizin istihdamının 
desteklenmesi yönünde idi. Bu tale-
bimizi Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakan Yardımcısıyla paylaş-
tık ve onlar da buna olumlu baktılar. 
Yine asgari ücret desteğinin devam 
etmesi talebimizi de ilettik. Ayrıca, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-
cısı Hasan Büyükdede’yi ziyaret 
ederek, OSB’lerimizdeki yatırım sü-
resinin uzatılmasını, ekonomik ko-
şullar iyileşinceye kadar OSB’lerde 
bir yıl olan ruhsat alma süresinin iki 
yıla, iki yıl olan üretime geçme sü-
resinin ise üç yıla uzatılmasını talep 
ettik. İnşallah bu konuda da yeni bir 
düzenleme yapılmasını bekliyoruz.”

KONYA’DAN 187 ÜLKEYE İHRACAT 
Sunumunda Konya ekonomisi-

ne dair verileri de paylaşan Kütük-
cü, Konya’nın bu yılın Ocak-Eylül 
döneminde 187 ülkeye 1 milyar 307 
milyon 663 bin dolar ihracat yaptığı 

bilgisini paylaştı. Türkiye ihracat sı-
ralamasında 13. sırada yer alan Kon-
ya’nın, dış ticaret fazlası veren ender 
şehirlerden birisi olduğunu aktaran 
Kütükcü, “İhracatta nitelik artırıcı 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. In-
nopark Teknoloji Geliştirme Bölge-
miz bu anlamda bize önemli fırsatlar 
sunuyor. İnşallah önümüzdeki yıl-
larda, şu anda 13. sırada olan Kon-
ya’yı daha üst sıralarda göreceğiz” 
ifadelerini kullandı.  

Meclis ve meslek komitesi üye-
lerini Konya Sanayi Odası ve Konya 
Organize Sanayi Bölgesi’nin aylık fa-
aliyetleri ile ilgili de bilgilendiren Kü-
tükcü, Konya OSB’de Eylül ayında 
yapılan arsa tahsisleri ile ilgili sözleş-
me imzalama sürecinin devam ettiği 
bilgisini verdi. 

Başkan Kütükcü’nün konuş-
masının ardından KSO meclis top-
lantısına konuk olan KTO Karatay 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yal-
çın Bostancı da, “Çalışma Hayatına 
İlişkin Temel Sorunlar Ve Çözüm 
Önerileri” konulu bir sunum ger-
çekleştirdi. Bostancı, sunumunun 
ardından sanayicilerin sorularını ya-
nıtladı. 
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Karatay’da sanayi 
alanları temizleniyor

Z raporlarının bildirim 
süresi yılbaşına uzatıldı

MEDAŞ’a en yeşil 
ofis ödülü verildi

Karatay Belediyesi Çevre Ko-
ruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri 
sanayi alanlarında yoğun temizlik 
çalışmaları gerçekleştiriyor. Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü ekiplerinin Kara-
tay’ın her bölgesine ulaşarak cadde 
ve sokakları temizlediğini, sanayi 
sitelerinde de temizlik faaliyetleri-
ni sürdürdüğünü söyledi.  Başkan 
Hançerli, şehir ekonomisinin can 
damarları olan sanayi alanlarının 
şehir dışından sanayi alanlarımı-
za ticaret için gelen konuklarımız 
için de ilçenin vitrini olduğunu 
vurgulayarak; yapılan çalışmala-
rın Karatay’ın marka değerinin 
daha da yükselmesi için büyük 
öneme sahip olduğunu belirtti. 
Başkan Hançerli, Karatay’ın ma-

halleleri, sanayi siteleri ile cadde 
ve sokaklarının belirli bir program 
çerçevesi içerisinde temizlendiğini 
ifade ederek; “Karatay’ın temiz ve 
örnek yapısını korumak amacıyla 
ilçe halkının sağlıklı bir çevrede 
hayat sürmelerini sağlamayı ve 
gelecek nesillere de yaşanabilir bir 
ilçe bırakmayı hedefliyoruz.” dedi. 
Başkan Hançerli, Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin 
82 Mahallede 95 km uzaklıktaki 
mahallelerde dahil olmak üzere 
temizlik çalışmalarını sürdürdük-
lerini belirterek; 35 çöp kamyonu 
16 süpürgeli araç ve 220 personel 
ile görevini eksiksiz yerine getir-
mek için çalışan Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekiplerine gay-
retlerinden dolayı teşekkür etti.
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Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, Konya Ticaret Borsası’nı (KTB) 
ziyaret etti. Genel sekreter Özoğlu, tarımsal ihracatta Almanya’nın önemli bir fırsat olduğunu kaydetti

Tarımsal ihracatta 
Almanya fırsatı!

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri Okan Özoğ-
lu’na ziyaret kapsamında KTB Mec-
lis Başkanı Namık Köklüsoy ve KTB 
Genel Sekreteri Esat Bilici tarafın-
dan elektronik satış salonu, numune 
analiz ve gıda analiz laboratuvarı, 
Aslidaş lisanslı depoculuk tesisleri 
ile BorsaKonya elektronik platformu 
hakkında bilgi verildi. 

‘ALMANYA İLE İLİŞKİLERİMİZ 
YENİDEN GELİŞECEKTİR’

Meclis başkanı Namık Köklüsoy, 
Konya Ticaret Borsası olarak dün-
ya ölçeğindeki borsacılık faaliyetleri 
yürüttüklerini söyledi. Köklüsoy, 
“Şehrimiz ve borsamızın vizyonu 
çerçevesinde hep bir adım önde 
olma gayretindeyiz. Bu anlamda 
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Genel Sekreteri Okan Özoğlu’nun 
borsamızı ziyareti önemlidir. Türki-
ye ile Almanya arasında köklü bir 
işbirliği vardır. Almanya ile ticari 
ilişkilerimizi devamlı olarak geliştir-
me gayretindeyiz. KTB olarak ticari 
ilişkilerimizin artması noktasında 
üyelerimize yönelik bilgilendirme 
faaliyetlerimiz sürmektedir. Yakın 
zamanda Türkiye-Almanya arasın-
da ticari işbirliğinin daha da artaca-
ğına inanıyoruz Almanya’nın gayri 
safi yurtiçi hâsılasının yüzde 0,8’lik 
kısmını oluştursa da sosyal yapı-
lanma bakımından önemini koru-
maktadır. Bunun sonucu olarak da 
gıdada yüzde 70 oranında kendine 
yetmektedir. Bu yeterliliğin kayna-
ğı da üretimin büyük tarım işlet-
melerinde yapılmasıdır. Ülkemizin 
arazi ve demografik yapısı gereği 
aile işletmeleri biçiminde olan üre-
tim merkezleri ekonomimize büyük 
oranda katkı sağlamaktadır. Hazine-
ye ait tarım arazilerinin çiftçilerimize 

kiralanması yönündeki karar, ekilen 
arazilerimizi artıracak olmasından 
dolayı çok önemlidir. Bunun yanın-
da toplulaştırma ve kooperatifleşme 
üretim oranını ve kalitesini artı-

racak, pazarın arz-talep dengesini 
sağlayacaktır” dedi. 

‘ALMANYA ÖNEMLİ BİR FIRSAT’
Genel sekreter Okan Özoğul, 

Almanya ile ticari işbirliğinin arttırıl-

ması için ziyaretler gerçekleştirdiği-
ni belirterek, şunları söyledi: “Konya 
Ticaret Borsası bilgi, alt yapı ve tec-
rübeleri ile örnek bir borsa konu-
mundadır. Elektronik satış salonu, 
ASLİDAŞ lisanslı depolar, laboratu-
var ve BorsaKonya merkezi gibi ça-
lışmalarıyla başarısını ortaya koyu-
yor. Bu anlamda iki ülke arasındaki 
ticari işbirliğinin daha da arttırılma-
sı için KTB’nin önemli bir misyon 
üstleneceğine inanıyorum. Çünkü 
tarımsal ürünler noktasında Alman-
ya’da önemli bir boşluk var. Türkiye 
olarak bu boşluğu biz doldurmalıyız. 
Konya bu anlamda önemli fırsat 
yakalayabilir. Konya Ticaret Bor-
sası’yla bu anlamda ilişkilerin daha 
da derinleşmesini, tarımsal ticarete 
fırsatlar getirmeyi arzu ediyoruz.” 
Ziyaret, Almanya ile iş yapan ya da 
yapmak isteyen firmalarla yapılan 
toplantı ile son buldu.
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Konya Genç Mali Müşavirler 
Platformu, Z raporlarının gelir ida-
resine bildirim süresinin 1 Ocak 
2019 tarihine kadar uzatıldığını 
hatırlattı. Konya Genç Mali Müşa-
virler Platformu, Serbest Muha-
sebeci Mali Müşavirlik ofislerinin 
üzerinde yeterinden fazla angarya 
olduğunu ifade ederek, Z raporla-
rının gelir idaresine bildirim uygu-
lamasının tamamen ortadan kaldı-
rılması ya da uygulama süresinin 

01 Ocak 2019’a ertelenmesini 
talep etmişti. Platformdan yapılan 
açıklamada, 31 Ekim 2018 tarih 
ve 30581 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği Değişiklik Yapılma-
sına Dair Tebliğ ile 1 Ekim 2018 
tarihi itibari ile gelir idaresine bildi-
rilmesi gereken Günlük Yazarkasa 
Z Raporlarının bildirim süresinin 1 
Ocak 2019 tarihine kadar ertelen-
diği hatırlatıldı.  n İHA

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ), elektronik belge yöne-
tim sistemiyle bin 145 ağacın ke-
silmesini önledi. 

2011 yılı Haziran ayında 
Elektronik Belge Yönetim Siste-
mi (EBYS) kullanımına geçen ilk 
şirketlerden biri olan MEDAŞ, o 
tarihten bugüne sağladığı kağıt 
tasarrufu ile bin 145 ağacın ke-
silmesini önleyerek, enVision En 
Yeşil Ofisler araştırmasında ilk beş 
içinde yer aldı. Her yıl farklı sektör-
lerde gerçekleştirilen en yeşil ofis 
araştırması 2018 yılında elektrik 
sektöründeki kağıt tasarrufunu 
gözler önüne serdi. Türkiye gene-
lindeki 18 elektrik dağıtım ve pe-
rakende firmasının değerlendirildi-
ği araştırmada, MEDAŞ dördüncü 
sırada yer alarak önemli bir başarı 
sağladı. Araştırmayı gerçekleştiren 
firma yetkilileri en yeşil ofis plake-
tini MEDAŞ Genel Müdür Erol Uç-
mazbaş’a verdi. 

MEDAŞ Genel Müdürü Erol 
Uçmazbaş konuşmasında, dijital 
dönüşümün önemine değindi. 
Uçmazbaş, “Tüm şirketler için ol-
mazsa olmaz konulardan bir tanesi 
dijital dönüşümdür. Klasik yazışma 
yöntemleri ve kağıt odaklı gelenek-
sel arşiv sistemleri ile iş süreçlerini 
yürütmek artık neredeyse imkan-
sız. Gerek dinamik bir şirket yapısı 
gerekse müşteri memnuniyeti için 
hızlı ve kaliteli bir hizmet sunma-
mız gerekiyor. Dolayısıyla bu nok-
tada EBYS büyük önem taşıyor. 
MEDAŞ olarak ülkemizde EBYS’yi 
ilk kullanan şirketlerden biri olma-
nın gururunu yaşıyoruz. 2011 Ha-
ziran tarihinden bugüne EBYS ile 
iş süreçlerimizi tam entegre dijital 
bir platforma taşıdık. Bu sayede 
tüm iş süreçlerimiz otomatik hale 
geldi, karar verme süreçlerimiz 
hızlandı, işlem kuyrukları oldukça 
kısaldı. Kağıt ve kartuş tüketimi 
ciddi oranda azaldı” dedi.  n İHA

‘Sanayicinin motivasyona ihtiyacı var’
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Vali Toprak’ı Konya’ya halayla uğurladılar
Valiler kararnamesi ile Konya 

Valiliğine atanan Hakkari Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak için düzen-
lenen veda gecesi renkli görün-
tülere neden oldu. Vali Toprak ve 
beraberindeki komutanlar halkın 
arasına girerek Türkçe ve Kürt-
çe şarkılar eşliğinde halay çekti. 
Hakkari Valiliği tarafından Nergiz 
Düğün Salonu’nda düzenlenen 
yemekli veda gecesine Vali Cüne-
yit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda 
Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tü-
men Komutanı Tümgeneral Me-
tin Tokel, Dağ ve Komando Tugay 
Komutanı Tuğgeneral Muammer 
Alper, Belediye Başkan Vekili Cü-
neyt Epcim, eşi Cumhuriyet Baş-
savcısı Mustafa Balık, Vali Yardım-
cıları Mustafa Pala ve İdris Koç, İl 
Jandarma Komutan Vekili Albay 
Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdürü 

Süleyman Suvat Dilberoğlu, Du-
rankaya Beldesi Belediye Başkanı 
Fatih Keskin, Hakkari eski Millet-
vekilleri Abdulmuttalip Özbek, 
Esat Canan, Hakkı Töre, Ak Parti 
Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, 
MHP İl Başkanı Fatih Özbek, CHP 

İl Başkanı Aytekin Karahanlı, Hak-
kari’nin STK temsilcileri, muhtar-
lar, kurum amirleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

Burada konuşan Vali Toprak, 
Hakkari’de hiçbir yerde olmayan 
inanılmaz zeki bir gençliğin oldu-

ğunu söyledi. 
Vali Toprak,”Hakkari İl Em-

niyet Müdürlüğümüz vasıtasıyla 
Taylan’da giden gençler birincilik 
ile geri döndüler. Buranın insanla-
rı ve misafirperverdir. Hakkari’ye 
geldiğimizde su, yol kanalizasyon 

ve kaldırımlar yok idi. Şimdiki ha-
line sosyal medyada paylaştığımız-
da kimse bunun Hakkari olduğuna 
inanmıyor. Hakkari değil İstanbul 
mu, diyorlar ve inandırmaktan 
güçlük çekiyoruz. Hakkari’nin çeh-
resini değiştiren Sayın Başkanımız 

Cüneyt Epcim’e teşekkür ediyoruz. 
Burası bir özelliği var çok canlı bir 
şehirdir insanları yürüdüğü zaman 
keyif alıyorlar” dedi. 

Hakkari Belediyesi Reng-i 
Hakkari Sanat Topluluğu sanatçı-
ları sahne alarak birbirinden güzel 
Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslen-
direrek geceye renk kattı. Reng-i 
Hakkari sanat topluluğunun canlı 
müziği eşliğinde halaya kalkan 
Durankaya Belediye Başkanı Fatih 
Keskin’in halayın başını çekmesi 
üzerine Vali Cüneyit Orhan Top-
rak, eşi Dr. Funda Toprak, belediye 
başkanı, komutanlar, milletvekille-
ri, kanat önderleri ve tüm davetli-
ler kol kola girerek halay çekti. Bir-
lik ve beraberliğin en güzel şekilde 
sergilendiği veda gecesinde güzel 
görüntüler oluştu.
n İHA

Konya Teknik Üniversitesi Mü-
hendislikte Gelişim Topluluğu, Çer-
kezköy Ticaret ve Sanayi Odasını 
ziyaret etti. 

Çeşitli kurumlara teknik geziler 
düzenleyip, teknolojiyi yerinde gör-
mek, teori-pratik ilişkisi ve sektörel 
anlamda bilgi birikimlerini artırmak 
amacıyla, Çerkezköy Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nın organizatörlüğünde 
B/S/H Ev Aletleri A.Ş ve HEMA 
Endüstri A.Ş’ye teknik gezi düzen-
leyen Konya Teknik Üniversitesi 
Mühendislikte Gelişim Topluluğu, 

sonrasında Çerkezköy Sanayi ve Ti-
caret Odası’nı ziyaret etti. 

Çerkezköy TSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman Kozuva, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mehmet Danyeli, Yönetim Kurulu 
Üyesi Rasim Bilgen ve Genel Sek-
reter Hakan Gel ile görüşen öğ-
renciler, bölgeye yaptıkları teknik 
gezinin mesleki açıdan kendileri 
için son derece verimli geçtiğini ve 
Çerkezköy TSO’ya desteklerinden 
dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. 

“KAPIMIZ SİZLERE HER ZAMAN 

AÇIK” 
Öğrencilerle bir araya gelen 

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva, “Çer-
kezköy, ülkemizin sayılı sanayi 
bölgelerinden biri ve içerisinde 
bulunan OSB’lerle birlikte birçok 
önemli kuruluşa da ev sahipliği 
yapıyor. Bu sebeple geleceğin mü-
hendisleri olan siz gençler için hem 
bilgi alma hem de ileride iş olanağı 
açısından en uygun bölgede bulun-
maktasınız. Ziyaretinizden dolayı 
çok memnun olduğumuzu belirtir, 

mezuniyetinizden sonra da bölge-
mize fikirleriniz, icatlarınızla değer 
katmanızı bekliyoruz” dedi. 

Kozuva, Oda olarak eğitime ve 
öğrencilere desteğe hazır oldukla-
rını belirterek “Kapımız sizlere her 
zaman açık” diye konuştu. Gerçek-
leşen ziyarette Genel Sekreter Ha-
kan Gel, öğrencilere bölgeyi ve Çer-
kezköy TSO’yu tanıtan bir sunum 
yaptı. Fikir alışverişlerinin yapıldığı 
ziyaret, günün anısına çekilen hatı-
ra fotoğrafı ile sona erdi.
n İHA

Torosların gözdesi Kuğulu
Park, ilgi odağı oldu

Yabancı öğrenciler de
fıkraları canlandırdı

Konya’nın Toros Dağları ile 
çevrili Seydişehir ilçesindeki Ku-
ğulu Park, doğal güzellikleriyle ilgi 
çekiyor. Seydişehir’in güneyinde 
bulunan park, dağların yamaçla-
rından, düdenlerden, su kanalla-
rından akıp gelen berrak, coşku-
lu suların toplandığı havuzunda 

kuğu, kaz ve ördekleri de barındı-
rıyor. Bin 213 metre yükseklikteki 
parkın yüz ölçümü ise 2 bin 219 
metrekare. Konya Merkeze 94 ki-
lometre uzaklıkla olan park, yerli 
ve yabancı turistlerin de ilgi odağı 
oluyor.
n AA

Akşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen Nasreddin Hoca Gün-
leri kapsamında düzenlenen 2. İl-
kokullar Arası Nasreddin Hoca Fık-
ra Canlandırma Yarışması Türkiye 
Finali’ne 10 farklı ülkeden öğrenci-
ler de katıldı. 

Akşehir’deki finale; Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğre-
timi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinde (KONDİL) öğrenim gören 
10 farklı ülkeden bir grup öğren-
ci de katılarak yarışmayı izleme 
imkanı buldu. Türkiye’de misafir 
olarak bulunan öğrenciler, Türk 
mizahının ustası, kültürümüzün 
önemli bir âlim şahsiyeti olan Nas-
reddin Hoca’yı tanıma, Nasreddin 
Hoca’nın türbesini ziyaret etme ve 
Akşehir’i gezme fırsatı da buldu. 

Öğrencilerle birlikte Akşehir’de-
ki etkinliklere katılan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğ-
retimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meh-
met KIrbıyık, katkıları vesilesiyle 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
ve Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya’ya teşekkür etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya da Akşehir’de öğrencileri 
ağırlamaktan memnuniyet duy-
duklarını belirterek Nasreddin Ho-
ca’nın dünyaya mal olmuş önemli 
bir bilge olduğunun altını çizerek 
Nasreddin Hoca’yı ülkemizde ve 
dünya çapında tanıtmak için çalış-
malarının artarak devam edeceğini 
söyledi.   n İHA

Beyşehir Belediyesi, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olmak 
amacıyla bünyesindeki sosyal tesislerde yüzde 15’lik indirim kararı aldı

Enflasyonla mücadeleye 
yüzde 15 indirimli destek

Beyşehir Belediye Meclisi, Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun’un 
başkanlığında Ekim ayının son gü-
nünde indirim kararını görüşmek 
üzere olağanüstü toplandı. Meclis 
toplantısında, Beyşehir Belediyesine 
ait sosyal tesislerde yüzde 10 ila 15 
arasında indirim yapılması konusu 
görüşülerek müzakere edildi. 

