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1,5 milyarlık ziyaret!
Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip 
Erdoğan bugün 

Konya’da yaklaşık 
1,5 milyar liralık 

yatırımların 
toplu açılışını 

yapacak. Konya 
Cumhurbaşkanı 

Erdoğan için 
hazırlanırken, 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Konya’dan 

önemli mesajlar 
vermesi bekleniyor

1,5 MİLYAR LİRALIK 
YATIRIM AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan bugün saat 13:30’da 
Konya Mevlana Meydanı’nda 
vatandaşlarla buluşacak. Kon-
ya programı kapsamında Bele-
diyeler ve çeşitli bakanlıkların 
Konya’da tamamlanana toplam 
değeri yaklaşık 1,5 milyar liralık 
yatırımların toplu açılışı yapılacak. 
Yatırımlar içerisinde Büyükşehir 
Belediyesi’nin 513 milyon lira tu-
tarındaki su, kanalizasyon, mahal-
le yolu, prestij cadde yatırımları 
ile Ecdat Bahçesi – Kalehan ya-
tırımının açılışı yapılacak. Ayrıca 
Selçuklu Kültür Merkezi’nin de 
açılışı gerçekleştirilecek. 

ÖNEMLİ MESAJLAR 
VERMESİ BEKLENİYOR

Konya’nın son aylarda çeşitli 
tartışmaların içerisine çekilmek 
istenmesiyle, Konya üzerinde 
bazı olumsuz durumlar ortaya 
konmaya çalışılmıştı. Bunun ya-
nında, geçtiğimiz hafta AK Parti İl 
Başkanı olarak Hasan Angı’nın da 
atanması, AK Parti’nin Konya’da 
önemli bir revizyona gireceğinin 
habercisi olarak yorumlandı. Ya-
şanan bu gelişmeler nedeniyle, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem 
Konyalılara hem de katılacağı İl 
Danışma Meclisi toplantısında 
AK Parti teşkilatlarına önemli me-
sajlar vermesi bekleniyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

İCRA VE İFLAS KANUNU’NA
BASIN İLAN’DAN ÖNERİ

‘AFRİKA’NIN YOLU 
KONYA’DAN GEÇECEK’

BİK’ten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ziyaret

MÜSİAD Afrika’ya özel önem veriyor

BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nda yer alan ve resmi ilan statüsündeki ilanlar için 
uygulanan “eşik değerler” sistemine benzer bir sistemin, 
İcra ve İflas Kanununda taşınır/taşınmazların açık artırma 
satış ilanlarında da kullanılmasını önerdi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, yaptığı yazılı açıklamada 
ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlamak için 
çalışmaların artarak devam edeceğini bu yıl Afrika özel 
önem verdiklerini söyledi. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 16’DA

04 Çevik: Su yoksa 
hayat yoktur 06 Komandolar milli

tüfek kullanacak 07 Selçuk İletişim, 
öğrencileri hazırlıyor

Kitap okumak için
farkındalık oluşturulmalı

Çocukların ve yetişkinlerin kültürel gelişimlerini tamam-
lamak için kitap okumanın önemine değinen Psikolog Işıl 

Yenikaynak,  “Türkiye’de kitap okuma oranını artırmak için 
farkındalığı artırmak gerekiyor” dedi.

n HABERİ SAYFA 13’TE

Mevsim geçişlerinde 
hastalıklara dikkat!

İnsan vücudunu ve sağlığını etkileyen en önemli neden-
lerden olan mevsim geçişleri. Ani değişen hava sıcaklıları 

hastalıklara da zemin hazırlıyor. Uzmanlar mevsim geçişle-
ri konusunda vatandaşları uyarıyor.

n HABERİ SAYFA 5’TE

Tohum üretiminde 
Konya lider şehir

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakı-
baba, Taşpınar Tarım’ı ziyaret ederek tohumculuk sektörü 

ve fabrika işleyişi hakkında bilgi aldı. Bakan Fakıbaba, 
Konya’nın tohum üretimde lider bir il olduğunu söyledi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

Kış lastiği kararı
gözden geçirilmeli

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri özel araçlara yönelik bir kış 
lastiği zorunluluğunun bulunmadığını ifade etti. Oto-lastikçi 
esnafı uygulamanın kalkmasının maddi ve manevi olarak 

vatandaşları olumsuz etkileyeceğini bildirdi.
n HABERİ SAYFA 16’DA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, 6 ay aranın ardından yeniden Konya’ya 
geliyor. Son olarak 14 Nisan’da Konya’ya 
gelmiş ve 16 Nisan’daki Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi Referandumunda ‘EVET’ 
desteği istemişti. 

Konya yüzde 74 ‘EVET’ ile sözünü 
tutmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a güvenini bir kez daha ortaya 
koymuştu!..

Sayın Erdoğan’ın Konya sevgisi de tar-
tışılmaz. Her fırsatta Konya’ya olan sevgi ve 
özlemini dile getirmiştir. 

6 ay önceki tarihi referandum mitin-
ginde de “... Yeniden sizlerle birlikte ol-
manın memnuniyeti içindeyim. Mevlana 
Hazretleri’nin çağrısına uyup her fırsatta 
Konya’ya geliyoruz, gelmeye devam 
edeceğiz. Konya ile aramıza kimseyi 
sokmayız, biz Konya ile birbirimizi iyi 
tanırız...” sözleri Konya’ya olan gönül 
bağının neticesidir. 

İşte bu nedenledir ki Milli Görüş 
Harekatının Lideri rahmetli Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan gibi son mitingini her za-
man Konya’da yapmıştır. 

Kendisinin bu sevgisi Konyalılar tara-
fından da karşılık bulmakta, her seferinde 
büyük coşku ve sevinç içinde karşılanmak-
tadır. 

Aynı şekilde bugün de karşılanacağına 
şüphe yok!...

***
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan neden Konya’ya geliyor? 
Referandumda İstanbul, Bursa, Balı-

kesir ve Ankara’ya göre yüksek orandaki 
yüzde 74 ‘EVET’ desteği, Konya Büyükşehir 
Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediye-
lerin gerçekleştirdiği önemli hizmetler, yatı-

rımlar, AK Parti İl Başkanlığı’nda yaşanan 
değişim, FETÖ üzerinden Konya üzerinde 
oynanan kirli oyunlar... Ya da gerçekten 
Konya’yı özlediği için...

Tüm bu nedenler olabilir ancak kulis-
lerde konuşulan konu AK Parti İl Başkanlı-
ğı’nda yaşanan değişim, FETÖ üzerinden 
Konya üzerinde oynanan kirli oyunlar... 

AK Parti İl Danışma Meclisi’ne katılacak 
olması da bu iddiaları kuvvetlendiriyor. 

Vereceği mesajlar önemli olacak; Sayın 
Erdoğan’ın!

Çünkü FETÖ artıklarının ve kirli ellerin 
Konya›yı yıpratma çalışmaları hızlandı. 

Yüzde 74 ‘EVET’, FETÖ’cüleri, vesayet-
çi dediğimiz güruhu çileden çıkartmakta ve 
her defasında Konya’yı nasıl aşağılayabiliriz, 
onurunu zedeleyebiliriz düşüncesindedir.

Konyaspor’un başarıları üzerinden 
başlayan yıpratma çalışmaları, PENSİL-
KONYA ifadelerinin kullanılmasına kadar 
geldi.  

FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in yaşadığı 
Pensilvanya’yı Konya’yla bütünleştirmek 
kabul edilir değildir. Kadim bir şehre yapıl-
mış saygısızca bir ifadedir!...

Bu süreçte Konya dik duruşundan bir 
milim sapmadı... Ama AK Parti İl Teşkilatları 
yıpranmıştır... Yerel yöneticiler yıpranmış-
tır... FETÖ üzerinden yapılan saldırılar doğ-
rudan kendilerini etkilemiştir...

Onun için Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın gelişi, teşkilatların yeniden 
toparlanması, özgüven kazanmasında 
pozitif etki yapacaktır. 

Onun söyleyeceği ifadeler  yaşanılanlar 
karşısında yeniden varoluş mücadelesini 
başlatacak, AK Parti İl Başkanlığı’ndaki de-
ğişiklik sonrası belirsizliğin, teşkilat içindeki 
hayal kırıklığının giderilmesine etki edecek, 

‘Ne oluyor?/Neler oluyor?’ 
sorusuna cevap olacaktır!

***
BELEDİYELER YATI-

RIMLARIYLA FARK OLUŞ-
TURACAK

Diğer taraftan Sayın 
Erdoğan’ın açılışını yapacağı 
çok sayıda yatırım da var. 

Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, 513 milyon liralık 
yatırımı hizmete açacak.  

2014 yılında faaliyete geçen Yeni Bü-
yükşehir Yasası ile 31 ilçeye hizmet veren 
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Tahir Akyürek, “zoru başardı” diyebiliriz. 
Şehir merkezindeki önemli hizmetler dışın-
da kırsaldaki ilçeleri ilk defa alt yapı, içme 
suyu, mahalle yolu, prestij caddeler, su de-
poları, parklar gibi yatırımlarla buluşturdu. 
Kırsaldaki çok sayıda ilçenin makus talihi 
değiştirmesinde öncü rol oynayan Başkan 
Akyürek, tarihi yapıları da onararak ecdadın 
mirasına da sahip çıktı. 

Bugün de Selçuklu ve Osmanlı mi-
marisinden örnekler içeren ECDAT BAH-
ÇESİ’nin açılışını gerçekleştirerek geçmişe 
olan saygı vurgulanacak. 

***
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay da göreve geldiği 9 yılda 
Selçuklu’da fark oluşturacak, yatırımlara, 
hizmetlere imza attı. Spor tesisleri, parklar, 
mahalle/emekli konakları, alt ve üst yapı 
çalışmaları, Türkiye’nin ilk Otizm Merkezi, 
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) 

ile Selçuklu’da vizyoner be-
lediyeciliği ortaya koydu... 
Tüm bu yatırımlarla birlikte 
Konya’yı kültürel ve bilimsel 
çalışmalarda ileriye taşıyacak 
Selçuklu Kongre Merkezi’nin 
açılışı yapılacak. Anadolu’nun 
kalbi, kadim şehre yakışır bir 
hizmet! Toplantı mekanları, 
salonları, restoran ve kafe-
leriyle şehrin yoğun olarak 
kullandığı buluşma ve cazibe 

merkezi olacak. 
***
Konya’da önemli bir dönüşüm de 

Karatay’da yaşanıyor. Geçmişte köy gö-
rünümündeki ilçe şehirleşme açısından 
hızlı bir yol aldı. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, tüm belediyecilik bilgisi 
ile Karatay’ı yaşanabilir ilçeler statüsüne 
kavuşturdu. Modern okullar, spor tesisleri, 
sağlık merkezleri, parklar, hayvanat bahçe-
si, prestij yollar, kentsel dönüşüm ile Kara-
tay’ın çehresi değişti. Adliye Sarayı’nın böl-
gede olması, KTO Karatay Üniversitesi’nin 
varlığı ve Şehir Hastanesi’nin de bitirilmesi 
ile Karatay parlayan bir ilçe konumunda. 
Başkan Hançerli’nin vurguladığı gibi; Köklü 
bir tarihten modern cazibe merkezine... 
Karatay’ın önemli açılışlarından birini 3 bin 
kişilik kır düğün salonu oluşturacak. Türki-
ye’ye örnek olacak tesis Konya için önemli 
bir ihtiyaçtı. 

***
Hizmetleriyle dikkat çeken ilçelerden 

biri de Meram. “Meram’a hizmet için Me-
ram’ı sevmek gerekir” diyerek hizmete baş-

layan Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “10 yılın hizmeti 3 yılda tamamlandı” 
diyerek ilçeye mührünü vuruyor. Mahalle 
lokalleri, sağlık kurumları, emekliler loka-

li, parklar, yol çalışmaları gibi hizmetlerle 
Meram’a değer katan Başkan Toru mega 
projeleri ile de dikkat çekiyor. Bunlardan biri 
Mera Dere Projesi. Proje ile atıl durumdaki 
tarihi Meram Deresi, yeşil alanları, şelaleleri 
ile eski görünümüne kavuşacak. Meram 
Dere Projesiyle birlikte 1 milyon metreka-
relik Dutlukırı Kültür Parkı da, Konya’nın en 
büyük yeşil alanlarından biri olacak... Kent-
sel dönüşümde ise farklılık Meram’dan gel-
di. Şükran Mahallesi’ndeki “Geçmişi İhya 
Geleceği İnşa”  sloganıyla ortaya koyduğu 
MİRAS isimli kentsel dönüşüm projesi Tür-
kiye’ye örnek oldu. 

Proje Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
talimatıyla tüm belediyelere örnek olarak 
gösterilecek. 

Kentsel dönüşüm deyince yıkıp yüksek 
katlı yapılar yapma algısı da böylece yıkılmış 
oldu. 

***
PEKİ, KONYANIN BEKLENTİLERİ
Belediye hizmetleri noktasında gelişi-

mini sürdüren Konya, yatırımlar noktasında 
ise hızlılık bekliyor. Dış Çevre Yolu, Kon-
ya-Beyşehir Yolu yılan hikayesine döndü. 
Diğer taraftan şehrin ulaşımına neşter vura-
cak Metro Projesi’nde de işler hızlandırılma-
lı. Yatırım programında yer alan metronun 
zamanından önce bitirilmesi gelişime ve 
kalkınmaya hız katacaktır. 

Yeni Numune Hastanesi’nin ne zaman 
açılacağı ise belirsiz. Numune açılmadığı 
için Meram Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Meram Tıp Fakültesi yoğunluk yaşıyor! 

Organize Hayvancılık Bölgesi’nde ise 

henüz atağa geçilmiş değil. Bu durum 
et fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. İşin 
uzmanlarına göre ithal et fiyatlara kesin 
çözüm olmayacak. “Kendimiz üretelim, 
kendimiz düşürelim” mantığı ön planda. 
Devlet teşvikli organize hayvancılık bölgesi 
atağa geçirildiğinde yetiştirilecek hayvanlar 
ile et fiyatı sorunu da çözülecek. 

CUMHURBAŞKANI ÜZERİNDEN 
OYUN KURUNLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın gelişini fırsat bilenler de fitne-fesat 
içinde.

15 Temmuz Hain Darbe girişiminin 
yıldönümünde şahsi menfaatlerini milli 
menfaatlerin üzerinde tutan, ellerine verilen 
medya gücünü paravan olarak kullanan fit-
neci güruh  yine iş başında. 

15 Temmuz gecesinde “bizden bü-
yük medya kuruluşu yok” edasıyla diğer 
medya kuruluşlarını susturamadıkları için, 
yerel yönetimlere emri vaki yapamadıkları 
için, AK Parti İl Başkanlığı’nı yönlendire-
medikleri için demokrasiden ziyade kişisel 
menfaat çığırtkanlığı yapanlar FETÖ’cüleri 
sevindirmeye devam ediyor! 

15 Temmuz’da FETÖ/PDY’nin hede-
findeki adam gibi Vali Yakup Canbolat’a 
karşı halkı kışkırtarak istifaya çağırtmaktan 
dahi çekinmeyenler yine gafillik içinde. 

“15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’na 
sansür uygulandı” demek Konya’ya karşı 
büyük gafilliktir.  

İşleri güçleri FETÖ’cüler gibi fitne-fesat, 
şarlatanlık, karaktersizlik olanlar Konya ile 
devletimizin arasını açamayacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 
Temmuz’da Konya’da yaşananları çok iyi 
biliyor... Coşkuyu da, şirretliği de!... 

ERDOĞAN’DAN ANLAMLI ZİYARET!

hayhan@konyayenigun.com
HASAN AYHAN

BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan ve resmi ilan statüsündeki ilanlar için uygulanan “eşik 
değerler” sistemine benzer bir sistemin, İcra ve İflas Kanununda taşınır/taşınmazların açık artırma satış ilanlarında da kullanılmasını önerdi

Adalet Bakanlığı’na BİK’ten öneri
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü 
Yakup Karaca, Yönetim Kurulu Üye-
si ve Anadolu Gazete Sahipleri Tem-
silcisi Mustafa Arslan ile BİK Genel 
Müdür Yardımcısı Cem Elçin’den 
oluşan heyeti kabul etti. Adalet Ba-
kanlığı’nda gerçekleşen kabulde, 
ağırlıklı olarak 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanunu kapsamında açık artır-
ma yoluyla satışa çıkarılan taşınır ve 
taşınmazların, gazeteler aracılığıyla 
ilanen duyurulmasına ilişkin ülke ge-
nelindeki icra müdürlükleri arasında 
uygulama birliğinin sağlanması ko-
nusu ele alındı. BİK Genel Müdü-
rü Yakup Karaca, Kanunun 114 ve 
126’ncı maddesi uyarınca taşınır/ta-
şınmazların gazete yoluyla ilan edi-
lip edilmeyeceği, ilanın yerel gazete 
veya yurt genelinde dağıtılan ve tira-
jı 50 bin adedin üzerindeki gazetede 
yayımlatılıp yayımlatılmayacağı gibi 
hususların icra müdürlüklerinin tak-
dir yetkisinde bulunmasının hem ga-
zeteler hem de gerçek kişiler aleyhi-
ne sonuçlar doğurduğunu ifade etti. 
İcra müdürlüklerinde konuya ilişkin 
alınan kararlar incelendiğinde uygu-
lama birliği olmadığının görüldüğü-
nü belirten Karaca, 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu’nda yer alan ve resmi 

ilan statüsündeki ilanlar için uygu-
lanan “eşik değerler” sisteminin bir 
benzerinin, taşınır/taşınmazların açık 
artırma satış ilanlarında da uygulan-

masının sorunu çözebileceğini dü-
şündüklerini vurguladı. 2004 sayılı 
İcra ve İflas Kanunu’nun 114’üncü 
maddesinde değişiklik yapılmasını 

öneren teklif taslağını Adalet Baka-
nı Abdülhamit Gül’e sunan Genel 
Müdür Karaca, daha sonra Kurum 
çalışmaları hakkında da kısa bilgi 

verdi. Bakan Gül, konuyla yakından 
ilgileneceğini ve söz konusu teklifi 
değerlendireceğini söyledi. BİK he-
yeti, kabulün ardından Adalet Ba-

kanlığı Bakan Yardımcısı Bilal Uçar 
ile Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk 
Aydıner’i ayrı ayrı ziyaret ederek, 
söz konusu değişiklik teklifine iliş-
kin bilgi vererek destek istedi. Uçar 
ve Aydıner görüşmede, İcra ve İflas 
Kanunu’na ilişkin kanun taslağı ça-
lışmalarının en kısa sürede tamam-
lanacağını ifade etti
MADDE DEĞİŞİKLİĞİ NEYİ ÖNGÖRÜ-

YOR?
Basın İlan Kurumu tarafından 

hazırlanan İcra ve İflas Kanunu’nun 
114’üncü maddesine ilişkin değişik 
teklifi; toplam muhammen bedeli 15 
bin Türk Lirası’na kadar olan satışlar 
için gazete ile ilan yapılıp yapılma-
yacağına ilişkin kararı alakadarların 
menfaatleri dikkate alınacak şekilde 
icra müdürlüklerine bırakılmasını, 
muhammen bedeli 15 bin Türk Li-
rası ile 125 bin Türk Lirası arasında 
olan ilanların satışının yapılacağı yer-
deki yerel gazetede, yoksa il sınırları 
içindeki bir başka yayın yerindeki ga-
zetede; muhammen bedeli 125 bin 
Türk Lirasının üzerindeki satış ilan-
larının ise yurt genelinde dağıtılan ve 
günlük fiili satışı 50 bin adedin üze-
rinde olan gazetede yayımlatılmasını 
öngörüyor.
n HABER MERKEZİ 

BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, 
BİK Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü ziyaret etti.

Taşpınar Tarım’a, Bakan’dan ziyaret 
Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref 
Fakıbaba, Tarım Paydaşları 
İstişare Toplantısı’na katıl-
mak üzere geldiği Konya’da 
sektör ziyaretlerinin ilkini 
Taşpınar Tarım’a gerçekleş-
tirdi. Bakan Fakıbaba ve be-
raberindeki heyete tohumcu-
luk sektörü ve fabrika işleyişi 
hakkında bilgiyi firma sahibi 
Ziraat Mühendisi Özkan Taş-
pınar verdi.

