
Acı haber Hakkari’den geldi: 8 şehit! Her yıl 100 bin kişi boşanıyor!
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 
sınırın Irak tarafından sızma 
girişimi yapan PKK’lı 
teröristlerle çıkan çatışmada 6 
asker ile 2 güvenlik korucusu 
şehit oldu, biri ağır iki asker 
yaralandı, 5 terörist etkisiz 
hale getirildi. Olayın 
ardından Hakkari ve 
Tunceli’de yürütülen 
operasyonlar sonucu 
toplamda 31 terörist 
etkisiz hale getirildi.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile Aile ve 

Toplum Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’nün 

ortaklaşa düzenlediği 
programla boşanmalara 

dikkat çekildi. Aile ve Toplum 
Hizmetleri Genel Müdür 

Yardımcısı İbrahim Taşkesti, 
“Ülkemizde yaklaşık yıllık 212 

bin boşanma davası açılıyor. Bazı 
boşanmaların sudan sebeplerden 
gerçekleştiğini anlıyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 14’TE
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Selçuklu’dan 
Erdoğan’a teşekkür

‘Angı, Konya 
için kazanım’

‘İngiltere’nin 
utanç vesikasıdır’

Selçuklu Kongre Merkezinin 
açılışını gerçekleştiren Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a teşekkür eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Bu kompleks inşallah 
Konya’nın bilim, kültür ve sosyal 
hayatına ciddi bir katkı sağlaya-
caktır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Meclis Üyeleri, 
Kent Konseyi Kadın Meclisi ve 
Bürokratlar, AK Parti Konya İl 
Yönetimine hayırlı olsun ziyareti 
gerçekleştirdi. Başkan Mehmet 
Hançerli, “Hizmet sevdasından 
hiç vazgeçmedik” dedi. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

AGD Konya Şube Başkanı 
Mehmet Parlak, “Balfour 
Deklarasyonu İngiltere’nin 
utanç vesikasıdır. İngiltere bu 
deklarasyondan ötürü bütün 
insanlıktan özür dilemelidir” 
dedi.  
n HABERİ SAYFA 16’DA

Can güvenliği için; Kış lastiği!

Hususi araçlar için kalktı ama ticari araçlar için 1 Aralık 2017-1 Nisan 2018 tarihleri 
arasında kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto 

Galericileri Esnaf Odası Başkanı Adem Uzman, kış lastiğinin can ve mal güvenliği 
açısından önemli olduğunu belirtti. n HABERİ SAYFA 17’DE

VEJETARYENLERİN EN 
BÜYÜK DESTEKÇİSİ!

BAŞARAKAVAK HALKI
GELENEKLERİ YAŞATIYOR

KYK 26 YURTLA 20 BİN
ÖĞRENCİYİ BARINDIRIYOR

Zade Vital’den sağlıklı hayata destek

Ramazan Tekin, Başarakavak kültürünü anlattı

KYK’dan Konya’ya yeni yurt çalışmaları!

Türkiye’nin ilk 
sağlıklı yaşam 
markası Zade 
Vital® tarafından 
ve Zade Vital® 
Tesisleri’nde 
Uluslararası GMP 
standartlarında 
üretilen sıvı ve 
bitkisel kapsül 
serileri ile Vegan 
ve Vejetaryenlerin 
en büyük 
destekçisi 
olarak sadece 
eczanelerde yer 
alıyor.

Güdük toplama, yağlı gevrek, saya gezme gibi farklı bir 
gelenekleri olan Başarakavak halkı, gelenekleri yaşatmaya 
devam ediyor. Başarakavak’ın hafızası Ramazan Tekin, “Ba-
şarakavak’ta binlerce yıl öncesine dayanan örf ve adetler 
hâlâ yaşatılmaktadır” dedi.

4 üniversite ile her yıl yüz binden fazla öğrenciye ev sahipli-
ği yapan Konya’da en büyük sorun öğrencilerin barınması. 
Kapasitesi 20 bin 979 olan yurtlarla KYK barınma sorununun 
çözümü için yeni yurt çalışmalarını sürdürüyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 11’DE
05 Meke Gölü yağmur

ve kar bekliyor 14 Meram’da kış 
hazırlıkları tamam! 13 NEÜ ve ASÜ Tıp’ta

beyaz önlük heyecanı

Novotel, 2. yılını kutladı 

Novotel ve ibis Otel Konya, iş dünyasını düzenlediği gala gecesinde 
buluşturdu. Novotel- ibis Hotel  Konya Genel Müdürü Berati Tuncer, “2 

senede şimdiye kadar 340bin misafire hizmet etmek bizleri oldukça mutlu 
etti. Novotel Konya, en iyi toplantı oteli ödülüne sahip olmuştur” dedi. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

1925’e dönelim!
SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Gazi Üniversitesi’ni örnek vererek, 

SÜ’nün resmi kuruluşu olan 1975 tarihinin, 1925’te açılan Mektebi 
Muallime esas alınarak 1925’e çekilip çekilmeyeceğine dikkat çekti

ŞEHİR OLARAK 1925’İ TARTIŞALIM
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, 22 aylık rektörlük dönemini 
değerlendirdi. Yeni bir konuyu da tartışma-
ya açan Şahin, Gazi Üniversitesi’ni örnek 
veren Rektör Şahin, SÜ’nün resmi kuruluşu 
olan 1975 tarihinin, 1925’te açılan Mektebi 
Muallime esas alınarak 1925’e çekilip çe-
kilmeyeceğinin şehir olarak tartışılmasını 
istedi.

3 FAKÜLTE AÇILDI, EĞİTİME BAŞLADI
SÜ olarak yapılan fiziki çalışmalar ve 
yeni açılan fakülteler ile ilgili de bilgi 
veren Rektör Şahin, “Bu sene 3 fakülte 
açtık ve eğitime başladı. Sivil Havacılık 
Yüksekokulu, İslami İlimler Fakültesi, 
Eczacılık Fakültesi. Eczacılık Fakültemiz 
4 ay gibi kısa bir sürede öğrenci aldı ve 
27 eczacılık fakültesi içerisinde 9. sıra-
ya yerleşti” dedi.  

