
Kalitesini ispat etti

Kumaş ve türevi ürünlere baskı hizmetlerinde kalitesini 
ispat etmiş olan Yıldız Bayrak, müşterilerinin ihtiyacına 
göre her türlü kumaşa, istenilen ölçekte baskıyı yapıp en 

kısa zamanda teslim ediyor. n SAYFA 3’TE

Rekabet gücü artacak!

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, “Ürünün üzerinde 
hak iddia edebilmek, o ürünü küresel piyasalarda daha rekabetçi 

kılabilmek için sınai mülkiyet hakları ile ilgili tüm gerekleri de 
yerine getirmek zorundayız” dedi. n SAYFA 3’TE

03 Yapı ruhsatında
Konya 3. sırada 07 Çiftçilere örnek

meyve bahçesi 13 ATSO ile KTO 
kardeş oldu!

FIAT’TAN KASIM’DA
KAÇMAYACAK FIRSAT

TORKU DOĞRUDAN 
DÖNER ZİNCİRİ BÜYÜYOR

Koyuncu Fiat, fırsata çağırıyor

2 yeni şube daha açıldı 

Fiat’ın Kasım ayı sonuna kadar devam edecek kam-
panyasında, tüm Fiat Egea modelleri 36 bin TL’ye 
kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi seçeneğiyle ile müş-
terileri ile buluşuyor. Koyuncu Fiat Otomobil, araç al-
mayı planlayanları Kasım ayına özel bu fırsattan yarar-
lanmaya davet etti.

İlk Döner Lokantasını Karaman’da hizmete açan Tor-
ku Doğrudan Döner kısa süre önce hizmete giren 
Konya Mevlana Caddesindeki şubesinden sonra 
Konya Zafer ve Ankara Mithatpaşa Caddesinde açtığı 
şubelerle büyümeye devam ediyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

‘8 yılda büyük 
yol kat ettik’ 

İttifak’ın iki 
markası EXPO’da 

5 yılda, 15 yıllık
hizmet yapmalıyız

Konya hak 
ettiğini almalı!

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker, 8 yılda eğitimde 
büyük gelişme kat ettiklerine 
dikkat çekti,40 binden fazla 
öğrencisi bin 800’den fazla aka-
demisyeniyle Geleceğe Gü-
venle Bakan üniversite olmaya 
devam ettiklerini vurguladı. 
n SAYFA 13’TE

“Birlikte Daha İyisini Yapabili-
riz” mottosu ile MÜSİAD EXPO 
Fuarı’nda yerini alan İttifak 
Holding’i Selva Gıda ve Selet 
temsil edecek. İttifak Holding, 
uluslararası pazardaki iş 
birliklerine yenilerini eklemeyi 
hedefliyor.  n SAYFA 10’DA

AK Parti Meram Belediye Baş-
kan Aday Adayı Zekeriya İncili, 
Meram’ın kronik hale gelen 
sorunlarının çok hızlı çözüme 
kavuşturulması gerektiğini 
söyledi. “5 yılda 15 yıllık hizmet 
yapıyor olmamız lazım” diyen 
İncili, Meram’a hizmet için yola 
çıktığını söyledi.   n SAYFA 2’DE

Selçuklu Başkenti Konya’nın 
önemli bir turizm potansiyeli 
olmasına rağmen Konya’nın 
hak ettiğini alamadığını belirten 
MHP’li Mustafa Kalaycı, “Kon-
ya, kültür ve turizm koruma ve 
gelişim bölgesi olarak kabul 
edilmeli” dedi. n SAYFA 12’DE
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Kırsala 118 milyon!
TKDK üreticilere verdiği 

destekler ile kırsalın 
kalkınmasına destek 

oluyor. IPARD II 
kapsamında planlanan 

118 milyon TL hibe 
ödemesinden şimdiye 

kadar 27 milyon TL 
ödeme yapıldı  

TKDK’DAN KONYA’YI 
KALKINDIRAN HAMLE

Türkiye’nin kırsal kalkınmasında öncü, 
ulusal kalkınma plan ve stratejilerinde 
öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, 
kırsal kalkınma programlarını etkin bir şe-
kilde uygulayarak, ülke genelinde sürdü-
rülebilir kırsal kalkınmaya katkı sağlamak 
amacıyla kurulan TKDK çalışmalarını sür-
dürüyor. Bu kapsamda Konya’nın kalkın-
masına destekler sürüyor.

IPARD II’DE 27 MİLYON 
TL ÖDEME YAPILDI

TKDK Konya İl Koordinatörü Hakan Do-
ğan, “IPARD I kapsamında 373 milyon TL 
yatırım tutarı olan 547 projeye 183,8 milyon 
TL hibe ödemesi yapıldı.  2014-2020 yılları 
arasında uygulanmakta olan IPARD II kap-
samında 246 milyon TL yatırım tutarlı 320 
projeye 118 milyon TL hibe ödemesi plan-
landı. Şimdiye kadar 27 milyon TL hibe 
ödemesi yapıldı” dedi.  n SAYFA 13’TE

Konya’da Mevlid bereketi
Nuruyla tüm dünyayı aydınlatan ve insanlığa kurtarıcı olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in 

doğum günü olan Mevlid Kandili, Konya’da dualarla idrak edildi. Bu gecenin faziletinden yararlanmak 
isteyenler gece geç saatlere kadar camilerde ve evlerinde ibadetle meşgul oldu. Belediyeler ve çeşitli sivil 

toplum kuruluşları da düzenledikleri etkinliklerle gecenin önemine dikkat çekti.  n HABERİ SAYFA 4’TE
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Fiat’ın Kasım ayı sonuna kadar devam edecek kampanyasında, tüm Fiat Egea modelleri 36 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi seçeneğiyle 
ile müşterileri ile buluşuyor. Koyuncu Fiat Otomobil, araç almayı planlayanları Kasım ayına özel bu fırsattan yararlanmaya davet etti

Fiat’tan Kasım ayı fırsatı
Fiat Egea ailesi, ÖTV ve KDV 

matrahında yapılan yeni düzenle-
meler, hurda teşviki ve özel kam-
panyalarla birlikte 61 bin 800 
TL’den başlayan fiyatlarla satışa 
sunuluyor. Fiat Egea Sedan, ÖTV 
matrahı ve KDV’de yapılan yeni dü-
zenlemelerin yanı sıra hurda teşviki 
ve özel kampanyalarla birlikte 61 bin 
800 TL’den başlayan fiyatlarla satışa 
sunuluyor. Üstelik kasım ayı boyun-
ca tüm Fiat Egea ailesi modelleri, 36 
bin TL’ye kadar 12 aya varan vade-
li faizsiz kredi seçeneğiyle de satın 
alınabiliyor.Kasım ayı boyunca Fiat 
500 ailesi de 90 bin 900 TL’den baş-
layan fiyatlar ve 70 bin TL’ye 12 ay 
yüzde sıfır faiz fırsatı ile sahiplerini 
bekliyor.

‘HEMŞERİLERİMİZ
FIAT ARAÇLARINDAKİ 

KAMPANYALARI KAÇIRMASINLAR’
Kasım ayı fırsatları hakkında bil-

gi veren Koyuncu Fiat Otomobil Sa-
tış Danışmanı Buğra Önal, “Fiat ve 
Koyuncu ailesi olarak Kasım ayında 
da müşterilerimizin karşısına uygun 
kampanyalarımız ile çıktık.  Şu anda 
Koyuncu Fiat otomobil bölümün-
de ciddi kampanyalarımız var. Fiat 
Egea başlangıç paketi 71 bin 800 TL 
nakit fiyatı var.  Müşterilerimiz bu 

araca hurda araç getirmeleri takdir-
de araç fiyatında 10 bin TL indirim 
yapıyoruz.  Aracımızın fiyatı 61 bin 
800 TL geliyor. Aracın kredili hur-
da indirimi ile birlikte 67 bin TL. 
Müşterilerimize hurda araç temini 
konusunda da yardımcı oluyoruz. 
hatchback modellerimizin de şuan 
81 bin 900 TL başlangıç fiyatı var. 
Hurda indirimi girdiği zaman araç 
73 bin 900 TL iniyor. Hatchback 

araçlarımızda da kredi imkanlarımız 
mevcut. Aracın kredili fiyatın ise 79 
bin 100 TL. Kredili fiyatlar üzerin-
den 36 bin TL kredi kullandıkları za-
man vade farksız 12 ay 0 faiz imkanı 
mevcut. 3 Bin TL’lik aylık ödemesi 
mevcut. Daha fazlasını kullanmak 
isteyen müşterilerimiz daha fazla-
sını da kullanabiliyor. FIAT 500X 
ve 500L 2018 model ailesinde 70 
bin TL’ye 12 ay 0 faiz imkânını 

500L aracımız, hurda teşvik indiri-
mi ile beraber başlangıç satış raka-
mımız 91 bin 900 TL’den başlıyor. 
500X’lerde ise hurda teşvik indirimi 
ile beraber başlangıç satış rakamı-
mız 126 bin 900 TL’den başlıyor. 
Ayrıca yine LPG kampanyalarımız 
devam ediyor. Servis tarafından 
takıldığında garantisi bozulmuyor. 
Direkt muhatabınız yetkili servis 
oluyor. Egea Sedan 1.4 benzinli 

manüel aracımızın liste satış fiyatı 
81 bin 900 TL iken, hurda belgesi 
getirildiği takdirde şuanda 20 bin 
TL hurda teşvik indirimi yapıyoruz. 
Yani müşterilerimiz bu aracımıza 
61 bin 900 TL’ye sahip olabiliyorlar. 
Yine öğretmenler gününe özel bu 
ay içerisinde yüzde 2 indirimimiz 
mevcut.  Tüm Konyalı hemşerileri-
mizi showroomumuza bekliyoruz. 
Hemşerilerimiz Fiat araçlarındaki 

kampanyaları kaçırmasınlar” dedi. 
ÖTV matrahındaki düzenleme ve 
KDV oranlarında gerçekleştirilen 
indirimler ise otomotiv sektörüne 
ve markamıza önemli bir ivme ka-
zandıracağına dikkat çeken Koyun-
cu Fiat Ticari- Aktif Satış Danışmanı 
Güneş Serçeoğlu, “Ekim ayını, binek 
ve hafif ticari araç pazarında lider 
olarak tamamladık. Kasım ayı itiba-
rıyla geçerli olan ÖTV matrahındaki 
düzenleme ve KDV oranlarında ger-
çekleştirilen indirimler ise otomotiv 
sektörüne ve markamıza önemli bir 
ivme kazandıracak. Bayimizde ti-
cari araçlarda önemli kampanyalar 
var. Ticaretle ilgilenen müşterileri-
miz ticari araçlarda kampanyaları 
kaçırmasınlar. Araç alımlarında 48 
bin TL’ye 12 ay 0 faiz ile müşteri-
lere destek oluyoruz. Doblo’nun 
başlangıç satış rakamı 73 bin TL’ye 
düştü. Ducato 15 metreküp KDV 
indiriminden sonra geçen ay 146 
bin TL’ye satışını yaparken, bu ay ki 
satış rakamımız 125 bin TL. Vergi 
indirimleri ile birlikte ciddi bir avan-
taj söz konusu. Ducato Maksi Van 
araçlarımızda 119 bin TL başlangıç 
satış rakamları ile müşterilerimiz ile 
buluşuyor” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Buğra Önal Güneş Serçeoğlu

İncili: ‘Meram hızlı gelişmeli’
AK Parti Meram Belediye 

Başkan Aday Adayı Zekeriya 
İncili, Meram’ın kronik hale ge-
len sorunlarının çok hızlı çözü-
me kavuşturulması gerektiğini 
söyledi. “5 yılda 15 yıllık hizmet 
yapıyor olmamız lazım” diyen 
İncili, bu anlamda, “Meram’a 
Değer” sloganı ile Meram’a hiz-
met için yola çıktığını ifade etti. 

Geçmişten itibaren Meramla 
ilgili bir şeyleri imar etmek, gü-
zelleştirmek gibi birçok hayali-
nin olduğunu belirten AK Parti 
Meram Belediye Başkan Aday 
Adayı Zekeriya İncili, “Doğma 
büyüme Meramlı olduğumuz 
için Meram’ın kronik sorunlarını 
yakından biliyorum. Bu sorunla-
rın da mevcut bakış açıları ile çö-
zülemeyeceğini gördüğüm için 
yeni bir bakış açısı ile yola çıktık. 
Meram’ın tarihine, kültürüne, 
yaşam biçimine, kalkınmasına 
hizmet için projelerle çalışma-
lara başladık. Bütün amacımız 
hayırla yad edilmek yoksa siya-
si bir istikbal ve ikbal kaygımız, 
kavgamız yok. İnşallah hayırlı 
hizmetler gerçekleştirmek nasip 
olur” dedi. 

MERAM’A YENİ BİR 
BAKIŞ AÇISI ŞART 

“Meram’ın gelişebilme-
si için, sanayi, ticaret, hizmet, 
mesken gibi çeşitli konularda 
yatırım alması gerekiyor” diyen 
İncili, “Türkiye, AK Parti ve Sa-
yın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde-
ki 16 yıllık dönemde parlayan 
bir ülke haline geldi. Konya da 
bundan üzerine düşen nasibi bir 
miktar aldı. Ancak Meramımızın 
geldiği durum 16 yıllık parlayan 
döneme uygun değil. 2002-
2018 yılları arasında ki değişim 
Meram’da sağlanamamıştır. 
Yollar, evler, ticaret merkezleri 
hep aynı yeni bir şey yok. İyi ni-
yetle bir kentsel dönüşüm çalış-
maları yapıldı ama bu devam et-
tirilemedi; maalesef. Onun için, 
Hz, Mevlana’nın ‘Yeni bir şeyler 
söylemek lazım’ ifadesinde oldu-

ğu gibi artık yeni bir bakış açısıy-
la, Meram’ın doğrudan yatırım 
alması gerekiyor. Belediyenin 
öncülüğünde yatırımcılara yeni 
alanlar oluşturmak, yeni ulaşım 
aksları oluşturmak böylece doğ-
rudan Meram’ın gelişimini sağ-
lamak hedefimiz” dedi. 

5 YILDA BÜYÜK İŞLER 
GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

“Konya Türkiye’de manevi 
iklimiyle bilinir. Konya’nın ma-
nevi havasını Meram’ın içine 
sembolik olarak getirmek isti-
yoruz” diyen İncili, “Meram Be-
lediyesi öncülüğünde bir vakıf 
kurup İslam Bilimleri Üniver-
sitesi’ni hayata geçirmek plan-
larımız içinde var. Konya buna 
hevesli, bunu yapacak gücümüz 
de var. 7-8 bin öğrencili ve dün-
yada ismini duyuracağı bir İslam 
Bilimleri Üniversitesi kurmak, 
Meram’a yakışır diye düşünü-
yoruz. Kur’an ve İsla-
mi İlimler alanında 
dünya çapında ses 
getirecek projeler 
planlamaktayız. 
Kentsel dönüşü-
mü de Yeşil Me-
ram’ın doku-
suna uygun 
yapacağız . 
Şükran Ma-
hallesi’nde 
şu anda bir 
takım projeler 
var. Bizim ora-
daki esas hedefimiz çok 
büyük bir tarihi alan 
olarak düzenlemek.  
Oranın çok geçmiş 
bir tarihi var. Hitit-
lerin başkentinden 
bugüne kadar 5 bin 
yıllık tarihin olduğu 
bu alanda bir Şehir 
Müzesi kurmayı he-
defliyoruz. Yine, Za-
fer-Anıt-Hasbey Mes-
cidi-Arapoğlu Makası 
arasında Mahalle Me-
ram diye bir projemiz 
var. Burada konut ve 

ticari alan düşünüyoruz. Artık 
site mantığından eski mahalle 
mantığına dönmemiz gereki-
yor. Meram’da bunu gerçekleş-
tireceğiz. Tüm bunları yaparken 
tasarruf edeceğiz, kaynakları 
idareli kullanacağız Meram’da, 
vatandaşlarımızla birlikte 5 yılda 
büyük işler gerçekleştireceğiz” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ
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Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, “Ürünün üzerinde hak iddia edebilmek, o ürünü küresel piyasalarda 
daha rekabetçi kılabilmek için sınai mülkiyet hakları ile ilgili tüm gerekleri de yerine getirmek zorundayız” dedi

Rekabet gücü artacak!
Konya Sanayi Odası (KSO) ile 

Türk Patent ve Marka Kurumu 
arasında Konya Hezarfen Tekno-
loji ve Tasarım İşbirliği protokolü 
imzalandı. Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükcü ve Türk 
Patent ve Marka Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Habip Asan tarafından 
imzalanan protokolle, 30 Konyalı 
sanayi işletmesine marka, patent, 
faydalı model gibi sınai mülkiyet 
hakları konusunda bire bir danış-
manlık verilecek. 

Konya Sanayi Odası’nda dü-
zenlenen protokol imza törenine 
Konya Sanayi Odası Meclis Baş-
kanı Tahir Büyükhelvacıgil ve yö-
netim kurulu üyeleriyle, projeden 
yararlanacak sanayiciler de katıl-
dı. İmza töreninde konuşan Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kü-
tükcü, Hezarfen Teknoloji ve Ta-
sarım İşbirliği protokolüyle Kon-
yalı 30 firmanın sınai mülkiyet 
potansiyelinin tespit edilerek, bu 
firmalara danışmanlık hizmeti ve-
rileceğini söyledi. Dünyada artık 
fiyata dayalı rekabet döneminin 
kapandığına, ürününü farklılaştı-
ran, geliştiren, içine daha fazla bil-
gi katan ve tüm bunları tescilleyen 
işletmelerin küresel rekabette öne 
çıktığına işaret eden Kütükcü, im-
zalanan projenin de işletmelerin 
hem bugününe hem de gelece-
ğine yatırım yapmalarında, doğru 
stratejiyi belirlemelerinde çok an-
lamlı olduğunu aktardı.

KONYA ÖNEMLİ 
BİR AŞAMA KAYDETTİ 

Marka, patent, faydalı model, 
endüstriyel tasarım gibi sınai mül-
kiyet haklarının, üreticinin bir nevi 
tapusu olduğuna da vurgu yapan 
Kütükcü, “Sınai mülkiyet hakla-
rı aslında o ürünün tapusu gibi. 
Ürettiğiniz ürünün sınai mülkiyet 
haklarını almamışsanız aslında o 
ürünün tam olarak sahibi de ola-
mıyorsunuz. Yani ürünün üzerin-
de hak iddia edebilmek, o ürünü 
küresel piyasalarda daha reka-

betçi kılabilmek için sınai mülki-
yet hakları ile ilgili tüm gerekleri 
de yerine getirmek zorundayız. 
Konya, bu konuda önemli bir 
aşama kaydetmiş durumda. Bu 
yılın Ocak-Eylül dönemine baktı-
ğımızda Konya’nın faydalı model 
tescilinde Türkiye’de 5., marka, 

patent ve endüstriyel tasarım tes-
cillerinde ise 7. sırada olduğunu 
görüyoruz” şeklinde konuştu. 

REKABET GÜCÜ ARTACAK 
KSO olarak, sınai mülkiyet 

haklarını geçmişten bu yana 
önemsediklerini, konuyu yakın-
dan takip ettiklerini belirten Kü-

tükcü, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “2004 yılının Eylül ayından 
bu yana, 14 yıldır Odamızda Türk 
Patent ve Marka Kurumumuzun 
Bilgi ve Doküman Birimi hizmet 
veriyor. Sanayicimiz, fikri ve sı-
nai mülkiyet hakları ile ilgili bir 
bilgiye veya danışmanlığa ihtiyaç 
duyduğunda Odamızdan hizmet 
alabiliyor. Bugün imzalayacağı-
mız protokolle de, Türk Patent ve 
Marka Kurumumuzla birlikte, de-
yim yerindeyse daha noktasal bir 
atış yapılacak ve 30 KOBİ’mize 
bu konuda danışmanlık verilecek. 
Ben bu çalışmaların Konya’mızı, 
Konyalı işletmelerimizi daha re-
kabetçi hale getireceğine inanıyo-
rum.” 