Islahçı bir kuruluş olarak 
çok sayıda tohum çeşidiyle 
ilgili ıslah çalışmalarını yürüt-
mekte olan Taşpınar Tarım’ın 
tohum tesisini gezen Fakıba-
ba gördüklerinden etkilen-
diğini belirterek, Konya’nın 
tohum üretimde lider bir il 
olduğunu söyledi. Bakan Fa-
kıbaba firma ziyaretinden çok 
memnun kaldığını, tohumcu-
luk sektörü ve ülkemiz adına 
gurur duyduğunu söyledi. 
Ayrıca firmanın modern tek-
noloji ve makine kapasitesi ile 
ülkemizdeki birçok firmaya 
örnek olması gerektiğini, yerli 

tohumlarımızı korumak ve ıs-
lahlarını gerçekleştirebilmek 
için böyle firmalara ihtiyacı-
mızın olduğunu dile getirdi. 
Ziyaret esnasında tohum ele-
me, ilaçlama ve paketleme 
bölümlerini yakından incele-
yen Bakan, firmanın geliştirip 
ürettiği tohumlar çeşitleri ve 
AR-GE çalışmaları hakkında 
daha detaylı bilgi aldı.

Bakan Fakıbaba’nın to-
humculuğa verdiği önemden 
son derece memnun oldukla-
rını belirten Özkan Taşpınar;  
buğday, arpa, kuru fasulye, 
taze fasulye, soya fasulyesi, 
yem bezelyesi, yonca üre-
timlerini ve eleme paketleme 
işlemlerini kendi tesislerinde 
gerçekleştirdiklerini söyle-
yerek, Bakanlığın desteği ile 
Türk Tohumculuğunu dün-
yaya taşıyacaklarının altını 
çizdi. 

Ziyaret Bakan Fakıba-
ba’nın Özkan Taşpınar’a teb-
rik ve teşekkürleri ile sona 
erdi.
n HABER MERKEZİ 

Taşpınar Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, üretim noktasında Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’ya bilgi verdi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Konya’da yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırımların toplu açılışını yapacak. Konya Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlandı

Konya ‘Reis’i karşılamaya hazır!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-

nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
bugün Konya’da olacak. Cumhur-
başkanı Erdoğan, Belediye yatırım-
ları ve Bakanlık yatırımlarını içeren 
toplu açılış törenine katılacak. Saat 
13:30’da Mevlana Meydanı’n-
da başlaması beklenen program 
kapsamında, Cumhurbaşkanı Er-
doğan’a Sağlık Bakanı Ahmet De-
mircan başta olmak üzere bazı ba-
kanların da eşlik etmesi bekleniyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana 
Meydanı’nda yapılacak toplu açılış 
töreninde vatandaşlara hitap ede-
cek. Son aylarda Konya’da yaşanan 
bazı olumsuz olaylar ve AK Parti İl 
Başkanlığı’nda yaşanan değişikliğin 
ardından Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın Konya’ya gelmesi ve burada 
vereceği mesajların önemli olduğu 
değerlendiriliyor. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan Mevlana Meydanı’nda 
yapılacak toplu açılışın ardından, 
Selçuklu Belediyesi’nin önemli ya-
tırımlarından biri olan Selçuklu 
Kongre Merkezi’nin de açılışını yap-
ması bekleniyor. Açılışın ardından 
burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
da katılacağı İl Danışma Meclisi de 
gerçekleştirilecek. Ayrıca Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın akşam saatle-
rinde de AK Parti Konya Milletvekili 
Hüsnüye Erdoğan’ın oğlunun düğü-
nüne katılması bekleniyor. 

1,5 MİLYAR LİRALIK 
YATIRIM AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Konya ziyareti kapsamında Beledi-
yeler ve çeşitli bakanlıkların Kon-
ya’da tamamlanana toplam değeri 
yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırımla-
rın toplu açılışı yapılacak. Yatırım-
lar içerisinde Büyükşehir Belediye-

si’nin 513 milyon lira tutarındaki 
Yeni Büyükşehir Yasası çerçevesin-
de tamamlamış olduğu su, kanali-
zasyon, mahalle yolu, prestij cadde 
yatırımları ile Selçuklu bölgesinde 
tamamlamış olduğu Ecdat Bahçesi 
– Kalehan yatırımının açılışı yapıla-
cak. Ayrıca Selçuklu Belediyesi’nin 
marka yatırımlarından biri olarak 

Konya’ya kazandırdığı ve kültürel 
anlamda önemli projelere ev sahip-
liği yapacak kapasiteye sahip olan 
Selçuklu Kültür Merkezi’nin de açı-
lışı gerçekleştirilecek. 

KONYA’DA ÖNEMLİ MESAJLAR 
VERMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Konya sevgisi biliniyor. Konya’yı 

sevdiğini her defasında dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle 
bu sevgisini göstermek amacıyla 
seçim dönemlerinde final denilebi-
lecek önemli mitingleri de Konya’da 
yaptı. 15 Temmuz’un ardından da 
Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Konya sevgisini bu ziyareti 
ile de göstermişti. Ülke genelinde 
her seçimde rekor oy oranlarıyla 
AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ı destekleyen Konya’nın da, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her za-
man sahip çıkan bir şehir olduğunu 
gösteriyor. 

Tüm bunların yanında, Kon-
ya’nın son aylarda çeşitli tartışmala-
rın içerisine çekilmek istenmesiyle, 
Konya üzerinde bazı olumsuz du-
rumlar ortaya konmaya çalışılmıştı. 
Bunun yanında, geçtiğimiz hafta AK 
Parti İl Başkanlığı’nda gelen istifa-
nın ardından yeni İl Başkanı olarak 
Hasan Angı’nın da atanmasıyla, AK 
Parti’nin Konya’da önemli bir reviz-
yona gireceğinin habercisi olarak 
yorumlandı. Yaşanan bu gelişmeler 
nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın hem Konyalılara hem de ka-
tılacağı İl Danışma Meclisi toplantı-
sında AK Parti teşkilatlarına önemli 
mesajlar vermesi bekleniyor. 

KONYA CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’A HAZIRLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

Konya ziyareti nedeniyle günler 
önce hazırlıklar başlamıştı. Dün 
bu hazırlıkların tamamlanması için 
son gün olması nedeniyle şehirde 
hummalı çalışmalar yapıldı. Mevla-
na Meydanı’nda yapılacak program 
nedeniyle Meydan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan için hazırlandı. Mevlana 
Caddesi boydan boya AK Parti bay-
rakları ile süslendi. Alanda alınacak 
güvenlik önlemleri de 1 gün önce-
sinden alınmaya başlandı. 

Dün emniyet yetkilileri Mevla-
na Meydanı’nda incelemeler yaptı, 
alanın güvenliğinin sağlanması için 
bariyerler hazırlandı. 
GEÇİŞ GÜZERGAHLARI TEMİZLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Konya Havalimanı’ndan Mevlana 
Meydanı’na gidecek olan geçiş gü-
zergahı boyunca şehirde hazırlıklar 
yapıldı. 

Bu çerçevede yine Ankara Yolu 
üzerinde kavşaklara ve yol boyunca 
AK Parti bayrakları asıldı. 

Ayrıca Büyükşehir Belediye-
si, Karatay Belediyesi ve Selçuklu 
Belediyesi ekipleri de kendi görev 
alanları içerisinde olan bu geçiş gü-
zergahı bölgesinde çalışmalar yaptı. 
Ekipler, refüjleri, kaldırımları titiz-
likle temizleyerek Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Konya ziyaretine hazır 
hale getirdi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Belediye yatırımları ve Bakanlık yatırımlarını içeren toplu açılış törenine katılacak.

Çevik: Su yoksa hayat yoktur

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Gıda Topluluğunun düzenle-
miş olduğu Un Fabrikalarında Yüksek 
Teknoloji Kullanımı ve Kalifiye Ele-
man konulu konferans Konya Tica-
ret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik’in 
katılımıyla NEÜ Mimarlık ve Mühen-
dislik Fakültesi konferans salonunda 
gerçekleşti. Konuşmasına Konya Ti-
caret Borsası hakkında bilgi vererek 
başlayan Çevik, Dünya, Türkiye ve 
Konyaun sektörünün durumunu an-
lattı. Çevik, “Enerjiniz, petrolünüz ola-
bilir ancak gelecek nesillere gıda gü-
venilirliği içerisinde bir gıda üretimi 

programı çıkarmak bunlardan daha 
önemlidir. Bu açıdan tarımsal üretim 
ve bu üretimin katma değer katılarak 
satılması gereklidir. Bunu sağlayacak 
olanlar ise sağlam bir sistem içerin-
deki yetişmiş kalifiye personeldir. 
Hammaddeyi tanıyan, iş akışına ha-
kim, dünya ile entegre olarak bilgiliye 
ulaşabilen, aldığı teorik eğitimi pratik 
ile taçlandıran faydalı elemanlara her 
zaman ihtiyaç duyulacaktır. Nitekim 
önümüzdeki yıllarda bu özelliklere 
sahip elemanlara ihtiyacın daha da 
artacağı konuşulmaktadır. Kendini iyi 
yetiştirmiş kişiler her zaman piyasada 

yüksek maaşla iş bulabiliyor, iş kura-
biliyor. Bu açıdan Borsamız, Sanayi 
Odamız, Ticaret Odamız, Türkiye 
Un Sanayicileri Federasyonu ve Orta 
Anadolu Un Sanayicileri Deneği ile 
Necmettin Erbakan Üniversitesi bün-
yesinde kurulan Değirmencilik Bölü-
müne desteğimiz sürecektir” dedi.

Çevik şöyle devam etti: “Biz de 
bunun için çalışmalar yürütüyoruz. 
İnşallah Konya olarak birinci önceli-
ğimiz gıdanın üretiminde Türkiye’nin 
kalbi olmak. Bu anlamda su kaynak-
ları da önemli. Bir yerde su yoksa ha-
yat yoktur. İç Anadolu, Orta Anadolu  

üretime devam edemezse anayurdun 
direği yıkılır. Üniversitemizde hocala-
rımızın da bu anlamda araştırmalar 
yaptığını, bilimsel çalışmalar yürüt-
tüklerini biliyorum. Bizler de üreti-
mimizi artırmak için çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.” Konferans sektör 
hakkında öğrencilerle interaktif ko-
nuşmalarla sona erdi. Program NEÜ 
Rektör Yardımcısı Profesör Doktor 
Tahir Yüksek’in Konya Ticaret Bor-
sası Başkanı Hüseyin Çevik’e hediye 
takdimi, ve hatıra fotoğrafı çekimiyle 
son buldu.
n HABER MERKEZİ 

KTB Başkanı Hüseyin Çevik, Un Fabrikalarında Yüksek Teknoloji Kullanımı ve Kalifiye Eleman konulu konferans verdi. 

Sorgun: Milletin adamı
milletle buluşacak

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın Konya’ya gelişiyle 
ilgili açıklama yaptı. Konya’nın 
tarihi günlerden birine daha 
hazırlandığını ifade eden Ge-
nel Başkan Yardımcısı Sorgun 
Konyalıları Mevlana Mey-
danı’na davet etti. Sorgun 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Konya ziyareti il-
gili olarak yaptığı açıklamada 
şunları söyledi, “Genel Baş-
kanımız, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan bugün 
Saat 13:30’da  toplu açılış tö-
reninde hemşerilerimizle bir 
araya gelecektir. Liderimiz ne za-
man Konya’ya gelse Konyalılar hep 
bağrına basmıştır.  Her  gelişinde  
coşkulu bir kalabalık meydanları 
doldurmuş ve her gelişinde tarihi 
günlerden bir gün yaşanmıştır. Bu-
gün  milletin adamı milletle buluşa-
cak ve Mevlana Meydan’ı yine tarihi 
bir güne şahitlik edecektir. Konya 
tarih boyunca millete hizmet eden, 
milli ve manevi değerlerine sahip 
çıkan  kim varsa hep kale gibi arka-
sında durmuştur.  Bütün şer güçle-
rin saldırdığı, dünya mazlumlarının 
umudu Recep Tayyip Erdoğan’a da 
15 yıldır sahip çıkmış  ve kale gibi 

arkasında  durmaktadır. Bugüne 
kadar Konya Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı hiç mahcup etmemiştir. Aynı 
şekilde  Recep Tayyip Erdoğan’da 
Konya’yı hiç mahcup etmemiştir.  
Konya’ya her zaman  alnı ak başı 
dik olarak gelen liderimiz en güzel 
şekilde karşılanıp en güzel şekil-
de uğurlanmıştır. Konya’ya büyük 
önem veren ve ne zaman Kon-
ya’dan bir davet gelse geri çevir-
meyen Cumhurbaşkanımız bir kez 
daha şehrimize teşrif ediyor. Bu ve-
sile ile bugün Saat 13:30’da bütün 
hemşerilerimizi Mevlana Meyda-
nı’na bekliyoruz.”  n HABER MERKEZİ
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AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk; “Şucu 
bucu değil herkesin Karaman’cı olmasına ihtiyacımız 

var. Adamcılığımız Karaman adına olmalı” dedi 

‘Karaman’ı hep birlikte
ayağa kaldırmalıyız’

Karaman 2’nci Tarım Hayvancılık 
ve Gıda Fuarı’nın açılışında konuşan 
AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Baş-
kanı Recep Konuk, Karaman’ın gele-
ceğiyle ilgili devasa projelerin yürütül-
düğünü ifade ederek, “Karaman’ın bu 
ülkeye yük olmaktan ziyade yükünü 
alan yıldız bir şehir olması için hep bir-
likte çalışıyoruz. Göstermelik işlerden 
uzak, devam eden projelerle Karaman’ı 
geleceğe hazırlıyoruz. Şucu bucu değil 
herkesin Karaman’cı olmasına ihtiyacı-
mız var. Adamcılığımız Karaman adına 
olmalı. Bu samimiyeti ortaya koyarsak 
Karaman’ı hep birlikte ayağa kaldırır, 
tarihteki ihtişamlı konumuna kavuştu-
ruruz” dedi. 

 AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Ko-
misyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk, Karaman 
Valiliği, Karaman Ziraat Odası ve Kara-
man Belediyesi’nce de desteklenen ve 
bu yıl 2’ncisi düzenlenen Karaman Ta-
rım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın açı-
lışına katıldı. Karaman Fuar ve Kongre 
Merkezi’ndeki açılışta yaptığı konuş-
mada önemli mesajlar veren Recep 
Konuk, göstermelik işlerden uzak yü-
rütülen projelerle Karaman’ı geleceğe 
hazırladıklarını söyledi.

KARAMAN’DA DEVASA PROJELER
 YÜRÜTÜLÜYOR

Karaman’da devam eden yatırım-
lardan bahseden Recep Konuk, “Şunu 
açık olarak ifade etmeliyim ki Karaman 
yarınlara hazırlanıyor. Karaman’ın bir 
kere ulaşım alt yapısında çok büyük 
mesafeler alındı. Karaman Bucakkış-
la üzerinden Ermenek ve Alanya’ya 
ulaşacak olan yolda çalışmalar devam 
ediyor. Yine bizi denizlerle birleştire-
cek limana ulaştıracak olan Sertavul 
yolundaki çalışmalarda devam ediyor. 
Bir diğer karayolu çalışması olan Ay-
rancı ilçemizden Erdemli’ye ulaşaca-
ğımız yolda da çalışmalar tüm hızıyla 
sürüyor. Yine Karaman’ı Ayrancı-Ereğli 
üzerinden Çukurova hattına bağlaya-
cak olan karayolumuz tamamlanmak 
üzere. Kılbasan Karapınar yolunda da 
aynı şekilde çalışmalar aralıksız de-
vam ediyor. Demiryolu taşımacılığı ile 
ilgili de hızlı tren hattıyla yüksek hızlı 
trenlerin taşıyamayacağı yük taşımacı-
lığını da yapacağız. Karaman Ulukışla 
Yenice üzerinden Mersin’e ulaşacak 
olan demiryolu hattındaki çalışmalar da 
tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1,2 
Milyar TL’ye ihale edilen Karaman-Ulu-
kışla arası hatla biz Karaman’daki yükü 
yaklaşık 1.5 saatlik zaman dilimi içeri-
sinde en ucuz maliyetle limana ulaş-
tırmış olacağız. Bu sayede Karaman’a 
müthiş bir performans kazandıracağız. 
Bu Karaman’ın gelecekte daha da bü-
yümesine katkı verecek. Tabi yük taşı-
macılığının yanı sıra yolcu taşımacılığı 
ile ilgili yapılan diğer çalışmalar ile de 
Karamanlı hemşehrilerimizi Konya, 
Ankara, İstanbul gibi birçok şehre de 
taşıyacağız. Bunlar iddia edilenler değil 
bilfiil yapılan çalışmalar şov değil. 

 HAVAALANI DÜNYA İLE
 ENTEGRASYONUMUZU HIZLANDIRACAK

Biliyorsunuz Karaman’ın bir iddiası 
var. Bir başkent nasıl her daim bir baş-
kent ise Karaman’ın tarihteki ihtişamlı 
yapısına bir başkent olması noktasında-
ki iddiasını sürdürecekse dünya ile en-
tegrasyona ihtiyacı vardır. İşte bununla 
ilgili de Karaman Havaalanı ihalesini 10 
Ekim 2017 de yaptık. Bu havaalanı ile 
ne yapacağız? Hem charter hatlarıyla 
dünyaya kıymetli ürünlerimizi transfer 
edeceğiz hem de dünyanın bir çok ye-
rini Karaman ile daha hızlı irtibatlı hale 

getireceğiz. İşte Karaman’ın havayolu 
demiryolu ve karayolu ile ilgili çalış-
maları tüm hızıyla devam ediyor. Kara-
man’ın alt yapısı güçlüyse dünya ile de 
entegrasyonu hızlanması gerekir” dedi.
SEBRBEST BÖLGE, GIDA SEKTÖRÜNÜN 

BİR ÜST LİGE TAŞINMASINA
 KATKI VERECEK

Karaman’da Serbest Bölge kurul-
masının özellikle güçlü gıda sektörü-
nün bir üst lige taşınmasında olmazsa 
olmazları arasında yer aldığını belirten 
AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Baş-
kanı Recep Konuk, “Karaman Serbest 
Bölge ile ilgili çalışmalarımızda önem-
li mesafe aldık. İnşallah önümüzdeki 
günlerde Bakanlar Kurulu’na sunula-
cak ve Karaman Serbest Bölge’ye de 
kavuşmuş olacak. Serbest Bölge’de 
sanayicimiz hem dünyadan yenilikler 
transfer edecek hem de finansman te-
min edecek. Serbest Bölge büyüdüğü 
zaman onun işleyeceği ürünlerin ham-
maddesi üreticiyle gelişmiş olacak. İşte 
Serbest Bölge’nin daha geniş bölgeyi 
içine alması ve ivme kazanmasını sağ-
layacak oradaki sirkülasyonu hızlandı-
racak önemli bir çalışma olan Lojistik 
Merkezi ihalesini de 03 Ekim 2017 tari-
hinde yaptık. Serbest Bölge’yi ve Lojis-
tik Merkezi’ni bu ulaşım ağlarına ilave 
edince şehirde dinamizm ve büyüme 
gerçekleşecek. İşte o zaman yıldız şe-
hir olabiliriz. Yoksa oturduğumuz yer-
den laf üreterek büyüyemeyiz. Şundan 
emin olun Karaman çok büyüyecek. 
Karaman sadece sanayide büyümeye-
cek. Turizmde, kültürde, eğitimde sağ-
lıkta birçok alanda büyümesini sürdü-
recek” dedi.

KARAMAN’DA TARIMIN GELECEK 
ALT YAPISI DA HAZIRLANIYOR

Tarım ve sulama alanında yapılan 
çalışmalara da değinen Recep Konuk, 
“Türkiye bugün dünyadaki 13’üncü 
büyük tarım arazisine sahip bir ülke. 
2050 yılında dünya nüfusu 9 Milyarı 
geçecek. Dünyanın bugünkü tüketti-
ğinden yaklaşık yüzde 50 daha fazla-
sına ihtiyacı var. Bunun için üretime 
ihtiyaç var. Üretmemiz lazım. Üretmek 
için de en iyi noktadayız. Bugün dünya-
daki 12 Bin endemik çeşidin yaklaşık 4 
Bin çeşidi bizim ülkemizde. Yani tarım 
yapılacaksa en iyi coğrafya bizde. Bu-
gün dünyanın 7’nci, Avrupa’nın 1’inci 
büyük tarım ekonomisine sahibiz. 2023 
vizyonumuzdaki hedefimiz ise 5’inci 
büyük tarım ekonomisine sahip olmak

Susuz üretmek mümkün değil. Su 
yoksa tarım yapmak da mümkün de-
ğil. Özellikle üreticilerimiz için sulama 
konusundaki çalışmalarımızda devam 
ediyor. Ermenek Çayı’nın, Manavgat 
Suyunun, Akçay’ın Suyunun bölgeyle 
buluşmasıyla ilgili önemli projeler yü-
rütülüyor. Bunlar sıradan işler değil. 
Bunlar Karaman’ı yarına hazırlamanın 
çalışmalarıdır. Belki bu işler üç beş yıl 
içerisinde olmayacak on yıl içerisinde 
olacak ama on yıl dediğimiz çok çabuk 
geçiyor. Belki bizim yeraltı sularımız on 
yıl da ancak yetişecek. İnşallah bu pro-
jelerle de ovanın sulanmasını sağlaya-
cağız. 