 ‘KENDİ LİSANSLI İLACIMIZI ÜRETELİM’
Üniversite olarak yaptıkları bilimsel çalış-
malara da değinen Rektör Şahin, özellikle 
tarım, hayvancılık ve teknoloji konularında 
önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini be-
lirterek, “Ülkemizin şu anada kadar lisanslı 
hiçbir ilacı yok. Biz kendi lisanslı ilacımızı 
üretelim istiyoruz. Bu konuda önemli çalış-
malarımız var” ifadelerini kullandı. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Adem Uzman
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Selçuk Üniversitesi ile ilgili yeni bir konuyu da tartışmaya açan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, Gazi Üniversitesi’ni örnek vererek, SÜ’nün resmi 
kuruluşu olan 1975 tarihinin, 1925’te açılan Mektebi Muallime esas alınarak 1925’e çekilip çekilmeyeceğinin şehir olarak tartışılmasını istedi

1975 değil 1925’miş 
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektö-

rü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 22 aylık 
rektörlük dönemini düzenlediği basın 
toplantısı ile anlattı. SÜ Alaeddin Key-
kubat Kampüsü Keykubat Köşkü’nde 
gerçekleştirilen basın toplantısında 
Rektör Şahin’e Rektör Yardımcıla-
rı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, 
Prof. Dr. Hüseyin Kara ve Prof. Dr. 
Mehmet Okka da eşlik etti. Rektör 
Şahin burada yaptığı konuşmada, 
22 aylık rektörlük döneminde Selçuk 
Üniversitesi’nde neler yapıldığını ve 
gelecek planları hakkında önemli nok-
taları anlattı. Üniversitenin kurumsal-
lık çalışmaları, fiziki altyapı çalışmaları, 
yeni açılan fakülteler, sanayi-üniver-
site işbirliği noktasında yapılan çalış-
malar, teknolojik anlamında yapılan 
faaliyetler gibi bir çok noktaya açıklık 
getiren Rektör Şahin, Selçuk Üniversi-
tesi ile ilgili yeni bir konuyu da tartış-
maya açtı. Gazi Üniversitesi’ni örnek 
veren Rektör Şahini, SÜ’nün resmi 
kuruluşu olan 1975 tarihinin, 1925’te 
açılan Mektebi Muallime esas alınarak 
1925’e çekilip çekilmeyeceğinin şehir 
olarak tartışılmasını istedi. 

‘ŞEHİR OLARAK BU KONUYU
 TARTIŞALIM’

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şa-
hin, Selçuk Üniversitesi’nin kuruluş ta-
rihiyle ilgili yeni bir konuyu gündeme 
getirdi. Üniversitenin kuruluş tarihinin 
1925 olarak ele alınabileceğinin altını 
çizen Rektör Şahin, konu hakkında 
şunları söyledi, “Selçuk Üniversite-
si’nin Rektörlük binası, 1982’den beri 
Mimar Muzaffer tarafından yaptırılmış 
ve 1925 yılında Mektebi Muallime ola-
rak resmen açılmış hizmete sokulmuş 
olan binadaydı. İlginçtir 1925’te Mek-
tebi Muallime açılıyor, 1926’da da bir 
şubesi Ankara’da açılıyor. Ankara’da 
açılan şube daha sonra Gazi Eğitim 
Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi’ne dö-
nüşüyor.  Gazi Üniversitesi son 2 yıldır 
kuruluş tarihini 1926 olarak ilan eder. 
Bizim resmi kuruluş tarihimiz 11 Ni-
san 1975. Ama şuanda o dönemdeki 
Mektebi Muallime Mesleki Eğitim Fa-
kültesine dönüşüyor şimdi de bünye-
mizde Sanat Tasarım Fakültesi olarak 
eğitim hizmetlerini sürdürüyor. Böy-
lece biz de kuruluş tarihimizi 1925’e 
çekebiliriz. Gereği var mı yok mu bu 
tartışılır. Bunu aktarmak istedim. Ge-
rek görürseniz daha faydalı ve uygun 
olacağını düşünürseniz üniversitenin 
kuruluş tarihini 1925’e çekebiliriz 
bunu tartışabiliriz. Buna Konya’nın 
karar vermezi lazım. Gazi Üniversite-
si bizden sonra kurulduğu halde, Gazi 
Üniversitesi bünyesinde Gazi Eğitim 
vardı. Gazi eğitim olan okul, Kon-
ya’da kurulan Mektebi Muallimenin 
bir şubesi olarak açılmış 1926’da. Biz 

de Mektebi Muallime 1925’te açılmış. 
Gazi kuruluş tarihini 1926 olarak gös-
teriyor. Biz şimdi kuruluş tarihimizi 
1925 yapalım mı yapmayalım? Bunu 
tartışırsa şehir, biz de ona göre hareket 
ederiz diye düşünüyorum.”
YENİ REKTÖRLÜK BİNASINA TAŞINILDI

Selçuk Üniversitesi’nin Alaeddin 
Kampüsü’nde yapılan yeni rektörlük 
binasının yapımımın tamamlanarak 
taşınma işlemini gerçekleştirdiğini 
belirten ve yeni rektörlük binası ile il-
gili bilgiler veren Rektör Şahin, “Mer-
kezdeki rektörlük binamız, daha önce 
hem Meram’daki fakültelerimiz hem 
de Alaeddin Keykubat Kampüsü’n-
deki fakültelerimiz olması nedeniyle 
önemliydi. Ancak Meram’da bulunan 
fakültelerimizin Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’ne devredilmesinden son-
ra, şehir merkezindeki tüm birimleri-
miz Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde 
toplanmış oldu. Rektörlüğün şehir 
merkezinde oluyor olması yönetimsel 
sorunlar oluşturuyordu. Çoğu zaman 
rektörler kampüse uğrayamıyordu. 
Bu nedenle de kampüsteki hocaların, 
öğretim üyelerinin, öğrencilerin işleri-
ni yürütmesi için de şehir merkezine 
gelmesi yorucu oluyordu. Uzun yıllar-
dır rektörlüğümüzü kampüse taşımayı 
taahhüt ettik tüm rektörlerimiz olarak. 
Ama bu bize nasip oldu. Eylül ayı iti-
bari ile biz kampüsteki rektörlük bina-
mıza taşıdık. Tüm daire başkanlarımızı 
da topladık. Var olan sorunlara anında 
müdahale edilebiliyor. Öğrencileri-
miz, akademisyenlerimiz bizlere daha 
kolay ulaşabiliyor. Böyle bir avantaja 
sahip olmuş oldu. Selçuklu motifleri 
ile bezenmiş bir binamız olmuş oldu. 
13 bin metrekarelik bir bina. İnşal-
lah bize ve bizden sonraki rektörleri-
mize güzel hizmetler sunma imkanı 
sunar” dedi. Kampüs içerisine hem 
öğrencilerin hem de akademik kad-
ronun kullanabileceği yeni bir sosyal 
alan kazandırdıklarını da belirten Rek-
tör Şahin, sözlerine şöyle devam etti, 
“Üniversitemize Keykubat Köşkü’nü 

kazandırdık.  Öğrencilerimize ve aka-
demisyenlerin kullanması için kafeter-
ya mevcut. Yaklaşık 2 bin kişi burada 
yemek yiyebiliyor. 800 kişilik yekpare 
bir salonu mevcut. Giriş katta ve bod-
rum katta öğrencilerimizin ihtiyacına 
dönük kafeteryalar, fastfood alanları, 
kafe bistrolar, telekomünikasyon ih-
tiyaçlarını karşılayabilecekler yerler, 
fotokopi gibi ihtiyaçlarını karşılayabile-
cek yerler yaptık. Bu bina da hizmete 
girdi. Gökkuşağı vardı. Ama orda da 
sıkışıklıklar oluşmuştu. Bir de tekelleş-
me vardı ve rekabet yoktu, fiyat artışı 
vardı. Buradaki açılan yeni mekanlar 
rekabeti oluşturacak ve öğrenci lehine 
fiyat ayarlaması yapacak diye düşünü-
yoruz.”
3 FAKÜLTE AÇILDI, EĞİTİME BAŞLADI

SÜ olarak yapılan fiziki çalışmalar 
ve yeni açılan fakülteler ile ilgili de bil-
gi veren Rektör Şahin, sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Mühendislik Fakültemizin 
yeni bloğu bitti. Türkiye’nin en güçlü 
mühendislik fakültelerinden birisiyiz. 