POTANSİYEL ARTACAK 
Türk Patent ve Marka Kuru-

mu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan 
da, proje kapsamında işbirliği ya-
pılacak olan imalat sektöründeki 
30 şirketin fikri mülkiyeti kulla-
narak,inovasyon kapasitelerini 
geliştirilmelerini amaçladıklarını 
söyledi. Konya’nın sınai mülki-
yet alanında öncü bir il olduğunu 
ifade eden Asan, “Konya faydalı 
modelde 5. marka ve patent tes-
cilinde 7. sırada bulunuyor. Ama 
ben Konya’nın potansiyelinin 
daha fazla olduğuna inanıyorum. 
İnşallah bu proje ile Konya, mar-
ka ve patent sıralamasında daha 
yukarılara çıkacak” diye konuştu. 
Ekonomik zorlukların aşılmasın-
da da sınai mülkiyetin bir kal-
dıraç olduğuna, bunu bir reka-
bet avantajı olarak kullanmanın 
önemli olduğuna vurgu yapan 
Asan, “Sınai mülkiyete önem ve-
ren işletmelerin ekonomik olum-
suzluklardan daha az etkilendi-
ğini görüyoruz. Bu iş birliği ile 
beraber Konya’mız için önümüz-
deki günlerde önemli sonuçları 
alacağımızı düşünüyoruz” dedi.  
Konuşmaların ardından protoko-
lün imzaları atıldı.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya yapı ruhsatında 
üçüncü sırada yeraldı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürü 
Adnan Bedlek, Yapı İzin İstatis-
tiklerinden “Konya ili Yapı İzin 
İstatistikleri, Ocak-Eylül 2018” ko-
nusunda bir basın bülteni yayım-
ladı. Buna göre, Konya 2018 yılı 
Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsa-
tı verilen 3 bin 584 bina ile  (yüzde 
4,7) Türkiye’de üçüncü sırada yer 
aldı. Türkiye’de 2018 yılı Ocak-Ey-
lül döneminde yapı ruhsatı verilen 
bina sayısı 77 bin 4 oldu. İstanbul 
ili yapı ruhsatı verilen 7 bin 238 
bina ile (yüzde 9,4) Türkiye’de ilk 
sırada gelirken, ikinci sırada 6 bin 
190 bina ile (yüzde 8) İzmir ve 
dördüncü sırada 3 bin 396 bina ile 
(yüzde 4,4) Muğla yer aldı. Arda-
han 48 bina ile son sırada yer aldı.

YAPI RUHSATI VERİLEN 
BİNALARIN YÜZÖLÇÜMÜ 
4,4 MİLYON METREKARE

2018 yılı Ocak-Eylül dönemin-
de Konya’da yapı ruhsatı verilen 
4,4 milyon metrekare alanla Tür-
kiye’de 4’üncü sırada yer aldı. Kon-
ya’da yapı ruhsatı verilen toplam 
alanın yüzde 53,2’si (2,4 milyon 
metrekare) konut kullanım alanı, 
yüzde 27,4’ü (1,2 milyon metre-
kare) konut dışı kullanım alanı ve 
yüzde 19,4’ü (862 bin metrekare) 
ortak kullanım alanı olarak gerçek-
leşti. 

Türkiye’de 2018 yılı Ocak-Ey-
lül döneminde yapı ruhsatı verilen 
yapıların toplam yüzölçümü 105,9 
milyon metrekare iken; bunun 
54,9 milyon metrekaresi (yüzde 
51,9) konut, 31,3 milyon met-
rekaresi (yüzde 29,6) konut dışı 
ve 19,6 milyon metrekaresi ise 

(yüzde 18,5) ortak kullanım alanı 
olarak gerçekleşti. İllere göre yapı 
ruhsatı verilen yapıların toplam 
yüzölçümünde ise 12,4 milyon 
metrekare ile İstanbul en yüksek 
paya sahip olurken İstanbul’u, 7,4 
milyon metrekare ile Ankara ve 
5 milyon metrekare ile İzmir izle-
di. Yüzölçümü en düşük olan iller 
sırasıyla Ardahan (70,8 bin m2), 
Tunceli (111,6 bin metrekare) ve 
Şırnak (116,9 bin metrekare) oldu. 
Konya’da yapı ruhsatı verilen bina-
ların toplam değeri 5,2 milyar TL 
olup bu değer ile Türkiye’de 5’inci 
sırada yer aldı. Türkiye’de 2018 yılı 
Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsa-
tı verilen binaların toplam değeri 
139,8 milyar TL oldu. İstanbul’da 
yapı ruhsatı verilen binaların top-
lam değeri sıralamasında 17,8 mil-
yar TL değeri ile ilk sırada gelirken, 
bu ili sırasıyla 10,2 milyar TL değe-
ri ile Ankara ve 6,1 milyar TL de-
ğeri ile İzmir illeri izledi. Ardahan 
67,9 milyon TL bina değeri ile son 
sırada yer aldı.

Konya yapı ruhsatı verilen 18 
bin 189 daire sayısı ile il sırala-
masında 5’inci oldu. Türkiye’de 
2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 
yapı ruhsatı verilen toplam daire 
sayısı 485 bin 356 oldu. İstanbul 
ilinde yapı ruhsatı verilen daire 
sayısı 62 bin 617 olup bu değer ile 
Türkiye’de ilk sırada yer aldı. Bu ili 
sırasıyla 27 bin 523 daire ile İzmir 
ve 23 bin 739 daire ile Ankara illeri 
takip etti. Daire sayısı en az olan il-
ler sırası ile Şırnak (323 daire), Ar-
dahan (335 daire) ve Tunceli (580 
daire) oldu.
n EMİNE ÖZDEMİR

Kumaş ve türevi ürünlere baskı hizmetlerinde kalitesini ispat etmiş olan Yıldız Bayrak, müşterilerinin 
ihtiyacına göre her türlü kumaşa, istenilen ölçekte baskıyı yapıp en kısa zamanda teslim ediyor

Bayrak adına ne varsa
Yıldız Bayrak’ta var

Yıldız Bayrak, flama, bayrak ve 
dijital baskı konusunda kumaşa her 
türlü baskıyı en son baskı teknolo-
jileriyle müşterileri ile buluşuyor.  
Yıldız Bayrak, bayrak, flama ve rek-
lam amaçlı tekstil baskı alanlarında 
4 yıllık süreyi geride bırakmış olup 
Türkiye’nin önde gelen firmaları-
na yaptığı binlerce profesyonel işle 
sektöründe özel bir yere sahip. Yıl-
dız Bayrak Sahibi Mehmet Ali Yıldız, 
“Yıldız Bayrak olarak, bayrak, flama 
ve reklam amaçlı tekstil baskı alanla-
rında 4 yıllık süreyi geride bırakmış, 
Türkiye’nin önde gelen firmalarına 
yaptığı binlerce profesyonel işle sek-
töründe özel bir yere gelmiştir. Yıldız 
Bayrak olarak kamu kurumlarınınve 
firmaların her türlü bayrak, flama 
ve dijital baskı işlerinde profesyonel 
ekibimiz ile yardımcı olmaktayız.  
Tüm Konyalı hemşerilerimizi Mu-
salla Bağları Mahallesinde işyerimi-
ze bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘FİRMAMIZDA HER TÜRLÜ
 BAYRAĞA ULAŞMAK MÜMKÜN’
Firma hakkında bilgi veren Yıl-

dız Bayrak Sahibi Mehmet Ali Yıldız, 
“Yıldız Bayrak, bayrak, flama ve rek-
lam amaçlı tekstil baskı alanlarında 
4 yıllık süreyi geride bırakmış olup 
Türkiye’nin önde gelen firmalarına 
yaptığı binlerce profesyonel işle sek-
töründe özel bir yere gelmiştir. Gü-
nümüzde her ölçü ve çeşitte firma 
amblemli flama ve bayraklardan,-
Türk ve devlet bayraklarına; resmi 
kurum ve kuruluş bayraklarından, 
masa üstü bayrak ve salon direkle-
rine kadar birçok alanda dijital baskı 
sistemiyle hizmet vermektedir. Mi-
maki dijital baskı sistemleriyle ken-

disini tamamlamış bununla birlikte 
kumaş üzerine istenilen zenginlikte 
görsellerin yüksek kalitede ve çözü-
nürlükte dijital olarak baskısı sağlan-
mıştır. Neticede reklamcılıkta tekstil 
dönemi başlamıştır” dedi.

‘AMACIMIZ MÜŞTERİLERİMİZE 
EN İYİ HİZMETİ VEREBİLMEK’
Yıldız Bayrak’ın müşteri portfö-

yünü genişleterek önemli adımlar 
attığına dikkat çeken Yıldız Bayrak 
Sahibi Mehmet Ali Yıldız, “Firmamız 
gerek Türkiye içinde gerek Türkiye 
dışında yürütülen faaliyetler ve elde 
edilen referanslar sayesinde müş-
teri portföyünü genişleterek önemli 
adımlar atmıştır.Firmamız değişime 
açık, gelişime hazır, müşteri odaklı 
profesyonel çalışma anlayışıdır.Fir-
ma olarak amacımız müşterimize 
daha iyi hizmet vermek konumuz-
daki en üstün seviyeye ulaşmaktır. 
Kırlangıç, dekoratif, konferans, gön-

der,masa,ülke,üçgen ve kare süs, 
plaj ve festival bayrakları yapmak-
tayız. Bayraklarımızın boyutu kırlan-
gıçlar50 x 100,  50 x 150,  75 x 150 
ebatlarında saten kumaşa, masa 

bayrağı 9 x 33,  15 x 23 ebatlarında 
saten kumaşa, bayraklar 100 x 150,  
150 x 200,  200 x 250 ebatlarında 
raşel kumaşa, 30 x 45, 70 x 105, 
120 x 180, 300 x 450, 400 x 600, 
800 x 1200 ebatlarında saten-raşel 
kumaşa, 30 x 45, 70 x 105, 120 x 
180 ebatlarında saten-raşel kumaşa, 
üçgen bayraklar 20 x 30, 30 x 45, 60 
x 90 ebatlarında saten- raşel kuma-
şa, kare bayraklar 25 x 50, 50 x 100, 
75 x 150 ebatlarında saten-raşel ku-
maşa, plaj ve festival bayrakları 50 x 
200, 75 x 300, 100 x 400 ebatların-
da raşelkumaşa baskı yapılmaktadır. 
Kamu kurumların ve firmaların her 
türlü bayrak, flama ve dijital baskı 
işlerinde profesyonel ekibimiz ile 
yardımcı olmaktayız.   Tüm Konya-
lı  hemşerilerimizi Musalla Bağları 
Mahallesinde işyerimize bekliyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mehmet Ali Yıldız

Yıldız Bayrak, flama, bayrak ve dijital baskı konusunda kumaşa her türlü baskıyı en son baskı teknolojileriyle yapıp müşterileri ile buluşturuyor.

Memiş Kütükcü Prof. Dr. Habip Asan

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Habip Asan tarafından imzalanan protokolle, 30 Konyalı sanayi işletmesine marka, patent, 

faydalı model gibi sınai mülkiyet hakları konusunda bire bir danışmanlık verilecek.
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Mevlid Kandili bereketi tüm Konya’da yaşandı
Konya Büyükşehir Belediye-

si, İslam dünyasında Peygamber 
Efendimizin doğumuyla dünyayı 
şereflendirdiği gün olarak kutla-
nan Mevlid Kandili münasebetiyle 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü himayesindeki kim-
sesiz çocuklar yararına bir prog-
ram düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Mevlidi Nebi Haftası kapsamında 
çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkin-
likler kapsamında Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
bünyesindeki kimsesiz çocuklar 
için Selçuklu Kongre Merkezi’n-
de düzenlenen programa İl Müf-
tüsü Ahmet Poçanoğlu, Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 
Genel Müdürü ve Konya Turizm 
Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ercan 

Uslu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler İl Müdürü Bilal Erdoğan ile 
çok sayıda çocuk ve genç katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardın-

dan programın açılışında konu-
şan Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 
Genel Müdürü Ercan Uslu, başka 
ülkelerden devletimizin himaye-

sinde olan çocuklar bulunduğunu 
belirterek, bütün İslam aleminin 
Mevlid Kandilini tebrik etti. Kon-
ya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu 
da Peygamber Efendimizin yetim 
olarak dünyaya geldiğini hatırla-
tarak, “O öyle bir Peygamber ki 

dünyayı baştan sona değiştirmiş 
bir Peygamber. O nasıl dünyayı 
değiştirmişse siz de onun ümme-
tinden olanlar, dünyaya yeniden 
merhameti, adaleti, hakkı ve ih-
sanı hakim kılacaksınız inşallah” 
diye konuştu. Konya Büyükşehir 

Belediyesi, Mevlidi Nebi Haftası 
etkinlikleri kapsamında Kız Kuran 
Kursu öğrencilerini sabah nama-
zında Kapu Camii’nde buluştura-
rak cami çıkışında öğrencilere ve 
cemaate ikramlarda bulundu.
n HABER MERKEZİ

Ereğli’de Belediyesi 
geleneği sürdürdü

Ereğli Belediyesi Mevlid Kan-
dili’nde de gelenek haline getirdiği 
ikramlarına devam etti. İkramlar-
dan duyduğu memnuniyeti dile 
getiren vatandaşlar Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven’e teşekkür-
lerini ilettiler. Birlik ve beraberlik 
vurgusu yapan Başkan Özgüven: 
“Özel gün ve geceler, kandiller bizi 
birbirimize daha da bağlayan, bir-
lik ve beraberlik coşkusuyla hare-
ket ettiğimiz nadide zamanlardır. 
Böyle zamanlarda ibadetlerimizin 

yanı sıra ikramlar ve paylaşımla-
rımız milletimizin en güzel gele-
neklerinden birisidir. Bu kapsamda 
Belediye olarak özel gün ve gece-
ler, kandillerde geleneksel hale 
getirdiğimiz ikramlarımız devam 
ediyor. Alemlere rahmet olarak 
gönderilen Peygamberimiz(sav)’in 
dünyayı şereflendirdiği bu özel 
günde hemşehrilerimize süt ikra-
mında bulunduk” ifadelerini kul-
landı.
n HABER MERKEZİ

KOMEK ve ASEM’de
Peygamber Efendimiz anlatıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları ile ve 
Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri, 
Mevlid Kandili dolayısıyla “Mev-
lid-i Nebi En Sevgiliye” adlı bir 
program düzenledi. Programda, 
sohbetler ve ilahilerle Peygamber 
Efendimizin hayatından örnekler 
anlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) ve Aile Sanat ve Eğitim 
Merkezleri (ASEM) Mevlid Kandili 
dolayısıyla Mevlana Kültür Merke-
zi’nde bir kutlama programı ger-
çekleştirdi. “Mevlid-i Nebi En Sev-
giliye” adlı program, Peygamber 
Efendimiz ile ilgili slayt gösterisi 
ile başladı, Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ile devam etti. KOMEK öğretmen-
lerinden Nazife Gebitekin’in prog-
ramda seslendirdiği “Yağmur” adlı 
şiir, davetlilerin büyük beğenisini 

topladı. Programın konuşmacı-
sı Meram Müftülüğünden Betül 
Köseoğlu ise “Peygamberimiz ve 
Mevlid Kandili” konulu bir sohbet 
gerçekleştirdi. Peygamberimiz Hz. 
Muhammed’in (SAV) yaşamı ve 
peygamberliği ile insanlığa verdi-
ği mesajları davetlilerle paylaşan 
Köseoğlu, “Öncelikle Peygamber 
Efendimizi örnek alıp ardından 
da örnek olacağız. Bizden istenen 
O’nu bugüne taşıyıp O’na tabi 
olmak. O’nu doğru anladığımız-
da insanı, hayatın gayesini doğru 
anlarız. O’nun gibi doğru olmak, 
yetime merhamet etmek, zalimin 
karşısında mazlumun yanında ol-
mak. Bizden istenen bu…” diye 
konuştu. Programda ayrıca “Kız 
Çocuğu Rahmettir” isimli skeç, ila-
hi dinletisi, hatim duası ile Sakal-ı 
Şerif ziyareti de yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in dünyaya teşriflerinin yıldönümü 
olan Mevlid Kandili’ni ibadet ile idrak etmek isteyen Konyalılar camilere akın etti

Konya halkı, 
dualarda buluştu

Alemlere rahmet olarak gön-
derilen Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed’in (S.A.V.) doğum gü-
nünün sene-i devriyesi olan ‘Mev-
lid Kandili’ dolasıyla Konyalı vatan-
daşlar, başta Kapu , Hacıveyiszade, 
Aziziye, Sultan Selim Cami  olmak 
üzere şehrin tüm camilerini doldur-
du.  Camilerde kadın erkek, genç 
yaşlı herkes okunan dualara hep bir-
likte ‘Âmin’ dedi ve okunan Kur’an-ı 
Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin 
manevi havasını teneffüs etti. Elle-
rini semaya açarak tövbe ve istiğfar 
eden vatandaşlar, Yüce Allah’tan 
geçmiş günahlarının affedilmesini 
diledi. Ayrıca insanlığın kurtuluşu 
için dua edildi.  Vatandaşlar camiler-
de okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti, 

Mevlid-i Şerif’i ve birbirinden güzel 
ilahileri dinledi. Cemaat, ‘Mevlid’ 
konulu vaazı da dinleyerek dolu dolu 
bir gece yaşadı.

MEVLANA MÜZESİ ZİYARETÇİ 
AKININA UĞRADI

Alemlere rahmet olarak gön-
derilen Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed’in (S.A.V.) doğum gü-
nünün sene-i devriyesi olan ‘Mevlid 
Kandili’ dolasıyla Konyalı vatandaş-
lar Hz. Mevlana  Türbesine akın etti. 
Vatandaşlar, bu ayların İslamiyet 
için kardeşlik ayları olduğunu ifade 
ederek, “Bu günü yaşamak bayram-
ların en güzeli. Çok sevinçliyiz. Ne 
mutlu Allah bizi bu günlere eriştir-
di” şeklinde duygularını ifade etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay Belediyesi 
salep ikram etti

Karatay Belediyesi, mübarek 
gün ve gecelerde geleneksel hale ge-
tirdiği ikramlarını, Mevlid Kandilinde 
Aziziye, Sultan Selim ve Cıvıloğlu 
Camilerinde yatsı namazı sonrasın-
da gerçekleştirdiği salep ikramıyla 
sürdürdü. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Mevlid Kandilinin 
tüm İslam âlemine hayırlara vesi-
le olmasını diledi. Başkan Hançerli, 
Aziziye Sultan Selim ve Cıvıloğlu 
Camilerinde Mevlid Kandili nede-
niyle binlerce kişiye salep ikramı 
gerçekleştirdiklerini belirterek; bu 
tür adetlerin yaşatılmasının önemini 
vurguladı. Başkan Hançerli; kainatın 

şereflendiği gün olarak idrak edilen 
Mevlid Kandili’nin insanlığın da kur-
tuluşuna açılan bir kapı olduğunu 
belirterek; “Böylesine mübarek gün 
ve gecelerin tüm mazlum coğraf-
yalara birlik ve beraberlik getirme-
sini temenni ederim. Bu duygu ve 
düşüncelerle tüm Konyalı hemşe-
rilerimin ve  İslam âleminin Mevlid 
Kandili mübarek olsun.” dedi. Va-
tandaşlar salep ikramından duy-
dukları memnuniyeti dile getirerek; 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli’nin şahsında Karatay Be-
lediyesine ve  tüm emeği geçenlere 
teşekkür ettiler. n HABER MERKEZİ

Meram, Kapu Camii’nde
Mevlid progamı yaptı
Meram Belediyesi Mevlid Kan-

dili dolayısıyla Kapu Camiinde bir 
program düzenledi. Bu özel gecede 
özel programa adeta akın eden va-
tandaşlar, Konya İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu’nun Hz. Muhammed 
(S.A.V)’in hayatını ve bu gecenin 
faziletlerini anlattı. Peygamberimiz 
Hz. Muhammed (S.A.V)’in dünyaya 
teşrifleri dolayısıyla kutlanan Mev-
lid Kandili bütün İslam Aleminde 
ve Türkiye’de büyük coşkuyla kar-
şılandı. Efendimiz (S.A.V)’in hayatı, 
örnek şahsiyeti, güzel ahlakı ve me-

sajları bir kez daha hatırlandı. Kon-
ya’da ki programların merkezinde 
ise yine Kapu Camii vardı.   Meram 
Belediyesi tarafından Kapu Camiin-
de düzenlenen Mevlid Kandili Özel 
Programı’na vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. Televizyon kanallarından 
da canlı yayınlanan programdan 
önce Meram Belediyesi tarafından 
vatandaşlara süt ikramı da gerçek-
leştirildi. Akşam namazını müte-
akip başlayan Miraç Kandili Özel 
Programı, gece ilerleyen saatlere 
kadar devam etti. n HABER MERKEZİ

Ercan Uslu Ahmet Poçanoğlu
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Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, beraberindeki heyetle birlikte DSİ 4. Bölge Müdürü 
Biral Çınar’ı ziyaret etti. Ziyarette Beyşehir Gölü’nün yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı

