
‘Konya Şeker her yönüyle örnek!’ 
Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıba-
ba, Konya Şeker’in 
Panagro Et ve Süt 

Entegre Tesisini 
gezdi. “Panagro 
Tesisleri tek keli-

meyle mükemmel. 
Gerçekten tebrik 
ediyorum” diyen 
Bakan Fakıbaba, 

tesislerin örnek 
olduğunu söyledi. 

n HABERİ 16’DA

• 27 EKİM 2017 CUMA  • 50 Kr. • www.konyayenigun.com

06 Karapınar son 1 
yılda 9 kere çöktü! 12 İl Sağlık Müdürü 

Koç göreve başladı 14 Meram Belediyesi
70 araç daha aldı

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ
DOĞAL YOLLA GÜÇLENDİRİN

KONYA’NIN İLK VE TEK 5 
YILDIZLI YERLİ OTELİ!

Konya turizmine katkı sağlayacak ve marka değerini artıra-
cak olan Bayır Diamond Hotel ve Convention Center açıldı. 
Otelin Genel Müdürü Kazım Öztoklu, “Konya’nın alkolsüz 
konseptli ilk 5 yıldızlı oteliyiz” dedi.

Zade Vital’den Omega 3 ile sağlığa destek

Bayır Diamond Hotel’in açılışı yapıldı

Kış aylarında hasta-
lıklara karşı bağışıklık 

sistemini güçlendirmek 
oldukça önemli. Dü-

zenli beslenmenin yanı 
sıra, besin destekleri 

kullanımı da bağışıklık 
sisteminin güçlendiril-

mesine yardımcı oluyor. 
Bu noktada Zade Vital, 
sağlıklı yaşama doğal 

katkı sağlıyor. 

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Organize’ olmalıyız!
Türkiye’nin hayvancılık noktasında 

uygun bir ülke olduğunu ve et 
üretiminde devlet desteğiyle 

iyi bir noktaya gelinebileceğini 
belirten Konya Kasaplar Esnaf 

Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, 
organize besi sanayisinin 

kurulması gerektiğini söyledi

ORGANİZE BESİ SANAYİSİNİN 
KURULMASI GEREKİR

Konya Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Da-
vut Balbaloğlu, et üretimi ile ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu. Et üretiminin art-
ması için devlet desteğinin şart olduğuna 
dikkat çeken Balbaloğlu, “Devlet teşvikli 
organize besi sanayilerimizin olması 
lazım. Çardaklar, yem fabrikaları yani 
zincir içerisinde sanayi bölgesi oluşsun” 
ifadelerini kullandı.  

AHİLİK DERSLERİ ÖĞRENCİLERİ 
ESNAFLIĞA YÖNLENDİRECEK

Bütün sektörlerde olduğu gibi kasaplık 
sektöründe de yetişecek eleman proble-
minin olduğu söyleyen Balbaloğlu okul-
larda ahilik dersinin verilmesi ile birlikte 
bu sorunun üstesinden geleceklerini 
belirtti. Burada ailelere de büyük görev 
düştüğünü vurgulayan Balbaloğlu, “Oku-
mak istemeyen çocuğu zorla okutmanın 
bir anlamı yok” dedi.   n HABERİ SAYFA 2’DE

3 yılda 10 yıllık hizmet!

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Asfaltta 
hep kendi dönemimizi katlayarak geldik. Şu anda 
baktığımızda özellikle 3 yıllık dönemde yaptığımız 

asfalt miktarı, Meram bölgesinde dökülen 10-15 yıllık 
dökülen asfalt miktarına denk” dedi.

n HABERİ SAYFA 5’TE

513 milyonluk yatırım!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
28 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Büyükşehir Belediyesi’nin 513 milyon lira 
tutarındaki yatırımını açacağını belirterek, tüm Konya-

lıları açılışa davet etti. n HABERİ SAYFA 16’DA

Selçuklu Kongre 
Merkezi açılıyor

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumar-
tesi günü Selçuklu Kongre Merkezi’ni açacak.  Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Selçuklu Kongre 
Merkezi, Konya’nın marka yatırımlarından birisi” dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE



Değişkenlik gösteren et fiyatla-
rı hem üreticileri hem de tüketicileri 
olumsuz etkiliyor. İthal et ile çözüm 
yolu arayan yetkililer ithal etin gelme-
si ile birlikte fiyatların normale dön-
mesini düşünüyor. Ancak esnaflar 
ithal etin çözüm olmadığını vurgula-
yarak fiyatların ancak üreticiye destek 
verilmesi ile birlikte normal seyrine 
döneceğini düşünüyor. Değerlendir-
melerde bulunan Konya Kasaplar Es-
naf Odası Başkanı Davut Balbaloğlu 
et fiyatlarının düşmesinde ithal etin 
kesin çözüm olmayacağına dikkat çe-
kerek, “Biz ucuz fiyata satmayı isteriz 
ama ucuz fiyata satılmasının çözümü 
ithal et değildir. İthal etin üreticiyi ta-
mamen bitireceğini düşünüyorum. 
Yıllar önce eski Bakan Mehdi Eker 
zamanında bu denendi zaten. Ama 
çözüm olmadı. Bugün etin bu fiyata 
kadar yükselmesinin nedeni o za-
manlar ithal etin gelmesi, sütün para 
etmemesi, süt para etmeyince üreti-
cinin elindeki inekleri kestirmesinden 
dolayı kaynaklanmıştır.Biz asıl köylü-
ye destek verilerek üretimin destek-
lenmesini bekliyoruz. ‘Köye tekrar 
geri dönüş’ projesi yapılırsa sanayi-
cinin karşısına bir rakip çıkmış olur. 
Bu şekilde olursa et sektöründe bir 
dengenin sağlanacağını da ümit edi-
yorum” dedi. 
KONYA’DA 700’E YAKIN KASAP ESNAFI 

BULUNUYOR
Konya Kasaplar Esnaf Odası Baş-

kanı Davut Balbaloğlu, toplamda 560 
üyelerinin bulunduğunu söyleyerek 
oda olarak sorunlara çözüm üretmeye 
devam edeceklerinin de altını çizdi. 
Balbaloğlu Konya’da 700’e yakın ka-
sabın hizmet verdiğini de sözlerine 
ekleyerek, “Konya Kasaplar Odası’n-
da kasaplar, celepler ve okul kantin-
leri bulunmaktadır. Toplam 560 üye-
miz mevcuttur. Kayıt dışı olan yani 
pasif olarak da 200’e yakın kasap var-
dır. Pasif diye vergisini açtırmış yalnız 
belediyeden ruhsat almayan kişilere 
diyoruz. Konya’da yaklaşık olarak şir-
ketlerde dâhil 700 kasabımız var. Biz 
oda olarak üyelerimizin sorunlarını 
dinleyip çözümler üretmeye çalışıyo-
ruz. Yani buna danışmanlıkta diyebi-
liriz. Bundan sonraki dönemimizde de 
inşallah esnafımızın yanında olacağız” 
diye konuştu. 

FİYATLARIN DÜŞMESİ
 İTHAL ET İLE OLMAZ

Etin ucuz fiyata satılmasının çö-
zümünün ithal et olmadığının altını 
çizen Başkan Balbaloğlu, köylünün 
tekrardan köylere döndürülüp hay-
vancılık yapması gerektiğini belirtti. 
Desteklerden sadece büyük firmaların 
yararlandığını köylünün yararlanama-
dığını da bildiren Balbaloğlu sözlerine 
ise şu şekilde devam etti: “Bilindiği 
üzere bizim işimiz et. Üyelerimizin 
en büyük sorunu da et. Bu sadece 
Konya Kasaplar Odası’nın değil tüm 
Türkiye’nin sorunudur. Eti vatandaşla 
buluşturan esnafın adı kasaptır. Yani 
eti toptancıdan alıp perakende olarak 
vatandaşa sunan esnaf kasaptır. Et ne 
kadar düşük fiyata satılırsa işyerleri-
mizde de o kadar çok hareket olur. Biz 
ucuz fiyata satmayı isteriz ama ucuz 
fiyata satılmasının çözümü ithal et 
değildir. İthal etin üreticiyi tamamen 

bitireceğini düşünüyorum. Yıllar önce 
eski Bakan Mehdi Eker zamanında bu 
denendi zaten. Ama çözüm olmadı. 
Bugün etin bu fiyata kadar yükselme-
sinin nedeni o zamanlar ithal etin gel-
mesi, sütün para etmemesi, süt para 
etmeyince üreticinin elindeki inekleri 
kestirmesinden dolayı kaynaklanmış-
tır. Desteklerden belli başlı firmalar 
faydalanıyor. Gerçek üreticiler fayda-
lanamıyor. Köy işiyle, tarımla, hay-
vancılıkla uğraşan insanlara üretici 
diyoruz. Ancak büyük sanayileşmiş 

firmalar şuanda üretici konumunda-
dır. 65 yaşındaki kişiler şuan köyler-
de, tarımla ve hayvancılıkla uğraşacak 
gençler asgari ücretle burada sanayi-
lerde çalışıyor. Biz asıl köylüye destek 
verilerek üretimin desteklenmesini 
bekliyoruz. ‘Köye tekrar geri dönüş’ 
projesi yapılırsa sanayicinin karşısına 
bir rakip çıkmış olur. Bu şekilde olur-
sa et sektöründe bir dengenin sağla-
nacağını da ümit ediyorum. İkisi de 
terazinin dengesidir. Köylü bıraktığı 
için terazide sanayicinin dengesi ağır 
basmaktadır. Et sektörü ve sucuk sek-
törü ile uğraşan çok büyük firmaları-
mız var. Besledikleri zaman 100 bine 
yakın büyükbaş hayvan besliyorlar. 

Millete ucuz ithal et yedirelim derken 
geleceğimizi köreltmiş oluyoruz.”
ORGANİZE BESİ SANAYİSİNİN KURUL-

MASI GEREKİR
Et ihracatını kendimizin üretip 

kendimizin yapması gerektiğinin al-
tını çizen Başkan Balbaloğlu, devlet 
teşvikli organize besi sanayisinin ku-
rulması gerektiğini de vurguladı. 

Yem fiyatlarının ve maliyetlerin 
yüksek olmasından dolayı üreticilerin 
hayvan yetiştirmekten korktuğunu 
da ifade eden Balbaloğlu, “Dünyada 
Türkiye kadar tarım ve hayvancılığa 
elverişli bir ülke yoktur. Böyle bir ül-
kede de dışarıdan et temin edilmesi 
bizi üzmektedir. Bir Konya kadar olan 
Hollanda dünyaya inek ihraç ediyorsa 
biz neden ihraç edemiyoruz? Devlet 
teşvikli organize besi sanayilerimizin 
olması lazım. Gerekirse devlet yap-
sın TOKİ’de esnafa üreticiye satsın. 
Çardaklar, yem fabrikaları yani zincir 
içerisinde sanayi bölgesi oluşsun. Biz 
araç sanayisinde zaten ileride değiliz 
ama tarıma ve hayvancılığa uygun bir 
ülkede niye bir organize besi sanayisi 
kurmuyoruz? Üretime destek verile-
rek bu dediklerimiz de güzel bir şekil-

de uygulanırsa ben ümit ediyorum ki 
Türkiye kendine de yeter dışarıya da 
ihracat yapar. Üretime destek verir-
sek sonrasında da bunun meyvesini 
yeriz. Ama şimdiden ithalat kapılarını 
açarsak üretici korkar. Yem fiyatları 
yüksek. Altından kalkamıyor üretici-
lerimiz. Bundan dolayı da üretip üret-
meme konusunda korkak davranıyor. 
Böyle olunca da dışarıdan ithal et 
getirmek zorunda kalıyoruz. Biz fiyat-
ların düşmesinden memnunuz ama 
ihracatla değil. Kendimiz üretelim 
kendimiz düşürelim fiyatları” dedi. 

AHİLİK DERSLERİ ÖĞRENCİLERİ 
ESNAFLIĞA YÖNLEDİRECEK

Bütün sektörlerde olduğu gibi 

kasaplık sektöründe de yetişecek ele-
man probleminin olduğu söyleyen 
Balbaloğlu okullarda ahilik dersinin 
verilmesi ile birlikte bu sorunun üs-
tesinden geleceklerini belirtti. Burada 
ailelere de büyük görev düştüğünü 
vurgulayan Balbaloğlu ifadelerine 
şu şekilde yer verdi: “Her sektörde 
olduğu gibi bizim sektörümüzde de 
eleman problemi yaşanmaktadır. Öğ-
retim yılının 12 yıla çıkması bu duru-
mun nedeni olmuştur. Herkes okursa 
kim esnaflık yapacak? Okumak iste-
meyen çocuğu zorla okutmanın bir 
anlamı yok. Esnaf olmaya geliyorlar 
ama yaşları kemale erdiği için verim 
alamıyoruz. Ahiliği bir ders programı 
olarak okullarda verdirirsek çocuk-
larında ahilik kültürüyle yetişmesini 
sağlayarak esnaf camiasına kazandır-
mayı düşünüyoruz.”

OKUL KANTİNCİLERİ ÇEVREDEKİ ES-
NAFLARDAN DOLAYI ZOR DURUMDA 

Başkan Balbaloğlu okul kantinle-
rinin sorunlarını da dile getirerek okul 
çevresindeki esnafları kırtasiyecilik 
yaptığını ancak döner türü yiyecekleri 
de sattıklarını belirtti. Bu durumdan 
kantincilerin şikayetçi olduğunu be-
lirten Balbaloğlu, “Okul kantinleri-
mizdeki sorun ise okul çevresindeki 
güvenliğin çoğu okulumuzda olma-
masıdır. Kantinlerde ki bazı ürünle-
rin yasaklanması da etkilemiştir. Çiğ 
tavuk, çikolata gibi ürünler kantin-
lerde yasaklandı. Bunların yasak olup 
da öğrencinin okulun karşısındaki 
bakkaldan aynı ürünleri alması üye-
lerimizi zor durumda bırakmaktadır. 
Üyelerimiz okul kantini tutmak için 3 
bin-5 bin TL kira veriyor. Şuanda oku-
lun karşısındaki kırtasiyeci bile döner 
yapıp öğrencilere satıyor. Sayın Vali-
miz bu konuların üzerinde duruyor 
ama okul çevresinde sigara ve uyuş-
turucu maddeler satılıyor. 

Biz gerekli müracaatlarımızı ya-
pıyoruz. Bunların biraz daha dikkate 
alınması gerekir. Şuan valiliğimiz ve 
emniyetimiz bu konunun üzerinde 
duruyor. Belediyemizin, zabıta mü-
dürlüğümüzün okul çevresindeki iş-
yerlerini denetlemesini istiyoruz. Bir 
kırtasiyecinin ekmek arası patates 
satması doğru değil” değerlendirme-
sinde bulundu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE
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İthal et ile çözüm arayan yetkililer ithal etin gelmesi ile birlikte fiyatların düşeceğini söylüyor. Esnaf ise ithal etin kesin çözüm olmayacağını söyleyerek 
üreticilere destek verilmesi gerektiğini vurguluyor. Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, “Kendimiz üretelim kendimiz düşürelim” dedi

‘Devlet teşvikli organize  
besi sanayisi kurulmalı’

Konya Kasaplar Esnaf Odası Başkanı 
Davut Balbaloğlu

Üyelerimizin en büyük sorunu et. Bu sadece 
Konya Kasaplar Odası’nın değil tüm Türkiye’nin 

sorunudur. Eti vatandaşla buluşturan esnafın 
adı kasaptır. Et ne kadar düşük fiyata satılırsa 

işyerlerimizde de o kadar çok hareket olur. Biz ucuz 
fiyata satmayı isteriz ama ucuz fiyata satılmasının 

çözümü ithal et değildir”
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi’ni açacak.  Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Selçuklu Kongre Merkezi, Konya’nın marka yatırımlarından birisi” dedi

‘Selçuklu Kongre Merkezi
Konya’ya değer katacak’
Selçuklu Belediyesi ta-

rafından Konya’ya kazan-
dırılan ve Anadolu’nun en 
büyük kongre merkezi olan 
Selçuklu Kongre Merkezi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
açılıyor.  

Konya hafta sonu Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı ağırlamaya hazır-
lanıyor. 28 Ekim Cumartesi 
günü Konyalılarla buluşacak 
olan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Mevlana 
Meydanı’nda saat 13.30’da 
toplu açılış töreni gerçekleş-
tirecek. 

Selçuklu Belediyesi tara-
fından Konya’ya kazandırılan ve şeh-
rin turizm, kültür ve ekonomik ha-
yatına katkı sağlayacak olan Selçuklu 
Kongre Merkezi de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını 
gerçekleştireceği tesisler arasında 
yer alıyor. Selçuklu Belediyesi’nin öz 

kaynaklarıyla yapılan ve mimarisiyle 
de şehre değer katacak olan Selçuklu 
Kongre Merkezi Anadolu’nun en bü-
yük,Türkiye’nin de sayılı büyük mer-
kezleri arasında yer alıyor. 

Anadolu’nun kalbinde, kadim 
Selçuklu başkentine önemli bir eser 
kazandırdıklarını söyleyen Selçuklu 

Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Selçuklu Kongre Merke-
zi, Konya’nın marka yatırımla-
rından birisi. 35 bin m² alana sa-
hip, toplam 18 salondan oluşan 
bu büyük kompleksi Konya’ya 
kazandırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. İstanbul Yolu üze-
rinde, Selçuklu mimarisiyle inşa 
edilen merkezimiz Konya’nın 
sağlık, eğitim, sosyal, kültürel 
ve bilimsel gelişimine katkı sağ-
layacak. Ulusal ve uluslararası 
etkinliklere ev sahipliği yapacak  
faaliyetlerin yanı sıra içerisinde 
yer alacak restoran- cafeleri, te-
matik dükkanları, cep sineması, 
atölyeleri ve toplantı mekanları 
ile kentin yoğun olarak kullanı-

lan buluşma ve cazibe noktası olacak” 
dedi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nin 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Konya programı kapsamında 
Mevlana Meydanı’nda gerçekleştiri-
lecek toplu açılış programı ile açılaca-

ğını ifade eden Başkan Altay,” Tüm 
hemşehrilerimizi 28 Ekim Cumartesi 
günü saat 13:30’da Sayın Cumhur-
başkanımızı karşılamaya ve şehrimize 
kazandırılan eserlerin toplu açılışına 
katılmaya davet ediyorum” dedi.

 SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ KON-
YA’YA DEĞER KATACAK

35 bin m²’ lik alan üzerine inşa 
edilen ve sahne yüksekliği, genişliği, 
konforu, ses ve akustiği ile Türki-
ye’nin en büyük kongre merkezle-
rinden olan Selçuklu Kongre Merke-
zi’nde 18 salonu ve aynı anda 5000 
kişi’ye hizmet verebilecek 2000 kişilik 
kongre ve konser salonu, 800 kişilik 
tiyatro ve gösteri salonu, 1000 kişilik 
toplantı ve balo salonu, 5 adet semi-
ner salonu (25-30 Kişilik),1 adet oda 
tiyatrosu, 1adet sinema salonu, 1 adet 
elektronik kütüphane,5 adet toplantı 
salonu (40-110 Kişilik), 1 adet VIP 
toplantı odası 1 adet basın enformas-
yon odası, 1 adet restaurant, 37500 
m²’lik alanda 860 araçlık açık otopark 
yer alıyor.   n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Selçuklu Kongre Merkezi, Konya’nın marka 

yatırımlarından birisi” dedi.



Cumhuriyet 
kelimesi 
Arapça kökten 
18. yüzyılda 
Osmanlı 
Türkçesinde 
türetilmiş bir 
isimdir. Arapça cumhur kökü “bir 
araya toplanma” anlamına gelir.  
Cumhuriyet; bir topluluğa onların 
birleştirmek suretiyle halk olma 
özelliğini kazandıran, kamusal 
nesne anlamına gelir.
Bu hal monarşiye karşı, devlet 
başkanının halk tarafından 
seçildiği ve halk iradesince meşru 
bir şekle büründüğü devlet şekli 
anlamında kullanılmıştır.  Osmanlı 
Devletinde Cumhuriyet fikri ilk 
kez 1870’li yıllarda Genç Osman-
lılar ve Mithat Paşa tarafından 
bahsedilmiştir. Cumhuriyet adı 
verilen yönetim biçimleri, veraset 
yöntemini tamamen reddetmiştir. 
Cumhuriyette halk, yönetimde 
beğenmediği yöneticileri, belli 
sürelerle tekrarlanan seçimlerde 
değiştirebilmek olanağına sahiptir. 
Bu nedenle yöneticiler, toplumu 
keyfi biçimde yönetemezler; 
halkın isteklerini ve taleplerini göz 
önünde tutmak zorunda kalırlar. 
Cumhuriyetlerde bu özellikler, 
yönetenleri siyasal bakımdan 
halka sorumlu duruma getirir. Tür-
kiye’de Cumhuriyet yönetimine, 
29 Ekim 1923 tarihinde geçilmiştir; 
ancak 23 Nisan 1920 tarihinin, 
Cumhuriyet yönetiminin de fiilî 
başlangıcı olduğunu söylemek 
gerekir. 23 Nisan 1920’de “Ege-
menliğin kayıtsız şartsız ulusa 
ait olduğu” ilân edilmiş; ulusun 
seçtiği TBMM’nin denetimindeki 
hükümet, ulusun kaderini belirle-
mek üzere çalışmaya başlamıştır.
Bu gelişmelere karşın, Padişahlık 
ve Saltanatın hukuken kaldırıl-
ması için 1922 yılında olmuştur. 
Bu aşamalardan geçilerek 
kurulmuş olan Türkiye Cum-
huriyeti, tarihimizdeki en önemli 
dönüşümdür.
“Hukuk devleti” ilkesinin ve 
“hukukun üstünlüğü” kavramının 
da Türkiye’de, Cumhuriyet 
yönetimi sayesinde var old-
uğu söylenebilir. Özelliklerine 
kısaca değindiğimiz Cumhuriyet, 
yönetime egemen kılınmasını; 
devlet iktidarının ve yönetiminin 
kişilerin, ailelerin, grupların tekeline 
bırakılmamasını; vatandaşların 
yönetime etkin bir biçimde 
katılmasının sağlanmasını 
amaçlayan anlayışa “cumhuri-

yetçilik” denilmektedir. Atatürk, 
cumhuriyetçiliği, yalnız hüküm-
darlık ve veraset yöntemlerinin 
reddi olarak anlamamış; aynı 
zamanda demokrasi kavramı ile 
birlikte düşünmüş; demokratik bir 
cumhuriyetçilik anlayışını benim-
semiştir. Cumhuriyet  öncesinde 
devleti Padişah yönetirdi. Her şey 
Padişah’ın kararlarına bağlıydı. 
Gücün simgesi topraktı.
Cumhuriyet ile birlikte birçok 
inkılap yapılmıştır. Her bireyin 
ekonomik bağımsızlığı için 
çalışmalar yapılmıştır. Sosyal 
devlet olgusu benimsenmeye 
başlamıştır. Sanayi devlet 
tarafından desteklenerek 
güçlenmiştir. İşçi ve emekçilerin 
sigortalı, sendikalı çalışması, toplu 
sözleşme imzalama hakkı ve grev 
yapma hakkı, miting ve gösteriler 
düzenleme, siyasete katılma 
gibi ekonomik, demokratik hak 
ve özgürlükler sahibi olmasını 
sağladı.  Cumhuriyet sayesinde 
kazanmış olduğumuz; Kadınlara 
seçme ve seçilme hakkı verilmiştir; 
İlk kez 8 Şubat 1935 tarihinde 
milletvekili seçiminde oy kullandı, 
Kadın erkek herkese öğrenim 
görme hakkı verildi, eğitim ve 
öğretimin birleştirilerek Latin har-
flerinin kabul edildi, Türk tarihi ve 
Türk dili alanında çalışmalar yapıl-
maya başlandı. Türk Dil ve Tarih 
Kurumları kuruldu, Darülfünun’un 
kapatılıp İstanbul Üniversitesi 
adıyla yeniden kurulması, Şapka 
ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir, 
Çok partili siyasi hayata geçilm-
iştir,Soyadı Kanunu çıkarılmıştır,İs-
viçre Medeni Kanunu’ndan çevril-
erek hazırlanan Medeni Kanun’un 
kabulü,İtalyan Ceza Kanunu’ndan 
çevrilerek hazırlanan Türk Ceza 
Kanunu’nun kabulü kazanmış 
olduğumuz haklardan sadece 
bazıları… Kısaca aslında Cum-
huriyet için ne aşamalardan ne 
zorluklardan geçildiğini biraz olsun 
yansıtmak istedim sizlere.
Bizler belki elimizdeki olanakların 
farklında değiliz ama
Dün, bugün ve YARIN için
Atatürk’e binlerce kez teşek-
kürler…  29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımız Kutlu Olsun.