Hem akademik kriterler itibari ile hem 
de akademik kadro itibari ile. 9 bine 
yakın öğrenci 300’e yakın akademis-
yen var. Çok sıkışık durumdaydı. Yeni 
blokla birlikte daha verimli ve rahat 
çalışabilecekler. Bu sene 3 fakülte açtık 
ve eğitime başladı. Bunlardan birinci-
si 4 yıl önce kuruluşu gerçekleştirilen 
ama binası ve öğrencisi olmayan Si-
vil Havacılık Yüksekokulu. Buranın 
kadrolarını tamamladık yeni bir bina 
tahsis ettik ve öğrenciyi aldık. Olduk-
ça da rağbet var. İhtiyaç da var bu 
alanda. İkinci sırada 2 yıl önce açılmış 
olan ama öğrencisi ve binası olmayan 
İslami İlimler Fakültesi. Burada da 
kadroyu oluşturduk ve öğrenci aldık. 
Bizi mutlu eden olay, İlk defa bu sene 
öğrenci aldık ve tercihlerde 10. sıraya 
yerleştik. Bu Selçuk Üniversitesi’nin ne 
kadar önemli bir üniversite olduğunu 
gösteriyor. Eczacılık fakültemiz 2017 
Şubat ayında kuruldu. Mart ayında 
kontenjan verildi, Mayıs ayında öğren-
ci aldık. 27 eczacılık fakültesi içerisinde 

Selçuk Üniversitesi 9. sıraya yerleşti. 
Laboratuvarları zaten vardı tahsis edil-
di ve eğitim-öğretim başlandı. Burada 
ilerleyen süreçlerde eczacılık fakülte-
sine ait yeni bir binayı düşünüyoruz. 
Biz ilaç araştırmalarıyla ilgili süreci 
geliştirmek istiyoruz. Güçlü bir ileri 
teknoloji laboratuvarımız var. Zade 
Vital ile birlikte ortak kurduğumuz 
DÜAMER (Doğal Ürünler Araştırma 
Merkezi) var. Üniversite-Sanayi işbir-
liği şu anda hayata geçiyor. SÜ olarak 
yaptığımızı gösteremiyoruz ama bun-
dan sonra göstereceğiz, daha organize 
ve kurumsal olacağız. Türkiye’nin ilk, 
Avrupa’nın da belki en büyük, en do-
nanımlı hayvan hastanesinin yapımı-
na başladık. Yaklaşık 17 milyon liralık 
bütçeyle mükemmel bir alan oluşturu-
yoruz. Tek olacak. Bu konuda da güçlü 
hizmetlerimiz ve çalışmamız devam 
ediyor.”

‘KENDİ LİSANSLI İLACIMIZI 
ÜRETMEK İSTİYORUZ’

Üniversite olarak yaptıkları bilim-
sel çalışmalara da değinen Rektör Şa-
hin, özellikle tarım, hayvancılık ve tek-
noloji konularında önemli çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini söyledi. “SÜ ülke-
mizdeki 15 araştırmacı üniversiteden 
biri olarak seçildi. Periyodik olarak 2-3 
ayda bir topluyor ve kaynak ve kadro 
tahsisini önceliyor. Bu bize avantajlar 
sağlıyor” diyen Rektör Şahin, sözlerine 
şöyle devam etti, “Araştırmacı kim-
liğimizi biz Konya’nın dinamiklerini 
dikkate alarak tarım ve hayvancılık 
üzerine kurduk. Bu anlamda oldukça 
iyi bir Ziraat Fakültemiz ve Veteriner 
Fakültemiz var. Hayvanların ıslahı, 
tohumculukla ilgili merkezler kurduk. 
Çiftçinin ve besicilerin ihtiyacı olan 
desteği vermeye başladık. Ülkemi-
zin şu anada kadar lisanslı hiçbir ilacı 
yok. Pakistan’ın 5 tane, Bulgaristan’ın 
9 tane lisanslı ilacı var. Türkiye’de ilaç 
üretiliyor ama biz başka ülkelerin li-
sanslı ilaçlarını üretiyor ve onlara lisans 
ücreti veriyoruz. Biz kendi lisanslı ilacı-
mızı üretelim istiyoruz. Tıbbi cihazla-

rın üretimiyle ilgili de çalışmalarımız 
var. Bilgisayar ve yazılım anlamında, 
sanayi anlamında, teknoloji anlamın-
da destekler veriyoruz. Kendimize 
seçtiğimiz bir diğer alan ise teknoloji. 
Konya’da otomotiv yedek parça üreten 
çok sayıda firma var. Onların organize 
edilmesi lazım. Bu konuda göreve gel-
diğimiz günden bu yana önemli çalış-
malar yaptık ve önemli bir yol katettik.  
Bu nedenle Otomobil Teknolojileri 
Ar-Ge Merkezi’ni kurduk. Bir de Rad-
yoaktif atıkların saklanması ve nük-
leer atıkların geri kazanılması ile ilgili 
bir birim oluşturduk. Bir diğer nokta, 
Karapınar’ın enerji üssü olmasından 
sonra, yenilenebilir enerji ile ilgili bir 
yapı oluşturduk. Biz de İstanbul Yolu 
üzerinde, kampüs alanının yakınında, 
1.1 megavatlık bir güneş enerji sant-
rali inşaatı başladı. Yılsonuna inşallah 
bitireceğiz. Kampüs alanının elektrik 
ihtiyacını 5 megavatlık bir tesis karşı-
lıyor. Biz bu tesisle, hastanemizin gece 
ve gündüz elektrik ihtiyacını karşıla-
yacağız. Bu da aylık yaklaşık 600 bin 
TL elektrik gideri demek. Bu santral 
kendini 4 yılda karşılayacağız. Kendi 
adımıza yaptırıyoruz bu tesisi, tesisi 
kendimiz işleteceğiz.”