Başkan Özaltun, indirim kararı 
oylamaya sunulmadan önce meclis 
üyelerine hitaben yaptığı konuş-
mada, hükümetin enflasyonla mü-
cadelesine destek vermek isteyen 
Türkiye’deki birçok belediye ile 
esnafın değişik oranlarda indirim 
kararı aldığını hatırlatarak, Beyşe-
hir’de faaliyet gösteren esnafların da 
sivil toplum örgütlerinin girişimiyle 
benzer indirimlere gittiklerini be-
lirtti. Beyşehir Belediyesi olarak da 
bu mücadeleye tam destek vermek 
istediklerini vurgulayan Özaltun, 
“Gerçekten ülke olarak bu konuda 
topyekün bir mücadelenin içerisin-
deyiz. Bu mücadeleden birlikte çıka-
bilmek için bu konuda hepimizin, siz 
meclis üyelerimizin de Beyşehir Be-
lediyesi özelinde desteği gerekiyor. 
Bu hususta olağanüstü bir toplantı 
organize ederek bir araya geldik. 
Desteklerinizden dolayı şimdiden 
sizlere teşekkür ediyorum” dedi. 

Meclisin gündemine gelen in-
dirim kararı daha sonra görüşülüp 
istişare edilirken, Beyşehir Beledi-
yesi’nin Taşköprü Aile Çay Bahçesi, 
Anne ve Çocuk Kulübü, Kültür ve 
Yaşam Merkezi ile Emekliler Konağı 
gibi sosyal tesis ücretlerinde yüzde 
15’lik bir indirime gidilmesi oybirliği 
ile kararlaştırıldı.
n HABER MERKEZİ
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Vali Canbolat’tan Pekyatırmacı’ya veda ‘MÜSİAD Konya’ya büyük katkı sağlıyor’
Valiler Kararnamesi ile Bur-

sa’ya atanan Konya Valisi Ya-
kup Canbolat, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya 
veda ziyaretinde bulundu.  Kon-
ya Valiliği görevini yürütürken 
geçtiğimiz günlerde yayınlanan 
Valiler Kararnamesi ile Bursa 
Valiliği’ne atanan Konya Valisi 
Yakup Canbolat, veda ziyaretleri 
kapsamında Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı  
ziyaret etti. Konya Valisi Yakup 
Canbolat’a şehre yaptığı hizmet-
lerden dolayı teşekkür eden Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı , Vali Canbolat’ın 
görevi boyunca Konya insanının 
da kalbini kazandığını ifade eder-
ken Canbolat’a Bursa Valiliği gö-
revinde başarılar diledi.  Hoşgörü 
şehri olan Konya’da iki yılı aşkın 
süredir hizmet etmenin mutlulu-
ğunu yaşadığını ifade eden Konya 

Valisi Yakup Canbolat da kurumlar 
arası işbirliğinin en güzel yaşandı-
ğı şehirlerden birisi olan Konya’da 
Selçuklu’nun hizmetleriyle ayrı bir 
öneme sahip olduğunu ifade etti. 

Başkan Pekyatırmacı, veda ziyareti 
anısına Vali Canbolat’a Karahanlı 
Türkçesi ile Kur’an-ı Kerim Meali 
hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Valiler Kararnamesi ile Bur-
sa’ya atanan Konya Valisi Yakup 
Canbolat, MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka’ya 
veda ziyaretinde bulundu. Kon-
ya Valiliği görevini yürütürken 
Valiler Kararnamesi ile Bursa 
Valiliği’ne atanan Konya Valisi 
Yakup Canbolat, MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka 
ve Yönetim Kurulu Üyelerini zi-
yaret ederek bir süre görüştü. 15 
Temmuz hain darbe girişimindeki 
kararlı ve dik duruşu, hem şeh-
rin hem de sanayinin gelişimine 
sağladığı katkılarından dolayı Vali 
Yakup Canbolat’a teşekkür eden 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, Bursa Valiliği 
görevinde başarılar diledi. Kay-
makam adayı olarak Konya’da 
mesleğe başladığını hatırlatan Vali 
Yakup Canpolat, tekrar Mevlana 
diyarı Konya’ya hizmet etmenin 

mutluluğunu yaşadığını belirt-
ti. Vali Yakup Canbolat, “MÜSİ-
AD Konya Şubesi’nin hazırladığı 
projelerle Konya’nın gelişmesine 
büyük bir katkı sağlamıştır, faali-

yetlerin artarak devam etmesini 
temenni ediyorum” dedi. Başkan 
Okka, ziyaretin sonunda Vali Can-
bolat’a ziyaretin anısına hediye 
takdim etti. n HABER MERKEZİ 

Selçuk üniversitesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ve Uluslarara-
sı Mevlana İmam Hatip Lisesinde 
okuyan çoğu Bangladeş’ten gelen 
misafir öğrenciler Konya İHH İnsani 
Yardım Derneği Ilgın Temsilciliğinin 
ev sahipliğini yaptığı Ilgın Beledi-
yesinin destekleri ile “Ilgın Gezisi” 
yapıldı.  Bangladeşli öğrenciler, Çiğil 
mahallesinde ikamet eden şehit ai-
leleri ziyaret ettiler. Şehitlikte oku-
nan Kur’an-ı Kerim’in ardından du-
alar edilip Fatihalar okundu. Ilgın’da 
bulunan Lala Mustafa Paşa Külliyesi, 
Kumdöken Çeşmesi, ziyaret edi-
lerek, detaylı bilgiler verildi.  Şifalı 
Kaplıcaları ve Ilgın beğendiklerini 
dile getiren öğrenciler Ilgın insanın 
misafirperverliği içinde ayrıca teşek-
kür ettiler.
n HABER MERKEZİ

Akılcı Antibiyotik Eğitimleri 
olumlu sonuçlar verdi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü 
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı 
tarafından 1. Basamak sağlık tesis-
lerinde görev yapan aile hekimle-
rine ‘Akılcı antibiyotik kullanımı’ 
konusunda yapılan bilgilendirme 
ve eğitim toplantılarına devam 
ediliyor. 

Programın açılış konuşmasını 
yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Koç, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Akılcı 
Antibiyotik Kullanımı’ konusun-
da gerçekleştirmiş olduğu başarılı 
çalışmalar neticesinde önemli me-
safeler kat edildiğini söyledi. Akılcı 
Antibiyotik eğitimlerinin süreç ge-
rektiren bir çalışma olduğunu da 
vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Yapılan 
eğitim ve bilinçlendirme çalışma-
ları neticesinde ülke genelinde 
ciddi oranda tasarruf sağlanılmış 
ve memleketimizin öz kaynakları 
heba edilmemiştir” diyerek konu-
nun önemine vurgu yaptı. 

Akılcı Antibiyotik kullanımı 
eğitimlerinin hedefinde sadece aile 
hekimlerinin değil hastanelerin de 
bulunduğunun altını çizen Prof. 
Dr. Koç, “İl Sağlık Müdürlüğü ola-
rak bu eğitimleri hastanelerimizde 
de devam ettireceğiz. Eğitim her 
alanda süreklidir, özellikle tıp ala-
nında ise sürekli eğitim dünyanın 
da bir gerçeğidir. Hekimler için 
her hasta ayrı bir dünyadır. Klasik 
bilgilerle hastaların standart teda-
visinin sağlanması mümkün değil-
dir. Bizler, gerekli hastaya, klinik 
özelliklerine göre uygun antibiyo-
tiği uygun süre ve doz da vermek 
zorundayız.  Hızlı antijen testi uy-
gulaması ve eğitimler ile birlikte 
hekimlerimizin antibiyotik yazma 
oranlarının düştüğünü, hastala-
rımızın da antibiyotik yazılması 
konusunda ısrarcı olmadıklarını 
görmek bu konuda gelinen noktayı 
bizlere göstermektedir” dedi. 

Sağlık Bakanlığı’nın özellikle 
gereksiz hastane başvuru oranla-
rını en aza indirmek ve israfı ön-
lemek amacıyla ciddi çalışmalar 
yürüttüğüne de dikkati çeken Prof. 
Dr. Koç, “Sağlık Bakanlığımız 1. 
Basamakta gerçekleştirilen mua-
yene sayılarını artırmak için gayret 
göstermektedir. Ülkemizde 1. Ba-
samağa başvuran hasta ortalaması 
yüzde 32 civarlarındadır. Şehri-
mizde ise bu oran yüzde 42 sevi-
yelerindedir. Bu oranı en az yüzde 
50 seviyelerine çıkartmak için hep 
birlikte çalışmamız gerekmektedir.  
Hastanelere gereksiz yere giderek 
hem acil servisin hem de polikli-
niklerin boş yere meşgul edilme-
sini önlememiz gerekiyor. Bu ko-
nuda sizlerin gayretini görüyor ve 
hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın 100 gün-
lük eylem planı çerçevesinde baş-
lattığı Check-Up uygulamaları 
konusunda da aile hekimlerine 
göstermiş oldukları hassasiyet 
nedeni ile teşekkür eden Prof. Dr. 
Koç, “Check-Up taramaları konu-
sunda Konya olarak Türkiye de en 
iyi şehir konumundayız. Türkiye 
genelinde gerçekleştirilen 560 bin 
Check-Up’ın 54 bini aşkın bir ra-
kamı şehrimizde yapılmıştır. Tabiî 
ki bu da siz aile hekimlerimizin 
gayret ve tecrübeleri ile olmuştur” 
şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleştirilen 
ve 2 gün süren eğitim programına 
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, Halk Sağlığı Hizmetleri 
Başkanı Uz. Dr. Kerim Yeşildağ, 
Hizmet Başkan Yardımcıları Dr. 
Abdullah Özüdoğru, Uz. Dr. Engin 
Dinç ve Uz. Dr. Mustafa Parlayıcı 
ile birlikte 200’e yakın aile hekimi 
katıldı.
n HABER MERKEZİ

HİSDER’de ‘Cehiliyede Yönetim Olgusu ve Kur’an’ konusunda açıklamalar yapan ilahiyatçı-yazar Abdullah Tur-
han, “Rızık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin” emrinin cahilce davranan bedevi toplumuna geldiğini söyledi

‘Rızık korkusuyla 
çocukları öldürmeyin!’

Hikmet İlim ve Sanat Derneği 
(HİSDER)’nin Pazartesi Sohbetlerin-
de Kur’an-ı Kerim Tilâveti ve İslâm 
Tarihi sohbeti yapıldı. Sohbetten 
önce kısa bir konuşma yapan Ulus-
lararası Mevlâna Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Müdürü Mevlüt Özde-
mir, 2012-2013 eğitim ve öğretim 
yılında 20 ülkeden 93 öğrenci ile 
eğitim öğretime başlayan okulun 64 
ülkeden 230’u yabancı 140’ı Türk 
öğrenci ile eğitim ve öğretime de-
vam ettiklerini söyledi. Yabancı öğ-
rencilere yönelik müfredatı kendileri 
hazırladıklarını belirten müdür Öz-
demir, “Yabancı öğrencilere yönelik 
okulumuzun önceliği misafir olan 
bu öğrencilerimize birinci dönemi 
kapsayan yoğun Türkçe öğretiminin 
akabinde İ.H.L. programını uygula-
yarak farklı üniversitelerde yerleş-
melerini sağlamak ve nihayet üni-
versite öğrenimlerini tamamlayarak 
ülkelerinde farklı pozisyonlarda yer 
almak ve insanlığa hizmetlerine kat-
kı sağlamaktır” dedi.
CAHİLİYE TOPLUMUYLA YÜZLEŞMEK

Bangladeşli Muhammed Rıd-
van’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin 
ardından İlahiyatçı-Yazar Abdullah 
Turhan, “Cehiliyede Yönetim Olgu-
su ve Kur’an” başlıklı sohbetinde, 
“Kur’an Mars’tan veya Venüs’ten 
getirilen bir insan topluluğuna nazil 
olmadı. Yâni 572 tarihinde Efen-
dimizin doğduğu bir toplum var, 
Mekke ve Medine ile Taif ve Arap 
Yarımadası var. Bu insanlar nasıl 
insanlardı ve Kur’an bu insanlarda 
nasıl bir dönüşüm gerçekleştirdi?” 
sorularını yönelterek asıl sorunun 
“Biz cahiliyeyle nasıl yüzleşeceğiz?” 
sorusu olduğunu ifade etti. 

“Allah Resulünün arkadaşları 
Hz. Ömer’in ve Abdullah bin Ab-
bas’ın çok sık vurguladığı bir konu 
vardı. Diyorlardı ki onlar, “Siz önce 
cahiliyeyi tanımanız lâzım.  Cahiliye 
toplumunu bilmeniz lâzım. Kur’an 
tefsiri yapacaklara onu söylüyorlar-
dı. Cahiliyenin imanını bilin, şiirle-
rinin farkında olun ki o kelimelerle 
Allah kitabını indirdi.” Şeklinde soh-
betine devam eden ilahiyatçı-yazar  

Turhan, Arap dili ve edebiyatında 
cahiliye kelimesinin “İlmin karşıtı 
olmak” anlamını taşıdığı gibi aynı 
zamanda “sinirli davranmak, acele 
karar vermek, birden parlamak” gibi 
halleri de ifade ettiğini söyledi. Cahi-
liye kelimesinin “bir şeyi bilmemek” 
anlamından çok biz daha çok “ca-
hilce davranıyor” deriz ya daha çok 
davranış boyutunu, ahlâk boyutunu 
öne çıkaran bir anlamı olduğunu 
kaydeden Turhan, Cahiliye devrinin 
Hz. Hud’dan başlayan üç bin yıllık 
bir tarihi olduğunu belirterek şu ifa-
delere yer verdi: 
“RIZK KORKUSUYLA ÇOCUKLARINIZI 

ÖLDÜRMEYİN
Bu insanlar kız çocuklarını diri 

diri gömerlerdi. Ama hepsi mi? 
Sonradan anlıyoruz ki bu insanla-

rın hayatını bedevi olarak sürdüren, 
Mekke, Medine ve Taif’in dışında 
yaşayan ve yokluğu, sıkıntısı fazla 
olan kabilelerde görülen bir uygula-
madır. Aslında doğan çocukların (kız 
veya erkek)öldürülmesi her toplum-
da var. Meselâ Yunan’da, M.Ö.500 
yılına kadar bir babanın çocuğunu 
alması, satması ve öldürmesi hu-
kukî bir hakkıdır. Sodom diye bir 
kral gelmiş ve bu kanunu ilga etmiş. 
Araplarda Kur’an-ı Kerim’i okurken 
cahiliyeyi düşünmek çok önemli. 
Kur’an’da “Rızık korkusuyla çocuk-
larınızı öldürmeyin” şeklinde Allah 
bu konuyu neden anlatır. Çünkü 
adam bedevi ve çölde yaşıyor. Bu 
adam için tek problem aç kalma-
maktır. Aç kalmamak için iki seçe-
neği var. Yağmaya karşı savaşacak 

erkek adam lâzım. Onu göz önüne 
alıyor. Birde namus meselesi.”

Arap toplumlarının itaatkâr bir 
toplum olmadıklarını ve kabileler 
arasında alınan bir karara uymayan-
ların çıkabildiğini anlatan Turhan, 
Kur’an’da itaat vurgusunun cahili-
yede yönetim algısına getirilmiş bel-
ki de en önemli ilkelerden bir tanesi 
olduğunu; Efendimiz’den sonra ce-
remeyi Hz. Ebubekir’in çektiğini ve 
zekat vermeyenlerle mücadelesinin 
temel saikinin ise itaat meselesi ol-
duğunu söyledi. 

Ahmet Keleşoğlu Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen sohbet, 
Iraklı Ahmet Azad Ali’nin okuduğu 
Kur’an-ı Kerim ve dernek adına te-
şekkür plaketlerinin takdimiyle son 
buldu.  n HABER MERKEZİ 

Bangladeşli öğrenciler Ilgın’ı ziyaret etti



Beyşehir’de meydana gelen 
iki ayrı trafik kazasında 14 kişi 
yaralandı. İki otomobilin çarpış-
ması sonucu meydana gelen ilk 
kazada 9 kişi yaralandı. Kaza, 
Beyşehir-Isparta karayolunun 
12. kilometresinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Mustafa K.’nın kullandığı 42 
BLE 10 plakalı otomobil, Sa-
dıkhacı Mahallesi yol ayrımında 
Yunus D.’nin kullandığı 06 AEY 
594 plakalı otomobile çarpıştı. 
Kazada, her iki aracın sürücüsü 
ile otomobillerde bulunan 7 kişi 
yaralandı. Yaralılar, adrese sevk 
edilen ambulanslarla kaldırıl-
dıkları Beyşehir Devlet Has-
tanesinde tedavi altına alındı. 
Yaralıların hayati tehlikesinin 
bulunmadığı öğrenildi. 

Beyşehir’de meydana gelen 

diğer kazada ise 5 kişi yaralandı. 
Kaza, Yeni Mahalle Yeni Eren-
ler Caddesinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Mustafa 
S. yönetimindeki 42 BKZ 76 
plakalı otomobil, Ahmet Ş.‘nin 
kullandığı 34 TE 5793 plakalı 
otomobille çarpıştı. Kazada her 
iki otomobilin sürücüsü ile 34 
TE 5793 plakalı otomobilde yol-
cu olarak bulunan Emre (14), 
Mehmet (41) ve Hanım G. (18) 
yaralandı. Yaralılar adrese sevk 
edilen ambulanslarla kaldırıl-
dıkları Beyşehir Devlet Has-
tanesinde tedavi altına alındı. 
Kaza sonrası büyük çapta hasar 
gören araçlar çekici yardımıyla 
bulundukları yerden kaldırıldı. 
Her iki kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. 
n İHA
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Cami inşaatından demir çalan şüpheliler kaçamadı 
Konya’da gece saatlerinde cami inşaatın-

dan demir çaldığı iddia edilen 2 şüpheli kaçtık-
ları sırada sanayi bölgesinde polis ekiplerince 
yakalandı. Olay, Selçuklu ilçesi Buhara Mahal-
lesi’ndeki bir cami inşaatında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Buhara Mahallesi’ndeki 
bir cami inşaatından hırsızlık yapıldığı ve be-
yaz bir hafif ticari aracın aracın sanayi bölge-
sine doğru gittiği ihbarı üzerine Asayiş Şube 
Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 
aracı yakalamak için çalışma başlattı. Araştır-
malarına devam eden ekipler, Fatih Mahallesi 
Eski Sanayi Bölgesinde şüphelilerin bulundu-
ğu aracı fark ederek aracı durdurdu. Araçta 
bulunan M.A. ve M.E. gözaltına alındı. 2 şahıs 
Konya Numune Hastanesinde sağlık kontro-
lünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak 
üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. 
Şüphelilerin ilk ifadesinde, “Paraya ihtiyacımız 
olduğu için çaldık” dedikleri öğrenildi. Hafif 
ticari araç ise içerisindeki inşaat demirleriyle 
birlikte otoparka çekildi.
n İHA

Beyşehir’de jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirildi. İstanbul’da öldürülen Helin 
Palandöken’in katil zanlılarının da cinayette kullandıkları tüfeği internet üzerinden aynı kişiden satın aldıkları ortaya çıktı

Katile tüfeği satan
şahıs yakalandı!