Vücudumuzun en önemli 
fonksiyonlarından biri 
de yeni şartlara uyum 
sağlama ve  kendi 
kendini regüle edebilme 
özelliğidir. Bedenimiz her 
an sayısız değişikliklere 
maruz kalarak kendi 
kendini ayarlamak ve 
adapte etmek durumda olduğundan 
dolayı organlarımız, hücrelerimiz; 
saniyede 500 trilyon biyokimyasal reak-
siyonları ve insan yaşamının dengesi 
için gerekli olan aktiviteleri sağlıklı bir 
şekilde devam ettirebilme yolunda üst 
düzey bir iletişim içerisinde hareket 
ederler.
Araştırmalar, bedenimizin sağlıklı bir 
şekilde adaptasyon ve kendi kendini 
onarma sürecine çok etkili olan ve yük-
sek verimlilik içeren Biorezonans Tera-
pisi aracılığıyla yardımcı olacak zemini 
oluşturmaktadır. Bu dengenin düzgün 
bir iletişim aracılığıyla sağlanmasıyla 
bedenimiz sadece çevresel faktörlerin 
uyarıcı etkisine tepki vermekle kalmaz 
aynı zamanda vücudun “kendi kendini 
onarma ve iyileşme” sürecine yardım-
cı olur. Vücudumuzu biorezonans 
aracılığıyla dengelemek için gerekli olan 
sayısız imkanlar ve tüm organizma üze-
rine etkili olan biokimyasal ve biofiziksel 
olaylar son yıllarda daha yakından 
keşfedilmeye başlanmıştır. Kuantum 
Fiziği’ndeki gelişmeler her geçen gün 
enerji tıbbına da katkı sağlamaktadır.
Biorezonans, vücudumuzun fabrika 
ayarlarına dönmesine katkı sağlar.
Biorezonans Terapisi iyileşme sürecinde 
vücudumuzun elektromanyetik sinyal-
lerini kullanmak kaydı ile işlev gösterir. 
Hücre düzeyindeki araştırmalar DNA 
ve hücre zarının organizma içerisinde 
meydana gelen iletişimin merkezi 
olduklarını ve hem alıcı hem verici olarak 
faaliyet gösterdiklerini kanıtlamıştır. Bu 
merkezler düzen ve bütünlüğü sağlam-
akla kalmaz, aynı zamanda bu etkiyi 
vücut dışında meydana gelen yüksek 
yoğunluklu elektromanyetik alanların 
varlığında hücre aktivitelerimizi uyumlu 
hale getirerek dengeyi korur. Biore-
zonans terapisi, organizmanın işlem 
kapasitesini ve hücrelerin sinyallerini 
normal hale getirerek vücudumuzun 
kendi kendini regüle etmesine katkı 
sağlar. Bu amaçla vücudun belirli bölge-
lerine elektrotlar yerleştirilir; hastanın 
frekansları alınır ve rahatsızlığa sebep 
olan frekanslar temizlenir, sağlıklı 
olanlar güçlendirilip vücuda geri gön-
derilerek vücudun kendini iyileştirme 
gücü uyarılır. Tedavi programları, sadece 
yaşanan bölgesel bir soruna odaklan-
manın haricinde insanı etraflıca tüm 
yönleriyle bir bütün olarak ele alıp genel 
sağlığı hedefler.
Uygulama Alanları
Biorezonans Terapisi hayatın her 
safhasında farklı alanlarda ve medikal 
uygulamalarda başarıyla kullanılmak-
tadır.
• Vücudumuzun fizyolojik süreçlerini 
hedefleyen, yan etkisi olmayan yeni 
teknoloji ve üst düzey bir fizyoterapi 
yöntemidir. Hastalıkların iyileşmesi ve 
ağrılarda organizmanın kendi kendini 
iyileştirme kabiliyetini uyarır; kemik ve 
kas zedelenmelerinde rehabilitasyon 
sürecine anlamlı şekilde katkı sağlar.
• Baş ağrısı, eklem ağrısı gibi kronik 
hastalıkların iyileşmesine yardımcı olur.
• Ameliyatlardan sonra iyileşme sürecini 
destekler.
• Anti-aging programlar aracılığıyla 
organizmanın aktivitelerini destekler, 
hücre fonksiyonlarının normal halde 
sağlıklı çalışmasını sağlar, fiziksel ve zi-
hinsel performansı arttırır. Antioksidan 
ve vitaminlerin etkilerini arttırır.
• Çocukların hormonal, fiziksel, zihinsel 
gelişimlerini destekler, özellikle büyüme 
ve gelişim için önem arzeden hücre ve 
dokuları uyararak normal çalışmasına 
katkı sağlar.
• Günlük spor aktivite ve egzersiz yük 
kapasitesini arttırır. Fiziksel yorgunluk 
ve efor sonrası vücudun toparlanma 
sürecini kısaltır, oluşan kas ağrılarını 
azaltır. Skolyoz ve spor sakatlanma-
larında başarıyla kullanılmaktadır.
• Fiziksel gerginliğin azaltılmasına 
yardımcı olur, baskılanmış duygulardan 
kaynaklanan fiziksel ve psikolojik prob-
lemlerin çözülmesi sağlanır, gerginlikten 
kaynaklanan aşırı tepkili olma halinin 
ortadan kalkmasına destek olur, duy-
gusal ve zihinsel dengenin sağlanması-

na yardımcı olur.
• Gün içerisinde oluşan fiziksel ve 
zihinsel stresin etkilerini azaltarak 
rahatlatır, vücuttaki blokajların ortadan 
kaldırılmasına yardımcı olur, sorunların 
üstesinden gelebilme yeteneğini arttırır.
ücudumuzun en önemli fonksiyon-
larından biri de yeni şartlara uyum 
sağlama ve  kendi kendini regüle 
edebilme özelliğidir. Bedenimiz her an 
sayısız değişikliklere maruz kalarak 
kendi kendini ayarlamak ve adapte 
etmek durumda olduğundan dolayı 
organlarımız, hücrelerimiz; saniyede 
500 trilyon biyokimyasal reaksiyonları 
ve insan yaşamının dengesi için gerekli 
olan aktiviteleri sağlıklı bir şekilde de-
vam ettirebilme yolunda üst düzey bir 
iletişim içerisinde hareket ederler.
Araştırmalar, bedenimizin sağlıklı bir 
şekilde adaptasyon ve kendi kendini 
onarma sürecine çok etkili olan ve yük-
sek verimlilik içeren Biorezonans Tera-
pisi aracılığıyla yardımcı olacak zemini 
oluşturmaktadır. Bu dengenin düzgün 
bir iletişim aracılığıyla sağlanmasıyla 
bedenimiz sadece çevresel faktörlerin 
uyarıcı etkisine tepki vermekle kalmaz 
aynı zamanda vücudun “kendi kendini 
onarma ve iyileşme” sürecine yardım-
cı olur. Vücudumuzu biorezonans 
aracılığıyla dengelemek için gerekli olan 
sayısız imkanlar ve tüm organizma üze-
rine etkili olan biokimyasal ve biofiziksel 
olaylar son yıllarda daha yakından 
keşfedilmeye başlanmıştır. Kuantum 
Fiziği’ndeki gelişmeler her geçen gün 
enerji tıbbına da katkı sağlamaktadır.
Biorezonans, vücudumuzun fabrika 
ayarlarına dönmesine katkı sağlar.
Biorezonans Terapisi iyileşme sürecinde 
vücudumuzun elektromanyetik sinyal-
lerini kullanmak kaydı ile işlev gösterir. 
Hücre düzeyindeki araştırmalar DNA 
ve hücre zarının organizma içerisinde 
meydana gelen iletişimin merkezi 
olduklarını ve hem alıcı hem verici olarak 
faaliyet gösterdiklerini kanıtlamıştır. Bu 
merkezler düzen ve bütünlüğü sağlam-
akla kalmaz, aynı zamanda bu etkiyi 
vücut dışında meydana gelen yüksek 
yoğunluklu elektromanyetik alanların 
varlığında hücre aktivitelerimizi uyumlu 
hale getirerek dengeyi korur. Biore-
zonans terapisi, organizmanın işlem 
kapasitesini ve hücrelerin sinyallerini 
normal hale getirerek vücudumuzun 
kendi kendini regüle etmesine katkı 
sağlar. Bu amaçla vücudun belirli bölge-
lerine elektrotlar yerleştirilir; hastanın 
frekansları alınır ve rahatsızlığa sebep 
olan frekanslar temizlenir, sağlıklı 
olanlar güçlendirilip vücuda geri gön-
derilerek vücudun kendini iyileştirme 
gücü uyarılır. Tedavi programları, sadece 
yaşanan bölgesel bir soruna odaklan-
manın haricinde insanı etraflıca tüm 
yönleriyle bir bütün olarak ele alıp genel 
sağlığı hedefler.
Biorezonans
• Besinlerin daha iyi ve etkili biçimde 
sindirimlerini sağlar, mide-barsak 
sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasına 
yardımcı olur. Çölyak hastalığında 
etkilidir.
• İdeal kilonun korunmasına destek 
olur, metabolizmayı düzenleyerek 
obezite tedavisinde kullanılır.
• Sigara ve alkol bağımlısı olanların 
bağımlılıklarından kurtulmalarına 
yardımcı olur.
• Performans ve koordinasyonu 
arttırarak spor, sınav ve yarışma öncesi 
konsantrasyonun artmasını sağlar.
• Detoks terapilerini tamamlayıcı etki 
gösterir, dolaşımı ve lenfatik drenajı 
destekler, selülit tedavisinde çok 
faydalıdır.
• Kısırlık ve iktidarsızlık tedavisinde 
destek sağlar.
• Alerji tedavilerinde ve bağırsak iltihap-
lanmalarında tüm dünyada başarıyla 
uygulanmaktadır. Biyolojik sinyalleri 
normale getirmektedir.
• Dinlendirici ve derin uyku düzeninin 
sağlanmasına yardımcı olur, uyku kali-
tesini arttırır, sabahları yorgun uyanan 
kişilerin enerjik hale gelmesine katkı 
sağlar. Fibromiyalji gibi kas romatizma-
larının tedavisinde çok etkindir.
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Sağlıklı Günlere

ile sağlıklı yaşam sayfası

Kış Kapımızda Bağışıklık Sistemini 
Güçlendirmek için Neler Yapmalı?

Kış ayları kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçirilen, pek çok hastalığın yaygınlaştığı bir dönem. Özellikle bu 
aylarda zayıflayan bağışıklık sistemi; sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmenin yanı sıra besin desteklerine ve Omega 3 takviyesine 

ihtiyaç duyuyor. Kış döneminde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, vücut direncimizi artırmak için neler yapmalıyız?

Bağışıklık sistemi, vücudu hastalıklara karşı 
koruyan, bakteri ve virüs gibi birçok mikro or-
ganizmayı tanıyıp onları yok eden işleyişlerin 
tümüdür. Bağışıklık sisteminin desteklenmesi 
ve güçlendirilmesi, hastalıklara karşı direnç 
kazanmak ve soğuk algınlığı, grip gibi hast-
alıklardan etkilenme olasılığını azaltmak için 
çok önemli rol oynuyor. Salgın hastalıklar 
konusunda özellikle dikkat etmemiz gereken 
kış aylarında vücut bağışıklığı güçlü değil ise 
tehlike çanları bizler için çalıyor demektir. 
Bağışıklık sistemi sağlıklı bir yaşam 
sürdürülebilmesi açısından büyük önem 
taşıyor. Düzenli beslenmenin yanı sıra, besin 
destekleri kullanımı da bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesine yardımcı oluyor.
Bağışıklık Sistemini Güçlendirmeye 
Yardımcı Olan Bitkisel ve Deniz Kaynaklı 
Besin Destekleri:

Cold Press Çörek Otu Yağı:Günümüzde 
çörek otu tohumları ve yağı üzerinde yapılmış 
çok sayıda klinik çalışma bulunuyor. Tarihte 
de en çok kullanılan ve değer verilen tohum-
lar arasında çörek otu yer alıyor. Vücudumuz 
tarafından üretilmeyen ve dışarıdan alınması 
gereken esansiyel yağ asitleri içeriği açısından 
zengin olan çörek otu yağı,  bağışıklık sistemi-
ni güçlendirmeye destek oluyor.  Yapılan klin-
ik çalışmalar sonucu, çörek otu yağının alerjik 

hastalıkların tedavisinde kullanımının olumlu 
etkileri olabileceği belirtilirken, sindirimin 
rahatlatılmasına da destek olarak kullanılabi-
leceği ortaya çıkıyor. Elde edilen araştırma-
ların sonuçları çörek otu yağı kullanımının; 
Burun tıkanıklığı,
Burun kaşıntısı, 
Burun akıntısı ve hapşırma ataklarını azaltabi-
leceğini gösteriyor. 
Soğuk Pres yöntemi ile elde edilen çörek otu 
yağında herhangi bir ısıl ve kimyasal işlem uy-
gulanmadığı için tohumdaki faydalı vitamin ve 
mineraller doğrudan yağa geçiyor.
Omega 3 Balık Yağı: 
Bilim insanlarının ortak tavsiyesi olan Omega 
3 balık yağı takviyesi, insan vücudunun sente-
zleyemediği ve mutlaka dışarıdan alınması 
gereken yağ asitleri olan esansiyel (elzem) yağ 

asitlerinin en önemlileri arasında yer alıyor.  
Omega 3 balık yağı, çocukluk yaşlarından 
itibaren çok sayıda metabolik faaliyetin sağlıklı 
devam etmesi için gerekli görülüyor. 
Deniz kaynaklı Omega 3 yağ asitleri olan 
EPA ve DHA’yı içeren balık yağı; çocuklarda 
beyin, sinir ve göz gelişiminin desteklenme-
sine yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalarda 
çocukların sağlıklı büyümelerinin yanı sıra 
Omega 3 balık yağı takviyesinin astım gibi sol-
unum yolu hastalıklarının görülme sıklığının 
düşürülmesinde, obez çocuklarda insülin 
direncinin azaltılmasında, kilo kontrolünün 
sağlanmasında, dikkat eksikliği ve hiperak-
tivite sendromunda ve bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesinde yardımcı olarak kullanıla-
bileceği belirtiliyor.

 Omega 3 balık yağı seçiminde, çocuklar için 
ideal EPA – DHA oranları içerip içermediğine 
dikkat etmek gerekiyor. 
Doğru besin desteği seçimine dikkat et-
mek gerekiyor: 
Besin desteklerinden gerçek fayda sağlaya-
bilmek için doktor ve eczacı danışmanlığında 
doğru ürün kullanımı büyük önem taşıyor. 
Besin destekleri alanında, doğru etken mad-
delerin kullanıldığı, bilimsel temelli güve-
nilir ürünler sunmak üzere Ar-Ge ve üretim 
çalışmaları gerçekleştiren Zade Vital, Ege 
Üniversitesi ARGEFAR ile işbirliği içinde 
geliştiriliyor ve Konya’daki Zade Vital Tesis-
leri’nde Uluslararası GMP (Good Manufac-
turing Practices / İyi Üretim Uygulamaları) 
standartlarında üretiliyor.

HAZIRLAYAN 
FAHRİ ALTINOK

‘Vitamin ve mineral 
içeriği yüksek 

besinler tüketmeliyiz’
Kış ayları; soğuk ha-

vaların etkisi, yoğun iş ve 
okul temposuyla birlikte 
immün sistemimizin za-
yıf düştüğü, enerjimizin 
azaldığı zamanlardır. 
Kendimizi daha iyi his-
sedebilmek ve hastalık-
lardan korunabilmek için 
vitamin ve mineral içeriği 
yüksek olan kış sebze 
ve meyvelerini günlük 
beslenmemizde bolca 
tüketmeliyiz. Ülkemizde 
de doğal olarak bolca ye-
tişen bazı kış sebzeleri ve 
vücudumuza faydaları:

Pırasa: Soğan familyasından bir-
sebze olan pırasa düşük kalori içeriği ile 
dikkat çeker. A, C, B1 ve B2 vitaminlerini,  
demir ve potasyumu bolca bulundurur. 
Düzenli tüketildiğinde; kalp damar has-
talıklarından, kalp krizi ve felçten vücudu 
korur. İçeriğinde bulunan fosfor, özllikle 
menopoz dönemindeki kadınları osteopo-
rozdan korur. Yine içinde bulunan lutein 
adlı madde ile de akciğer ve ağız kanser-
lerinden korur.

Kereviz: Akdeniz mutfağının aromatik 
sebzelerinden olan kereviz içerdiği B gru-
bu vitaminlerinden dolayı sinir sistemini 
rahatlatıcı bir etkisi vardır. Ayrıca kara-
ciğeri korur ve koksunu veren maddeden 
dolayı kandaki stres hormonunu azaltır. 
İçeriğindeki posadan dolayı sindirim sis-
temini çalıştırır, kabızlığa iyi gelir. 

Ispanak: A, C, E ve B grubu vitamin-
leri ile demir, magnezyum, fosfor ve iyot 
mineralleri açısından oldukça zengin bir 
besindir. Hastalıklara karşı vücut diren-
cimizi artırır, diüretik etkisinden dolayı 
vücuttaki fazla suyun atılmasını kolaylaş-
tırır, içeriğindeki folik asitten dolayı nöral 
tüp defektlerini engeller, bu nedenle ha-
milelikte düzenli bir şekilde tüketilmesi 
tavsiye edilir.Ancak gut ve böbrek taşı 
hastaları tüketirken miktarına dikkat et-
melidirler.

Havuç: Doğal A vi-
tamini kaynağı olduğu 
için göz sağlığını, görme 
gücünü artırır. Kemik bo-
zuklukları ve osteoporoza 
karşı etkilidir. Ayrıca ka-
raciğeri koruyucu özelliği 
vardır. İçerdiği E vitamini 
ile cildi güzelleştirir ve 
çeşitli kanser türlerinin 
oluşumunu engeller. 
Bitkinliğe yorgunluğa iyi 
gelir, vücut direncini artı-
rır. Güçlü bir beta karoten 
içeriğinden dolayı yaş-
lanmayı geciktirir.

Brokoli: Vitamin ve mineral deposu-
dur. Bağışıklığı kuvvetlendirir. Yüksek 
lif içeriğinden dolayı kabızlığa iyi gelir, 
yemek yerken kolay doygunluk hissi ve-
rir, kolesterolün düşmesine yardım eder. 
Kansere karşı vücudu koruyan fitokimya-
sal bileşikler içeren brokoli aynı zaman-
da detoks enzimlerini artırarak vücudun 
toksinlarden arınmasına yardımcı olur.
Ayrıca yüksek kalsiyum içeriğinden do-
layı kemik erimesine karşı vücudu korur.

Lahana: B, C, E vitaminleri ile potas-
yum, kalsiyum, demir, kükürt ve magnez-
yum açısından zengin bir kış sebzesidir. 
Bağışıklığı kuvvetlendirir, içeriğinde 
bulunan glikosinolat maddesinden dola-
yı çeşitli kanser türlerine ve kalp damar 
hastalılarına karşı koruyucudur. Çiğ veya 
pişimiş oalarak yemek ve salatalarda 
bolca kullanılması gereken bir sebzedir. 
Ayrıca yüksek lif içeriğinden dolayı bar-
sak hareketlerini de hızlandırır.

Kış aylarında immün sistemimizi 
güçlendirebilmek için sebze meyve tüke-
timinin yanında;

* Omega 3 den zengin balık ve keten 
tohumu

* E vitamininden zengin fındık, fıstık, 
badem ve ceviz gibi kabuklu yemişler

* Kefir ve yoğurt gibi probiyotik be-
sinlere de beslenmemiz içinde yer ver-
meliyiz..