‘HAK, HUKUK MÜCADELESİ 
VERİYORUZ’

Rektör Şahin, FETÖ’nün kendi dö-
neminden önceki 4 yıllık süre zarfında 
üniversitedeki yapılanması ile, üniver-
sitede kadro ve hak mağduriyetleri 
oluştuğuna dikkat çekti. Kendilerinin 
bu mağduriyetleri giderme noktasında 
gayret gösterdiklerini ifade eden Rek-
tör Şahin, “2015’in sonlarında hoca-
larımızda yılgınlık görüyorduk. Başka 
yerden iyi bir kadro bulup gitmeye 
çalışıyorum diyorlardı. Biz hak ve hu-
kuk noktasında mücadele veriyoruz. 
Kadro konusunda da bunu uyguladık 
ve kadroları verdik. Eksilen alanlar 
oldu. Yaklaşık 160’a yakın akademis-
yen üniversiteden ihraç edildi. Ciddi 
açıklar oluştu ama çok şükür bu süreç 
eğitim-öğretim dönemi içerisinde ol-
madı ve eğitim-öğretim başlamadan 
eksikliklerimizi tamamlayabildik. Hak, 
hukuk noktasında önemli bir başarıyı 
yakaladığımızı düşünüyorum. Selçuk 
Üniversitesi’ni kurumsal bir yapıya 
kavuşturma çalışmalarımız var” diye 
konuştu. “Temel hedefimiz güçlü ve 
rekabetçi bir üniversite olmak” diyen 
Rektör Şahin,  “Kalitesini her zaman 
yükselten bir üniversite olmak. Tür-
kiye’de ilk 10’un içinde, dünyada ilk 
1000’in içinde kalmaya çalışmak sonra 
da ilk 500’ün içine girmek” sözleriyle 
SÜ’nün hedeflerine de açıklık getirdi. 
Basın açıklamasının ardından yeni rek-
törlük binası gezilerek basın mensup-
larına tanıtıldı.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

 Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara ve Prof. Dr. Mehmet Okka, yeni rektörlük binasının kapılarını basına açtı, rektörlük binası tanıtıldı. 

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin burada yaptığı konuşmada, 22 aylık rektörlük döneminde 
Selçuk Üniversitesi’nde neler yapıldığını ve gelecek planları hakkında önemli noktaları anlattı. Rektör Şahin’e Rektör Yardımcıları da eşlik etti.

Prof. Dr. Mustafa Şahin
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Novotel ve İbis Otel Konya, iş dünyasını düzenlediği gala gecesinde buluşturdu. Novotel- İbis Hotel  Konya Genel Müdürü Berati Tuncer, “2 senede 
şimdiye kadar 340bin misafire hizmet etmek bizleri oldukça mutlu etti. Novotel Konya, en iyi toplantı oteli ödülüne sahip olmuştur” dedi 

Novotel, 2. yılını kutladı
Novotel ve İbis Otel kuruluşunun 

2. Yıldönümünü düzenlediği gala ge-
cesi ile kutladı. Gala organizasyonu-
na Novotel- İbis Hotel  Konya Genel 
Müdürü Berati Tuncer , Accor Hotels 
Türkiye Satış ve Pazarlama Başkan 
Yardımcısı Nazlı Işıklı ile protokol üye-
leri ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

Gala programının açılış konuşma-
sını gerçekleştiren Novotel- İbis Hotel  
Konya Genel Müdürü Berati Tuncer, 
“ 2 Kasım 2015 tarihinden itibaren 

Konya’ya merhaba demiştik. Ekibimi-
zin çoğunluğu ile inşaat aşamasından 
beri olduğumuzdan dolayı istiklal var.  
Açılış aşamasından önce ekibimizle 
hep bunu hayal ettik ekibimizle.  
İnşaat aşamasında bugünlere gele-
bilmek çok büyük mutluluk.  2 se-
nede şimdiye kadar 340bin misafire 
hizmet etmek bizleri oldukça mutlu 
ediyor. Konya’da gerçekleştirdiğimiz 
bir çok kongre, toplantı ve etlikliklerle 
bahsettiren Novotel Konya, ACE OF 

M.I.C.E 2017’de Karadeniz ve Ana-
dolu’nun en iyi toplantı oteli ödülüne 
sahip olmuştur” dedi.

Accor Hotels Türkiye Satış ve 
Pazarlama Başkan Yardımcısı Nazlı 
Işıklı Novotel- İbis Hotel ‘in Konya’da 
iki yıldır hizmet ettiğini belirterek, “ 
2017 yılı bizler için oldukça önemli. 
2017 Accor şirketinin 50. Yılı. Tür-
kiye’de Accor’un 10. senesi.  10 yıl 
önce İstanbul’da iki otel ile başladık 
ve bugün 44 tane otelimiz var.  Kon-

ya’da olmak bizim için çok değerli.  
Accor’un büyümesinde iki tane kolon 
var.  Bunlardan bir tanesi olabildiğin-
ce çok ülkede ve çok bölgede olmak.  
Bugün bizler 95 ülkede 4bin 200 ote-
liz. Toplamda ise 600bin odamız var.  
Bir diğer strateji ise her kesimi hitap 
edebilmek.  Bu amaçla tam 20 tane 
markamız var. Türkiye’de ise 9 tane 
marka ile temsil ediliyoruz” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLABerati Tuncer Nazlı Işıklı

KTO Karatay’da öğrencilere
makine mühendisliği tanıtıldı

Makina Mühendisleri Odası Kon-
ya Şubesi, üniversite öğrencilerine 
mesleği tanıtıyor. 

Makina Mühendisleri Odası Kon-
ya Şubesi ve KTO Karatay Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Makina 
Mühendisliği Bölümü işbirliği ile 
gerçekleştirilen “Girişimcilik Saati” 
etkinliğinde eğitim öğretim hayatı-
na yeni başlayan öğrencilere makina 
mühendisliği mesleği tanıtılıyor. KTO 
Karatay Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Konferans salonunda gerçek-
leştirilen organizasyonda öğrencilere 
mühendislik eğitimi, makina mühen-
dislerinin iş olanakları, mesleki bilgi 
gelişiminin önemi, odanın faaliyet 
alanları gibi birçok konuda bilgi ve-
rildi.

KTO Karatay Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk 
Ünsaçar, öğretim görevlileri, şube yö-

netim kurulu ve öğrencilerin katılımı 
ile gerçekleştirilen etkinlikte konuşan 
MMO Konya Şube Başkanı Erdoğan 
Duransoy, “Öğrenciliğiniz boyunca 
Makina Mühendisleri Odası olarak 
sizlerin hep yanınızda olacağız. Staj 
yerlerinizin bulunmasında, mezuni-
yet etkinliklerinin desteklenmesinde, 
çeşitli sosyal ve teknik etkinliklerin 
düzenlenmesinde, bilgi kaynaklarının 
elde edilmesinde, sanayi ile ilişki ku-
rulmasında ve birçok faaliyetin ger-
çekleştirilmesinde Oda olarak sizlere 
hep destek olmaya çalışacağız. Öğ-
renci üyelik faaliyetlerini hep beraber 
gerçekleştireceğiz. 