Gölle ilgili talepler
DSİ’ye bildirildi

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun ve beraberindekiler bir 
heyet halinde DSİ 4.bölge Müdürlü-
ğü’nü ziyaret etti. Özaltun, kendisine 
eşlik eden meclis üyeleri, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, mahalle 
muhtarları ile birlikte bir heyet ha-
linde gerçekleştirdiği ziyarette DSİ 
4.bölge Müdürü Birol Çınar’la bira-
raya geldi. Özaltun ve beraberinde-
kiler, ziyarette Beyşehir Gölü’nün 
yaşadığı sorunlar ile ilgili olarak talep 
ve beklentilerini dile getirdi. Özaltun, 
ziyaretlerinin ardından yaptığı açıkla-
mada, Beyşehir’de ilçenin yöneticile-
ri, meclis üyeleri, sivil toplum kuru-
luşu temsilcileri, mahalle muhtarları 
ve basın mensuplarıyla bir süre önce 
yaptıkları geniş katılımlı istişare top-
lantısında Beyşehir Gölü’nün yaşadı-
ğı sorunları masaya yatırdıklarını ha-
tırlatarak, bu toplantıda alınan karar 
uyarınca DSİ 4.Bölge Müdürlüğü’nü 
ziyaret ettiklerini belirtti. Ziyarette 
Beyşehir Gölü’nün gerek giderek dü-
şen su seviyesi, göldeki kirlilik başta 
olmak üzere yaşanılan tüm sorunları 
dile getirdiklerini ve bu sorunların gi-
derilmesine yönelik talep ve beklen-
tileri Bölge Müdürü Birol Çınar’la is-

tişare ettiklerini vurgulayan Özaltun, 
şunları kaydetti: “Beyşehir Gölü hem 
ilçemizin hem içme suyu havzası ola-
rak içme suyu ihtiyacını karşılayan 
hem de Konya ve Isparta bölgesinde-
ki tarım alanlarına sunduğu sulama 
imkanları ile bereket veren önemli 
bir kaynak olmakla birlikte, aynı za-
manda milli park olarak da korunan 
Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü ve 
bir dünya değeridir. Ancak, bu yıl ya-
şanan kuraklıkla birlikte artan tarım-
sal sulamaya bağlı olarak su seviyesi 
ile ilgili yaşadığı sorunlar hepimizin 
malumudur. Suların çekilmesi so-
nucu göl kıyılarında oluşan olumsuz 
görüntüler bizleri üzerken bu gölden 
istifade eden başta hemşerilerimiz 
olmak üzere içerisinde doğa sevgisi 
olan herkesi üzmektedir. Bu durum, 
göle sahip çıkılması noktasında yük-
sek bir beklentiye yol açmaktadır. 
Bizler Beyşehir Gölü’nün her zaman 
sahipçisi olduk, bundan sonra da ol-
maya devam edeceğiz. Bölgemizde 
su seviyesinin daha kötü noktalara 
gelmemesi konusundaki beklenti-
lere duyarsız kalamazdık. Nitekim, 
geçtiğimiz günlerde Belediyemiz 
öncülüğünde ilçemizde bir istişare 

toplantıs ı gerçekleştirdik. Bu toplan-
tıda da ele alınan konuları görüşmek 
üzere DSi 4.Bölge Müdürlüğümüzü 
ziyaret ettik. Talep ve beklentileri-
mizi Bölge Müdürümüze de ifade 
ettik. Önümüzdeki yıl su seviyesi ile 
ilgili benzer sorunların yaşanmaması 
adına alınabilecek önlem ve tedbirler 
konusunda düşünce ve görüşlerimizi 
dile getirdik. Beyşehir Gölü’nde ar-
tan kirliliğin önüne geçilebilmesi ko-
nusunu da masaya yatırdık. Özellikle 
göl kıyılarında yapılmasını bekledi-
ğimiz temizlik çalışmalarına ilişkin 
yürütülecek faaliyetlerin su seviyesi 
düşük noktalarda iken başlatılmasına 
yönelik taleplerimizi ilettik. Beyşehir 
Gölü’nü besleyen su kaynaklarının 
artırılması konusunda yeni projeler 
ve çalışmalar yapılmasını istedik. 
Özellikle, Akçay’dan Beyşehir Gö-
lü’ne su getirilmesi ile ilgili talepleri-
mizi yineledik. Beyşehir Gölü için ya-
salarla da belirlenen kotanın altında 
su alımı yapılmaması konusundaki 
hassasiyetimizi bir kez daha ifade et-
tik. Beyşehir Gölü’nün balıklandırıl-
masına yönelik çalışmaların artarak 
devamını istedik. Sulama için Regü-
latör kapaklarının açıldığı dönemler-

de BSA kanalına balık kaçağının ol-
mamasına yönelik çalışmanın bir an 
önce hayata geçirilmesi gerekliliğini 
ifade ederek, balıkçıların bu konuda-
ki beklentilerini dile getirdik. Ayrıca, 
13 farklı noktada yer alan balık alma 
yerlerinin temizletilmesi konusunda-
ki taleplerimizi de görüştük. Beyşe-
hir Gölü ile ilgili olarak kısa vadede 
hayata geçirilebilecek tüm sorunları 
masaya yatırdık. İnşallah, Bölge Mü-
dürümüzün de gölle ilgili yaşanılan 
sorunlar hususundaki düşünceleri 
ve konuya olan bakış açısı yürekle-
rimize bir miktar da olsa su serpti. 
Talep edilen ve aktarılan hususlarla 
ilgili çalışmaları yürütebilmek adına 
ellerinden gelen her türlü gayreti 
göstereceklerini dile getirdiler. Bölge 
Müdürümüze gösterdiği bu duyarlı-
lık ve hassasiyetten dolayı teşekkür 
ediyoruz.”

Öte yandan, Özaltun ve bera-
berindekiler daha sonra ise Konya İl 
Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin 
Baydar’ı makamında ziyaret etti. Bu 
ziyarette de, bölgede tarım, hayvan-
cılık ve balıkçılıkla geçimini sağlayan 
yöre insanının beklenti ve talepleri 
dile getirildi.

Beyşehir’e 2 Milyon liralık 
yeni sportif tesis yatırımı

Beyşehir’e 41’inci spor
sahası kazandırıldı

Beyşehir ilçesinin yakın ge-
lecekte yaklaşık 2 milyon liraya 
mal olacak yeni bir kapalı spor 
salonuna kavuşacağı bildirildi. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, yaptığı açıklamada, Sel-
çuklu Belediyesi tarafından Esen-
tepe Mahallesi’nde yaptırılması 
planlanan kapalı spor salonunun 
inşaat çalışmalarının başladığını 
söyledi. Esentepe Camisi ile Ali 
Akkanat Anadolu Lisesi arasındaki 
boş alanda ihaleyi üstlenen firma 
tarafından başlatılan spor salonu 
yapım çalışmalarının halen devam 
ettiğini belirten Özaltun, “Yaklaşık 
bin metrekarelik kapalı alana sahip 
olacak yeni kapalı spor salonumuz 
Beyşehir’de okullar bölgesi olarak 
nitelendirdiğimiz bölgede yer alan 
eğitim kurumlarında öğrenim gö-
ren öğrencilerimizin önemli bir ih-
tiyacını karşılamış olacak. Basket-

bol ve voleybol müsabakalarının 
yapılabileceği ve bünyesinde bir 
tribünün de yer alacağı kapalı spor 
salonu ilçemizde yaşayan gençle-
rimizin de istifade edebileceği bir 
mekan olacak. Gençlerimizi spor 
alanlarına çekebilme adına önem-
sediğimiz yaklaşık 2 milyon liraya 
mal olacak bu kapalı spor salonu-
nun ilçemize kazandırılmasında 
Selçuklu Belediye Başkanı olduğu 
dönemde önemli payı olan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay Bey ile Sel-
çuklu Belediye Başkanımız Ahmet 
Pekyatırmacı Bey’e ve Cumhur-
başkanımız Başdanışmanı Mustafa 
Akış Bey’e ilçemiz adına teşekkür 
ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 
Yeni spor salonumuzun ihale şart-
namesi gereği 300 takvim günü 
içerisinde tamamlanması öngörü-
lüyor.” dedi.

Beyşehir İlçe Belediyesi, 41’inci 
çok amaçlı spor sahasını Cahit Za-
rifoğlu Anadolu Lisesi’ne kazan-
dırdı. Beyşehir’de, İlçe Belediyesi 
tarafından Cahit Zarifoğlu Anadolu 
Lisesi’ne yaptırılan çok amaçlı spor 
sahası düzenlenen açılış töreninin 
ardından hizmet vermeye başladı. 
Saha, ilçe protokolünün de katıl-
dığı bir törenle açılarak lise öğren-
cilerine hizmet vermeye başladı. 
Açılış töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir 
Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 
her alandaki değişik hizmetlerle 
Beyşehir’e altın bir dönemi yaşat-
tığını dile getirdi.

Sadece eğitim yuvalarında 
değil ilçenin merkez ve dış mahal-
lelerinde, her köşesindeki cami-
lerinde birçok proje ve çalışmayı 
bu dönemde gerçekleştirdiklerini 
vurgulayan Özaltun, “İlçemize bu 
altın dönemi yaşatırken hep şu 
düsturla yola çıktık. Hiçbir zaman 
‘ben’ demedik, ‘biz’ dedik. Bu sü-
reçte başta kaymakamımız olmak 

üzere kurum müdürlerimiz, ilçe 
teşkilatımız ve ön önemlisi siz de-
ğerli gençlerimiz hizmet yarışın-
da bizlere enerji verdiniz. Biz de 
sizlerin verdiği bu enerji ile gerek 
okullarımızda gerekse ilçemiz ge-
nelinde hizmetler ürettik. Cahit 
Zarifoğlu Anadolu Lisesi bizim için 
çok önemli. Bu okuldan mezun öğ-
rencilerimiz de çok önemli, çok iyi 
yerlere gidiyorlar. Bugün 41’inci 
çok amaçlı spor sahamızın açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Ben buradan 
okul müdürlerimize ve öğrencile-
rimize 41 kere maşallah diyorum.
Rabbim birlik ve beraberliğimizi 
inşallah bozmasın. Gerek bu saha-
mız, gerekse diğer hizmetlerimiz 
memleketimize hayırlar getirsin 
inşallah. Bu sahayı iyi günlerde 
kullanmanızı niyaz ediyorum. Siz-
lere şunu söylüyorum; mutlaka 
kendinize bir hedef koymalısınız. 
İnşallah gelecekte sizleri de birer 
kaymakam, belediye başkanı, mil-
letvekili, mühendis, profesör ola-
rak görmek istiyoruz” dedi.

Beyşehir’de istihdama belediye desteği
Beyşehir Belediyesi, hazırladığı 

proje ile Beyşehir ilçesindeki istih-
dam problemine de el attı. Projenin 
hayata geçirilmesi ile birlikte ilçede 
yaşayan ve iş imkanı bekleyen genç-
ler, engelliler ve kadınlar önce mes-
leki eğitimden geçirilecek ardından 
tekstil sektöründe istihdam imkanı-
na kavuşacak. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 6,8 milyon 
liralık KOP sosyal projelerini onayla-
dı.

“KOP SOGEP” kapsamında des-
teklenen projeler arasında Beyşehir 
Belediyesi’nin hazırladığı “Beyşehir 
KOP Kadın, Genç ve Engelli Mesleki 
Gelişim Merkezi Projesi” de yer alı-
yor.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, biraraya geldiği KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı 
İhsan Bostancı ile proje kapsamın-
da imzalanan protokolün ardından 
yaptığı açıklamada, kurum olarak 
sözkonusu projenin desteklenmeye 
hak kazanmasının memnuniyetini 
yaşadıklarını söyledi.

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, 
Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde 
ve Yozgat illerinden oluşan KOP 
bölgesinin topyekün kalkınmasını 
hızlandırmak amacıyla Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak 

faaliyetlerini yürüten Konya Ovası 
Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdare-
si Başkanlığı’nın KOP SOGEP sosyal 
projeleri ile bu bölgelerin beşeri ve 
sosyal kalkınmasına yönelik pro-
jelere destek verdiğini vurgulayan 
Özaltun, hazırladıkları Beyşehir KOP 
Kadın, Genç ve Engelli Mesleki Geli-
şim Merkezi Projesi ile dezavantajlı 
kesim olarak adlandırılan engelli, 
genç, dargelirli kadınlar ve hükümlü 
gibi grupların önce açılacak kurslar-
da mesleki eğitimden geçirileceğini 
ardından istihdama kazandırılacağı-
nı söyledi.

Özaltun, konuyla ilgili şu ayrın-
tılara yer verdi: “Beyşehir Belediyesi 

olarak bu sosyal projelerden bölge-
miz insanının da istihdam alanında 
istifade etmesi için bir çalışma baş-
lattık. Proje ile bölgemizde yaşayan 
toplumun içinde bulunduğu yoksul-
luk ve göç gibi olgulardan kaynak-
lanan sorunların giderilmesi, özel 
politika gerektiren dezavantajlı ke-
simlerin ekonomik ve sosyal hayata 
aktif şekilde katılmalarını sağlayarak 
toplumsal bütünleşmeyi ve kalkın-
ma sürecini hızlandırmak istedik. 
Bu bir bakıma bölgemizde yaşayan 
dezavantajlı kesimler dediğimiz 
genç, engelli, hükümlü ve dargelir-
li kadınlarımızın iş istihdamına da 
kapıları aralayacak bir proje idi. Ha-

zırladığımız proje büyük memnuni-
yetle ifade ediyoruz ki kabul gördü. 
Proje çerçevesinde, KOP SOGEP 
kapsamında ilçemizde Beyşehir Be-
lediyesi’nin iştiraki olan firma bün-
yesinde bir sosyal gelişim atölyesi 
kurulması planlanıyor. İlk etapta 
bölgemizde yaşayan dezavantajları 
gruplara yönelik olarak iki ay bo-
yunca eğitimlerin verileceği bir kur-
sumuz olacak. Bölgemizin lokomotif 
sektörlerinden birisi tekstil sektörü 
olduğu için açacağımız Tekstil Tek-
nolojileri ve Dikiş Eğitim Kursu’na 
dahil olacaklar, 61,25 liralık günlük 
yövmiye imkanından da yararlana-
cak. Eğitim sonrasında katılımcılar, 

tekstil sektöründe istihdam imka-
nına kavuşurken belirli orandakiler 
ise Belediyemiz iştiraki olan firma-
mız bünyesinde kurulacak temin 
edeceğimiz tekstil makineleri ile do-
natılacak sosyal gelişim atölyesinde 
tekstil üretiminde çalışabilecek. Bu 
çerçevede eğitim görenlerin yüzde 
50’si istihdam garantisi altına alın-
mış olacak. Çalışanların harçlık ve 
sağlık sigortaları İŞKUR tarafından 
karşılanacak. Ayrıca, atölyelerimiz-
de eğitim gören kursiyerlerimiz, ara 
ve nitelikli eleman statüsüne ka-
vuştuktan sonra ilçemizdeki tekstil 
sektöründe faaliyet gösteren değişik 
firmalarda da istihdam imkanı bula-

bilecek. Beyşehir Belediyesi olarak 
Türkiye’de böyle bir projeyi hayata 
geçiren ilk İlçe Belediyesi olduğu-
muzu tahmin ediyoruz. Projemizle 
ilgili olarak KOP İdaresi ile proto-
kolümüzü imzaladık. İŞKUR’la da 
en kısa zamanda ilgili protokolü im-
zalayarak projemizi inşallah hayata 
geçirmiş olacağız. Dezavantajlı ke-
sim dediğimiz bölgemizde yaşayan 
ama bugüne kadar iş imkanı bula-
mayan ya da iş bekleyen yüzlerce 
insanımıza iş imkanı sağlayacak 
olan bu proje ile istihdam alanında 
önemli bir çalışmaya imza attığımı-
zı düşünüyoruz. Proje ile bir başka 
hedefimiz de, dezavantajlı grup de-
diğimiz kesimlerin içerisinde bulun-
duğu en büyük sorun olan nitelikli 
ve ara eleman statüsüne kavuştu-
rulmasıdır. Çünkü, sektörün bir ihti-
yacı da ara ve nitelikli elemana ula-
şamama problemidir. Bu anlamda, 
bu projenin hazırlanmasında emeği 
olan tüm personelimize, proje fikir-
lerinin oluşmasındaki katkılarından 
dolayı tüm yöneticilerimize, kurum-
larımıza ve bu projeleri uygulama 
imkanı sağlayan Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanımız Sayın Mustafa Varank 
ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a minnet ve şük-
ranlarımı sunuyorum.”
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Otomobil takla attı: 
1 ölü, 1 yaralı

Ereğli’de otomobilin takla at-
ması sonucu 1 kişi hayatını kaybe-
derken, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, 
sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Ada-
na Konya karayolunun 5. kilomet-
resinde meydana geldi. 

Alınan bilgiye göre, Adana is-
tikametinden Konya yönüne seyir 
halinde olan Cuma El Hüseyin (21) 
idaresindeki 31 MA 0349 plakalı 
otomobil, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 

refüje çarparak takla attı. Kazada, 
otomobil sürücüsü yaralanırken, 
araçta bulunan Şükriye İsa (23) 
hayatını kaybetti. İtfaiyenin ça-
lışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı 
sürücü, ambulansla Ereğli Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Hayatını kaybeden 
Şükriye İsa’nın cansız bedeni de 
morga kaldırıldı. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

Konya’da 7 yıl önce evlenen ve tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi olan çift, 
hastanenin de ilk tüp bebeği olan çocuklarından birinin adını Ömer Halis koydu

Hastanenin ilk tüp 
bebeği Ömer Halis oldu

Konya’da Fethullahçı Terör Ör-
gütü (FETÖ) unsurlarınca yaptırılan 
ve 15 Temmuz hain darbe girişimi 
sonrasında kamuya devredilen, halk 
arasında 15 Temmuz Hastanesi ola-
rak bilinen hastanenin ilk tüp bebeği-
ne Ömer Halis ismi verildi. Konya’da 
7 yıl önce evlenen ve çocuk sahibi 
olamayan çift, çocuk sahibi olmak için 
başvurduğu hastanede tüp bebek 
yöntemiyle ikiz bebek sahibi oldu. 

Konya’da 7 yıl önce evlenen Sa-
met ve Hatice Kübra Yüzer çiftinin 
çocukları olmadı. Çift bu süre içe-
risinde 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında FETÖ’den devralınan ve 
halk arasında 15 Temmuz Hastane-
si olarak bilinen Konya Dr. Ali Kemal 
Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi Tüp Bebek 
Merkezine başvurdu. Tüp bebek yön-
temiyle aşılama yapılan Hatice Kübra 
Yüzer ikiz bebeğe hamile kaldı. Çift 
düzenli olarak kontrollerine geldik-
ten sonra 9 ayın sonunda sezaryen-
le bebekleri dünyaya geldi. Doğuma 
girmeden önce konuşan anne Yüzer, 
“Heyecanlıyım biraz, 7 yıl sonra olun-
ca ister istemez. Allah razı olun Dilay 
Hanım sayesinde tüp bebek oldu. İşte 
biz iki kere aşılama yapmıştık Selçuk-
lu Tıp’ta. Orada olmadı. Sonradan 
tekrar 4 sene ara verdik. Buraya karar 
verdik burası yeni açıldığı için. Ondan 
sonra Dilay hanımla görüştük, devlet 
karşıladı bizim masraflarımızı. Teda-
vilere iğne vurarak başladık yumurta 
geliştirici olarak. Sonra eşim de tahlil 
verdi. Onunla beraber dölleme oldu. 
Ondan sonra da Dilay hanım gerçek-

leştirdi. 11 gün sonra da hamile ol-
duğumu öğrendiğimde çok ağladım. 
Çok duygulandım, eşimi aradım, 
ağladım. Eşime hiçbir şekilde haber 
veremedim, söyleyemedim heye-
canımdan dolayı. Tekrar aradı, o da 
duyunca ‘işi bırakayım geleyim’ dedi 
hatta. Sonra da geldi. Çok heyecanlı-
yım, çok sevinçliyim. Allah razı olsun 
Dilay hanımdan” ifadelerini kullandı. 

İKİZLERDEN BİRİNİN 
ADI ÖMER HALİS 

Eşini doğuma uğurlarken bir da-
kika olsun yanından ayrılmayan ve 
sürekli elini tutarak eşini sakinleş-
tirmeye çalışan Samet Yüzer ise do-
ğumdan sonra eşi ve ikiz çocuklarıyla 
ilgilendi. Yüzer, ikizlerden birinin adı-
nı FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe 
girişiminin yönünü değiştirerek şehit 
olan Ömer Halisdemir’in adını ver-
diğini söyledi. Halk arasında da 15 
Temmuz Hastanesi olarak bilinen 
Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın 

Doğum ve Çocuk Hastalıkları Has-
tanesinin de ilk tüp bebeği olan ikiz-
lerin babası Samet Yüzer, “Allah bu 
duyguyu herkese yaşatsın. Allah’ım 
olmayanlara da versin. Biz evleneli 7 
sene oldu. 4 sene önce iki sefer aşı-
lama yaptırdık Selçuklu, ondan sonra 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde. 
Sonra ara verdik. Dilay hanıma baş-
vurduk. Allah razı olsun çok ilgilendi, 
çok teşekkür ediyorum kendisine. 
Verdiği emekler çok büyük. İki tane 
çocuğumuz oldu, biri Ömer Halis di-
ğeri Ahmet Eren. Şehidimizin adını 
anması için öyle düşündüm” şeklinde 
konuştu. 