Ilgın’da polisten kaçan ehliyet-
siz sürücü, yaklaşık 100 kilometre 
süren kovalamaca sonunda şehir 
merkezi girişinde yol kapatılarak 
yakalandı. Sürücü, neden kaçtığını 
soran polislere, “Hastaneye gidi-
yordum, sizi görmedim. Görseydim 
dururdum” diye cevap verdi. 

Olay, gece saatlerinde merkez 
Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi 
İstanbul Çevre Yolu Caddesinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 

göre, Konya’nın Ilgın ilçesinde dev-
riye gezen polis ekipleri, durumun-
dan şüphelendiği 42 NS 665 plakalı 
araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Sü-
rücünün dur ihtarına uymayarak 
kaçmasıyla başlaması üzerine ko-
valamaca başladı. Polisle sürücü 
arasında Konya Afyonkarahisar Ka-
rayolu güzergahında yaşanan kova-
lamaca, Ilgın ve Kadınhanı ilçeleri 
ile Ladik Mahallesi istikametinden 
Konya kent merkezi girişine kadar 

devam etti. Yaklaşık 100 kilomet-
re süren kovalamacanın ardından 
araç, kent girişi kampüs önündeki 
uygulama noktasında trafik akışı 
kesilerek yolun kapanmasıyla ya-
kalandı. 

Araçtan indirilerek etkisiz hale 
getirilen sürücü M.Ç. ile yanında 
bulunan M.K.’nin üzerinde ve araç-
ta arama yapıldı. 2 şahsın gözaltına 
alınmasının ardından sürücünün 
ekip aracına bindirildiği sırada, 

“Hastaneye gidiyordum. Vatan ha-
ini miyiz? Hepinizi şikayet ederim” 
demesi dikkat çekti. Ehliyetsiz araç 
kullandığı için ekiplerden kaçan sü-
rücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geç-
mek, dur ihtarına uymamak, trafiği 
tehlikeye düşürmekten yaklaşık 5 
bin lira idari para cezası kesilirken, 
araç da trafikten men edildi. Sürü-
cü M.Ç. ile M.K. işlemlerin ardından 
ifadesi alınmak üzere polis merke-
zine götürüldü.  n İHA

İstanbul’da 23 Ekim 2017 tari-
hinde meydana gelen ve lise öğren-
cisi Helin Palandöken’in cinayete 
kurban gitmesinde kullanılan yasa 
dışı üretim olan ruhsatsız şarjör-
lü ve tabanca kabzalı av tüfeğini 
internetten katile satan şüpheli, 
Konya’nın Beyşehir ilçesinde jan-
darmanın düzenlediği operasyonla 
yakalandı. Şüphelinin cephanelik 
gibi aracından cinayette kullanılan 
tüfeğin bir benzerinin de çıktığı ve 
satışa hazır halde olduğu iddia edil-
di. 

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 
Ekim 2017 tarihinde İstanbul’un 
Pendik ilçesinde lise öğrencisi Helin 
Palandöken’i öldüren ve müebbet 
hapse mahkum olan platonik aşkı 
Mustafa Yetgin tarafından öldürül-
mesi olayında kullanılan şarjörlü 
ruhsatsız av tüfeğini internetten 
sattığı belirlendikten sonra hakkın-
da 2521 sayılı kanuna muhalefet-
ten yasal işlem başlatılan ve idari 
para cezası uygulanıp ifadesi alın-

dıktan sonra serbest bırakılan M.
B.’yi Beyşehir ilçesinde takibe aldı. 
Benzeri olayların yaşanmaması için 
çalışmalarını yürüten jandarma, 
M.B.’nin yine söz konusu cinayet-
te kullanılan şarjörlü ruhsatsız av 
tüfeğinin bir benzeri ile birlikte çok 
sayıda ruhsatsız av tüfeğin satışı-
nı yapmaya hazırlandığı bilgisine 
ulaştı. Çalışma başlatan jandarma 
ekipleri, şüphelinin kullandığı kam-

yoneti seyir halindeyken Beyşehir 
ilçesinde durdurdu. 

CİNAYETTE KULLANILAN SATIŞA 
HAZIR TÜFEĞİN BENZERİ ELE 

GEÇİRİLDİ 
Ruhsatsız av tüfeği sevki yapı-

lacağı ihbar edilen araçta savcılık 
kararı ile yapılan aramada, jan-
darma tarafından araç içerisinde 
silah pazarlaması için özel olarak 
imal edildiği anlaşılan özel raflara 

yerleştirilmiş vaziyette, yasa dışı 
üretim olan 40 tabanca kabzalı 
pompalı ruhsatsız av tüfeği, 2 adet 
tabanca kabzalı çift kırma ruhsatsız 
av tüfeği, 2 adet tabanca kabza-
lı süperpoze ruhsatsız av tüfeği, 1 
adet tek kırma av tüfeği, 19 adet 
yiv/set açılmış tabanca namlusu ele 
geçirildi. 

Jandarma ekipleri, Helin cina-
yetinde kullanılan silahın bir ben-
zeri olan 1 adet şarjörlü ruhsatsız 
av tüfeği ile birlikte çok sayıda av 
tüfeği parçası da ele geçirdi. Şüphe-
linin ikametgahı ile eklentilerinde 
de savcılık kararı ile arama gerçek-
leştirildiği ancak herhangi bir suç 
ya da suç unsuruna rastlanmadığı 
öğrenildi. 

Ruhsatsız av tüfeklerinin in-
ternet yoluyla ya da il il Türkiye’yi 
gezerek pazarlamasını yaptığı öne 
sürülen şüpheliye ait araçta ele ge-
çirilen yasa dışı silahlara el konu-
lurken, şüpheli M.B. hakkında yasal 
işlem başlatıldı.
n İHA

Beyşehir’de iki ayrı 
kazada 14 kişi yaralandı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
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Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 
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• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY

Yakalamak için 100 kilometre kovaladılar 
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Bebeği hastaneye götürürken şarampole yuvarlandılar
Karaman’a 6 aylık bebeklerini sağlık kontro-

lüne getiren ailenin içinde bulunduğu otomobil 
kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 
bebeğin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde Karaman-Mersin Kara-
yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Alı-
nan bilgiye göre, eşi ve kayınvalidesi ile birlikte 6 
aylık oğlunu rutin sağlık kontrolüne getirmek için 
Mersin’in Mut ilçesinden Karaman’a gelmek için 
yola çıkan Zafer Aydın’ın kullandığı 33 ABV 115 
plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şaram-
pole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralanmazken, 
eşi Emine Aydın ve kayınvalidesi Havva Yılmaz 
ile 6 aylık bebek Ali Eymen yaralandı. Kazayı ha-
ber alarak olay yerine gelen bebeğin Karaman 
Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru 
dayısı Uğur Yılmaz ise ambulanstaki ablası ve 
annesini sakinleştirdi. Yaralılar kaza yerine gelen 
ambulansla Karaman Devlet hastanesine kaldı-
rılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da FETÖ/PDY silahlı te-
rör örgütü TSK yapılanmasına yöne-
lik gerçekleştirilen operasyonda, 15 
Temmuz darbe girişimi sonrasında 
Harp Okullarından ihraç edilen, an-
kesörlü telefonlardan ardışık olarak 
arandıkları tespit edilen 10 şüphe-
linden 9’u gözaltına alındı. 

Operasyon, sabah saatlerin-
de gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye 
göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcı-
lığınca yürütülmekte olan Fethullah-
çı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapı-
lanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör 
Örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
yapılanması soruşturması kapsa-
mında, Aksaray’daki ankesörlü tele-

fonlardan ardışık olarak arandıkları 
tespit edilen 10 şüpheliye yönelik 
operasyon düzenlendi. 

Aksaray nüfusuna kayıtlı olan 
ve 15 Temmuz 2016 tarihinde ya-
şanan darbe girişimin ardından öğ-
renim gördükleri Harp Okulların-
dan ihraç edilen, halen Aksaray’da 
ikamet eden 10 şahsı yakalamaya 
yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı 
olarak gerçekleştirilen operasyonda 
9 zanlı gözaltına alındı. Firari olan 
1 şüpheliyi de yakalama çalışmaları 
ise devam ediyor. Yakalanan 9 şa-
hıs hastanede sağlık kontrolünden 
geçirilmelerinin ardından İl Emniyet 
Müdürlüğüne götürüldü.  n İHA

Direksiyon hakimiyetini
kaybedip TIR’la çarpıştı

Uyuşturucu satan 
1 zanlı tutuklandı

Polis yolcu otobüsünde 
kaçak silah ele geçirdi

Kulu’da TIR ile otomobilin çar-
pışması sonucu meydana gelen tra-
fik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, 
akşam saatlerinde Soğukkuyu Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, A.T. (61) idaresindeki 
06 FJ 7877 plakalı otomobil, sürü-
cünün kumlu yolda direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu ismi 
öğrenilemeyen sürücünün kullandı-
ğı 06 DSC 83 plakalı TIR’la çarpıştı. 

Kazada otomobil sürücüsü A.T. 
ile araçta bulunan H.T. (44), M.T. 
(70), Ü.A. (38) ve M.A. (62) yaralan-
dı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 
ambulanslarla Kulu Devlet Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Yaralılardan Ü.A.’nın vücu-
dundaki kırıklar nedeniyle Konya’ya 
sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Konya’da motosikletiyle seyir halindeyken durdurulup darp edildikten sonra 10 yerinden bıçaklanan 65 yaşındaki 
kişinin öldürülmesine ilişkin davanın 2 sanığına, olay anını kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri seyrettirildi

Sanıklara cinayet anının
görüntüleri izletildi

Birlikte alkol aldıkları Hasan 
Şengönül’ü çıkan kavgada dö-
vüp, 15 yerinden bıçaklayarak öl-
düren Mustafa Tosun (21) ve Bay-
ram K.’nin (23) yargılanmalarına 
Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde devam edildi. Duruşmada, 
cinayet anının görüntüleri izletilen 
sanıklardan Mustafa Tosun, “Onu 
bıçaklayan görüntülerdeki kişi be-
nim. Bayram bizi ayırmaya çalıştı” 
dedi. Heyet, savunmaların ardın-
dan Mustafa Tosun’un tutukluluk 
halinin devamına, Bayram K.’nin 
ise tahliyesine karar verdi.

Olay, geçen yıl 22 Şubat tari-
hinde merkez Selçuklu ilçesi Hoca 
Cihan Tekke Caddesi’nde meydana 
geldi. Boş bir evde alkol alan Mus-
tafa Tosun, Bayram K. ve Hasan 
Şengönül arasında tartışma çık-
tı. Tartışmanın büyümesi üzerine 
Tosun ve Bayram K., Şengönül’ü 
dövdü. Şengönül, 42 DLJ 09 plaka-
lı motosikleti ile kaçmaya başladı. 
Peşinden giden iki arkadaş, Şengö-
nül’ü cadde üzerinde yakalayıp, 15 
yerinden bıçakladı. Ellerindeki bı-
çakla çevre sakinlerini yaklaştırma-
yan şüpheliler, uzun süre Şengö-
nül’ün başında bekledi.

İhbar üzerine olay yerine çok 
sayıda polis ve sağlık ekibi sevk 
edildi. Polisi görünce kaçan şüphe-
lilerden Mustafa Tosun, suç aleti 
bıçakla olay yerinde, Bayram K. ise 
evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Durumu ağır olan Hasan Şen-
gönül, ambulansla Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Şengönül, burada yapılan tüm mü-
dahalelere karşın kurtarılamadı.

İYİ POZ VEREYİM Mİ?
Suçlarını itiraf eden şüpheli-

lerden Mustafa Tosun’un yapılan 
alkol testinde 3,50 promil, Bayram 
K.’nın ise 0,81 promil alkollü oldu-
ğu belirlendi. Bayram K. kendisini 
görüntüleyen basın mensuplarına, 
gülerek, “İyi poz vereyim mi?” diye 
konuştu.

TACİZ İDDİASI
O dönem askerden izne ge-

len Mustafa Tosun ve Bayram K., 
ifadelerinde öldürdükleri Şengö-
nül’ün kendilerini öpmek istediğini, 
bu nedenle bıçakladıklarını söyledi. 

İki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme-
ce tutuklandı.

YARGILANMALARINA DEVAM 
EDİLDİ

Mustafa Tosun ve Bayram 
K. hakkında Konya 3’üncü Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam 
öldürme’ suçundan dava açıldı. İki 
sanığın yargılanmasına devam 

edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar 
ve avukatları katıldı. Mahkeme he-
yeti, sanıklara cinayet anını göste-
ren güvenlik kamera görüntülerini 
izlettirdi. Görüntülerini izleyen şüp-
helilerden Mustafa Tosun, “Hasan 
Şengönül’ü ben bıçakladım. Olay 
anında Bayram’da bıçak vardı, an-
cak o bıçağı kullanmadı. Bayram 

bizi ayırmaya çalıştı. Pişmanım” 
dedi.

Sanık Bayram K. ise “Ben bı-
çakla vurmadım. Daha çok ayır-
maya çalıştım. Olay esnasında ya-
nımda bıçak vardı, ama ben bıçak 
kullanmadım. Olay yerinden gi-
derken apartmandaki vatandaşla-
rın bana bağırması üzerine bıçağı 
onlara gösterdim. Tahliyemi talep 
ediyorum” diye konuştu.

Sanık avukatı ise Hasan Şengö-
nül’ün sanıkları taciz ettikten sonra 
evine gittiğini, bir süre sonra tekrar 
geri gelerek Mustafa Tosun ve Bay-
ram K.’ye küfrettiğini, olayın bun-
dan sonra meydana geldiğini ileri 
sürdü. Mahkeme heyeti, savunma-
ların ardından Bayram K.’nin tah-
liyesine, Mustafa Tosun’un ise 
tutukluluk halinin devamına karar 
verdi. Duruşma ertelendi.
n DHA

Karaman’da uyuşturucu sattığı 
ileri sürülen 1 şüpheli, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. Edinilen 
bilgiye göre, Karaman İl Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu 
ile Mücadele Şubesi ekipleri, S.N 
isimli bir şahsın uyuşturucu sattığı 
yönünde ihbar alması üzerine ça-
lışma başlattı. Ekipler takibe aldık-
ları şüpheliyi otomobiliyle gider-

ken yakaladı. Araçta arama yapan 
ekipler bir miktar uyuşturucu ele 
geçirdi. Mahkeme kararıyla şahsın 
evinde de arama yapan ekipler, 
burada da 160 adet uyuşturucu 
hap ile 20 gram esrar buldu. Em-
niyetteki işlemlerin ardından adli-
yeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak 
Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine 
kondu.  n İHA

Ereğli’de polisin durdurduğu 
yolcu otobüsünde yapılan ara-
mada 20 adet ruhsatsız tabanca 
ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, 
polis ekipleri yol kontrolü sırasın-
da Konya’dan Adana istikametine 
seyir halinde olan 33 BFJ 40 pla-
kalı bir yolcu otobüsünü durdurdu. 

Otobüste kimlik kontrolü sırasın-
da durumu ve hareketleri şüphe 
uyandıran M.S. isimli yolcuya ait 
2 adet valizde polis ekipleri arama 
yaptı. Yapılan aramada 20 adet ka-
çak tabanca ele geçirildi. M.S. polis 
ekiplerince gözaltına alındı.
n İHA

Aksaray’da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
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  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler
0531 710 88 76
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Yönetim Kurulu Üyemiz Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 Abdil ERDAL’ın annesi

Zeynep ERDAL’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

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

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 886832    www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki departmanlara 
personel alınacaktır.

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

2- TORNA FREZE OPERATÖRLERİ

3- MONTAJ ELEMANLARI

4- VASIFSIZ ELEMANLAR  (18-40 YAŞ ARASI)

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

Karaman'ın Ermenek ilçesine 
bağlı Aşağıçağlar köyü sakinleri, 
köylerine haftada bir iki kez ge-
len seyyar balıkçının geleceğini, 
meydanda saatler öncesinden 
adeta balık nöbeti tutmaya baş-
layan sokak kedilerinden haber 
alıyor.

Ermenek merkeze 20 kilo-
metre mesafedeki 150 hanelik 
köye, haftada bir ya da iki kez 
gelen seyyar balıkçının yolunu,  
insanlar kadar köyde yaşayan 
sokak kedileri de gözlüyor.  Ba-
lıkçının geleceği gün, saatler ön-
cesinden meydanda toplanmaya 
başlayan kediler, oluşturduğu 
görüntüyle köy halkı için o gün 
köylerine balıkçının geleceğini 
anlıyor. Seyyar balıkçı Nail Ya-
tır'ın köye gelmesiyle aracının 
etrafını saran kediler, Yatır'ın ik-
ram ettiği balıklarla kendilerine 
ziyafet çekiyor. 

Kedilerin en iyi müşterileri 
olduğunu belirten balıkçı Nail 
Yatır, "Kediler bize alışkın. Baş 
müşterilerimiz. Biz gelmeden 
köy meydanına toplanıyorlar-

mış. Biz de balık vererek karın-
larını doyuruyoruz. Her hafta 
geliyorum." dedi.

Köylülerden Süleyman Ballı 
da balıkçı gelmeden saatler önce 
meydanda dikkati çeken bir ha-
reketlilik yaşandığını dile getire-
rek, şunları söyledi: "Köye balıkçı 
geleceğini kedilerden anlıyoruz. 

Buraya toplanmaya başladıkla-
rında biliyoruz ki kesin balıkçı 
gelecek. Bu durum aylardır böy-
le devam ediyor. Hiç yanılmayız. 
Balıkçının geleceğini sanki çok 
uzaktan anlıyorlar. Herhalde 
balıkçının kokusunu alıyorlar. 
Bekliyorlar, verilen balıkla karın-
larını doyurup gidiyorlar."  n AA

Çağımızda yaşadığı-
mız en önemli sorunlar-
dan birisi hiç kuşkusuz 
çevre sorunudur. Bu 
mesele, insan ve toplum 
hayatını ciddi mana-
da tehdit eden salt bir 
ülke problemi olmayıp, 
global manada bir dün-
ya sorunudur. Dünya 
kurulduğundan beri 
böylesine yüksek bo-
yutlarda bir çevre sorunu görülmemiş 
ve yaşanmamıştır. Çevre probleminin 
merkezinde ve temelinde insan unsu-
ru yer almaktadır. Çevrenin korunması 
ve kirlenen çevrenin eski haline dönüş-
türülmesi insanın elindedir ve gelecek 
kuşaklara yaşanabilir iyi bir çevre bırak-
maya çalışmak herkes için dinî ve millî 
bir vecibedir. Çevre konusunda İslâm, 
öncelikli olarak yaşadığımız çevrenin 
korunmasını ve tahrip edilmemesini 
öngörmektedir. Çevre kelimesi; yaşa-
dığımız alan, içinde hayatımızı sürdür-
düğümüz bölge olarak tanımlanabilir. 
Zaten önemli olan çevrenin tanımı 
değil, onu nasıl tuttuğumuz, ona nasıl 
davrandığımızdır.  Hepimizin yaşam 
sürdüğü, bulunduğu belli bölgeler var-
dır. Zamanımızın büyük bir bölümünü 
evde, okulda veya iş yerimizde geçiri-
riz. Ancak çevreyi temiz tutmak ifade-
sinden kasıt, sadece bu alanları temiz 
tutmak değildir.  Buradaki çevre kavra-
mı genel anlama sahiptir ve tüm dün-
yayı hatta evreni kapsar.    Atalarımızın 
meşhur bir sözü vardır: ‘’Aslan yattığı 
yerden belli olur.’’ Genel anlamda kişi-
liğimiz nasılsa çevremiz öyle olur.  Ya 
da çevremiz nasılsa, yaşadığımız alan 
nasılsa o da kişiliğimizin nasıl olduğu-

nu yansıtır. Çevre kirliliği 
sadece bir insanın nasıl 
bir kişiliğe sahip oldu-
ğunu bildirmez elbette. 
Çevre kirliliğinin ortaya 
çıkardığı birçok olumsuz 
sonuç vardır.  Bu olum-
suz sonuçları en kötüsü 
ise sağlık problemleridir. 
Kirli bir çevrede sağlık 
problemleri daha çok 
yaşanmaktadır. Mik-

ropların daima kirli bölgelerde yaşar 
ve insanların hastalanmasına sebep 
olurlar. Çevre temizliğinin dinimizdeki 
yeri de önemlidir.  Dinimiz her zaman 
temizliği emretmiş, kirlilikten uzak dur-
mamızı tavsiye etmiştir.    Daha sağ-
lıklı bir hayat istiyorsak çevremizi temiz 
tutmalıyız. Çevreyi hiç kirletmezsek, 
zaten temizlememize de çok gerek 
kalmayacaktır.  Çevre insanların ve 
diğer canlıların yaşamları boyunca iliş-
kilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak 
etkileşim içinde bulundukları, fiziki, 
biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel 
ortam. Yani kısaca canlı varlıkları etki-
leyen dış tesirlerin tümüne çevre denir. 
Çevre geleceğimiz icin çok önemli kat-
kılarda bulunur. Eğer çevremizi kontrol 
altında tutamazsak, bu bizim için ilerde 
pişman olunacak bir duruma gelir. 
Yaşam ve çevre birbirlerine bağlı iki 
önemli yaşam çerçevesidir.Çöpleri, 
çöp poşetinin ağzını sıkıca bağladıktan 
sonra çöp kutusuna atmalıyız.Yere tü-
kürmemeliyiz.Ormanları korumalıyız.
Ağaçlara zarar vermemeliyiz.Çimlerin 
üzerinde ateş yakmamalıyız.Hayvan-
lara zarar vermekten kaçınmalıyız. 
Denizleri kirletmemeliyiz. Evcil hay-
vanlarımızın atıklarını temizlemeliyiz. 