Şunu bilmenizi isterim ki seçkin 
bir üniversitenin seçkin bir bölümüne 
geldiniz. Değerli öğretim görevlileri-
mizden alacağınız bilgilerle bu mes-
leği en güzel bir şekilde icra edecek 
seviyeye geleceksiniz. Artık sizler seç-

kin bir camia olan mühendis camiası-
nın bir temsilcisi ve mensubusunuz” 
dedi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Faruk Ünsaçar ise, “Sevgili 
öğrenciler, mühendislik mesleğini se-
vebilmenin yolu o mesleği tanımak-
tan geçer. Bugün makina mühendisli-
ği mesleğiyle ilgili bizleri bilgilendiren 
oda başkanımıza teşekkür ediyorum. 
Makina Mühendisleri Odasıyla yap-
mış olduğumuz tüm çalışmalar öğ-
renci arkadaşlarımızın bilgi dağar-
cığını geliştirmek ve onlara faydalı 
bilgileri aktarabilmek içindir. 

Odamızın desteği ile bu çalışma-
larımıza bundan sonrada devam et-
meyi arzulamaktayız” diye konuştu.
Girişimcilik saati etkinliği, öğrencile-
rin sorularının cevaplandırılması ile 
son erdi.
n HABER MERKEZİ
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Kuveyt’ten geldi, Dünyagöz’de tedavi oldu
Bölge hastanesi olma yolunda 

adımlarını hızlandıran Dünyagöz 
Konya Hastanesi, yurtdışından gelen 
hastaları sayesinde sağlık turizmine 
de önemli katkılar sağlamaya devam 
ediyor. Başhekim Prof.Dr. Ümit Ka-
mış ve tecrübeli uzman kadrosu ile 
göz hastalıkları konusunda her tür-
lü tedaviyi Konya’da hizmete sunan 
Dünyagöz Hastanesi, göz hastaları-
nın tedavi için şehir şehir gezmeleri-
ne son verdiği gibi yurtdışından gelen 
hastalarında derdine deva oluyor.

Teşhis ve tedavilerde kullanılan 
modern cihazları ve başhekim Prof. 
Dr. Ümit Kamış gibi uzman hekimle-
riyle göz sağlığı konusunda 360 dere-
ce sunumlar sunan Dünyagöz Konya, 
şimdi de Kuveyt’den gelen Cafer İslah 
isimli hastayı sağlığına kavuşturdu. 
Başhekim Prof. Dr. Ümit Kamış,ger-
çekleştirilen ameliyat ile ilgili, “Has-
tamız Cafer Bey görme bulanıklığı 
şikâyeti ile hastanemize başvurdu. 
Yapılan tetkikler sonucunda bulanık-
lığının sebebinin katarakt olduğunu 
gördük. Katarakt, göz bebeğinin ar-
kasında bulunan ve görmeyi sağlayan 
doğal göz merceğinin saydamlığını 
kaybederek matlaşmasıdır. Başka 
bir deyişle görüşün, buğulanmış bir 
camın arkasından bakıyormuşçasına 
bozulmasıdır. Görmede yavaş yavaş 
azalma, ışığa hassasiyet (göz kamaş-
ması), çift görme, okuma zorluğu, 
gece görüşünde bozulma, renkler-
de soluklaşma veya sararma, gözlük 
numaralarının sık değişmesi katarakt 
rahatsızlığının belirtilerindendir. Ka-
tarakt ameliyatı her ne kadar basit 
bir ameliyatmış gibi algılanıyor olsa 
da aslında en riskli göz ameliyatla-
rından birisidir.  Ayrıca ilaçla veya 
gözlükle tedavi edilebilen bir rahat-
sızlık değildir. Katarakt ameliyatında 
dikkat edilmesi gereken bazı önemli 
unsurlar vardır. Hekimin tecrübesi ve 
göz içine konulan merceğin kalitesi, 
ameliyatın başarısını doğrudan etki-
ler. Kalitesiz merceklerle yapılan bir 
ameliyat sonrasında gözde sorunlar 
gelişebilir” dedi.

FEMTOSANİYE LAZER 
İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Kuveytli İslah’a uygulanan tedavi 
hakkında bilgiler paylaşan Prof. Dr. 
Kamış, “Biz Cafer Bey’i Femtosaniye 
Lazer yöntemi ile sağlığına kavuş-
turduk. Ameliyat esnasında gözü, 
damla yardımıyla bölgesel olarak 
uyuşturuldu ve bu şekilde ameliyat 
narkozsuz, iğnesiz, bıçaksız ve ağrısız 
olarak gerçekleştirildi. Bıçaksız kata-
rakt ameliyatı olarak da adlandırılan 
‘Femtosaniye Lazer’ adı verilen lazer 
teknolojisiyle ameliyatın en önemli 

aşamaları bıçak kullanılmadan ger-
çekleştirilir. Bu yöntemle kompli-
kasyon riski önemli oranda düşer. 
Femtosaniye Lazerle yapılan katarakt 
ameliyatlarında hastalar, kısa sürede 
iyileşebilmekte ve günlük aktiviteleri-
ne hemen dönebilmektedir. Katarakt 
tedavisinde komplikasyon riskini mi-
nimuma indiren ve ameliyat sırasın-
da hastaya yüksek güvenlik ve konfor 
sağlayan femtosaniye lazerle bıçaksız 
katarakt tedavisinin diğer bir avanta-
jı da, ameliyatın en önemli aşaması 

olan yapay göz içi merceğinin yerleş-
tiği yuvanın kusursuz olarak hazırlan-
masıdır.Bu sayede yeni teknoloji, ka-
taraktın yanı sıra; miyop, hipermetrop 
ve astigmat gibi kırma kusuru olan 
hastalara da gelişmiş göz içi mercek 
yerleştirmesi ile uzak ve yakın göz-
lüklerine olan bağımlılıklarını azaltma 
seçeneği sunmaktadır.  Cafer Bey’in 
ameliyatını da en güvenilir yöntem ile 
gerçekleştirerek hastamızı sağlığına 
kavuşturduk” şeklinde konuştu.