Ayrancı Barajı’ndaki kapalı devre 
sulama projesiyle ilgili çalışmalar da de-
vam ediyor. Sulanabilir yaklaşık 4.500 
hektarlık alanın 10.000 hektara yüksel-
tilerek kapalı devreye dönüştürülmesi 
sağlanacak. Yine Karaman genelindeki 
sulamalarla ilgili gölet çalışmalarının da 
devam ettiğinin bilinmesini isterim. Bu 
çalışmalarla Karaman tarımının gelece-
ğinin de alt yapısını hazırlıyoruz” şek-
linde konuştu.  
n HABER MERKEZİ 

İnsan vücudunu ve sağlığını etkileyen en önemli nedenlerden olan mevsim geçişleri. 
Ani değişen hava sıcaklıları hastalıklara da zemin hazırlıyor. Uzmanlar mevsim geçişleri konusunda vatandaşları uyarıyor

Mevsim geçişlerinde 
hastalıklara dikkat!

Mevsim geçişlerinde yaşanan ani sıcaklık 
değişimleri, vücudun savunma mekanizma-
sını zayıflatabiliyor.  Mevsim geçişlerini rahat 
atlatabilmek için bazı önlemler alınabileceğini 
söyleyen Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit 
Karaca ve Özel Büyükşehir Hastanesi Dahiliye 
Uzmanı Dr. Mustafa Karabulut  vatandaşlara 
mevsim geçişlerinde dikkatli olması konusun-
da uyarılarda bulundu. 

Sonbahar-kış aylarında vücudun direncinin 
düşmesi sonucu gribal salgınlara daha sık rast-
lanıyor. Grip virüsleri insanları etkilemesinin 
yanı sıra özellikle kronik hastalığı olan kişiler 
için risk oluşturuyor. Uzmanlar kronik hastalığı 
olan kişilerin mevsim değişikliklerine çok dik-
kat etmeleri gerekir.

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Ka-
raca gazetemize yaptığı açıklamada, “İnsan 
sağlığı bir takım şartların dengede olmasıyla 
süreklilik arz eden bir husus.  Bu şartlar bes-
lenme alışkanlıkları, spor, egzersiz alışkanlıkları 
ve giyim gibi kişinin kendi alışkanlıkları olduğu 
gibi çevresel bir takım faktörlerde insan sağlı-
ğını etkiliyor. Bundan dolayı mevsim geçişleri 
dikkat edilmesi gereken zamanlar arasında.  
Yaz mevsiminde kış mevsime geçerken gün-
düz ile akşam arasında yaşanan hava farklılığı. 
Bu değişkenlik yaz modunda devam eden bir 
insan için kılık kıyafet anlamında kış şartlarında 
karşılaştığı zaman vücut direncinde düşme ve 
hastalıklara maruz kalmayı doğurabiliyor. Kro-
nik hastalığı ve sindirim sistemi olan hastaları-
mız bu dönemde mutlaka kendilerini koruma-
ları gerekiyor.  Bu dönemlerde sabah işe giden 
vatandaşlarımız yaz gibi çıkıyorsa bile yanında 
şemsiye gibi, mont gibi eşyaların yanında bu-
lundurmaları gerekiyor.  C vitamini bu dönem-
de vatandaşlarımızın artırılmasını istiyoruz. 
Belli risk grubunda olan vatandaşlarımıza grip 
aşısını tavsiye ediyoruz” dedi. 
MEVSİM GEÇİŞLERİ RUHSAL DENGEMİZDE DE 

DEĞİŞİMLERE NEDEN OLUYOR
Özel Büyükşehir Hastanesi Dahiliye Uz-

manı Dr. Mustafa Karabulut, mevsim geçiş-
leri ruhsal dengemizde de değişimlere neden 
olduğunu belirterek, “Mevsim geçişlerinde 
gün içerisinde yaşanan ısı değişikliği ile birlik-
te vücuttaki savunma sistemi de dengesi bo-
zuluyor. Buna bağlı olarak vatandaşlarımızda 
bu dönemlerde gribal enfeksiyonlarda artış ya-
şanıyor.  Özellikle mevsim geçişlerinde gribal 
enfeksiyonlar başta olmak üzere oluşabilecek 
hastalıklara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle 
bu dönemde vatandaşlarımız vücudun savun-
masına yönelik takviyeler yapması lazım.  Sebze 
ve meyveleri bu dönemde bol tüketmek gere-
kiyor. Yine bu dönemde ağır ve yağlı yiyecek-
lerden kaçınmak gerekiyor. Yediğimiz sebze ve 
meyveleri mutlaka yıkamamız lazım. Özellikle 
kronik hastalar başta olmak üzere çocukların 
bu dönemde daha dikkatli olmaları gerekiyor. 

Günlük yaşamın akışı kadar 
vücudun bu duruma uyum 
sağlaması da mevsimlere 
bağlı. Bazı vatandaşlarımız 
bu durumdan etkilenmezken 
bazıları ise psikolojik ve fiz-
yolojik sorunlar yaşayabiliyor. 
Mutlaka mevsim geçişlerinde 
oksijen alınmalı dışarı çıkılıp 
hareket yapılmalı. Bol su içil-
meli, sigara ve alkolden uzak 
durulmalıdır. Strese sebep 
olan durumlardan kaçınılma-
lıdır. Düzenli spor yapmak da 
bağışıklık sistemini güçlendi-
rir” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

 Konya Tabip Odası Başkanı 
Dr. Seyit Karaca

Özel Büyükşehir Hastanesi 
Dahiliye Uzmanı 

Dr. Mustafa Karabulut 

Sonbahar-kış aylarında vücudun 
direncinin düşmesi sonucu gribal 
salgınlara daha sık rastlanıyor. 
Grip virüsleri insanları etkilem-
esinin yanı sıra özellikle kronik 
hastalığı olan kişiler için risk 

oluşturuyor.
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Seydişehir Ziraat Odası Başkanı, 
2005 yılında kardeşini öldürdükten 
sonra cezaevine giren ve yaklaşık 1 
yıl önce hapisten çıkan şahsı vura-
rak öldürdükten sonra jandarmaya 
teslim oldu. 

Olay, saat 01.00 sıralarında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Seydişehir Ziraat Odası Baş-

kanı Ahmet Ü., 2005 yılında karde-
şini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 
ve yaklaşık bir yıl önce cezaevinden 
tahliye olan Mehmet Emin Kaya’yı 
Merkez Camisi önünde tabancayla 
vurdu. Ahmet Ü., olay sonrası cep 
telefonu ile yetkilileri arayarak ha-
ber verirken, jandarmaya giderek 
teslim oldu. Olay yerine sevk edilen 

sağlık ekipleri Mehmet Emin Ka-
ya’nın hayatını kaybettiğini tespit 
ederken, jandarma ekipleri geniş 
güvenlik önlemi aldı.

Cumhuriyet savcısının olay ye-
rinde yaptığı incelemenin ardından 
Mehmet Emin Kaya’nın cansız be-
deni otopsi yapılmak üzere Seydi-
şehir Devlet Hastanesi morguna 

kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Ahmet 
Ü.’nün jandarmadaki işlemlerinin 
ardından Ahmet Ü., adliyeye sevk 
edildi.  Jandarmadaki işlemleri ta-
mamlanan Ahmet Ü., Seydişehir 
Devlet Hastanesindeki sağlık kont-
rolünün ardından adliyeye sevk 
edildi.
n İHA

Gözaltına alınan muvazzaf 
askerlerin sayısı 52 oldu

Konya merkezli 31 ilde, Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması (FETÖ/PDY) soruştur-
ması kapsamında gözaltına alınan 
muvazzaf askerlerin sayısı 52’ye 
yükseldi. 

Konya Cumhuriyet Başsav-
cılığınca yürütülen soruşturma 
kapsamında daha önce yakalanan 
“mahrem imamlar”ın ifadeleri doğ-
rultusunda haklarında gözaltı ka-
rarı çıkarılan 70 muvazzaf askerin 
yakalanmasına yönelik çalışmalar 
sürüyor.  İl Emniyet Müdürlüğü Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla Müca-
dele Şubesi ekiplerince 6 şüphelinin 
daha yakalanmasıyla gözaltı sayı-
sı 52’ye yükseldi. 

Konya’ya getirilen şüpheliler, 
hastanede sağlık kontrolünden ge-
çirildikten sonra ifadeleri alınmak 
üzere emniyete götürüldü. 

Haklarında gözaltı kararı bulu-
nan 18 zanlının yakalanması için 
çalışmalar devam ediyor. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca yürütülen soruşturma kap-
samında, daha önce yakalanan 
“mahrem imamlar”ın ifadeleri doğ-
rultusunda, TSK içine yerleştirilmiş 
kripto örgüt üyelerine yönelik 46’sı 
subay, 20’si astsubay ve 4’ü uzman 
erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında 
yakalama kararı çıkarılmış, şüpheli-
lerden 46’sı dün yakalanmıştı.
n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli üretim silah kullanımı açıklamasının ardından TSK, MPT-76’nın dağıtımına hız 
verdi, yerli üretim milli piyade tüfeği öncelikli olarak terörle mücadele eden komando birliklerine dağıtıldı

Milli tüfekler, komando
birliklerine dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yerli üretim silah kulla-
nımı çağrısının ardından Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK), yerli üretim MPT-
76’nın dağıtımına hız verdi. Bu kap-
samda, yerli üretim milli piyade tüfe-
ği MPT-76’nın komando birliklerinin 
büyük bölümüne dağıtımı yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye 
göre, yerli üretim MPT-76 öncelikli 
olarak komando birliklerine dağıtıldı. 
TSK tarafından yerli üretimi yapılan 
tüfeklerin 2 binden fazlası komando-
larca kullanıldı.

Birlikler, yeni silahları, aralarında 
terörle mücadele operasyonları ol-
mak üzere önemli görevlerde kullan-
maya başladı.

KORUMA EKİPLERİNİN DE 
ENVANTERİNDE

Makina ve Kimya Endüstrisi Ku-
rumu (MKEK) tarafından üretilen 
MPT-76 tüfekleri, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldı-

rım’ın koruma ekibinin de envante-
rine girdi.

Cumhurbaşkanlığı ekibi ayrıca 
milli piyade tüfeği üretimi projesinin 
devamı olarak nitelendirilen MPT-55 
tüfeği de koruma ve operasyon silahı 
olarak kullanmaya başlamıştı.

MKEK, TSK ve emniyet güçleri-

nin talepleri doğrultusunda, özellikle 
komando birliklerinde kullanılmak 
amacıyla yeni nesil 5,56x45 mm ka-
libre özgün piyade tüfeğinin tasarım 
çalışmalarına Temmuz 2015’te baş-
ladı.

MPT-55, TSK’nın ihtiyacı üze-
rine muharebe ortamında, gece ve 

gündüz, her türlü arazi ve hava şart-
larında kullanılan, “gaz piston hare-
ketli, döner başlı kilitlemeli sistem” 
ile çalışan bir tüfek olarak geliştirildi. 
MKEK’in öz kaynaklarıyla Türk mü-
hendis ve işçileri tarafından tasar-
lanan ve üretilen, tüm sınai ve fikri 
mülkiyeti kuruma ait tüfek, özellikle 
meskun mahal çatışmalarında, ko-
mando birliklerinde kullanılabilecek 
etkili yeni nesil piyade tüfeği olarak 
şekillendirildi.

GELİŞMİŞ TEKNİK 
ÖZELLİKLERE SAHİP

MPT-76, 4,1 kilogram ağırlığında 
gövde yapısıyla 600 metreye kadar 
etkili bir menzile sahip. Azami men-
zili bin 200 metre, 12 bin atıma ka-
dar namlu ömrüne sahip olan MPT-
76, 7,62 çapında mermi kullanıyor. 
Tüfeğin en dikkati çeken özellikleri 
arasında dakikada 650 atış hızına sa-
hip olması öne çıkıyor.
n AA

Kardeşini öldüren şahsı vurarak öldürdü!

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 
atanan İrfan Ceylan görevine başladı. Konya 
Trafik Tescil Müdürlüğünden Ereğli İlçe 
Müdürlüğüne atanan İrfan Ceylan görevi-
ne başladı. aslen Elazığlı olan İrfan Ceylan, 
görevinde yaklaşık 34 yılı geride bıraktığını 
söyledi. Ereğli’nin bir çok ilden büyük oldu-
ğunu ve bu yüzden kendisi için büyük bir 
önem taşıdığını ifade eden Ceylan, “İlçemizin 
emniyeti ve huzuru için görevimizi layıkı ile 
yerine getireceğiz. Zamanla çalışmalarımızı 
oturtup daha güvenli bir Ereğli oluşturaca-
ğız” dedi. n İHA

Karapınar İlçe 
Emniyet Müdürlü-
ğü ekipleri, çiftçi-
leri yaşanabilecek 
hırsızlık olaylarına 
karşı uyarıyor. İlçe 
Emniyet Müdür-
lüğü Toplum Des-
tekli Polislik Büro 
Amirliği ekipleri, 
ilçede cadde ve 
sokaklarda olası hırsızlıklara karşı vatandaş-
ları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İlçe 
Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba, şunları 
kaydetti: “Yaklaşan kış mevsimi nedeniy-
le tarlalarını terk eden çiftçilerimizin damla-
ma sulama borularını ve trafolarını kapalı bir 
ortamda güvenilir bir yerde muhafaza altına 
almaları önemli. Bu şekilde maddi ve manevi 
zararların önüne geçilmesi muhakkaktır. 
Ayrıca şüpheli şahıslar 155 Polis İmdat tele-
fonuna ihbar edilmeli.” n AA

Müdür Ceylan 
görevine başladı

Emniyet hırsızlara
karşı uyarıyor

Hakkari’de şehit olan uzman çavuş Halim Ünal’ın an-
nesi Sebahat Ünal’a şehidin şehadet belgesi verildi. Akşehir 
Kaymakamı Mehmet Türk, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı 
ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, 
Akşehir Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir 

Belediye Başkanı Salih Akkaya ve İlçe Jandarma Komutanı 
Binbaşı Ali Uslu, şehit annesini evinde ziyaret ederek şehadet 
belgesini verdiler. 

Protokol daha sonra anne Ünal’la bir süre sohbet etti.
n AA

Şehidin annesine şehadet belgesi verildi

Birlikler, yeni silahları, aralarında terörle mücadele operasyonları 
olmak üzere önemli görevlerde kullanmaya başladı.
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En fazla bilimsel projeler Pakistan’dan!
Selçuk Üniversitesi 4. Ulus-

lararası Türkiye Pakistan Kimya 
Kongresi (4. International Türk Pak 
Conference On Chemical Sciences) 
başladı. Selçuk Üniversitesi Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’nden 
gerçekleşen kongreye Selçuk Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hüseyin Kara, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, 
Pakistan’dan Prof. Dr. Syed Tufail 
Hussain Shezari, Prof. Dr. Shaha-
buddin Memon, Gurbuz Comak, Mi-
chael W. George Martyn Poliakoff, 
Tasneem G. Kazi sanayi temsilcileri 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.150 ka-
tılımcının katıldığı konferansta 126 
poster, 65 sözlü sunum gerçekleş-
tirildi. Kongrenin açılış konuşmasını 
yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hüseyin Kara şunları söyledi: “Tür-
kiye-Pakistan kongrelerinden bir 

tanesinde daha buluşmanın mutlu-
luğu içerisindeyiz. Kongrelerde bi-
limsel çalışmaların sunulması ve or-
tak projelerin değerlendirilmesinin 
yanında projelerin sosyal ve kültürel 

etkinliklerde zenginleştirilmesini 
umut ettiğimizden dolayı bu kong-
redeki asıl bilimsel toplantıların dı-
şarıdan gelen misafirlerin birbirlerini 
tanımaları ve süreci ortak projelere 

doğru yönlendirmeleri beklemekte-
yiz. Kongrenin, yalnızca sunumların 
izlendiği tartışmaların yaşandığı bir 
ortamdan ziyade yeni çalışmalara 
zemin hazırlayacak ortaklıkların ku-

rulduğu uluslararası yeni projelerin 
konuşulduğu ve yeni ortakların ka-
zanılmasına fırsat verildiği bir kong-
re olmasını diliyoruz.”

 “Ülkemizin desteğiyle sürdü-
rülen Mevlana Değişim Program-
ları çerçevesinde çalışmalarımızı 
tozlu raflardan kurtarıp uygulama 
sahasına indiren önemli projeler 
çalışılmaya devam edecektir” diyen 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin 
Kara, “Mevlana Değişim Programı 
ülkemizin bir projesidir ve maddi 
olarak yalnızca Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından desteklenmektedir. Çok 
önemli akademisyen ve öğrenci ve 
sanayi geliştirme programı olarak 
sürdürülen projeye emek veren bü-
tün yetkililere huzurlarınızda teşek-
kür etmek istiyorum. Doktora sahası 
çalışmalar ve uygulanabilir projele-
rin, desteklenmesi  ve yaygınlaşması 

için YÖK tarafından başlatılan proje 
çalışmalarında yapılan müracaatlar-
da, en fazla müracaatı Pakistan’daki 
araştırma projeleri almıştır. Pakistan 
için özel başvurular açılmış sürdürü-
lebilecek projelere YÖK tarafından 
özel destek vereceği söylenmiştir. 
Başta Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin’e, Sağlık 
Kültür Daire Başkanlığımıza, proje-
nin gerçekleşmesinde sponsor olan 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” 
dedi.  Programda konuşan Prof. Dr. 
Shahabuddin Memon, iki ülke ara-
sındaki tecrübeyle hizmet etmek 
istediklerini ifade ederek kongrede 
buluşmaktan mutluluk duyduğunu 
ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hü-
seyin Kara, sponsor firmalara ve 
Pakistanlı akademisyenlere plaket 
takdim etti. n HABER MERKEZİ

Eğitim-İş Konya 
Şube Başkanı Özgür 
Genç Cumhuriyet Bay-
ramı’nın 94. Yıldönü-
müyle ilgili yayınladığı 
kutlama mesajında, 
Cumhuriyetimize ve 
kazanımlarına her ko-
şulda sahip çıkarak ge-
leceğe taşımanın her-
kesin görevi olduğunu 
söyledi. 

Cumhuriyet Bayramı’nın 94. 
Yıldönümü nedeniyle bir kutlama 
mesajı yayınlayan Eğitim-İş Konya 
Şube Başkanı Özgür Genç, “Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 94. yıl dönümünü, 
Cumhuriyetin öneminin bilinci ve 
kurucusuna duyduğumuz saygı ve 
sevgiyle kutluyoruz. Ulusumuzun 
Atatürk’ün çevresinde kenetlenme-
siyle yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın 
zaferle sonuçlanması ve ardından 
ülkemizi karanlıktan kurtararak 
aydınlığa çıkaran Cumhuriyet’in 
kurulması, tarihin ender kaydettiği 
bir başarıdır. Cumhuriyet’le birlik-
te hanedan egemenliği yerine halk 
egemenliği, teokrasinin yerine laik-
lik, dikta rejimi yerine de demokrasi 
uygulamaya konulmuştur. Ancak 
gelinen noktada, Cumhuriyetin te-
mel nitelikleri tartışmaya açılmakta; 
üniter devlet yapısı hedef alınmak-
ta; başta Öğretim Birliği ilkesi olmak 
üzere devrim yasaları çiğnenmekte; 
Atatürk ilke ve devrimleri doğrultu-
sunda oluşturulan çağdaş bilim ve 
eğitim hedefi terk edilmekte; Tür-
kiye, bir karanlığa doğru sürüklen-
mektedir. Ülkemiz başta Ortadoğu 

olmak üzere her ta-
raftan ateş çemberiyle 
kuşatılmıştır. Ülkemizin 
sorunları başta eğitim 
olmak üzere giderek 
artmaktadır” dedi.  