Çevremizi sahiplenmeli, değerini ve 
önemini çocuklarımıza öğretmeli, bü-
yüklerimize de anlatmalıyız. Enerji ta-
sarrufu kullanmalıyız. Pis suları sokağa 
dökmemeliyiz. Biten Pilleri pil kutusu-
na atmalıyız. Piknikten sonra ateşimizi 
söndürmeliyiz ve asla yerde çop bırak-
mamalıyız. Kağıt,teneke,cam,pil gibi 
geri dönüşümü olan maddeleri geri 
dönüşüm kutularına atmalıyız. Böyle-
ce çevremizi temiz tutmuş oluruz. Bu 
haftaki yazımı şu slogon ile bitirmek 
istiyorum, Temiz çevre güzel ve sağlıklı 
yaşam demektir.Cenâb-ı Hak, çevre-
mizdeki her şeyi insanoğlunun istifa-
desine arz ettiğini haber verir. Bunların 
şükrünü hakkıyla edâ edebilmek için 
çevremize emanet ve mesuliyet şuuru 
ile yaklaşmamız gerekir. Çevrenin hor 
kullanılması, tahrip ve israf edilmesi; 
zararı yine kendimize dönecek olan bir 
nankörlüktür.

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:
“Allah’ın buyruklarını umursama-

yan şu insanların yaptığı hatalar yü-
zünden karada ve denizde fesat ortaya 
çıktı, nizam bozuldu. Doğru yola ve 
isabetli tutuma dönsünler diye Allah, 
yaptıklarının bazı kötü neticelerini onla-
ra tattırır.” (Rûm, 41) Hâlbuki Cenâb-ı 
Hak: “Göğü Allah yükseltti ve mizanı 
O koydu, sakın dengeyi bozmayınız!” 
buyurur. (Rahmân, 7-8) Bu ilâhî emri 
dinlemeyen insanlar neticede zararı 
kendileri çekerler. İslâm dininin tebliğ-
cisi ve en büyük çevreci olan Hz. Mu-
hammed (sav) de, fiilî olarak hayatının 
her safhasında çevrecilikle ilgili müs-
pet faaliyetler içerisinde bulunmuştur. 
Çevre ile ilgili hadislerin kökeninde çev-
reye karşı duyarlılık, çevreyi koruma ve 
çevre bilinci yer almaktadır.

ÇEVREYİ TEMİZ TUTMAK

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Balıkçının geleceğini kediler haber veriyor

Kamuoyunda “İmar Barışı” ola-
rak adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi 
başvuru süresinin 2 ay uzatılmasına 
ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi 
Gazete’de yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
uygulamaya konulan “İmar Barışı” 
düzenlemesinde başvuru süresi-
nin 31 Aralık’a kadar uzatılmasına 
ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Res-
mi Gazete’de yayımlandı. Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan imzasıyla yayımlanan karar 
ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce 
yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve 
eklerine aykırı yapılar için Yapı Ka-
yıt Belgesi başvuru süresi 31 Aralık 
2018’e kadar uzatıldı.

Söz konusu karar 3194 sayı-
lı İmar Kanunu’nun geçici 16’ncı 
maddesi gereğince verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
vatandaşların devletle ihtilaflı duru-

munun ortadan kaldırılması, imara 
aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine 
aykırı yapıların kayıt altına alınması 
yoluyla bu yapılara yasallık kazan-
dırılması hedefiyle hayata geçirilen 
İmar Barışı’nda 8 Haziran’da başla-
yan başvurular bugün sona erecekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, 27 Ekim tarihi itibarıyla yak-
laşık 8 milyon 150 bin kişinin “İmar 
Barışı” için başvuruda bulunduğunu 

bildirmişti.
BAŞVURU 8 MİLYONU 

8 MİLYONU GEÇTİ 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığın-

ca uygulamaya konulan İmar Barışı 
düzenlemesinde Yapı Kayıt Belgesi 
için başvuranların sayısı 8 milyon 
446 bin 103’e ulaştı, vatandaşlarca 
5 milyar 259 milyon 361 bin 327 lira 
ödeme yapıldı.
n AA

İmar Barışı’nda başvuru süresi uzatıldı
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Irak’a sattık, Çin’den aldık!
Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) Konya Bölge Müdürü Ad-
nan Bedlek, Dış Ticaret İstatis-
tiklerinden “Konya İli Dış Tica-
reti, 2018 Eylül” konusunda bilgi 
verdi. Bedlek yaptığı açıklamada, 
2018 Eylül ayı geçici sonuçları-
na göre; 2018 Eylül ayı itibarıy-
la Konya’da 147,8 milyon dolar 
değerinde ihracat gerçekleştiği-
ni söyledi. Bedlek bu rakamlara 
göre, ihracat değerinin bir önceki 
yılın aynı ayına göre (109,7 mil-
yon dolar) yüzde 34,8 artış gös-
terdiğini söyledi. “2018 Eylül ayı 
itibarıyla Konya’da 77,7 milyon 
dolar değerinde ithalat gerçek-
leştirildi” diyen Bedlek, “İthalat 
değeri bir önceki yılın aynı ayı-
na göre (75,5 milyon dolar) yüz-
de 2,9 artış gösterdi. Ülkemizde 
ihracat 2018 yılı Eylül ayında, 
2017 yılının aynı ayına göre yüz-
de 22,4 artarak 14 milyar 456 
milyon dolar, ithalat yüzde 18,3 
azalarak 16 milyar 326 milyon 
dolar olarak gerçekleşti” dedi. 

EN FAZLA İHRACAT IRAK’A 
TÜİK Konya Bölge Müdürü 

Adnan Bedlek’in yaptığı açıkla-
maya göre; Konya’da 2018 Eylül 
ayında en fazla ihracat 24,5 mil-
yon dolar ile Irak’a gerçekleştiril-
di. Bu ülkeyi 9,6 milyon dolar ile 
Almanya ve 8,9 milyon dolar ile 
İtalya izledi. 2017 Eylül ayında 
ise en fazla ihracat 15,6 milyon 
dolar ile yine Irak’a yapılmıştı. 
Türkiye’de; Almanya’ya yapılan 
ihracat 2018 Eylül ayında 1 mil-
yar 421 milyon dolar olurken, bu 
ülkeyi sırasıyla 1 milyar 56 mil-
yon dolar ile Birleşik Krallık, 816 

milyon dolar ile İtalya ve 719 
milyon dolar ile Irak takip etti.

EN FAZLA İTHALAT ÇİN’DEN!
2018 Eylül ayında en faz-

la ithalat 17,4 milyon dolar ile 
Çin’den gerçekleştirildi. Bu ülke-
yi 9,9 milyon dolar ile Rusya Fe-
derasyonu ve 8,7 milyon dolar ile 
Brezilya izledi. 2017 Eylül ayın-
da ise en fazla ithalat 19,6 mil-
yon dolar ile Çin’den yapılmıştı. 
Türkiye’de; Rusya’dan yapılan 
ithalat, 2018 yılı Eylül ayında 1 
milyar 721 milyon dolar oldu. 
Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 510 
milyon dolar ile Çin, 1 milyar 
413 milyon dolar ile Almanya 
ve 1 milyar 107 milyon dolar ile 

ABD izledi. Konya ilinden yapılan 
ihracat içerisinde en büyük pay 
Motorlu kara taşıtlarının motor-
larıyla ilgili parça ve aksesuarla-
rına ait. 2018 Eylül ayında Kon-
ya’da yapılan ihracat içerisinde 
en büyük pay 16,3 milyon dolar 
değeri ile Motorlu kara taşıtla-
rının motorlarıyla ilgili parça ve 
aksesuarlarına ait. Bu değeri 9,7 
milyon dolar ile Gıda, içecek ve 
tütün işleyen makineler ile 9,66 
milyon dolar ile Demir-çelik dı-
şındaki ana metal sanayi izliyor. 
2017 Eylül ayında ise ihracat 
içerisindeki paylara bakıldığın-
da 17,6 milyon dolarlık değeri 
ile yine Motorlu kara taşıtlarının 

motorlarıyla ilgili parça ve akse-
suarları ilk sırada gelmekteydi. 
2018 Eylül ayında Konya’da ya-
pılan ithalat içerisindeki paylara 
bakıldığında 10,4 milyon dolarlık 
değeri ile Sığır, koyun, keçi, at, 
eşek, bardo, katır v.b. ilk sırada 
yer almaktadır. Bu değeri 7,7 
milyon dolar ile Rafine edilmiş 
petrol ürünleri, 7,1 milyon dolar 
ile Tahıl ve başka yerde sınıflan-
dırılmamış bitkisel ürünler izle-
mektedir. 2017 Eylül ayında ya-
pılan ithalat içerisinde en büyük 
pay 14,3 milyon dolarlık değeri 
ile Tahıl ve başka yerde sınıflan-
dırılmamış bitkisel ürünlere aitti. 
n EMİNE ÖZDEMİR

TARSİM’in yeni 
başkanı Hasan Özlü!

Tarım Sigortaları Havuzu’nun 
(TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Özlü oldu.

Tarım Sigortaları Havuzu 
(TARSİM) Yönetim Kurulu Başkan-
lığı görevini, Tarım ve Orman Ba-
kanlığı, Tarım Reformu Genel Mü-
dürü Hasan Özlü üstlendi. Başkan 
Yardımcılığı görevini ise Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nı temsilen Dr. 
Ahmet Genç sürdürmeye devam 
edecek.TARSİM Yönetim Kurulu 
Üyeleri şu şekilde;

İsmail Kemaloğlu - Tarım ve 
Orman Bakanlığı

Murat Kayacı - Hazine ve Mali-
ye Bakanlığı

Mehmet Akif Eroğlu - Türkiye 
Sigorta Birliği (TSB)

Dr. Mehmet Fethi Güven - Tür-
kiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)

Yusuf Cemil Satoğlu - Tarım Si-
gortaları Havuz İşletmesi Anonim 
Şirketi - Genel Müdür

HASAN ÖZLÜ KİMDİR?
Yüksek öğrenimini Erzurum 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi’nde tamamladı. 1983 yılında, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlı-
ğı’nda İşletme ve Bakım Mühendisi 

olarak göreve başladı. 1989-1991 
yılları arasında Amerika Birleşik 
Devletlerinde Utah State Üniver-
sitesi’nde Ekonomi dalında Master 
Programını tamamladı. DSİ Genel 
Müdürlüğünde Dış İlişkiler Müşa-
virliği, Daire Başkanlığı, 5. Dünya 
Su Forumu Koordinatörlüğü gö-
revlerinden sonra 2009 yılından 
itibaren Teftiş Kurulu Başkanlığı’n-
da Başmüfettiş olarak vazife yaptı. 
16 Mart 2017 tarihinde Tarım ve 
Orman Bakanlığına Müsteşar Yar-
dımcısı V. olarak, 18.08.2018 tarihli 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
Tarım Reformu Genel Müdürü ola-
rak atandı.  n HABER MERKEZİ

KOP kapsamında Gembos Havzası’ndan ve Yukarı Göksu Havzası’ndan Akdeniz’e boşa akan sulara yeni rota çiziliyor. Suya çizilen bu yeni rota ile Konya Ova-
sı’nda tarım arazilerine hayat, milyonlarca insana memba kalitesinde içme ve kullanma suyu sağlanırken, yer altı sularının beslenmesine de katkı sağlanıyor

Ova’ya iki rotayla can suyu
Devlet Su İşleri Genel Müdür-

lüğü GAP’tan sonra Türkiye’nin en 
büyük sulama projesi olan Konya 
Ovaları Projesi (KOP) ile Akdeniz’e 
boşa akıp giden suya yeni bir rota 
çiziyor.  Türkiye ortalamasının ya-
rısı kadar yağış alan Konya Kapalı 
Havzası’nda, suya çizilen bu yeni 
rota ile tarım arazilerine hayat, mil-
yonlarca insana memba kalitesinde 
içme ve kullanma suyu sağlanırken, 
yer altı sularının beslenmesine de 
katkı sağlanıyor.  DSİ de suyun bu 
mavi yolculuğunda attığı her yeni 
adımla ülke insanına ve tarıma yap-
tığı katkının bilinciyle haklı bir gurur 
yaşıyor. 2023 yılında tamamlanma-
sı planlanan bu projeler demetinde 
suya ana hatlarıyla iki rota çizildi.
İLK ROTA: GEMBOS HAVZASINDAN 

KONYA OVASI’NA
İlk olarak, Gembos Havzasının 

Akdeniz’e akan sularının bir kısmı 
Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu 
Barajında toplanıyor ve Konya Ka-
palı Havzasına yönlendiriliyor.  3,5 
km’si tünel 15,8 km’lik derivasyon 
kanalı ile Beyşehir Gölü’ne aktarılan 
su, Beyşehir Gölü’nden 68,5 km bo-
yunca uzanan BSA Kanalı ile Suğla 
Depolamasına, buradan Mavi Boğaz 
Kanyonu’na, oradan da Apa Barajı-
na ulaşıyor. Apa Barajında depola-
nan su, Apa Alemdar iletim hattı ile 
Alemdar Regülatörüne aktarılıyor. 
Suyun bu mavi yolculuğu sırasında 
izlediği yol yaklaşık 160 kilometre. 
Bu yolculuk sonucunda Çumra ve 
Seydişehir Ovalarındaki can kattığı 
tarım arazisi ise 968 bin 900 dekar.

İKİNCİ ROTA: YUKARI GÖKSU 
HAVZASINDAN KONYA OVASI’NA

Yukarı Göksu Havzasının Ak-
deniz’e akan sularından biri olan 
Eğiste Deresi üzerine bir gerdan-
lık takılarak derenin suları Bağbaşı 
Barajında depolanıyor. Yine Göksu 

Nehri üzerine inşa edilen Bozkır 
Barajı ve Ilıcapınar Deresi üzerine 
inşa edilen Afşar Barajının suları da 
Bağbaşı Barajına aktarılacak. Bağ-
başı Barajında toplanan sular 17 
km’lik Mavi Tünel yolculuğuyla 100 
milyon m3/yıllık kısmı el değmeden 
pınarlardan geldiği şekliyle 366 bin 
850 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi-
ne, oradan da Konya, Çumra ve İçe-
riçumra’ya içme ve kullanma suyu 
olarak, kalan 314 m3/yıllık kısmı ise 
Mavi HES ile enerjisi alındıktan son-
ra Mavi Regülatöre, oradan da 125 

km’lik Apa Hotamış İletim Kanalı-
na (AHİ) verilecek. AHİ kanalında 
kıvrıla kıvrıla ilerleyen su Hotamış 
Depolamasına ulaşacak ve yine top-
rağa can, Ova’ya bereket götürecek. 
Suyun bu mavi yolculuğu sırasında 
izlediği yol yaklaşık 166 km.

 “24 KM’LİK AFŞAR-HADİMİ 
TÜNELİ’NDE ÇALIŞMALAR 

DEVAM EDİYOR.”
Afşar ve Bağbaşı Barajları ara-

sındaki 24 km’lik kanal ve tüneller-
den oluşan derivasyon sistemi ile 
Afşar Barajında toplanan su ile Taş-
kent, Kongul ve Hadim Derelerinin 
akımlarını da Bağbaşı Barajına akta-
racak olan Afşar-Hadimi tünelinde 
çalışmaların devam ettiğini ve tünel 
açma makinesinin intikal ettiğini 
belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt 
Aydın, “Tünel açma makinesinin 
devreye girmesiyle çalışmalar daha 
da hızlanacak. Yıllık 414 milyon 
metreküp suyun Konya Ovasına ak-
tarılmasını sağlayacak sistemin sa-
cayaklarından biri olan Hadimi Tü-
neli’nin tamamlanmasıyla önemli 
bir dönemeç daha geçilmiş olacak.” 

dedi.
Bu projeler demeti sonunda, 

Türkiye’nin sulanabilir arazilerinin 
yüzde 13’ü olan 1 milyon 100 bin 
hektar tarım arazisine su ulaşaca-
ğını, Türkiye nüfusunun yüzde 4’ü 
olan 3 milyon insana içmesuyu sağ-
lanacağını ve yıllık 2,9 milyar kWh 
enerji üretileceğini belirten Genel 
Müdür AYDIN, “DSİ olarak son 
yıllarda modern sulama projelerini 
geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. 
Modern sulama ile tarımda sağla-
nan verim artışları,  üretim deseni-
nin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde 
doğrudan ve dolaylı artışa neden 
oluyor. 

Bu durum bir yandan kırsal 
kalkınmanın hedeflerinden olan 
yoksulluğun azaltılması amacına 
hizmet ediyor bir taraftan da yaşam 
standardını yükselttiği için göçü 
önlüyor. Bizler DSİ ailesi olarak Ül-
kemize kazandırdığımız her tesisle 
çalışma şevkimiz biraz daha artıyor, 
halkımıza ulaştırdığımız her damla 
suyun haklı gururunu yaşıyoruz” 
dedi.
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Büyükşehir’e Fransa’dan ‘İdeal Kent’ ödülü
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından Alaaddin-Adliye Raylı 
Sistem Hattı’nda Türkiye’de ilk 
kez uygulanan katanersiz tramvay 
çalışması, uluslararası arenada bir 
ödül daha kazandı. Konya Büyük-
şehir Belediyesi, Fransa’da dü-
zenlenen “Uluslararası İdealkent 
Ödülleri”nde “Konya Tarihi Kent 
Merkezinde Katanersiz Tramvay 
ile Kentsel ve Mimari Dokunun 
Korunması” projesiyle “Kentsel 
Koruma Ödülü”ne layık görüldü. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hayata geçirilen Ala-
addin-Adliye Raylı Sistem Hattı’n-
daki katanersiz tramvay projesi 
uluslararası bir ödüle daha layık 
görüldü. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
3. Uluslararası Kent Araştırmaları 
Kongresi kapsamında, şehirde ve 

şehir halkına pozitif katkı sunan 
proje ve uygulamalara verilen 
Uluslararası İdealkent Ödülleri’n-
de “Konya Tarihi Kent Merkezin-
de Katanersiz Tramvay ile Kentsel 
ve Mimari Dokunun Korunması” 
projesiyle “Kentsel Koruma Ödü-
lü”nün sahibi oldu. 