Sağlığına kavuşan Cafer İslah ise 

kendini hastanede gibi hissetmediği-
ni belirterek şunları söyledi: “Kendi-
mi bir hastanede gibi hissetmedim. 
Öncelikle doktorum Ümit Kamış ve 
bütün personel güler yüzlü. Herkes 
size yardım etmeye hazır.  Muaye-
ne ve ameliyat süresince hastanede 
uzun vakit geçirmeme rağmen sanki 
hiç ameliyat olmamış, hiç hastanede 
bulunmamış gibi çıktım. Bugüne ka-
dar tedavi aldığım başka ülkelerde ve 
başka hastanelerde kendimi hiç bu 
kadar rahat hissetmemiştim. Garip 
olan, bu duyguları aynı dili konuşa-
madığımız halde hissetmiş olmam. 
Ben çok seyahat eden biriyim ama 
Dünyagöz Konya Hastanesi’ni tercih 
edip, olabilecek en iyi hizmet ve teda-
vi ile ameliyatım gerçekleştiği için çok 
mutluyum. Size komik bir şey söyle-
yeyim.Ben ameliyattan sonra bura-
daki insanların ne kadar güler yüzlü 
olduğunu daha net gördüm. Sevgi 
ve saygı dolular tekrar tekrar teşek-
kür ediyorum. Benim yeğenimde göz 
doktoru.İstesem ona da gidebilirdim 
ama ben hem Mevlâna şehrini gör-
meyi daha çok istedim. Göz hastala-
rına tavsiyem; göz ameliyatları için 
farklı ülkeleri tercih etmek yerine 
Dünyagöz Konya şubesine gelsinler. 
Hem sağlıklarına kavuşsunlar hem 
de Mevlana’yı görsünler. İlgisinden 
dolayı doktorum Ümit Bey’e çok te-
şekkür ediyorum” diyerek mutlulu-
ğunu dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi asfalt 
çalışmalarını sürdürüyor

Meke Gölü, yağmur 
ve kar yağışı bekliyor

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, yıllardır asfalt dökülme-
yen bölgeleri asfaltladıklarını söy-
ledi. Özgüven yaptığı açıklamada, 
“Asfalt konusunda her sene üze-
rine koyarak yaptığımız çalışma-
larla rekor üstüne rekor kırıyoruz. 
Her alanda olduğu gibi bu alanda 
da kendimizle yarışıyoruz. Yıllardır 
asfalt dökülmeyen bölgeleri asfalt-
layarak şehrimizde önemli çalış-
malar yapıyoruz. Büyük özveri ve 
fedakarlıkla yaptığımız bu çalışma-
lar için hemşehrilerimizin samimi 
destek ve takdirleri bizi fazlasıyla 
mutlu ediyor. İlçemizde birçok hiz-
met ötelenmiş ve birçok yer ihmal 
edilmiş. Göreve geldiğimiz günden 

bu yana bu eksiklikleri tamamla-
mak ve Ereğlimizin her bir köşesine 
hizmet parolamızı gerçekleştirmek 
için canla başla çalışıyoruz. Hiçbir 
sözümüzü unutmadık ve vatandaş-
larımıza verdiğimiz sözleri bir bir 
gerçeğe dönüştürdük. Yaptıklarımız 
ortada ve yapacaklarımızın temina-
tı, vatandaşlarımız bize destek olsun 
bizim yapamayacağımız hiçbir şey 
yoktur. Bundan sonraki süreçte de 
bu düsturla çalışmaya devam ede-
ceğiz. Yıllardır asfalt dökülmeyen 
Çömlekçi Mahallesi Fener Sokak, 
Namık Kemal Mahallesi Akbel So-
kak ve Bulgurluk Mahallemize dök-
tüğümüz sıcak asfalt hayırlı uğurlu 
olsun” ifadelerini kullandı. n İHA

Karapınar ilçesinde, ‘’dünyanın 
nazar boncuğu’’ diye anılan Meke 
Gölü, yağmur bekliyor. 

TEMA Vakfı Karapınar Gönüllü 
Sorumlusu Musa Ceyhan, yaptığı 
açıklamada, görünümü itibarıyla 
nazar boncuğunu andıran Meke 
Gölü’nde, su seviyesinin artmasını 
umduklarını söyledi. 

Göle yağmur ve kar suyu bek-
lediklerini belirten Ceyhan, “Geçen 
sene yağmur ve kar umudumuz 

artırmıştı. Ancak yaz mevsiminde 
göl eski haline yeniden döndü. Şu 
anda da kuru bir görüntüde olan 
göl doğaseverleri üzmeye devam 
ediyor. Gölümüz, yağmur ve kar 
yağışı bekliyor. Gölü gezmeye ge-
lenler, üzülerek geri ayrılıyor. İlçe-
deki diğer doğal güzellikler de aynı 
kaderi paylaşıyor. Acıgöl, Çıralı Gölü 
ve Meyi Gölü de kar ve yağmur bek-
liyor.” diye konuştu.
n İHA

Selçuklu Kongre Merkezinin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Bu kompleks inşallah Konya’nın bilim, kültür ve sosyal hayatına ciddi bir katkı sağlayacaktır” dedi 

Selçuklu’dan Erdoğan’a teşekkür
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbra-

him Altay, Selçuklu Kongre Merkezinin 
açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. 

Selçuklu Belediyesi Meclisi Kasım ayı 
gündem maddelerini görüşmek üzere 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ın başkanlığında toplandı. Başkan 
Altay, toplantı öncesinde Anadolu’nun 
en büyük kongre merkezinin açılışını 
gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldı-
rım ve diğer protokol üyelerine teşekkür 
etti. 28 Ekim Cumartesi günü Selçuklu 
Belediyesi için tarihi ve çok önemli bir 
gün yaşadıklarını ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanı-
mız ve Başbakanımızın katılımıyla 18 
salondan oluşan Selçuklu Kongre Mer-
kezinin açılışı gerçekleştirildi. Hakikaten 
çok uzun süredir üzerinde çalıştığımız, 
çok emek harcadığımız ve stadyumdan 
sonra Konya belediyeleri olarak yapıl-
mış en yüksek bedelli iş olan Selçuklu 
Kongre Merkezinin tamamlandığına ve 
Cumhurbaşkanımızın kurdele kesme-
siyle açıldığa şahitlik etmiş olduk. Katı-
lımlarından dolayı Cumhurbaşkanımıza, 
Meclis Başkanımıza ve Başbakanımıza 
teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin en güzel 
salonlarından oluşan bu kompleks in-
şallah Konya’nın bilim, kültür ve sosyal 
hayatına ciddi bir katkı sağlayacaktır” 
ifadelerini kullandı.