Genç, “Cumhuriye-
timize ve kazanımlarına 
sahip çıkmak herke-
sin görevidir” diyerek,  
“Cumhuriyetimizin Ku-
rucusu Büyük Önder 

Mustafa Kemal Atatürk, ‘Türkiye 
Cumhuriyeti her manası ile büyük 
Türk Milletinin öz ve aziz malıdır. 
Kıymetli evlatlarının elinde daima 
yükselecek, ebediyen yaşayacaktır’ 
diyerek Cumhuriyet’e her koşulda 
sahip çıkılması ve Cumhuriyet’in 
yeni başarılarla geleceğe taşınma-
sı konusundaki sorumluluklarımızı 
anımsatmaktadır. İşte bu nedenle 
bugün, Cumhuriyet’in devrimci 
ve aydınlanmacı ruhunu ilk günkü 
coşkuyla sürdürmek zorundayız. 
Bu, Atatürk ve dava arkadaşlarına, 
bağımsızlık uğruna büyük bedeller 
ödeyen ulusumuza karşı borcumuz-
dur. Atatürk’ün ve onun kurduğu 
Cumhuriyetin eğitim çalışanları 
olarak bizler her türlü tehlikenin 
farkındayız. Ülkemizin bütünlüğü, 
bağımsızlığı vazgeçilmezimizdir. 
Yetiştirdiğimiz Türk gençliğini de 
bu konuda uyanık tutmak asli gö-
revlerimizden biridir. Bundan hiç 
kimsenin kuşkusu olmasın. Eği-
tim-İş olarak, Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm 
ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutluyoruz” şeklinde ko-
nuştu.   n HABER MERKEZİ 

‘Cumhuriyete sahip çıkıp
geleceğe taşımalıyız’

Öğrencilerden Başkan
Mehmet Tutal’a teşekkür

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, hem teorik hem de uygulamalı eğitime önem 
verdiklerini söyledi. Kalender, “Öğrencilerimiz bizzat görerek, pişerek, sektöre hazır hale geliyor” dedi 

Selçuk İletişim, öğrencileri
medya sektörüne hazırlıyor

Selçuk Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi, öğrencilere teorik ve pratik 
eğitimi bir arada vererek medya sek-
törüne nitelikli eleman yetiştiriyor.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Kalender, hem teorik 
hem de uygulamalı eğitime önem 
verdiklerini söyledi.

Fakülte bünyesindeki akademis-
yenlerin büyük bir özveriyle öğren-
ci yetiştirdiğini belirten Kalender, 
“Özellikle teorik eğitimimizi uygu-
lamayla birleştirip, uygulama birim-
lerinde öğrencilerimizin pişmesini, 
sektöre daha hazır hale gelmesini 
çok önemsiyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLER SEKTÖRE 
HAZIRLANIYOR

Kalender, üniversite bünyesinde 
24 saat yayın yapan bir Üniversite 
Televizyonu (ÜNTV) bulunduğuna 
vurgu yaparak şunları söyledi: “Bu-
rada tamamen bir ulusal televiz-
yonun örgütlendiği biçimde ve son 
teknolojiye sahip bir şekilde faali-
yetler yürütülüyor. Ayrıca ‘Radyo 
Üniversite’miz de 24 saat yayın ya-
pıyor. ÜNTV’deki hocalarımızın ta-
mamı bizim öğretim elemanlarımız. 

Hocalarımız, öğrencinin kabiliyetine 
göre, sesi iyiyse spikerliğe, yetene-
ği varsa kurguya ya da muhabirliğe 
yönlendiriyor, her biriyle ayrı ayrı 
ilgileniyor. Bir televizyon kanalında 
günlük ne yaşanıyorsa, nasıl bir he-
yecan varsa, habere nasıl hazırlanı-

lıyorsa, öğrencilerimiz bunları bizzat 
görerek, pişerek, sektöre hazır hale 
geliyor.”

En son TRT tarafından düzenle-
nen “Geleceğin İletişimcileri” yarış-
masında, toplam 12 derece alarak, 
en çok ödül alan üniversite oldukla-

rını anımsatan Kalender, başarıları-
nın sırrını hem teori hem de pratiğe 
verdikleri öneme bağladı.
ENDİŞE YERİNİ MENUNİYETE BIRAKTI

Fakültenin Radyo, Sinema ve 
Televizyon Bölümü öğrencilerinden 
Muhammed İncekaya da fakültesi-
nin kendisine sağladığı uygulama 
imkanı sayesinde çeşitli yarışmalar-
da dereceye giren projeler ürettiğini 
söyledi. İletişim öğrencilerinin kendi 
potansiyellerinin farkında olduğu-
nu ancak teknik imkanlara ihtiyaç 
duyduğunu belirten İncekaya, “Biz-
lere radyo stüdyosu, televizyon stüd-
yosu gibi imkanlar sağlandı. Medya 
sektörünün merkezinin İstabul ol-
duğunu düşünerek, buraya gelirken 
çok kaygılıydım ama üniversitemin 
radyosu, televizyonu, gazetesi ve 
her anlamdaki pratik eğitiminin çok 
iyi olduğunu gördüm.” şeklinde ko-
nuştu.

Radyo Sinema ve Televizyon 4. 
sınıf öğrencisi Zeki Koyuncu da aldı-
ğı eğitimin, mezun olduğunda iş ola-
naklarını artıracağını düşündüğünü 
söyledi.
n AA

Seydişehir İmam Hatip Ortao-
kulu öğrencileri Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal’ı makamında ziyaret 
etti. Başkanlık makamında gerçek-
leşen ziyarete okul müdürü Rama-
zan Harmancı ve  branş öğretmen-
leri ile birlikte  öğrenciler katıldı.  
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a 
okullarına yapılan bakım onarım ve 
tadilatı sağlaması nedeniyle çiçek 
takdim etti.  Kendisininde bir öğret-
men olduğunun altını çizen Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal;”öğrencileri-
mize hizmet etmek bizi mutlu edi-
yor. görevE geldiğimiz günden bu 
güne kadar ilçe merkezinde ve kır-
sal mahallelerimizde bulunan okul-
larımızda bakım, onarım ve çevre 
düzenleme çalışmalarına devam 

ediyoruz. Geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızın milli ve dini de-
ğerlerine sahip bir şekilde yetişmesi 
için belediye olarak üzerimize düşen 
ne varsa yapmaya devam edeceğiz 
Ben öğrencilerimize ve okul idareci-
lerimize nazik ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum “dedi.

Okullarına yapılan hizmetlerden 
dolayı teşekkür eden İmam Hatip 
Orta Okulu Müdürü Ramazan Har-
mancı, “Okulumuza yapmış oldu-
ğunuz hizmetlerden dolayı  size ve 
çalışma arkadaşlarınıza teşekkür 
ediyorum.Seydişehir Belediyesi ta-
rafından okulumuzda yapılan çalış-
malar  takdire şayan” dedi. Başkan 
Tutal, ziyaret sonunda öğrencilere 
kitap hediye etti. 
n HABER MERKEZİ

Özgür Genç

Prof. Dr. Ahmet Kalender
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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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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  

İLLER BANKASI A.Ş. KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MOTORİN ALIMI

Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/523959
1-İdarenin
a) Adresi : Ferhuniye Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi 
   No:20 42001 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 0 332 238 82 00 – 0 332 235 40 94
c) Elektronik Posta Adresi : ilbank.konya@ilbank.gov.tr
ç)İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet alımı suretiyle edinilen araçlarda kullanılmak suretiyle 21.000 
   litre Motorin alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
   içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici firma ihale konusu malı, sözleşme imzalandıktan sonra 
   İdarenin ihtiyacına göre istenilen zaman ve miktarda peyderpey 
   pompa teslimi şeklinde teslim edecektir. 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 02.01.2018 tarihinde 
   işe başlanılacak olup, hizmet alımı yolu ile edilen araçlar için alınacak 
   motorin (Diğer), sözleşme süresince araçların ihtiyacına binaen 
   Konya, Aksaray, Karaman illeri ve Türkiye genelinde peyderpey 
   Yükleniciye ait Taşıt Tanıma Sistemi bulunan akaryakıt 
   istasyonlarından araçlara takılan Taşıt Tanıtım Cihazı ile alınacaktır. 
    Yüklenici firma ihale konusu malı, sözleşme süresi içerisinde İdarenin 
    ihtiyacına göre istenilen zaman ve miktarda peyderpey pompa teslimi 
    şeklinde teslim edecektir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İLLER BANKASI A.Ş. KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Toplantı 
   Salonu) Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi No: 20 Selçuklu / KONYA 
b) Tarihi ve saati : 08.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:  
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatı uyarınca, İsteklinin Akaryakıt Dağıtım 
Kuruluşu olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış ve 
vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, İsteklinin Akaryakıt Ürünleri Bayisi olması durumunda; 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik 
Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin 
devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi. (Belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLLER BANKASI 
A.Ş. KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Binası Bankacılık ve Muhasebe Müdürlüğü Kat:1, 
Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi No: 20 Selçuklu / KONYA adresine döküman satış bedeli 
yatırıldıktan sonra, İLLER BANKASI A.Ş. KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI 
Bankacılık ve Muhasebe Müdürlüğü Kat:1 Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi No: 20 Selçuklu / 
KONYA adresinden satın alınacaktır. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İLLER BANKASI A.Ş. KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ahmet 
Hilmi Nalçacı Caddesi No: 20 Selçuklu / KONYA (KAT:1, Evrak Kayıt Odası) adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Basın 687487  - www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

KONYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 
SOSYAL TESİS (ASANSÖR) ONARIMI
KONYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE 

KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 
Konya İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesis (Asansör) Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2017/542912
1-İdarenin
a) Adresi : Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
   Horozluhan Mah.Yeni İstanbul Cad.No:72 42209 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322480111 - 3322490113
c) Elektronik Posta Adresi : konya.yikob@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Asansör onarımı ve sıva boya tamiratları
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Karatay/Konya
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
   yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
b) Tarihi ve saati : 07.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş  Grupları 
Tebliğinde yer alan C-III Grubu işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik veya Elektrik Elektronik Mühendisi 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Valiliği 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 688086  - www.bik.gov.tr

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR TELEFON KADAR 

YAKINIZ
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1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A Tel: 0332 285 02 85

 CNC İşleme Merkezlerinde 
ve CNC  Torna Tezgahlarında 
Oparatör Olarak Çalışmak 
üzere, 18 - 30  Yaş Arası 
Elemanlar,

 21-30 Yaş arası,  1mm – 3mm 
Sac İşlemek üzere 
Lazer Kesimciler,

 21-30 Yaş Arası Kaynakçılar
 21-30 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma 

adresine başvurmaları rica olunur.

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Adem ÇELİK’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 689456   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Konya her geçen 
gün gelişen, görün-
tüsü ile kendisine 
hayran bırakan bir 
şehir hatta ülkemizin 
marka şehirlerinden 
bir tanesi. Konya’ya 
gelip de beğenme-
yen insan nadirdir. 
Ya bir daha gelirsiniz 
ya da anlata anlata 
bitiremezsiniz. Yani en azından bi-
zim gördüğümüz, duyduğumuz bu 
kadar.

Ama buradan sesleniyorum; 
mümkünse akşam 17’den sonra ve 
özelliklede hafta sonu gelip canınızı 
sıkmayın. O büyük bir mutlulukla 
geldiğiniz Konya’ya, kızgın bir giriş 
yapmayın.

Nedeni nedir diye sorarsanız 
maalesef bir türlü çözülmeyen ya 
da çözülemeyen “trafik” sorunu. 
Öyle böyle sorun değil ama hayatını 
felç edecek, kısa mesafede evinize 
1 saatte ulaştıracak bir sorun.

Şimdi bu sorunu lokasyon ola-
rak belli noktalarda var diyerek ge-
çiştirebilirsiniz. Ama ben size söyle-

yeyim dediğim zamanda 
ve günlerde muhakkak 
her noktada trafik sıkı-
şıklığı var. Bu sıkışıklığı 
ise bir türlü anlamlandır-
mış değilim.

Şehrin tüm ara 
yolları dolu, ana yolları 
zaten almış başını 
gitmiş. Yani biz nerede 
yanlış yapıyoruz merak 

ediyorum. Nüfusu bizden kalaba-
lık olan illerde buna benzer sorun-
lar az derecede yaşanırken Kon-
ya’da yaşanan bu sıkıcı tablonun 
nedeni nedir?

Hadi şuna katılıyorum trafikte 
agresif bir yapımız var. Ancak bu 
agresifliğin tek nedeni kişiliğimiz ile 
mi kaynaklı yoksa bu sebeplerden 
dolayı mı? Evet, çabuk sinirleniyo-
ruz ama kusura bakmayın arkadaş 
sinirlenmemek elde değil.

Ankara yolundan şehir meyda-
nına akşam saatlerinde gitmeyi bir 
deneyin. Ya da tam ters istikamet-
ten İstanbul yoluna. İnanın 10 daki-

kalık mesafeyi bir saatte gidersiniz. 
Bir de şu var; tam gitmeye niyetle-
nirsiniz adım başı yakanızı bırak-
mayan trafik lambalarına takılırsı-
nız. Neredeyse 3 kilometrelik düz 
bir yolda 5 tane trafik lambasında 
duruyorsunuz. Yani bu kadar trafik 
lambasının olması bir sorun teşkil 
etmiyor mu?

Trafiğin içerisinde haddinden 
fazla etkenlerle mücadele veriyoruz. 
Bunun yanında sayısını bilemedim 
trafik lambaları ile mücadele etmek 
ya da etmeye mecbur bırakılmak 
neden?

Bu kadar geniş yolları kendi 
ellerimiz ile neden daraltıyoruz. 
Elimizde her türlü yer imkânı varken 
neden bunu başka yollar ile imkân-
sızlığa çeviriyoruz. Gelin bırakın işi 
gücü çözün şu Konya’nın trafiğini 
her vatandaştan dua alırsınız. 
Destekçiniz olur. 

Ayrıca bu konu artık belirli sa-
atlerin dışarısına da çıkmaya doğru 
gidiyor. Sanırım bu düzensizlik bu 
anlam veremediğim güzergâhlar 
devam ettikçe trafik gün içerisinde 
sürekli sorun haline dönecek.

BİTMEYEN TRAFİK ÇİLESİ! 

ibrahim@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT



Konya Serbest Muhase-
beci Mali Müşavirler Odası 
(SMMMO) “Vergi inceleme-
lerinde mükelleflerin ve mes-
lek mensuplarının hakları ve 
ödevleri ile son düzenleme-
ler çerçevesinde izaha davet 
müessesesi” konulu seminer 
düzenlendi.  E. Baş Hesap 
Uzmanı YMM Sayın Azmi 
Demirci’nin sunumuyla dü-
zenledi. Seminer başlangı-
cında konuşma yapan Konya 
SMMM Odası Başkanı Seyit 
Faruk Özselek, yaz aylarında 
ara verdikleri seminer ve et-
kinliklerine, 1-4 Ekim tarih-
leri arasında düzenledikleri 
17. Anadolu Odaları Eğitim 
Semineri ile başladıklarını 
belirtti. Özselek, akabinde 
aşure etkinliği ve ardından 
da Kamu Gözetimi Kurumu ile Kon-
ya Ticaret Odası işbirliği ile “BOBİ 
FRS Tanıtım” Toplantısını düzen-
lediklerine dikkat çekti. Seminer 
hakkında da bilgi veren Özselek, 
“Bugün de çok değerli Sayın Azmi 
Demirci Hocamız sunumlarıyla ver-
gi incelemelerindeki mükelleflerin 
ve bizlerin haklarıyla ilgili bilgi vere-
cek. Hepinizin malumu vergi dene-
timleri sıklaşmış durumda. Bizlerde 
bu vesile ile hocamızdan bizleri bil-
gilendirmesi için ricada bulunduk. 
Sağ olsun oda bizleri kırmadı. Ben 
seminerimizin meslektaşlarımıza ve 
bizlere yararlı bir seminer olmasını 

ve başarılı geçmesini diliyorum” 
dedi. Seminere katılamayan mes-
lektaşlarının da bilgi sahibi olabil-
mesi açısından seminerin internet 
üzerinden canlı olarak yayın yapıl-
dığını ifade eden Özselek, gerekli 
bilginin oda web sitesi üzerinden 
duyurulduğunu belirtti.

Ertelenen sigorta primlerinin 
son ödeme tarihlerine de dikkat çe-
ken Özselek, meslektaşlarının öde-
melerini aksatmamaları konusunda 
uyararak, teşviklerin devam ede-
bilmesi için son ödeme tarihlerine 
kadar ödeme yapılması gerektiğini 
sözlerine ekledi.
n İHA

BÜSAN Özel Organize Sanayi 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Azman ve başkan yardımcıları An-
kara’da bir dizi ziyaretler gerçek-
leştirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarlığına atanan 
Dr. Mehmet Veysel Yayan’ı maka-
mında ziyaret eden sanayi yöneti-
mi, Yayan’ın yeni görevinin hayırlı 
olmasını dilediler. Müsteşar Yayan, 
BÜSAN Sanayi Başkanı Azman ve 
beraberindeki heyete ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
“Tüm sanayilerimize ve Büsan sa-
nayimize devletimizin desteği sü-
rekli olacaktır” dedi. Konya Futbol 
İl Temsilciliği ve yıllarca Konyaspor 
Başkan Yardımcılığı görevleri yap-
mış olan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Spor Genel Müdürü Mehmet Bay-
kan ziyaret edildi. BÜSAN Sanayi-

miz başta olmak üzere çalışanların 
yoğun olarak bulunduğu yerlerde, 
spor alanları ve spor faaliyetleri ya-
pılabilecek tesislerle ilgili hiçbir ya-
tırım olmaması, çalışanların bu tarz 
sosyal ortamlara ihtiyacı konusu 

görüşüldü. Başkan İbrahim Azman 
ve başkan yardımcıları Hasan Yapı-
cı, Mehmet Oflaz, Kazım Andaç, Ali 
Usul daha sonra Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi içinde bulunan Beştepe 
Millet Camii’ni ziyaret etti.  
n HABER MERKEZİ
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Birinci ulusal ilkokullararası fıkra 
canlandırma yarışması gerçekleşti

BÜSAN yönetimi Ankara’da bir 
dizi ziyaretler gerçekleştirdi

Akşehir Belediyesi tarafın-
dan 24-26 Ekim 2017 tarihleri 
arasında organize edilen “Nas-
rettin Hoca Anma Günleri” et-
kinlikleri çerçevesinde düzen-
lenen 1. Ulusal İlkokullararası 
Fıkra Canlandırma Yarışması 
Akşehir Kültür Merkezinde 
gerçekleşti. Yarışmada Konya, 
Bolu, Adana, Gaziantep, Koca-
eli, Bingöl, Denizli ve Bayburt 
illerinden gelen ilkokullar ya-
rıştı. 

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, 
Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Sa-
natçı Ahmet Yenilmez, Ercü-
ment Doğan ve Yrd. Doç. Dr. 
Tarıman Çenikoğlu’nun jüri üye-
liğini yaptığı yarışmada,Kocaeli’n-
dengelen “Gurup Turkuaz” birinci, 
Konya’dan gelen “Çalışkan Arılar” 

ikinci, Denizli’den gelen “Yahni” 
grubu ise üçüncü seçildi. Düzen-
lenen ödül törenine Milli Eğitim 
Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 
Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, 

Akşehir Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya, Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, ilçe protokolü ve 
öğrenciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Uluslararası öğrenci 
sayısı 100 bine ulaştı

Sigorta primlerinin son
ödeme tarihine dikkat

Uluslararası Öğrenci Der-
nekleri Federasyonu (UDEF) 
Başkanı Mehmet Ali Bolat, 
“1983 yılından bu yana Tür-
kiye’de okuyup mezun olan 
uluslararası öğrenci sayısı 100 
bine ulaştı. Yani dünyada 100 
bin insan Türkiye’yi tanıtıyor. 
Gönüllü olarak elçilik yapıyor. 
Bunların arasında bakanlar, 
milletvekilleri, iş adamları ve 
gazeteciler gibi her alanda faali-
yet gösteren insanlar var” dedi. 
Bolat, Türkiye’de yaklaşık 110 
bin uluslararası öğrencinin eği-
tim gördüğünü söyledi. Birçok 
ülkeden uluslararası öğrencinin 
Türkiye’yi tercih ettiğini dile ge-
tiren Bolat, dünyanın 203 ülkesi 
ve bölgesinden öğrencinin Tür-
kiye’de okuduğu aktardı.