Fransa’nın Strazburg şehrin-
deki Avrupa Konseyi binasında 
gerçekleştirilen törende ödülü 
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölge-
sel Yönetimler Kongresi Başkan 
Yardımcısı Gaye Doğanoğlu’ndan 
alan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Mahmut Sami Şa-
hin, şehirlerin inşasında medeni-
yetlerin önemli bir yer tuttuğunu 
kaydederek, “Konya Büyükşehir 
Belediyesi olarak büyük İslam mu-
tasavvıfı Hz. Mevlana’nın türbesi 
civarından geçen tramvayların ses 

ve gürültüyle onun ruhaniyetini 
rahatsız etmemesi için tramvay 
sistemini katanersiz yaptık. Pro-
jemizi ödüle layık gören herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

AK Parti Yerel Yönetimler 
Başkan Yardımcısı Mahmut Ka-
çar, Uluslararası Adalet ve Eşitlik 
Konseyi (COJEP) Başkanı Ali Ge-
dikoğlu, Birleşmiş Kentler ve Ye-
rel Yönetimler Orta Doğu ve Batı 
Asya Bölge Teşkilatı Genel Sekre-
teri (UCLG-MEWA) Mehmet Du-
man ile Kent Araştırmaları Ensti-
tüsü Genel Sekreteri Yusuf Sunar 
ile Türkiye’den farklı şehirlerin 
belediye başkanları ve yöneticile-
rinin katıldığı törende 14 dalda 21 
ödül verildi. Ödüle layık görülen 
projeler, Avrupa Konseyi binasın-
da bir hafta boyunca sergilenecek.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesince yapılan 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi açıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, sadece alt ve üst yapı çalışması değil sağlık, eğitim gibi konulara da destek verdiklerini söyledi

Sağlıklı büyüme!
Selçuklu Belediyesi sağlık-

lı ve mutlu bir Selçuklu hedefine 
ulaşmak için sağlık alanındaki ya-
tırımlarına hız kesmeden devam 
ediyor. Bu kapsamda Şeyh Şamil 
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 
ve bölge halkının sağlık sorunla-
rının çözümüne önemli bir katkı 
sağlayacak olan 6 Nolu Aile Sağlığı 
Merkezi düzenlenen törenle açıldı. 
Açılış programına Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Meram Belediyesi Başkan Vekili 
Halit Bulut, Selçuklu Kaymakamı 
Ömer Hilmi Yamlı, Ak Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, Konya İl Sağlık Müdür Vekili 
Uz. Dr. Kerim Yeşildağ, Selçuklu 
Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa 
Avcıoğlu, belediye başkan yardım-
cıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve 
oda başkanlarının yanı sıra sağlık 
camiasından çok sayıda yönetici 
katıldı.

‘HER YAPILAN HİZMET 
VATANDAŞIMIZIN DAHA RAHAT 

ETMESİ İÇİNDİR’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı yapılan hizmet-
lerdeki temel hedefin Selçuklu’daki 
hizmet kalitesini artırmak olduğu-
na dikkat çekerek; “Bugün Selçuk-
lu Belediyesi olarak hizmet halka-
mıza bir yenisini daha ekliyoruz. 
AK Parti Belediyeciliği her yerde 
etkisini gösterdiği gibi Konya’da da 
hem Büyükşehir Belediyemiz hem 
merkez ilçe belediyelerimiz hem de 
diğer merkez dışındaki belediyele-
rimiz sürekli yatırım hizmetlerine 
devam ediyorlar. Biz de Selçuklu 
Belediyesi olarak her alanda yatı-
rım yapıyoruz ve insanımıza hiz-
met etme noktasında sürekli gayret 
içersindeyiz. Belediye olarak sade-
ce alt yapı, yol ve temizlik hizmeti 
yapmıyoruz bununla birlikte pek 
çok üst yapı hizmetini de yerine 
getiriyoruz. Bu yatırımlar içersinde 
eğitim, sağlık, sosyal, kültürel yatı-
rımları bunların hepsini belediyeler 
olarak vatandaşlarımızın hizmetine 
sunmak için gayret ediyoruz. Bu 
kapsamda sağlık alanında önemli 
bir yatırım olan 6 No’lu Aile Sağlığı 
Merkezimizin de açılışını yapmak 
için toplanmış bulunmaktayız. Bu-
rada yapılan yatırım her ne kadar 
Aile Sağlığı Merkezi olarak tanım-
lanıyor olsa da aynı zamanda po-
liklinik hizmeti de verebilecek bir 
merkez oldu. Buradaki merkez sa-
dece içinde bulunduğu mahallenin 
haricinde kendi bölgesine hizmet 
verebilecek büyüklükte bir tesis 
olarak kullanılacak.  Burada yapılan 
tesiste sayın Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın çok büyük emekleri 
var. Onun zamanında projelendiri-
lerek yapımına başlanmıştı bize de 
açılışını yapmak nasip oldu kendile-
rine emekleri için teşekkür etmek 
istiyorum.  Belediye hizmetleri nok-
tasında çıtayı düşürmeden devam 
ettirmeye çalışıyoruz. Bu çerçeve-
de eğitim, sosyal, kültürel alanlar-
da devam eden yatırımlarımız var 
bunları da inşallah bittiği zaman 
önümüzdeki sezona da yetiştirecek 

şekilde açılışını yapacağız. Bura-

da yapılan yatırımın mahallemiz, 

bölgemiz ve ilçemiz için hayırlı ol-

masını temenni ediyorum. Görev 
yapacak olan sağlık çalışanlarımıza 
da kolaylıklar diliyorum.” dedi.  
“SELÇUKLU, HAYAT STANDARDINI 

YÜKSELTİYOR”
Ülkemize ve şehre değer katan 

hizmetlere her gün yenilerinin ek-
lenmeye devam ettiğini ifade eden 
Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer,”Hemşehrilerimi-
zin hayat standardını daha ileriye 
taşımak adına art arda yeni açılışlar 
yapıyoruz. Özellikle sağlıkta yapı-
lan yatırımlarla gelişmiş ülke stan-
dardını zorlar hale geldik. Tüm bu 
hizmetler kendiliğinden ve kolayca 
oluvermiyor. Arka planda büyük bir 
emek ve gayret var. Milletimizden 
aldığımız emanetin bizlere yükle-
diği sorumluluğun farkındayız. Bu 
şuurla daha çok çalışarak Cumhuri-
yetimizin 100. yılında 2023 yılında 
Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden birisi yapmaya ka-
rarlıyız” dedi.

BAŞKAN ALTAY; “TÜRKİYE ARTIK 
ESKİ TÜRKİYE DEĞİL”

Türkiye’nin ekonomik alandaki 
bütün saldırılara karşı hızla gelişti-
ğine dikkat çeken Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Türkiye’nin kısa ve uzun va-
dede planlamasını iyi yapan, finans-
manını kendi çözen ve dünyaya ör-
nek işler yapan lider ülkelerden biri 
olduğunu söyledi. Sağlık alanında 
çok büyük yatırımların gerçekleşti-
ğini ifade eden Başkan Altay, eski 
ve yeni Türkiye’nin herkes tarafın-
dan çok rahatlıkla fark edildiğine 
vurgu yaparak şunları söyledi; “Aile 
sağlık ocağının yapıldığı bölge Sel-
çuklunun yapılaşma bakımından 
standartların üstünde en iyi bölge-
lerinden birisidir. Eski sağlık oca-
ğına baktığınız zaman yetersiz bir 
yapı olduğunu görüyoruz. Aslında 
burada eski ve yeni Türkiye’yi ra-
hatlıkla görebiliyorsunuz. Belediye-
lerimiz eğitimden sağlığa kadar her 
konuda yatırımlar yapıyorlar. Ma-

hallelerimizde hangi eksiklik varsa 
onu zamanında yapmaya özen gös-
teriyoruz. Dışarıdan bakıldığında 
Konya planlı gelişmesiyle, parkla-
rıyla, caddeleriyle, çeşitli tesisleriyle 
Türkiye’nin en güzel şehirlerinden 
birisi haline dönüştü. Bütün bunları 
gerçekleştirirken en büyük destek-
çimiz vatandaşlarımız. Her yapılan 
işte hemşehrilerimiz bizlere en bü-
yük desteği verdiler. Eski ve yeni 
Türkiye’de neler değişti? Cumhu-
riyetimizin 95. Yılında Türkiye çok 
önemli bir esere kavuştu. İstanbul 
hava alanımız bugün hizmete baş-
ladı. Gezi olaylarından hatırladığı-
mız en önemli olaylardan biriside, 
onların Türkiye’de yapılmakta olan 
en büyük projelerin yapılmamasını 
istemişlerdi. Türkiye’de birilerinin 
neye engel olmaya çalıştıklarını da 
çok rahatlıkla görebiliriz. Türkiye 
artık eski Türkiye değil. Türkiye 
çıktığı bu yolda planlamasını iyi ya-
pan, finansmanını kendi çözen ve 
dünyaya örnek işler yapan bir bü-
yük ülkedir. Ülkemiz hızla gelişiyor. 
Şehrimizde sağlık alanında açılan 
yatırımların ne kadar büyük ölçekli 
olduğunu görüyoruz. Bütün bunları 
yaparken bazı saldırılara uğruyo-
ruz. Ekonomik alandaki bütün zor-
lukları başarılı bir şekilde aşıyoruz. 
İhracatımız % 22 oranında arttı. Sa-
nayicimiz üretmeye devam ediyor. 
Türkiye’nin ekonomisi büyümeye 
devam ediyor. İnşallah geleceğin 
Türkiye’si bugünden daha güzel 
olacak. Bunun için hem merkezi 
hükümetimiz, hem belediyelerimiz 
Cumhurbaşkanımız başta olmak 
üzere gece gündüz çalışıyoruz. İn-
şallah hep birlikte Türkiye’yi gele-
ceğe taşıyacağız. Sağlık tesisimizin 
ilçemize şehrimize hayırlı olmasını 
diliyorum.  3 bin 500 metrekarelik 
alan üzerine kurulan 6 No’lu Aile 
Sağlığı Merkezi’nin içersinde evsel 
atık merkezi, tıbbi atık deposu, eği-
tim toplantı odası, enerji, mamog-
rafi, radyoloji odası, aşı bebek izle-
me odası, veri izleme ve planlama 
odası  tıbbi müdahale odası, labo-
ratuarlar, kan alma, emzirme, aile 
danışmanlık, çocuk gelişimi odası, 
beslenme, psikolojik danışmanlık 
odası, fizyoterapi odası ve hasta 
danışmanlık odası pek çok fonk-
siyonu icra edebilecek donatılar 
bulunmakta.  Protokol konuşmala-
rının ardından 6 Nolu Aile Sağlığı 
Merkezi’nin açılışı protokol üyeleri 
tarafından gerçekleştirildi. Heyet 
daha sonra açılışı yapılan Aile Sağ-
lığı Merkezini gezdi.
n HABER MERKEZİ

Bir iki üç sevgiiiiii…
Deklanşöre bassın 

kalbim. Dört köşeli bir sev-
gi sahasında zamanı dur-
duralım. Ya da bir oyun oy-
nayalım mesela… Sonu 
gelmeyecek bir evciliğin 
içinde bulalım kendimizi… 

Kuralları bize ait ol-
sun. İsteklerimize, özgür-
lüğümüze bağlı bir ömür 
sürebildiğimiz, canımız sı-
kıldıkça rolleri değiştirebildiğimiz... Bize 
bir kaftan biçip, ona uyma zorunluluğu 
koymasınlar. Gönlümüz ne isterse onu 
yapalım.

Oyun sadece çocuklar için değil 
ya elbet. İnsan hayatı boyunca zaten 
bir oyunun içindedir. Ve çeşitli oyunlar 
oynamaktadır. Her dakika oyun oynadı-
ğımızdan bihaber ilerliyoruz. 

Bir yerde okumuştum orada 
benim düşüncemi destekleyen şu 
cümleler yer almaktaydı; “Yetişkinler 
bazen oyunun içinde olduğunun far-
kında olmadan oynarlar; komşularla 
misafircilik, gereksiz yere marangoz 
işleri ile uğraşmak hatta bazen ayna 
karşısında geçen dakikaların oyuna 
benzer faaliyetler olduğu unutulmak-
tadır.”

Ne diyor Mevlana  “oyun aslında 
akıldadır; çocuk ancak oyunla akılla-
nır.” Bu birbirine sarmal düşünceden 
de anlaşılacağı üzere oyun insanın ak-
lında, bilinçsizce, duygularının beden 
dili olarak yaptığı hareketler bütünüdür.

Oyun aynı zamanda hayatı sev-
meyi sağlar. Aklında kurduğun birkaç 
senaryo ve büründüğün rol ile yaşa-
mın zorluklarından uzaklaşıp kendinle 
zaman geçirmene sebep olur. İş, ev, 
eş, okul, ders, sınavlar, aile, arkadaşlar 
ve bunların bitmek tükenmek bilmeyen 
omuzlarına yüklediği sorumluluklardan 
sıyrılma ya da bir kaçış noktası… 

Hani çoğu an, zaman dursun o 
bulunduğumuz noktada kalalım isteriz 
ya… Kalbimizin deklanşöre bastığı an-
lar işte tam da o zamanlardır. Orada kal-
mak ve dünyamızı oraya kurmak isteriz. 

Şuan gece yarısını geçeli çok oldu 
sehere karşı, sabah ezanlarına ev sahip-
liği yapmaya hazırlanıyor sema… Şim-
di dursa işte zaman! Günün keşmeke-
şine başlamasam… Bir karanlığın içine 
hapsetsem tüm sorumluluklarımı ve 

rollerimi… 
Ah şeb… Senin 

değerini hiç bilmiyo-
rum. Uyku ile aldatıyo-
rum hep seni… Gün 
aydığı zaman ise ah, 
vah ediyorum. 

Bugün sana öz-
lemim arttı sanırım. 
Gecenin kör vakti kal-
kıp kelime kelime seni 
yazmamda başka bir 

amaç olmasa gerek. Yoksa kendi ken-
dime bir oyun mu oynuyorum şuan? 
Daha dün annemin; bebeklerim için 
balkona kurduğu salıncakta, kendime 
koca bir dünya inşa etmiştim. Ne za-
man bu raddeye geldik(m)?

Yetişkinliğe adım atalı çok da ol-
madı oysa… Fakat benim çocukluğu-
ma hasret kalalı çok zaman oldu. Hayat 
sana sormuyor işte ne isteyip, ne iste-
mediğini… Zorba bir patron gibi sunu-
yor yapman gereken tüm işleri önüne, 
sen nereden başlamak istersen iste 
hep aynı kapıya çıkıyor. Mesaisi yok! 
Çay arası yok! Bir hava alacak, oh diye 
rahatlayacak zaman yok! Koştur koştur 
yaşamak zorundasın. Böyle olmazsa 
kovulursun, yenilirsin hayata… 

Seni geçmek isteyen; dik durmanı, 
başarılarını kıskanan, mızıkçılık yapan 
hep birileri olacaktır etrafında… Bir 
gözün hep dünde kalacaktır. Dönüp de 
anı albümünden karelere baktığında, 
çocukluğunun olduğu zamanlara özle-
min daha da çok artacaktır. Ama yine 
de güçlü durmak zorundasın(dayız). 
Öyle değil mi şeb?

Yetişkinlik içinde, çocuk olmak 
mümkündür belki ha!.. Kalbim çocuk-
luğumda deklanşöre bastı ve o karede 
kaldı tüm hayallerim, mutluluklarım, 
umutlarım, dünyam…

Şu sabaha dem tutmuş anda, ge-
çen günlerde minibüste kulağıma ilişen 
bir Ankara şarkısının nakaratı ile sesle-
niyorum sana çocukluğum;

“Hayatım kutu kutu pense,
Prenses elmayı yerse,
Günler tersine dönse,
Gelecekmişsin.” (Yiğit Aktaş-Ha-

yatım kutu kutu pense)
Oyun tadında; mutluluk, umut ve 

hayal dolu bir ömür dilerim. Çocukluk 
yakanızı bırakmasın yazı dostlarım.

DEKLANŞÖRE BASSIN KALBİM

AK Parti Konya İl Başkanlığı ta-
rafından organize edilen “AK Parti 
İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Koor-
dinasyon Toplantısı” Selçuklu Bele-
diyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleş-
tirildi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru, AK Parti İl 
Teşkilatı Siyasi ve Hukuki İşlerden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Fahret-
tin Kulu ve AK Parti İl Teşkilatı Ye-
rel Yönetimlerden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer 
Selçuklu Belediye’sinde düzenlenen 
istişare toplantısında bir araya geldi. 
İl Başkanı Hasan Angı’nın başkanlı-
ğındaki toplantıda hükümet, beledi-
ye ve diğer kurumların çalışmaları, 
yatırım ve projeler ile belediye hiz-
metleri ele alındı.Başkanlar toplan-
tısında devam eden yatırımlarda 
gelinen son aşamalar da değerlen-

dirildi. Toplantıya ev sahipliği yapan 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,”Yerel Yönetimler 
Toplantısının Konya’da belediyeler 
arası koordinasyonu en üst düzeyde 
ortaya koyması ve şehrin gelecek 
vizyonunu şekillendirmesi açısın-
dan büyük önem taşıdığını ifade 
etti. Başkan Pekyatırmacı,”İl Başka-
nımız Hasan Angı’nın önderliğinde 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay ve ilçe beledi-
ye başkanlarımızla birlikte düzenli 
olarak gerçekleştirdiğimiz istişare 
toplantıları ile bir araya gelirken şe-
hir adına örnek bir uyumu da ortaya 
koyuyoruz. Yerel yöneticiler olarak 
şehrimizin gelişmesi, büyüme ve 
kalkınma hedeflerine ulaşılması için 
önemli görev ve sorumluluklarımı-
zın olduğunu bilinciyle daha güzel 
bir Konya için elbirliği ile çalışıyoruz. 
Bu noktada gerçekleştirdiğimiz isti-
şare toplantısının Konyamızın gele-
cek hedeflerine katkı sağlamasını ve 
şehrimize hayırlar getirmesini diliyo-
rum” dedi.  n HABER MERKEZİ

Koordinasyon toplantısı 
Selçuklu’da gerçekleştirildi

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Uğur İbrahim Altay

Ahmet Pekyatırmacı

Mustafa Hakan Özer
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Milletvekili Etyemez: Ekonomik saldırılar bertaraf edildi
AK Parti Konya Milletvekili 

Halil Etyemez, Ereğli Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Mahmut Öz-
koç ve Yönetimini Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul 
etti. Milletvekili Etyemez, “Eylül 
ayı ihracatımız geçtiğimiz yıla göre 
yüzde 22.4 arttı. Konya’mızdaki 
işyerlerimiz de yaptığı ihracatla 
ülkemiz ekonomisine, ihracatına 
katkı sunuyor. Hükümetimizin ka-
rarlılığı, esnaflarımızın, girişimci-
lerimizin dik duruşuyla ekonomik 
saldırılar bertaraf edildi.” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez, Ereğli Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Mahmut 
Özkoç ve yönetim kurulu üyele-
rini TBMM’de kabul etti. Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Özkoç, 
Milletvekili Halil Etyemez’e yeni 
yasama yılının ve 27. Dönem mil-
letvekilliği görevinin hayırlı olma-

sını diledi.
Yapılan görüşmede Ereğli ve 

Konya’nın ticareti değerlendirildi. 
Türkiye’nin ekonomik bağımsız-
lığının emperyalist güçler tara-
fından kuşatma altına alınmak 
istediğini belirten Milletvekili Halil 
Etyemez, ilk andan itibaren hü-

kümetin aldığı önlemlerle, kamu 
özel sektör işbirliğiyle saldırıların 
püskürtüldüğünü söyledi. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
açıkladığı Eylül ayı ihracat rakam-
larına değinen Halil Etyemez, ar-
tan ihracat rakamlarının Türkiye 
üzerindeki oyunların boşa çıktığı-

nın göstergesi olduğunu kaydetti. 
Milletvekili Etyemez, “İhracatımız 
artıyor, dış ticaret açığımız azalı-
yor. Eylül ayında ihracatımız geçti-
ğimizin yılın aynı ayına göre yüzde 
22.4 artarak 14 milyar 456 milyon 
dolar oldu. Dış ticaret açığımız ise 
geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 

yüzde 77.1 azaldı. Konya’mız da 
45 binin üzerindeki işyeriyle ül-
kemizin ekonomisine, ihracatına 
katkı sunuyor. Konya’mızda Eylül 
ayında yaklaşık 148 milyon dolar, 
yılbaşından itibaren ise 1 milyar 
295 milyon doların üzerinde ihra-
cat yapıldı. İhracatımızın arttırır-

ken tasarrufa da önem veriyoruz. 
Gelişmiş ülkelerde yüzde 22 olan 
tasarrufun gayri safi yurt içi hasıla 
oranını, ülkemizde yüzde 21’den 
25’e çıkarttık. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde ekonomimizi güçlen-
dirmeye, hain oyunları bozmaya 
devam edeceğiz. Konya’mızın ve 
Türkiye'mizin ticaretine katkı sağ-
layan, ekonomik saldırılara karşı 
dik duran, enflasyonla mücade-
lede ülkemizin ve milletimizin 
yanında yer alan esnaf ve girişim-
cilerimize teşekkür ediyorum.” 
dedi. Görüşmenin sonunda Ereğli 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Özkoç, Halil Etyemez’e İvriz Hitit 
Kabartmasının tablosunu hediye 
etti. Etyemez, Özkoç ve ekibine te-
şekkür ederek ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, 
“Meramımıza Sevdalı ve Talibiz. 
Konya siyasetinin öksüz muamele-
sinin son bulacağı Üretken beledi-
yecilik anlayışımızla Meramda MHP 
farkını yaşatma onuru ve gururunu 
hemşerilerimizle hep birlikte yaşa-
yacağız” dedi.