Mimari yapısı ve teknik donanımıyla 
dikkat çeken kompleksin Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok hoşuna 
giden ve çok övgü ile bahsettiği bir iş 
olduğu ifade eden Başkan Altay, “Sel-

çuklu Kongre Merkezinde Türkiye’nin 
en önemli üç isminin bir arada olduğu 
bir program gerçekleşmiş oldu. Cum-
hurbaşkanımızı VIP Salonunda ağırladık. 
Ayrıca büyük salonda AK Parti Genişle-
tilmiş İl Danışma Toplantısı gerçekleşti-
rildi. Yine bin kişilik salonumuzda Cum-
hurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, 
Başbakanımıza bir akustik sunum icra 

edildi. O salon akustik açıdan Türkiye’nin 
en güzel salonlarından birisi. Çıplak sesle 
bir sanat icra edildi. Cumhurbaşkanımız 
bundan çok memnun oldular. Sonrasın-
da da Milletvekilimizin düğününe katıla-
rak aslında binamız içerisindeki 3 büyük 
salonun protokol tarafından görülmesi 
sağlanmış oldu” şeklinde konuştu

Sözlerini meclis üyelerine teşekkür 

ederek tamamlayan Başkan Altay, “Sü-
reçteki desteklerinizden dolayı da sizlere 
de teşekkür ediyorum. Belediye Mec-
lisimiz bu konuda hep bize destek olu-
yor. İnşallah şehrimiz ve ülkemiz adına 
önemli bir eser daha hayata geçmiş oldu. 
Hayırlı işlerde kullanılmasını temenni 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Sağlığına kavuşan Cafer İslah, “Kendimi bir hastanede gibi 
hissetmedim. Bugüne kadar tedavi aldığım başka ülkelerde ve başka 

hastanelerde kendimi hiç bu kadar rahat hissetmemiştim” dedi.

Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur 
İbrahim Altay
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
3 Kasım 2017 Cuma  • Yıl: 10 • Sayı: 3179

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Bir kişi pancar tarlasında başından vurularak 
öldürülmüş halde bulundu. Alınan bilgiye 
göre, Altınekin ilçesi Yenice Mahallesi Kalın-
yer mevkisindeki tarlasına pancar toplamaya 
giden Ali Sarı (37), işçiler tarafından yerde 
hareketsiz yatarken bulundu. 
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma 
ekipleri, Sarı’nın başından vurularak öldürül-
düğünü belirledi. Sarı’nın cesedi, incelemele-
rin ardından otopsi için morga kaldırıldı.  
n AA

İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör 
Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 
ABD’de “silikon vadisi” olarak adlandırılan 
uluslararası bilişim firmalarında görevli örgüt 
üyeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla 6 kişi 
gözaltına alındı.  İzmir Cumhuriyet Başsav-
cılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 
ABD’nin California eyaletine bağlı San Fran-
cisco şehrinde bulunan ve “silikon vadisi” 
olarak anılan uluslararası bilişim firmalarında 
görev alan FETÖ üyeleriyle bağlantılı olduğu 
iddiasıyla 31 şüpheli hakkında yakalama 
kararı verildi.  n AA

FETÖ’ya bilişim 
operasyonu!

Altınekin’de
cinayet 

Karaman’da okuluna bisikletle giden bir çocuk dönüş yap-
makta olan kamyonun altına girerek ölümden döndü. Olay, 
öğle saatlerinde Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, Piri Reis İlkokulunda okuduğu öğrenilen 
9 yaşındaki Mustafa E., bisikletiyle okuluna gittiği sırada so-
kağa dönüş yapmakta olan Serkan Y.’nin (38) kullandığı katı 
atık toplama kamyonun altına girdi. Kamyonun altına giren 

bisiklet ezilirken, çocuk son anda tekerleğin altında kalmak-
tan kurtuldu. Yaralanan ve kazanın şokuyla baygınlık geçiren 
küçük çocuk, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastane-
sine kaldırıldı. Ayağında kırık olduğu öğrenilen çocuğun ha-
yati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza sonrası kamyon 
sürücüsü Serkan Y., polis merkezine götürüldü.
n İHA 

Eylem arayışındaki 
283 DEAŞ’lı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 
22 Ekim-1 Kasım’da DEAŞ’a yönelik 
ülke genelinde düzenlenen operas-
yonlarda, 96’sı Türk, 187’si yabancı 
uyruklu olmak üzere 283 şüphelinin 
gözaltına alındığı açıklandı. Emniyet 
Genel Müdürlüğünden DEAŞ’a yö-
nelik operasyonlarda, 96’sı Türk, 
187’si yabancı uyruklu olmak üze-
re 283 şüphelinin gözaltına alındığı 
bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya göre, eylem ara-
yışında bulundukları bilgisi edinilen 
terör örgütü DEAŞ mensuplarına 
yönelik 22 Ekim-1 Kasım tarihleri 
arasında ülke genelinde operasyon 
düzenlendi.

Operasyonlar sırasında 25 ilde 

96’sı Türk, 187’si yabancı uyruklu 
olmak üzere 283 şüpheli gözaltına 
alındı.

Ekiplerce ayrıca 66 el yapımı 
patlayıcı, 2 kilogram türü belli olma-
yan toz madde, 3’ü kuru sıkı olmak 
üzere 8 tabanca, 405 tabanca fişeği, 
3 av tüfeği, 39 av tüfeği fişeği, bir 
pala ile çok sayıda örgütsel dokü-
man ve dijital malzeme ele geçirildi.

Açıklamada, vatandaşların hu-
zur ve güvenliği için var gücüyle 
çalışan emniyet teşkilatının, terör 
örgütü mensuplarının en kısa za-
manda yakalanarak adli mercilere 
intikal ettirilmeleri için yürüttüğü 
kararlı mücadeleyi sürdüreceği vur-
gulandı.
n AA

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nden Türkiye’ye sızmak isteyen teröristlerle çatışmaya giren 8 güvenlik 
görevlisi şehit oldu, 31 terörist de öldürüldü. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 

“TSK tüm terör örgütleriyle mücadelesine azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi 

PKK sızmaya çalıştı,
TSK izin vermedi

Hakkari’nin Şem-
dinli ilçesinde sınırın 
Irak tarafından sızma 
girişimi yapan PKK’lı 
teröristlerle güvenlik 
güçleri arasında çıkan 
çatışmada 6 asker ile 2 
güvenlik korucusu şehit 
oldu, biri ağır iki asker 
yaralandı, 5 terörist et-
kisiz hale getirildi.

Genelkurmay Baş-
kanlığından, Hakka-
ri’nin Şemdinli ilçesinde 
sınırın sıfır noktasında, 
güvenlik güçleriyle, yo-
ğun sis ve kötü hava 
koşullarından faydala-
narak saldırı girişiminde 
bulunan bölücü terör 
örgütü mensupları ara-
sında çıkan çatışmada, 
6 asker ile 2 güvenlik 
korucusunun şehit ol-
duğu, biri ağır olmak 
üzere iki askerin de ya-
ralandığı bildirildi. 