Gonca Turan
Diyetisyen
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Belediye olarak göreve geldiği günden bu yana asfalt ve altyapıda her yıl kendi rekorlarını egale ettiklerini 
belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bu konuda hem niteliğin hem de niceliğin arttığını söyledi

10 yılın hizmeti 3 
yılda tamamlandı

Meram Belediyesi’nin gerçekleş-
tirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları 
sadece Şükran Mahallesi’ndeki çalış-
malarla sınırlı değil. Pek çok mahalle-
de bu anlamda kentsel dönüşüm ça-
lışmaları yapılıyor. Uluırmak Saka, Ali 
Hoca, Aksinne, Küçük Aymanas ma-
halleleri de bunlardan bir kaçı olarak 
dikkat çekiyor. Burada yapılan kentsel 
dönüşüm çalışmalarında da büyük 
yollar kat edildi. Bu alanlarda yapılan 
kentsel dönüşüm çalışmaları hak-
kında bilgiler veren Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, “Uluırmak’ta şu 
anda 100 bin metrekarelik bir alanı 
boşalttık. Anlaşmalar bitti, yıkımlar 
bitti, tapu devirleri sağlandı. 6 aydır 
Büyükşehir Belediyesi’nden planların 
onaylanmasını bekliyorduk. Planlama 
süreci geçen ay tamamlandı. Şuanda 
ihale hazırlıkları için arkadaşlarımız 
çalışıyorlar Uluırmak Saka Mahalle-
si’nde. 2018 yılı başıyla birlikte ihale 
süreçleri tamamlanıp baharda temel-
ler atılmış olacak. Küçük Aymanas 
Mahallesi’nde yine aynı şekilde imar 
planlarını bekliyordu. Küçük Ayma-
nas’da da bu süreç tamamlanıp yine 
ihale sürecine gelindi. Tabi biraz da 
piyasaya bağlı. Özel sektörün ilgisi, ya-
tırım yapma isteği gerekiyor. Şuanda 
özel sektörde bu anlamda biraz tedir-
ginlik var. İnşallah yılbaşında bunların 
hepsinin ihaleleri de tamamlanıp te-
melleri atılmış olacak. Aksinne Ma-
hallesi de yine aynı şekilde büyük bir 
alan boşaltılıp yıkımlar yapıldı.  Yine 
Küçük Aymanas Mahallesi’nde de bir 
dönüşüm var. Ama orada anlaşmaları 
sağladık, boşaltımı henüz yapmadık. 
Çünkü alanı boşalttıkça vatandaşla-
rımıza kira yardımı yapıyoruz. O da 
bizim için yük oluyor. Ekonomik an-
lamda fazla zorlanmamak adına, orayı 
bahar aylarında boşaltma kararı aldık. 
Bu anlamda, o alanda da ilkbahar ay-
larında yıkımları başlatarak gerekli 
çalışmalara start vermiş olacağız. Eski 
mahallelerimizde insanlar eski bina-
larda oturmak istemiyor, daha nitelikli 
konutlara doğru kayıyor. Buralara da 
alt gelir gruplarından, mültecilerden 
insanlar yerleşiyor. Bu da toplum-
sal anlamda karmaşaya yol açıyor. 
Meram olarak hem teknik altyapıda 
hem imar mülkiyet anlamında önemli 
adımlar attık. Geçen yıl ve bu yıl yap-
tığımız imar uygulamaları 40 milyon 
metrekareye yaklaştı. Bir çok alanda 
planlamalar yapıldı, 18’ler de bitirildi. 
Çalışmalar devam ediyor. Meram Be-
lediyesi’ndeki kötü görüntü inşallah 5 
yıl içerisinde, revizyonlarla, dönüşüm-
lerle birlikte, yenilenecek. Tabi yeni 
binaları da yaparken, Estetik Kurulu-
muzun görüşlerini alarak yapıyoruz. 
Bu konuda çalışan Estetik Kurulumuz 
var” ifadelerini kullandı. 

ALTYAPI VE ASFALTTA
 SÜREKLİ REKOR KIRILDI

Ayrıca Belediye olarak altyapı ve 
asfalt konusunda da ilkleri gerçekleş-
tirdiklerini ifade eden Başkan Toru, 
her alanda Meram’da güzel işlere 
imza attıklarının bilgisini verdi. Toru 
konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi; 
“Meram Belediyesi olarak güzel bir 
ekibimiz var. Altyapıda, dönüşümde, 
eğitimde, kültürde her alanda güzel 
işlere imza attık atıyoruz. Şuanda her 

noktada enleri gerçekleştirdiğimizi 
söyleyebilirim. Özellikle asfalt ve alt-
yapıda. Meram İlçesi’nde merkez ilçe 
olmasına rağmen pek çok yerde asfalt 
eksiklikleri vardı. Biz göreve geldiği-
miz ilk gün şunu söylemiştik; vatan-
daşımızın ayağı çamura değerken, 
yolu asfaltlı değilken ne yaparsanız 
yapın, ne derseniz deyin vatandaşı-
mız için bir anlam ifade etmiyor. Bu 
nedenle öncelikle vatandaşımızın evi-
nin önündeki asfaltı yapmanız lazım. 

Bu anlamda tabi bizim imkanlarımız 
biraz daha kısıtlıydı göreve geldiğimiz 
yıllarda. 2014’te yeni Büyükşehir Ya-
sası’nın yürürlüğe girmesiyle köyler 
de başlandı. Onların da ihtiyacı var. 
Hem köylerin planlamasını yaptık 
hem de merkezde planlama yaptık. 
Acil yerleri öncelikli olarak ele alarak 
hem asfalt hem de parke, bordür çalış-
malarını başlattık. Sadece 2014’te bu 
alanda yaptığımız çalışma, bizden ön-
ceki dönemi ikiye katladı. Yıldan yıla 
bu oranları sürekli artırdık. 2015 yı-
lında yine bir önceki yılı ikiye katladık. 
2016 yılında yine bir önceki yılı ikiye 
katladık. Hep kendi dönemimizi kat-
layarak geldik şu anda baktığımızda 
özellikle 3 yıllık dönemde, yaptığımız 
asfalt miktarı, Meram bölgesinde dö-
külen 10-15 yıllık dökülen asfalt mik-
tarına denk. Bu sadece miktar olarak 
değil, kalite olarak da böyle. Niteliğini 
ve standardını da artırdık. Daha önce 
3 santimetrelik asfalt dökerken şu 

anda 8 santimetrelik asfalt döküyoruz.  
Alt temel malzemesi, PMT’si seriliyor, 
dolayısı ile daha maliyetli bir asfalt. 
Ama daha uzun ömürlü bir asfalt. Bu 
sene 5 tane finişerimiz aynı anda sa-
hada çalıştı. Ama tabi sahada yine çok 
eksiğimiz var. Alan büyük. Ama inşal-
lah seneye de bu hızla devam edece-
ğiz. Altyapıda daha güçlü olmak adı-
na ekipmanlarımız yenilendi. Sadece 
2 buçuk yılda belediye iş araçlarının 
yüzde 70’ini yenilemişiz.”

‘KÜLTÜR, SANAT VE 
EĞİTİMDE DE VARIZ’

Altyapı, asfalt, dönüşüm gibi ça-
lışmaların yanında, Meram Belediyesi 
olarak eğitim, kültür ve sanat alanla-
rında da bir çok projeye imza attıklarını 
anımsatan Başkan Toru, bu alanlarda 
yapılan projelerle ilgili şöyle konuştu, 
“Kültür Sanat ve eğitimde de biz va-
rız diyoruz. Bilim Kurdu Projemiz var. 
11 tane pilot okulda başlattığımız 6,7 
ve 8. Sınıf öğrencilerimize yönelik bir 
proje. Bu projeye Milli Eğitim Müdür-
lüğü’müz ve KTO Karatay Üniver-
sitesi ile birlikte yürütüyoruz. Proje 
kapsamında 11 okulumuzda akıl-zeka 
oyunları atölyesi oluşturduk. Bahçe-
lerde akıl-zeka oyunları ile ilgili çizim-
ler yaptık. Aylık dergilerimiz olacak, 
tiyatro ile destekliyoruz. Çocukların 
öğrenmesinde görsel zekanın kulla-
nılması, stratejik düşüncenin gelişti-
rilmesi, problem üreten değil problem 
çözen bir nesil, araştırmacı bir nesil 

hedefleyen; aynı zamanda, onları 
eğiten öğretmenlerin de eğitildiği bir 
çalışmayı içeriyor bu proje. Çalışmala-
rımız devam ediyor. Bu yıl 11 okulda 
uygulanacak gelecek yıl tüm okulla-
rımıza yayılacak. Projeyi Milli Eğitim 
Bakanlığı da dikkatle takip ediyor. 
Yine üniversite öğrencilerimize yö-
nelik projeler gerçekleştiriyoruz. “100 
Lider Genç” isminde bir çalışmayı 
başlattık. Liselerden bize tavsiye edi-
len 100 tane gencimize 9 ay boyunca 
liderlik eğitimi verilecek. Eğitimlerde 
Türkiye ve yakın coğrafyasının tarihi, 
stratejik düşünme gibi bir çok konu 
verilmiş olacak. Yine okullarımıza 
kütüphaneler kazandırıyoruz. Bu kap-
samda da 15 okulumuza kütüphane 
yaptık. Kadınlar, gençler ve çocuklar 
ana hedef kitlemiz. Onlarla ilgili pek 
çok projeye imza attık, atmaya devam 
edeceğiz. Önümüzdeki günlerde açık-
lanacak projelerimiz de var.”

ATEŞBAZ-I VELİ TÜRBESİ YANINA 
KOMPLEKS YAPILACAK

Başkan Toru, yeni projelerle ilgili 
bilgiler de verdi. Devam eden spor 
yatırımlarının açılışlarını yapacakla-
rını diğer yandan yeni projelere de 
start vereceklerinin müjdesini veren 
Başkan Toru, “Ateşbaz-ı Veli Türbe-
si’nin yanında bir alan var oraya bir 
kompleks yapacağız. Çünkü burası da 
ziyaretçi alan bir bölge. İnanç turizmi 
açısından bizim için kıymetli bir yer. 
Orada dışarıdan gelen ziyaretçilerin 
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal 
alanlar, yemek yiyebilecekleri Selçuk-
lu mutfağını yansıtan restoran, yine 
Ateşbaz-ı Veli Mutfak Etkinliklerinin 
de icra edilebileceği, yemek dersleri-
nin verilebileceği alanlar, sema alanı 
gibi yerlerle burası da önemli bir mer-
kez olacak” dedi.   
n ABDULLAH AKİF SOLAK

“Asfaltta 2015 yılında bir önceki yılı ikiye katladık. 
2016 yılında yine bir önceki yılı ikiye katladık. 

Hep kendi dönemimizi katlayarak geldik. Şu anda 
baktığımızda özellikle 3 yıllık dönemde yaptığımız 

asfalt miktarı, Meram bölgesinde dökülen 10-15 yıllık 
dökülen asfalt miktarına denk.”

Meram Belediyesi Şükran Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının yanında, Uluırmak Saka, Ali Hoca, Aksinne, Küçük Aymanas mahallelerinde de yapılan dönüşümlerle dikkat çekiyor. 

Meram Belediyesi, asfalt ve altyapı çalışmalarında da göz dolduruyor. 
Belediye olarak bu alanda nicelik ve nitelik artırılırken, 3 yılda rekorların kırıldığı bir hizmete imza atıldı. 

Asfalt ve altyapıda 3 yılda enleri gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Meram Bele-
diye Başkanı Fatma Toru, bu noktada kendi rekorlarını kırdıklarını söyledi.

MERAM BELEDİYE 
BAŞKANI FATMA TORU 

İLE SÖYLEŞİ-3
ABDULLAH AKİF SOLAK
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Mardin merkezli 13 ilde operasyon 936 kişi görevinden uzaklaştırıldı
Mardin merkezli, 13 il ve Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), 
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik ger-
çekleştirilen operasyonda gözaltına alı-
nan 24 askerden 18’i tutuklandı.  Mar-
din Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/
PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma 
çerçevesinde, 12 Ekim’de 25 şüpheli 
hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. 
Bunun üzerine Mardin merkezli, İstan-
bul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, 
Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya, 
İzmir ve Kocaeli ile KKTC’de eş zaman-
lı operasyon gerçekleştirilmiş, 24 asker 
gözaltına alınmıştı. 

Emniyetteki ifade işlemleri tamam-
lanan şüpheliler, bu sabah saatlerinde 
adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıka-
rılan şahıslardan 18’i tutuklanırken, 6’sı 
adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 
Firari bir şahsın yakalanmasına yönelik 
çalışmalar devam ediyor.
n İHA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 
soruşturması kapsamında bugüne 
kadar 936 kişinin görevden uzak-
laştırıldığı, 2 bin 261 kişinin tu-
tuklandığı ve 2 bin 631 kişinin de 
devlet memurluğundan çıkarıldığı 
açıklandı.  Vali Yakup Canbolat 

yaptığı yazılı açıklamada, Konya’da 
FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle 
26 Ekim 2017 tarihi itibariyle yasal 
işlem yapılan kişi sayısını açıkladı. 
Vali Canbolat yaptığı açıklamada, 
“15 Temmuz darbe girişiminde 
FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle 
ilimizde kamu kurum ve kuruluş-

larında çalışan personel ile ilgili 
olarak; görevden uzaklaştırılan kişi 
sayısı 936, tutuklanan kişi sayısı 
2 bin 261, devlet memurluğun-
dan çıkarılan kişi sayısı 2 bin 631 
İlgililer hakkında yasal işlemlere 
hassasiyetle devam edilmektedir” 
denildi.  n İHA

Otomobil kaldırıma
devrildi: 4 kişi yaralandı

Minibüs ile otomobil
çarpıştı: 1 kişi yaralı

Kontrolden çıkan otomobilin 
kaldırıma devrilmesi sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 2’si ço-
cuk 4 kişi yaralandı Kaza, 21 Ekim 
Cumartesi günü Fevzi Çakmak 
Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Edinen bilgeye göre, 
seyir halindeki otomobil, sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıktı. Caddenin 

sol şeridinden hızla sağ şeridine 
geçen otomobil kaldırıma çarparak 
devrildi. Kazada 2’si çocuk 4 kişi 
yaralandı. Çevredekilerin müdaha-
lesinin ardından yaralılar hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Oto-
mobilin kaldırıma devrilme anı bir iş 
yerinin kamerası tarafından saniye 
saniye görüntülendi.
n İHA 

Kulu’da minibüs ile otomobilin 
çarpışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi yaralandı.  
Edinilen bilgiye göre, Konya isti-
kametinden Ankara yönüne giden 
Mustafa K. idaresindeki 06 CCC 36 
plakalı minibüs, yoldan dönüş yap-

mak isteyen Mehmet K. idaresin-
deki 42 R 8580 plakalı otomobille 
çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 
Halime K. (69) yaralandı. Olay ye-
rine sevk edilen ambulansla Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı 
tedavi altına alındı.   n İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki 
(TSK) FETÖ/PDY yapılanmasına yö-
nelik düzenlenen operasyon kapsa-
mında 70 muvazzaf asker hakkında 
gözaltı kararı çıktı. 

Konya Emniyet Müdürlüğü Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü’nün (KOM) 
yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması 
kapsamında yakalanan örgütün as-
ker imamının itirafları sonucu Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) örgüt 
üyesi 700 muvazzaf askerin kimliği 

deşifre edilmişti. Bu isimler arasında 
yer alan Kara Kuvvetleri, Jandarma 
ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında 
görev yapan 46 subay, 20 astsubay 
ve 4 uzman erbaş hakkında gözaltı 
kararı çıktı. Konya Cumhuriyet Baş-
savcılığının talimatı doğrultusunda, 
31 ilde 70 askerin yakalanması için 
sabah saatlerinde operasyon düzen-
lendi. Gözaltına alınan askeri per-
sonelin gün içerisinde operasyonun 
yürütüldüğü Konya’ya getirilmesi 
bekleniyor.  n İHA

Konya’da Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Yapılanması’na 
(FETÖ/PDY) yönelik soruşturma 
kapsamında kayyum atanan şirketin 
fabrikasından kaçırıldığı tespit edilen 
3 CNC makinesine, satıldığı fabrika-
larda polis ekiplerince el konuldu. 
Alınan bilgiye göre, soruşturma kap-
samında kayyum atanan Akın Piston 
A.Ş’nin Konya’daki fabrikasında bu-
lunan 3 CNC torna makinesinin kaçı-
rıldığı ihbarını üzerine, polis ekipleri 
çalışma başlattı.

Makinelerin Sarayönü ilçesin-

deki depoda bir süre tutulduktan 
sonra kent merkezindeki başka bir 
depoya taşındığını tespit eden polis 
ekipleri, makinelerden 2’sinin Konya 
Büsan Sanayi Sitesi’ndeki, birinin de 
İzmir’deki fabrikaya satıldığını belir-
ledi.

Harekete geçen ekipler, fabri-
kalardaki, piyasa değeri yaklaşık 1 
milyon 500 bin lira olduğu belirti-
len makinelere el koydu. 

Polis ekiplerinin, makineleri ka-
çıran şüphelilerin yakalanması için 
başlattığı çalışmalar sürüyor.  n AA

70 muvazzaf asker 
hakkında gözaltı kararı

Kayyum atanan şirketten 
3 CNC makinesi çaldılar!

Karapınar’daki irili ufaklı yaklaşık 100 obruğun bulunduğu bölgede, ikisi son 2 ayda olmak üzere bir 
yılda 9 yeni obruk oluştu. Prof. Dr. Fetullah Arık, “Tedbirlerle obruk riski azaltılabilir” dedi 

Karapınar’da obruk 
oluşumları artıyor!
Yeraltında zamanla eriyen kalker 

taşlarının boşluk oluşturması ve ze-
minin çökmesiyle, tarım arazileri ve 
yerleşim merkezlerine yakın alanlar-
da ortaya çıkan obruklar, bölgede ya-
şayanları endişelendiriyor.

Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, 
Karapınar’ın Türkiye’de en fazla ob-
ruk oluşan bölgelerden biri olduğunu 
söyledi.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi 
Büyük Karakuyu mevkisinde eylül ayı 
sonunda oluşan obruğa ilişkin bilgi 
veren Arık, bu alanda 2014 yılında 
ilk belirtilerin gözlendiğini, toprakta 
yaklaşık yarım metrelik çöküntü oluş-
tuğunu belirtti.

Alanın 3 yıl boyunca bu şekilde 
kalmasının ardından eylül ayında 
zeminin bir anda çöktüğünü anla-
tan Arık, “Yöreye baktığımızda bir 
yılda yörede 9 tane obruk oluşumu 
var. Dolayısıyla bu obruk oluşumları 
sıklaşmaya başladı. Şu obruğun üze-
rinde eviniz olsa, evinizi yutardı her-
halde. O yüzden tehlike arz ediyor. 
Çünkü hemen yakınında da yerleşim 
alanları var.” ifadelerini kullandı.

Bölgede çok sayıda irili ufaklı ob-
ruk bulunduğunu dile getiren Arık, 
“Obruklardan bazıları köylerin içeri-
sinde ortaya çıkmış durumda. Oluş-
maya devam ediyor. Ancak bazı ted-
birlerle obruk riski azaltılabilir” dedi.

- “TARLALARDA, YERLEŞİM 
ALANLARINDA OLUŞUYOR”

Arık, obruğa neden doğal jeolojik 
faktörlerin değiştirilmesinin mümkün 
olmadığını ancak değiştirilebilir fak-
törler üzerinde durulması gerektiğini 

vurgulayarak, şöyle devam etti:
“Öncelikle buradaki obrukların 

nedenlerini tespit edip, önlem al-
mak gerekiyor. Son yıllarda özellikle 
2000’li yıllardan sonra bu konuda 
farkındalık arttı. Şu anda yılda 5-10 
obruk oluşmaya devam ediyor. Bu 
denli artmasının temel nedeni olarak 
hem kuraklığı hem de artan yeraltı 
suyu kullanımını görüyoruz. Yeraltı 
suyu geçmişte daha yüksek kottay-

ken, obruklar yüksek yerlerde, tepe-
lerde görülüyordu. Şu anda tarlalar-
da, yerleşim alanlarında oluşuyor. O 
nedenle bölgede yaşayanlar için bir 
risk olarak görülmeye başlandı. Alın-
ması gereken en önemli tedbir, bu 
havza içerisinde açılmış yaklaşık 100 
bin kaçak kuyunun denetiminin sağ-
lanmasıdır.”

Bölgede mısır ve yonca gibi çok 
su isteyen bitkilerin yetiştirilmemesi 
gerektiğine işaret eden Arık, “Jeolo-
jiyi, doğal şartları değiştiremezsiniz 
ama su kullanımını kontrol edebilir-
siniz. Bizim de yaklaşımımız o yönde. 
Yöredeki çok su tüketen bitkilerin 
üretiminden vazgeçilecek bir teşvik 
modeli geliştirilir, havza bazında daha 
az su tüketen bitkilerin üretimi teşvik 
edilirse, su kullanımı biraz daha azala-
caktır. Dolayısıyla uzun vadede kaza-
nan bu yöre olacaktır” diye konuştu.

“BURASI ÖNCEDEN 
KÜÇÜK BİR ÇUKURDU”

Büyük Karakuyu mevkisinde 
yaşayan Erol Yardımcı, 23 Eylül’de 
evinin yakınında oluşan obruğa iliş-
kin şunları anlattı: “Burası önceden 
küçük bir çukurdu. Sonrasında obruk 
meydana geldi. Biz devamlı buradan 
gelip geçeriz. 

Bir gün geldik baktık, büyük bir 
obruk. Önce küçüktü, sonradan bü-
yüdü. Burada hala obruklar oluşuyor. 
Yetkililere haber verdik. Ne yapacak-
lar bilmiyoruz ama şu anda endişeli-
yiz. Akşam yatıyoruz, sabah bir ob-
rukla uyanıyoruz.”

Öte yandan Başbakanlık Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) Konya Müdürlüğünce, bölge-
de obruk riskini tetikleyen etkenlerin 
araştırılması amacıyla çalışma başla-
tıldı. Çalışmalar kapsamında, vatan-
daşların ve zirai faaliyetlerin obruk 
oluşumundan etkilenmemesi için ge-
rekli tedbirlerin alınması planlanıyor.
n AA

Prof. Dr. Fetullah Arık
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TOÇBİR-SEN, Bakan Fakıbaba’yla görüştü Fıkra yarışmasında 5 okul finale kaldı
TOÇBİR-SEN Konya 

Şube Başkanı Kadir Alı ve 
yönetim kurulu üyeleri bir 
dizi gezi ve incelemelerde 
bulunmak üzere önce gün 
Konya’ya gelen Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Dr. 
Ahmet Eşref Fakıbaba ile 
biraraya geldi. Önceki gün 
Konya’ya gelen Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Başkanı 
Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba 
ile TOÇ BİR-Sen Konya 
Şube Başkanı Kadir Alıcı 
yönetim kurulu üyelerin-
den Ekrem Huğlu, Recep 
Özgül, İrfan Yurtdakal ve 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürü Seyfettin Baydar 
bir toplantı öncesi buluşma imkânı 
buldular. TOÇBİR-SEN Konya Şube 
Başkanı Kadir Alıca, “Bakanımız Fa-
kıbaba ile bir toplantı önce bir araya 
gelerek görüşmek imkânı bulduk. 