‘ANNENİN DE BEBEKLERİN DE 
GENEL DURUMLARI GAYET İYİ’
Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesinin Tüp Bebek Merkezinde 
görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı Dilay Gök Korucu, “Hatice 
Kübra’ya eşinden kaynaklı sıkıntıdan 

dolayı tüp bebek uygulaması yapmış-
tık. 36 haftalık sezaryenle 2 bin 900 
gram ve 2 bin 300 gram 2 tane sağ-
lıklı erkek bebek dünyaya geldi. An-
nenin de bebeklerin de genel durum-
ları gayet iyi. Bebekler anne yanına 
verildi. Güle güle büyüsünler. Tabii 
bizim için de büyük bir mutluluk bu, 
merkezimizden böyle güzel haberler 
vermek. İnşallah vatana, millete ha-
yırlı evlat olurlar” diye konuştu. 

‘ODALARIMIZ DÜNYA 
STANDARTLARINDA VE ÖZEL 
HASTANE ŞARTLARINA HAİZ’
Hastanenin başhekimi Erkan 

Ataç ise “Hastanemiz 2 yıl kadar 
önce Kanun Hükmünde Kararname 
ile FETÖ’den devralındı. 400 yataklı 
bir hastane. Kadın doğum ve çocuk 
hastalıkları hastanesi. Açıldığı gün-
den itibaren yüzde 90’ın üzerinde 
doluluk oranıyla hizmet vermekteyiz. 
Odalarımız dünya standartlarında ve 
özel hastane şartlarına haiz. Çok gü-
zel bir hastane olmasına rağmen ilk 
başta fiziki olarak tüp bebek ünitemiz 
olmasına rağmen tüp bebek servisi-
miz yoktu. Sağlık müdürlüğümüzün 
hayretleri sayesinde, Eğitim-Araştır-
ma Hastanesinden tüp bebek mer-
kezi hastanemize nakledildi. İlk başta 
eleştiri almamıza rağmen bugün gö-
rüyoruz ki ne kadar isabetli bir karar 
verilmiş oldu. Bugün de ilk ikiz bebe-
ğimiz hastanemizde doğdu ve sağlıklı 
bir şekilde dünyaya geldi. Ayrıca kısa 
bir süre önce anne dostu hastane 
sertifikasını aldık. Bundan sonra da 
hastalarımıza en güzel şekilde hizmet 
vermeye devam edeceğiz” dedi. n İHA

Ankara ve Konya’da aranan FETÖ 
şüphelileri Eskişehir’de yakalandı

21 ilde FETÖ’nün askeri mahrem
yapılanmasına yönelik operasyon 

Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yö-
nelik düzenlenen operasyonda 3 
şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına 
alındı. Edinilen bilgiye göre, Ankara 
ve Konya Cumhuriyet Başsavcılık-
ları tarafından yürütülen soruş-
turmalar çerçevesinde, 1 emekli 

üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay ile 
Polis Akademisinden ilişiği kesilen 
1 öğrenci hakkında “Terör örgütü-
ne üye olmak” suçundan yakalama 
kararı verildi. Şüpheliler, Eskişehir 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şubesi (TEM) ekiplerince kent 

merkezinde yapılan eş zamanlı 
operasyonla yakalanarak gözaltına 
alındı. Öte yandan gözaltına alınan 
3 şüphelinin emniyetteki işlemleri 
akabinde soruşturmaların devam 
ettiği kentlere sevk edileceği öğre-
nildi. n İHA

Konya merkezli 21 ilde FETÖ/
PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına 
yönelik soruşturma kapsamında arala-
rında hava kuvvetlerinde görevli mu-
vazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şa-
hıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Konya Cum-
huriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/
PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerinde-
ki yapılanmasına yönelik soruşturma 
başlatıldı. Örgüt mensubu ve örgüt 
militanlarına mahrem imamlık yaptığı 
ileri sürülen 21 ilde 40’ muvazzaf asker 
50 şüpheli zanlının Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı mensubu olduğu ve arala-
rında pilotların da bulunduğu öğrenildi. 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya 
merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon 
düzenledi. Devam eden operasyonlar 
kapsamında gözaltıların sürdüğü öğ-
renildi.
n İHA
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Caner Endüstri ve Aer Diesel ortaklarından Murat 
Özcan’ın babası İhsan Özcan 76 yaşında vefat etti

İhsan Özcan dua ve 
tekbirlerle defnedildi 

Caner Endüstri ve Aer Diesel ortak-
larından Murat Özcan’ın babası İhsan 
Özcan 76 yaşında vefat etti. Merhum İh-
san Özcan’ın cenazesi dün öğlen nama-
zına müteakip Parsana Büyük Camiinde 
kılınan cenaze namazının ardından Mu-
salla Mezarlığına dualarla defnedildi. Öz-
can ailesini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. Merhum İh-
san Özcan 3 kız, 1 erkek çocuk sahibiydi. 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum İhsan 
Özcan’a Allahtan rahmet yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Beyşehir Belediyesi, meyvecilikte de yöre çiftçisine önder olabilmek adına ceviz ve fındık bahçesi 
oluşturmak için çalışma başlattı. 700 adet cevi, 300 adet fındık fidanı toprakla buluşturuldu

Ceviz ve fındık 
bahçesi oluşturuyor

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, yaptığı açıklamada, 
Beyşehir Belediyesi olarak ilçenin 
daha yeşil bir dokuya kavuşması 
amacıyla bugüne kadar yürüttük-
leri faaliyetlere ilave olarak yeni ve 
farklı bir çalışmaya daha imza attık-
larını söyledi. Özaltun, Beyşehir’de 
atıl vaziyette olan, mülkiyeti Bele-
diye’ye ait 24 bin metrekarelik bir 
alanı etrafını tel örgüyle çevirerek 
bir meyve bahçesi haline dönüştür-
meye karar verdiklerini ifade etti. 
Uygulayacakları proje ile 700 adet 
ceviz, 300 adet de fındık fidanını 
toprakla buluşturmayı hedefledik-
lerini belirten Özaltun, “Beyşehir 
Belediyesi olarak oluşturmayı he-
deflediğimiz ceviz ve fındık bahçesi 

ile yöremiz çiftçisine zirai faaliyetler 
noktasında da önder ve örnek ol-
mayı hedefliyoruz” dedi. 

Başkan Özaltun, ceviz ve fındık 
üretiminin bölgede daha çok yay-
gınlaşmasını arzu ettiklerini vurgu-
layarak, “Asıl amacımız; boş duran 
kıraç alanlarda da meyvecilik yapı-
labileceğini bölgemizdeki çiftçileri-
mize, üreticilerimize göstermek. Bu 
kapsamda, dikim çalışmaları sona 
eren 700 ceviz fidanımızı alanda 
toprakla buluşturduk. 300 fındık fi-
danını dikebilmek için ise bölgemi-
ze uygun ve en verimli olabilecek 
türü belirleyebilme çalışmalarımız 
halen devam ediyor. Bu tür belir-
lendiğinde, fidan teminiyle birlikte 
dikim çalışmaları da başlayacak ” 

diye konuştu. 
Beyşehir Belediyesi Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tara-
fından yürütülen fidan dikim çalış-
malarında kısa sürede önemli bir 
mesafe kaydettiklerini vurgulayan 
Özaltun, “Nihai hedefimiz; belediye 
olarak bölgemize yeni türleri getirip 
üretim noktasında yaygınlaşmasını 
sağlamak. Ayrıca, bu noktada yö-
remizde en fazla ürün alınabilecek 
türleri de denemekteyiz. Böylelikle, 
bu projeyle yöremizdeki çiftçileri-
mizin meyve üreticilerimizin bakış 
açısını da genişletip değiştirmek ve 
daha çok gelir imkanına kavuşma-
sını arzu ediyoruz. Bu arada, alanda 
dikimi yapılan fidanlarımız da ilk 
defa bölgemizde kurulan özel su-

lama sistemiyle sulama imkanına 
kavuşacak. Sistem, hem fidanın 
rüzgar ve dış etkenlerden korun-
masını sağlarken, diğer yandan da 
ihtiyaç duyulan suyu depoladığı 
haznesinden temin edecek. Fidan-
lar yağışlı dönemlerde toprağa dü-
şecek kar ve yağmur suyundan da 
istifade edebilecek. Belediyemizde 
görevli peyzaj mimarımızın katkı 
ve desteğiyle ziraat mühendisleri-
nin nezaretinde yürütülen bu proje 
ile bölgemizde ilk kez böyle özel bir 
sulama sistemine sahip bir bahçeyi 
Belediye olarak kurmanın ve ilçe-
mize kazandırmanın haklı mutlulu-
ğu ve heyecanını yaşıyoruz” şeklin-
de konuştu.
n HABER MERKEZİ

Merdiven boşluğuna düşen
sıva ustası yaralandı

Karaman’da 3 katlı binanın 
tadilatını yaptığı sırada merdiven 
boşluğuna düşen sıva ustası ya-
ralandı. Olay, Hisar Mahallesi 487 
Sokak’ta bulunan 3 katlı binada 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, sıva ustası olduğu öğrenilen 
Yüksel C. (48), tadilat nedeniyle 
demir korkulukları sökülen merdi-
vende yürürken bir anda dengesini 
kaybederek, merdiven boşluğun-

daki tahta kalıpların üzerine düştü. 
Diğer işçilerin yardımına koştu-
ğu Yüksel C., olay yerine çağrılan 
ambulansla kaldırıldığı Karaman 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Olay yeri inceleme ekibi ise 
Yüksel C.’nin düştüğü binada ve 
merdiven boşluğunda inceleme 
yaptı. Olayla ilgili soruşturma baş-
latıldı.
n AA

Tamir ettiği TIR’ın altında
kaldı, ağır yaralandı

Karaman’da, tamir ettiği TIR’ın 
kupasının altında kalan makas us-
tası yaralandı. Edinilen bilgilere 
göre, Hamidiye Mahallesi’ndeki 
Orta Anadolu Sanayi Sitesi’nde 
makas ustalığı yapan Halil Ataş, 70 
HC 561 plakalı tırı tamir ederken, 
kupayı havaya kaldıran hava hor-

tumu kopunca tırın kupasının kö-
rüğü aşağı indi. Ataş, kupanın al-
tında kalırken, yardımına 20 metre 
uzaklıktaki Karaman İtfaiye Mü-
dürlüğü’nde nöbet tutan görevli-
ler yetişti. İtfaiye ekibince sıkıştığı 
yerden kurtarılan Ataş, Karaman 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. n AA

Caner Endüstri ve Aer Diesel ortaklarından,

Murat ÖZCAN’ın
 

babası

İhsan 
ÖZCAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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ELEMAN ARANIYOR
TURİZM ACENTASI’NDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

● Tercihen Turizm ve Otelcilik mezunu
● Diksiyonu düzgün
● En az bir yabancı dil bilen

BAYAN
ELEMANLAR 

alınacaktır.

● Çay ve Temizlik işlerine bakacak,

BAYAN ELAMAN
alınacaktır. 

Tel: 0 532 331 99 44

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne EL 
HADDESİNDE tecrübeli 
(en az 3 yıl tecrübeli) 
25 - 40 yaş arası  3 
personel alınacaktır.

MAAŞ: 1900 + SGK + AGİ + Servis + Yemek
Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 
88 76

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

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 
Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Bilgisayar Prog-
ramlarında Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır.
GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
3 vardiyalı sistemde çalışacak, Sertifikalı veya Sertifikasız 
bay güvenlik elamanı alınacaktır.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

İlçesi Mah. Mevkii� Ada� Parsel� m²’si Hisse� Vasfı� İmar�Durumu � Muhammen�
Bedeli

Geçici�
Teminat

Ödeme�Şekli İhale�
Saati

Beyşehir� Üzümlü� Koruiçi� -� 12045� 9.228,61� Tam� Arsa� Sanayi�alanı�:0.40,�
Yençok:9.50

730.000,00�TL.�
(KDV’den�muaftır)

21.900,00�TL. 1�Taksit�Peşin�
kalanı�5�taksit

15.00

T.C.�
KONYA�BÜYÜKŞEHİR�BELEDİYE�BAŞKANLIĞINDAN

GAYRIMENKUL�SATIŞ�İLANI

Resmi�İlanlar�www.ilan.gov.tr’de� Basın:�897772

1.�Mülkiyeti�Belediyemize�ait,� yukarıda� tapu� kaydı� belirtilen�gayrimenkul,� 2886� sayılı�Devlet� İhale�Kanununun�35� (c)�maddesi� ve� İhale�Şartnamesi�
dahilinde�açık�teklif�(artırma)�ihale�usulü�ile�satılacaktır.
2.�İhale,�04.12.2018�Salı�günü�Belediyemiz�encümeni�tarafından�Belediye�Sarayı�6.�Kattaki�Encümen�Toplantı�Salonu’nda�yapılacaktır.�İhaleyi�yapıp-
yapmamakta�ve�uygun�bedeli�tespitte�Belediye�Encümeni�tamamen�serbesttir.
3.�Gayrimenkulün�muhammen�bedeli,�geçici�teminatı,�ödeme�şekli�ve�ihale�saati�yukarıda�belirtilmiştir.
4.�İsteklilerin,�04.12.2018�Salı�günü�en�geç�14:30’a�kadar�istenen�belgeleri�Mali�Hizmetler�Dairesi�Başkanlığı�Gelir�Şube�Müdürlüğüne�bağlı�Gelir�Vergi-
Tahakkuk�Şefliğine�vermeleri�şarttır.�Belirtilen�saatten�sonra�gelen�teklifler�ve�posta�ile�başvurulması�halinde�postadaki�gecikmeler�kabul�edilmeyecektir.
5.�İsteklilerin�ihaleye�katılabilmeleri�için�istenen�belgeler:�
5.1�Dilekçe,
5.2�Tebligat�için�adres�beyanı,
5.3�Gerçek�kişi�olması�halinde:
5.3.1�Nüfus�Cüzdan�fotokopisi�(TC�Kimlik�Numaralı),
5.3.2�İmza�beyannamesi,
5.4�Tüzel�kişi�olması�halinde:
5.4.1� İlgisine�göre� tüzel� kişiliğin�ortakları,�üyeleri� veya�kurucuları� ile� tüzel� kişiliğin�yönetimdeki�görevlileri�belirtilen�son�durumu�gösterir�Ticaret�Sicil�
Gazetesi�veya�bu�hususları�tevsik�eden�belgeler,
5.4.2�Ticaret�ve/veya�Sanayi�Odasından�ihaleye�ilişkin�ilanın�yapıldığı�yıl�içerisinde�alınmış�belge,
5.4.3�Tüzel�kişiliğin�imza�sirküleri,
5.5�İhaleye�katılacak�olan�gerçek�veya�tüzel�kişilerin�Konya�Büyükşehir�Belediyesine�herhangi�bir�borcu�bulunmadığına�dair�belge,
5.6�İstekliler�adına�vekâleten�iştirak�ediliyor�ise,�istekli�adına�ihaleye�katılan�kişinin�ihaleye�katılmaya�ilişkin�Noter�tasdikli�vekâletnamesi�ile�Noter�tasdikli�
imza�beyannamesi,
5.7�Ortak�girişim�olması�halinde�ortak�girişim�beyannamesi,
5.8�Geçici�teminat�olarak�belirtilen�bedeli�Belediyemiz�veznesine�ya�da�Vakıflar�Bankasında�ki�TR�880001500158007290051109�Nolu�İban�hesabımıza�
yatırarak�aldıkları�makbuz�veya�2886�sayılı�D.İ.Kanununun�26.�maddesinde�belirtilen�teminat�yerine�geçen�belgelerden�herhangi�birisi.�(Teminat�mektubu�
verilmesi�halinde�geçici�teminat�mektubunun�süresiz�ve�limit�içi�olması,�2886�sayılı�D.İ.K.na�göre�düzenlenmiş�olması�gerekmektedir.)
6.�Şartname,�mesai�saatleri�içerisinde�Mali�Hizmetler�Dairesi�Başkanlığı�Gelir�Şube�Müdürlüğüne�bağlı�Gelir�Vergi-Tahakkuk�Şefliğinde�bedelsiz�olarak�
görülebilir.
İlan�olunur.

Otellerin satış yetkilileri
yemekte biraraya geldi

Konya’da faaliyet gösteren otel-
lerin satış yetkileri Bayır Diamond 
Hotel & Convention Center ev sa-
hipliğinde düzenlenen akşam yeme-
ğinde bir araya geldi. Bayır Diamond 
Satış Yetkilileri, ziyafet satış yetkilisi 

Fadime korkmaz, Kurumsal Satış 
Yetkilisi Adem Özpınar, mice satış 
yetkilisi Mahmut Ciderol’un düzen-
lediği akşam yemeği organizasyonu-
na  Konya’da faaliyet gösteren otelle-
rin satış yetkileri katıldı. Düzenlenen 

yemekte Konya Turizmi hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu. Et-
kinliğe katılan satış yetkilileri bu tür 
otganizasyonların sık sık gerçek-
leştireceklerini ve sektör içerisinde 
dayanışmanın artırılmasını  hedefle-

diklerini ifade ettiler. Etkinliğe katı-
lan Konya otelleri satış yetkilileri ev 
sahiplikleri için Bayır Diamond Hotel 
& Convention Center yetkililerine 
teşekkür ettiler.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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“Birlikte Daha İyisini Yapabiliriz” mottosu ile MÜSİAD EXPO Fuarı’nda 
yerini alan İttifak Holding’i Selva Gıda ve Selet temsil edecek

İttifak, MÜSİAD EXPO 
Fuarı’nda yerini alacak

İttifak Holding, Müstakil Sanayi-
ci ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
tarafından düzenlenen uluslararası 
MÜSİAD EXPO’nun 17’ncisi, 21-24 
Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul 
CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleşti-
rilecek. “Birlikte Daha İyisini Yapa-
biliriz” mottosu ile fuarda yerini alan 
İttifak Holding’i Selva Gıda ve Selet 
temsil edecek. İttifak Holding, MÜ-
SİAD’ın her iki yılda bir düzenlediği 
fuara, bu yıl gıda firması Selva Gıda 
ile tarım ve hayvancık sektöründe 
faaliyet gösteren markası Selet ile 
katılıyor. Türkiye’nin yüzde yüz yerli 
sermayeye dayalı gücü olarak faa-
liyetlerini sürdüren ve bugüne ka-
dar dünyanın 120 ülkesine ihracat 
gerçekleştiren İttifak Holding, ulus-
lararası pazardaki iş birliklerine ye-
nilerini eklemeyi hedefliyor. Bu doğ-
rultuda, her dönem olduğu gibi 17. 
MÜSİAD EXPO’da da yerini alıyor.

İttifak Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve CEO’su Tahir Atila 
“Türkiye ekonomisinin içinden geç-

tiği dönemi göz önünde bulundur-
duğumuzda MÜSİAD EXPO fuarı 
ayrı bir önem kazanıyor. Büyük ve 
Güçlü Türkiye hedefine ulaşmamı-
zın yolu; yerli üretimden, yerli yatı-
rımlardan, yerli kaynak kullanımın-
dan ve ihracata dayalı büyüyen bir 
ekonomi oluşturmaktan geçiyor. Biz 
de İttifak Holding olarak bu toprak-
larda üreten ve 120 ülkeye ihracat 
gerçekleştiren, sürekli yeni pazarları 
hedefleyen bir grubuz. Bu vizyon-

dan hareketle geçtiğimiz yıl ihracatı-
mızı yüzde 33 oranında artırdık. Pek 
çok coğrafya ile ticaret halindeyiz ve 
her geçen gün bunlara yeni pazar-
lar ekliyoruz. Binlerce iş adamını bir 
araya getiren, ihracat, ithalat, yatı-
rım ortaklıkları, teknoloji alışverişi 
gibi alanlarda uluslararası iş birlik-
leri ve ortaklıklara imkân sunan 17. 
MÜSİAD Expo Fuarı’nın da katılımcı 
firmalara yeni pazarlara girme fırsa-
tı sağlayacağını düşünüyorum. Bu 
vesile ile MÜSİAD Expo’nun tüm 
katılımcılar için bereketli geçmesini 
temenni ediyorum” dedi.
DÜNYANIN KRİSTAL LEZZET ÖDÜLLÜ 
İLK VE TEK MAKARNASI SELVA’DAN

Türkiye’nin markalı makarna 
ihracat lideri olan Selva Gıda; un ve 
makarnasının yanı sıra buğday ru-
şeymi, yulaf ve buğday kepeğinden 
oluşan sağlıklı yaşam ürünleri, akıllı 
makarnalar, meyveli irmik ve Ana-
dolu lezzetleri gibi sektörünün en 
yenilikçi ürünlerini fuar katılımcıla-
rıyla buluşturacak. Makarna alanın-

da dünyanın kristal lezzet ödülüne 
sahip ilk ve tek markası olan Selva 
Gıda, bu yıl da fuarda yeni iş birlikle-
ri kurmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN TEK ÇATI 
ALTINDA EN BÜYÜK KAPASİTEYE 

SAHİP YUMURTA TESİSİ
İttifak Holding bünyesinde 1993 

yılından bu yana tarım hayvancı-
lık alanında faaliyet gösteren Selet, 
Konya ve çevresindeki tesislerinde 
yumurta üreticiliği, yarka yetiştiri-
ciliği, büyükbaş ve küçükbaş besi-
ciliği, yem üretimi, organik gübre 
üretimi ve bahçe ve tarla ziraatı 
alanlarında çalışmalarını sürdürü-
yor. İhracatta hedeflediği bölgelere 
yönelik tanıtım fırsatlarından biri 
olarak gördüğü Müsiad Fuarı’nda 
yerini alan şirket, fuarda ağırlıklı 
olarak yumurtasını tanıtacak. Selet, 
ülkemizin tek çatı altında en büyük 
kapasiteye sahip çiftliğinde ürettiği 
yumurtalarını özellikle Güney Asya 
ülkelerine ulaştırmayı hedefliyor.
n HABER MERKEZİ

Uluslararası eko-
nomi çevrelerinde iki 
ülke özellikle yakından 
izleniyor. “Türkiye ve 
Arjantin” Hemen her 
platformda ya bu iki 
ülke konuşuluyor ya 
da temsilcilerinden ayrı 
ayrı sunuş yapmaları 
ricası iletiliyor. Son dö-
nemdeki toplantı notları 
“Türkiye farkı” denilebi-
lecek bir durumu ortaya koyuyor. 
Arjantin’in izlediği yol ile Türkiye’nin 
seçimi arasında farklar, neticeye de 
yansıyor.