Bolat, 2010 yılından itiba-
ren Türkiye’ye gelen öğrenci sayı-
sının arttığını vurgulayarak, şunları 
kaydetti: “2010 yılı artışların ivme 
kazandığı bir yıldır. Genellikle Orta 
Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar gibi 
yakın coğrafyadan öğrenciler eğitim 
için geliyor. Son dönemde Endo-
nezya ve Güney Doğu Asya’dan da 
öğrenci gelmeye başladı. Afrika’nın 
her bölgesinden gelen öğrenci sa-
yısı da arttı. Son 2-3 yıldır da Latin 
Amerika, Çin ve Hindistan gibi yer-
lerden öğrenciler gelmeye başladı. 
Ancak dünyada bu kadar bilinen ve 
onlarca üniversitesi olan bir ülkenin 
daha fazla öğrenci çekmesi gereki-
yor. İnşallah bu sayının artacağına 
inanıyoruz ve artması için de gayret 

ediyoruz.” Bolat, dışarıdan gelen öğ-
renci sayısını artırmak istediklerine 
dikkati çekerek şöyle devam etti: 
“Öğrencilerin yüzde 80’i mezun 
olduktan sonra ülkelerine dönüyor 
ve oralarda çok güzel çalışmalar 
yapıyor. Kimi doktor oldu kimi tica-
ret ve siyasetle uğraşıyor. Türkiye 
mezunları her alanda iyi noktalara 
geliyor. 1983 yılından bu yana Tür-
kiye’de okuyup mezun olan ulusla-
rarası öğrenci sayısı 100 bine ulaştı. 
Yani dünyada 100 bin insan Türki-
ye’yi tanıtıyor. Gönüllü olarak elçilik 
yapıyor. Bunların arasında bakanlar, 
milletvekilleri, iş adamları ve gaze-
teciler gibi her alanda faaliyet göste-
ren insanlar var.”  
n AA

Psikolog Işıl Yenikaynak,  “Türkiye’de kitap baskı oranları yüksek ancak okuma oranları 
düşük. Türkiye’de kitap okuma oranını artırmak için farkındalığı artırmak gerekiyor” dedi

Okuma alışkanlığı için 
farkındalık artmalı

Okuma alışkanlığı edinmenin te-
meli erken çocukluk dönemine da-
yanıyor. Erken çocukluk döneminde, 
okuma alışkanlığı edinmeye başlayan 
çocuklar, bu dönemde öğrendikleri 
bilgileri unutmuyor ve ileriki yıllarda 
kitap okuma alışkanlığı onlar için bir 
yaşam biçimi haline geliyor. Kitap 
okumak yaşam içinde kazanılması 
gereken en önemli alışkanlıklardan 
biridir. Kitap okuma alışkanlığı ne 
kadar erken kazanılırsa kalıcılığı da o 
kadar fazla olur. 
KİTAP OKUMA FARKIDALIĞINI ARTIR-

MAK GEREKİYOR
Çocukların ve yetişkinlerin kül-

türel gelişimlerini tamamlamaları 
ve bilgi çağını yakalamalarında kitap 
okuma alışkanlıklarının yüksek ol-
ması önemli rol oynuyor. Televizyon 
karşısında ve internette geçirilen 
sürenin son yıllarda hızla artması ve 
mobil cihaz kullanımının toplumun 
her kesiminde yaygınlaşması, kitap 
okuma alışkanlıklarının azalmasında 
etkili oldu. 

Medicana Konya Hastanesi Uz-
man Psikolog Işıl Yenikaynak, “Tür-
kiye’de kitap okuma oranları ne yazık 
ki diğer ülkelere göre geri düzeyde. 
Türkiye’de kitap baskı oranların yük-

sek ancak okuma oranları düşük. Tür-
kiye’de kitap okuma oranını artırmak 
için farkındalığı artırmak gerekiyor. 
Kitapların ne işe yaradığını, bilgiyi 
depolamada nasıl yardımcı olduğunu 
göstermek gerekiyor. Teknoloji ça-
ğında olduğumuz için her türlü bilgiyi 
tek tuşla bulma imkanımızmevcut. 
İnternet ve sosyal medya üzerinden 
elde edilen bilgiler kısa süreli bel-
lekten depolanıyor ancak, kitaplar 
daha çok deneyimleme, dokunma, 
pekiştirme yoluyla gittiği için uzun 

süreli belleğe aktarılıyor ve daha da 
kalıcı hale geliyor. Kitap okuma ile 
öğrenmeyi pekiştiriyor, genel kültür 
ve zihinsel çeşitlilik hayal gücü gibi 
olumlu bilişsel mekanizmanın daha 
iyi aktive etmiş oluyoruz” dedi.

ANNE VE BABALARA BÜYÜK GÖREV 
DÜŞÜYOR 

Kitap okuma alışkanlığının kazan-
dırılmasında anne ve babalara büyük 
görevler düştüğünü ifade eden Ye-
nikaynak, “Çocuklarına kitap okuma 
alışkanlığı kazandırmak isteyen anne 
ve babalar bu konuda çocuklarına rol 
model olmaları gerekiyor. Anne ve 
babalar kitap okumazlar ise çocuk-
ları da bu alışkanlığı sergileyemiyor.  
Kitap okuma çocuklara görev gibi 
yüklendiği zaman çocuklarda kaçın-
ma davranışı gerçekleşiyor. Zaten 
eğitim sistemimiz sebebi ile çocuklar 
çok fazla ders yüklerine sahipler ve 
çok fazla bilgiyi depolamak zorunda 
kalıyorlar, bu nedenle kitap okuma 
çocuklar için bir keyif değil zorunlu-
luk haline geliyor. Böyle olunca anne 
ve babalar model olsa bile çocuklarda 
kitap okuma alışkanlığında kaçınma 
ve reddetme meydana geliyor. Anne 
ve babalar rol model olduğu halde ço-
cuklarında kitap okuma alışkanlığını 

edindirememiş anne babalara öne-
rilerimiz çocuklarının ilgi alanına ve 
yaşlarına göre kitapları belirlemeleri 
gerekiyor.  Kitap okumak önemli bir 
zihinsel çeşitliğin yanında iyi de bir 
sosyal aktivite. Çünkü çoçuklar kitap 
okumaya dahil olduğu zaman kendi 
içsel dünyalarında yeni kavramlar, 
yeni imgeler, zihindeki nöral ağlarda 
ise yeni birleşimler gerçekleşiyor ve 
zihinsel kapasitede gelişmiş oluyor. 
Kitap okurken satırları takip ederken 
sağ ve sol beyin iki taraflı bilgiler ak-
tarabiliyor. 

Böyle olunca öğrenme gelişiyor 
ve ruhsal çeşitlilik, zihinsel çeşitlilik 
ve hayal gücü ile ilgili olumlu bilişsel 
çeşitlilik desteklemiş oluyoruz. Bu ne-
denle anne ve babalar iyi bir rol mo-
del olmalı ve yetişkinlerin de kitabı 
hayatımızın bir yerine dahil etmek, 
kitap okumayı çocuklarımıza ve ken-
dimize görev olarak görmemek ve ilgi 
alanlarına göre kitap seçmek gereki-
yor. Çocuklarımız kitapları okurken 
çocuklarımıza kitap ile ilgili sorular 
sormak çocuğun problem çözme 
becerisini artırmakla beraber ilgisini 
olumlu yönde artırır” ifadelerini kul-
landı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Seyit Faruk Özselek

Mehmet Ali Bolat

Medicana Konya Uzman Psikolog Işıl 
Yenikaynak
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82 mahallede hizmet veren Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, gerçekleştirdiği yatırımlar ile Karatay’ı parlayan yıldız haline getirdi. “Köklü 
Tarihten Modern Cazibe Merkezine” sloganı yola çıkan Başkan Hançerli, yaşanabilir bir Karatay için hizmetlerini sürdürüyor 

Parlayan yıldız; Karatay!
Sağlık alanında gerçekleştirdiği 

projelerle 20 Sağlık Tesisini ilçeye ka-
zandıran Karatay Belediyesi; 21. Sağlık 
projesi olan Karatay Belediyesi Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi  Karatay Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı hızla ta-
mamlanıyor.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli Karatay’da büyük bir ihtiyaç 
olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin  
850 m2 arsa üzerinde 3 katlı olarak 
yapılan merkezin kaba inşaatının bitti-
ğini ve bodrum kattan itibaren de ince 
inşaatının başladığını söyledi. Başkan 
Hançerli Karatay Belediyesi’nin sağlık 
alanında pek çok projeyi hayata geçi-
rerek 20 adet sağlık tesisinin tamam-
lanıp İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredil-
diğini belirtti. Başkan Hançerli yapımı 
Karatay Belediyesi tarafından gerçek-
leştirilen Numune Hastanesi Karatay 
Semt Polikliniği’nin günde yaklaşık 
4 Bin hasta kabul ettiğini hatırlatarak 
“Tedavi  için Numune Hastanesi Semt 
Polikliniğine gelen hastalarımız yü-
rüme mesafesinde ağız ve diş sağlığı 
merkezine ulaşacaklar. Tedavi ihtiyacı 
duydukları pek çok branşı çok yakın bir 
mesafede yan yana bulacaklar. Yaptı-
ğımız tüm hizmetler gibi Karatay Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi’de hemşerileri-
mizin mutluluğu ve huzurunun tesisi 
için hızla yükseliyor. Merkezimizin 
Karatay’ımıza ve Konya’mıza hayırlar 
getirmesini temenni ederim” dedi. 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
HASTANELERİNDEN BİRİ 

KARATAY’DA YÜKSELİYOR
Konya başta olmak üzere çevre 

kentler açısından büyük önem taşıyan 
Sağlık Bakanlığı’nın projesi olan Şehir 
Hastanesi inşaatının Karatay’da hızla 
yükselmesinin memnuniyetini yaşa-
dıklarını kaydeden Başkan Hançerli; 
yaklaşık 1 milyon metre karelik alanda 
yapımı devam eden Şehir Hastane-
si’nin tamamlandığında Türkiye’nin 
en büyük hastanelerinden biri olacağı-
na dikkat çekti. Başkan Mehmet Han-
çerli, “Hızlı büyüyen bir şehre sahibiz. 
Bu büyüme yeni hastane ihtiyacını da 
beraberinde getirdi. Bu nedenle Akabe 
Mahallemizde bulunan ve 1250 yatak 
kapasitesine yükseltilen Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “ka-
mu-özel sektör iş birliğinin en güzel 
örneklerinin sergilendiği proje” olarak 
tanımladığı Şehir Hastanesi Karatayı-
mız’a ve Konyamız’a sağlık alanında 
çok büyük güç katacak. Bizler de Kara-
tay’da eksikliği hissedilen hastaneyi il-
çemize getirebilmek için destek sağla-
maya çalıştık.  Şehir Hastanesi sadece 
Konya’nın değil, bölge kentlerinin de 
vazgeçilmez bir sağlık tesisi olacak.” 
dedi.  

ULAŞIM KARATAY’DAN 
TARAMA KETEM’DEN

Başkan Hançerli yine Karatay Be-
lediyesi tarafından yapımı gerçekleşti-
rilen Karatay KETEM’de (Kanser Erken 
Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) son 
teknoloji ürünü cihazlarla kanser tara-
malarının devam ettiğini dile getirdi. 
Sağlık Bakanlığı’nın önemle üzerin-
de durduğu KETEM ile Aile Sağlığı 
Merkezleri ve Karatay Belediyesi’nin 
katkılarıyla koordineli yürütülen kalın 
bağırsak, rahim ağzı ve meme kanseri 

taramaları Karatay’da ücretsiz olarak 
yapıldığını ifade eden Başkan Hançerli, 
Kanser taramasından geçmek isteyen 
vatandaşlar için Karatay Belediyesi 
tarafından hazır tutulan araçlarla Ka-
ratay Kanser Erken Tarama ve Eğitim 
Merkezi (KETEM)’e getirilerek kanser 
taramasından geçirildiğini belirtti. 

 ALZHEİMER GÜNDÜZ YAŞAM 
MERKEZİ DÜNYA LİSTESİNDE

 Karatay Belediyesince Konya’ya 
kazandırılan Alzheimer Gündüz Ya-
şam Merkezi hastalara ve hasta yakın-
larına moral olmaya devam ederken 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından da 
övgüyle bahsedilerek Örnek Yaşam 
Merkezi olmaya aday gösterildi

Sosyal sorumluluk projeleri ile 
örnek olan Karatay Belediyesi Türki-
ye’de bir ilke imza atarak Karatay’a 
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’ni 
kazandırdı. Türkiye Alzheimer Derne-
ği Konya Şubesi, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’nin de desteğiyle alzhe-
imer hastalarına umut oluyor. Alz-
heimer Gündüz Yaşam Merkezi’nde 
düzenlenen eğitici programlar, semi-
nerler ve toplantılar ile hastalar ve has-
ta yakınları alzheimer hastalığı hakkın-
da bilgilendiriliyor. Alzheimer Gündüz 
Yaşam Merkezi’nde hastalar uzmanlar 
tarafından özel tedavi sürecinden geçi-
rilirken; yapılan boyama, hamur işi, el 
işi gibi sosyal aktivite çalışmaları ile de 
kaliteli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Bu 
sene açılan Yüksek Lisans Bölümleriy-
le birlikte ise alzheimer hastaları emin 
ellere emanet ediliyor

Alzheimer hastalarına Karatay Be-
lediyesi tarafından servis tahsis edildi

Alzheimer Gündüz Yaşam Mer-
kezine hastaların ulaştırılmasını da 
Karatay Belediyesi sağlıyor. Hastala-
rı evlerinden alarak Gündüz Yaşam 
Merkezi’ne götüren servis, rehabilitas-
yon sonrası tekrar evlerine bırakıyor. 
Bu sayede hem hastalar hem de hasta 
yakınları için ulaşım sorun olmaktan 
çıkıyor.

EĞİTİME KARATAY İMZASI
 Eğitime sağladığı katkılar ile adın-

dan sıkça söz ettiren Karatay Belediye-
si çalışmalarını hız kesmeden devam 
ettiriyor. 

Karatay Belediyesi, yaptırılan okul-
lar ile okullara spor kompleksi, suni 
çim sahalar, oturma bankları koyma-
nın yanı sıra, çevre düzenlemelerine, 
birçok konuda eğitim alanında destek 
sağlıyor. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, eğitimin önemine 
dikkat çekerek, “Bizler Karatay beledi-
yesi olarak eser bırakma derdindeyiz. 
Eğitimde kalitenin yükselmesi, çocuk-
larımızın en kaliteli yerlerde eğitim 
alması, yetiştirilmesi gerektiğine inanı-
yoruz. Bu nedenle de okullarımıza des-
teğimizi geçmiş dönemlerde olduğu 
gibi bu yıl da sürdürdük. Bundan sonra 
da devam edeceğiz” dedi.

KARATAY’A 20 OKUL KAZANDIRILDI
Başkan Mehmet Hançerli gelece-

ğimizin teminatı olan çocuklarımızın 
eğitim kalitelerinin yükselmesi için 
çalıştıklarını belirtti. Başkan Hançerli 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek eği-
time 20 okul 18 tesis kazandırdıklarını 
belirtti. Başkan Hançerli, yine bir ilk 
olarak da Belediye bütçesinden Kur-

tuluş, Mehmetçik ve Fetih İlkokullarını 
tamamlayarak eğitime kazandırdıkla-
rını söyledi. Karatay Belediyesi İmam 
Hatip Lisesi ve Karatay Belediyesi 23 
Nisan İmam Hatip Ortaokulu’nun 
yapıldığını belirten Başkan Hançerli, 
yaptıkları üç anaokulunda da minik öğ-
rencilerin eğitim gördüğünü dile getir-
di. Eğitime verdikleri desteğin sadece 
okul yapmakla sınırlı kalmadığını vur-
gulayan Başkan Hançerli; öğrencilerin 
spor ihtiyacını da göz önünde bulun-
durarak 5 okula 5 spor salonu 16 suni 
çim saha yaptıklarını; ayrıca  75 okula 
75 kütüphane 75.000 kitap hediye 
edildiğini belirterek Karatay Belediye-
si olarak ilçeye toplamda 20 adet okul 
kazandırdıklarını kaydetti. Karatay’a 
ilave 125.000 nüfus geleceğine dikkat 
çeken Başkan Hançerli, 83 okul arsa-
sının, 525.000 m2 okul alanının yapı-
lan imar revizyonunda hazır olduğunu 
vurguladı.

 ALTINEKİN ANADOLU LİSESİ’NE KÜ-
TÜPHANE MÜJDESİ

Altınekin Anadolu Lisesi’nin bah-
çesinde ve Altınekin’deki muhtelif yol-
larda asfaltlama çalışmasını yürüten 
Karatay Belediyesi hizmette sınırları 
kaldırdı. Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle 
yürütülen çalışmalarla Altınekin Ana-
dolu Lisesi’nin bahçesinin asfaltlanma-
sı tamamlandı. 

Aynı zamanda ekipler lisenin 
bahçesini daha iyi hale getirebilmek 
amacıyla yürüttüğü çevre düzenleme 
çalışmaları da tamamlandı. Başkan 
Hançerli, Altınekin Anadolu Lisesi’ne 
bir kütüphane kazandırıldığını belirtti.

 KARATAY’A İLÇE HALK 
KÜTÜPHANESİ KAZANDIRILDI

Karatay Belediyesi ve Konya İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında 
yapılan protokol çerçevesinde Kara-
tay’a bir halk kütüphanesi kazandırıldı. 
Başkan Hançerli Kurumlar arası işbirli-
ğinin güzel bir örneği olan Karatay İlçe 
Halk Kütüphanesi’nin Konya İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan pro-
tokol ile gerçekleştiğini söyledi. Başkan 
Hançerli  Karatay İlçe Halk Kütüpha-
nesi’nin Karatay Belediyesi Hizmet 
Binasının giriş katında yapılmasının 
çok önemli olduğunu belirterek hizmet 
binasına günlük ortalama 2500 kişinin 
geldiğini vurgulayarak; kütüphanenin 
konum olarak çok işlek bir yerde olma-
sının okur sayısını olumlu etkileyeceği-
ni söyledi. 

 SOSYAL TESİSLER ÖĞRENCİLERİN 
AKININA UĞRUYOR

161.900 m2 toplam alanıyla Ka-
ratay’ın ikinci büyük parkı olan ve 
Fair Play Müzesi’ne ev sahipliği yapan 
Olimpiyat Parkı öğrencilerin akınına 
uğruyor. Olimpiyat Parkı’nın en bü-
yük farkı içerisinde Olimpiyatlarda ve 
Uluslararası yarışmalarda derece elde 
eden Türk sporcuların başarı hikaye-
lerinin anlatıldığı alanlar ile Fair Play 
Centilmenlik Ödülü kazanan sporcula-
rın isim ve özgeçmişlerinin bulunduğu 
tablolar yer alan Fair Play Müzesi’nden 
kaynaklanıyor. Seyir terası ile Olimpi-
yat Parkı’nın güzelliklerini yukarıdan 
seyretme imkanı da sağlayan Fair Play 
Müzesi, Dünya’nın ilk ve tek Fair Play 
Müzesi olma özelliğini taşıyor. Avrupa 
Fair Play Birliği’nin büyük ödülü olan 
SPIRIT ödülünü Konya’ya kazandıran 
Müze; Olimpiyat Parkı’na gelen öğren-
cilerin gezmeden ayrılmadıkları bir ilgi 
noktasına dönüşmüş durumda. Öte 
yandan Konya’nın ilk ve tek Hayvanat 
Bahçesi ve İç Anadolu Tedavi Rehabi-
litasyon Merkezi olan Karatay Beledi-
yesi Hayvanat Bahçesinde çocuklara 
hayvan sevgisi aşılanıyor.  Konya’da 
eğitim gören öğrenciler hayvanat bah-
çesini gezerek, hayvanların yaşamları 
hakkında bilgi sahibi oluyor.

CELALEDDİN KARATAY GENÇLİK 
MERKEZİ ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE

Başkan Mehmet Hançerli, öğren-
cileri için kültürel birikim ve sosyal 
etkinliklere katılımı sağlamak amacıy-
la kurulan Celaleddin Karatay Gençlik 
Merkezi’nde  derslikleri, müzik atölye-
si, bilgisayar laboratuvarı, kafeteryası, 
bilardo salonu, kütüphanesi, inter-
net-bilişim köşesi, fitness-aerobik salo-
nu, etüt salonu gibi etkinlik alanlarını 
bünyesinde barından büyük bir komp-
leks ile gençlere yönelik her imkanı 
sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Başkan 
Hançerli 14-28 yaş aralığındaki tüm 
gençlerin Celaleddin Karatay Genç-
lik Merkezi’ne kayıt yaptırabileceğini 
söyleyerek; Gençlik Merkezinin şu an 
4800 kayıtlı üyesi olduğunu ve bu sa-
yının her geçen dönem daha da arttığı-
nı belirtti. İngilizce, resim, solid works, 
İşaret Dili, Hızlı Okuma, Bilgisayar, 
Autocad, Diksiyon, Gitar, Bağlama, 
Folklor, üniversiteye hazırlık, Bay-Ba-
yan Fitness olmak üzere toplam 13 
branşta eğitim verildiğini kaydeden 
Başkan Hançerli, öğrencilerin talep-
lerine göre farklı branşlarda da eğitim 

verilebileceğini belirtti.
KARATAY’DA YENİ TREND 
KIR DÜĞÜNLERİ OLACAK

Başkan Hançerli aynı anda 3 düğü-
nün gerçekleştirilmesine olanak sağla-
yacak biçimde dizayn edilen kır düğün 
salonunda, 3000 kişinin de aynı anda 
yemek yiyebileceğini belirtti. Kır dü-
ğün salonuna gelen misafirlerin park 
sorunu yaşamamaları için salonun 
bodrum katının tamamen otopark ol-
duğunu ve ayrıca açık otoparkında bu-
lunduğunu belirten Başkan Hançerli, 
özel yönlendirme işaretleri ile düğüne 
gelen konukların, hangi ailenin düğü-
nüne geldilerse o düğüne yönlendiri-
leceklerini ve kolaylıkla doğru düğün 
salonunu bulacaklarını vurguladı. Baş-
kan Hançerli,  Konya’nın en büyük kır 
düğün salonunun yapımını tamamla-
dık. Daha önce ilçeye kazandırdığımız 
15 düğün salonumuzla birlikte Kara-
tay’da büyük bir ihtiyaca cevap verili-
yor. Karatay sahip olduğu köklü geç-
mişi ile geleceğinin yolunu aydınlatan 
bir cazibe merkezidir. Çalışmalarımız 
Karatay’ı daha ileriye taşımak için ara-
lıksız sürecektir” dedi.