Bakanımıza üyelerimizin özlük hak-
larındaki sıkıntılarla ilgili hazırla-
mış olduğumuz dosyamızı sunduk. 
Özellikle bakanımıza göstermiş 
olduğu yakın ilgilerinden dolayı 
sendikam adına çok teşekkür edi-

yorum” dedi. Konya TOÇBİR-SEN 
Konya Şube Başkanı Kadir Alıca 
ve yönetim kurulu üyeleri Bakan 
Fakıbaba’ya Konya hatırası olarak 
Semazen figürlü bir hediye takdim 
ettiler.  n HABER MERKEZİ

Akşehir Belediyesi tarafın-
dan Nasreddin Hoca’yı anmak, 
onu gelecek nesillere daha iyi 
aktarmak, Nasreddin Hoca’nın 
bilge kişiliğini, ulemalığını an-
latabilmek ve onu tüm dünyaya 
daha iyi tanıtabilmek amacıyla 
düzenlenen Nasreddin Hoca 
Anma Günleri kapsamında 
düzenlenen 1. Ulusal İlkokul-
lar Arası Nasreddin Hoca Fıkra 
Canlandırma Yarışması Bölge 
Finalleri yapılan yarışmalarla 
sona erdi. Akşehir Kültür Mer-
kezi ile Akşehir Şehit Ömer 
Halisdemir Kültür Merkezi’nde 
yapılan bölge finalleri yarışma-
larında İç Anadolu Bölgesi’nde 
Konya Meram Sefaköy İlkokulu, 
Batı Karadeniz Bölgesi’nde Bolu 
Yeniçağa Mehmet Çelik İlkokulu, 
Güney Anadolu Bölgesi’nde Gazi-
antep Şahinbey Şehit Adem Yavuz 
İlkokulu, Doğu Karadeniz Bölge-

si’nde Bayburt Demirözü Gökçe-
dere İlkokulu, Ege Bölgesi’nde ise 
Denizli Bozkurt Atatürk İlkokulu 
Türkiye Finallerine katılmaya hak 
kazandılar. Yarışma sonrası final-

lere katılmaya hak kazanan okul 
grupları büyük sevinç yaşarken, 
elenen gruplardaki öğrenciler göz-
yaşlarına hakim olamadı.
n İHA

Konya turizmine katkı sağlayacak ve marka değerini artıracak olan Bayır Diamond Hotel ve Convention Center açıldı. Otelin Genel Müdürü 
Kazım Öztoklu, “Konya’nın alkolsüz konseptli ilk 5 yıldızlı oteliyiz. Oteli ön plana çıkaran en büyük özelliğinin şehrin tam merkezinde olması” dedi 

‘Alkolsüz ilk 5 yıldızlı otel’
Konya’nın alkolsüz konseptli ilk 

5 yıldızlı oteli Bayır Diamond Hotel 
ve Convention Center  Konya Genel 
Müdürü Kazım Öztoklu ve yönetim 
kadrosu basın mensupları ile buluştu. 
Genel Müdür Kazım Öztoklu tarafın-
dan otel hakkında bilgilendirilme ya-
pıldı.

Bayır Diamond Hotel ve Conven-
tion Center  Konya Genel Müdürü 
Kazım Öztoklu, Otelin Konyalı Bayır 
ailesinin yatırımı olduğunu belirte-
rek, “Otelimiz toplam 214 oda olup; 
184 adet standart oda, 14 adet Junior 
Suıte,6 adet Deluxe Sut oda, 3 adet 
engelli misafirlerimiz için hazırlanmış 
özel oda, 220 metrekare kral dairesi 
ile toplamda 435 yatak kapasitesine 
sahiptir.  Bay ve bayanlar için ayrı hiz-
met veren 2 bin 500 metrekare Spa 
Sağlık Kulübü, Kapalı Yüzme Havu-
zu, Fitness Center, Türk Hamamı, Sa-
urıa, Buhar Odası, Masaj Odaları, Ja-
kuzi, Kuaför, Özel Dinlenme Alanları 
bulunmakta ve otelimizde alkol ser-
visi yapılmamaktadır. 50 metrekare 
ile 900 metrekare arasında değişen 7 
adet modern, ferah, son teknolojinin 
uygulandığı, teknik donanıma sahip 
çok amaçlı salonlarımız ile toplantı, 
kongre ve düğün organizasyonlarına 
hizmet vermekteyiz. 

Bunun yanı sıra 250 araçlık kapa-
lı, 200 araçlık açık otopark,  300 kişilik 
ana restaurant, 24 saat oda servisi, 
250 kişilik roof restaurant lounge, 
pastane, lobby bar, vitamin barlar, 
bay ve bayan abdesthane, bay ve ba-
yan mescid, revir, bilardo salonu, tv 
salonu, business center, çocuk bakım 
odası, internet hizmeti, çamaşırhane 
ve kuru temizleme hizmeti ile hizmet 
vermekteyiz” dedi.

KONYANIN İLK ALKOLSÜZ 
 5 YILDIZLI OTELİYİZ 

Günümüzde şehir otellerinde 
marka olmak vazgeçilmez bir seçe-

nek olduğunu belirten Öztoklu, “Biz 

de bu anlayıştan yola çıkarak kendi 

markamızı ve  konseptimizi oluşturup 

lokosyonumuza, kapasitemize, mi-

safir beklentilerimize uygun olan bir 
otel yaptık. Bununla birlikte aynı za-
manda şehrimizin ilk ve tek yerel oteli 
olma onurunu da yaşamış bulunmak-
tayız. Yaklaşık 3 yıl süren planlama 
,proje ve inşaat çalışmamızdan sonra, 
uluslar arası otel normlarına uygun, 
hem de günümüz otel misafirlerinin 
beklentilerini en üst düzeyde karşı-
layabilecek modern bir 5 yıldızlı otel 
hazırladık. 

Oteli ön plana çıkaran en büyük 
özelliğinin şehrin tam merkezinde 
olması AVM , hastane,  iş merkezleri, 
resmi kurumlar, toplu ulaşıma yakın, 
yeni hızlı tren istasyonu, havaalanı, 
otogar, TUYAP Fuar Merkezi, Kon-
ya Büyükşehir Stadyumu, Selçuklu 
Kongre Merkezi, Kelebekler Vadisi 
ve Organize Sanayilerine yakın olma-
mızdır. Konya’ya ilk alkolsüz 5 yıldızlı 

otel kazandırmanın mutluluğu içeri-
sindeyiz. İnşaat aşamasından sonra, 
markalaşma ve kurumsallaşma çalış-
malarından sonra misafirlerimize en 
üst düzeyde hizmet vermek için Bayır 

Diamond ailesine konusunda uzmanı 
ekip arkadaşlarımızı dahil ettik. Ote-
limizde şuan için 110 personel istih-
dam ediyoruz. Amacımız deneyimli 
ve tecrübeli yönetici arkadaşlarımızla 

birlikte genç arkadaşlarımızı da en iyi 
şekilde yetiştirerek sektöre kazandır-
mak ve geleceğin yöneticilerini yetiş-
tirmektir” ifadelerini kullandı.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kazım Öztoklu
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KALİTE YÖNETİM 
TEKNİKERİ 

  arıyoruz.
İŞ TANIMI
- Şirket kuralları ve spesifikasyonlar doğrultusunda satın alınan ürünleri kontrol etmek,
- Reddedilen ürünler için tedarikçi ile iletişime geçmek ve çözümü takip etmek,
- Girdi kontrol kayıtları tutmak ve girdi kontrol periyodik raporlarını hazırlamak,
- Son montaj öncesi ürünleri kontrol etmek ve ilgili kayıtları tutmak,
- Şirket kuralları ve spesifikasyonları doğrultusunda final kontrolü yapmak ve ilgili 
kayıtları tutmak,
- İmalat süreçlerini kontrol ederek kalite problemlerini raporlamak,
- Montaj ve imalat süreçleri kalite probremlerine yönelik iyileştirme faalityetlerinde 
görev almak, faaliyetleri takip etmek,
- Sevk edilen ürünlerin izlenebilirlik kayıtlarını tutmak,
Ürün, hizmet ve sistem belgelendirme çalışmalarında görev almak
GENEL NİTELİKLER
- Meslek Yüksek Okulu ve Teknik Liselerin Makine, Talaşlı İmalat, Döküm, Kalıp, 
Elektrik, Elektronik bölümlerinden mezun,
- Kalite kontrol konusunda en az 3 yıl tecrübeli,
- Teknik resim okumayı bilen,
- Ölçme tekniklerini bilen ve ölçüm aletlerini kullanabilen,
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi,
- İnsan ilişkilerinde başarılı, sözlü ve yazılı iletişimi kuvvetli,
- Ekip çalışmalarına yatkın, müşteri ve çözüm odaklı,
- Kalite alanında tariyer hedefleyen

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır.
Firmamız CUMARTESİ ve PAZAR günleri tatildir

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE SAN. BÖLGESİ KÜÇÜKYILDIZ SK. NO:4 SELÇUKLU KONYA 

İLETİŞİM 0332 239 10 80

Ofis mobilyaları üretimi 
konusunda lider olan 

fabrikamızın aşağıdaki bölümü 
için personel alınacaktır

Çay 
ve 

Temizlik 
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA
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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ

444 5 158

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Asgari ücret + Ssk + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu
No:98 Karatay / KONYA

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere seyehat engeli 

olmayan mobilya, elektrik 
işinden anlayan  elemanlar ve 
vasıfsız elamanlar alınacaktır.

İletişim :0332 346 06 06

• Torna ve Freze Kullanabilen Bakım Onarım Ustası
• 21-35 yaş arası Gaz altı Kaynakçıları, 
• 21-35 yaş arası Elektrostatik toz boyacılar,
• 21-35 yaş arası Eksantrik Pres operatörleri,
• 25-35 yaş arası Plastik enjeksiyon operatörleri,
• Vasıfsız montaj elemanları alınacaktır. 
İlgilenenlerin şahsen adresimize başvurmaları gerekmektedir.

DOĞRU METAL EV GEREÇLERİ A.Ş.
Toprak Sarnıç Mah. Somaki Sokak No:48 Meram/ Konya

Tel: 0 332 321 21 91 

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;  

AKSU  ŞEKERLEME ve ÇİKOLATA
• Firmamız bünyesinde  paketleme 

ve imalatta çalıştırılmak üzere  
vasıflı-vasıfsız , bay-bayan  

personeller alınacaktır. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Asgari ücret + SSK + Yemek + Servis

Servis güzergahı tercihimizdir. ( Otogar  , 
Selçuklu Kipa , Sille Kipa , Koyuncu Petrol , 

Ankara yolu İl jandarma , Fetih Caddesi 
( bir kısmı ) , Sedirler , Karkent civarı )

Adres : Fevzi Çakmak Mah. Kottim San. Sit.  
10576  Nolu Sk. No:24

Tel : 0332 342 28 33 

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

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız 

işçi alınacaktır.

- CNC OPERATÖRÜ

- PAKETLEME VE

- DEPOCU 
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Müracaattan önce randevu alınız

ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

Fevzi Çakmak Mh. Büsan 4 San.Sit.10670 Sk.
No:6 Karatay/KONYA-TÜRKİYE

Tel :  0 332 345 28 59
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Müracaatlar şahsen yapılacaktır
Konya Organize Sanayi Bölgesi Reisköy Cad. 

İnsu Sok. No:2  Selçuklu/KONYA
TEL:0332 342 64 74

Firmamız bünyesinde
istihdam edilmek üzere;

GAZALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

Aydınalp Un Fabrikası 
laboratuvarında vardiyalı çalışmak üzere;

* Meslek yüksek 
okulu gıda, kimya 
bölümü mezunu, 
veya lise mezunu
30 yaşını geçmemiş 

elemanlar 
alınacaktır.

Müracatlar 271 32 23 nolu telefonla veya Tömek 
Mah. Kocayusf cd no:54 Selçuklu adresindeki 

fabrikamıza şahsen yapılabilir. 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Matbaamızda çalıştırılmak üzere 
askerlikle ilişkisi olmayan Vasıfsız  

Bay Elemanlar Alınacaktır.
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Fevzi Çakmak Mah. Modesa Sanayi Sitesi 10737 Sokak No: 1 
Karatay / KONYA     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA

İMALATHANEDE
ÇALIŞACAK

VASIFSIZ BAY
ELEMAN 

ALINACAKTIR
Yüksel Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Caddesi No:27
Selçuklu / Konya     Tel : 332-239 01 84 Pbx

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

- Fabrikamızın 
alüminyum 

döküm birimine 
yetiştirilmek üzere 
dolgun maaşla 
vasıfsız  personel 
alımı yapılacaktır.

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

GÜVENLİK 
ELEMANI 

ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

Adres: Fetih Mahallesi Sönmez 
Sokak No: 8 Konya

Tel: 332 355 0 355
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Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mustafa ERBAY’ın babası

Hüseyin Cahit ERBAY’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

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

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 687754   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

ÖZÇİĞDEM KURUYEMİŞ GIDA 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4.Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık 
Mh. 410 Nolu Sk. No:2 Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 342 64 90

ELEMANLAR ARANIYOR
*Şehir içinde ve dışında ürün 

dağıtımı yapabilecek E Sınıfı Ehliyeti 
ve SRC Belgesine sahip deneyimli 

ŞOFÖR; 
*Forklift sertifikası veya G sınıfı 

belgeye sahip Forklift Operatörü;
*Vasıflı/Vasıfsız olmak üzere 

personel alımı olacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Çarman Sokak No:9

Tel:0332 248 39 00

ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde 
DOLGUN MAAŞLA
çalıştırılmak üzere; 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

KAYNAKÇI elemanlar aranıyor.

SSK + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

DÜZELTME İLANI
KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2017/459259
1-İdarenin
a) Adresi : Şemsi Tebrizi Mh. Mevlana Cd. Hükümet Meydanı 
   No:33 Karatay/KONYA
b) Telefon ve Faks Numarası : 03323508720 / 03323536199
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : konya@vgm.gov.tr
2-İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Adı : 2018 YILI KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET 
   BİNASI İÇİN SİLAHSIZ 2  (İKİ) KİŞİ, SAHİP ATA VAKIF MÜZESİ 
   VE BAHÇESİ İÇİN  SİLAHLI 8 (SEKİZ) KİŞİ ve II. KILIÇARSLAN 
   KÜMBETİ İÇİN SİLAHSIZ 2 (İKİ) KİŞİ, OLMAK ÜZERE TOPLAM 
  12 (ONİKİ) KİŞİ  İLE  ÖZEL KORUMA VE GÜVENLİK ALIMI  İŞİ
b) İhale Tarih / Saat : 14/11/2017 - 10:00
3-Düzeltmeye Konu İlanın 
Yayımlandığı Kamu İhale Bülteni : -------- 
Tarihi 
4-Düzeltilen Madde ve/veya
Maddeler : 
1-) İdari Şartnamenin 25.3.1. maddesi; “ a) Çalıştırılacak olan 12 (on iki) özel güvenlik personeline 
asgari ücretin %10 (on) fazlası (2018 yılı için %10) çalışan güvenlik personeline ödenecek ve ücret 
bordrosunda gösterilecektir.
b) İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri çalışma yapılarak kurumun genel güvenliğini 7 gün 
24 saat süreyle aralıksız sağlanacaktır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri sayısı 2429 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller kanununda belirtilmiştir. Bu kanununa göre ihale süresi içerisinde 12 aylık 
139,5 gün (3348 saat) çalışacak işçilere 4857 sayılı iş kanunun 44. ve 47. maddesi gereği ek ücret 
ödenecektir. Genel tatil ücreti verilecek olan teklif fiyata dahil olup, Bölge Müdürlüğünden bu konuda 
ek ücret (fiyat farkı) talep edilmeyecektir.
c) Özel Güvenlik Hizmeti İşi haftanın 7 (yedi) günü 24 (yirmi dört) saat (ulusal ve dini bayram günleri 
dahil) 3 (üç) vardiya şeklinde verilecektir. (Müzede çalıştırılacak güvenlik görevlileri için) Genel tatil 
günleri (ulusal ve dini bayramlar ile Yılbaşı Günü) toplam 15,5 gündür (372 saat). Günlük vardiya 
sayısı üç olup , ilk vardiya 3 personel diğer iki vardiyada 2 personel olmak üzere günlük 7 (yedi) 
personel Sahip Ata vakıf Müzesinde çalıştırılacaktır. Bu 7 personele 2018 yılı için (7x15,5 gün (2604 
saat)) ayrıca II. Kılıçarslan Kümbetinde görevli 2 (iki) personele 2018 yılı için (2x15,5 gün (744 saat)), 
4857 sayılı İş Kanunun 47.maddesi gereğince verilecek ücret teklif fiyata dahil edilecektir.” olarak 
değiştirilmiştir.
2-) İdari Şartnamenin 25.3.3. maddesi; “…. sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan % 3 
oranındaki sözleşme ve genel giderler kapsamında kabul edilecektir.” olarak değiştirilmiştir.
3-) Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 2. Satırı; 
Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
2 Özel Güvenlik Görevlisi Ulusal Bayram ve Resmi Tatil 

günleri fazla çalışma
Saat 9,00 3.348

olarak değiştirilmiştir.
Basın 686886 - www.bik.gov.tr

‘Hasretin sona ermesini istiyor’
1979 yılında anneleri doğumda 

ölünce çocuk yuvasına verilen ve 
aynı yıl içerisinde öldüklerine dair ai-
leye yazı gelen ikiz kardeşlerin yaşa-
dığı söylentisi aileyi harekete geçirdi. 
Bundan yaklaşık 12 yıl önce söylenti 
üzerine araştırma yapan ve bir sonu-
ca ulaşamayan aile fertlerinden 44 
yaşındaki Nurten Başkan, kardeşleri-
ni bulmak istediklerini, gelecek güzel 
bir haberi beklediklerini söyledi. O 
tarihlerde kasaba olan Emirgazi ilçe-
sinde yaşayan ve 4 çocukları bulunan 
Osman ve Asiye Yılmazer çiftinin, 
1979 yılında ikiz çocukları doğdu. 
Ancak anne Asiye Yılmazer doğum 
esnasında hayatını kaybetti. Adem 
ve Havva ismi verilen ikizlere baka-
cak kimse olmadığı için çocuklar bir-

kaç günlükken baba Osman Yılma-
zer ve Bekir Adalı isimli komşuları 
tarafından Konya’da çocuk yuvasına 
verildi. Zamanla başka aileler yuva-
ya başvuru yaparak Adem ve Havva 
Yılmazer’i evlatlık almak istedi. Baba 
Osman Yılmazer buna karşı çıktı an-
cak aynı yıl içerisinde bir süre sonra 
31 Temmuz 1979 tarihinde önce 
Adem’in, 27 Eylül 1979 tarihinde de 
Havva’nın öldüğüne dair yuvadan 
belge geldi. Ancak uzun yıllar sonra 
babaları ile birlikte çocukları yurda 
veren Bekir Adalı isimli vatandaş, et-
rafındaki insanlara çocukların ölme-
diğini, farklı ailelere evlatlık olarak 
verildiğini söyledi. Bu söylenti de za-
manla Emirgazi’den Karapınar ilçesi-
ne taşınarak orada yaşayan Yılmazer 

ailesine kadar ulaştı. Bundan yak-
laşık 12 yıl önce de Nurten Başkan, 
babası Osman Yılmazer ve kardeşleri 
ile birlikte Bekir Adalı ile görüşerek 
bilgi aldı ve araştırmaya başladı. An-
cak bundan bir süre sonra Bekir Ada-
lı da vefat etti. Bu tarihten itibaren 
Nurten Başkan, şu anda 78 yaşında 
olan babası, abisi ve 2 kız kardeşi ile 
birlikte kardeşlerini bulmak için gi-
rişimlerde bulundu ancak bir sonuç 
elde edemedi. Aradan geçen zaman 
zarfında Nurten Başkan’ın eşi ve 
abisi de vefat etti. Şu anda ellerinde 
ikizlerin öldüğüne dair çocuk yuva-
sından gelen yazılar olan aile güzel 
bir haber bekliyor. 

Şu anda Ereğli ilçesinde yaşayan 
Nurten Başkan, kardeşlerinin 1979 

doğumlu olduklarını anlatarak, “Kar-
deşlerimin isimleri Adem ve Havva 
ama isimleri değişmiş olabilir. Göz-
leri ise mavi. Maalesef bundan baş-
ka bir ip ucu yok. Hasretimizin sona 
ermesini istiyorum. İçim yanıyor, şu 
an diyecek sözüm çok ama söyleye-
miyorum. Hep düşünüyorum, kar-
deşlerim şimdi ne yapıyor, neredeler 
diye başımı yastığa koyduğumda 
hep bu tür şeyler geliyor aklıma ama 
bana yardım edileceğine inanıyo-
rum” ifadelerini kullandı.
n İHA 

V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’nda konuşan Vali Yakup Canbolat, “ Türkiye olarak 
gelişen ve dinamik bir ülke hâline geldik. Artık beyin göçü veren değil, beyin göçü alan bir Türkiye’yiz” dedi 

‘Dinamik bir ülkeyiz’

V. Uluslararası KOP Bölgesel 
Kalkınma Sempozyumu KTO Kara-
tay’da Başladı

Bu yıl 5.si düzenlenen KOP Böl-
gesel Kalkınma Sempozyumu Vali 
Yakup Canbolat, AK Parti Konya Mil-
letvekili Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, KOP Bölge-
sel Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Niğde Ömer Halisdemir Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin 
Kar, Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş, Kırıkkale Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Bozok 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih 
Karacabey ve Nevşehir Hacı Bektaş 
Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mazhar Bağlı’nın katılımlarıyla başla-

dı. 26-28 Ekim tarihlerinde KTO Ka-
ratay Üniversitesi’nin ev sahipliğini 
yapacağı sempozyumda 300 bildiri 
ve 300 poster yayımlanacak.

Vali Yakup Canbolat, “Üniversi-
telerin bölgesel kalkınmaya destek 
olması amacıyla kurularak 2013’te 
faaliyete başlayan UNIKOP bu sene-
de de yenilenebilir enerji, tarımsal 
ve kırsal kalkınma gibi temalar etra-
fında çalışmalar yürütecek. Türkiye 
olarak gelişen ve dinamik bir ülke 
hâline geldik. Artık beyin göçü veren 
değil, beyin göçü alan bir Türkiye’yiz. 
Bu duygu ve düşünceler ile bu et-
kinliğin ülkemiz ve ilimiz için hayırlı 
olmasını diliyor, bizi ağırlayan KTO 
Karatay Üniversitesi’ne teşekkürleri-
mi sunuyorum” dedi. 

“KOP Bölgesi Üniversiteler Birli-
ği’ne faaliyetlerinden ötürü şükran-
larımı sunuyorum. Kırsal kalkınma-
ya vurgu yapmamız demek, Orta 
Anadolu’yu şahlandırmak demektir” 

diyen Konya Milletvekili Mehmet Ba-
baoğlu şunları kaydetti: “Kırsal kal-
kınma olmadan, millî kalkınmadan 
söz edemeyiz. Bu gayretle bölgesel 
ve millî kalkınmada emeğimizi her 
daim ortaya koymalıyız. Kırsalda ha-
yatı kolaylaştırmalı, altyapıyı düzeltip 
göçü engellemeliyiz. İnsanları kırsal-
dan uzaklaştırmak yerine kırsalda 
tutmalıyız. Kadının kırsalda yükünü 
hafifletmek için de önemli çalışmala-
rımız var.”  KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ise 
açılışa ilişkin şunları söyledi: “Tür-
kiye olarak tarımda lider ülkelerden 
biriyiz. KOP çalışmaları ile Konya 
bölgesini yeni bir Marmara Hav-
zası hâline getirmeliyiz. Bu süreçte 
de kalkınmanın lokomotif yeri olan 
üniversitelerin, gelişmenin önemli 
aktörleri olduğunu bir kez daha ha-
tırlatmak istiyorum. Sempozyumda, 
bölgemizin kalkınması açısından or-
taya güzel işler çıkacağına tüm kal-

bimle inanıyorum.”
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Baş-

kanı İhsan Bostancı da sempozyum-
da projenin içeriğine ve derinliğine 
değindi. Bostancı, “Nitelikli kalkın-
mayı amaçlayan UNIKOP olarak ku-
ruluş amacımız ile bölgemizde istih-
damı ve hızlı yükselişi amaçlıyoruz. 
Şu an UNIKOP olarak 11 üye üniver-
sitemiz var. Kalkınmayı amaçlayan 
bizler üniversitelerimizin, öğrencile-
rimizin ve öğretmenlerimizin katkısı 
olmadan başarılı olamayız. Güçlü ve 
kalkınan bir Türkiye için ortak çalış-
malı ve ortak duyguları yaşamalıyız” 
ifadelerini kullandı. 