Arjantin, IMF ile anlaşma yap-
mayı tercih etti. 50 milyar dolarlık fon 
karşılığında IMF reçetesine razı oldu. 
“Arjantin için güneşli günler yakında” 
diyen IMF Başkanı C. Lagarde, ilk 
kredi diliminin serbest bırakılması 
sırasında, yaldızlı lafları kadar cömert 
olmadığını gösterdi. IMF’yi ikna için 
çabalayan Arjantinli yöneticiler, kendi 
halkını gözetmekten ziyade, yaban-
cıları memnun etmeye uğraştılar. 
Toplumsal tansiyonu düşüremedik-
leri gibi ekonominin toparlanacağına 
dair umut da dağıtamadılar.

Türkiye ise açık ve örtülü şekil-
de gelen “IMF ile masaya oturun” 
telkinlerine, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu 
ile prim vermedi. Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak imzalı Yeni 

Ekonomi Programı 
ise Türkiye’nin, kendi 
sorunlarını kendi im-
kân ve kabiliyetleri ile 
çözebileceği anlayışıyla 
hazırlandı. Yerli ve milli 
program, “mali den-
gelenme, mali disiplin 
ve değişim” esasları 
üzerine bina edildi. 
Amaç; “kur şokları baş-

ta olmak üzere her türlü 
iç ve dış türbülansa karşı ekonomi-
nin dayanıklılığını artırmak, enflasyo-
nu düşük tek haneye indirmek, cari 
açık riskini ortadan kaldırmak ve 
sürdürülebilir büyümeyi teminat al-
tına almak” olarak belirlendi. 2019 
bütçesi de bu mantıkla kurgulandı. 
Tıkanıklık gözlenen, stok biriktiren 
sektörlere geçici vergi önlemleri ile 
nefes aldırıldı. Ticari sözleşmelerden, 
döviz talebine etki eden onlarca ala-
na kadar pek çok düzenleme yapıldı. 
Enflasyonla Topyekûn Mücadele 
Programı, iş dünyasında ve tüketici-
de karşılık buldu. Siyasi ve jeopolitik 
riskler azaltıldı. Bankacılık sisteminin 
etkin çalışmasına katkı verecek özel 
bir mekanizma son aşamaya geldi. 
İstihdam duyarlı teşvik tedbirleri tek 
tek uygulanmaya başlandı.

Neticede... Arjantin patinaj ya-
parken Türkiye için ufkun açık oldu-
ğu ve doğru politikalarla yol alındığı 
içeride ve dışarıda genel kabul gördü.

TÜRKİYE FARKI

Şehirler arası yük ve yolcu ta-
şıyan ticari araçlar için kış lastiği 
takma zorunluluğu 1 Aralık’ta 
başlayacak. 1 Nisan 2019’da sona 
erecek uygulama kapsamında kış 
lastiği takmayan sürücülere 715 
lira ceza kesilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğınca, Karayolları Trafik Kanunu 
gereği yolcu ve eşya taşımalarında 
kullanılan araçların kış lastiği tak-
maları, illerin hava ve iklim şart-
larına göre yılın belirli dönemi için 
zorunlu tutuluyor.  Söz konusu yet-
ki, Bakanlıkça valiliklere de devre-
dilebiliyor.  Araçların denetimi, Ba-
kanlığın yetkilendirdiği personelin 

yanı sıra Emniyet Genel Müdürlü-
ğü, Jandarma Genel Komutanlığı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 
sınır kapılarındaki birimleri ve be-
lediyelerin denetim birimleri tara-
fından yapılıyor. Kış lastiği takma 
zorunluluğu, 1 Aralık’ta başlayacak 
ve 1 Nisan 2019’a kadar devam 
edecek. Kurala uymayan araçların 
sürücülerine 715 lira ceza kesile-
cek. 

Söz konusu ceza, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı tarafından açık-
lanacak yeniden değerleme oranı 
çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıy-
la güncellenecek. 
n AA

Zorunlu kış lastiği 
uygulaması başlıyor

‘İslam gençlerle yükselecek’

Konya’da Mevlid-i Nebi Haftası 
nedeniyle Konya İl Müftülüğünce  
“Hz. Peygamber ve Gençlik” ko-
nulu panel düzenlendi. Konya Ti-
caret Odası Konferans Salonunda 
gerçekleştiren panele Vali  Cüneyit 
Orhan Toprak, Cumhuriyet Baş-
savcısı  Ramazan Solmaz, Adli Yar-
gı ve Adalet Komisyonu Başkanı 
Eyüp Mergen, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, Vali Yardım-
cısı  Mehmet Aydın, Karatay Kay-
makamı Abdullah Selim Parlar, İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Müftü 
Yardımcıları, İlçe Müftüleri, Vaizler, 
Şube Müdürleri, Din Görevlileri, 
Kur’an Kursu Öğreticileri ve davet-
liler katıldı.

Kur’an- Kerim Tilaveti ile baş-
layan programda açılış konuşma-
sını İl Müftüsü Ahmet Poçonoğlu 
yaptı.  Konuşmalarına protokol 
ve davetlileri selamlayarak başla-
yan Poçanoğlu Hz. Peygamber ve 
Gençlik temasına değinerek şunları 
kaydetti; “Bu gün bu vakit bu salon 
Hz. Peygamber (s.a.s) efendimizin 
terbiyesinde yetişen gençlerin İs-
lam’ın istiklali ve istikbali için can-
larını feda ettiğine zamanlarını feda 
ettiğine tarihin şahit olduğu gibi 
zamanımız şahittir, bu salon şahit-
tir. İslam’ın istiklali ve istikbali neşe 
ve huzuru, ibadette Allah’a kulluk-
ta arayan gençlerle yükselmiştir. 
Bundan sonra da milletimizin ve 

bu ümmetin yetiştirdiği gençlerle 
yükselecektir.”  Vali Cüneyit Orhan 
Toprak ise konuşmasında “Mevlid-i 
Nebi Haftası” münasebeti ile belir-
lenen “Hz. Peygamber ve Gençlik” 
temasının önemine vurgu yapar-
ken Diyanet İşleri Başkanlığına 
belirlemiş olduğu güne hitap eden 
hassas temadan dolayı teşekkür 
etti. Toprak , “Bizim her şeyimiz 
geleceğimiz, kendilerine bu toprak-
ları, bu bayrağı, bağımsızlığımızı, 
istiklalimizi, devletimizi emanet 
edeceğimiz gençlerimizin yetişme-
sinde inşallah bu hafta yürütülecek 

faaliyetler ve etkinlikler çok önemli 
katkılar sağlayacaktır. Bu bizim en 
büyük temennimizdir. Ahlaken 
sağlam, fiziken sağlam, ruhen sağ-
lam gençler bizim temellerimizdir” 
dedi.  Protokol konuşmalarının 
ardından “Mevlid-i Nebi Haftası” 
münasebeti ile düzenlenen “Okçu-
luk Yarışması”nda dereceye giren 
öğrencilere hediyeleri Vali Cüneyit 
Orhan Toprak tarafından takdim 
edildi. Sinevizyon gösterimi sonrası 
program yerini “Hz.Peygamber ve 
Gençlik” konulu panele bıraktı
n SAMİ KAYALAR

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Tahir Atila
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Özel Gençlik Anaokulu
Mevlid Kandili’ni kutladı

Özel Gençlik Anaokulu Pey-
gamber Efendimiz Hz. Muham-
med (sav) doğumu olan Mevlid 
Kandilini farklı etkinliklerle kutladı. 
Öğrenciler kandil günü için en gü-
zel en temiz elbiselerini giyerek, sı-
nıflar arası kandil kutlaması yaptı-
lar. Öğretmenler tarafından minik 
öğrencilere Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammed (sav)’in hayatını 
anlatarak günün anlam ve öne-

mine dair etkinlikler yapıldı. Okul 
müdürü Aliye Duman, manevi de-
ğerlerin küçük yaşlarda kazanılma-
sının önemine dikkat çekti. Gençlik 
Eğitim Kurumları olarak manevi 
değerlerin gelecek nesillere ak-
tarılmasının temel amaçlarından 
biri olduğunu vurgulayan Duman, 
etkinliklerde emeği geçen herkese 
teşekkürlerini sundu.
n HABER MERKEZİ

TÜRMAK öğrencileri 
Ankara’da üniversite gezdi

Özel Türmak Anadolu Lisesi, 
öğrencilerine Ankara Bilkent ve 
ODTÜ üniversitelerine tanıtım ge-
zisi düzenledi. 

Konuyla ilgili olarak Özel Tür-
mak Anadolu Lisesi Rehber Öğ-
retmeni Cahit Çevik şunları ifade 
etti: “Okul akademik takvimi kap-
samında 12.sınıf öğrencilerimize 
üniversite gezisi düzenledik. Ge-
zide temel amacımız öğrencileri-
mizin bir üst öğrenim kurumları 
hakkında bilgi sahibi olmalarını 
sağlamak ve sınava hazırlık kap-
samında motive olmalarını sağ-
lamaktır. Bu çerçevede Ankara 
Bilkent ve ODTÜ üniversitelerini 
tanıma imkânı bulduk. Gezimizde 
öncelikle yerleşkeleri gezerek han-

gi bölümlerin okutulduğu, avantaj-
larının neler olduğu, öğrenci kulüp 
faaliyetleri,  kütüphane ve labora-
tuar imkânları anlatıldı. Sonrasın-
da ise sunum salonunda üniversi-
te genel tanıtımları ve soru cevap 
şeklinde programımız devam etti.  
Gezimizde öğrencilerimiz bahse-
dilen üniversiteleri hem detaylı 
tanıma imkânı buldular hem de  
merak ettikleri soruları üniversite 
yetkililerine sordular.”

Yapılan gezinin amacına ulaşa-
rak verimli geçtiğini ifade eden Çe-
vik; “ Bizlere böyle bir imkan sun-
dukları için öğrencilerimiz adına 
Özel Türmak Okulları Yönetimine 
teşekkürlerimi sunarım” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Selçukya Şiir Akşamları’nda
Mevlid Kandili coşkusu

Konya Fikir Sanat Kültür 
Adamları Derneği tarafından her 
Pazartesi günü saat 19-30 da 
Konya Büyükşehir Belediyesi Kı-
lıçaslan Konferans Salonunda dü-
zenlenen Selçukya Şiir Akşamları 
programında Mevlid Kandili coş-
kusu yaşandı. Konya Fikir Sanat 
Kültür Adamları Derneği Başkan 
Vekili Hukukçu Yazar Fatma Şe-
ref Polat ‘ın “Hor görme bre gafil 
şairler fırkasını,Bir şaire vermişti, 
Son Nebi hırkasını ” dizeleri ile 
yapmış olduğu açılış konuşması-
nın akabinde Emekli Müftü Galip 
Ayata tarafından Kuran tilaveti 
ve Kandil duası yapıldı. Selçukya 
Şairlerinden Engelsiz Yazar Ha-
san Ukdem’in geçtiğimiz günler-
de yayımlanan ” Dün,Bugün ve 

Sen ”adlı kitabının tanıtılması ile 
devam eden program da Salih 
Sedat Ersöz,Elife Mısral,Hasan 
Karaca,Bayram Sarıtaş,İbrahim 
Demirtaş,Hikmet Peker, Tayyar 
Yıldırım, Tayyip Sağ, Yılmaz Fa-
zıloğulları,Zeki Oğuz, Ahmet Üre-
sin, Osman Uzunkaya, Şengül Sağ 
, Seyit Ali Oruç ve Abdürrahim 
Küçük tarafından okunan naat ve 
ilahiler misafirler tarafından beğe-
ni ile dinlendi. Manevi atmosferin 
etkin olduğu programda Dernek 
Üyesi İsmail Detseli’nin Yaman 
Dede’den okuduğu Yandım Ya 
Resulallah kasidesi ile devam 
eden program Derviş Ahmet Şa-
hin tarafından okunan ”Yağmur” 
adlı Naat’ı Şerif ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Panagro’nun üretime başlaması ile birlikte tüketiciye doğal ve güvenilir et ve 
süt ürünleri tedarik eden Torku, Doğrudan Döner zincirine 2 şube daha ekledi

Torku Doğrudan Döner 
büyümeye devam ediyor

Tarladan rafa ve sofraya uzanan 
tüm ekonomik zincirde yer alarak 
üretici ortaklarının tarlada başlattı-
ğı üretim sürecini tüketimdeki son 
noktaya kadar taşıyarak üretim ile 
tüketim arasındaki aracıları aradan 
çıkarıp tarımsal ürün üzerinden olu-
şan katma değerin üreticiye kesinti-
siz ulaşmasını sağlarken tüketicinin 
de mamul ürüne erişilebilir fiyatlarla 
erişmesini sağlamayı temel misyo-
nu olarak belirleyen Konya Şeker, 
çikolata, gofret, şekerli mamuller, 
bisküvi, meyve suyu, ayçiçek yağı, 
süt, peynir gibi market ürünlerinden 
sonra üretici ortaklarının ağıldaki, 
meradaki üretimlerini de açtığı zincir 
döner lokantalarıyla tüketici ile ara-
cısız buluşturuyor. 1954 yılından bu 
yana pancar şekeri üretimi gerçek-
leştiren Konya Şeker, 2008 yılında 
şekerin ana girdi olarak kullanıldığı 
mamul ürünleri de üretme kararı al-
mış ve ilk olarak bayramlık ve hedi-
yelik çikolatalardan oluşan bir ürün 
portföyü ile ve Torku markasıyla 
raflarda yerini almıştı. 10 yıl gibi kısa 
bir sürede ana üretim kalemi olan 
şekerin girdi olarak kullanıldığı çok 
sayıda ürünü üretim kalemleri ara-
sına ekleyen Torku marketlerdeki 
atıştırmalık raflarında ürün sayısı-
nı hızla arttırırken raflardaki yerini 
de katlayarak genişletmişti. “Kendi 
çocuklarımızın boğazından geçme-
yecek hiçbir ürünü üretmeyeceğiz” 
diyerek kalite ve lezzet standartla-
rından taviz vermeden üretim yak-
laşımını sağlıklı ve doğal ürün olarak 
belirleyen Konya Şeker, pancar şe-
kerinin ana girdi olarak kullanıldığı 
mamul ürün üretiminden sonra 
yeni stratejisini üretici ortaklarının 
ürettiği veya üretebileceği tüm ta-
rımsal ürünleri mamul ürün haline 
getirmek olarak belirlemiş bu çerçe-
vede, dondurulmuş parmak patates, 
ayçiçek yağı, meyve suyu, pekmez, 
bulgur gibi tarımsal girdisini bölge 
üreticisinin ürettiği mamul ürünle-
ri de üretmeye başlamıştı. Tarla ve 
bağ ile bahçedeki bitkisel üretimin 
yanı sıra üretici ortaklarının ağıldaki 
ve meradaki hayvansal üretimini de 
değerlendirmeyi ve bölge hayvancı-
lığını büyütmeyi amaçlayan Konya 
Şeker, tek kampüs içinde dünyanın 
en büyük et-süt entegre tesislerin-
den birini Konya Meram’da 2013 
yılında üretime başlatmıştı.

Tesis üretime başlamadan önce 
ülkemizin en büyük üretim kapasi-
tesine sahip Yem Fabrikası yatırımı-
nı gerçekleştirerek bölgede büyüye-
cek olan hayvancılığın artacak yem 
ihtiyacını karşılamak için hazırlık 
yapan Konya Şeker, bu yatırımıyla 
kaliteli ve sağlıklı etin yazın mera-
lardaki doğal otlarla, kışın ağıllarda 
kalite standartları yüksek, sağlıklı 
yem ile beslenmiş besilerden elde 
edileceğini değerlendirerek tüm 
süreçte kontrollü üretim için ilk adı-
mı hayvan beslenmesine müdahil 
olacak yatırımı yaparak atmıştı. Te-

sisin üretime başlamasından önce 
tesis için üretim yapacak çiftçilerin 
eğitimini de üstlenen Konya Şeker, 
sertifikalı üreticilerden temin ettiği 
girdilerle Panagro’da üretime baş-
lamıştı. Tesisin üretime başlaması-
nın üzerinden geçen 5 yıl gibi kısa 
bir sürede bölgedeki büyükbaş ve 
küçükbaş sayısı %50’nin üzerinden 
artarken, süt üretimi de yine aynı 
oranda büyümüştü.

Tesisin üretime başlaması ile 
Torku markalı süt ve süt ürünleri 
süt ve peynir reyonlarında, et ürün-
leri şarküteri reyonlarında yerini 
alırken, Torku güvencesi ile üretil-
miş taze etler de kasap reyonlarında 
satılmaya başlamıştı.

Torku, tıpkı daha önce şekerde 
olduğu gibi eti de pişirilmiş olarak 
tüketici ile aracısız buluşturacak 
önemli bir adım attı ve ülkemizde 
hızlı yemekte en çok tercih edilen 
ve ülkemizin geleneksel yemek kül-
türünde baş köşede yer alan döneri 
Torku Doğrudan Döner Lokanta-
larıyla tüketici ile buluşturmaya 
başladı. İlk Döner Lokantasını Ka-
raman’da hizmete açan Torku Doğ-

rudan Döner kısa süre önce hizmete 
giren Konya Mevlana Caddesindeki 
şubesinden sonra Konya Zafer ve 
Ankara Mithatpaşa Caddesinde 
açtığı şubelerle büyümeye devam 
ediyor.

Torku Doğru’dan Döner Lokan-
taları, ferah ve rahat bir ortamda 
yemeklerini zamana yayarak yemek 
isteyenlere servis döner seçeneği 
sunarken zamanı kısıtlı olanlara da 
hızlı yemek yiyebilecekleri seçenek-
lerle hizmet veriyor. Tüm mamul 
ürünlerinde olduğu gibi tüketici 
sağlığı ve doğallığı ile hijyeni önce-
leyen Torku Doğrudan Döner ka-
lite ve lezzetten de taviz vermiyor. 
Kendi tesislerinde tüm aşamaları 
veteriner ve gıda mühendislerinin 
kontrolünden geçirerek üretilen et-
lerden özel olarak marine edilerek 
hazırlanan Torku Doğrudan Dö-
ner’in en büyük farklarından biri ise 
büyük ve küçükbaş besilerin yetişti-
rilme sürecinde de kontrollü üretim 
gerçekleştirmesi. Yeminden suyuna 
kadar besilerin yetiştirilmesini gö-
zetim altında tutan Panagro, tüm 
süreçte veteriner kontrollerini de 

gerçekleştiriyor. 
TORKU DOĞRUDAN DÖNER, 

DOYUMSUZ BİR TAT SUNUYOR
Farklı bir konsept, farklı seçe-

neklerde sunum, doyurucu por-
siyonlar ve fark yaratan soslar 
Torku güvencesi ile birleşince de 
doyumsuz bir tat ortaya çıkıyor. 
Üretici refahı ve tüketici sağlığını 
değişmez ve birbirini tamamlayan 
iki önceliği olarak gören Torku, tü-
keticinin güvenilir gıdaya erişimi-
ni üretimin sürmesi kadar önemli 
görerek buna uygun çalışmalar ve 
üretim prosesleri geliştiriyor. Bu 
çerçevede bulgurlu döneri de eşsiz 
bir damak tadı olarak tüketiciye su-
narken, bulgur üstü dönerle de bir 
fark yaratıyor. Dönerde kullanılan 
etler, Torku’nun kendi çiftliklerin-
de yetişen ve Avrupa standartla-
rına sahip et entegre tesislerinden 
geliyor. Doğru servis sıcaklığı, ge-
leneksel döner tadı ve etinin yu-
muşaklığıyla özel olarak hazırlanan 
Torku Doğrudan Döner, yemeği 
karın doyurmak yerine yemek key-
fine dönüştürüyor.
n HABER MERKEZİ

İlk Döner Lokantasını Karaman’da hizmete açan Torku Doğrudan Döner kısa süre önce hizmete giren Konya Mevlana 
Caddesindeki şubesinden sonra Konya Zafer ve Ankara Mithatpaşa Caddesinde açtığı şubelerle büyümeye devam ediyor.
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‘İslam’ın yayılması tam 
bir gençlik hareketidir’

Hikmet İlim ve Sanat Derne-
ği’nin bu haftaki Pazartesi Soh-
betleri’nde, Mevlid Kandili müna-
sebetiyle Kur’an tilâvet edildi ve 
Peygamber Efendimiz’in hayatı 
dile geldi.