ÇELEBİ HANIMLAR LOKALİNİN 
YAPIMINDA SONA GELİNDİ

Karatay Belediyesi tarafından ya-
pımına devam edilen Çelebi Hanımla 
Lokali hızla tamamlanıyor. Karatay Be-
lediyesi tarafından yapımı tamamlana-
rak ibadete açılan ve farklı mimarisiyle 
dikkat çeken Çelebi Cami’nin hemen 
yanında yapımı devam eden Çelebi 
Hanımlar Lokalinin içerisinde aerobik 
salonu, kondisyon salonu, sauna-bu-
har odası, giyinme odaları, oturma 
salonu, kafeterya, idari odalar ve çeşitli 
derslikleri yer alacak.

 Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli “Hemşerilerimizin sosyal ih-
tiyaçlarını karşılamak için hummalı bir 
çalışma içerisindeyiz. ”dedi. Modern 
yapılaşmanın merkezi olan Karatay’da 
ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştirilen 
çalışmalarla Çelebi Hanımlar Loka-
li projesinin hayata geçtiğini belirten 
Başkan Hançerli “Hemşerilerimizin 
nezih bir ortamda spor yapabilecek-
leri, çeşitli uğraşlar edinip, zanaatlar 
öğrenecekleri bir tesisi Karatay’ımı-
za kazandırmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Tesisimizin tesisimizin 
en kısa sürede hizmete girmesi için 
ekiplerimiz yoğun gayret sarf ediyor-
lar. Tamamlandığında hanım kardeş-
lerimizin istifadesine sunulacak güzel 
lokal olacak.” dedi. Başkan Hançerli, 
Çelebi Hanımla Lokali’nin Karatay Be-
lediyesi tarafından şehre kazandırılan 
3. Lokal olacağını belirterek hayırlar 
getirmesini temenni etti. Karatay’ın ve 
Karataylının hizmetin en iyisine layık 
olduğunu söyleyen Başkan Hançerli, 
çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti

ERLER MAHALLESİNE 
KARATAY’IN 16. KAPALI PAZAR 

MARKETİ KAZANDIRILIYOR
Saraçoğlu Caddesi üzerinde yer 

alan Karatay İlçe Merkezi’nin son ma-
hallesi olan Erler Mahallesi’ne Kapalı 
Pazar Market yapım çalışmaları hız-
la devam ediyor. Karatay Belediyesi 
tarafından İlçeye kazandırılan kapalı 
pazar marketlere bir yenisini de Erler 

Mahallesi’ne ekliyor. Karatay’daki top-
lam kapalı pazar market sayısı 16’ya 
yükseliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli Karatay’daki bütün Pazar 
Marketlerde olduğunu gibi Erler Pazar 
Marketin de üzerinin kapalı olacağını 
söyledi. Başkan Hançerli; yapımına 
başlanan Erler Pazar Market’in çevre 
düzenlemesi ile bir birlikte 1 Milyon 
TL’yi aşan bir yatırım olduğunu belirtti. 
Başkan Hançerli Erler Pazar Marketin 
2018 yılının Şubat ayında tamamla-
narak Erler Mahallesinin istifadesine 
sunulacağını söyledi.  Başkan Hançerli 
Karatay’a 2004-2017 yılları arasında 
kazandırılan Sedirler, Karkent, Çimen-
lik, Kumköprü, Uluırmak, Karşehir, 
Çatalhöyük, İstiklal, Selim Sultan, Ke-
çeciler, İsmil, Başak, Ovakavağı, Ha-
yıroğlu, Yarma ve Erler olmak üzere 
toplam 16 pazar marketin yanı sıra; 
Derbent, Ahırlı Pazar Marketlerin yapı-
mının tamamlandığını ve Akşehir Ka-
palı Pazar Market inşaatının ise devam 
ettiğini belirtti. Karatay’ın ve Karatay-
lının hizmetin en güzeline layık oldu-
ğunu belirten Başkan Hançerli, vatan-
daşların olumsuz hava koşullarından 
etkilenmeden alış verişini yapabilmesi 
için pazar marketlerin büyük öneme 
sahip olduğunu dile getirerek; mevsim 
şartlarına göre yanları açılır kapanır şe-
kilde dizayn edilen pazar marketlerin, 
nişan ve düğün yapılması için de uy-
gun alanlar sağladığını vurguladı.

 KONYA PİKNİK BAHÇELERİNİ 
ÇOK SEVECEK

Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Karaaslan Üzümcü Mahalle-
si Kosova Caddesi üzerinde bulunan 
Karaaslan Hobi Bahçelerinin yanın-
da yapımına başlanan Bireysel Piknik 
Bahçelerindeki çalışmaları yerinde in-
celedi. Başkan Hançerli Bireysel Piknik 
Bahçelerinin büyük bir ihtiyaca cevap 
vereceğini belirterek; daha önce hobi 
bahçeleri ve piknik alanları olduğu-
nu söyledi. Başkan Hançerli piknik 
bahçesinin hobi bahçesinde olduğu 
gibi sadece bir kişinin yıllar boyunca 
kullanmayacağını belirterek; piknik 
bahçesinin her gün herkes tarafından 
kullanılacak alanlardan oluşacağını 
söyledi. “Hangi hemşerimiz önce gel-
diyse piknik bahçesini kullanacak, he-
defimiz 1 yıl içerisinde yüzbinler hem-
şerimiz istifade edebileceği bir piknik 
bahçesi olacak. Hemşerilerimiz ister 
özel araçlarıyla isterse toplu taşıma 
araçları ile piknik bahçesine rahatça 
ulaşabilecekler” dedi. Başkan Hançer-
li 100’er m2 büyüklüğünde 446 adet 
piknik bahçesinin içerisinde mangal 
yerleri, kamelya, lavabo ve mini bir ye-
şil alan olacağını söyledi.  Başkan Han-
çerli Bireysel Piknik Bahçelerinin 2018 
yılının Nisan ayında tamamlanacağının 
müjdesinin verdi.  Vatandaşlardan yo-
ğun bir şekilde gelen piknik alanı ta-
lepleri doğrultusunda Bireysel Piknik 
Bahçeleri projesinin hayata geçirmek 
için yoğun bir çalışma başlattıklarını 
söyleyen Başkan Hançerli; Olimpiyat 
Parkı, Adalet Parkı ve Şehir Parkı gibi 
piknik alanlarının yanı sıra aileye yö-
nelik Piknik Bahçelerinin Konya’da çok 
tutulacağını belirtti.  n EMİNE ÖZDEMİR 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın eğitim kalitelerinin yükselmesi için çalıştıklarını belirtti.



Suriye’de Beşşar Esed rejimi, 
ABD-Rusya anlaşmasıyla stokları-
nı imha etme güvencesi vermesine 
rağmen kimyasal silah saldırılarına 
devam etti. Rejimin Han Şeyhun 
katliamının sorumlusu olduğunun 
tespit edilmesinin ardından dikkatler 
uluslararası hukuki sürece çevrildi. 
Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal 
Silahların Yasaklanması Örgütünün 
(KSYÖ) oluşturduğu ortak soruştur-
ma misyonu (JIM), 4 Nisan’da İdlib’e 
bağlı Han Şeyhun’daki kimyasal silah 
saldırısını Esed rejiminin yaptığını 
doğruladığı raporunu BMGK’ya sun-
du. BM Uluslararası Bağımsız Suriye 
Araştırma Komisyonu da 6 Eylül’de 
katliamın sarin gazıyla rejim tarafın-
dan yapıldığını tespit ettiklerini du-
yurmuştu ancak raporun rejim için 
bağlayıcılığı bulunmuyor. Esasen re-
jimin kimyasal silah kullanımının 19 
Ağustos 2014 itibarıyla sona ermiş 
olması gerekiyordu. Zira rejim, 21 
Ağustos 2013’te Şam’ın Doğu Guta 
bölgesinde bin 400’ün üzerinde sivili 
kimyasal silah ile öldürmesinin ardın-
dan KSYÖ’nün devraldığı kimyasal 
silah stokunu imha sürecine dahil ol-
muştu. 

Bu sürecin yolunu Rusya, 

ABD’nin daha önce ilan ettiği “kırmızı 
çizgisi” gereğince müdahalesini en-
gellemek için yaptığı teklifle açmıştı. 
Ancak KSYÖ’nün tüm stokun imha 
işleminin tamamlandığını duyurma-
sının ardından Esed rejimi, öldürme-
nin yanı sıra korkutup göç ettirmek 
için de kimyasal saldırılarına devam 
etti. SNHR raporunda rejimin kim-
yasal silah saldırılarını sürdürdüğüne 
işaret etmişti Suriye İnsan Hakları 
Ağının (SNHR), Doğu Guta katlia-
mının 4. yılında yayımladığı raporda, 
rejimin Eylül 2013’te ABD-Rusya 
anlaşmasıyla stoklarını imha etme 

güvencesi vermesine karşın kimya-
sal silah saldırılarını sürdürdüğüne 
işaret etmişti. Raporda, rejimin Doğu 
Guta bölgesine düzenlediği kimya-
sal saldırının ardından ülkenin farklı 
bölgelerine en az 174 kez kimyasal 
silah saldırısı daha düzenlediği, hatta 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yinin (BMGK) 27 Eylül 2013’te aldığı 
2118 sayılı karardan sonra da devam 
ettiğine dikkat çekilmişti. Söz konusu 
karar, rejimin komisyonun her türlü 
mahal, şahıslara ve materyale ulaş-
masını sağlaması, ülke içi ve dışın-
daki her türlü tesise girişinin önünü 

açmasını öngörüyordu. SNHR’nin 
raporunda, rejimin Han Şeyhun’dan 
sonra da en az 5 kez daha kimyasal 
silah kullandığı belirtilmişti.

JIM RAPORUNDA KİMYASAL SİLAH 
KULLANILDIĞINI TEYİT ETMİŞTİ
Bu arada JIM’in 21 Ekim 

2016’daki raporunda da rejim güç-
lerinin, 21 Nisan 2014’te İdlib’in Tal-
menes köyü, 16 Mart 2015’te Sarmin 
köyü ve 21 Ağustos 2016’da Halep’in 
Mare ilçesinde kimyasal silah kullan-
dığı teyit edilmişti. JIM, rejimin araş-
tırmalara kısıtlı izin vermesi nedeniy-
le bu saldırılardan yalnızca 3 tanesini 
tespit edebilmişti. 

Rejimin kimyasal silah saldırıla-
rını sürdürmesi, imha ettiği stokun 
Esed’in bildirdiği envanterle sınırlı 
kaldığını, bir kısmını sakladığı, yeni-
den temin ettiği ya da ürettiğini gös-
teriyor. 

JIM’in kararı, Beşşar Esed yöne-
timinin uluslararası hukuk nezdinde 
savaş suçu işlediğini ortaya koymuş 
olsa da katliamın sorumlularının 
Uluslararası Ceza Mahkemesinde 
(UCM) yargılanması mümkün değil. 
Suriye UCM üyesi olmadığı için BM-
GK’nın rejimi, UCM’ye sevk etmesi 
gerekiyor.  n AA
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İHH, 350 bin Arakanlı’ya yardım ulaştırdı
İHH İnsani Yardım Vakfı, Arakan’da-

ki krizin başladığı 24 Ağustos’tan bugüne 
kadar 350 bin Arakanlıya yardım malze-
mesi ulaştırdı. İHH’dan yapılan açıklama-
ya göre, Myanmar hükümetinin Arakanlı 
Müslümanlara uyguladığı katliamdan 
kaçmayı başaran Arakanlılar, Bangla-
deş’e sığınarak hayata tutunmaya çalışı-
yor. Vakıf, Arakan içlerine götürdüğü yar-
dımların yanı sıra Bangladeş’e göç eden 
yüzbinlerce mülteciye de hayırseverlerin 
desteklerini ulaştırmaya devam ediyor. 
Bu kapsamda İHH, hem Arakan’da haya-
ta tutunmaya çalışan hem de Arakan’dan 
Bangladeş’e göç eden 350 bin kişiye 
yardım malzemesi ulaştırdı. Açıklamada 
görüşlerine yer verilen İHH Güney Asya 
Masası Koordinatörü Münevver Hüseyin, 
krizin başladığı 24 Ağustos’tan bu yana 
Arakanlılara her anlamda yardım ulaştır-
dıklarını belirterek, göç dalgasının devam 
ettiği bölgede kriz bitene kadar İHH ola-

rak Arakanlıları yalnız bırakmayacakları-
nı söyledi. Hüseyin, göçlerin kısmen de 
olsa azaldığını belirterek, “Yardımlarımızı 
Bangladeş’in Cox’s Bazar’daki mülteci 
kampları dışında Myanmar’ın Arakan 
eyaletinde Sittwe’deki IDP kamplarında 
ve Maundaw ve Buthidaung’da gerçek-
leştirdik.” ifadesini kullandı.

İHH’NIN BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİ
İHH olarak gıda, barınma, hijyen, te-

miz su, sağlık ve giyim yardımları olmak 
üzere birçok ayrı kalemde yardım ulaştır-
dıklarını anlatan Hüseyin, yaptıkları faali-
yetleri şöyle sıraladı:

“Yaklaşık 150 bin kişiye gıda yardımı, 
128 bin 665 kişiye gıda paketi dağıtımı, 
9 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı, 3 bin 
100 aileye Adak Akika kurbanlarından 
pişirilmiş et dağıtımı, 0 ila 4 yaş arası be-
bek ve çocuklara 2 bin 750 bebek mama-
sı dağıtımı, 10 bini aşkın aileye barınma 
yardımı, 7 bin 825 aileye tente dağıtımı, 

4 bin 300 aileye hasır dağıtımı, 450 aileye 
bambudan yapılan geçici barınak inşası, 
65 tulumbalı su kuyusu, kamplarda te-
miz suya ulaşmakta güçlük çeken Ara-
kanlılar için 65 su kuyusu inşa edildi.” 
Hijyen çalışmaları kapsamında 9 bin 400 
hijyen paketi dağıtıldığını, 50 banyo ve 
tuvaletin hizmete sokulduğunu belirten 
Hüseyin, yaklaşık 200 tuvalet ve banyo-
nun da yapım aşamasında olduğunu bil-
dirdi. Münevver Hüseyin, Bangladeş’teki 
kamplarda 2 ve Myanmar’da 1 olmak 
üzere günlük bin kişinin istifade ettiği 
toplamda 3 sağlık merkezi inşa edildiğini 
dile getirerek, 40 bin kişinin sağlık tara-
masından geçirildiğini belirtti. Hüseyin, 
erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri olmak 
üzere 5 bin 600 aileye kıyafet paketi, 3 
bin 350 aileye mutfak ve yaşam malze-
meleri, 4 bin 300 aileye nakit para ve 8 
bin 500 adet cibinlik dağıtımı yapıldığını 
aktardı.  n AA

Siyonist İsrail askerleri 
5 Filistinliyi gözaltına aldı

Arap dünyasında ABD’nin  
dış politikasına tepki artıyor

İsrail askerlerinin işgal altındaki 
Batı Şeria’da 5 Filistinliyi gözaltına 
aldığı bildirildi. İsrail ordusundan 
yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı 
Şeria’nın çeşitli bölgelerinde gece 
düzenlenen operasyonlarda “terör 
eylemlerine karıştıkları” iddiasıyla 5 
Filistinli gözaltına alındı. Açıklama-
da ayrıca, Batı Şeria’nın kuzeyindeki 
Cenin kentine bağlı Ya’bad köyün-
den ayrıldıkları sırada İsrail askerle-

rine ateş açıldığı, askerlerin de buna 
karşılık verdiği kaydedildi. Olayla 
ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve 
Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın 
düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli id-
dialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. 
İsrail hapishanelerinde 300’ü çocuk 
yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
n AA

İngiltere’nin I. Dünya Savaşı sırasındaki Dışişleri Bakanı Balfour’un Siyonist hareketin önde gelen isimlerinden Rothschild’e 
hitaben yazdığı “Filistin topraklarında Yahudiler için bir vatan vadeden” belge Balfour Deklarasyonu olarak ilan edilmişti

Balfour Deklarasyonu
Filistin işgalini getirdi

Önce Mekke Şerifi Hüse-
yin bin Ali’ye Arap Krallığı’nı 
vadeden ardından Sykes-Picot 
antlaşmasıyla Osmanlı İm-
paratorluğu’nun topraklarını 
Fransa ile paylaşan İngiltere, 
1917’de Manda yönetimi ön-
cesi süreçte işgal altında tuttu-
ğu tarihi Filistin topraklarında 
Yahudilere bir devlet vadede-
rek, 1948’de işgal toprakları 
üzerinde bir İsrail devletinin 
kurulmasına uzanan yolu ha-
zırlamış oldu. “Halksız vatana, 
vatansız halkı yerleştirme” 
söylemiyle yapılan kampan-
yalar çerçevesinde, 2 Kasım 
1917’de dönemin İngiltere 
Dışişleri Bakanı Arthur James 
Balfour’un Siyonist hareketin 
önemli isimlerinden Baron 
Walter Rothschild’e yazdığı, 
daha sonra ortaya çıkan ve 
“Balfour Deklarasyonu” olarak 
bilinen mektup ile tarihi Filis-
tin topraklarına ciddi boyutlara 
ulaşan bir Yahudi göçü başla-
tılmıştı. “İsrail devletinin ku-
rulmasında sahip oldukları rol-
den dolayı gurur duydukları ve 
Balfour Deklarasyonu’nun 100’üncü 
yıl dönümünü gururla kutlayacak-
larını” söyleyen İngiltere Başbakanı 
Theresa May’in ülkesi 100 yıl önce 
Filistin halkını yok sayarak 1948’de 
Filistin topraklarında İsrail devletinin 
kurulmasına zemin hazırladı.

Savaş Hükümeti Dışişleri Bakanı 
Balfour’un 100 yıl önce yazdığı mek-
tup ve ardından sürdürdüğü Manda 
Yönetimiyle, Filistin topraklarını Ya-
hudilere “vatan” kılan ve devlet kur-

malarına yol açan İngiltere, 2012’deki 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yi’nde Filistin’in devlet olarak tanın-
masına ilişkin oylamada ise çekimser 
oy kullanmıştı.

BALFOUR DEKLARASYONU NEDİR, 
NELERE YOL AÇTI?

İngiltere’nin I. Dünya Savaşı sı-
rasındaki Dışişleri Bakanı Balfour’un 
savaşın üçüncü yılında Siyonist ha-
reketin önde gelen figürlerinden Ro-
thschild’e hitaben yazdığı “Filistin 
topraklarında Yahudiler için bir vatan 

vadeden” belge Balfour 
Deklarasyonu olarak ilan 
edilmişti. Deklarasyon, İs-
rail devletinin kurulmasına 
giden süreçte en önemli 
kilometre taşı olarak görü-
lüyor. Rothschild ve Balfour 
arasında karşılıklı yazışma-
lar sonunda hazırlanan 
deklarasyon, İngiltere’nin 
savaşa yeni dahil olan 
ABD’deki güçlü olduğuna 
inandığı Yahudi diasporası-
nı etkilemeyi amaçlıyordu. 
“Saygıdeğer Lord Rotsc-
hild, Majestelerinin Hükü-
meti adına kabineye sunu-
lan ve kabul edilen Yahudi 
Siyonist isteklerini sempati 
ile karşılayan müteakip 
deklarasyonu iletmekten 
memnuniyet duyarım.” 
sözleriyle başlayan Bal-
four’un deklarasyonu şöyle 
devam ediyordu:

“Majestelerinin Hükü-
meti, Filistin’de Museviler 
için bir milli yurt kurulma-
sını uygun karşılamaktadır 
ve bu hedefin gerçekleşti-

rilmesini kolaylaştırmak için elinden 
geleni yapacaktır. Filistin’deki mev-
cut Musevi olmayan toplumların si-
vil ve dini hakları ile başka ülkelerde 
yaşayan Musevilerin sahip oldukları 
hak ve politik statülerine zarar vere-
cek hiçbir şeyin yapılmayacağı açıkça 
anlaşılmalıdır.” Balfour’un, “Bu dek-
larasyonu Siyonist Federasyonu’nun 
bilgisine sunmanızdan memnuniyet 
duyacağım.” sözleriyle son verdiği bu 
mektup, daha sonra İtalya, Fransa ve 

ABD’nin de desteğini almıştı.
FİLİSTİN TOPRAKLARINA YAHUDİ 

GÖÇÜ ARTTI
Tarihe “Balfour Deklarasyonu” 

olarak geçen mektubun yayımlandı-
ğı 2 Kasım 1917 tarihinden bir haf-
ta sonra basınla paylaşılan Balfour 
Deklarasyonu’na, savaş sonunda Os-
manlı Devleti’nin imzaladığı Sevr An-
laşması’nda yer verildi. Milletler Ce-
miyeti’nde 1922 yılında kabul edilen 
Filistin topraklarındaki İngiliz manda 
yönetiminin temelini de bu deklaras-
yon oluşturdu. Balfour Deklarasyonu 
sonrasında İngiliz mandası altındaki 
Filistin’e, 1920-1940 arası dönemde 
Yahudi göçü hız kazandı ve son ola-
rak Avrupa’da II. Dünya Savaşı sıra-
sında Yahudilere yönelik Nazilerin 
gerçekleştirdiği soykırım sebebiyle 
göç oranı giderek arttı.