MHP Meram İlçe Başkanlığı, 
2019 Mart ayında yapılacak olan 
yerel seçimler için çalışmalarına 
hız verdi. Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Meram İlçe Başkanı İbrahim 
Ay yaptığı yazılı açıklamada MHP 
Meram İlçe Teşkilatının 31 Mart 
2019 tarihinde yapılacak yerel se-
çimler için hazırlıkları tamamladığı-
nı ve Belediye Başkanı Aday Adaylık 
ve Belediye Meclis Üyesi Adaylık 
sürecini başladığına dikkat çekti. Ay 

açıklamasında şu ifadeleri kullan-
dı: “Değerli hemşerilerim kıymetli 
dava arkadaşlarım bilindiği üzere 
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak 
olan yerel seçim hazırlıklarına siyasi 
partiler hız vermiştir. MHP Meram 
İlçe Teşkilatımız; seçim hazırlıklarını 
tamamlamış olup Meramımızı hak 
ettiği değere kavuşturacak hemşe-
rilerimizle yaşanılabilir bir Meramı 
inşa edecek kadroları oluşturmak 
adına Belediye Başkanı Aday Aday-
lık ve Belediye Meclis Üyesi Adaylık 
sürecini başlatmıştır. Meramımıza 
Sevdalı ve Talibiz. Konya siyasetinin 
öksüz muamelesinin son bulacağı 
Üretken belediyecilik anlayışımız-
la Meramda MHP farkını yaşatma 
onuru ve gururunu hemşerilerimiz-
le hep birlikte yaşayacağız.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yöntem’de cumhuriyet
bayramı kutlandı

Mukadder Gürsoy’dan, 
Rektör Özçelik'i ziyaret

Özel Yöntem Kolejinde düzen-
lenen Cumhuriyet bayramı kutla-
malarında öğrencilerin etkinlikle-
ri veliler ve davetliler tarafından 
beğenildi. Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarına, okul idarecileri, öğ-
retmenler, veliler ve öğrenciler ka-
tıldı. Okul Müdürü Mehmet Tekin 
törenin açılışında yaptığı konuşma-
da cumhuriyetin ülkemize dünya 
milletlerinin onurlu bir üyesi olma 
bilincini kazandırdığını belirterek, 
“Atatürk’ün hedef olarak gösterdi-
ği çağdaş uygar ülke olma yolunda 
laik, demokratik Cumhuriyet rejimi 
ile kat ettiğimiz mesafe küçüm-
senecek gibi değildir. Cumhuriyet 
bize ulus olma, dünya milletleri-
nin onurlu bir üyesi olma bilinci-

ni kazandırmıştır. Ayrıca Türkiye 
Cumhuriyetinin 95 yıllık öyküsü bir 
başarı, bir uygarlaşma öyküsüdür. 
Sevgili öğrenciler Türkiye Cumhu-
riyeti laik ve demokratik anlayıştan 
taviz vermeden çağdaş uygarlık 
yolunda hızla ilerlemektedir. Buna 
hiçbir güç engel olamayacaktır. 
Sonsuza kadar da yaşayacaktır. Ye-
ter ki bizler Atatürk’ün mirası olan 
bilimsel ve akılcı yoldan ayrılmaya-
lım. Ülkemize ve cumhuriyetimize 
sahip çıkmaya devam edelim” dedi. 
Konuşmaların ardından öğrencile-
rin birbirinden güzel Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları etkinlikleri, 
halk oyunları gösterileri velileri ta-
rafından beğenilerek, ayakta alkış-
landı.   n HABER MERKEZİ

Konya İl Milli Eğitim Müdü-
rü Mukadder Gürsoy, Müdür 
Yardımcıları Servet Altuntaş ve 
Dündar Polatcan, Konya Tek-
nik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Babür Özçelik'i makamında 
ziyaret ederek, yeni görevinde 
başarılar diledi. Meslek seçimi-
nin ilk adımı olan üniversitelerle 
ilgili mesleki rehberliğin ehem-
miyetli olduğunu vurgulayan 
Rektör Özçelik, bu kapsamda 
Konya Teknik Üniversitesinin 

imkanlarını özellikle lise son sı-
nıf öğrencilerinin bilgilerine su-
narak mesleklerin ve üniversite-
nin tanıtımını liselerde yapmak 
istediklerini ifade etti.

Konya İl Milli Eğitim Müdü-
rü Mukadder Gürsoy da mesleki 
rehberlik konusunda liselerde 
çalışmalarının devam ettiğini, 
Konya Teknik Üniversitesi ile 
de bu çalışmaları yürütmekten 
memnuniyet duyacaklarını be-
lirtti.  n HABER MERKEZİ 

Birçok ilki barındıran Meram Belediyesinin Asfalt ve Beton Laboratuvarındaki son tekno-
loji modern cihazları sayesinde Meram’ın yolları çok daha yüksek kalitede hizmet veriyor

Bu laboratuvarlarla
yollar daha kaliteli

Meram’da sezonun başladığı 
günden bu yana 350 bin metre-
kare sıcak, 350 bin metrekare de 
soğuk asfalt döküldü. Meram Be-
lediyesi Asfalt Şantiyesi Asfalt ve 
Beton Laboratuvarının son tekno-
loji modern cihazlarıyla kontrol-
den geçirilerek dökülen asfaltın 
çok daha kaliteli olması sağlanıyor. 
Laboratuvar sayesinde kullanılan 
betonlarında kalite standardı çok 
yüksekte. Asfalt kalitesinin ya-
nında, altyapıdan sonra alt temel 
ve  PMT serimi yapılarak döşenen 
yollarla da Meram’da hem yolların 
hem de yaşamın kalitesi artıyor. Bu 
yöntemle asfaltın daha uzun ömür-
lü olması sağlanarak ekonomiye de 
büyük katkı sağlanıyor.
‘BU LABORATUVARLA YOLLARIMIZ, 

DAHA KALİTELİ VE DAHA 
EKONOMİK’

2014 yılından bu yana koydu-
ğu hedefleri her yıl artırarak icraata 
dönüştüren Meram Belediyesinin, 
bir taraftan asfaltta rekor üstüne 
rekor kırarken diğer taraftan da dö-
külen asfaltın kalitesi ve ömrünün 
artırılması için önemli çalışmalara 
imza attığını söyleyen Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru, altya-
pısı tamamlanan tüm sokaklarda 
Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin, 
çalışmalarını, program dahilinde 
vakit kaybetmeden tamamladık-

larını kaydetti. Sezonun başladığı 
ilk günden bu yana da aşınan ve 
deforme olan cadde ve sokaklar-
da da tamir, bakım işlemlerinin 
hız kesmeden gerçekleştirildiğini 
de hatırlatan Başkan Toru, “Me-
ramlıların daha sağlıklı alanlarda 
yaşamını sürdürebilmesi ve daha 
yüksek standartlarda hizmet ala-
bilmesinin hedeflendiği asfalt ça-
lışmalarında 2014’ten beri her yıl 
kendi rekorumuzu egale ediyoruz. 
Asfalt miktarının çokluğunun ya-
nında asfalt kalitesinin artırılması 
ve asfalt ömrünün daha da uzatıl-
ması için yoğun çaba sarf ediyoruz. 
Bu noktada önemli hizmetler veren 
Meram Belediyesi Asfalt Şantiyesi 
Asfalt ve Beton laboratuvarı stan-
dartları yükseltmek adına, önemli 
çalışmalara imza atıyor. Bu laba-
ratuvarda kullanılan son teknolojik 
cihazlarla asfalt ve betonun kalite 
standartını en üst seviyeye çekmiş 
durumdayız” diye konuştu.

‘KALİTENİN ARTIRILMASINA 
YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

DEVAM EDİYOR’
Üretimden uygulamaya ka-

dar her aşamasının ileri teknoloji 
desteğiyle yapılan asfaltın değişen 
iklim şartları, yağmur ve kar yağış-
larından minimum derecede etki-
lenmesi ve yapılan yolun niteliğinin 
uzun süre bozulmaması sağlamak 

amacıyla laboratuvarın önemli 
deneylere imza attığını kaydeden 
Başkan Toru konuşmasını şöyle 
sürdürdü; “Laboratuvarımızda ge-
len hammaddelerin kalite deneyi 
olan penetrasyondan ekstraksiyon 
yani asfaltın karışım ve bitüm yüz-
desinin kontrolü için olan deneye, 
stabilite testinden sıkışma testine 
kadar her aşama ki deneyler son 
teknoloji cihazlarla yapılıyor. Test-
ler sadece asfalt için değil, parke 
ve bordür içinde gerçekleştiriliyor. 
Parke ve bordür dayanım testinin 
yanında toprak ve alt yapı deneyle-
ri ile de kalite her üründe iyiden iyi-
ye artırılıyor. Elek analizi, Metilen 
Mavisi, Yassılık deneyi, Aşınma di-
renci, Su emme, Standart pracktor, 
Modifiye procktor, Optimum su 
miktarı ve serimi yapılmış altyapı-
nın kontrolü için yapılan kum koni-
si deneyleri ile yüksek seviyede bir 
asfaltın serimi yapılıyor. Amaç bir 
hizmeti sadece yapmış olmak de-
ğil, hizmeti en ileri seviyede kaliteli 
ve ekonomik yapmaktır. Biz bunun 
gayreti içindeyiz.”  

‘ASFALT UYGULAMASINDA DA 
KALİTE’

Kaliteli yollar için laboratuvar 
çalışmalarının yanında serim için-
de özel yöntemler sergilediklerini 
ifade eden Başkan Fatma Toru, alt-
yapıdan sonra alt temel ve PMT se-

rimi yaparak asfalt kalitesinin daha 
da iyileşmesi ve daha uzun ömürlü 
olmasını sağladıklarını kaydetti. 
Yapılan yolun kaliteli ve standart-
ların çok üstünde olması ülke ve 
vatandaşın ekonomisine de büyük 
katkı sağladığını kaydeden Başkan 
Toru, “Daha kaliteli yollar ve daha 
rahat bir kent yaşamı için sadece 
bu sezonda bugüne kadar 350 bin 
m² sıcak, 350 bin m² soğuk asfalt 
dökülen Meram’da hedef, araç ve 
yaya trafiğinin çok daha rahat ve 
çok daha konforlu olması. Kaliteli 
hizmet adına çalışmalarını titizlikle 
yürüten ekiplerimiz, Asfalt ve Be-
ton laboratuvarının yanında asfaltı 
dökerken uyguladıkları sistemle 
hem kaliteyi artırıyor, hem de as-
faltın uzun ömürlü olmasını sağlı-
yor. Ekiplerimiz, altyapıdan sonra 
alt temel ve PMT serimi yaparak 
asfalt kalitesinin daha da iyileşmesi 
ve daha uzun ömürlü olabilmesini 
sağlıyorlar. Kalitede sürekliliği ya-
kalayabilmek adına da çalışmala-
rına devam ediyor. Kalite seviyesi 
yüksek bu çalışma tarzı ile amacı-
mız Meram’ın ulaşım ağını daha 
da güçlendirmek ve daha güzel 
bir görünüme kavuşturup araç ve 
yaya trafiğinin daha da akıcı hale 
getirmek için. Meram’a ve Meram-
lılara kaliteli hizmet yakışır” diye 
konuştu.  n HABER MERKEZİ

‘Meramımıza sevdalı ve talibiz’
 İbrahim Ay
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Uzun yıllar Avrupa’da çeşitli ül-
kelerde hizmet sektöründe çalışan ve 
ticaretle meşgul olan Niyazi Eroğul, 
ortağı Ahmet Arı ile birlikte Konya’da 
yaklaşık 1,5 yıl önce hizmete açtığı oto 
yıkama işletmesinde alışılmışın dışın-
da hizmet sunuyor. By Detay Oto Te-
mizlik markasıyla sektörde yeniliklere 
imza atan işletmede müşteri mem-
nuniyetini en üst seviyede tutmak 
ve görünen görünmeyen her şeyi te-
mizlemek temel prensip olarak ortaya 
koyulmuş. By Detay Temizlik’te de-
taylı temizlik hizmetinin yapıldığı süre 
boyunca araç sahiplerine emaneten 
bir araç dahi veriliyor. By Detay Oto 
Temizlik sahiplerinden Niyazi Eroğul, 
yaptıkları hizmetleri tüm detayları ile 
anlattı

Niyazi bey öncelikle bize 
kendinizden bahsedebilir misiniz?
İsmim Niyazi Eroğul. Konyalıyım. 

Yaklaşık 27 yıl yurtdışında kaldım. 1,5 
yıl önce kesin dönüş yapıp Konya’ya 
geldim. Yurtdışında serbest meslek 
yapıyordum. Ticaret üzerine yoğun-
laşmıştım. Kesin dönüş yapmadan 
4-5 yıl öncesinde de oto yıkama üze-
rine yoğunlaşmıştım. Bu anlamda oto 
yıkama sektörü üzerine yurtdışı tecrü-
bemin olduğunu söyleyebilirim.
Kesin dönüş yaptıktan sonra oto yıkama 
üzerine iş yeri açma fikri nasıl doğdu?

Oto yıkama işi tamamen bir mes-
lek dalıdır. Dünyadaki trend de oto 
yıkama sektörünün teknolojiyle har-
manlanarak kendisini geliştirmesi 
üzerine yoğunlaşıyor. Ben Avrupa bu-
lunduğum süreçte orada düzenlenen 
sektörel fuarları kaçırmıyor, kendimi 
geliştirmek adına hepsine katılıyor-
dum. Orada bu işle alakalı olarak an-
tibakteriyel temizlik ve genel temizlik 
üzerine eğitimler ve bu eğitimlerin 
sonunda da iki tane diploma aldım. 
Sonrasında Türkiye’ye geldiğimde de 
İstanbul’da düzenlenen benzer fuar-
ları takip ettim. Buradan maksat dün-
yada gelişen trendi takip edip, aynı 
teknolojiyi Konya’ya getirmek ve araç 
temizliğini gerçek manada detaylı bir 
şekilde yapabilmekti gayem. Şükürler 
olsun iş ortağım Ahmet Arı ile birlikte 
burayı açtıktan sonra Konya’da olma-
yanı yaptık. Farklı bir konseptle araçla-
rın detaylı temizliği üzerine çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. 

Peki Niyazi bey By Detay Oto Temizlik 
firmasını diğerlerinden farklı kılan 

detayları paylaşmanızı istesek 
neler söylersiniz?

Şöyle etrafımıza baktığımız za-
man sektörümüzden birçok paydaş 
var. Ben burayı ilk aldığımız zaman 
çok araştırdım. Hakkıyla ve tüm de-
tayları ile bu işi yapanların sayısı bir 
elin parmak sayısını geçmiyor. Bu işe 
başlamadan önce de Konya içindeki 
bütün oto yıkamacıları araştırmıştım. 
100’den fazla oto yıkamacıyla görüş-
tüm. Karşılıklı fikir alışverişlerinde 
bulunduk. Farkındalık olsun diye ilk 

etapta buharı ön plana çıkardık. Bu-
hardaki özellik şu, bezin ulaşmadığı 
her yere ulaşabiliyor. Detay da zaten 
burada başlıyor. Buhardaki bar gü-
cüyle araca hiçbir zarar vermeden 
aracınızın gözle görünmeyen yerlerini 
dahi temizleyebiliyor. Örnek verecek 
olursak cam kenarları, ayna kenarları, 
menteşe araları, pedal bağlantıları, kli-
ma kanalları ve hatta klimanın poleni-
ne varıncaya kadar temizlik yapıp bu-
ralardaki mikropları yok edebiliyoruz. 

Bahsettiğiniz temizlikte buharın 
gücü ve kimyasal temizleyicileri mi 

kullanıyorsunuz?
Hayır kesinlikle kimyasal temizle-

yiciler kullanmıyoruz. Kullandığımız 
temizlik malzemelerinin tamamı bit-
kisel malzemeler. Bizi farklı kılan en 
önemli etkenlerden biri de temizlik 
malzemelerimizin kimyasal değil bit-
kisel ürünlerden oluşmuş olmasıdır. 

Niyazi bey kış öncesi araç bakımının 
yapıldığı bir dönemdeyiz. Kışlık 

bakımlar yapılırken kış öncesi detaylı 
temizlik için size gelenler oluyor mu?