Lise ve üniversite öğrencile-
ri Mehmet Koç ile Ömer Selman 
Durgut, güzel sesleriyle Kur’an-ı 
Kerîmtilavet ederken Selçuk Üni-
versitesi İslâmî İlimler Fakülte-
si Tefsir Bilim Dalı Dr. Öğretim 
Üyesi Muhammed Ersöz, Mevlid-i 
Nebî’nin temasının “gençlik” ola-
rak ortaya konulmasından dolayı 
Peygamber Efendimizin doğumu, 
gençlik ve İnfitar suresi ile Tevbe 
suresinin son iki ayetini yorumladı. 
Tevbe suresi 128.âyeti kerimenin 
mealini “Andolsun, size içinizden 
öyle bir elçi gelmiştir ki, sizin sıkın-
tıya uğramanız ona çok ağır gelir, 
size çok düşkündür, müminlere 
karşı rauf (çok şefkatli) ve rahim-
dir (çok merhametli).”şeklinde 
okuyarak “Bu âyether ne kadar 
kısa olsada içinde öyle anlamlar 
barındırıyor ki, peygamberimizi 
özetliyor. Peygamberimizin şahsi-
yetini özetliyor, peygamberimizin 
misyonunu özetliyor. Diyor ki, size 
gelmişti bir elçi ve sizden, sizin içi-
nizden, sizin gibi, sizin ortamınız-
dan çıkmış birisi. Bizim gibi beşer 
bir peygamber geldi. Cenab-ı Hak, 
peygamberi örneklik olması için bi-
zim içimizden indirdi.” dedi.

“O, DÜNYADA BİR 
YOLCU GİBİ YAŞADI”

Peygamberimiz hayatını, yaşa-
dığı dönemdeki insanların standar-
dından daha düşük bir hayat yaşa-
dığını ifade eden Dr. Muhammet 
Ersöz, “Peygamberimiz dünyada 
bir yolcu gibi yaşadı. Bunu örnek-
lik için yaptı” dedikten sonra biricik 
kızı Fatıma’nın, babasından, kuyu-
dan devamlı su çekerken elleri çat-
ladığı ve evin işlerini görmesi için 
yardımcı bir köle istemesi üzerine 
peygamberimizin;  ‘Burada sufha 
ashabı benden yiyecek beklerken, 
yardım beklerken sana hiçbir şey 
veremem. Sana bir şey vereyim. 
Onu ömür boyu yap, ahirette rahat 
edersin. Otuz üç kere suphanallah, 
otuz üç kere elhamdülillah, otuz üç 
kere AllahûEkber de’ diyor.” şek-
lindeki sözlerine yer vererek bu-
rada peygamberin,kendi ailesinin 
sıkıntıları yerine ümmetinin sıkın-
tılarını tercih ettiğini, peygamberi-
mizin asıl derdinin ise; “ümmetiyle 
zihnini devamlı  yorması, devamlı 
gerçeği göstermesi, ölümden son-
raki hayatı hazırlaması” olduğunu 
söyledi. 

“İSLÂM GENÇLİK HAREKETİDİR”
Ahmet Keleşoğlu Kültür Mer-

kezi (AKKM)’nde gerçekleştirilen 
sohbette Ersöz, bizi hidayete ka-
vuşturmak için peygamberimizin, 
bize çok düşkün olduğunu ve 23 
yıllık görevi döneminde, ümme-
tine düşkünlüğünden dolayı çok 
sıkıntılı bir hayat geçirdiğini, “şef-
katinin gereği olarak insanları 
delaletten hidayete çıkarmak için 
uğraştığını”,  “Mekke’de yeni bir 
toplum inşa ettiğini”,“Bunu da 
Allah’ın yardımıyla ve kan akıtma-
dan Mekke’de bir dönüşüm ger-
çekleştirdiğini” ve bu dönüşümü 
de devamlı Peygamberin yanında 
yer alan gençlerle gerçekleştirdi-
ğini söyleyen Ersöz, “Aslında İs-
lâm’ın gelişi, İslâm’ın yayılması, 
İslâm’ın yerleşmesi tam bir gençlik 
hareketidir. Gençlerin yaptığı bir 
devrimdir aslında. Bu gençler öyle 
Peygambere yardımcı oldular ki, 
Peygamberimiz onlara güvendi. 
Onlar da Peygamberimize de gü-
vendiler.” dedi.

İNSANLIĞA GÜZEL 
AHLÂKLA ÖRNEK OLMALIYIZ
İman ve ibadetin Müslüman-

lara has bir sorumluluk olduğunu, 
ahlâkın ise evrensel olduğuna işa-
ret eden Ersöz, Peygamber Efen-
dimiz’in güzel ahlâkıyla insanları 
kendisine çektiğini, bunu da ima-
nıyla ve İslâm’la başardığını be-
lirtti. İnsanlığın kurtuluşunun da 
güzel ahlâka sahip imanlı Müslü-
manlar vasıtasıyla olacağını ifade 
eden Ersöz, sözlerini Peygamberi-
mizin şu güzel duasıyla tamamladı: 
“Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel 
kıldığın gibi ahlâkımı da güzelleş-
tir”.  Sohbetten sonra Dr. Öğretim 
Üyesi Muhammet Ersöz’e, Hikmet 
İlim ve Sanat Derneği adına teşek-
kür plaketini tarih öğretmeni Ah-
met Sedef takdim etti. 
n HABER MERKEZİ 
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Güzel bir bahar sabahıydı.
Yüksek dağlardan gelen tertemiz 

rüzgârların, sabah erkenden annele-
rinin açtığı pencereden içeri girerek 
ciğerlerini doldurması, onların da güne 
çok güzel bir başlangıç yapacaklarının 
işareti gibiydi sanki. Masum ve terte-
miz yüzlerinden alınan mesaj bundan 
başka ne olabilirdi ki?

Babalarının askerlik mesleği dola-
yısıyla ata diyarından ve onların doğ-
duğu topraklardan binlerce kilometre 
uzakta yaşamak zorundaydılar. Serkan, 
İlkokula Manisa Gördes’te başlamış, 
üçüncü sınıfa gelmeden, Assubay olan 
babasının tayini dolayısıyla çok sevdiği 
arkadaşları ve öğretmenini de geride 
bırakarak Siirt’in Pervari İlçesi’ne tayin 
olmuşlardı. Şivelerinde farklılık olsa da, 
henüz hayatın kirliliklerinin bulaşmadı-
ğı yüreklere sahip olan tertemiz kalpli 
yeni arkadaşlar edineceklerdi artık.

Zaten onlarla tanışmaları da uzun 
sürmedi. Zaman ilerledikçe samime-
yetleri de artıyordu.

Onlarla oynuyor, onlarla gülüyor, 
yere düşüp dizleri acıyınca onlarla bir-
likte ağlıyorlardı. Onlar da kendisi gibi 
ana sevgisine, baba şefkatine muh-

taçtılar. Ana ve babaları tarafından 
ilgilenilmediğinde, şu acımasız hayata 
tutunmaları, kendi geleceklerine yön 
vermeleri zor hatta imkânsızdı...

Televizyonlarda her gün seyret-
tikleri ve bir türlü anlam veremedikleri 
terör olaylarının “neden meydana gel-
diğini”, “insanların niçin öldürüldük-
lerini” bir türlü anlayamıyorlardı. Hem 
öldüren hem de öldürülen o insanların 
kendileri gibi; çocukları, kardeşleri, 
anneleri, babaları, ablaları, dedeleri, 
arkadaşları yok muydu acaba? Oyun-
cakları yok muydu onların da? Acaba 
acımasızca adam öldüren bu insanlar 
da, zamanında öğretmenlerine sevgi 
ile bakan, onlara olan hayranlıklarını 
resimlerle, şiirlerle dile getiren birer ço-
cuk değil miydiler?

Serkan’ın kardeşi Şeyda ile birlikte 
henüz uyurlarken, babası her sabah 
görevine gitmek üzere erkenden kal-
kar; tıraşını olur, üniformasını giyer, 
evden çıkmadan önce onların yanak-
larına birer öpücük kondurur sonra 
da hanımına dönerek, “hanım hakkını 
helal et, gidip de dönmemek, dönüp 
de görmemek var. Bunlar yine azıttılar. 
Her gün taciz ateşlerine, yol kesmele-

re muhatap oluyoruz. 
Bana bir şey olursa 
Serkan’ım ve Şeyda’m 
sana emanettir” diyerek 
ayrılırdı evinden. Hanımı 
da gerçekleri bildiği hal-
de, bir gün kendilerine 
de sıranın gelebileceği 
endişesini sürekli olarak 
taşımakla birlikte; “hadi 
canım sende o nasıl söz, 
ağzından yel alsın. Vata-
nımızın ve çocuklarımızın bize sağlığı-
mızda ihtiyaçları var. Bunları büyütüp 
evden uçurmadan hiç bir yere gide-
mezsin, gidemeyiz” diyerek, kocasının 
sözlerine sitemle ve buruk bir şekilde 
karşılık verirdi.

Bazen Serkan uyumadığı halde 
uyur numarası yapar, babasının gider-
ken verdiği öpücüğünü beklerdi gizli-
den gizliye. Arada bir babasının kendi-
sini öpmeden kapıya doğru yöneldiği 
olurdu. Bu defa da yorganı kafasından 
sıyırır; “baba hani görevini yapmadın, 
beni öpmeden nereye böyle? ” diye 

çıkışırdı.
Bir gece saat 00.03 

‘te telefonu çaldı. Görevli 
olduğu karakol baskına 
uğramıştı. Telefona ce-
vap verirken gayet yavaş 
konuşuyor, çocukları-
nın; “baskın”, “çatışma”, 
“ölüm”, “terörist”, gibi 
tabirlerden uzak kalması-
nı sağlamaya çalışıyordu. 
Eşi de telefona doğru 

eğilip, karşıdan gelen sesin neler söyle-
diğini merakla dinlemeye uğraşıyordu.

Telefonu kapattı. Süratli bir şekilde 
üniformasını ve postallarını giyip bağ-
cıklarını dahi bağlamadan, çocuklarının 
ve eşinin yüzüne bir öpücük bile kon-
duramadan aceleyle çıktı dışarıya. Ken-
disini bekleyen araca atladığı gibi görev 
yerine ulaşmak üzere yola koyuldu. 
Araçta bulunan diğer personel de dâhil 
olmak üzere kimsenin ağzını bıçak aç-
mıyordu. Gecenin bu vaktinde nereye 
gittiklerini, nelerle karşılaşabileceklerini 
düşünerek güvenlik merkezinin önüne 

vardılar. Karakolun yakın bir yerde 
olması silah seslerinin, bulundukları 
yere kadar ulaşmasını sağlıyordu. Ge-
cenin sessizliğini yaran, kulakları sağır 
edercesine gelen bu sesler karakolda 
nelerin yaşanıyor olduğunun ipuçlarını 
veriyordu.

Gecenin karanlığı yavaş yavaş ye-
rini aydınlığa bırakırken, yoğun bir şe-
kilde devam eden silah sesleri de son 
buluyor, ortam tamamen sessizliğe 
bürünüyordu.

Ahmet Başçavuş ve yanındakiler 
de güvenlik merkezinin önünden olay 
mahalline gitmişler ve baskını gerçek-
leştiren teröristlerin peşine düşmüş-
lerdi.

Sabahın serin rüzgârlarının, an-
nelerinin açtığı pencereden girerek 
Serkan’ın ve Şeyda’nın yüzünü yalayıp 
geçtiği bir sırada, kaçan teröristlerin 
arkasında iz süren Ahmet Başçavuş, 
teröristler tarafından bir çalılığın dibine 
yerleştirilmiş olan mayının patlama-
sıyla; her sabah yüzlerine bir öpücük 
kondurarak ayrıldığı evlatlarından ve 
eşinden bu defa ebediyen ayrıldığını 
nereden bilebilirdi ki?

Bu anlamsız terör, Serkan’ın ve 

Şeyda’nın yüzüne kondurulan birer 
öpücüğü bile çok görüyordu onlara. 
Yüksek dağlardan gelen tertemiz rüz-
gârların; sevgi, barış ve kardeşlik duy-
gularını getirdiğini düşünüyorlardı hâl-
buki. Bu rüzgârların dağlardan; barut 
seslerini, kan kokularını, iğrençlikleri, 
kin ve nefret duygularını getirebileceği-
ni hiç düşünmüyorlardı oysa…

Serkan ve Şeyda, bundan böyle; 
sevgiyle, şefkatle, güzelliklerle uyan-
mayacaklardı artık dünyaya. Artık on-
lar; acıyla, öfkeyle, hayatın zorlukların-
dan kaynaklı ıstıraplarla uyanacaklardı. 
Belki de, uykuyla bile araları açılacak, 
bahar güneşlerini, yüksek dağların ter-
temiz esintilerini yüreklerinden gelen 
güzelliklerle buluşturamayacak, bu acı 
içinde, her sabah babalarından aldıkları 
öpücüklü anılarla, analarının hayata 
gönderdiği boş bakışların gölgesinde 
büyüyeceklerdi.

“Babalar gününde”, babası olan 
çocukların yüzlerine kondurdukları 
öpücüklerin değerini bilerek devam 
edeceklerdi bundan sonraki hayatları-
na.

Elveda Pervari, elveda yüksek dağ-
lar.

BABAM NEREDESİN?

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven 20 Kasım Dünya Çocuk 
Hakları vesilesiyle bir mesaj yayım-
ladı. Çocuklarımız geleceğimizin 
teminatıdır diyen Başkan Özgüven: 
“Bir ülkenin geleceği çocuklardır. Bu 
nedenle çocukların özel bir duyarlılı-
ğa ve korunmaya ihtiyaçları vardır. 
Çocuklarımıza daha güzel ve müref-
feh bir ortam sunarak kendi gelece-
ğimizi de teminat altına almış olu-
ruz. Her çocuk sağlıklı çevre, kaliteli 
bir eğitim ve barış dolu bir dünyada 
hayatın tüm güzelliklerini yaşama 
hakkına sahiptir. Çocuklarımızı teh-
likelerden ve zararlı alışkanlıklardan 
koruyarak gelişmelerine ortam ha-
zırlamak ve dünyayı onların huzurla 
yaşayacağı bir yer haline getirmek 
tüm ülkelerin ve insanların gönüllü 
gayretleriyle mümkün olacaktır. Ço-
cuklarımız yarınlarımızdır, çocuklara 
yapılan yatırımın geleceğe yapılan 

yatırım olduğunu unutmamalıyız. 
Bu doğrultuda ülkemizde çocuk 
haklarının en yüksek düzeye geti-
rilmesi amacıyla son yıllarda birçok 
önemli adımlar atılmış ve atılmaya 
da devam edilmektedir. Çocukları-
nın sevgi, şefkat, barış ve hoşgörü 
ortamı içerisinde yetiştirilmeleri çok 
önemlidir” ifadelerini kullandı. Öz-
güven: “Başta eğitim olmak üzere, 

sağlık ve barınma sorunu olmayan, 
her türlü istismardan korunmuş, 
üreten, özgüveni olan, düşünen, 
çevresi ile olumlu iletişim kuran, 
kendini geliştirmiş, geçmişini unut-
mayan ve geleceğe ümitle bakan 
çocuklar yetiştirmek için daha da çok 
çalışmalıyız. Bu noktada hükümeti-
mizin, devletimizin özverili çalışma-
larına destek olarak Belediyemizce 

çocuklarımız için önemli projeleri ve 
programları gerçekleştiriyoruz. Bun-
dan sonraki süreçte de çocuklarımız 
için hizmetlerimize devam edeceğiz. 
Bu duygu ve düşüncelerle 20 Kasın 
Dünya Çocuk Hakları Günü’nü en iç-
ten dileklerimle kutlar, bu günün ge-
leceğimizin teminatı olan çocukları-
mız için hayırlar getirmesini temenni 
ederim” dedi. n HABER MERKEZİ

Selçuklu Başkenti Konya’nın önemli bir turizm potansiyeli olmasına rağmen Konya’nın hak ettiğini alamadığını 
belirten MHP’li Mustafa Kalaycı, “Konya, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak kabul edilmeli” dedi

‘Konya turizmde 
hakettiğini alamıyor!’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Bütçe görüşmeleri 
esnasında turizm sektörünün sorun-
ları ve Konya’nın tarihi kültürel değer-
lerini gündeme getirdi. Birçok mede-
niyete en sahipliği yapan Konya’nın, 
turizm açısından önemli bir mirasa 
sahip olduğunu dile getiren Kalaycı, 
buna rağmen Konya’nın hak ettiği 
değeri görmediğini söyledi. Ülkemiz-
de 20 ilde toplam 28 kültür ve turizm 
koruma ve gelişim bölgesi bulundu-
ğunu bunların içinde Konya’nın yer 
almadığını belirten Kalaycı, “Konya, 
kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgesi olarak kabul edilmeli” dedi.

MİLLİ KÜLTÜR 
ENDÜSTRİSİ OLUŞTURULMALI
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
turizm gelirinin artması için fiyatla-
rın yükselmesini sağlayıcı tedbirler 
alınması gerektiğini söyledi. Turizm 
sektöründe 2016 yılında yaşanan 
olumsuz gelişmelerden sonra 2017 
yılında bir toparlanma sağlandığını, 
2018 yılında da rekora doğru gidil-
mekte olduğunu dile getiren Kalaycı, 
“Turizm sektöründeki rekabet avan-
tajımız daha çok düşük fiyata dayalı 
olarak sürdürülmektedir. 

Sektörün sağlıklı gelişimi ve 
toplam turizm gelirinin artması için 
fiyatların yükselmesini sağlayıcı ted-
birler alınmalı, ayrıca yüksek harcama 
gücüne sahip hedef turist kitlesine 
ulaşmak üzere daha fazla gelir getiren 
turizm çeşitleri geliştirilmelidir.

Türk kültürü ve sanatının geliş-
tirilmesi için millî kültür endüstrisi 
kurulmalı.

Türk ilim, kültür ve düşünce ta-
rihinin bütün zenginliğiyle ortaya 
çıkarılması amacıyla araştırmalar 
etkin biçimde devam ettirilmelidir. 
Türk kültürü ve sanatının yaşatılma-
sı, geliştirilmesi, tanıtılması ve yay-

gınlaştırılması amacıyla millî kültür 
endüstrisi oluşturulmalı, millî kül-
tür değerlerimizin yıpratılması so-
nucunu doğuran, kültürel değerler 
kargaşasına sebebiyet veren, kültür 
hayatımızla ilgili temel millî mutaba-
katları bozan kayıtsızlık örneği uygu-
lamalar önlenmelidir. Farklı kültürler 
karşısında özellikle yeni nesillerin 
kültür şokuna uğramasına ve kimlik 
bunalımına düşmesine mani olacak 
kaliteli ve ihtiyaca cevap veren eserler 
ortaya konmasına yönelik millî kültür 
değerlerinin millete tanıtılması ve be-
nimsetilmesini sağlayacak çalışmalar 
yapılmalıdır” dedi. 

KONYA TURİZMDE DAHA 
FAZLA TEŞVİK ALABİLMELİ 

Konuşmasında Konya’nın turiz-
mine de değinen Kalaycı, Konya’nın 
her yıl binlerce turist aldığını söyledi 
Özellikle Hz. Mevlana Müzesi’nden 
dolayı Konya’nın önemli bir inanç 
destinasyonlarından birisi hâline gel-
diğini vurgulayan Kalaycı, sözlerine 
şöyle devam etti, “Konya, tarihî ve 
kültürel eserleriyle açık hava müzesi 
görünümünde. Konya’da sadece kent 
merkezi tarihî ve kültürel eserleriyle 
açık hava müzesi görünümündedir. 
Mevlâna Müzesi, İnce Minare, Kara-
tay Medresesi, Selçuklu Köşkü, Ki-
listra, Ak Manastır, Sille, Aya Elena 

Kilisesi, Çatalhöyük Neolitik Kenti, Eş-
refoğlu Camisi, Kubadabad Sarayı, Ef-
latun Pınarı, Fasıllar Anıtı, İvriz Kaya 
Anıtı, Isaura, şelalelerimiz, mağara-
larımız, Meke Gölü’müz kültür ve 
turizm varlıklarımızdır.  Türkiye’nin 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
kayıtlı 17 yerinden biri Çumra ilçe-
mizdeki Çatalhöyük Neolitik Kentidir. 
Türkiye’nin Dünya Geçici Miras Liste-
si’nde kayıtlı Konya Selçuklu Başken-
ti, Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Eflatun 
Pınarı, Hitit Kaya Anıtı, Anadolu Sel-
çuklu Medreseleri, İvriz Kültürel Pey-
zajı bulunmakta, Tuz Gölü Özel Doğa 
Koruma Alanı da doğal miras olarak 
yer almaktadır. 