Açılış programı, plaket takdimi-
nin ardından misafirlerin “Şehitler 
Dile Geldi” sergisini gezmesiyle sona 
erdi. “V. Uluslararası KOP Bölgesel 
Kalkınma Sempozyumu” 28 Ekim 
tarihine kadar KTO Karatay Üniver-
sitesi’nde devam edecek. 
n HABER MERKEZİ 



Konya Ülkü Ocakları İl Başkanı 
Mustafa Taha Çini ve yönetim kuru-
lu üyeleri Konya Valisi Yakup Can-
bolat’ı makamında ziyaret ettiler. 
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay 
Kılavuz’un katılımıyla 17 Eylül 2017 
tarihinde Konya Ülkü Ocakları İl Baş-
kanlığı görevine getirilen Mustafa 
Taha Çini ve yönetim kurulu üyeleri 
Konya Valisi Yakup Canbolat’a neza-
ket ziyaretinde bulundular. Ziyaretten 
dolayı memnuniyeti dile getiren Kon-
ya Valisi Yakup Canbolat,  Konya Ülkü 
Ocakları Başkanlığı görevine getirilen 
Mustafa Taha Çini ve yönetim kurulu 
üyelerine yeni görevlerinde başarı di-
leğinde bulundu.
n HABER MERKEZİ
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İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev değişimi
Sağlık Bakanlığı tarafından Kon-

ya İl Sağlık Müdürü olarak atanan 
Prof. Dr. Mehmet Koç, İl Sağlık Mü-
dürlüğünde gerçekleştirilen devir 
teslim töreniyle görevine başladı.

Devir teslim törenine, İl Sağ-
lık Müdür Yardımcıları, Hizmet 
Başkanları, Şube Müdürleri ve çok 
sayıda sağlık çalışanı katıldı. Perso-
nelle vedalaşan Yrd. Doç. Dr. Hasan 
Küçükkendirci, “Konya sağlığına, 
sizlerle birlikte başarıyla hizmet 
verdiğimiz yaklaşık 13 yıllık süreç-
te göstermiş olduğunuz özverili 
çalışmalarınızdan ve yönetimimize 
vermiş olduğunuz destekten dolayı 
her birinize teşekkürlerimi sunuyor, 
başarılı çalışmalarınızın devamını 
diliyorum. Hakkınızı helal edin. Gö-
reve yeni atanan Prof. Dr. Mehmet 
Koç yakından tanıdığımız, birlikte 
çalıştığımız bir arkadaşımız, başa-
rıyla hizmet vereceğine inanıyorum. 
Kendisine ve Konya’mıza hayırlı ol-
sun” dedi.

Törende konuşan yeni İl Sağlık 

Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ise, 
“Sağlık Bakanımızın vurguladığı gibi 
sağlıkta dönüşüm başarıyla tamam-
landı. Bu dönüşüm sürecine katkı 
veren başta Hasan Küçükkendirci 
olmak üzere tüm sağlık teşkilatımı-
za teşekkür ediyorum. Artık sağlıkta 

gelişim sürecine geçilmiştir. Cum-
hurbaşkanımızın 2023 vizyonu ve 
hedefleri doğrultusunda bize verilen 
bu görevin hakkını verme gayreti 
göstereceğiz. Rabbim hesabını ve-
remeyeceğimiz hiçbir işi bize yaptır-
masın” şeklinde konuştu. Konuşma-

ların ardından gerçekleştirilen devir 
teslim töreninde Prof. Dr. Mehmet 
Koç,  Konya sağlığı adına vermiş 
olduğu hizmetler dolayısıyla Küçük-
kendirci’ye teşekkür ederek, çiçek 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ  

Konya İl Sağlık Müdürü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Koç, İl Sağlık Müdürlüğünde 
gerçekleştirilen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Dış Çevre Yolu Projesi hakkında bilgi veren AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 
“Sözleşme bedeli 293 milyon TL olan ihalede firmaya yer teslimi yapıldı, işe başlandı” dedi 

‘14 viyadük, 6 tünel,
19 kavşak yapılacak’

AK Parti Konya Milletvekili, Sa-
nayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu 
Başkanı Ziya Altunyaldız çevre yo-
lundaki gelişmeler hakkında bilgi 
verdi. 

Altunyaldız, Çevre Yolu Projesi-
nin Konya açısından oldukça büyük 
öneme sahip olduğunu belirterek, 
“Bölünmüş yol olarak 3 şerit gi-
diş, 3 şerit geliş olmak üzere otoyol 
standartlarında yapılacak 122 kilo-
metrelik Konya dış çevre yolunun 
Karaman-Ereğli-Aksaray-Anka-
ra-Afyonkarahisar güzergahı 2016 
Yatırım Programında yer almıştı. 
49 kilometrelik bu bölümün ihalesi 
tamamlandı” dedi. 49 kilometrelik 
yol ihalesini Seza İnşaat ve Atılım 
İnşaat İş Ortaklığının aldığını ifade 
eden Altunyaldız şunları kaydetti: 
“Sözleşme bedeli 293 milyon TL 
olan ihalede firmaya yer teslimi ya-
pıldı, işe başlandı. Şuanda şantiye 
kurulumu ve malzeme ocaklarının 
mülkiyet izin ruhsat işlemleri devam 
ediyor. 122 kilometrelik çevre yo-
lunda toplamda 14 viyadük, 6 tünel 

ve 19 kavşak yapılacak. Bunlardan 
1 adet viyadük ve 4 adet köprülü 
kavşak, ihalesi tamamlanan bu 49 
kilometrelik bölümde yer alıyor. Bu 

bölümün tamamlanması ile Afyon-
karahisar-Konya yolundan Konya-E-
reğli istikametine doğrudan bağlantı 
sağlanarak çevre yolunun yarısı ta-

mamlanmış olacaktır.”
“22 KİLOMETRELİK İLK ETABIN ÇA-
LIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILDI”

Çevre yolunun geri kalan kısmın-
da da çalışmaların hızla devam etti-
ğini ifade eden Altunyaldız, “2014 
yılında yatırım programında yer alan 
Güneydoğu Çevre Yolu olarak anı-
lan Konya-Karaman ve Konya-Ereğ-
li akslarını bağlayan 22 kilometrelik 
kesimin 19 kilometresi ise tamam-
landı, geri kalan kesimlerde ve köp-
rülü kavşaklarda çalışmalar devam 
ediyor. İnşallah bu bölümü de 2017 
yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz” 
açıklamalarında bulundu. 

51 kilometrelik Afyonkarahi-
sar-Antalya-Karaman hattında proje 
çalışmalarının devam ettiğini söy-
leyen Altunyaldız, çevre yolunun 
üçüncü etabına ilişkin çalışmaları 
da yakından takip ettiklerini, proje 
çalışmalarının tamamlanmasını mü-
teakip yatırım ve inşa aşamasının 
başlaması için gerekli girişimlerin 
sürdürüldüğünü ifade etti.
n İHA

Aydınlar Ocağı’nda Divan
Şairi Nesimi konuşuldu

Türk Divân Şairi Seyyid 
Nesîmî’nin anlatıldığı Konya Ay-
dınlar Ocağı’nın Selçuklu Salı Soh-
betleri’nde, toplam dokuz şair şiir 
okudu. Halk Ozanı Ahmet Çakır ve 
Şair Nuri Cennet, saz eşliğinde be-
raberce şiir okuyarak geceye damga 
vurdular.

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, öldürülüşünün 600. yılında Türk 
Divân Şairlerinden Seyyitİmadedîn-
Nesîmî’den önce şairler geçidi ya-
şandı ve dinleyicilerde büyük alkış 
aldılar. Şairler içerisinden de Nuri 
Cennet, Âşık Şem’i’nin Konya Mer-
siyesi’ni okuyarak ve hatıralarını dile 
getirerek sohbete damgasını vurdu.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Meslek Yüksekokulu Öğretim 
Görevlisi ve halk ozanı Ahmet Ça-
kır, Ülkücü arkadaşları için yazdığı 
“Ölümler” adlı şiirini okuyarak baş-
ladığı sohbette, şair Nesimî’nin ha-
yatını, şairliğini, kişiliğini,fikirlerini, 
duygu ve düşünceleri ile tasavvufi 
görüşü ve başından geçen olayları 
anlattı. 

İl Halk Kütüphanesi’nde ger-
çekleştirilen sohbette Ahmet Çakır, 
“SeyyitİmameddinNesimî denilin-
ce, 14. Yüzyılın sonları ile 15. Yüz-
yılın ilk yıllarında yaşamış, divân 
şiirimizi aşkın ve taşkın söyleyen 
en büyük ustalarından ve âdeta 
bizi divan şiirinde Yunus Emre’ye 
yaklaştıran bir şairle karşılaşıyoruz” 
dedi.Divan şiirlerinin okunmasında-
ki zorluklardan dolayı günümüzde, 
divan şairlerine hak ettikleri değeri 
vermekten çok uzakta olduğumuz 
gerçeğini de dile getiren Çakır, biran 
önce o dille de tanışmak gerektiğini 
söyledi. Aslen Türk olan Nesimî’nin 
Farsça ve Türkçe divanları olduğu-
nu ve Nesimî mahlasının da ona 
verilen bir mahlas olduğu kanaati-
ni taşıdığı ifade eden Çakır, İran’da 
Hurufîliğin önderi olan Şeyh Fazlul-
lahHurûfî’ye intisap eden ve daha 
sonra onun halifesi olan Nesimî’nin 
şiirlerinin Anadolu, Azerbaycan ve 
İran’da yaygın olduğunu söyledi. 
Şiirlerinde sekiz ve otuz iki harfe 
dayanarak insan yüzünün Tanrı’nın 
tecelli yeri, güzelliklerin göründüğü 
mekân olduğunu söylemesi, varlığı 
ve yaratılışı harflerle izah etmeye 

çalışması, Arapçadaki yirmi sekiz 
ve Farsçadaki otuz iki harf ile bütün 
varlıklar ile hatta Kur’an’ı tefsir etti-
ğini ve bu fikir ve düşüncelerinden 
dolayı sünni kesimde iltifat görme-
yen Nesimî’nin, Bektaşi’lerin için-
de yaşamaya başladığını kaydeden 
Çakır, İmameddin Nesimî’nin 17. 
yüzyılda yaşayan Kul Nesimî ile ka-
rıştırılmaması gerektiği üzerinde de 
durdu. Şeyh Nesimi’nin beslendiği 
kaynakların Fazlullah Hurufi, Hal-
lac-ı Mansur ve İbn-i Arabî olduğu-
nu ifade eden Çakır, “Hallacı Man-
sur ile Seyyid Nesimi’nin akıbetleri 
birebir aynı.  Şiirlerinde “enel hak” 
deyişinden dolayı İmameddinNe-
simî, Mısır sultanı Müeyyed tarafın-
dan “zındık” suçlamasıyla ve derisi 
yüzülmek suretiyle feci bir şekilde 
öldürülmüştür” dedi.
“ASLINI İNKÂR EDEN HARAMZADE” 

Konya Halk Müziği ve türküle-
rinin kaynak kişisi olduğunu ifade 
ederek şair Nuri Cennet’i sahneye 
davet eden Ahmet Çakır, saz eş-
liğinde Nuri Cennet’le birlikte Kul 
Nesimî’nin “Kime ne?” şiirini oku-
dular. 

Nuri Cennet, üstadı ve şeyhinin 
Kılcı Nuri Efendi olduğunu resmi-
ni göstererek dile getirirken “Ben 
Şeyh Nuri Baba’nın müridiyim. As-
lını inkâr eden haramzade” dedi. 
Şair Cennet, Âşık Şem’i’nin Konya 
Mersiyesi’ni okuduktan sonra onun 
hayatını, İstanbul’a giderek zama-
nın padişahı II. Mahmud’la görüş-
mesini, su taksiminden çarşı ağalı-
ğına ve sonra belediye başkanlığına 
nasıl geçtiğiyle ilgili hikâyesini kendi 
üslübu, hareket ve beden diliyle 
dile getirdi. Kendisini dinleyenleri 
zaman zaman güldüren ve düşün-
düren Nuri Cennet, TRT’ye Konya 
türküleri okurken ve Kör Ahmet’le 
ilgili hatıralarını da anlattı. 

Sohbetin sonunda Konya Ay-
dınlar Ocağı Genel Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Güçlü, Halk Oza-
nı Ahmet Çakır’a, “Büyük Selçuklu 
Mirası” adlı bir hayli hacimli kitabı 
hediye etti. Sohbet başlamadan 
önce, Aydınlar Ocağı’nda başlatı-
lan Şiir Okumaları geleneği üzerine 
toplam dokuz şair, birbirinden güzel 
kendi yazdıkları ve diğer şairlerin şi-
irlerini okudular.  n HABER MERKEZİ

Ülkü Ocakları’ndan Vali Canbolat’a ziyaret

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız



MHP Karapınar İlçe Teşkilatı, İyi 
Parti’nin kuruluş toplantısına katılan 
Ali Bozaklı,  Mehmet Öztürker ve 
Mehmet Dündar Taşcı’nın partiyle 
ilişkilerine son vererek, Meclis üye-
liklerini düşürdü. 

MHP Karapınar İlçe Başkanı Ecz. 
Faruk Sonkaya, “2015 Mahalli İda-
reler seçimlerinde partimizin liste-
sinden belediye meclis üyeliklerini 
kazanan Ali Bozaklı,  Mehmet Öz-
türker ve Mehmet Dündar Taşcı’nın 
partimizde üyelikleri bulunmamakla 
beraber, partimizin tüzüğüne aykırı 
hareketlerden dolayı partimizi Ka-
rapınar Belediye Meclisinde temsil 
edemeyecekleri yönetim kurulu-
muzca karar altına alınmıştır. Artık 
Belediye Meclisinde partimizi tem-
silen konuşamaz, önerge veremez, 
parti grubunda yer alamazlar” dedi.

“MHP listesinde yer alacaksınız, 

üye olun dememize rağmen partinin 
üyesi bile olmamayı marifet bilecek-
siniz, MHP oyları ile seçileceksiniz, 
parti tüzüğüne aykırı hareketleri-

niz olacak, bir tanesi yeni kurulacak 
olan partinin belediye meclis üyesi 
diye paylaşımda bulunacak, bir kaç 
tanesi yeni kurulacak partinin ku-

ruluş toplantısına katılacak; bu ne 
aymazlıktır, bu ne edepsizliktir” di-
yen Sonkaya, şunları kaydetti: “MHP 
oylarıyla seçilen adı geçen Belediye 
Meclis üyelerinin derhal ve ivedilik-
le Belediye Meclis üyeliklerinden de 
istifalarını bekliyoruz. FETÖ ve diğer 
terör örgütleriyle mücadele eden 
Devletimizin yakın ve uzak tehditleri 
karşısında MHP Devleti ile sıkı sıkı-
ya kucaklaşmış MHP olarak; terörle 
mücadele ve dış politikalarda Dev-
letimize gereken destek açıklaması 
yapılmıştır. 

Yaşanan bu süreçte tek krite-
rimiz; Devlet Ebed Müddettir.  Bu 
bağlamda MHP Karapınar ilçe teş-
kilatı olarak FETÖ nün yanında saf 
tutanlara karşı her ne sebeple olursa 
olsun toleransımızın olmayacağını 
kamuoyuyla saygıyla paylaşırım.” 
n HABER MERKEZİ
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Ödüllü iletişimciler, Rektör Şahin’i ziyaret etti
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakülte-

si’nde, 2017 yılında gerçekleştirilen ulusal 
ve uluslararası festivallerde çeşitli derece-
ler elde eden öğrenciler, Selçuk Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i maka-
mında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Şahin, yaptığı konuş-
mada, ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti ifade ederek, “Gösterdiğiniz başarı ve 
performanstan dolayı hepinize teşekkür 
ediyorum. Hakikaten Selçuk Üniversite-
si’nin yüz akı oldunuz. Sizlerin bu başarı-
ları bizleri mutlu etmenin ötesinde sizlere 
verdiğimiz emeğin, sizler için yaptığımız 
uğraşların ve gösterdiğimiz çabaların boş 
olmadığını gösteriyor. Bu açıdan da mutlu 
oluyoruz. Gerçekten Türkiye’nin en iyi ile-
tişim fakülteleri arasında olduğumuzu bir 
kez daha ispat etmiş oldunuz. Sayın De-
kanımız olmak üzere öğretim üyelerimize 
teşekkür ediyorum. Bugün TRT’de de gör-
dük, ulusal televizyonlarda da görüyoruz 

mezunlarımızdan çok sayıda öğrencimizin 
hem devletimizin kurumlarında hem özel 
televizyonlarda ve radyolarda işini çok iyi 
şekilde icra ettiğini ve çok başarılı çalışma-
lara imza attıklarını görmüş olduk. Bu açı-
dan da sizlerle Selçuk Üniversitesi gücüne 
güç katmıştır. Kendisini ve kalitesini bir kez 
daha tescillemiştir. Ben hepinizi tebrik edi-
yorum, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Şahin, Üniversite Televizyo-
nu’nu bölge televizyonu yapma yönünde 
ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmelerinin 
devam ettiğini sözlerine ekledi.

İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. Ahmet Kalender, fakülte olarak 2017 
yılında da önemli başarılara imza attıklarını 
belirterek, destek ve katkılarından dolayı 
Rektör Prof. Dr. Şahin’e teşekkür etti.

Ziyarete, Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can ve 
beraberindeki öğretim üyeleri de eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

Özel Başak Koleji 
Nevşehir yolunda

Hayvanat Bahçesi’ndeki
kuş evi ziyarete açıldı

Anadolu Mektebi okumaları 
2012 yılında eski Tarım Bakanımız 
öğretim üyesi  Prof. Dr. Sami Güçlü 
tarafından Sakarya Üniversitesinde 
kurulmuş ve üniversite  öğrencileri 
ile de başlamıştır. Yazar okumala-
rında özelikle Cemil Meriç, Mehmet 
Akif Ersoy, Sezai Karakoç, Nuret-
tin Topçu, Necip Fazıl Kısakürek, 
Cengiz Aymatov, Mustafa Kutlu ve 
Tarık Buğra’nın eserleri okunarak 
sunumlar yapılmıştır. 

Konuyla ilgili yapılan açıklama 
şöyle; “Anadolu Mektebi Okumaları 
Sakarya’dan sonra Bakanlık ve Milli 
Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla her 
yıl gelişmiş il sayısı 6’ya daha son-
raları da 20’ye ulaşmıştır. Ve bu ça-
lışmalar daha da büyüyerek devam 

etmektedir.  Son olarak Konya’dan 
özel okul bazında katılan Özel Başak 
Anadolu Lisesi , Nevşehir Bölge-
si Anadolu Mektebi okumalarında 
11-A sınıfı öğrencilerimizden Gafur 
Apil, Tarık Buğra ile ilgili sunumu 
yapmıştır. 

Yapmış olduğu sunumdan do-
layı öğrencimize teşekkür eder ba-
şarılarının devamını dilerken öğren-
cimizi yetiştiren öğretmenlerimize 
de teşekkür ederiz.  Ayrıca Anadolu 
Mektebi okumalarının kurucusu 
Prof. Dr. Sami Güçlü’ye, Milli Eğitim 
Bakanlığımız  ve İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğümüz ve tüm ilgililere teşek-
kür eder sevgi , saygı ve hürmetleri-
mizi sunarız.”
n HABER MERKEZİ

Afrika’da Kur’an Kardeşliği Projesi başlatan Mehir Vakfı, 21 bin 500 Kur’an-ı Kerim’i dualarla gönderdi. 
Mehir Vakfı Genel Müdürü Aygül Erdem, “Afrikalı kardeşlerimiz eğitime çok önem veriyor” dedi

Afrika’ya 21 bin 500 
Kur’an gönderildi

Mehir Vakfı, İslam Dünyası Sivil 
Toplum Kuruluşları Birliği, Türk Kızı-
layı ve Hayrat İnsani Yardım Derneği 
işbirliği ile “Afrika’da Kur’an Kardeş-
liği” projesi kapsamında Afrika’da 15 
ülkede dağıtılmak üzere 21 bin 500 
Kur’an-ı Kerim gönderilmek üzere 
yola çıktı.

KUR’AN-I KERİMLER
 DUALARLA GÖNDERİLDİ 

Afrika’daki çocuklar Kur’an-ı Ke-
rim’den uzak kalmayacak. “Afrika’da 
Kur’an Kardeşliği” projesi başlatan 
Mehir Vakfı; İslam Dünyası Sivil Top-
lum Kuruluşları Birliği, Türk Kızılayı 
ve Hayrat İnsani Yardım Derneği, 
Afrika’da 15 ülkede dağıtılmak üzere 
21 bin 500 Kur’an-ı Kerim’i dualarla 
gönderdi. Kur’an-ı Kerimleri taşıyan 
TIR Mehir Vakfı üzerinden Afrika’ya 
hareket edecek.

“LUH TAHTALARI İLE 
ZORLUKLAR AŞILDI”

Etkinlikte açıklama yapan Mehir 
Vakfı Genel Müdürü Aygül Erdem, 
Afrika’da zor şartlar altında eğitim 
verildiğine vurgu yaparak, “Afri-
ka’da bulunan mevcut oların mis-
yon tutumları ve sömürgecilere karşı 
vermiş oldukları tepkiler sebebi ile 
Afrikalı kardeşlerimiz kendi eğitim 
sistemlerini geliştirmişlerdi. Çocuklar 
sabahları medrese dersine, öğleyin 
okullarına gidiyor, akşam ise tekrar 
medreseye gelim eğitimlerine devam 
ediyorlar. Ülkelerinde yaşanan eko-
nomik kriz minik ellerin kalem, defter 
tutmasına izin vermiyor. Çocukları-
mız olmayan defter ve kalemler ye-
rine tahta levhalar üzerine kömürle 
yazı yazmak zorunda kalıyorlar. Hiç-
bir şekilde defter ve kalem kullanma-
dan sadece ve sadece öğretmenlerin 
söyleyerek çocukların tekrar ederek 
öğrenmesi ve ezberlemesi yöntemine 
dayanan şifahi eğitim sistemi, imkan-
sızlardan ve yoksulluklardan dolayı 
Afrika ülkelerinde vazgeçilmez bir 

yöntem haline gelmiştir. Luh adı veri-
len tahta levhalar yaşanan bu zorluk-
ların nasıl aşıldığına en güzel örnektir. 
Luh üzerine yazılan her bilgi ve ayet 
ezberleninceye kadar silinmeden 
bekletilir, ezberlenme tamamlananca 
levha silinin ve yeni dersler levhaya 
yazılır. Öğrencilerin ezber yapacağı 
Kur’an-ı Kerim olmadığından bu yön-
tem halk tarafından geliştirilmiştir. 