Aslında biz bu anlamda da bir far-
kındalık oluşturma çabası içerisinde-
yiz. Öncelikle kış öncesinde araçlarda 
detaylı temizliğin yapılması gerekti-
ğini söyleyelim. Bunun nedenlerine 
gelecek olursak, kışın araç içerisinde 
yazınkinden daha fazla vakit geçiriyo-
ruz. Hava muhalefetinden ötürü cam-
larımızı da açamıyoruz. Kışın havanın 
soğuk olması nedeniyle aracın içini 
ısıtmak için klima veya kalorifer sis-
temini çalıştırıyoruz. Şimdi aracımızı 
yıl boyunca kullanıyoruz.  Yeri geliyor 
tarlaya gidiyoruz ya da tozlu ortam-
lara giriyoruz. Aracımızın klima ve 
kalorifer kanalları her ne kadar polen 
filtreleri temizlese de toz ile doluyor. 
Şehir merkezinde veya şehirlerara-

sı yollarda kullandığımızda da egzoz 
gazları ve havadaki zararlı gazlar bu 
kanalları dolduruyor. Uzun süre kul-
lanmadığımız bu sistemi kullanmaya 
başladığımızda içinde biriken mikrop-
lar araç içerisinde yayılmaya başlıyor. 
Bu havayı solumak zorunda kalıyorsu-
nuz. Ama biz bu kanalları temizlediği-
miz zaman fark hakikaten hissediliyor. 
Mikroplar temizleniyor. Zaten tüm de-
taylı temizlik işlemlerinde Q3 denilen 
ozon yıkamasını yapıyoruz. Müşteri 
bunu marketlerde satılan ozon zan-
nediyor ama bahsettiğimiz ozon sis-
teminde o kimyasalları kullanmıyoruz. 
Tabi bu pencereden baktığımızda aracın 
içinde bulunan koltuklarından tavanına, 
kapı kollarından direksiyonuna kadar 
tüm parçalarının temiz olması önem 

arz ediyor. Doğru mu?
Tabi çıplak gözle görünmeyen bir-

çok bakteri var. Koltuğunuza sert bir 
şekilde vurduğunuz zaman oradan toz 
kalkar. Bu yılların birikimi olan kirdir. 
Biz burada yüzeysel bir temizlik de-
ğil, derinlemesine temizlik yapıyoruz. 
Aracın iç temizliğinin sağlık açısın-
dan ne kadar önemli olduğunu bili-
yoruz. Müşterilerimize de bu konuda 
farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. 
Koltukları temizlerken özüne iniyo-
ruz. Buharı kullanarak içinde bulunan 
mikropları öldürüyoruz. Sonrasında 
vakumla çekiyoruz. Şöyle bir algı var 
çevremizde, bezle silindiği zaman 
temiz olmuyor. Detaylı bir şekilde 
yapmak gerekiyor. Son olarak ozon 
temizliği uyguluyoruz. Bize gelen bü-
tün araçlar temizlikten çıktıktan sonra 
dezenfekte olmuş olarak çıkıyor. Vites 
topuzu, direksiyon gibi yerler en çok 
bakteri biriken yerlerdir. Buraları te-
mizledikten sonra bir de boyuyoruz. 
Eski halinden daha albenili bir hal alı-

yor. Aracın içindeki her parça için ayrı 
ayrı temizlik uygulaması yapıyoruz. 
Yeni bir hizmet olarak vites topuzu 
ve direksiyon kılıfı da yapıyoruz. Diğer 
yandan pasta, cila, boya koruma ve far 
temizliği hizmetini de özenle gerçek-
leştiriyoruz. 

Sağlık açısından temizliğin ne kadar 
önemli olduğunu zaten biliyorduk. Ama 

bu detayları genelde atlarız. Hangi 
zaman aralıklarında detaylı 
temizlik yapmak gerekiyor?

Detaylı temizliğin periyodu aracın 
kullanım durumuna göre değişkenlik 
gösterir. Aracınızı az kullanıyorsanız 
çok kirlenmez. Çok kullanırsanız hız-
la kirlenir. Belli bir zaman dilimi yok 
ama araçları genel itibariyle 3 aylık 
periyodlarda kontrol ettirmek gerekir. 
Zaten araç bize geldiğinde ne kadar 
kirli olduğunu anlayabiliyoruz. Yani 
araç temizse, detaylı temizliğe ihtiyacı 
yoksa, müşterimize bu aracın detaylı 
temizliğe şimdilik ihtiyacı yok, bir süre 
daha bu şekilde kullanabilirsiniz dedi-
ğimiz dahi oluyor. 

Aslında toplu taşıma araçlarında 
daha yakın aralıklarda detaylı temizlik 

yaptırmak gerekiyor değil mi?
Özellikle ticari olarak kullanılan 

toplu taşıma araçlarında kesinlikle 
sağlık açısından detaylı temizliklerinin 
yapılması ve üzerinde titizlikle durul-
ması gerekiyor. Çok sık olarak değişik 
insanlar kullanıyor. Birinde var olan bir 
hastalık diğer insana geçebiliyor. Tabi 
bunlar gözle görünen şeyler olmadı-
ğı için biraz ihmal edilebiliyor. Sağlık 
Bakanlığı bununla ilgili bir çalışma ya-
pıyor. Henüz yürürlüğe girmedi ama 
toplu taşıma araçlarında belli aralık-
larla detaylı temizlik yapılmasına iliş-
kin bir çalışma yapılıyor. Ben merkezi 
İstanbul’da bulunan Tüm Otomotiv 

Bakım Dernekleri Federasyonu’nun 
üyesiyim. Yaptığımız işi bir tık daha iyi 
yapmak için çaba harcıyoruz. 
Biz aracın tüm detaylarıyla dezenfekte 

işlemi ne kadar zamanınızı alıyor?
Normal şartlarda aracı yıkamak 

gibi olmaz bu. Adı üzerinde detaylar-
da gizliyiz. Bir aracın detaylı temizliği 
için en az 2 gün bizde kalması gere-
kiyor. Bu aracın durumuna göre 3 
güne de çıkabiliyor. Temizlediğimiz 
yerleri baştan sona tekrar kontrol et-
meden aracı sahibine teslim etmiyo-
ruz. Mesela koltuk temizliğini yapıyo-
ruz. ama bir gün sonra tekrar kusma 
yapabiliyor. Bunları tam görebilmek 
için bekletmemiz gerekiyor. Temizlik 
hizmetini yaptıktan sonra yeniden bir 
kirlenme oluşursa bununla ilgili de üc-
retsiz temizlik tekrarı yapıyoruz. Bizim 
böyle de bir garantimiz var. 
İş yerinizde bir platform var dikkatimizi 
çeken ve daha önce görmediğimiz. Bu 

platform ne işe yarıyor?
Sanayide henüz olmayan bir şeydi 

bu, biz projelendirdik. Araçların mo-
torlarını ve alt tarafının yıkamalarını 
bu platformda yapıyoruz. Bazı araçlar 
ağır şartlarda kullanılıyor. Motor yağ 
kaçırabiliyor. Bu yağ donup alt taraf-
ta kalıyor. Araç muayeneye gittiğinde 
vizeden geçmiyor. Ya da içerisinde 
sürekli arıza lambası yakıyor. Ama 
bunun kaynağı bulunamıyor. Tüm 
bunların sebebi aracın motor kısmının 
veya alt takımlarının kirli olması ola-
biliyor. Biz de aracın alt tarafını çıplak 
gözle daha iyi görebilelim ve temizliği-
ni daha iyi bir şekilde yapabilelim diye 
böyle bir platform kurduk. Aracın mo-
tor ve alt kısımlarının temizliğini bura-
da yapıyoruz. Gayet de güzel sonuçlar 
alıyoruz. Müşterilerimiz de memnun 
kalıyorlar. 

Bu hizmetlerin bir de bedeli vardır tabi 
ki. Niyazi bey yaptığınız hizmetlerin 

bedeline ilişkin de okurlarımızı 
bilgilendirir misiniz?

Bizim kurumsal çalıştığımız fir-
malar var. Aylık bazda anlaştığımız 
firmalara özel bir indirim yapıyoruz. 
Bunun dışında iç dış yıkama otomobil-
ler için 30 TL. Hafif ticari araçlar için 
durumuna göre 35-40 TL. Minibüs 
tarzındaki araçlar 40-45 TL. Kam-
yonlar 65-70 TL’ye yıkanıyor. Yani 
bu biraz da aracın büyüklüğüne ve 
aynı zamanda kirlilik durumuna göre 
değişiyor. Bazen aracı iki defa yıka-
manız gerekiyor. Detaylı temizlikte de 
bir standart belirleyemiyoruz. Detaylı 
temizlik dikkat, titizlik ve incelik isti-
yor. Görmeden net fiyat veremiyoruz. 
Ama genel olarak belirtecek olursak 
detaylı temizlik 100 TL’den başlıyor 
900 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bunu 
yaparken de müşterilerimize belirli 
dönemlerde belirli indirimler de uygu-
layabiliyoruz. 
Peki yaptığınız hizmetlerin geri dönüşü 

nasıl oluyor, eleştiri aldığınız oluyor mu?
Derdimiz temizlik, temizlikle 

müşterilerimizi memnun etmek. Tabi 
hizmet sektöründe olduğumuz için 
ne kadar iyi hizmet verirsek bunun 
dönüşlerinin de o derece iyi olacağını 
biliyoruz. Bu manada bazı müşterile-
rimizin araçlarını temizlemeye vak-
ti olmuyor. İş yerimizin bulunduğu 
Karatay Sanayi’ne yakın bölgelerdeki 
müşterilerimizin araçlarını gidip ye-
rinden alıyor, yıkadıktan sonra da 
götürüp teslim ediyoruz. Detaylı te-
mizlikte ise araçları Konya’nın nere-
sinde olursa olsun buraya getiriyor ve 
yıkamasını gerçekleştiriyoruz. Burada 
üzerinde önemle durduğumuz bir de-
tay daha var. Detaylı yıkamada araç 2 
veya 3 gün burada kalıyor. Müşteri-
mizi mağdur etmemek için bu süreçte 
kendisine emaneten bir araç veriyo-
ruz. Bu da müşteri memnuniyetini en 
üst seviyeye çıkarıyor. 

Son olarak eklemek 
istediğiniz bir şey var mı?

Müşterimizin memnuniyetini his-
sediyoruz. Herkesi memnun etmek 
kolay değil. Biri çok memnun kalır-
ken, bir diğeri memnun kalmayabi-
liyor. Müşterilerimizin devamlılığını 
sağlamak için bir sistem oluşturduk. 
Müşterimiz aracını her yıkamaya ge-
tirdiğinde burada kayda alıyoruz. 5 
defa yıkamaya gelen müşterilerimize 
6. yıkama hizmetini ücretsiz olarak 
gerçekleştiriyoruz. Bu da müşteri ile 
diyaloğumuzu güçlü kılıyor. Yine uzun 
yoldan gelen araç sahipleri oluyor. On-
ları istirahat edebilsin diye yukarıda 
küçük bir odamız var. Araçları yıka-
nırken orada uyuyup dinlenebiliyorlar. 
By Detay Oto Temizlik’in farkını gör-
mek için herkesi Karatay Sanayi’nde 
bulunan iş yerimize davet ediyoruz.
n HARUN YILMAZ

Oto yıkama hizmetini farklı bir boyuta taşıyan By Oto Detay Temizlik, adından da anlaşılacağı üzere detaylı temizlik hiz-
metini Avrupai tarzda yapıyor. Müşteri memnuniyeti için ise birçok hizmet veriliyor

Görülen görülmeyen
her şeyi temizliyorlar



Siyasi partiler şu ana kadar “itti-
fak” konusunda bir adım atmazken, 
tüm partilerin her seçim bölgesin-
de kendi adayını destekleyeceği bir 
yarışın içene girmesi öngörülüyor. 
Birçok kentte aday adayları şimdi-
den çalışmalarını başlattı. Özellikle 
küçük illerde aday adaylarının bil-
board, broşür ve afiş gibi reklam 
çalışmaları duvarları renklendiriyor.

Tüm seçim bölgelerinde aday 
göstereceğini açıklayan AK Parti’de 
aday tespit çalışmaları yürütülüyor. 
Üç büyük şehir için adayları merak 
konusu olduğu AK Parti’de İstanbul 
için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Ankara için AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin 
isimleri kulislere yansıyor. AK Par-
ti’nin İzmir adayı için ismi geçen-
ler arasında Ticaret Odası Başkanı 
Mahmut Özgener yer alıyor. AK 
Parti’nin Bursa adayının ise eski 
bakanlardan Faruk Çelik olacağı 
konuşuluyor. AK Parti’de Adana 
için eski bakanlar Jülide Sarıeroğlu 
ile Fatma Güldemet Sarı, İl Başkanı 
Fikret Yeni, mevcut milletvekili Ta-
mer Dağlı ile Yüreğir Belediye Baş-
kanı Mahmut Çelikcan’ın isimleri 
gündemde. Kayseri için eski bakan 
Taner Yıldız ismi kulislere yansıyor. 
AK Parti’nin birçok ildeki adaylıkları 
için eski bakan ve milletvekillerinin 
ismi Genel Merkez koridorlarında 
konuşuluyor. 

Büyükşehirlerin büyük bölü-
münde aday değişikliğine gitmesi 
beklenen AK Parti’de titiz bir ka-
muoyu yoklaması yapıldığı biliniyor. 
Bölücü terör örgütü PKK’nın baş-
lattığı çukur eylemlerinden sonra 
bazı belediyelere atanan kayyumlar 
için de AK Parti’de özel bir çalışma 
yürütülüyor. Yapılacak çalışmalar 
sonucu kayyum atanan belediyele-
rin adayları belirlenecek. Bu bele-
diyelerin adaylarının batı illerindeki 
adaylardan önce belirleneceği belir-
tiliyor. 

Aday belirleme süreci kapsa-
mında, vatandaşların, teşkilatın ve 
sivil toplum kuruluşlarının görüşle-
rini alan AK Parti, bazı illerde anket-
ler yaptırıyor.

KADIN ADAYLARA ÖNCELİK 
AK Parti’de çıkan sonuçları ve 

yapılan anketleri ilk olarak parti 
bünyesinde oluşturulan komisyon 
değerlendirilecek. Komisyonun de-
ğerlendirmesi sonucunda öne çıkan 
adayların isimleri, Cumhurbaşkanı 
ve AK Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a sunulacak. AK 
Parti’nin aday belirleme sürecinde 
kadınlara “pozitif ayrımcılık” yapa-
cağı belirtiliyor. Genel Başkan Er-
doğan bu konuda teşkilatlara uya-
rılarda bulunduğu öğrenildi. “Gönül 
belediyeciliği” sloganı ile hareket 
edecek AK Parti, belediye başkan 
adaylarının başvurularını 5 Ka-
sım’dan itibaren almaya başlayacak.

CHP’DE İSTANBUL ÇEKİŞMESİ 
CHP’de kamu çalışanları ha-

riç adaylık başvuruları geçen hafta 
tamamlandı. Kamu çalışanları için 
başvuruların ayrıca alınacağı açıkla-
nan CHP’de, en çok merak konusu 
ise yine üç büyük şehir.

Geçtiğimiz günlerde Genel 
Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında 
toplanan Parti Meclisinde (PM) ilk 
etapta aralarında ilçe ve beldelerin 
bulunduğu 105 seçim bölgesinde 
adaylarını açıklayan CHP’de, İstan-
bul için Muharrem İnce, Ankara 
için Mansur Yavaş ve Cengiz Topel 
Yıldırım, İzmir için de Abdül Batur 
isimleri ön planda.

İstanbul için son günlerde adı 
sıkça gündeme gelen CHP’nin 24 
Haziran’daki Cumhurbaşkanı ada-
yı Muharrem İnce, adaylık için en 
kuvvetli aday. İnce, parti üyelerinin 
önüne konulacak sandıktan isminin 
çıkması üzerine görevden kaçma-
yacağını ifade etmişti. İnce’nin yanı 
sıra İstanbul milletvekilleri Gürsel 
Tekin, Akif Hamzaçebi ve Engin 
Altay isimleri de İstanbul için konu-
şuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun, İstanbul adayı için 
il başkanı Canan Kaftancıoğlu ile 
yakın temasta olduğu ve sürekli de-
ğerlendirmeler yaptığı belirtiliyor. 
Uzun zamandır CHP yönetiminde 
olan İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kan adaylığı için aralarında mevcut 
milletvekili ve ilçe belediye başkan-

larının bulunduğu çok sayıda isim 
öne çıkıyor. Tuncay Özkan, Kamil 
Okyay Sındır, Erdal Aksünger gibi 
isimler İzmir için konuşulsa da Ge-
nel Başkan Kılıçdaroğlu’nun bir mil-
letvekilinin aday gösterilmesinden 

yana olmadığı belirtiliyor.
İzmir’de, uzun yıllar Narlıdere 

Belediye Başkanlığı yapan Abdül 
Batur, genç belediye başkanların-
dan olan ve Bergama’yı yöneten 
Mehmet Gönenç ile Seferihisar Be-

lediye Başkanı Tunç Soyer isimleri 
kulislere yansıyor. Mersin’de ise 
anketlerde eski Kültür Bakanı İste-
mihan Talay’ın ismi öne çıkıyor. Ay-
rıca eski milletvekilleri Aytuğ Atıcı, 
Vahap Seçer ve Fikri Sağlar, Mersin 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 
aday adaylığı açıklaması yaptı. Parti-
nin Bolu’da yaptırdığı anketlerde ise 
milletvekili Tanju Özcan ismi öne 
çıktı. CHP’nin Sinop’ta Baki Ergül, 
Giresun’da Kerim Aksu isimleriyle 

yola devam edeceği vurgulanırken 
Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun Ko-
caeli’de milletvekili Fatma Kaplan 
Hürriyet’i aday göstereceği konu-
şuluyor.

CHP adaylarını ara ara toplana-
cak Parti Meclisiyle (PM) belirlemeyi 
planlıyor. Bu kapsamda kasım ayı 
ortalarında yine bir olağanüstü PM 
toplantısı yapılması bekleniyor. Bu 
PM toplantısında 100’den fazla ada-
yın belirlenmesi bekleniyor. CHP’de 
adayların resmiyet kazanabilmesi 
için PM onayı gerekiyor.  

Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Es-
kişehir’de Yılmaz Büyükerşen ve 
Hatay’da Lütfü Savaş’ın yerini ko-
ruyacağına kesin gözüyle bakılan 
CHP’de Ankara, İstanbul ve İzmir 
adaylarının bizzat Kemal Kılıçda-
roğlu tarafından belirleneceği ifade 
ediliyor.

Kılıçdaroğlu, İngiltere ziyaretin-
de yerel seçimlerde muhalefetteki 
partilerle iş birliği işareti verirken üç 
büyükşehir adayının belirlenmesin-
de İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP 
ile temasta olacağı konuşuluyor. 
CHP’de adaylar belirlenirken resmi 
bir ittifak olmasa da diğer üç parti-
den oy alabilecek adaylar seçilerek 
“tabanda ittifak” yapılması planla-
nıyor. 

MHP ÖN BAŞVURU ALIYOR
MHP’de 1 Eylül’den itibaren 

aday adaylarının ön başvuruları 
alınmaya başlandı. MHP’nin resmi 
başvuru tarihi, YSK’nin belirlediği 
takvime uygun şekilde belirlene-
cek. Bu çerçevede birkaç gün içinde 
şekillenecek başvuru süreci, Genel 
Başkan Devlet Bahçeli’nin teşkilat-
lara göndereceği genelgeyle duyu-
rulacak.

MHP’de yerel seçim çalışmaları-
nı Genel Başkan Yardımcıları Semih 
Yalçın, Sadir Durmaz ve Feti Yıl-
dız’dan oluşan komisyon yürütüyor.

MHP, yerel seçimde FETÖ ve 
benzeri unsurların partiye sızmasını 
önlemek için hem belediye başka-
nı hem de meclis üyeliğine adaylık 
müracaatı yapacakları güvenlik so-
ruşturmasından geçirecek. Bunun 
için genel merkezde hukukçulardan 
oluşan heyet, adayların öz geçmiş-
lerine ilişkin titiz inceleme yapacak.

Şu ana kadar sadece Adana 
için Hüseyin Sözlü ismini açıklayan 
MHP’de Ankara için Melih Gökçek 
ismi gündeme gelse de henüz resmi 
bir davet veya görüşmenin olmadığı 
açıklandı. MHP ittifak görüşmeleri-
ni de dikkate alarak daha önce İs-
tanbul için aday çıkarmama kararı 
almıştı. Ancak AK Parti ile ittifak 
yapılmayacağının açıklanmasının 
ardından MHP Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli’nin bu kent için göstere-
ceği isim merak konusu. 