Millî park ilan edilen Beyşehir 
Gölü ve çevresi, turizme kazandırıl-
mayı beklemekte.

Anadolu’nun ortasında deniz se-
viyesinden 1.120 metre yükseklikte 
yer alan Selçuklu Sultanı Alaaddin 
Keykubat’ın “Cennet ya burası ya da 
buranın altında.” dediği, zengin flora, 
fauna varlıklarına ve ilgi çekici rekre-
asyon alanlarına sahip olması nede-
niyle 1993 yılında millî park ilan edi-
len Beyşehir Gölü ve çevresi, turizme 
kazandırılmayı beklemektedir. 

Konya, kültür ve turizm koruma 
ve gelişim bölgesi olarak kabul edil-
meli. Ülkemizde 20 ilde toplam 28 
kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgesi bulunmaktadır. Maalesef bun-
ları arasında Konya’mız yoktur.  Bir-
çok medeniyete ev sahipliği yapmış, 
Selçuklu’nun başkenti olan Konya, 
sahip olduğu doğal, tarihî ve kültürel 
değerlere rağmen turizm sektöründe 
ekonomik anlamda kendisine düşen 
payı alamamakta ve mevcut potan-
siyeline rağmen bir cazibe merkezi-
ne dönüşememektedir.  Bu sorunun 
çözümü için turizm altyapısının ge-
liştirilmesi ve gelen turistin Konya’da 
konaklamasının yollarının bulunması 
gerekmektedir. Bunun için Konya’nın 
öncelikle kültür ve turizm koruma ve 
gelişim bölgesi olarak kabul edilmesi, 
böylelikle turizm yatırımlarında daha 
fazla teşvik alabilmesi sağlanmalıdır.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

‘Bir ülkenin geleceği çocuklardır’

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Mustafa Kalaycı
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TKDK üreticilere verdiği destekler ile Kırsalın kalkınmasına destek oluyor. TKDK Konya İl Koordinatörü Hakan Doğan 
IPARD II 3. Çağrı Projeleri hakkında ve TKDK’nın Konya’da verdiği destekler hakkında açıklamalarda bulundu

TKDK kırsalda
kalkınma sağlıyor

Ulusal ve uluslararası kaynak-
lardan sağlanan kırsal kalkınma 
fonlarının tamamının sürdürüle-
bilirlik kriterleri ve AB standartları 
çerçevesinde etkin ve verimli bir 
şekilde kullanılmasını sağlamak 
amacıyla çalışmalarını sürdüren 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-
tekleme Kurumu (TKDK), Konya İl 
Koordinatörlüğü ile beraber 2014-
2020 yılları arasında uygulanmakta 
olan IPARD II kapsamında 246 mil-
yon TL yatırım tutarlı 320 projeye 
118 milyon TL hibe ödemesi plan-
ladı. Planlanan ödeme programı 
kapsamında bugüne kadar 27 mil-
yon TL hibe ödemesi gerçekleştirdi. 
Türkiye’nin kırsal kalkınmasında 
öncü, güçlü kurumsal kapasitesiy-
le yenilikçi, ulusal ve uluslararası 
alanda saygın ve güvenilir bir öde-
me ajansı olmak ve  ulusal kalkın-
ma plan ve stratejilerinde öngörü-
len ilke ve hedefler çerçevesinde, 
kırsal kalkınma programlarını etkin 
bir şekilde uygulayarak, ülke ge-
nelinde sürdürülebilir kırsal kal-
kınmaya katkı sağlamak amacıyla 
kurulan TKDK çalışmalarını sürdü-
rüyor. TKDK Konya İl Koordinatö-
rü Hakan Doğan IPARD II 3. Çağrı 
Projeleri hakkında ve TKDK’nın 
Konya’da verdiği destekler hakkın-
da açıklamalarda bulundu. 

PROJE DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR 
TKDK Konya İl Koordinatörlü-

ğü olarak 2007-2013 yılları arasın-
da uygulanan IPARD I kapsamında 
373 milyon TL yatırım tutarı olan 
547 projeye 183,8 milyon TL hibe 
ödemesi gerçekleştirdiklerini ifade 
eden TKDK Konya İl Koordinatö-
rü Hakan Doğan, “TKDK Konya İl 
Koordinatörlüğü olarak 2007-2013 
yılları arasında uygulanan IPARD I 
kapsamında 373 milyon TL yatırım 
tutarı olan 547 projeye 183,8 mil-
yon TL hibe ödemesi yapılmıştır.  
2014-2020 yılları arasında uygulan-
makta olan IPARD II kapsamında 
246 milyon TL yatırım tutarlı 320 
projeye 118 milyon TL hibe öde-
mesi planlanmıştır. Şimdiye kadar 
27 milyon TL hibe ödemesi yapıl-
mıştır. Halen sözleşme imzalama ve 
ödeme işlemleri devam etmektedir. 
Şu ana kadar Çiftlik Faaliyetlerinin 
Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme 
sektöründe 117 proje için 18 mil-
yon TL’lik yatırım karşılığında 9,1 
milyon TL hibe ödeme sözleşmesi 
imzalanmıştır. Yine 3. Çağrıda Ta-
rımsal İşletmelerin Fiziki Varlıkları-
na Yönelik Yatırımlar (Hayvancılık 
yatırımları) kapsamında 90,1 milyon 
TL yatırım tutarlı 50 projenin işlem-
leri devam etmektedir” dedi.  TKDK  
Konya İl Koordinatörlüğü bugüne 

kadar verdiği destekleri hakkında 
da bilgi veren Doğan, “2007-2013 
yılları arasında uygulanan IPARD I 
kapsamında 373 milyon TL yatırım 
tutarı olan 547 projeye 183,8 milyon 
TL hibe ödemesi yapılmıştır. 2014-
2020 yılları arasında uygulanmakta 
olan IPARD II kapsamında 246 mil-
yon TL yatırım tutarlı 320 projeye 
118 milyon TL hibe ödemesi plan-
lanmıştır. Şimdiye kadar 27 milyon 
TL hibe ödemesi yapılmıştır. Halen 
sözleşme imzalama ve ödeme iş-
lemleri devam etmektedir” ifadele-
rini kullandı. 

DESTEK ALANLARI 
3 KISIMDAN OLUŞUYOR 

TKDK  Konya İl Koordinatörlüğü 
Ipard II 3. çağrı döneminde verilen 

destekler hakkında da bilgi veren 
Doğan , “Destek verilen alanlar esas 
olarak 3 kısımdan oluşmaktadır. 
Bunlar; 101 tarımsal işletmelerin 
fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar 
103 tarım ve balıkçılık ürünlerinin 
işlenmesi ve pazarlanması ile ilgi-
li fiziki varlıklara yönelik yatırımlar 
302 çiftlik faaliyetlerinin çeşitlen-
dirilmesi ve iş geliştirme şeklinde 
özetlenebilir. Bu ana destek kalem-
lerinin altında; süt üreten tarımsal 
işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal 
işletmeler kanatlı eti üreten tarımsal 
işletmeler, yumurta üreten tarımsal 
işletmeler, süt ve süt ürünlerinin iş-
lenmesi ve pazarlanması, kırmızı et 
ve et ürünlerinin işlenmesi ve pa-
zarlanması, kanatlı eti ve et ürünle-
rinin işlenmesi ve pazarlanması, su 
ürünlerinin işlenmesi ve pazarlan-
ması, meyve ve sebze ürünlerinin 
işlenmesi ve pazarlanması, bitkisel 
üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel 
ürünlerin işlenmesi ve pazarlanma-
sı, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, 
işlenmesi ve pazarlanması, zanaat-
karlık ve yerel ürün işletmeleri, kır-
sal turizm ve rekreasyon faaliyetle-
ri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine 
parkları, yenilenebilir enerji yatırım-
ları desteklenmektedir” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

ATSO, KTO’nun
kardeş odası oldu

Aksaray iş dünyasının öncü 
kuruluşu olan Aksaray Ticaret ve 
Sanayi Odası (ATSO) ile Konya 
Ticaret Odası (KTO) arasında geç-
tiğimiz gün içerisinde kardeş oda 
protokolü imzalandı. 

ATSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Cüneyt Göktaş, KTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve 
üyelerin katılımı ile kardeş oda 
protokolü imzalandı. 

Törende konuşan ATSO Baş-
kanı Cüneyt Göktaş, “Ülkemiz tari-
hinde çok büyük öneme sahip olan 
ve İpekyolu üzerinde bulunan bin-
lerce yıllık Ticaret Merkezleri olan 
Konya ve Aksaray her zaman ol-
duğu gibi bugünde birlikteliği her 
alanda göstermektedir. Sanayi’de, 
Tarım ’da Turizm’de, Hayvancılık-
ta ticaretin ve üretimin olduğu her 
sektörde bu iki şehir hiçbir zaman 
birbirinden ayrı düşünülmemiştir. 
ATSO ile KTO arasında imzaladı-
ğımız kardeş oda protokolümüzde 
odalarımızın birbirleri ile olan ba-
ğını kuvvetlendirecek, üyelerimize 
ortak alanlarda çalışma imkanları 
sunacak, Avrupa Birliği Projeleri 
ile başta dış ticaret olmak üzere ih-
racat ve ithalatın en iyi imkanlarla 
yapılması için ortamlar oluşturu-
lacaktır. Bugün imzaladığımız bu 
protokolün meyvelerini önümüz-
deki yıllarda almaya başladığımız-

da bugünün önemini çok daha iyi 
anlayacağız. Bu anlamda bu pro-
tokolün tarihi medeniyetlerle dolu 
olan ülkemizin stratejik olarak da 
çok önemli noktasında bulunan 
Aksaray ve Konya’ya hayırlı olma-
sını diliyorum” dedi. 

Orta Anadolu’nun ülkemizde 
her zaman ayrı bir yere ve öneme 
sahip olduğunun altını çizen KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk de, “Aksa-
ray ve Konya Orta Anadolu’nun 
önemli iki şehridir. Tarih boyunca 
bu ülke ne zaman bu bölgeden 
bir şey istemiş ise bu şehirler ve 
bu bölgeler her zaman vermiştir. 
Çünkü bu toprakların insanları dü-
rüst, yiğit, mert ve vatanına bağlı 
insanlardır. Bu yüzden bu toprak-
ların sanayideki temsilcileri olan 
bizler başta şehirlerimiz olmak 
üzere bölgemize ve ülkemize en 
büyük katkıyı geçmişte olduğu gibi 
bugünde vermeye devam etme-
liyiz. ATSO ile odamızın arasında 
imzaladığımız kardeş oda protoko-
lü şehirlerimizin ticaretine çok bü-
yük güç katacak ve birlikteliğimizi 
güçlendirecektir. İşte bu noktada 
Orta Anadolu’nun güzide şehirleri 
olan Aksaray ve Konya iş dünyası-
na renk katacak güç verecek olan 
kardeş oda protokolümüzün hayırlı 
olmasını diliyorum” ifadelerini kul-
landı. n İHA

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 40 binden fazla öğrencisi bin 
800’den fazla akademisyeniyle Geleceğe Güvenle Bakan üniversite olmaya devam ettiklerini vurguladı

NEÜ geleceğe güvenle bakıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) 2018 Güz Dönemi Değerlen-
dirme ve Bilgilendirme Toplantısı 
Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek 
Binası Toplantı Salonunda gerçek-
leştirildi. Bilgilendirme toplantısı 
kapsamında üniversitenin yerleş-
kelerindeki son durumu katılımcı-
lar yerinde inceledi. NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuk-
lu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı 
(SOBE), Türkiye’de İlk Olan Alzhe-
imer Yaşam Merkezi, Selçuklu De-
ğerler Eğitimi Projesi (SEDEP), Un 
ve Unlu Mamuller Teknolojisi (De-
ğirmencilik) Programı gibi projeler, 
etkinlikler ve derslerle Konya’nın 
ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 
alanlarda sosyal sorumluluk göre-
vini yerine getirdiklerini dile getir-
di. NEÜ’ nün ulusal ve uluslararası 
üniversite sıralamalarında her ge-
çen gün daha iyi seviyeye geldiğini 
söyleyen Rektör Şeker, sivil üniver-
site olarak sağlık ve sosyal bilimler 
alanında şehrin dinamosu oldukla-

rını ifade etti. 
NEÜ SAĞLIK ALANINDA 
BÖLGENİN GÜVENCESİ

40 yılı aşkın deneyimiyle Meram 
Tıp Fakültesi başta olmak üzere Diş 
Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesiyle 
önemli bir sağlık hizmeti verdiklerini 
belirten Rektör Şeker, yeni hastane 
binasıyla birlikte fiziki kalitenin de 
arttığına dikkat çekti. Şeker, Aksaray 
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci-
lerinin eğitimlerini Meram Tıp Fa-
kültesinde gördüklerini hatırlatarak 
bölgenin sağlık güvencesi oldukları-
nı söyledi. Şeker ayrıca Simülasyon 
ve Modelleme Araştırma ve Uygula-
ma Biriminin sağlık çalışanlarına ve 
öğrencilere yönelik kurslar düzenle-
diğini de belirtti.

8 YILDA EĞİTİMDE 
BÜYÜK GELİŞME KATLETTİK

2010 yılında 5 fakülteyle ku-
rulan NEÜ’nün bugün 19 fakülte, 
Türk Müziği Devlet Konservatuarı 
ve Yabancı Diller Yüksekokulu ol-

mak üzere iki yüksekokul, 6 Mes-
lek Yüksekokulu, Konya’nın ilk 
Türkçe dil eğitimi veren Türkçe 
Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin içinde bulunduğu 24 
Araştırma merkezi ve 4 enstitü ile 
eğitim alanında önemli bir geliş-
me kat ettiklerini belirten Rektör 

Şeker, yüzde 25 lisansüstü eğitim 
hedefini istikrarlı bir şekilde başa-
rıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.  
Fiziki Mekan Kapasitesinde 415 
bin metrekare alanla hızlı bir bü-
yüme sağladıklarına dikkat çeken 
Şeker, “2010 Aralık ayında kurucu 
rektör olarak atandığımızdan itiba-
ren sıfırdan kurulan üniversitemiz, 
uzun bir dönem akademik kadro ve 
idari birimleri oluşturmak için fiziki 
mekân sıkıntısı çektiği bir dönem-
den bugün 415 Bin metrekare faal 
olarak kullanılan kapalı alana sahip 
bir üniversite olarak orta ölçekli 
yükseköğretim kurumları arasına 
yükselmiştir”  dedi. Şeker üniversi-
tenin fiziki kapasite olarak da hızla 
büyüdüğünü ve inşaatlarının de-
vam ettiğini kaydetti. Şeker 2019 
yılında tamamlanması planlanan 
binalarla kapalı alanın 750 bin 
metrekare olacağını da ifade etti. 

‘GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTEYİZ’ 

40 binden fazla öğrencisi bin 

800’den fazla akademisyeniyle ge-
leceğe güvenle bakan üniversite 
olmaya devam ettiklerini vurgulan 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
bölgesel kalkınma misyonu ve ih-
tisaslaşma alanında bölgeye mul-
tidisipliner projeler geliştirdiklerini 
ve pek çok alanda kalkınma için ih-
tiyaç duyulan nitelikli insan eksiği-
ni giderdiklerini söyledi. Alanında 
nitelikli bilimsel toplantılarla yük-
seköğretimde önemli bir konum 
edindiklerini anlatan Şeker, 40 
binden fazla öğrencisi bin 800’den 
fazla akademisyeniyle Geleceğe 
Güvenle Bakan üniversite olmaya 
devam ettiklerini vurguladı. 

Rektör Şeker, yaptığı detaylı 
sunumun ardından toplantıya ka-
tılan rektör yardımcıları, öğretim 
üyeleri ve basın mensupları ile bir-
likte Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi’nin yeni yatırımlarını gezerek 
yerinde inceledi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hakan Doğan



14 21 KASIM 2018SPOR 2

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

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Bayramoğlu: Kaliteli bir takımız ancak tecrübesiziz
Konya Süper Amatör Küme’de 

bulunan Meram Kara Kartallar teknik 
direktörü Faysal Bayramoğlu, takım 
ve ligle ilgili önemli açıklamalarda 
bulundu.

Deneyimli teknik adam genç bir 
takım olmanın avantajlarının yanın-
da dezavantajlarını da yaşadıklarını 
belirterek, “Biz lige tamamen genç 
bir takımla başladık. İki yıl önce bu 
genç takımla yola çıktık, ikinci amatör 
kümede namağlup şampiyon yaptık. 
Birinci amatör kümede de aynı grupla 
devam ettik. Cihanbeyli, Gölyazı, Kulu 
Belediye, Demirspor gibi güçlü takım-
ların içinde şampiyon olduk. Bu iki 
yılda sadece Cihanbeyli ve Gölyazı’ya 
karşı bir mağlubiyetimiz vardı. Geçen 
yıl 70 maçta 2 mağlubiyetimiz vardı. 
Bu yıl da tecrübeli olarak Gökhan’ı 

aldık. Baktığınız zaman kalecimiz 18, 
sağ bekimiz 17, stoperlerimiz biri 20 
diğeri 19 yaşında... Yani baktığımız 
zaman 18,5 yaş ortalamasıyla ligin 
en genç takımıyız. İlk hafta Emirga-
zi’de çok pozisyon bulduk ve maçı 3-2 
kazandık. İkinci maçımız olan Ilgın 
maçında ben takımımı ilk kez tanıya-
madım. Biz top oynayan takıma karşı 
oynuyoruz. Gerçekten oynayan takım-
lara karşı iyi oynuyoruz. Gölyazı her 
takıma fark atarken, biz son dakikada 
pozisyon kaçırmamıza rağmen 2-1 
mağlup olduk. Her maçta rakibimize 
karşı direnç gösteriyoruz. Akören ma-
çında yine 2-1 öne geçtik ama duran 
topta basit hatalardan gol yedik 2-2 
berabere kaldık. Çumra maçında ilk 
dakikada kornerden gol yedik maça 
1-0 geride başladık. Beraberliği ya-

kaladık sonra tekrar bir ferdi hatadan 
gol yedik, mağlup olduk. Ben yıllarca 
futbol oynadım, yenilgiye bu kadar 
alışkın değiliz. Bu yenilgiler beni 
gerçekten sarstı. Maç öncesinde fut-
bolcularla konuşmamda ‘artık bıçak 
kemiğe dayandı’ dedim. Sonra maça 
çıktık tedirgindim ama kazandığımız 
için mutluyum” ifadelerini kullandı.

BİZ BİR PROJE TAKIMIYIZ
Bayramoğlu bütün oyuncuların 

11’de oynayacak kalitede olduğunu 
belirterek, “Bizim çocuklarımız genç. 
Biz bunlara özgüven veriyoruz. Biz 
oyunculara “oyunumuzdan taviz ver-
meyeceğiz” diyoruz. Bizim kendimize 
özgü oyun şablonumuz var, her maçta 
bu şablona göre oynuyoruz. 25 oyun-
cu var takımda kadroya almadığım 
oyunculara ben kendim üzülüyorum. 