Müslüman Afrikalı kardeşlerimiz kar-
şılaştığı her türlü zorluğa rağmen ço-
cuklarının eğitimine önem vermiştir. 
Neredeyse her aileden bir hafızın ye-
tiştiği bu ülkelerde eğitim için örnek 
bir mücadele sergilenmektedir. Kar-
deşlerimizin bu mücadelesine destek 
olmak amacıyla başlatmış olduğumu 
“Afrika’da Kur’an Kardeşliği” proje-
miz kapsamında Afrika’da 15 ülkede 

dağıtılmak üzere 21 bin 500 Kur’an-ı 
Kerim yüklü aracımızı uğurluyoruz. 
Bu doğrultuda başlatmış olduğumuz 
kampanyamıza destek veren kişi, ku-
rum ve kuruluşlara çok teşekkür edi-
yoruz” dedi.

Başkan Aygül Erdem’in konuş-
masının ardından Kur’an-ı Kerim’i 
taşıyan TIR vakıf önünden yola çıktı.
n UFUK KENDİRCİ 

 Konya’nın ilk ve tek Hayvanat 
Bahçesi ve İç Anadolu Tedavi Re-
habilitasyon Merkezi olan Karatay 
Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde 
yapımı tamamlanan Kuş ve Sürün-
gen Evi ziyarete açıldı. Üç bölümden 
oluşan Kuş ve Sürüngen Evi’nin 
birinci bölümünde tropikal kuşlar, 
ikinci bölümde hayvanat bahçesi 
müzesi, üçüncü bölümde sürün-
genler bulunuyor. Kuş ve Sürüngen 
Evi’nin tropikal kuşlar bölümün-
de Sarı Ara, Kırmızı Ara, Macaw 
Papağanları ve muhabbet kuşları; 
Hayvanat Bahçesi müzesinde tahnit 
(doldurulmuş) hayvanlar, çeşitli yu-

murtalar; Sürüngenler Bölümünde 
Boa yılanı, Mısır yılanı, iguana gibi 
hayvanlar yer alıyor. Karatay Şehir 
Parkı’nın yanında yer alan Hayvanat 
Bahçesi 72 türde 500’e yakın hay-
vana ev sahipliği yapıyor. Her gün 
yüzlerce kişinin ziyaret ettiği, ço-
cuklara hayvan sevgisini aşılayarak, 
hayvanları yakından tanımalarına 
imkan sağlayan hayvanat bahçesi, 
hayvan severlerin doğada buldukla-
rı yaralı hayvanların tedavi edilmesi 
ve rehabilite olmaları için de hizmet 
veriyor. Tedavileri tamamlanan 
hayvanlar tekrar doğaya bırakılıyor.
n HABER MERKEZİ 

MHP, 3 Meclis üyesini partiden attı
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Meram Belediyesi, 20 milyonluk 70 araç ve iş makinesi ile gücünü artırdı. Başkan Fatma Toru, “ Meram’a hizmette mazeret aramıyoruz” dedi 

20 milyonluk 70 araç!
Meram Belediyesi, halka daha 

hızlı ve daha etkin hizmet sunmak 
amacıyla farklı birimlerde kullanıl-
mak üzere 20 milyon TL değerinde 
70 yeni araç ve iş makinesini yapılan 
törenle belediye hizmet araçlarına 
dahil etti. Törende konuşan Başkan 
Fatma Toru, “Meram’a hizmet nok-
tasında tek bir yumruk ve tek bir ses 
olmanın neticelerini alıyoruz. Yeni 
araçlarımız hayırlı olsun” dedi. 

Harmancık Pazar yerinde düzen-
lenen araç filosu tanıtım programına 
Meram Kaymakamı Resul Çelik, Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
Konya Muhtarlar Derneği Başkanı 
Celal Duran, AK Parti Meram İlçe 
Teşkilatı Yöneticileri, meclis üyele-
ri, muhtarlar ve tedarikçi firmaların 
temsilcileri katıldı. 

“TEK BİR YUMRUK 
OLMANIN NETİCESİ”

Göreve geldikleri günden bu-
güne kadar belediyecilik adına fizi-
ki belediyeciliğin yanında sosyal ve 
kültürel belediyecilik ve yatırımlar 
konusunda pek çok hizmete imza 
attıklarını kaydeden Başkan Toru, 
“Bu noktada ekip elbette çok önemli. 

Belediye çalışanlarımız, meclis üye-
lerimiz, muhtarlarımız, teşkilat men-
suplarımızla birlikte tek bir yumruk, 
tek bir nefes olmaya çalıştık. Tek bir 
ses olmanın neticesi olarak 3 yıldır 
yaptığımız hizmetlerin mutfak kıs-
mındaki çalışmalar sonuç vermeye 
başladı” dedi. 
20 MİLYON TL DEĞERİNDE 70 ARAÇ

Eski model iş makinelerinin ge-

rek akaryakıt gerek parça değişimi 
gerekse yapılan hizmetlerde ulaşım 
ve zaman kaybına neden olduğu-
nun altını çizen Başkan Toru, “Ekip 
arkadaşlarımızın yaptığı titiz araştır-
malar sonucunda en uygun araç ve 
iş makinelerini belediyemizin araç 
filosuna kazandırmayı hedefledik. 
2,5 yıllık süreçte toplam değeri 20 
milyon TL’yi bulan 70 iş makinesi ve 

aracı araç filomuza kazandırmış ol-
duk. Şu anda mali disiplini sağlamış, 
kurumsallaşmasını tamamlamış, 
öz kaynaklarını arttırmış, ilçesinde-
ki kronik problemlerini mülkiyet ve 
imar noktasında çözmüş ve bunun 
yanı sıra ilçesinde imarlı gelişmeyi 
tetiklemiş bir belediye haline geldik. 
Ayrıca ilçemizde daha önce 10 yıllık 
dönemde atılan asfalt miktarını da 
2.5 yıl içerisinde yollarımızla buluş-
turmuş olduk” diye konuştu.  

“YOL MEDENİYETTİR”
“Yol medeniyettir” diyen Başkan 

Toru, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Meram bölgesinde yeni yolların 
açılması, mevcut yolların genişletil-
mesi ve asfalt standartlarının yük-
seltilmesi için yeni araç ve iş maki-
nelerinin de son model ve teknolojik 
olması şarttı. Sadece Fen İşleri Mü-
dürlüğümüze 11 adet iş makinesi ve 
26 adet araç olmak üzere 11 milyon 
TL’lik araç kazandırdık. Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğümüze 4,5 
milyon TL değerinde 12 araç, Park 
ve Bahçeler Müdürlüğümüze 2 mil-
yon 300 Bin TL değerinde 3 adet iş 
makinesi ve 6 adet araç almış olduk. 

Yine Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve 
Zabıta Müdürlüğümüzün hizmet-
leri için de 1 milyon TL değerinde-
ki 12 adet araç kazandırılmış oldu. 
Damperli kamyonlar, özel amaçlı 
kamyonlar, arazözler, otobüsler, yarı 
römorklar, çekiciler, çöp kamyonla-
rı, vinçli kamyonlar, finisher, forklif, 
greyder, silindir, yol süpürme araç-
ları, yükleyiciler, traktörler, minibüs, 
otomobil, dozer ve frezelerle birlikte 
toplam 70 aracı filomuza kazandır-
mış olduk. Hayırlı olsun” 

PAZAR YERİ VE SOSYAL 
TESİS MÜJDESİ

Başkan Toru, araç tanıtım prog-
ramında bir de müjde vererek, “Araç 
tanıtımını yaptığımız bu alanda 6 
aydır yaptığımız bir çalışma vardı. 
Lalebahçe, Harmancık, Karahüyük 
mahallelerimize hizmet verecek olan 
kapalı bir Pazar yeri ve bölgenin ihti-
yacı olan sosyal tesisi aynı anda plan-
ladık. Şu anda ihale sürece devam 
ediyor. Şimdiden hayırlı olsun” dedi. 

“MERAM’A HİZMETTE MAZERET 
ARAMIYORUZ”

Kamu hizmetlerinin sunumunda 

bazı temel prensiplere göre hareket 
ettiklerini vurgulayan Meram Kay-
makamı Resul Çelik de, “Etkili, ve-
rimli, hızlı ve ucuz maliyetli bir kamu 
hizmeti vermek üzere planlamamızı 
yapıp ona göre çalışıyoruz. 

Meram’a hizmet eksenli yürü-
yüşümüzde asla ama asla mazeret 
aramıyoruz. Her şeye rağmen vakit 
geçmeden hemen hizmet anlayışıyla 
gecemizi gündüzümüze katıyoruz” 
şeklinde konuştu. 

“BU FİLOYLA EN ÜCRA KÖŞEYE 
KADAR HİZMET SUNULABİLECEK”

Makine parkına dahil olan bu 
araçlarla Meram ilçesinin en ücra 
köşesine hizmet verecek bir kapa-
siteye ulaşıldığının altını çizen Kay-
makam Çelik, şunları kaydetti:  ”Bu 
araçlarla, bu imkanlarla sizlere daha 
hızlı ve kaliteli bir hizmet vereceğiz. 
Taş üstüne taş koyan, Meram ilçesini 
dünden bugüne daha güzel noktaya 
getirmeye gayret eden herkese te-
şekkür ediyorum.”  

Konuşmalardan sonra yapılan 
dua ile yeni araç ve iş makinelerin 
araç filosuna katılış kurdelesi kesildi.  
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “2,5 yıllık süreçte toplam değeri 20 milyon TL’yi 
bulan 70 iş makinesi ve aracı araç filomuza kazandırmış olduk” dedi.

Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Nazif Karlıer, “İyi bir eğitim; gelişmenin, gelişmiş ülke olmanın, medeniyet kurmanın anahtarıdır” dedi. 

‘İyi bir eğitim medeniyet anahtarı’
Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube 

Başkanı Nazif Karlıer, YKS’nin tat-
minden,TEOG’unda tahminden 
uzak göründüğünü belirtti. Karlıer, 
“İyi bir eğitim; gelişmenin, geliş-
miş ülke olmanın, medeniyet kur-
manın anahtarıdır” dedi

Eğitim-Bir Sen Konya Şube 
Başkanı Karlıer, yapmış olduğu 
açıklama ile eğitimde yaşanan 
güncel sorunlara dair değerlendir-
melerde bulundu.Karlıer, “Sistem-
li, planlı ve istişareye dayanmayan 
hiçbir proje, başarılı olmamıştır, ol-
maz da. Geçmişte LGS, OKS, SBS, 
ÖSS, ÖYS, LYS gibi, nice harfleri 
değişen ama kaderleri değişme-
yen sistemler aynı mantığın kısır 
tezahürüdür” şeklinde konuştu. 
Başkan Karlıer, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:Kaldırılacak sistemin ek-
sikliklerinin ne olduğunu paylaş-
madan, yerine getirilecek olanı ka-
rarlaştırıp olgunlaştırmadan, tüm 
bunları yaparken de paydaşlarla 
tartışıp istişare etmeden kurulan 
sınav sistemlerinin birçok sıkıntıyı 
da beraber getirdiği tecrübelerle 
bilinmektedir. Yanlışı terk eder-
ken gösterdiğimiz acelecilik, yapım 
aşamasında bir hıza dönüşmemek-
te; yetkililer, konuya katkıda bulu-
nacak kişi ve kurumlarla bir araya 
gelmekten imtina etmekte, durum 
böyle olunca da, ya ortaya kabul 
gören bir model çıkmamakta ya da 
enine boyuna tartmadan, tartışma-
dan yöneldiğimiz modeller de geri-

ye yönelik tadilat görmektedir.”
SİSTEM BELLİ GRUP 
İÇİN KURULMAMALI

“TEOG konusunda en büyük sı-
kıntının sınav boyutunda değil, ak-
sine sınav puanına dayalı merkezi 
yerleştirme olduğunu, bu konuda 
bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu-
ğunu sendika olarak ifade etmiştik” 
diyen Karlıer, “Yükseköğretime gi-
rişte ise ortaöğretim öğrencilerinin 
standart testlerde düşük başarı 
düzeyleri, öğrenci başarısını etki-
leyecek düzeyde sınav kaygısı, boş 
kalan kontenjanlar, sınavların lise 
eğitiminin bütününü kapsamama-
sı gibi sorun alanlarının varlığını 
gözler önüne sermiştik. Belli bir 
grubu seçen ve yerleştiren değil, 
tüm öğrencileri hayata hazırlayan 
bir sistem kurulmalıdır. Ortaöğre-
tim sistemine yerleştirmedeki en 
büyük sorun, merkezi sınavın var 

olmasından ziyade, merkezi sına-
vın zorunlu olarak bütün öğrenci-
lere uygulanması ve tüm öğren-
cilerin bu sınav sonuçlarına göre 
merkezi olarak yerleştirilmesinden 
kaynaklanmakta ve TEOG’un ne-

den olduğu sorunları olduğu gibi 
devam ettirmektedir.Yeni sınav ve 
yerleştirme sistemi tasarlanırken, 
öğrencileri okul dışı kaynaklara 
mecbur bırakmayacak, öğrenci ba-
şarısının okullarda heterojen olarak 
dağılacağı, yani hem genel liselerin 
hem de meslek liselerinin başarılı 
öğrencilere sahip olabileceği bir 
sistem amaçlanmalıdır. Bu şekil-
de, değişik meslek liselerinden, 
İmam Hatip liselerinden ve muh-
telif mahalle liselerinden başarılı 
olan öğrencilerin gelecek kaygısı 
çekmeyeceği, çalışan ve başarılı 
olan herkesin emeğinin karşılığını 
alabileceği engelsiz, geçişli esnek 
modeller üzerinde durulmalıdır.”

YENİ SİSTEME 
GÜVEN TESİS EDİLMELİ 

YGS’ye ve LYS’ye göre yeni 
sınavın fiilen tek aşamaya indiril-
miş olması ve toplam soru sayının 

azaltılmış olmasının, ölçme ve de-
ğerlendirme ilkeleri çerçevesin-
de değerlendirildiğinde, sınavın 
geçerliğini azalttığını ifade eden 
Karlıer, soru sayısının azaltılma-
sının aynı sayıdaki nette çok fazla 
sayıda öğrenci istifleyeceğini, daha 
nitelikli bir sıralama yerine dar 
aralıklara yığma yapacağını söyle-
di. Karlıer, “Sadece belirli dersleri 
merkeze alarak, diğer dersleri dış-
layarak, öğrencinin ilgi alanının dı-
şına iterek, belli dersleri tamamen 
ağırlıklı hale getirip diğer dersleri 
kötürümlüğe sürükleyecek anlayış 
doğru bir ölçme anlayışı değildir.
Bu ortaöğretim ve liseyi yolumsuz 
etkileyecektir. Kapsam geçerliliğini 
artıracak, okulda alınan eğitimi ve 
öğrenilen dersleri kuşatacak bütün 
derslerin formülasyonda yerinin ve 
payının olduğu bir sistem daha adil 
bir sistem olacaktır.

Bu haliyle yeni sistem, sosyal 
alan başarısını önemsiz hâle getir-
diği için, imam hatip liselerinin ve 
meslek liselerinin yükseköğretime 
girişlerini daha da zorlaştıracaktır. 
İki sınavın aynı gün yapılması ve 
ilk aşama sınavın sonuçları açık-
lanmadan ikinci aşama sınava gi-
rilmesi, aşamalı sınav mantığına 
aykırıdır.

Öğrenciler herhangi bir otu-
rumdaki dezavantajını başka bir 
oturumda kapatamayacaklardır.
Öğrencilerin sabah oturumundaki 
sınav sonuçları belli olmadan (bel-

ki de yeterli puanı almadan) ikinci 
sınava girmeleri usulen doğru gibi 
görünse de esasen yanlış bir uygu-
lamadır. YÖK tarafından tasarlanan 
yeni yükseköğretime geçiş sistemi 
uygulamaya konulmadan evvel 
eleştirilerimiz ve tüm paydaşların 
da bu konudaki eleştiri ve önerileri 
dikkate alınarak revize edilmelidir. 
Toplumun yeni sisteme olan güven 
duygusu tesis edilmelidir. Aksi hâl-
de sorun çözmek için getirilen yeni 
sistem, yeni sorunların kaynağı 
olacaktır” şeklinde konuştu. 

FARKLI GÖRÜŞLERE 
AÇIK OLUNMALI 

Geniş, kabul düzeyi yüksek bir 
sisteme ihtiyacın varlığına dik-
kat çeken Karlıer, konuşmasını şu 
ifadelerle tamamladı: “Eğitimin 
sorunları, anlık etki ve tepkilerle 
düzenlenmemelidir. Hele nesnesi, 
öznesi, amacı, aracı insan olan eği-
tim meselelerini en insanî gerekçe-
lerle bile olsa tartışmadan çözmeye 
çalışmak, yanlışın da ötesinde ne-
sillerin yitirilmesine sebebiyet ve-
recek vahim bir hatadır.

Eğitim alanıyla ilgili çalışma 
yapılırken, bütün bu unsurlar göz 
önünde bulundurulmalı, örnek 
modellerden yararlanılmalı, çağın 
gerekleri dikkate alınmalı, mutla-
ka istişare edilerek farklı görüş ve 
önerilerden istifade edilmelidir. 
Aksi hâlde bu kısır döngü sürüp gi-
decektir.”
n HABER MERKEZİ 

Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı 
Nazif Karlıer



Çalışma Ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali 
Yardımlar Dairesi Başkanlığı, ‘De-
zavantajlı Kişilerin Sosyal Entegras-
yonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin 
Geliştirilmesi’ programı kapsamın-
da yürütülen ‘Konya AMATEM’de 
Tedavi Gören Madde Bağımlılarının 
Topluma Kazandırılması’ projesinin 
kapanış programı yapıldı.  Dedeman 
Otel’de yapılan projenin kapanış  
toplantısına Vali Yardımcısı Fazlı 
Akgün, Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürü Bilal Erdoğan, Konya Çalış-
ma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah 
Keleş, Konya Baro Başkanı Mustafa 
Aladağ, , Konya Platformu Başkanı 
Mehmet Ali Çelik,  Büyükşehir Be-
lediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri 
Dairesi Başkanı Mehmet Atilla Şirin 
ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşması-
nı yapan  Konya Platformu Baş-
kanı Mehmet Ali Çelik, “Avrupa 
birliği ve mali yardımcıları dairesi 
başkanlığı tarafından Dezavantaj-
lı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile 
İstihdam Edilebilirliklerinin Gelişti-
rilmesi hibe programında belirlen-
miş Dezavantajlı Kişilerin Sosyal 
entegrasyonu ve/veya istihdam edi-
lebilirliklerinin arttırılması,iş gücü 
piyasasına amacına uygun olarak 
erişimlerinin kolaylaştırılması ve iş 
gücü piyasasına girişlerin önünde-
ki engellerin kaldırılması programı 
amacına uygun olarak hazırlanmış 
projemiz, Konya alkol ve madde  ba-
ğımlılığı tedavi ve eğitim Merkezi’n-
de (AMATEM) tedavi gören madde 
bağımlıların tedavi süreci ve son-

rasında sosyal entegrasyonlarının 
sağlanması ve bu kişilerin iş bulma 
konusunda yaşadıkları sıkıntıların 
giderilmesi ile istihdam edilebildik-
lerinin arttırılması amacıyla sunul-
muştur. Bu kapsamda psikolojik ve 
mesleki yoğun eğilimlerin yanında 
uygulamaya dönük çalışmalarda 
olacaktır. Aile ve işveren eğitim- 

bilgilendirme çalışmaları projenin 
amacına tam olarak ulaşması için 
önemli görülmüştür” dedi.

GENÇLERİMİZİN DESTEĞE İHTİYAÇ 
DUYDUĞU ALANLARI BELİRLEDİK 

Proje dahilinde turizm alanın-
da istihdam edilmek üzere eğitim 
aldıklarını belirten Çelik, “Proje 
dahilinde kursiyerlerimiz mesleki 
anlamda bölgemizde giderek artan 
turizm ve otelcilik alanındaki kalifi-
ye eleman ihtiyacı göz önünde bu-
lundurarak aşçı  yardımcısı, komi ve 
kat hizmetleri konusunda eğitimler 
almışlardır. 

Ayrıca uzman psikolog ve PDR 
hocalarımız gerek toplu gerekse bi-
reysel olarak kursiyerlerimize çeşitli 
ölçekler ve anketler uygulamış  ve 
bunların sonuçları değerlendirerek 
kursiyerlerimizin kişilik analizle-
ri yapılmış ve bu analizler sonucu 
gençlerimizin desteğe ihtiyaç duy-
duğu alanlar belirlenmiştir” şeklin-
de konuştu.

UMUDUNU KAYBETMİŞ GENÇLER 
HAYATA BAĞLANACAK

Konya Platform Başkanı Meh-
met Ali Çelik projenin önemli ol-
duğunu belirterek, “Umudunu kay-
betmiş gençlerimize bu ve benzeri 
projelerle uzatılacak her el ülkemi-
zin geleceği gençlerimizi hayata 
bağlayacak, sağlıklı ülkesine faydalı 
üreten gençler olarak bize geri dö-
necektir. 

Bir sivil toplum kuruluşu olarak 
bu proje ile toplumsal duyarlılık ref-
lekslerimizi geliştirmiş olduk. Pro-
jeye destek veren tüm paydaşlarla 
birlikte madde bağımlığı konusunu 
farklı bir biçimde ele alıp sadece 
eğitim ve farkındalıktan öte yapılan 
bu çalışmaya destek veren herkese 
teşekkür ederim” ifadelerini kullan-
dı. 

Konya Vali Yardımcısı Fazlı Ak-
gün tarafından projeye katılan kur-
siyerlere belgeleri takdim edildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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‘Mazot ve elektrik giderleri çiftçiyi zora sokmakta’
Konya’yı ziyaret eden Gıda Ta-

rım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba ile  Konya Ticaret 
Borsası’nda yapılan  tarım sektörü 
istişare toplantısında söz alan Çum-
ra Ziraat Odası Başkanı Süleyman 
Akbaş çiftçilerin sıkıntılarını dile 
getirdi. Akbaş, “Çiftçilerimizin ürün 
maliyetlerinin başında gelen mazot 
ve elektrik giderlerinin çiftçiyi zora 
sokmaktadır. Bu maliyetleri yüzde 
50 sübvansiyonlu indirimli veril-
mesi takdirde üretime büyük katkı 
sağlayacaktır. Çiftçimizin aylık geli-
ri olamadığı için borçlanma yoluna 
gitmektedir. Ya evde ki hayvanını 
satarak yada kredi çekerek maliyet 
giderlerini ödemektedir. Bunun adı 
kısır döngüdür.  Bölgemiz de kuru 
fasulye tarımının yoğun olduğunu 
fakat fiyatların her sene yerinde say-
dığını bu ürünün TMO tarafından 

taban fiyat uygulanması gerektir. Şu 
an fiyat istikrarsızlığı vardır.  Yakın 
gelecekte Konya Ovamızda su sıkın-
tısı çekecektir, bunun için dış havza-
lardan su getirilmesi kaçınılmaz hale 
gelecek aksi takdir de  bölgemizde  
üretim sıkıntısı çekeceğiz ve mağdur 
olacağız. Su yoksa üretimde yok.