İYİ PARTİ KASIM AYI BAŞINDA 
BAŞVURU ALMAYA BAŞLAYACAK

İYİ Parti’de aday adaylığı başvu-
ruları henüz alınmıyor. Bazı yerlerde 
adaylık açıklaması yapan ve çalışan 
aday adayları mevcut ancak parti, 
henüz hiç başvuru almadı. Başvu-
ruların kasımdan itibaren alınması 
planlanıyor.

İYİ Parti, “dürüstlük”, “kendi 
alanında başarılı olma”, “kendini 
ispat etmiş olma”, “partinin ilke ve 
değerlerine sadakat”, “yöresinde 
tanınan ve sevilir olma” gibi ölçüleri 
esas alarak adaylarını belirleyecek. 
Aday tercihleri, teşkilatlarla temas 
halinde yapılacak.

HDP’DE RESMİ BİR SÜREÇ YOK
HDP’de resmi olmasa da aday 

adaylığı başvuruları alınıyor. Bunlar 
ön başvuru niteliğinde gerçekleşi-
yor. Partinin adaylık için başvuru 
takvimini ise önümüzdeki günlerde 
şekillendirmesi bekleniyor. HDP’de 
başvurular yerel seçime yönelik 
oluşturulacak komisyon tarafından 
değerlendirilecek. Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK), kamu çalışanlarının 
yerel seçimlerde adaylık için istifala-
rında son günü 1 Aralık olarak belir-
lemişti. Bu tarihe kadar siyasi parti 
kulislerinde hareketliliğin artarak 
sürmesi bekleniyor. Ankara, İstan-
bul ve İzmir ile diğer büyükşehirle-
rin adaylarını en son açıklaması ön-
görülen partilerin, yıl sonuna kadar 
tüm seçim bölgeleri için adaylarını 
belirleyerek kamuoyuyla paylaş-
ması, yeni yılla birlikte ise sahalara 
çıkarak seçim çalışmalarına başla-
ması bekleniyor.   n AA
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Siyasi partiler 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde parti kulislerinde aday hareketliliği yaşanıyor. 24 
Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçen Türkiye’de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi

Kulislerde seçim hareketliliği

Binali Yıldırım

Yılmaz Büyükerşen

Muharrem İnce

Faruk Çelik

Taner Yıldız

Canan Kaftancıoğlu

Fikret Yeni

Melih Gökçek

Abdül Batur

Fatma Güldemet Sarı

Mansur Yavaş

Cengiz Topel Yıldırım

Jülide Sarıeroğlu

Mehmet Özhaseki

Mahmut Çelikcan
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Galatasaray’da 
sakatlık alarmı
Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Fenerbahçe derbisinde Fernando’nun olmayacağını açık-
ladı. İnce ayrıca Feghouli, Serdar, Eren ve Onyekuru’nun maçta oynayıp oynamayacakları bugünkü test 
idmanlarından sonra belli olacağını, Belhanda ve Linnes’in de oynamasının kuvvetli olduğunu belirtti

Galatasaray Futbol Takımı Dokto-
ru Yener İnce, yarın oynanacak olan 
Fenerbahçe maçından öncesinde sa-
katlığı bulunan futbolcularla ilgili kulüp 
televizyonuna açıklamalarda bulundu. 
Emre Akbaba’nın bildiği gibi ayağın-
da bir kırık olduğunu hatırlatan İnce, 
“Şu anda ayağında bir alçı var. O alçı 
yaklaşık 6-7 hafta daha ayağında ka-
lacak. Alçı çıktıktan sonra kendisinin 
rehabilitasyonuna başlayacağız. Em-
re’nin daha zamana ihtiyacı var” diye 
konuştu. 
“NAGATOMO’NUN 3-4 HAFTALIK BİR 
REHABİLİTASYON SÜRECİ OLACAK” 

Schalke 04 maçında sakatlanan 
Yuto Nagatomo’nun sakatlığının fut-
bolda çok sık rastlanan bir durum ol-
madığını açıklayan Doktor İnce, “Çok 
şanssız bir sakatlık. Bir akciğeri %70’e 
yakın bir seviyede söndü. O gece spon-
sor hastanemizin yardımlarıyla yaptığı-
mız acil müdahale sayesinde çok hafif 
atlattı bu sakatlığı. Şu anda Yuto ameli-
yatını oldu ve hastaneden çıktı. Şu anda 
evinde dinleniyor. Onun da 3-4 haftalık 
bir rehabilitasyon süreci olacak. Daha 
sonrasında durumuna göre neler ya-
pabileceğimize bakacağız. Ameliyat 
kararını bu kadar çabuk vermemizin 
sebebi de iyileşme döneminin müm-
kün olduğu kadar kısa sürmesini he-
deflememizdi. Şu an için gayet iyi bir 
durumda. Yuto’nun beklenenden çok 
daha önce yeşil sahalara döneceğini 
umut ediyorum” diye konuştu. 
“BELHANDA VE LİNNES’İN OYNAMASI 

KUVVETLİ” 
Yeni Malatyaspor maçında baş 

dönmesinden dolayı oyundan çıkan 
Younes Belhanda’nın kontrollerinin ya-
pıldığını ifade eden Yener İnce, “Yapı-
lan testlerde bir sıkıntı çıkmadı. Martin 

Linnes’in de ayağına aldığı darbeden 
sonra hemen tedavisine başlandı. Bu 
iki oyuncumuzun önümüzdeki maçta 
oynama ihtimalleri kuvvetle muhte-
mel” dedi. 

FERNANDO DERBİDE YOK 
Brezilyalı futbolcu Fernando’nun 

Fenerbahçe’ye karşı oynamasının mü-
sait olmadığını açıklaya İnce, “Onun 
sağ üst arka adalesinde bulunan yırtık, 
diğer oyuncularımızın sakatlıklarından 
biraz daha farklı. Onun tedavisinin di-
ğer oyuncularımızdan biraz daha uzun 
sürmesini bekliyorum. Zaten hatırlar-
sanız Onyekuru, Feghouli ve Fernando 
sakatlandıkları anda iyileşmelerinin 
3-4 hafta sürebileceğini söylemiştim. 
Şu anda sakatlıklarının üzerinden 10-
11 gün geçti, bu oyuncuların hemen 
dönmesini beklemek çok iyimserlik 
olur. Fernando’nun şu an için sakatlık-
tan hemen dönme ihtimali olduğunu 
düşünmüyorum. Maç saatine kadar da 
tedavisine devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

“FEGHOULİ, SERDAR, EREN 
VE ONYEKURU YARINKİ TEST 

İDMANINDAN SONRA BELLİ OLACAK” 
Feghouli, Serdar, Eren ve Onyeku-

ru’nun maçta oynayıp oynamayacak-
ları yarınki test idmanlarından sonra 
belli olacağını söyleyen Yener İnce, 
“Şu anda kesin oynayacaklar veya oy-
nayamayacaklar diyebileceğimiz bir 
konumda değiliz. Ancak sakatlıktan 
bu kadar çabuk dönerlerse beklenen 
süreden çok daha kısa sürede dönmüş 
olacaklar. Zaten biz de bunun için bura-
dayız ve bunun için çalışıyoruz. En kısa 
zamanda bu oyuncuları takıma kazan-
dırmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde 
daha net bilgileri sizinle paylaşacağız” 
açıklamasında bulundu.    n İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 
Evkur Yeni Malatyaspor’un futbol-
cuları, galibiyet serisi hedefliyor. 
Süper Lig’de 15 puan ve averajla 
8. sırada bulunan sarı-siyahlı takı-
mın savunma oyuncusu Murat Akça 
ile kalecisi Fabien Farnolle, Orduzu 
Pınarbaşı Tesisleri’nde basın men-
suplarına açıklamalarda bulundu. 
Geçen hafta sahalarında Galatasa-
ray karışında iyi performans sergi-
lediklerini belirten Murat Akça, kar-
şılaşmadan galibiyetle ayrıldıkları 
için mutlu olduklarını söyledi.

Maçta elinden gelenin en iyisini 
yaptığını ifade eden Murat, “Kendi-
mi hazır hissediyordum. Daha çok 
çalışarak daha iyi performans ser-
gilemeye çalışacağım. Şu anda üst 
taraflara çok yakınız, 12 ve 15 puan 
aralığında çok fazla takım var. Eğer 
2-3 hafta kötü gidersek alt tarafa da 
yakın olabiliriz. Önümüze maç maç 

bakmalıyız. Seri galibiyetler alarak 
yukarılara tutunmak istiyoruz.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

FARNOLLE: “HER MAÇI CİDDİYE 
ALIYORUZ”

Kaleci Fabien Farnolle ise Ga-
latasaray karşılaşmasında 3 puan 
aldıklarını hatırlatarak önlerindeki 
maçlara bakacaklarını söyledi. 

Takımda forma şansı bulduğu 
için mutlu olduğunu dile getiren Far-
nolle, “Forma şansı verildiğinde de 
verilmediğinde de motivasyonumu 
en üst seviyede tuttum. Her zaman 
ve her yerde kendimi kanıtlamak 
zorundayım. Allah yüzüme güldü, 
forma giyme fırsatı buldum. İnşal-
lah böyle devam eder.” ifadelerini 
kullandı.

Lig maçlarıyla Ziraat Türkiye 
Kupası karşılaşmalarına hazırlan-
dıklarına işaret eden Farnolle, şun-
ları kaydetti: “Erol Bulut’un bize her 

zaman gösterdiği hedefler var. He-
defler doğrultusunda ilerliyoruz. Her 
maçı ciddiye alıyoruz. Aytemiz Alan-
yaspor, Trabzonspor ve diğer kar-
şılaşmaların hepsini tek tek 

değerlendiriyoruz. Bunların hepsini 
ciddiye almak zorundayız. Bu zorlu 
fikstürde takımları ciddiye almazsa-
nız sıkıntı yaşayabilirsiniz.” 
n AA

Yeni Malatya’da hedef galibiyet serisi
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah 

Avcı, İngiliz Dergisi FourFourTwo tarafından 2018’in 
dünyada en iyi 50 teknik direktörü listesinde 37. sırada 
yer aldı. 

Dergide, Avcı için yapılan yorumda, “Fatih Terim 
ülkenin en büyük teknik direktörü olarak değerlendirili-
yor ama Abdullah Avcı’nın müthiş taktik zekasına büyük 
saygı duyuluyor. Neredeyse taraftar desteksiz müthiş 
bir takım oluşturan Avcı, 3 büyük Fenerbahçe, Gala-
tasaray ve Beşiktaş’ın hegemonyasını tehdit ediyor. 
2017’de ligi ikinci, 2018’de üçüncü bitiren Başakşehir, 
bu sezon da şampiyonluk için mücadele veriyor.” ifa-
deleri yer aldı. 

Listenin zirvesinde İngiltere Premier Lig ekibi Man-
chester City’nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola 
sahip olurken, ikinci sırada Fransız teknik adam Zinedi-
ne Zidane ve üçüncü sırada da Atletico Madrid’in Arjan-
tinli teknik direktörü Diego Simeone bulundu. 

Fenerbahçe’deki görevine geçtiğimiz pazar günü 
son verilen Phillip Cocu da PSV Eindhoven’da elde etti-
ği başarıyla 19. basamakta listede kendisine yer buldu. 
n AA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 
yarın Galatasaray’la deplasmanda oynayacağı derbi 
maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yardımcı ant-
renör Erwin Koeman yönetimindeki antrenmana fut-
bolcuların, salondaki çalışmayla başladığı belirtildi. 
Sahada ısınma çalışmalarıyla devam eden antrenman 
pas organizasyonları ve dar alanda gerçekleştirilen çift 
kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, derbi maçın hazırlıklarını bugün 
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antren-
manla tamamlayacak.
n AA

Abdullah Avcı 
en iyiler arasında

Fenerbahçe’de derbi 
hazırlıkları sürüyor

Bayramoğlu: Üst sıralara
tırmanmayı planlıyoruz
Konya Süper Amatör Kümede geride kalan 

3 haftada bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağ-
lubiyet alan Meram Kara Kartallar’da teknik di-
rektör Faysal Bayramoğlu üç maçı değerlendirdi

Konya Süper Amatör Kümede şampiyon ola-
rak Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak isteyen Meram 
Kara Kartallar geride kalan üç haftada bir galibi-
yet bir mağlubiyet ve bir de beraberlikle sahadan 
ayrıldı. Meram Kara Kartallar, Emirgazi Beledi-
yespor karşısında 3-2 üstün ayrılırken, ligin ikinci 
haftasında deplasmanda Ilgın Belediyespor’a 
4-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar üçüncü hafta 
ise Akören Kültürspor ile 2-2 berabere kaldı.

Meram Kara Kartallar teknik direktörü Faysal 
Bayramoğlu geride kalan üç haftayı değerlendir-
di. Bayramoğlu açıklamasında “Lige Emirgazi 
deplasmanından aldığımız galibiyetle moralli 
başladık ancak ikinci hafta Ilgınspor karşısında 
hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Mağlu-
biyetin yanında ortaya koyduğumuz performans 
da bizi memnun etmedi. Akören Kültürspor kar-

şısında geriye düştüğümüzde hemen reaksiyon 
gösterme başarısı gösterdik ancak öne geçer 
geçmez de aynı reaksiyonu gösteren Akören 
Kültürspor’a engel olamadık. Ligin yeni takımı 
olmanın bazı dezavantajları var. Ligi tanımak 
gerçekten çok önemli. Bizim hem oyuncularımız 
hem de takımımız ligi yeni tanıyor. Takımda ligi 
tanıyan tek oyuncumuz Gökhan Özenç, diğer 
oyuncularımız da ligi tanıdıkça performanslarını 
yüzde yüz olarak ortaya koyacağına inanıyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Hafta sonu oynanacak Gölyazı Belediyespor 
maçını da değerlendiren Bayramoğlu, “Gölyazı 
üç sezondur karşılaştığımız bir rakibimiz. Hem 
ikinci amatör hem de birinci amatör kümede 
aynı gruplarda yer aldık. Tanıdığımız bir takım 
ve bunun yanında bildiğimiz bir deplasman. Bu 
avantajı kullanarak rakibin karşısında en iyi per-
formansı sergilemek istiyoruz. İnşallah bu hafta 
galip gelip üst sıralara tırmanmayı planlıyoruz.” 
şeklinde konuştu.  n SPOR SERVİSİ

Avrupa Şampiyonu milli bisikletçi Ah-
met Örken, Başak Koleji’nde öğrencilerle 
buluştu. Azim ve başarı dolu hayat hikayesi-
ni paylaşan Örken, var olan hayatın insanla-
ra sunduğu nimetlerin yanında beraberinde 
getirdiği zorlukları anlattı. Hiçbir başarının 
tesadüf olmadığını insanın isterse başara-
mayacağı da hiçbir şeyin olmadığını dile 
getiren Örken, bu yıl düzenlenen 54. Cum-

hurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet yarışlarında 
Özel Başak Koleji öğrencilerinin gösterdiği 
tezahürattan dolayı memnuniyeti ifade etti. 
Öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı 
mutluluğunu belirten Ahmet Örken’e günün 
anısına binaen plaketini Anadolu Lisesi Mü-
dürü Yılmaz Taşçı takdim etti ve teşekkürle-
rimizi iletti.
n SPOR SERVİSİ

Ahmet Örken öğrencilerle buluştu



RPS
Rezalet!

İki yıl öncenin kupa şampiyonu Atiker Ziraat Türkiye Kupası 4. tur 
maçında 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor’a 3-0 mağlup olarak 

kupadan elendi.  ‘Bizim gol atamayacağımız takım yok’ diyen Rıza 
Çalımbay’ın kadrosu zayıf rakibi karşısında varlık gösteremedi

Temsilcimiz Atiker Konyaspor inanılmaz 
bir rezalete imza attı. Ziraat Türkiye Kupası 4. 
tur maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımların-
dan Kahramanmaraşspor ile karşılaşan Anado-
lu Kartalı rakibine 3-0 mağlup olarak hayalini 
kurduğu kupadan elendi. Maçın hemen başın-
da yenik duruma düşen yeşil beyazlılar maç bo-
yunca zayıf rakibine karşı varlık gösteremedi.

TECRÜBELİ KADRO VARLIK GÖSTEREMEDİ
Atiker Konyaspor Kahramanmaraşspor 

karşısına diğer takımların aksine tecrübeli bir 
takım ile çıktı. Maçı ciddiye aldığını gösteren 
bir kadro ile sahada yer alan Rıza Çalımbay 
kalede Ertuğrul’a görev verirken, savunma 
dörtlüsünü Ferhat, Ali Turan, Selim Opane-
senko’dan oluşturdu. Amir, Volkan Fındıklı, 
Traore, Vedat ve Fofana ile orta sahayı kurgu-
layan Çalımbay santrfor bölgesinde de Jaho-
vic’e görev verdi. Tecrübeli isimlere rağmen 
pozisyon bulmakta zorlanan Atiker Konyaspor 
Talha Dinçer (2) ve Yusuf Emre Kasal’ın gol-
lerine de engel olamadı.

TARAFTAR ÇILDIRDI
Atiker Konyaspor’un bu inanılmaz mağlu-

biyeti taraftarı da çileden çıkardı. 3-0’lık ağır 
mağlubiyetin ardından taraftarlar teknik direk-
tör Rıza Çalımbay ve futbolculara ateş püskür-
dü. Özellikle Rıza Çalımbay’a istifa çağrılarında 
bulunan taraftarlar eski teknik direktörleri Aykut 
Kocaman’ı takımın başında görmek istedikleri-
ne yönelik kampanya başlattı.

MAÇTAN DAKİKALAR 
8. dakikada Cerem Talha’nın ceza sahası 

dışından kullandığı serbest vuruşta top filelerle 
buluştu. 1-0 

15. dakikada Cemal’in pasıyla topla bulu-
şan Cerem Talha’nın aşırtma vuruşunda top 
ağlara gitti. 2-0 

86. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan 
Furkan’ın şutunda kaleci güçlükle topu çeldi. 

89. dakikada Kahramanmaraşspor penaltı 
kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Yusuf 
Emre topu filelere yolladı. 3-0 
n İHA/SPOR SERVİSİ

Stat: 12 Şubat 
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satmaz xx, 
Erdinç Sezertam xx 
Kahramanmaraşspor: Emrah Tuncel xx, Burak Can xx, Ebu-
bekir Berke Tambey xxx (Emin Aladağ dk. 75 x), Hurşit Taşcı 
xx, İbrahim Koca xx (Furkan Demir dk. 67 x), Cerem Talha 
Dinçer xxx (Emre Okur dk. 80 x), Cemal İşleyen xx, Yusuf 
Emre Kaksal xx, Lider Koç xx, Ethem Ercan Pülgir xx, Aytürk 
Halil Hocaoğlu xx 
Yedekler: Özkan Karabulut, Burak Şamil Bolat, İsa Baltacı, 
Civar Çetin 
Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alparslan 

Atiker Konyaspor: Mahmut Ertuğrul Taşkıran xx, Volkan Fın-
dıklı xx (Mücahit Can dk. 70 x), Ali Turan xx, Selim Ay xx, Adis 
Jahovic xx, Traore xx, Amir Hadziahmetovic xx (Deni Mileso-
vic dk. 46 x), Vedat Bora x (Makro Jevtovic dk. 46 xx), Fofana 
x, Openasenko xx, Ferhat Öztorun xx 
Yedekler: Mücahit Atalay Ahmet Çolak, Fallou Diange, Abro, 
Musa Araz, Mücahit Can Akçay 
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay 
Goller: Cerem Talha Dinçer (dk. 8 ve 15), Yusuf Emre Kasal 
(dk. 90 pen.) (Kahramamaraşspor), 
Sarı kartlar: Adis Jahovic, Makro Jevtonic, Mücahit Can, Tra-
ore (Atiker Konyaspor), Emrah Tuncel (Kahramanmaraşspor) 

3-0