Çünkü onlar da oynayacak durumda-
lar. Antrenmanlarda çift kale oynar-
ken iki takımda başa baş durumda. 
Bir oyuncuyu çıkar yerine alternatifini 
koy, diğer oyuncuyu aratmıyor. Bi-
zim eksiğimiz tecrübe. Bizde üç tane 
tecrübeli oyuncu olsun biz şampiyon-
luğa oynarız. Sezon başında Süper 
Amatör Küme’de oynayabilmek için 
‘sizin takımda oynamak istiyoruz’ diye 
teklifler geldi ama ben bu çocukların 
önünü kapatmamak için gelen tek-
lifleri kabul etmedim. Biz bir proje 
takımıyız. Bu proje içerisinde gençleri 
yetiştirmek adına çalışıyoruz. Bu ça-
lışmamızda bize en çok desteği yine 
Meram Belediyesi veriyor. Biz inşal-
lah belediyemizin desteği ile projemi-
zi başarıya ulaştıracağız” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Salon okçuluğu il birinciliği 
müsabakaları yapıldı

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri kapsamında Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk İl Temsilciliği tara-
fından Salon Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Salonun-
da Salon Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları sonucunda 
Olimpik Kızlarda 1.Fatmanur Zambakçı, 2.Beyzanur 
Uğuz, 3.Zübeyde Kayıtnazbatır oldu. Erkeklerde ise 1.Er-
dem Güçlü, 2.Ahmet Kökgöz, 3.Efe Erkan oldu.
n SPOR SERVİSİ

Pehlivanlar öğretmenler 
günü için güreşti

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Tem-
silciliği faaliyet programında yer alan 24 Kasım Güreş İl 
Birinciliği müsabakaları yapıldı. Meram Halk Eğitim Mer-
kezi Spor Salonunda yapılan 24 Kasım Güreş İl Birinciliği 
müsabakaları sonucunda dereceye giren sporcular şu 
şekilde oluştu; 34-38 kg’da: 1.Osman Akdoğan, 2.Mus-
tafa Özdemir, 3. R.Yüksel Çelik, 3. H.Ahmet Altan. 41 
kg’da: 1.A. Ekrem Taşkınoğlu, 2.Bayram Avcılar, 3.Sü-
leyman Ay, 3.Abdullah Andık. 44 kg’da: 1.Halil Çınar, 2. 
M. Furkan Koçan, 3.Muhammed Topal, 3.Fahri Özsap-
lar. 48 kg’da: 1.Kadir Demir, 2.Kadir Güzel, 3.Emirhan 
Altan, 3.Mustafa Altunel. 52 kg’da; 1.Taha Aksakal, 2. 
Y.Emre Simaklı, 3.İbrahim Gönen, 3.Alaattin Mücahit. 
57 kg’da: 1.Yusuf Duran, 2.Yusufcan Uğur, 3.Hasan Ağ-
ralı, 3.Halil Konuk. 62 kg’da: 1.Mehmet Geyik, 2.Cezayir 
Eren, 3.Emin Olgaç, 3.Emirhan Evelek. 75 kg’da: 1.Abi-
din, 2.Hasan Altınçiçek, 3.Enes Tat, 3.Mustafa Bülbül. 
85 kg’da: 1.Salih Adem, 2.Atlla Küçükdoğru, 3.Samet 
Yılmaz, 3.Selim Arslan. 85-100 kg’da: 1.Yunus Gündür, 
2. İlyas Helvacı. n SPOR SERVİSİ

Şampiyonlar 
‘Aşk’la yetişiyor

Selçuklu Belediyesi, çocuklara yö-
nelik projelerine bir yenisini daha ekledi. 
13.596 lisanslı sporcusuyla  Türkiye’nin 
En Büyük Amatör Spor Kulüplerinden 
birisine sahip olan Selçuklu Belediyesi, 
‘Şampiyonlar AŞK’la Yetişir’ projesini 
hayata geçirdi. Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı’nın katılımıyla, 
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor 
Salonunda gerçekleştirilen projenin tanı-
tımı büyük ilgi gördü. Selçuklu Belediyesi 
Spor Okullarında eğitim gören çocuklara 
yönelik gerçekleştirilen proje kapsa-
mında, uzman heyet tarafından yetenek 
analizleri  yapılacak olan çocuklar elde 
edilen veriler doğrultusunda yetenekle-
rine uygun branşa yönlendirilecek. 16 
istasyondan oluşan parkurda, 20 Metre 
Sürat, Dikey Sıçrama, Pro Agılty, Denge, 
Öne Sıçrama, Ayak Ölçüm, Taban Analiz, 
Vücut Analiz, Esneklik, Sağlık Topu Fır-
latma, Görsel Reaksiyon, Ağırlık, Boy, 
Oturma Yüksekliği, Kulaç ve Karış gibi 
bilimsel ölçümlerin modern cihazlar ile 
yapılmasının ardından, elde edilen veri-
lerle birlikte çocukların fiziksel ve yetenek 
olarak hangi spor branşına uygun olduğu-
nun tespiti yapılıyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 
‘ŞAMPİYONLAR AŞK’LA 

YETİŞİR’ DİYORUZ
Projenin tanıtımında konuşan Selçuk-

lu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
spor okullarında böyle bir projeyi hayata 
geçirdiklerin için mutlu olduğunu  ifade 
etti. Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Be-
lediyesi olarak en önemli projelerimizden 
birini bugün başlatıyoruz. ‘Şampiyonlar 
AŞK’la Yetişir’ diyoruz. Spor Okullarında 
yaz ve kış dönemlerinde spor yapan ço-
cuklarımızı hem sportif yönden hem fiziki 
yönden ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda 
yönlendirebileceğimiz, yetiştirebileceği-
miz şekilde bir proje başlatıyoruz. ‘Şam-
piyonlar AŞK’la Yetişir’ derken buradaki 
amacımız sadece şampiyon sporcular 

yetiştirmek değil. Çocuklarımızın sevdiği 
ilgi duyduğu ve mutlu oldukları spor bran-
şlarında, onları en iyi şekilde geliştirebil-
mek. Çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve 
psikolojik gelişimi için Selçuklu Beledi-
yesi olarak sürekli faaliyetler üretiyoruz. 
Bu yaptığımız işler içerisinde en önemli 
faaliyetlerimizden bir tanesi de Selçuklu 
Belediyespor Kulübümüzde icra edilen 
Yaz ve Kış Spor Okullarımız. Yaz Spor 
Okullarımızda 13 binin üzerinde, kış spor 
okullarımızda ise 3 binden fazla çocuğu-
muz buralardan hizmet alıyor. Selçuklu 
Belediyesinin spor  tesislerinde, yaz-kış 

sürekli olarak spor yapma imkanına 
sahip oluyorlar. Çocuklarımız spor okul-
larında, servislerle evlerinden alınarak 
tesislerimizde istedikleri sporu yapıyor, 
ardından tekrar güvenli bir şekilde servis-
le evlerine teslim ediliyor. Yaz ve Kış spor 
okullarında bizimle beraber olan çocukla-
rımızın ailelerine de bizlere güvendikleri 
için özellikle teşekkür etmek istiyorum” 
dedi.

YARAVLI: HER ÇOCUK 
MUCİZEDİR VE ANCAK AŞK’LA YETİŞİR

Proje ile kısa bir konuşma yapan 
Proje Koordinatörü Şükrü Yaravlı, “Her 
çocuk bir mucizedir ve ancak Aşk’la yeti-
şir. Bu düşünceyle başladığımız projede 
çocuklarımızı yetenekli veya yeteneksiz 
diye sınıflandırmak yerine fiziksel ve be-
ceri ölçümlerini yaparak her birinin uygun 
oldukları spor branşına yatkınlıklarını tes-
pitle onların daha başarılı olmalarını he-
defledik. Tabi çocuğun bu branşla kendini 
içselleştirmesi ve sevmesi onu ileri taşı-
yacaktır. Ancak unutulmaması gereken, 
şampiyon sporcu adaylarıyla birlikte, 
diğer her bir çocuğumuzun geleceğin ye-
tişkinleri olarak farklı mesleki kariyerlere 
adım atarken de hareketsiz yaşamdan 
uzak durmaları ve spor yapmaya devam 
etmeleri bu projede bizim en önemli ba-
şarımız olacaktır” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyesi, Spor okullarında eğitim gören çocuklara yönelik başlattığı ‘Şampiyonlar AŞK’la 
Yetişir’ projesinin tanıtımını Başkan Ahmet Pekyatırmacı’nın katılımıyla gerçekleştirdi. Tanıtım 

programında konuşan Pekyatırmacı, “Burada hedefimiz çocuklarımızı en iyi şekilde geliştirmek” dedi
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Akşehir’de Zekai Baloğlu atletizm yarışması düzenlendi
Konya’nın Akşehir İlçe Belediye-

si, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Mü-
dürlüğü ve Akşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği ile sağlıklı hayat 
ve fiziksel aktiviteyi teşvik amacıyla 
Akşehir Zekai Baloğlu Atletiz Yarış-
ması düzenlendi. 

Akşehirli Gençlik ve Spor Eski 
Bakanlarından Zekai Baloğlu’nun 
vasiyeti üzerine onun anısına düzen-
lenen yarışmaya yoğun katılım oldu. 
Yarışmaya 156 koşucu katılırken 3 
bin metre Yıldız Erkekler Koşusu, 2 
bin metre Yıldız Kızlar Koşusu, 5 bin 
metre Genç Erkekler Koşusu ile 3 bin 
metre Genç Kızlar Koşularında büyük 
çekişme yaşandı. Yarışmada ilk startı 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya ile Rahmetli Zekai Baloğlu’nun 
oğlu Tuğsal Baloğlu verdi. Akşehir 
Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu 
önünde son bulan yarışlar sonrasında 
ödül töreni yapıldı. 

Törende konuşan Rahmetli Eski 
Bakan Zekai Baloğlu’nun oğlu Tuğsal 
Baloğlu, “Yüksek teknoloji çağında 

büyük çabalar gösteriliyor ama bu ça-
baların netice verebilmesi ve sizlerin 
başarılı olabilmesi Büyük Atatürk’ün 
de söylediği gibi ‘sağlam kafa, sağ-
lam vücutta bulunur” ilkesiyle başlar. 
Onun için vücudunuzu, sağlığınızı ne 
kadar geliştirirseniz hayatta başarınız 
o kadar çok olacaktır. Bu yarışmaların 
düzenlenmesinde büyük emek veren 
Değerli Belediye Başkanımız ve ekibi-
ne çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya da, yarışlara katılan tüm 
gençleri kutlayarak, “Önemli olan 

birinci olmak değil, bu yarışlara ce-
saretle katılabilmektir. Hemşehrimiz 
rahmetli Zekai Baloğlu Beyefendi, 
74-75 yıllarında kurulan hükümet 
döneminde Gençlik ve Spor Bakanı 
olarak görev yapmış, bütün ülkemiz-
de spor camiasına hizmet vermiş ve 
Akşehir’imize de katkı vermiş değerli 
bir büyüğümüzdür. Allah gani gani 
rahmet eylesin. Bu yarışmalar Sayın 
Bakanımızın bize vasiyeti üzerine, 
Akşehir Belediyesi’ne verdiği görev 
üzerine inşallah bu yıldan başlayarak 
artık her yıl yapılacak ve geleneksel 

hale gelecek. Gençlerimizi bu yarışla-
ra katıldıkları için kutluyorum. Genç-
lerimizi kötü yola iten ya da bağımlılık 
yapan birçok unsur var. İşte bu unsur-
ların karşısındaki en iyi çare spor yap-
mak. Ayrıca internet bağımlılığı diye 
bir bağımlılıkta literatüre girdi. Bu in-
ternet bağımlılığın çaresi de internet 
diyeti yapmak ve bu diyet içinde en 
iyi çare spor yapmaktır” diye konuştu. 

DERECEYE GİRENLER 
ÖDÜLLENDİRİLDİ 

Konuşmaların ardından 4 katego-
ride yapılan koşularda dereceye giren 

kişilere ve takımlara madalya, kupa 
ve para ödülleri törene katılan pro-
tokol tarafından verildi. 3 bin metre 
Yıldız Erkekler Koşusunda Ali Koşar 
birinci, Muhammed Aksoy ikinci, 
Mustafa Oğuz üçüncü oldu. Aynı koşu-
da 75. Yıl Ortaokulu takım halinde bi-
rinci, Atatürk Ortaokulu takım halinde 
ikinci, Adsız Ortaokulu ise takım ha-
linde üçüncü oldu. 2 bin metre Yıldız 
Kızlar Koşusunda Huriye Uçar birinci, 
Elife Büyük ikinci, Hülya Bal üçüncü 
oldu. Aynı koşuda 75. Yıl Ortaokulu 
takım halinde birinci, Bahçelievler Or-

taokulu takım halinde ikinci, Atakent 
Ortaokulu takım halinde üçüncü oldu. 
5 bin metre Genç Erkekler Koşusunda 
Samet Sezer birinci, Akif Subay ikinci, 
Sedat Şengül üçüncü oldu. Aynı koşu-
da Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi birinci, Seyyit Mahmut 
Hayrani Anadolu Lisesi ikinci, Akşehir 
Spor Kulübü üçüncü oldu. 3 bin metre 
Genç Kızlar Koşusunda Ebrar Çelen 
birinci, Nuriye Nur Çetin ikinci, Beyza 
Korkmaz üçüncü oldu. Aynı koşuda 
Akşehir Şehit Özden Çınar Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi takımları birin-
ci ve ikinci olurken, Seyyit Mahmut 
Hayrani Anadolu Lisesi takımı üçüncü 
oldu. 

Törene; İlçe kaymakamı Mehmet 
Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga 
Yuvalı, Belediye Başkanı Dr. Salih Ak-
kaya, Rahmetli Eski Bakan Zekai Ba-
loğlu’nun oğlu Tuğsal Baloğlu, Siyasi 
Parti Temsilcileri, ilçe protokolü, bazı 
kamu kurum müdürleri, öğrenciler, 
öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. 
n İHA

Aykut Kocaman 
kontrolden geçti

Atiker Konyaspor’da yeniden teknik direktörlük göre-
vine getirilen Aykut Kocaman, sağlık kontrolünden geç-
ti.  Teknik Direktör Aykut Kocaman, kontrolleri için dün 
sabah saatlerinde takımın sağlık sponsoru Medicana 
Konya Hastanesi’ne geldi. Aykut Kocaman’a hastanede 
kardiyoloji, ortopedi ile ilgili kontroller ve kan tahlilleri 
yapıldı. Tecrübeli teknik adam sağlık kontrollerinin ardın-
dan hastaneden ayrılırken, kendisiyle fotoğraf çektirmek 
isteyen hastane personeli ve vatandaşları geri çevirmedi. 
n İHA

Antalyaspor’da 
hedef 3 puan

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Erzurumspor 
ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıkla-
rını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda hedef 3 puan. BB Er-
zurumspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 
Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına tempo yükselterek 
devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki antrenman 
düz koşu ile başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, 5’e 
2 top kapma çalışmasının ardından futbolcuları 2 gruba 
ayırdı. Bir grup hücum savunma taktikleri çalışırken, 
ikinci grup diğer sahada dayanıklılık-kuvvet çalışmaları 
yaptı. Antrenman, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ma-
çının taktik provalarının denendiği çift kale maçla ile sona 
erdi.  n İHA

Konyalı tenisçi 
şampiyon oldu

Türkiye Tenis Federasyonu’nun Antalya’da organize 
ettiği Büyükler Tenis Turnuvası tamamlandı. Turnuva-
ya katılan Konyalı sporcu Mert Can Mermer oynadığı 4 
maçın tamamını kazanarak şampiyon oldu. 18 yaşında-
ki sporcu 4 yıldır profesyonel olarak oynadığı teniste bu 
önemli başarıyı elde etmenin sevincini yaşadı. Yarışma-
ya 25 erkek 23 kadın olmak üzere 48 sporcu katıldı. Mert 
Can Mermer, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, 
çalışmalarının karşılığını aldığını ifade ederek, kendisine 
destek olan herkese teşekkür etti. Mermer açıklamasın-
da, “Başarının tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdik. 
Başarımda emeği olan ailem ve hocam Abdullah Yıl-
maz’a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. 
Çok çalıştım, şampiyon oldum. Karşılığını aldığım için 
çok mutluyum. Artık hedefimiz Grand Slam Junior turnu-
valarında şampiyonluk için ter dökmek” ifadelerine yer 
verdi. n SPOR SERVİSİ

Akıllar ilk maçta!
Atiker Konyaspor’da yeniden 
göreve gelen teknik direktör 

Aykut Kocaman, resmi 
imzanın atılmasının ardından 
hızla çalışmalarına başladı. 

Kendi takımını ve ligde 
karşılaşacakları Galatasaray’ı 
mercek altına alan tecrübeli 

teknik adam, bu maçı kazanarak 
yeşil beyazlı takım ile iyi bir 

başlangıç yapmak istiyor

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, ka-
pılarını dış dünyaya kapattı. Teknik Direktör Aykut 
Kocaman ile resmi imzaların atılmasından sonra 
13.haftada oynanacak olan Galatasaray maçının 
hazırlıklarına başlayan Anadolu Kartalı, birçok eksi-
ği bulunan rakibini yıkmak için çalışmalarını sürdü-
rüyor. Bu önemli maç öncesi ise Atiker Konyaspor, 
Paolo Hurtado ile Selim Ay’ın sakatlığı bulunuyor. 
Kartal, milli takımlarda bulunan oyuncuların takıma 
katılması ile hazırlıklarına tam kadro devam edecek.

KONDİSYON YÜKLENECEK
Atiker Konyaspor’da Aykut Kocaman’ın göreve 

gelmesi ile futbolculara kondisyon yükleme işlemi 
başladı. Çok koşan ve mücadele eden bir takım or-
taya çıkarmak isteyen Kocaman, ilk antrenmanda 
oyuncularına tempolu koşu ve çabukluk çalışması 
yaptırdı. Daha önce çalıştırdığı takımlarda ligin en 
iyi kondisyonuna sahip ekibini oluşturan Aykut Ko-
caman, Konyaspor’da da kısa çok koşan bir takım 
oluşturması bekleniyor.

ANALİZLER YAPILIYOR
Saha içi antrenmanlarını sürdüren Atiker Kon-

yaspor’da bir diğer önemli madde ise analiz. Tek-
nik Direktör Aykut Kocaman ve ekibi göreve gelir 
gelmez Konyasporlu oyuncuları ve Cuma günü 

karşılaşacakları Galatasaray’ı mercek altına aldı. 
Türkiye’nin en iyi analiz ekiplerinden birine sahip 
olan Aykut Kocaman, iki takımı da inceleyerek güçlü 
rakibini yenmenin planlarını yapacak.

‘HEMEN ÇALIŞMAK İSTİYORUZ!’
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 

yeşil beyazlı takım ile yapılan imza töreninde bir 
an önce çalışmalara başlamak istediklerini ifade 
etmişti. Kocaman açıklamasında, “Tekrar göreve 
döndük. Bunun büyük bir kısmı zihinsel olarak fut-
bol dünyasının dışında geçti. Ve şimdi çok sert bir 
Galatasaray maçıyla başlayacak Atiker Konyaspor. 
Belki daha fazla işin yapılanma tarafına götürecek, 
belki de yapılanma ile beraber başka ne olabilir’i 
yan yana getirebileceğimiz bir test maçı olarak gö-
züküyor. Ben ve ekibim şu olaylar bir an önce bitse 
de tamamen işe odaklanalım düşüncesindeyiz. Ne 
olabiliri tekrar anlayıp, ne olabiliyora tekrar dön-
meyi sabırla ve heyecanla bekliyorum. Galatasaray 
maçı görüntü itibariyle, puantaja bakıldığı zaman 
belki sezonun ikinci yarısı için yapılanmaya yönlen-
direcek, belki de yarışarak yapılandırmaya yönlen-
direcek bir maç gibi gözüküyor. Umarım futbol şansı 
denen şey Cuma akşamı yanımızda olur” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Konya Amatör Evi açıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından Konya Amatör Spor Ku-
lüpleri Federasyonu’na tahsis edilen 
Amatör Evi’nin açılışı Türkiye Ama-
tör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 
Genel Başkan Ali Düşmez’in katıldığı 
törenle gerçekleşti.

 Konya ASKF’ye tahsis edilen 
Konya Gar’ın hemen yanında bulu-
nan eski tarihi evlerden otuz üç nu-
maralı binanın açılışı; Türkiye Ama-
tör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 
Genel Başkanı, TFF Yönetim ve İcra 
Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TASKK 
Genel Sekreteri Abdullah Albunar, 
TASSK Genel Başkan Vekilleri Ad-
nan Ersan ve Fahrettin Eserdi, Ge-
nel Başkan Yardımcısı Kadri Yatkın, 
Mali Sekreter Hatip Çopur, Tesisler 
Sekreteri Burhan Cahit Erdem, Eği-
tim Sekreteri Mehmet Top, Malatya 
ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, 
Konya Amatör Spor Kulüpleri Fede-
rasyonu Başkanı Remzi Ay ve yöne-
tim kurulu Üyelerinin katılımları ile 

yapıldı.
REMZİ AY’DAN ALTAY’A TEŞEKKÜR

Açılışta konuşan Konya ASKF 
Başkanı Remzi Ay; “1896 yılında 
Almanlar tarafından yapılan bina-

lar neo-klasik Alman yerel mimari 
tekniği, yüksek eğimli çatılar, basık 
kemerler, ot tuğlaları, saçak ve alın 
süslemeleri gibi özellikleri ile özgün 
bir kimliğe sahiptir. Yıllar içerisinde 

deformasyona uğrayan yapılar, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilerek bambaşka bir görü-
nüme kavuştu. 

Bölgede özellikle trenden inen 
yolcuların dikkatlerini de çeken bir-
birinden güzel on üç ev, adeta tren 
nostaljisinin tamamlayıcısı konu-
munda bulunan bu hizmet evini AS-
KF’ye tahsis eden Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’a amatörler adına çok teşekkür 
ederim” dedi.

Genel Başkan Ali Düşmez ise 
konuşmasında, “Sosyal ve kültürel 
merkez olarak amatör spor kulüple-
rimize hizmet edecek bu güzel tarihi 
Amatör Evi’nin amatör spor camia-
mıza hayırlı olması temennilerimizle 
bu binayı tahsis eden Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a bende tüm amatörler adına 
teşekkür ederim” ifadelerine yer 
verdi.
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