Bu süreçte Filistinliler, toprakla-
rındaki Yahudi nüfusun artışına kar-
şı çıkmaya çalıştı. Ancak İngilizlerin 
mandayı sonlandırarak Filistin’den 
çekilmesinin ardından, 1948 yılında 
Filistinlilerin Nekbe (Felaket) diye an-
dığı İsrail devletinin kuruluşu gerçek-
leşti. İngiltere Filistin’den çekildikten 
sonra İsrail devletinin kurulmasıyla 
işgal süreci daha da yoğunlaştı ve 
yüzbinlerce Filistinli yurtlarından sü-
rüldü, büyük oranda can ve mal ka-
yıpları yaşandı.

Balfour’un zeminini hazırladığı, 
uluslararası camianın büyük çoğun-
luğunun destek verdiği ve tarihi Filis-
tin toprakları üzerinde kurulan İsrail 
devleti, yarısından fazlasını göçe ma-
ruz bıraktığı Filistinlilerin halihazırda 
yaşadığı bölgelere hala “halksız vatan 
muamelesi yapıyor.  n AA

Arap dünyasında ABD’nin Orta-
doğu politikasına olumsuz yaklaşı-
mın arttığı bildirildi.

Merkezi Washington’da bulu-
nan Arab Center Washington DC 
(ACW) ve Arab Center for Research 
and Policy Studies (ACRPS), 8 Arap 
ülkesinde ABD Başkanı Donald 
Trump ve ABD’nin dış politikası 
konusunda bir ay süren anketin 
sonuçlarını yayınladı. Mısır, Ürdün, 
Kuveyt, Lübnan, Fas, Filistin, Suu-
di Arabistan ve Tunus’ta toplam 3 
bin 200 kişinin katılımıyla 14 Eylül 
ile 13 Ekim tarihleri arasında yapı-
lan anket, Arapların yüzde 61’inin 
ABD’nin Arap dünyasındaki poli-
tikasına olumsuz yaklaştığını orta-
ya koydu. Ankete göre, Arapların 
yüzde 58’i, Trump hakkında olum-
suz görüşe sahip, yüzde 56’sı ise 
Trump’ın Müslüman karşıtı olduğu 
görüşü taşıyor. Ankete katılanların 
sadece yüzde 17’si Trump’ın baş-
kanlığının Arap dünyasına yönelik 

ABD politikasını iyileştirdiğine ina-
nıyor. Bu görüşe en fazla Suudi Ara-
bistan’da rastlandı. Bu ülkeyi Mısır 
ve Kuveyt izledi. ACW’nin yöneti-
cilerinden Tamara Kharroub, Was-
hington’da düzenlenen basın top-
lantısında, ankete katılan Arapların 
neredeyse yarısının (yüzde 48’inin), 
ABD hakkında olumlu görüş sahip 
olmasına rağmen bölge politikası 
hakkında olumsuz intibasının bu-
lunduğunu söyledi.

Kharroub, anketin Arap dün-
yasında Amerikan karşıtlığının, 
ABD’nin bölge politikalarını hedef 
aldığını ortaya koyduğunu belirte-
rek “Anket yapılan Arapların yüzde 
61’i, ABD’nin Arap dünyasındaki 
politikasına karşı negatif ya da az 
da olsa olumsuz yaklaşıma sahip. 
Amerikan halkı hakkında negatif ya 
da bir nebze olumsuz görüş bildi-
renlerin oranı ise sadece yüzde 25.” 
diye konuştu.
n AA

Dünyanın gözü Esad’ın kimyasal saldırılarında

İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour’un Siyonist 
hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild’e 

yazdığı, daha sonra ortaya çıkan ve “Balfour Deklarasyonu” 
olarak bilinen mektup ile tarihi Filistin topraklarına ciddi 

boyutlara ulaşan bir Yahudi göçü başlatılmıştı.
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Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri özel araçlara yönelik bir kış lastiği zorunluluğunun bulunmadığını ifade etti. Bu durum vatandaşları sevindirdi fakat 
oto-lastikçiler mağdur oldu. Oto-lastikçi esnafı uygulamanın kalkmasının maddi ve manevi olarak vatandaşları olumsuz etkileyeceğini bildirdi

Kış lastiği zorunlu değil!
2012 yılında yürürlüğe giren 

kış lastiği zorunluluğu, yönetmelik-
te yapılan değişiklik ile sadece ticari 
araçlar için zorunlu oldu. Ulaştır-
ma-Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı’ndan yapılan açıklamada hu-
susi tescilli taşıtların kış lastiği takma 
zorunluluğu olmadığı hatırlatılırken, 
yolcu ve eşya taşımalarında kullanı-
lan araçlarda kış lastiği kullanma zo-
runluluğunun devam ettiği bildirildi. 
Konuyla ilgili açıklama yapan oto-las-
tikçiler uygulamanın kalkmasının va-
tandaşlar için iyi netice getirmeyece-
ği görüşündeler. 
KAZANIN SORUMLUSU KİM OLACAK?

Oto-lastikçi Uğursal Yıldırım, 
zorunlu kış lastiği uygulamasının 
vatandaşlar için olumsuz sonuçlar 
oluşturacağını dile getirerek, “Yö-
netmelikle ilgili değişiklikleri kamu-
oyunda takip ediyoruz. Böyle bir zorunluluk 
ortadan kalkması durumunda ise ben iyi 
sonuçlar olmayacağını düşünüyorum. Bel-
ki maddi konudan baktığımızda uygulama 
vatandaşın cebine yarayacak gibi dursa da 
Allah korusun yaşanacak olası trafik kazala-
rı, maddi-manevi olarak vatandaşların canını 
daha fazla yakacaktır. Örneğin bir vatandaşın 
aracında kış lastiği var. Başka bir arabada kış 
lastiği yok ve kaza meydana geliyor. Kazanın 
suçlusu kim olacak? Sorumluluk açısından 
boşluklar yaşanacaktır. Sadece maddi olarak 
da bakmamak lazım. Sağlığımızı da trafik 
kazasında yitirebiliriz. Satıcı olarak değil bir 
vatandaş olarak düşünüyorum. Diğer yandan 

ticari kaygıya girilecekse böyle bir düzenleme-
nin gelmesi, kendisini eski düzenlemeye göre 
ayarlayan fabrikaları ve bizleri etkileyecektir. 
Kararın gözden geçirilmesi gerekiyor” diye 
konuştu.

NEDEN GELDİ, NEDEN GİDİYOR?
Bir diğer oto-lastikçi Orhan Duman ise 

kış lastiği uygulamasının neden kaldırıldığını 
anlamadığını belirterek, “Bizler kış ile ilgi-
li hazırlıklarımızı yaparken böyle bir kararın 
açıklanması bana göre doğru olmadı. Çünkü 
kış mevsimi başlarken sektörümüz planlarını 
yapmıştı. Ayrıca sadece maddi olarak değil, 
manevi olarak da kararı yanlış buluyorum. 
Eskiden trafik kazalarında kış lastiğinin takı-
lıp-takılmaması kusur sayılıyordu. Şimdi ise 

değerlendirmelerin nasıl gerçekleşeceği ko-
nusunda soru işaretler var.  Kış lastiği uygu-
laması neden geldi, neden gidiyor? Bana göre 
sadece okul vb taşıtlar için bu zorunluluğun 
olması yeterli değil. Şahsi araçlar içinde karar 
dahil edilmeli” dedi. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN
 YAPILAN AÇIKLAMA 

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri kış lastiği 
zorunluluğuna ilişkin esasları belirleme yet-
kisinin 9 Şubat 2017’de Resmi Gazete’de 
yayımlanan 687 nolu KHK ile Bakanlığa veril-
diğini hatırlatarak, şu açıklamayı yapmıştı: “1 
Nisan 2017’de Resmi Gazetede yayımlanan, 
‘Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ ile Kanun 

maddesine bağlı olarak usul ve esaslar belir-
lenmiştir. Buna göre, 1 Aralık ile 1 Nisan ta-
rihleri arasında yolcu ve eşya taşımalarında 
kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorun-
luluğu olup yapılan düzenleme, hususi olarak 
tescil edilmiş taşıtların kış lastiği takmalarını 
kapsamamaktadır.  Ayrıca, belirtilen tarih ara-
lıklarında il sınırları içerisinde kış lastiği uygu-
lanacağı tarih aralıkları ile ilgili duyurular ilgili 
Valiliklerce yapılacaktır. Ayrıca yük ve yolcu 
taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hu-
susi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olma-
masıyla birlikte, can, mal güvenliği ve güvenli 
seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış 
lastiği kullanılmasını öneriyoruz” denildi.  
n UFUK KENDİRCİ 

Uğursal Yıldırım

Orhan Duman

Çumra’da iki önemli 
yatırım hizmete açılıyor

Çumra Gençlik Merkezi ve Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu 28 Ekim 
Cumartesi günü açılıyor.  Konuyla 
ilgili olarak açıklama yapan Çum-
ra Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Oğuz, “İlçemize Gençlik ve Spor 
Bakanlığımız tarafından kazandırı-
lan Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzumuz 28 Ekim Cu-
martesi günü saat 13:30’da Konya 
Mevlana Meydanında Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan 
toplu açılış töreniyle açılışı yapıla-
cak” dedi. 

Çumra Belediye Başkanı Oğuz; 
Çumra’ya kazandırılan Gençlik 
Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Ha-
vuzu için başta Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 

Başkanımız Binali Yıldırım, Gençlik 
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 
ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Müs-
teşarımız Faruk Özçelik’e teşekkür 
etti. Ayrıca başkan Oğuz ilçeye ka-
zandırılan tesisler hakkında; Gençlik 
Merkezinin 3.Milyon 476 Bin TL  
değerinde ve 4200 metrekare alana 
sahip olduğunu, yüzme havuzunun 
ise 4 Milyon 850 bin TL değerinde 
ve 4000 metrekare alan sahip oldu-
ğu  bilgisini verdi. 

Son olarak Oğuz, “Cumhurbaş-
kanımız tarafından Konya Mevla 
Meydanında yapılacak olan açılışla-
ra tüm halkımız davetlidir. 28 Ekim 
Cumartesi günü saat 11.30 Çumra 
Belediyesi önünden hareket edile-
cektir” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

Ulaştırma-Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamada hususi tescilli taşıtların kış lastiği 
takma zorunluluğu olmadığı hatırlatılırken, yolcu ve 
eşya taşımalarında kullanılan araçlarda kış lastiği 
kullanma zorunluluğunun devam ettiği bildirildi.

‘Afrika’nın yolu Konya’dan geçecek’

 Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Okka, yaptığı yazılı 
açıklamada ülkemizin ve şehrimizin 
ekonomisine katkı sağlamak için ça-
lışmaların artarak devam edeceğini 
bu yıl Afrika özel önem verdiklerini 
söyledi.  MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Okka, “Konya iş 
âlemi olarak Afrika’yı stratejik bölge 
ilan etmemizin ardından 2017 yılında 
20 Büyükelçimizi ziyaret ettik. MÜ-
SİAD Konya öncülüğünde 25 Mayıs 
2018’de kutlanacak olan Dünya Af-
rika Günü’nü şehrimizde kutlanması 
için çalışmalar yürütüyoruz. Progra-
mımıza, Afrika Ülkelerinin Bakan-
larının yanı sıra, büyükelçiler ve iş 
adamları katılacak. Bu programa Sa-
yın Cumhurbaşkanımız başta olmak 
üzere üst düzey Devlet Erkânının da 
katılmasını istiyoruz” dedi.

Başkan Okka, “MÜSİAD Kon-
ya’nın kurulduğu günden bugüne 
şehrin ekonomisine ciddi anlamda 
katkı sağlamış ve yön vermiştir. Şeh-
rimizin ihracatına katkı sağlamak için 
Afrika’yı stratejik bölge ilan ettikten 
sonra çalışmalarımızı artırarak sür-
dürüyoruz. Ülkemizin ekonomide 
yaşadığı değişim ve gelişimin aynası 

olarak gördüğümüz Afrika iş gezileri-
mizin, yeni pazarlar ortaya çıkarması, 
yeni işbirliklerini doğurması en büyük 
temennimizdir. Afrika’da nerede ne 
yapabiliriz, ne üretebiliriz, ne satabi-
liriz ve ne satın alabilirinizin yollarını 
aramaktayız. Afrika’daki birçok ül-
keye iş seyahatlerimiz oldu ve Afri-
ka’dan da birçok ülkenin temsilcisini 
burada ağırladık. İlişkilerimizi gelişti-
rerek ticaretimize katkı sağladık. Bu 
yönde faaliyetlerimize devam edece-
ğiz. MÜSİAD Konya olarak, Afrikalı 
kardeşlerimize öncü olmak ve Afrika 
ülkeleriyle sadece ticari anlamda de-
ğil, tarım, eğitim, sağlık ve kültür alış-
verişi konusunda da ilgilenmek için 

gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Ta-
rım ekip ve ekipmanları başta olmak 
üzere tarımsal ürünlerin endüstriyel 
ürüne dönüşümü hususunda Kon-
ya’mızda ne varsa Afrika ülkelerinde 
de olmasını istiyoruz.  Afrika’yı stra-
tejik bölge ilan etmemizin ardından 
ilk adım olarak Türkiye’de bulunan 
32 Afrika ülkesinin büyükelçilerini 3 
gün boyunca şehrimizde ağırladık. 
Düzenlediğimiz ekonomik işbirliği ve 
Afrika-Konya Stratejik İş Geliştirme 
toplantılarımız sonra sadece verimli 
geçmiş, toplantılara katılan büyü-
kelçileri bu yıl içinde ziyaret ettik. 
Şubat, Mart, Mayıs ve Ekim ayında 
20’yi aşkın Afrikalı büyükelçilerimizi 

Ankara’da ziyaret ettik. Ziyaretleri-
mizde ülkemizin ve şehrimizin, Afrika 
Ülkeleri ile hem ekonomi hem sosyal 
hem de kültürel ilişkilerini nasıl ar-
tırabileceğimize yönelik istişare de 
bulunarak fikir alışverişinde yaptık. 
MÜSİAD Konya’nın dışa bakışını ve 
kentimizdeki hem sanayi hem de ta-
rım alanındaki gelişmelerini Afrikalı 
Büyükelçilerimize anlattık. 

MÜSİAD Konya öncülüğünde, 25 
Mayıs 2018’de kutlanacak olan Dün-
ya Afrika Günü’nü şehrimizde kut-
lanması için çalışmalar yürütüyoruz. 
Programımıza, Afrika Ülkelerinin Ba-
kanlarının yanı sıra, büyükelçiler ve iş 
adamları katılacak. Bu organizasyon-
da, ülkemizin ve şehrimizin kendi ta-
rihi tecrübesini, toplumsal, siyasal ve 
kültürel birikimini, Afrika ülkeleriyle 
paylaşacağız. Bu organizasyon ülke-
mizin ve şehrimizin ekonomisine cid-
di anlamda katkı sağlayacağı gibi ikili 
ilişkilerimizi de kuvvetlendirecektir.

MÜSİAD Konya, Özellikle “He-
def Afrika” sloganıyla hareket ederek 
Afrika ülkeleriyle ekonomi ve kültür 
başta olmak üzere ilişkilerimizi her 
alanda artırmaya yönelik çalışmaları-
mıza devam edeceğiz” dedi. 
n HABER MERKEZİ 
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Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konya’nın en büyük kültür projesi “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” organizasyonun 
da 2. etap sürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim  Altay, “Çanakkale ruhunu gençlere aşılamak, çok önemli görevimiz” dedi 

‘Çanakkale ruhu aşılanıyor’
Selçuklu Belediyesi tarafından 

gerçekleştirilen Konya’nın en büyük 
kültür projesi “Selçuklu Torunları 
Ecdadla Buluşuyor” organizasyonu 
kaldığı yerden devam ediyor. 2016 
yılında başlatılan organizasyon kapsa-
mında 12 bin 100 kişi havayolu ara-
cılığıyla ecdadla buluşturan Selçuklu 
Belediyesi, 2. Etabına başlanılan or-
ganizasyonda 8 bin 454 Lise 11.sınıf 
öğrencisini Çanakkale’ye götürülecek. 
Bu yıl ile birlikte toplamda 20 bin 514 
kişi Çanakkale’ye gidecek.

KONYA’NIN EN BÜYÜK 
KÜLTÜR PROJESİ 

“Selçuklu Torunları Ecdadla Bu-
luşuyor” organizasyonu kapsamında 
Konya’dan ilk uçuşun pazartesi günü 
başladığı tarihi ve kültürel organizas-
yonda 4. sefer sorunsuz bir şekilde 
tamamlandı. Sabah 5:45’te ilk olarak 
Selçuklu Belediyesi hizmet binasın-
da toplanan öğrenciler saat 07.30’da 
Konya’dan–Çanakkale’ye uçuş ger-
çekleştiriyor. Çanakkale havaalanına 
inen kafile burada profesyonel reh-
berler eşliğinde gezi için   tahsis edi-
len tur otobüslere feribota oradan da 
Gelibolu Yarımadası’na geçiyor. 102 
yıl önce vatan toprağını işgal etmek 
isteyen düşmanlara karşı verilen mü-
cadeleye ev sahipliği yapan Çanakka-
le’yi bir gün boyunca gezme ve tarihi 
yerinde yaşama fırsatı bulan gençler 

günün sonunda yine uçak ile Kon-
ya’ya dönüyor.  

SELÇUKLU BELEDİYESİ İLE İLKLERİ 
YAŞADILAR  

Selçuklu’nun gençleri gezi boyun-
ca Selçuklu Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde ilkleri yaşama fırsatı buluyor. 
Kimi ilk defa şehir dışına çıkmanın 
mutluluğunu, kimi ilk kez uçak ve 
vapura binmenin farklılığını ve heye-
canını yaşıyor. Gezi için her detayı dü-
şünen Selçuklu Belediyesi Çanakkale 
destanının yazıldığı topraklara giden 
gençlerin zaferlerle dolu şanlı tarihi 
yeniden hatırlamaları, ecdadın vatan 
ve bağımsızlık uğruna zor koşullarda 

verdiği mücadeleyi zihinlerinde can-
landırmaları amacıyla tarihi mücadele 
alanlarında çat kapı tiyatro gösterisi 
düzenliyor. Çanakkale ruhunu adeta 
yeniden yaşatan tiyatro gösteri öğren-
cilerden büyük ilgi görüyor.   

 GENÇLERDEN ECDADA DUA  
Konya’dan Gelibolu Yarımada-

sı’na “tarihe yolculuk” gerçekleşti-
ren Selçuklu Torunları organizasyon 
kapsamında; Kilitbahir ve Namazgah 
Tabyaları, Rumeli Mecidiye Tabyası, 
Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Sargı 
Yeri Şehitliği, Yahya Çavuş Şehitliği, 
Alçıtepe, Zığındere Sargı Yeri Şehitli-
ği, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlısırt 
ve yer altı tünelleri, Siperler Geçişi, 
57. Alay, AnzakKoyu, ConkBayırı Si-
perler ve Arıburnu gibi ecdadın 253 
bin şehit ile kahramanlık destanları 
yazdığı cepheleri ziyaret ederken ec-
dada ve tüm şehitlere dua ediyorlar. 
Öğrenciler Çanakkale Destanı Tanı-
tım Merkezi’nde de Çanakkale Savaşı 
sahnelerinin 3 boyutlu olarak anla-
tıldığı 11 salonda 1 saat 15 dakikalık 
tarih yolculuğu yapıyor. 