Et fiyatlarınızdaki istikrarsızlık 
besi üreticilerini zora sokmuştur. 
Bir dananın 500 kg et getiriyor den-
mesi ve buna dayanarak et fiyatları-
nın normal olduğu söylemek yanlış 
olur. Bugün 500 kg et getirecek bir 
dananın maliyeti 11-12 bin liradır. 
Sanılmakta ki her dana 500 kg et 
veriyor kimse yaşı ne kadardı de-
miyor? Dana büyüdükçe maliyette 
artmakta bunu belirtmek gerekir. 
Şuanda üreticilerimiz 23 TL den za-
rarını kesim yaptırmaktadır. Maliyet 
hesaplarının iyi irdelenmesi gerekir. 

Üretici zarar ederken tüketici de ter-
sine tavan fiyattan et tüketmektedir. 
Hem üretici hem de tüketici sıkıntılı 
bu durumdan” dedi. 

Başka bir durum da döviz ile 
traktör, alet ekipman alan çiftçileri-
mizin mağduriyeti. Döviz fiyatlarının 
her geçen gün artmasından dolayı 
çiftçilerimizin borçlarının devam art-
tığı bu konuda çalışma yapılmasını 
borçlarını TL bazına dönüştürülme-
sini iletti.  Konuşmasının devamın 
da Akbaş, “3 sene öncesini düşünür-
sek EURO ortalama 2,91 parametre 
de iken şuan 4,40 seviyelerinde ve 
halende artmaktadır. Bu durumda 
ortalama yüzde 50 borç artışı olmak-
tadır. Bu durum çiftçimizi oldukça 
mağdur etmektedir. Bundan dolayı 
borçların  TL bazına dönüşmesini ta-
lep etmekteyiz” diye konuştu.  
n HABER MERKEZİ

Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba çiftçinin sorunlarını anlattı. 

Mücevheratta farklı 
modeller ilgi görüyor

Türkiye’nin önde gelen firma-
larından Roberto Bravo ile Konyalı 
kadınlara özel bir koleksiyon sunu-
yor. Roberto Bravo marka Müdürü 
Selin Nizam gazetemize mücevher 
ile ilgili merak edilenler hakkında 
bilgi verdi.

Nizam, “5 gün boyunca Özbo-
yacı Altın Kule Site mağazasında 
Konyalı bayanlar ile markamızın 
ürünlerinin tanıtımını gerçekleş-
tiriyoruz. Konyalı bayanlarının 
etkinliğimize ve ürünlerimize gös-
terdikleri ilgiden oldukça memnu-
nuz. Altının ve pırlantanın klasiğin 
dışında yorumlandığı  bayanlara 
göstermek istiyoruz. Çünkü artık 
herkesin bir farklı, sıradışı model 
arayışı var. Ürünlerimizi gören ba-
yanlar şaşırıyor ve ilginç geliyor. 
Ürünlerimiz bayanlara ilginç geli-
yor. Marka olarak hiç görülmemiş 
ürünleri sergiliyoruz. 5 gün boyunca 
Konyalı bayanlar ile buluşarak mar-
kamızı ve ürünlerimiz tanıtacağız” 
dedi

TASARIM ÜRÜNLERİ ÖNE ÇIKIYOR
2018 modellerinde tasarım 

ürünlerin öne çıktığını ifade eden 
Roberto Bravo marka Müdürü Selin 
Nizam, “Artık vitrinlere baktığımız 
zaman ürünler aynı. Bayanlar artık 
farklılığın peşinde. Dolayısıyla bura-
da işçilik, tasarım ürünleri ön plana 
çıkıyor. Bizim markamıza ve Özbo-

yacıda ki ürünlere baktığımız zaman 
tasarım ürünleri ön planda. Herkes 
daha farklı olmanın peşinde. Do-
layısıyla tasarım ürünleri ön plana 
çıkıyor. Yatırımdan çok tasarım öne 
çıkacağını düşünüyorum. Biz altının 
klasiğin dışında farklı bir çizgide yo-
rumlayan firmayız” dedi. 

Altın ve Pırlantanın tüketicisinin 
farklı olduğunu belirten Nizam, “Al-
tın dediğimiz zaman başka bir dün-
ya, pırlanta dediğimiz zaman başka 
bir dünya akıllara geliyor. Altın ve 
pırlantayı birbiri ile karşılaştırmak 
doğru değil. Çünkü her ikisinin de 
zevk işi olduğunu düşünüyorum”  
ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Roberto Bravo marka 
Müdürü Selin Nizam

Konya AMATEM’de Tedavi Gören Madde Bağımlılarının Topluma Kazandırılması Projesi’nin kapanış programı yapıldı. Konya 
Platformu Başkanı Mehmet Ali Çelik, “Umudunu kaybetmiş gençlerimizi bu ve benzeri projeler hayata bağlayacak” dedi 

‘Hayata bağlanacaklar’

Mehmet Ali Çelik



Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, bütün Konya-
lıları 28 Ekim Cumartesi günü saat 
13.30’da Mevlana Meydanı’nda 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ile buluşmaya davet etti. Baş-
kan Akyürek, Türkiye’nin adeta yeni 
bir istiklal savaşı verdiği bugünlerde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya 
ziyaretinin çok önemli olduğunu söy-
ledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi ile 
çeşitli kurum ve kuruluşların yatırım-
larının toplu açılışlarını yapmak için 
28 Ekim Cumartesi günü Konya’ya 
geliyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ı 28 Ekim Cu-
martesi günü Mevlana Meydanı’nda 
Konyalılarla birlikte büyük bir coşkuy-
la karşılayacaklarını söyledi. 

Bütün Konyalıları Cumartesi 
günü öğle namazı sonrası Mevlana 
Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile buluşmaya davet 
eden Başkan Akyürek, “Türkiye’nin 
adeta yeni bir istiklal savaşı verdiği 
bugünlerde Cumhurbaşkanımızın 
Konya ziyareti çok önemli. Cumhur-

başkanımız bu mitingle birlikte yak-
laşık 1,5 milyar liralık yatırım açılışını 
yapmış olacak. Gerek belediyelerimi-
zin, gerekse bakanlıklarımızın şu ana 
kadar tamamlanmış olduğu bazı ya-
tırımlar toplu olarak açılmış olacak. 
Büyükşehir Belediyemizin de Yeni 
Büyükşehir Yasası çerçevesinde ta-
mamlamış olduğu su, kanalizasyon, 
mahalle yolu, prestij cadde yatırımları 

ile Selçuklu bölgesinde tamamlamış 
olduğumuz Ecdat Bahçesi – Kalehan 
yatırımının da açılışı yapılmış olacak. 
Bütün hemşehrilerimizi Mevlana 
Meydanı’ndaki bu büyük buluşmaya, 
Cumhurbaşkanımız ile buluşmaya 
davet ediyorum” dedi. 
BÜYÜKŞEHİR’İN 513 MİLYON LİRALIK 

YATIRIMI AÇILACAK 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın katılımları ile 28 Ekim Cu-
martesi günü saat 13.30’da Mevlana 
Meydanı’nda düzenlenecek program-
da Büyükşehir Belediyesi’nin 513 
milyon lira tutarındaki; Ecdat Bahçe-
si - Kalehan, ilçelerde tamamlanan 
prestij caddeler, mahalle yolları, içme 
suyu, kanalizasyon, sondaj kuyusu ve 
su deposu yatırımlarının resmi açılış-
ları yapılmış olacak.  n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin en önemli tatlı su ba-
lığı üretim merkezlerinden birisi olan 
Beyşehir ilçesinde, balıkçıların göl yü-
zeyinde gurup vakti ağ serme mesaisi 
görsel bir şölen sunuyor.

Çok sayıda avcının geçim kayna-
ğı olan Beyşehir Gölü’nde balıkçılar, 

güneşin battığı gurup vaktinde ağ-
larını “rastgele” diyerek göl sularıyla 
buluşturuyor. Gün batımı esnasında 
açıklara doğru hareket eden balık-
çılar, ağlarını sulara serdikten sonra 
limanlarına dönüş yapıyor. 

Güneşin battığı anlarda serilen 

ağlar, ertesi gün sabah saatlerinde 
kontrol edilerek, varsa takılan balık-
lar kasalara doldurularak kıyıya geti-
riliyor. Balıkçıların, esnaflara verdiği 
balıklar kendilerine kazanç kaynağı 
oluyor. Balıkçıların akşam saatlerin-
deki bu mesaisi her gün bu şekilde 

devam ediyor.
Gurup vakti, teknelerle dolan göl 

açıklarında balıkçıların av mesaisi, 
fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çeki-
yor. Fotoğrafçılar, bu anları ölümsüz-
leştirerek en güzel kareleri yakalaya-
bilmek için çaba gösteriyor.  n AA
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Karapınar anaokulu tarafından düzenlenen 
etkinlikte öğrencilere, ekmeğin tarladan sof-
raya geliş aşaması anlatıldı. Sancaklar Yaylası 
mevkisinde düzenlenen etkinlikte, öğrenci-
lere önce tarlada buğday tohumu ekimi yap-
tırıldı.  Daha sonra ilçedeki bir değirmende, 
değirmen sahipleri Kemal Okuyucu ve Sinan 
Okuyucu öğrencilere değirmenin nasıl çalış-
tığı ve buğdayın nasıl un haline getirildiğini 
uygulamalı gösterdi. Son olarak öğrenciler 
ekmek pişirilen bir fırını gezdi. Ekmeğin nasıl 
pişirildiği hakkında fırın çalışanlarından bilgi 
alan küçük öğrenciler, fırında kendi ekmek-
lerini pişirdi.  n AA

Ilgın’da, 
“Kan veren 
can verir” 
sloganıyla 
kan bağışı 
kampanya-
sı düzen-
lendi. Türk 
Kızılayı Konya Şubesi ve Şehit Ali Gümüş 
İmam Hatip Ortaokulu işbirliğiyle düzen-
lenen etkinlik kapsamında, Türk Kızıla-
yı’nın mobil kan bağışı toplama aracı sabahın 
erken saatlerinde okulda konuşlandırıldı. 
Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, 
“Öğrencilerimiz kan bağışının önemini, 
arkadaşlarına lazım olan kan ihtiyacını ya-
şayarak görmüşler, kan vermenin ne kadar 
önemli olduğunu öğrenmişler” dedi.  Okulda 
düzenlenen kan bağışına vatandaşlar yoğun 
ilgi gösterdi. Kampanyaya, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Kılınç ile siyasi parti temsil-
cileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.  n AA

Ilgın’da kan
bağışına destek

Ekmeğin yapım
aşamasını öğrendiler

Ereğli İlçe Belediyesi, ilçeye yeni bir hayvan pazarı kazan-
dıracak projenin Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilme 
üzerine KOP idaresi ile protokol imzaladı. 

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ilçeye yeni ve 
modern bir hayvan pazarı kazandıracak olmanın mutlulu-
ğunu yaşadığını söyledi. Başkan Özgüven, “Değeri 2 milyon 
Türk Lirası olan projemiz Kalkınma Bakanlığımızca kabul 
gördü ve KOP idaresi ile protokolümüzü imzaladık. Göreve 
geldiğimiz günden bu yana kentimize modern bir kimlik 
kazandırma çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şeh-
rimize yakışan önemli hizmetleri gerçekleştirmek için yoğun 

mesai harcıyoruz. Hayvan varlığı ile önemli bir merkez olan 
şehrimiz, süt üretiminde de birinci sırada yer alıyor. Şimdi-
ye kadar hayvan pazarı sıkıntılı idi. Kalkınma Bakanlığımızın 
kabul ettiği bu proje ile hayvan pazarımızı en kısa zamanda 
tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu projenin 
kabul edilmesinde katkı ve destekleri için başta Kalkınma Ba-
kanımız Lütfi Elvan Bey, Genel Başkan Yardımcımız Ahmet 
Sorgun Bey, Milletvekillerimiz, KOP Başkanı İhsan Bostancı 
Bey ve emeği geçen herkese şahsım ve şehrim adına teşek-
kür ediyorum. Ereğlimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.
n İHA

Ereğli’ye yeni hayvan pazarı yapılacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bütün Konyalıları 28 Ekim Cumartesi günü saat 
13.30’da Mevlana Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmaya davet etti

Büyükşehir’in 513 milyon
liralık yatırımı açılacak

‘Konya Şeker, her yönüyle 
müthiş bir kuruluş’

Bazı temaslarda bulunmak üze-
re Konya’ya gelen Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba, Konya Şeker’in Meram 
Kampüsündeki Panagro Et ve Süt 
Entegre Tesisini gezdi. Çeşitli te-
maslarda bulunmak üzere çarşam-
ba günü Konya’ya gelen Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba, ziyaretinin önemli 
bir bölümünü Konya Şeker’e ayırdı. 
Fakıbaba, Panagro Et ve Süt Enteg-
re Tesisinde üretilen ürünler, üre-
tim kapasitesi, kullanılan teknoloji, 
tarım ve hayvancılığa yönelik yatı-
rımlar, sektöre kazandırılan yenilik-
ler gibi konular hakkında yetkililer-
den bilgi aldı.

“KONYA ŞEKER, ÖRNEK
 BİR KURULUŞ”

AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı ve PANKO-
BİRLİK Genel Başkanı Recep Ko-
nuk’un, Türkiye’de hayvancılığın 
geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi 
vizyonuyla kurulan, günlük çiğ süt 
ve besi işleme kapasitesi ile bölge-
nin en büyük tesisinin bir çiftçi ku-
ruluşuna ait olmasının önemli oldu-
ğuna işaret eden Bakan Fakıbaba, 
tesislerin etkileyici olduğunu ifade 
etti. Bakan Fakıbaba, Panagro Et 
ve Süt Entegre Tesislerinde yaptığı 
açıklamada, “Panagro Tesisleri tek 
kelimeyle mükemmel. Gerçekten 
tebrik ediyorum. Hakikaten Torku 
Avrupa ve Amerika şartlarında mü-
kemmel, hijyenik üretim yapan ve 
bu bölgenin en önemli bir kuruluşu. 
Ben emeği geçen bütün arkadaşla-
rı özellikle kutluyorum. Hem bölge 
için hem ülke için gerçekten müthiş 
bir kuruluş. Recep Bey, zaten bizim 

Komisyon Başkanımız, arkadaşımız, 
görüşüyoruz onunla. Ben Recep Bey 
ve arkadaşları, bütün üyeleri yürek-
ten kutluyorum. Hayırlı bol kazanç-
lar diliyorum. Her şeyiyle müthiş bir 
kuruluş, tebrik ediyorum, her şeyi 
ile mükemmel” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Anadolu Bir-
lik Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Reşat Ersöz, Bakan Ahmet 
Eşref Fakıbaba’ya çini tabak takdim 
etti.

Ersöz, “Sayın Bakanım bu yo-
ğun programınızda bizlere de za-
man ayırdığınız için teşekkür ediyo-
ruz, ayağınıza sağlık. Kurumumuza 
yaptığınız ziyaret on binlerce üretici 
ortağımız için moral olmuştur, sıcak 
ilginiz çalışma azmimizi ve heyeca-
nımızı daha da artıracaktır” dedi.
KONYA ŞEKER BESİCİLİK YAPAN 50 

BİN AİLEYE GEÇİM İMKANI SAĞLIYOR
Teknolojik üstünlüklere sahip 

donanımıyla hijyenik bir ortamda 
doğal ve sağlıklı üretim gerçekleş-
tiren Panagro Et ve Süt Entegre 
Tesisi, kurulan üretim zinciriyle 
bölge ve ülke hayvancılığının geli-
şiminde önemli bir rol oynamayı, 
katma değerli üretimle, üreticinin 
refahını daha da artırıyor. Günlük 
çiğ süt, büyükbaş ve küçükbaş işle-
me kapasitesiyle bölgenin en büyük 
tesisi olan Panagro süt üreticiliği ve 
besicilik yapan 50 bin aileye geçim 
imkanı sağlıyor. Konya Şeker ayrı-
ca oluşturduğu Taşağıl Besi Çiftli-
ği, Aslım Damızlık Angus Üretim 
Çiftliği, Şekersüt Süt Üretim Çiftliği, 
Danabank Süt Üretim Çiftliği, Göçü 
Besi Çiftliği ve Embriyo Üretim Mer-
kezi ile de ülkemiz hayvancılığının 
teminatı durumunda.
n HABER MERKEZİ 

Balıkçıların umudu, gurup vakti serilen ağlarda

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı 28 Ekim Cumartesi günü Mevlana Meydanı’nda Konyalılarla 

birlikte büyük bir coşkuyla karşılayacaklarını söyledi. 



27 EKİM 2017 17SPOR 3

Galatasaray, Özkahya ile gülüyor
Galatasaray’ın ligde bu hafta Trab-

zonspor ile deplasmanda oynayacağı maçı 
Halis Özkahya yönetecek. Sarı-kırmızılılar, 
bugüne kadar Özkahya yönetiminde çıktığı 
38 müsabakada 21 galibiyet aldı. 

Galatasaray, Süper Lig 10. haftasında 
29 Ekim Pazar günü saat 19.30’da deplas-
manda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu 
önemli mücadelede Halis Özkahya düdük 
çalacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını Ke-
mal Yılmaz, Hakan Yemişken yapacak. 
Ümit Öztürk ise mücadelenin 4. hakemi 
olacak.

GALATASARAY’IN 38 MAÇINI YÖNETTİ
Halis Özkahya, bugüne kadar Galata-

saray’ın 38 karşılaşmasında görev aldı. 
Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 21 kez 
sahadan galip ayrılırken, 9 kez de rakibine 
mağlup oldu. 8 maçta ise kazanan taraf 
çıkmadı. Özkahya geride kalan müsaba-
kalarda sarı-kırmızılı futbolculara 82 sarı, 
3 de kırmızı kart gösterdi. Halis Özkahya, 
Galatasaray’ın son olarak Süper Lig’in 4. 
haftasında deplasmanda oynadığı ve An-
talyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta 
düdük çalışmıştı.  n İHA

Yeni Malatyaspor 
taraftara çağrı yaptı

Süper Lig’in 10. haftasında dep-
lasmanda Gençlerbirliği ile karşı-
laşacak Evkur Yeni Malatyaspor’da 
Kulüp Başkanı Adil Gevrek, sarı-kırmı-
zılı taraftarları maça davet etti. Trab-
zonspor galibiyetiyle ligdeki puanını 
11 yapan Evkur Yeni Malatyaspor’da 
Gençlerbirliği maçına büyük önem 
veriliyor. Kulüp Başkanı Adil Gevrek 
yaptığı açıklamada, Gençlerbirliğini 
yenerek çıkışlarını sürdürmek istedik-
lerini söyledi. Trabzon galibiyetinden 
sonra kupada da tur atladıklarını ha-

tırlatarak sözlerine başlayan Gevrek, 
“Takımımız Trabzon maçıyla birlikte 
gerçek kimliğini ortaya koymaya baş-
ladı. Kupa kazandığımız ve bir üst tura 
yükseldiğimiz için oldukça mutluyuz. 
Tabi sezon başından beri söylüyoruz, 
Kadromuz kaliteli ve de geniş, Kupada 
oynayan arkadaşlarımız da ne kadar 
kaliteli oyuncular olduklarını göster-
diler bize. Tabi önümüzde bizim için 
büyük önem taşına bir Gençlerbirliği 
maçı var. Geçen hafta Trabzon karşı-
sında aldığımız 3 puanın daha da an-

lam kazanması için Gençlerbirliği’ni 
yenmemiz gerekiyor. Şuan sadece bu 
maçı düşünüyoruz. Umarım her şey is-
tediğimiz gibi gider ve kazanırız” dedi. 
Gevrek ayrıca taraftarlara da çağrıda 
bularak, “Taraftarımızı Ankara’daki 
bu zorlu maça bekliyoruz. Özellikle 
Ankara’da yaşayan hemşerilerimizin 
bizi bu maçta yalnız bırakmayacakla-
rına inanıyoruz. Onların desteğine ve 
duasına ihtiyacımı var. Herkesi maça 
bekliyoruz” diye konuştu.
n İHA

En başarılısı 
Vitor Pereira

Fenerbahçe’de son 3 sezonda ilk 9 hafta sonun-
da en başarılı teknik adam Vitor Pereira oldu. 

Fenerbahçe son 3 sezonda 3 farklı teknik adamla 
çalıştı. Sarı-lacivertliler; Vitor Pereira, Dirk Advoca-
at ve Aykut Kocaman dönemlerinde ilk 9 haftasında 
farklı istatistikler gösterdi. 2015-2016 sezonunda 
5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan 
toplayan Pereira Fenerbahçe’de 3 sezondaki en ba-
şarılı çalıştırıcı oldu. 2016-2017 sezonunda Advocaat 
ile 4 galibiyet, 3 beraberlik 2 yenilgi sonucunda 15 
puan alabilen sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonun-
da da Aykut Kocaman ile 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 
yenilgiyle yine 15 topladı. Böylece Advocaat ve Aykut 
Kocaman, Pereira’nın gerisinde kaldı.   n İHA

Trabzonspor’da 
hazırlıklar başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 10. haftasında 29 
Ekim Pazar günü sahasında Galatasaray ile oyna-
yacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali 
Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay 
yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulu-
nan Burak Yılmaz ve Kucka katılmadı, Hubocan ve 
Abdülkadir Ömür ise takımla çalışmalara başladı. 
Çorum Belediyespor maçında 90 dakika forma giyen 
oyuncular koşu yaparken diğer futbolcular dar alanda 
pas çalışmasının ardından taktik çalıştı. Antrenman 
şut çalışmasıyla son buldu. Trabzonspor’da teknik 
direktör Rıza Çalımbay’ın Trabzonlu yardımcı teknik 
adamı Mehmet Yılmaz oldu. Bordo-mavili takımın 
eski golcüsü, antrenör olarak takımla ilk çalışmasına 
çıktı.
n İH

Medipol Başakşehir: 
satış söz konusu değil

Medipol Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa 
Saral, kulübün Katarlı iş adamı Nasser Al-Khelaifi’ye 
satılacağı iddialarını yalanladı. Son yıllarda ligde 
gösterdiği performansla dikkat çeken Medipol Ba-
şakşehir’in, yayıncı kuruluşun ve Paris Saint-Germa-
in Kulübü’nün de sahibi olan Nasser Al-Khelaifi’ye 
satılacağı iddiaları gündeme geldi. Konu ile ilgili İHA 
muhabirine konuşan Asbaşkan Mustafa Saral, Katar-
lı iş adamı ile bu konuda görüşme dahi yapılmadığını 
belirterek, “Kulübümüz anonim şirketi. Öyle bir gö-
rüşme olsa bildirim yaparak kamuoyu ile paylaşmak 
zorundayız zaten. Kesinlikle böyle bir satış söz konu-
su değil” dedi.   n İHA

Okan Buruk, video hakem uygulamasından umutlu
TFF tarafından ilk kez video hakem uygulaması-

nın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’n-
da Başakşehir ve Akhisarspor arasında oynanacak 
maçta offline olarak uygulanacağının açıklanması-
nın ardından değerlendirmede bulunan Akhisarspor 
Teknik Direktörü Okan Buruk, “Video hakem uygu-
lamasının olumlu olarak yansıyacağını düşünüyo-
rum” dedi.

HAZIRLIKLAR BİTİYOR
Süper Lig’in 9. haftasında İstanbul ekibi Başak-

şehir’in konuğu olacak T.M. Akhisarspor, Yılmaz 
Atabarut Tesisleri’nde sakatlığı süren Olcan Adın 
eksikliğinde çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direk-
tör Okan Buruk önderliğinde çalışmalarını sürdüren 
yeşil-siyahlılar basına kapalı taktik çalışması yaptı. 

Yeşil-siyahlılar bugün sabah yapacağı idmanın 
ardından kara yolu ile İstanbul’a geçecek ve burada 
otelde maç saatini bekleyecek. İstanbul Başakşe-
hir Fatih Terim Stadyumu’nda cumartesi günü saat 
16.30’da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus, 
Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu hakem üçlüsü yöne-
tecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise 
Abdulkadir Bitigen’in görev yapacağı bildirildi.

‘DAHA ADİL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’
Öte yandan TFF tarafından video hakem uygula-

ması offline olarak ilk kez 3. İstanbul Başakşehir Fa-

tih Terim Stadyumu’nda uygulanacak. İdman öncesi 
basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik 
Direktör Okan Buruk, video hakem uygulamasının 
olumlu olarak yansıyacağını kaydederek, “Şu anda 
cumartesi konuk olacağımız maçta ilk kez denemesi 
yapılacak, saha için bağlantısı olmayacak yani bu 
maçta deneme yapılacak ama karar verilmeyecek 
ve uygulanmayacak. Tabiki video hakemin olumlu 
olarak yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü her takım 
maçtan sonra özellikle maç içinde zaman zaman 
itirazlara baktığımızda 45 ila 50 saniye 1 dakikaya 
varan itirazlar oluyor. Bunların önüne geçeceğini 
ve daha adil olacağını düşünüyorum. Çünkü futbol 
zaman içinde değişiyor, sertlik derecesi artıyor, mü-
cadele derecesi artıyor ve onun için de hakemin de 
zaman zaman yakalayamadığı pozisyonlar oluyor. 
Bunun olumlu olarak yansıyacağını düşünüyorum. 
O yüzden maç sonrası konuşmalar yerine işin içinde 
doğruların gerçek bir şekilde video ile tespit edilerek 
takımların belki gerçek haklarının oyun içinde veril-
mesi. Çünkü bunlardan çok zarar gören takımlar olu-
yor, hakemlere de bu konuda hep hak veriyoruz, yani 
her şeyi göremezler hata yapabilirler. Futbolcular ve 
teknik adamlar nasıl hata yapıyorsa hakemlerin de 
hata yapma ve yanılma hakkı var. Onların da işini 
bu anlamda kolaylaştıracağını düşünüyorum” dedi.
n İHA

7 hoca değişti!
Süper Lig’de son olarak temsilcimiz Atiker Konyaspor’un teknik direktör değişikliğine gitmesi üzerine 

bu sezon antrenör değiştiren takımların sayısı 7’ye ulaştı. Türkiye’de sezon içinde teknik direktör 
değişikliğinin çok olması dikkat çekerken, Avrupa’da 4 değişiklik ile Türkiye’yi İspanya takip etti

Bu sezon 7 teknik direktör değişikliğinin 
yaşandığı Süper Lig, bu alanda Avrupa’nın 
5 büyük futbol ülkesini (Almanya, Fransa, 
İngiltere, İspanya, İtalya) geride bıraktı. Bu 
alanda Türkiye’ye en yakın ülke, 4 teknik 
adam değiştiren İspanya oldu. Şu ana kadar 
İngiltere’de 3, Almanya ve İtalya’da ikişer, 
Fransa’da ise bir teknik adam değişti.

SÜPER LİG’DEKİ DEĞİŞİKLİKLER 
Son olarak Atiker Konyaspor’da Mustafa 

Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından 
Süper Lig’de 9 haftada değişen teknik direk-
tör sayısı 7’ye yükseldi. Bu haftaya kadar 
Atiker Konyaspor’un yanı sıra Gençlerbirliği, 
Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, An-
talyaspor, Kardemir Karabükspor ve Trab-
zonspor teknik direktör değişikliğine gitti. 
Süper Lig’de çalışan teknik adamlar arasın-
da en uzun süre görev yapan isim Abdullah 
Avcı oldu. Medipol Başakşehir ile 2014-2015 
sezonu öncesi 5 yıllık sözleşme imzalayan 
Abdullah Avcı, o zamanki adıyla İstanbul 
Büyükşehir Belediyespor’da da 2006-2011 
yıllarında görev yapmıştı.

 İSPANYA’DA 4 DEĞİŞİKLİK
İspanya Birinci Futbol Ligi’nde (La Liga) 

9 hafta içinde 4 takım teknik direktör değişik-
liğine başvurdu. Villarreal’de Fran Escriba, 
Las Palmas’ta Manolo Marquez, Alaves’te 
Luis Zubeldia ve Deportivo’da Pepe Mel, gö-
revlerinden ayrıldı.

İNGİLTERE’DE 3 DEĞİŞİM
İngiltere Premier Lig’in 9 haftası sonunda 

3 teknik adam değişikliği yaşandı. Crystal Pa-
lace’ta Frank de Boer, Leicester City’de Craig 
Shakespeare ve Everton’da Ronald Koeman, 
görevlerine son verilen teknik adamlar oldu. 
Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundes-
liga) 9, İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie 
A) 10. haftası sonunda ikişer takım, teknik 
direktör değişikliğine gitti. Bundesliga ekip-
lerinden Bayern Münih’te Carlo Ancelotti, 

Wolfsburg’da Andries Jonker, Serie A tem-
silcilerinden Cagliari’de Massimo Rastelli, 
Benevento’da ise Marco Baroni’nin görevine 
son verildi.

FRANSA’DA TEK DEĞİŞİKLİK
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), en az 

teknik direktör değişikliğine başvurulan ülke 
olarak göze çarptı. Ligue 1’de geride kalan 
10 haftada son sırada bulunan Metz, Philippe 
Hinschberger’i görevden aldı.
n AA
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Şampiyon’dan Mehmet 
Hançerli’ye ziyaret

Yavru Kartal
kupaya veda etti

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
İngiltere’nin Başkenti Londra’da gerçekleşen 2017 
Para Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya 
kazanan Nurgül Bilek’i ağırladı. Dünya Tekvando 
Federasyonu (WT) tarafından İngiltere’nin başkenti 
Londra’da düzenlenen ve 59 ülkeden 263 sporcunun 
katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye’yi 
15’i erkek 8’i bayan olmak üzere 23 sporcu temsil 
etti. Türkiye, 7. Dünya Para-Tekvando Şampiyona-
sı’nda 4’ü altın olmak üzere 10 madalya kazandı.

BAŞKAN HANÇERLİ’YE TEŞEKKÜR
49 kilogramda bayanlar kategorisinde altın 

madalya kazanan ve Dünya Şampiyonu olan Nurgül 
Bilek Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’ye 
kendisini ağırladığı için teşekkür etti. Bilek, “Bana 
verdikleri desteklerden dolayı hocam Kürşat Öz-
demir’e, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 
çalıştığım daire arkadaşlarıma ve amirlerime çok 
teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yarışmalara 
daha iyi çalışarak en iyi yerlere gelmeyi hedefliyo-
rum” dedi. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer 

Büyükmanav ise, “Bizleri ağırladığı için Başkanımız 
Mehmet Hançerli’ye teşekkür ederim” dedi. Büyük-
manav; Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde per-
sonel olarak çalışan Nurgül Bilek’in hem çalışma 
hayatında hem de sporda başarılı olduğunu belirtti. 

‘TÜM SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM’
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ko-

nuşmasında, “19 Ekim’de İngiltere’de yapılan Para 
Tekvando şampiyonasında Türkiye’yi ve Konya’yı 
temsil eden ve finalde altın madalya kazanan Nur-
gül Hanım’ı tebrik ediyorum” dedi. Bu tür faaliyetle-
rin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen 
Başkan Hançerli; “Gayretlerinden dolayı Kürşat Öz-
demir hocamızı da kutluyorum” ifadelerini kullandı. 
Para Tekvando yarışmasında Dünya ikincisi olan ta-
kımımızı da tebrik eden Başkan Hançerli; “Ülkemizi 
her alanda temsil eden tüm sporcularımıza teşekkür 
ediyorum” dedi. Para Tekvando yarışmasında altın 
madalya kazanan sporcumuz Nurgül Bilek’e Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli başarılarından 
dolayı hediye takdim etti.  n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bo-
luspor’u konuk etti. Sahaya Alp Tutar, Sertan Yeğe-
noğlu, Mücahit Can Akçay, Onurcan Güler, İbrahim 
Ak, Ayberk Altan, Alpay Cin, Ali Yaşar, Arif Demir, 
Ahmet Önay, Alpay Koldaş 11’i ile çıkan yeşil be-
yazlı takım, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak 
Türkiye Kupası’na veda etti.

İLK YARIYI BOLU ÖNDE KAPATTI
Konya Anadolu Selçukspor ile Boluspor arasın-

da Türkiye Kupası 4. Tur maçının ilk yarısı oldukça 
çekişmeli geçti. Karşılıklı atakların yaşandığı ilk 45 
dakikanın sonunda Boluspor soyunma odasına 1-0 
üstün gitti. Maçın 28.dakikada misafir takım kale-
cisi Sabri Can, rakip oyuncuya ceza sahası dışında 

yaptığı hareket sonunda direkt kırmızı kart ile ceza-
landırıldı ve Boluspor 10 kişi kaldı. Kırmızı beyazlı 
takımın 10 kişi kalmasının ardından Hakan Özkan, 
yerini Cengizhan Şarlı’ya bıraktı. Boluspor 10 kişi 
kalmasına rağmen ataklarını sürdürdü. Maçın 
40.dakikasında sol taraftan içeri giren Burak, topu 
Furkan ile buluşturdu. Müsait pozisyondaki Furkan 
Demir topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne 
geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor, beraber-

lik için ikinci yarıda rakip kaleye yüklense de gol sesi 
çıkmadı. 90 dakika sonunda Boluspor 1-0 kazanarak 
Türkiye Kupası’nda 5. Tur’a yükseldi. Konya Anadolu 
Selçukspor ise kupaya veda etti.  n SPOR SERVİSİ

Rahvan At 
Yarışları’na 

Konya damga vurdu
İzmir - Şirinyer Hipodromu’nda yapılan Rahvan At 

Yarışları Türkiye Şampiyonası’nda, Konya Rahvan At 
Kulübü’nden Mustafa Küçükmeral’in Hüsam isimli atı 
Türkiye birincisi oldu. Türkiye Geleneksel Spor Dalla-
rı Federasyonu tarafından, Türkiye Jokey Kulübü’nün 
desteği ile geçtiğimiz hafta sonu İzmir Şirinyer Hipodro-
mu’nda, Türkiye Şampiyonası Finali Rahvan At Yarışları 
gerçekleştirildi. Konya Rahvan At Kulübü’nde Mustafa 
Küçükmeral’in Hüsam isimli atı Baş kategorisinde birinci 
olarak Türkiye Şampiyonu olarak ismini yazdırdı.

İzmir - Şirinyer Hipodromu’nda ilk kez gerçekleştiri-
len organizasyonda, Türkiye genelinde 22 ilde düzenle-
nen yarışlarda ilk üç dereceye girerek finallerde yarış-
maya hak kazanan 100’e yakın at yer aldı. 1200 ile 2200 
metre arasında değişen pist uzunluğunda 3’lü tay, 4’lü 
tay, küçük orta, büyük orta, baş altı, baş, ithal A ve ithal B 
olmak üzere 8 kategoride koşulan finallerde dereceye gi-
renlere toplam 197 bin lira ödül verildi. Hüsam isimli atın 
sahibi Mustafa Küçükmeral, “Hüsam isimli atım ile Baş 
kategorisinde tüm rakiplerimizi geride bırakarak Türkiye 
birinciliğini elde ettik. Baş kategorisinde birinci olan Hü-
sam isimli atımız aynı zamanda 2017 yılın en başarılı ve 
şampiyon atı oldu. Böyle bir başarıya Konya adına imza 
atmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’ya ilk sponsor 
Medicana Hastanesi

Türkiye Basketbol 1. Lig’e bu sezon dahil olan ve lige iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, Medicana Konya 
Hastanesi ile sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreni Selçuklu Belediyespor ve Medicana Konya Hastanesi’nin yetkilileri katıldı

Medicana Konya Hastanesi, Sel-
çuklu Belediyesi Basketbol Takımı’na 
bir yıllık sağlık sponsoru oldu. İmza 
töreninin sonunda Selçuklu Beledi-
yesi Spor Kulübü Başkanı Ziya Yal-
çınkaya, Medicana Konya Hastanesi 
Genel Müdürü Lütfi Şimşek’e forma 
hediye etti.

‘MEDİCANA SAĞLIK 
DESTEĞİ VERECEK’

Selçuklu Belediyesi Uluslula-
rarası Spor Salonu’nda düzenlenen 
imza töreninde konuşan Selçuklu 
Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ziya 
Yalçınkaya, “Selçuklu Belediyesi 
desteğiyle kurulan Türkiye’nin en bü-
yük amatör spor kulüplerinden bir ta-
nesi. Tabi bu yıl basketbolla ilgili bir 
planlama yaptık. Takımımız şu anda 
birinci ligde. İlk dört hafta geçildi, 
dört hafta boyunca oynadığımız tüm 
maçlarda kazandık. Takımımız gayet 
iyi bir şekilde gidiyor. Güçlü olan bu 
takımımız sağlık hizmetleri ile ilgili 
olarak da Türkiye’nin en büyük sağlık 
gruplarından Medicana grubun Kon-
ya’daki bulunan hastanesiyle bir sağ-
lık sponsorluğu anlaşması yapmak 
üzere. Biz tabi arzu etmiyoruz oyuncu-
larımızın sakatlanmasını ama ihtiyaç 
duyduğumuz zaman da güçlü, etkili 
bir sağlık grubundan hizmet almak 
istiyoruz. Dolayısıyla Medicana Kon-
ya Hastanesi desteklerini fazlasıyla 

verecek. Hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘TAKIMIMIZ YÜREKTEN 
DESTEKLİYORUZ’

Medicana Konya Hastanesi 
Genel Müdürü Lütfi Şimşek ise, 
“Selçuklu Belediye Spor’un basket-
bol takımının sağlık sponsorluğunu 
üstlenmiş olmak bizi de çok mutlu 
ediyor. Başkanımın dediği gibi Tür-
kiye’nin en büyük spor kulübüsünüz. 
Biz de gerçekten Türkiye’nin en etki-
li sağlık gruplarından bir tanesiyiz. 
Böyle birbirimizi iyi bulduk, güzel bir 
buluşma oldu. Tabi alt yapısı güçlü 
olan hastanelere spor kulüplerin de 
şehirlerin de ihtiyacı olur, biz öyle bir 
hastaneyiz. Gönül arzu eder ki, hiçbir 
sporcumuzun ayağı sürçmesin, ba-
şına bir şey gelmesin, ama illaki bir 
gün lazım olabilir. İşte o gün lazım 
olduğunda sporcularımızın ya da ra-
kip sporcuların burada başına bir şey 
geldiği zamanlarda başka bir şehir 
aramasınlar, burada kendi evlerinde 
tedavileri mümkün olsun. Sadece te-
davi değil biliyorsunuz, bunların rutin 
muayeneleri, lisansları gibi şeylerde 
de kapı kapı gezilmesin. Bu anlamda 
biz takımımızı da yürekten destekli-
yoruz. Sadece sağlık sponsoru değil, 
ilgili takipçisi olduk bugüne kadar, 
bundan sonrada olacağız” diye ko-
nuştu.  n İHA
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 9 7 2 0 20 6 14 23
2.GÖZTEPE 9 5 2 2 20 15 5 17
3.AKHİSARSPOR 9 5 2 2 17 13 4 17
4.KAYSERİSPOR 9 5 2 2 14 10 4 17
5.BAŞAKŞEHİR FK 9 5 2 2 14 12 2 17
6.FENERBAHÇE 9 4 3 2 17 12 5 15
7.BEŞİKTAŞ 9 4 3 2 14 10 4 15
8.BURSASPOR 9 4 1 4 16 13 3 13
9.SİVASSPOR 9 4 1 4 14 14 0 13
10.ALANYASPOR 9 3 2 4 19 20 -1 11
11.YENİ MALATYASPOR 9 3 2 4 15 17 -2 11
12.ANTALYASPOR 9 2 3 4 11 15 -4 9
13.TRABZONSPOR 9 2 3 4 17 22 -5 9
14.KASIMPAŞA 9 2 2 5 13 18 -5 8
15.KARABÜKSPOR 9 2 2 5 11 16 -5 8
16.GENÇLERBİRLİĞİ 9 2 2 5 12 20 -8 8
17.ATİKER KONYASPOR 9 2 1 6 9 13 -4 7
18.OSMANLISPOR 9 2 1 6 13 20 -7 7

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

ÖZDİLEK DÖNEMİ!
Atiker Konyaspor’da Mustafa Reşit Akçay’dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet 

Özdilek getirildi. Deneyimli teknik adam 1.5 yıllık sözleşme imzalarken, takımı 
en kısa sürede ayağa kaldıracağının sözünü verdi

Atiker Konyaspor, Teknik Direktör 
Mehmet Özdilek ile 1.5 yıllık sözleşme 
imzaladı. Yeşil-beyazlıların yeni teknik 
direktörü Mehmet Özdilek, “Futbol geç-
mişle yaşanan bir oyun değil. Bugün ve 
bundan sonrası çok önemli” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 
basın toplantı odasında gerçekleşen imza 
törenine Teknik Direktör Mehmet Özdilek 
ve yardımcı antrenörler, Atiker Konyaspor 
Başkan Yardımcısı Ali Kaya, Asbaşkan 
Mehmet Günbaş ile Futbol Şube Sorum-
lusu Fatih Tınmaz katıldı.

Asbaşkan Mehmet Günbaş konuş-
masında, vizyon sahibi bir isimle anlaş-
tıklarını söyledi. Günbaş, “Kulübümüzün 
yapısına, Konya’nın vizyonuna uygun, 
karakterli, şahsiyetli bir hoca bulma nok-
tasında çalışmalar yaptık. Yürüttüğümüz 
çalışmalar neticesinde kulübümüze en 
uygun en karakterli, vizyon sahibi bir hoca 
ile anlaşmak için Mehmet Özdilek ile bir 
telefon görüşmesi yaptık ve devamında 
dün akşam Ankara’da yüz yüze görüşerek 
anlaştık. Hocam İstanbul’da yaşıyor biz 
Konyadayız. Hızlı bir şekilde Ankara’da 
bir araya geldik, yaklaşık 3 saat sürdü gö-
rüşmemiz. Biz hocamızdan isteklerimizi, 

kulüple ilgili düşüncelerimiz paylaştık. 
Hocamız Atiker Konyaspor’da neler ya-
pabileceğini, nasıl bir sistem kuracağını 
anlattı. Sağolun dersine çalışmış gelmiş, 
Konyaspor’u yakından takip etmiş, sözleş-
mesini konuştuk ve yaptığı fedakarlıktan 
dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“KONYASPOR’U EN 
KISA ZAMANDA AYAĞA 

KALDIRACAĞIZ”
Mehmet Özdilek’te heyecanı gördük-

lerini belirten Günbaş, “Mehmet hocam 
heyecanlı, futbolculuk yıllarındaki gibi 
Konyaspor için her şeyini verebilecek, 
ekibiyle burada çalışmalarına hemen 
başlayacağını ve Konyaspor’u bulunduğu 
noktadan hızla yukarıya tırmandırabile-
cek, başarıyı elde edebileceğini, ener-
jisini gördük. Baktığınız zamanda bizim 
en çok ihtiyacımız olan istikrarlı birisi. 5 
yıl Antalyaspor’da görev yapmış ender 
hocalardan biri. Bu da istikrardan yana 
olduğunu gösteriyor. Atiker Konyaspor 
yönetim kurulu olarak hocamızın yanında-
yız, sonuna kadar güveniyoruz. Bu bir ekip 
işi. Konyasporumuzun geçtiğimiz yıllarda-
ki elde ettiği başarılı tekrar kazanması için 

ayağa kaldıracağız” şeklinde konuştu.
ÖZDİLEK: “YAPMAMIZ GEREKEN 

TEK ŞEY ÇOK ÇALIŞMAK”
Teknik Direktör Mehmet Özdilek ise 

yaptığı konuşmada, Konyaspor’a geldiği 
için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile 
getirdi. Yapmaları gereken tek şeyin çok 
çalışmak olacağını vurgulayan Özdilek, 
“Konyaspor’un içinde olduğu konumu 
da ekibimle birlikte bilerek hazırlanarak 
buraya geldik yapmamız gereken tek şey 
çok çalışmak olacak. Başkanıma ve yö-
netim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum 
tercihlerini bizden yana kullandıkları için. 
Sonuçta sadece bizim inanmamız yetmi-
yor. Yönetim kurulunun taraftarın oyuncu-
ların medyanın aynı düşüncede olmasının 
çok kritik olduğunu düşünüyorum. Son 2 
sene Türkiye’de örnek kulüp haline ge-
len en önemli camia Konyaspor. Zaman 
içerisinde dalgalanmalar olabiliyor fut-
bolun böyle bir şeyi var. Futbol geçmişle 
yaşanan bir oyun değil. Bugün ve bundan 
sonrası çok önemli. Evet bu sene beklen-
tiler ve çıta biraz daha yukarı çıkmasına 
rağmen istenen süreci çok sağlıklı ge-
çiremeyen bir Konyaspor var. Kendime 
hem ekibime önemli olan oyunculara ta-

raftara ve siz değerli medya çalışanlarına 
inandığımız için, bu birlik ve beraberliği 
sağlayabileceğimize inandığımız için bu-
radayız. Oyuncu grubunu potansiyeline 
inanıyorum eksikleri var mı evet var, 
devre arası bir iki takviye edeceğiz. Kon-
yaspor ligin en az gol atan ve en az gol 
yiyen takımlarında bir tanesi. Dolayısıyla 
bir tarafı iyi yaparken diğer tarafta sıkıntı 
var. Çalıştığım bütün takımları ya 18’nci 
yada 17’nci sırada aldım. Bu süreçleri 
iyi bilen, iyi algılayan, iyi koordine eden 
insanlardan biriyim. Başkanım ve benim 
heyecanım birleştiği için işin ekonomik 
tarafını hiç konuşmadık. Ben ve ekibim 
başarıya endeksi olarak, bunu başara-
cağımıza inandığımız için buraya geldik. 
Oyuncularımızın var olan potansiyellerini 
ortaya çıkaracağız. Sadece belki kaybolan 
özgüvenlerini biraz yukarı çıkaracağız bu 
ufak dokunuşların geri bildiriminin bize 
pozitif olarak dönüş yapacağına inanıyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mehmet Öz-
dilek 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayarak 
Atiker Konyaspor’un yeni teknik direktörü 
oldu. 
n İHA