 SELÇUKLU BELEDİYESİ VE BAŞKAN 
ALTAY’A TEŞEKKÜR   

Selçuklu Belediyesi’nin gerçekleş-
tirdiği organizasyonla Çanakkale’ye 
geldiklerini ve ecdadın bu topraklar 
için verdiği şanlı mücadeleyi  yakın-
dan görme fırsatı bulduklarını ifade 

ederek memnuniyetlerini ifade eden 
öğrenciler “Bir gün içinde birçok ilki 
birlikte yaşadık, ilk kez uçağa bindik, 
ilk kez deniz yolculuğu yaşadık ve Ec-
dadımızın verdiği mücadeleyi ilk kez 
yerinde gördük. Yeme-içmemizden 
yolculuğumuza kadar bütün organi-
zasyonu en güzel şekilde gerçekleş-
tiren ekibe ve bu fırsatı bize sunan 
Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay’a sonsuz teşekkürleri-
mizi sunuyoruz” dediler.

 BAŞKAN ALTAY, “AMACIMIZ 
GENÇLERİMİZE ÇANAKKALE RUHUNU 

AŞILAMAK” 
 “Selçuklu Torunları Ecdadla Bu-

luşuyor” Projesinin Çanakkale ruhu-
nun diri tutulması ve geleceğe taşın-
ması açısından büyük önem taşıdığını 
ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim  Altay, “Çanakkale ru-
hunu gençlere aşılamak, çok önemli 
görevimiz. Ecdadın mirasına sahip 
çıkmak ve o mirası gelecek nesillere 
aktarmak zorundayız. Vatan savun-
ması ve bağımsızlık mücadelesinde 
her türlü olumsuz şartta bile inancı-
nı kaybetmeyen bir milletin torunları 

olmaktan büyük bir iftihar duyuyoruz. 
Özellikle gençler ve çocuklarımıza 
bu değerleri öğretmemiz gerekiyor. 
Bizim tarihimiz kahramanlıklarla do-
ludur ve bu milletin her ferdi bu kah-
ramanlıkları öğrenmelidir. 

Tarihini bilmeyen bir toplumun 
gelecek için söyleyecek sözü olmaz” 
dedi.

 Selçuklu Belediyesi, Çanakkale 
ruhunu yeniden yaşayan öğrencilere 
gezi sonunda çekilen fotoğrafları çer-
çeveli bir şekilde hediye ediyor.
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim  Altay

“Geçmişi İhya, Geleceği İnşa” sloganıyla çıkılan “MİRAS” isimli Sur İçi İhya Projesi, Türkiye’ye 
örnek oldu. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz” dedi 

Meram’ın MİRAS’ı,
Türkiye’ye örnek!

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, tarihi kale surları içinde kalan 
Şükran Mahallesinde 180 bin met-
rekarelik alandaki kentsel dönüşüm 
çalışmalarının ilk etabında anlaşma, 
tapu devirleri ile yıkımların yüzde 
98’inin tamamlandığını açıkladı. 

Toru, “Büyük Medeniyet iddia-
mız yolunda, kültür, mimari ve sanat 
alanında bir rönesansa da öncülük 
edecek projemiz bu anlamda oldukça 
iddialıdır” dedi. 

“Geçmişi İhya, Geleceği İnşa” slo-
ganıyla çıkılan “MİRAS” Sur İçi İhya 
Projesi’nin şehrimizde ve ulusalda 
beğeni ve takdir görmeye devam et-
tiğini kaydeden Başkan Fatma Toru, 
“Kentsel dönüşümün olumsuz algısı-
nı yıkan bu proje aynı zamanda den-
ge, uyum ve ahenkten oluşan şehir 
estetiğini yakalamıştır. Özlediğimiz, 
gözlerimizin aradığı kimlikli bir şehir 
dokusuna da başarılı bir adım atılmış-
tır” dedi. 

“İMKANSIZ DENEN 
BİR İŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Tarihi kale surları içinde kalan 
Şükran Mahallesinde 180 bin met-
rekarelik alan 2015 yılında Bakanlar 
Kurulu kararı ile “Riskli Alan” ilan 
edildi. Halihazırdaki imar planı ve 
mevcut yapılaşmaya bakıldığında 
E:3,5 ortalamasındaki inşaat yoğun-
luğu dönüşümü imkansız kılan bir 
faktör idi. Kapı Camii, Sırçalı Medre-
se, Sahip Ata Külliyesi, Hasbey Darül 
Hüffazı gibi otuzun üzerinde tescilli 
sivil mimari örneği yapının bulunması 
bölgede özenli bir dokunuş gerektiri-
yordu. Fiziki, ekonomik ve toplumsal 

anlamda da harap ve bitap düşen 
bölge, tarihi ve kültürel mirasımızı 
da tehdit etmeye başlayınca Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, elini 
değil gövdesini taşın altına koyarak 
kamuoyunun imkansız dediği bir işe 
imza attı. 

MİRAS’ın salt bir kentsel dönü-
şüm projesi olmadığını ifade eden 
Başkan Toru, “Miras Projesi aynı za-
manda sağlıklaştırma, geçmişi ihya, 
yeniden canlandırma, toprağa yakın 
yaşam kültürü, mahalle dokusu ve 
yerel ticaretin canlandırılması, turizm 
potansiyelinin gün yüzüne çıkarılma 
projesidir” ifadelerini kullandı. 

“TÜRKİYE’DE BİR İLKİ 
GERÇEKLETİRİYORUZ”

Kentsel dönüşüm yapan bele-
diyelerin dönüşümlerde genelde 
mevcut inşaat yoğunluğunu 2 katına 
çıkararak dikey yapılaşma ile yoğun-
luğu daha da arttıran bir yöntem kul-

landığına dikkat çeken Toru, “Biz 3,5 
olan emsal yoğunluğunu 6 ve 7’lere 
çıkarmak yerine proje bazında em-
sali 1’in altına düşürerek Türkiye’de 
bir ilki ve zor olanı gerçekleştiriyoruz. 
Bu fedakârlıktır, şehrin orta ve uzun 
vadede kazanması, bölgenin yıllarca 
şehre katma değer üretmesi demek-
tir” diye konuştu. 

İki yıl gibi kısa bir sürede 1500 
civarında mülk sahibi ile anlaşarak 
alandaki dayanıksız, niteliksiz konut 
stokunun yıkılması, molozlardan te-
mizlenmesi ve boşaltılmasının ayrı 
bir başarı hikayesi olduğuna vurgu 
yapan Başkan Toru,  evlatlarımızdan 
‘emanet’ aldığımız şehirlerimizi ec-
dadımızın bize ‘Miras’ olarak bıraktığı 
bilinciyle en iyi şekilde korumak ve 
şerefle imar etmeye mecbur oldukla-
rını ifade etti.

“BİZE DAYATILAN TEK TİP MİMARİ 
ANLAYIŞINI KIRDIK”

Başkan Toru, projeyle ilgili şu bil-
gileri verdi: “Tarihi kale surlarının gün 
yüzüne çıkarılmasının da planlandığı 
projemizde tarihi yapıların çevresin-
de küçük ve orta ölçekli meydanlar, 
sosyal yaşam alanları oluşturduk. 
Yaya hareketliği ile 24 saat yaşayan 
kimlikli bir mahalle dokusunun olu-
şumu için her türlü donatı planlandı. 
Yıllardır bize dayatılan tek tip mimari 
anlayışı kıran bu projede her bir zin-
cirin şehre zenginlik vereceğine ina-
nıyorum. Şehrin kalbi konumundaki 
bu bölgeyi iyiye doğru dönüştürerek, 
taşımak aynı zamanda toplumsal 
hayatın nizamını da şekillendirmek 
olup aynı zamanda ahlaki bir me-

seledir. Toplumsal hareketin inşası 
aynı zamanda bir var olma tarzıdır. 
Mimari tasarımlarda; Asr-ı Saadet, 
Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklula-
rı, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye 
Cumhuriyeti zincirinin taşınacağı, bu-
günün ihtiyaçları ve modern mimari 
ile sentezlenen bir perspektifle böl-
geyi geçmişle buluşturup geleceğe 
taşıyacak bir anlayış geliştirdik. İnsan 
öncelikli, tarihi zeminden referans 
alan, toplumdaki farklılıkları bir arada 
yaşatabilme yeteneği ve geleneğine 
sahip, kimlikli, karakterli bir şehir do-
kusunda inşaat yapım süreçleri için 
gün saymaktadır.” 

“RÖNESANSA ÖNCÜLÜK EDECEK”
“Büyük Medeniyet iddiamız yo-

lunda, kültür, mimari ve sanat alanın-
da bir rönesansa da öncülük edecek 
projemiz bu anlamda oldukça iddialı-
dır” diyen Toru, şöyle konuştu: “Bu-
güne kadar 50 milyon TL’lik bir bütçe 
ile devam eden projenin tamamlan-
ması için 400 milyon TL’lik bir yatırım 
hedefliyoruz. 2018 baharında inşaat 
çalışmaları başlayacak projemiz ile 
ilgili meslek odalarımız ve STK’lar ile 
bilgilendirme toplantılarımız da baş-
layarak yapım süreci ile ilgili görüşle-
rini alacağız.” 

Konya’daki en büyük kentsel dö-
nüşüm hamlesine giriştiklerine dikkat 
çeken Toru, “Şükran Mahallesi’yle 
birlikte 6 mahallede 1 milyon 400 
bin metrekarelik alanda 10 bin mülk 
sahibi, 5 bin 100 konut ve 2 bin 600 
parselde yürüyen çalışmalarımızın bi-
rinci etaplarında sona yaklaştık” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru



Yavru Kartal 
galibiyet istiyor

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, li-
gin 10.hafta maçında iç sahada Fethiyespor ile karşılaşa-
cak. Ligde 6 maçtır galibiyet alamayan yeşil beyazlılar bu 
maçı kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Perşembe 
günü Türkiye Kupası’nda Boluspor’u konuk eden ve bu 
maçtan da mağlubiyet ile ayrılan Yavru Kartal’ın yarın 
oynayacağı bu önemli mücadele Konya Atatürk Stadyu-
mu’nda saat 14.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Batuhan 
Gültek yönetecek.  n HASİB MUTLU

Selçuklu Belediye’nin 
konuğu Ankara DSİ

Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz Selçuklu Beledi-
yespor, yarın ligin 5.hafta maçında Ankara DSİ takımını 
misafir edecek. Ligde oynadığı ilk 4 maçtan galibiyet ile 
ayrılan mavi beyazlılar, yenilmezlik serisini sürdürmek 
istiyor. Önemli bir başlangıç yapan Selçuklu’nun Ankara 
DSİ ile oynayacağı karşılaşma yarın Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor Salonu’nda saat 16.00’da olacak. Taraf-
tar desteği isteyen Selçuklu Belediyespor, 29 Ekim dola-
yısı ile 0 – 12 yaş grubuna karşılaşmayı ücretsiz izleme 
imkanı sağladı.  n TEVFİK EFE
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‘Konyaspor’da oynayabilecek 
oyuncularımız var’

Ziraat Türkiye Kupa-
sı 4. tur karşılaşmasında 
temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor’un oynadığı ve 
1-0 mağlup olduğu Boluspor 
karşılaşmasının ardından 
açıklamalarda bulunan 
Teknik Direktör Alper Avcı, 
“Boluspor’u tebrik ediyoruz. 
Kupa yolculuklarında ba-
şarılar diliyoruz. Ben kendi 
adıma oyuncularımı saha-
daki mücadelelerinden ötürü 
tebrik etmek istiyorum, şunu 
belirtmeliyim ki eksik bir kad-
royla mücadele ettik. Önemli 
oyuncularımızdan bazılarının 
sakatlıkları vardı bu nedenle 
bugün onlardan faydalana-
madık. Ama onların yerine 

sahada mücadele eden 
oyuncularımız son derece is-
tekli ve arzulu bir şekilde mü-
cadele ettiler. Elbette bu gün 
bir galibiyet almak istiyorduk 
ancak olmadı. Bizim ana 
amacımız Atiker Konyaspor’a 
oyuncu hazırlayabilmek, 
bugün de ortaya konulan 
mücadele ve oyun gösterdi ki 
birçok oyuncumuz gelecekte 
Konyaspor forması giyebile-
cek nitelikte. Şimdi artık ro-
tamızı pazar günü yine kendi 
sahamızda oynayacağımız 
Fethiyespor karşılaşmasına 
çevireceğiz ve o maçı kaza-
nabilmek adına hazırlıkları-
mıza başlayacağız” dedi.   
n METE ALİ MAVİŞ

Voleybol hakemliği Konya’da 
ders olarak okutulacak

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) gi-
rişimleriyle voleybol hakemliği, Türkiye’de ilk 
kez üniversitelerde seçmeli ders olarak okutu-
luyor. TVF’den yapılan açıklamaya göre görüş-
meler sonucunda, voleybol hakemliğinin, bazı 
üniversitelerde seçmeli ders olmasına karar 
verildi. Uygulamaya geçilen proje kapsamın-
da, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesinin 
tüm bölümlerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Ege Üniver-
sitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde verilmeye 
başlanan voleybol hakemliği dersi, Dicle Beden 
Eğitimi Spor Yüksekokulu ile Selçuk Üniversi-
tesi ve Hacettepe Üniversitesinin spor bilimleri 
fakültelerinde ise ikinci yarı yıl programında yer 
alacak. TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu 
tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ve-
rilen voleybol hakemliği dersi, haftada iki saat 
üzerinden 14-16 hafta okutulacak. Eğitim yılı 
sonundaki sınavdan geçerli not alan öğrenciler, 
bulundukları illerde aday hakem olarak görev ya-
pabilecek.   n AA

Pentatlon, 2020’den 
madalya bekliyor
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Ramazan Arslantaş, 2020 Tokyo 

Olimpiyatları’na kadar lisanslı sporcu sayısını 3 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 
Konyalı başkan yaptığı açıklamalarda olimpiyatlarda madalya almak istediklerini belirtti

Arslantaş, yaptığı açıklamada, atıcılık, eskrim, yüzme, 
binicilik ve koşu dallarında mücadelelerin verildiği modern 
pentatlonu, Türkiye’de yaygın hale getirmek için çalıştıklarını 
kaydetti. Modern pentatlon sporunun 2002’den beri Türkiye’de 
yapıldığını ifade eden Arslantaş, “Bu spor dalı birkaç yönetim-
dir sancılı dönem geçirdi. Onun için tam da 2002’de başladı 
diyemeyiz. Birkaç senedir yeni yeni toparlanmaya başladı. 
İnşallah olimpiyatlara gidince kendimizi göstereceğiz.” diye 
konuştu.

‘LİSANSLI SPORCU SAYIMIZ DAHA DA ARTACAK’
Lisanslı spor sayısının binin üzerinde olduğunu dile getiren 

Arslantaş, “2020 Tokyo Olimpiyatları’na kadar lisanslı sporcu 
sayımızı 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah olimpiyatlar-
dan sonra lisanslı sporcu sayımız daha da artacak. Olimpi-
yatlardaki başarımızı, mücadelemizi görünce Türk halkının bu 
spora sempatisi daha da artacaktır.” değerlendirmesinde bu-
lundu. Arslantaş, amaçlarının gençlerin eğitim ve öğretimlerini 
aksatmadan, çok sayıda organizasyon düzenleyerek bu sporu 
geniş kitlelere tanıtmak olduğunu vurguladı.

‘OLİMPİYATLAR İÇİN HER ŞEYİMİZİ SERGİLEYECEĞİZ’
Olimpiyatlardaki 4 kotayı almak için mücadele ettiklerine 

dikkati çeken Arslantaş, şöyle devam etti: “Hedefimizi baştan 
çok yüksek koyduk. Hedefte bir sapma yok. İnşallah 2020 Tok-
yo Olimpiyatları’nda 2 madalya alacağız. Şu anda 4 kotayı da 
almak için mücadele ediyoruz. Önümüzdeki bir yıl sıkı çalışma 
yapacağız. Hem federasyonumuzu hem de sporcularımızı daha 
iyi tanıyacağız. Daha sonra kendimizi dünya arenasına ataca-
ğız. 2018’de yapılacak Modern Pentatlon Dünya Kupası için 24 
Kasım’da Gürcistan’a gideceğiz. Orada dünya şampiyonaların-
dan birinin Türkiye’de yapılması için mücadele vereceğiz. Daha 
sonra 2018 yılı şampiyonaları başlamış olacak. Biz de arenaya 
çıkmış olacağız. Olimpiyatlar için her şeyimizi sergileyeceğiz.”

‘GENÇLER SPORA YÖNELMELİ’
Gençlerin bu spora yönelmeleri gerektiğini kaydeden Ars-

lantaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Gençler, bir spordan fazlası 
olduğu için bu branşı tercih etmeli. Bu sporu yapanlar, 5 bran-
şın haricinde diğer sporlara da ilgi duyuyor. Yani sporcularımız; 
eskrim, yüzme, ata binme, koşu ve atıcılık yapabildiğinin farkı-
na varınca diğer branşları da yapabileceğini düşünüyor. Onun 
için ‘modern pentatlon, bir spordan fazlasıdır’ diyoruz. Gençle-
rimiz gönül rahatlığıyla bu spora yönelebilir.” n AA



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.TM AKHİSARSPOR 9 5 2 2 17 13 4 17
4.KAYSERİSPOR 9 5 2 2 14 10 4 17
5.M.BAŞAKŞEHİR 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.DG SİVASSPOR 9 4 1 4 14 14 0 13
10.A.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.K.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

Yeniden doğuş maçı!
Mustafa Reşit Akçay’ın görevden ayrılması ile Mehmet Özdilek yönetiminde yeni bir sayfa 

açmayı planlayan Atiker Konyaspor, Osmanlıspor’a karşı tarihi bir sınav verecek. Anadolu Kartalı 
yarın saat 14.00’te oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak kötü gidişe dur demek istiyor

TFF Süper Lig’in ilk 9 haftasında 
sadece 7 puan toplayabilen ve ligin 
dibine demir atan Atiker Konyaspor, 
Kayserispor mağlubiyetinin ardından 
teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile 
yollarını ayırmış ve Mehmet Özdilek ile 
anlaşma sağlamıştı. 

Deneyimli teknik adam Mehmet Öz-
dilek ile temiz bir sayfa açmayı planla-
yan Anadolu Kartalı yarın Osmanlıspor 
karşısında tarihi bir sınav verecek. 17. 
sırada yer alan Konyaspor ligin son sı-
rasında bulunan rakibini mağlup ederek 
tehlike bölgesinden bir daha dönme-

mek üzere uzaklaşmak istiyor.
RAKİP SON MAÇINI KAZANDI

Atiker Konyaspor’un yarın saat 
14.00’te evinde ağırlayacağı Osman-
lıspor lige kötü başlayan takımlardan 
biri. İlk 6 haftada galibiyet yüzü göre-
meyen Ankara temsilcisi 3 puanla 7. 
haftada oynadığı Kasımpaşa karşısında 
tanışmıştı. Kasımpaşa’yı 3 golle geçen 
Osmanlıspor, geçen hafta da Karabüks-
por’u 3-0 mağlup ederek puanını 7’ye 
yükseltmişti. 

Son 3 maçta 6 puan kazanan Os-
manlıspor, Konyaspor maçını kazana-

rak çıkışını sürdürmeyi planlıyor.
HAKEM ARDA KARDEŞLER

Türkiye Futbol Federasyonu Mer-
kez Hakem Kurulu, 29 Ekim Pazar günü 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyu-
mu’nda oynanacak ve saat 14:00’da 
başlayacak Atiker Konyaspor-Osman-
lıspor maçında Arda Kardeşler düdük 
çalacağını açıkladı. Kardeşler’in yar-
dımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Osman 
Gökhan Bilir yaparken, maçın dördüncü 
hakemi Bülent Birincioğlu.

YENİ HOCA YENİ OYUN ANLAYIŞI
Atiker Konyaspor’da teknik ekip 

değişi sahaya nasıl yansıyacak merak 
konusu oldu. Aykut Kocaman döne-
minde kontrollü ve kompakt bir futbol 
oynayan yeşil beyazlılar, Mustafa Reşit 
Akçay döneminde hücuma dönük bir 
oyun oynamaya çalışmış ancak başarılı 
olamamıştı.   

Mehmet Özdilek’in ise nasıl bir 
oyun kurgusu ile takımını sahaya süre-
ceği bilinmiyor. İmza töreninde konu ile 
ilgili konuşan Özdilek, “Oynatmamaya 
değil oynamaya yönelik bir anlayış or-
taya koyacağız” demişti. 
n HASİB MUTLU
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