Genelkurmay Baş-
kanlığından yapılan bil-
gilendirmede, bugün 
Hakkari’nin Şemdinli 
ilçesi Ortaklar bölge-
sinde, sınırın sıfır nok-
tasında, bölücü terör 
örgütünün, yoğun sis ve 
kötü hava koşullarından 
faydalanarak saldırı gi-
rişimi gerçekleştirmeye 
çalıştığının belirlendiği ifade edildi. 
Meydana gelen çatışmada, 6 asker 
ile 2 güvenlik korucusunun şehit 
düştüğü, biri ağır olmak üzere iki 
askerin de yaralandığı açıklandı. 
Yaralıların hastaneye sevk edildiği 
ve tedavilerinin sürdüğü kaydedil-
di. 

Açıklamada, çatışmada 5 bölü-
cü terör örgütü mensubunun etki-
siz hale getirildiği ve bölgedeki ope-
rasyonlara devam edildiği belirtildi.

Bilgilendirmede, şu ifadeler yer 
aldı: “Bizleri derin bir acı ve üzüntü-
ye boğan bu saldırıda hayatını kay-
beden aziz şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, şehitlerimizin kederli ai-
lelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile 
yüce Türk milletine başsağlığı ve 
sabır, yaralanan kahraman silah 
arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. 
Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk 
milletinden almış olduğu güç ile 
tüm terör örgütleriyle mücadelesi-
ne en son terörist etkisiz hale geti-
rilinceye kadar azim ve kararlılıkla 
devam edecektir.”

BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN 
AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesinde düzen-
lenen ‘Türkiye’nin Otomobili Ortak 
Girişim Grubu Tanıtım Toplantısın-
da’ konuştu. Hakkari Şemdinli’de 
şehit düşen askerlere Allah’tan 
rahmet dileyen Yıldırım, “Bu sabah 

erken saatlerde Şemdinli’nin güne-
yinde yapılan saldırıda 6 askerimiz, 
2 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 
5 terörist olay yerinde etkisiz hale 
getirilmiştir. Teröristlerle ilgili takip 
ve etkisiz hale getirme çalışmaları 
halen devam etmektedir. Ne yap-
maya çalışırsa çalışanlar şunu bil-
melidirler ki Türkiye’nin düşmanı, 
bu milletin düşmanı, bu ülkenin 
varlığına, bağımsızlığına kasteden 
kim olursa olsun 80 milyonun du-
ası ve desteği ile gereken karşılığı 
görecektir. Milletimizin bekası, ül-
kemizin bekası olan terörle müca-

delede kararlılığımız artarak devam 
edecektir” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 

şehit olan güvenlik korucularının 
isimleri belirlendi. Çatışmada Söz-
leşmeli er Sercan Kara (Isparta), 
Sözleşmeli er Emre Karaaslan (Bur-
sa) Sözleşmeli er Ömer Küçük (Ha-
tay), Piyade uzman çavuş Gökhan 
Kurak (Zonguldak), Piyade Er Erhan 
Karaca (Samsun) şehit oldu.  Çatış-
mada şehit olan güvenlik korucula-
rının Osman Yeşil ve Alaattin Tekin 
olduğu öğrenildi. 

31 TERÖRİST ETKİSİZ 
HALE GETİRİLDİ

Hakkari’nin Şem-
dinli ilçesi kırsalında 19, 
Tunceli’nin Nazımiye 
ilçesi Kadısırtı Dokuz 
Kayalar 

İçişleri Bakanlığın-
dan yapılan açıklamaya 
göre, bölücü terör ör-
gütüne yönelik sabah 
saatlerinde başlayan ve 
devam eden operasyon-
larda güvenlik güçleri, 
teröristler ile sıcak çatış-
maya girdi. 

Operasyonlarda, 
Hakkari’nin Şemdinli il-
çesi kırsalında 19, Tun-
celi’nin Nazımiye ilçesi 
Kadısırtı Dokuz Kayalar 
bölgesinde 9, Şırnak’ta 
3 olmak üzere 31 terö-
rist etkisiz hale getirildi.

IRAK’IN KUZEYİNE 
KAÇMAYA 

ÇALIŞIYORLARDI 
Türk Silahlı Kuvvet-

lerinden yapılan bilgi-
lendirmede de Şemdinli 
ilçesindeki 19 teröristin, 
Ortaklar bölgesinde sa-
bah saatlerinde mey-
dana gelen çatışma 
sonrasında devam eden 
hava destekli operas-
yonda, bölgeden Irak’ın 
kuzeyine kaçmaya ça-

lıştıkları hava ve keşif vasıtaları ile 
tespit edilen teröristlere yönelik 
icra edilen hava harekatında etkisiz 
hale getirildikleri belirtildi. Bilgilen-
dirmede, bölgede yapılan arama 
tarama faaliyetlerinde üç RPG-7 
roketatar silahı, bir AT-4 roketatar 
silahı, 10 roketatar mühimmatı, 
sekiz sevk fişeği, bir kalaşnikof pi-
yade tüfeği, 10 el bombası ve beş 
özel yapılmış şemsiye ele geçirildiği 
kaydedildi. 
TUNCELİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliğinden yapılan 
açıklamada, İl Jandarma Komu-
tanlığı ekiplerince terör örgütüne 
yönelik Nazımiye ilçesi kırsalında 
gerçekleştirilen operasyonda bir 
grup terörist ile sıcak temas sağlan-
dığı anımsatıldı. Çıkan çatışmada 
8’i ölü, biri sağ olmak üzere 9 te-
röristin etkisiz hale getirildiği hatır-
latılan açıklamada, operasyonda 6 
kalaşnikof tüfek ile bir M-16 piyade 
tüfeği, biksi ve kanas olarak bilinen 
keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda 
yaşamsal malzemenin ele geçirildi-
ği kaydedildi. 

ŞIRNAK VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA 
Şırnak Valiliğinden yapılan 

açıklamaya göre, Bestler-Dereler 
bölgesi Uğur Tepe mevkisinde İn-
sansız Hava Aracı (İHA) ile PKK’lı 3 
terörist tespit edildi.  Yapılan hava 
harekatında 3 terörist etkisiz hale 
getirildi.   n AA 

Kamyonun altında ölümden döndü!

PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri 
arasında çıkan çatışmada 6 asker ile 2 
güvenlik korucusu şehit oldu, biri ağır 

iki asker yaralandı, 5 terörist etkisiz 
hale getirildi.

ARŞİV
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Alaaddin ALADAĞ ile

ŞEHİR
SOHBETLERİ

a laadd in_a ladag

Ramazan Tekin kimdir? 
1941 yılında Konya’nın Başarakavak kasabasında doğdum. 
Lakabımız “Keşan” olarak bilinir. İlkokulu Başarakavak’ta 
tamamladıktan sonra Kuran kursu eğitimi aldım. Kuran eğitiminden 
sonra okula devam etmedim. Baba mesleği olan çiftçilikle 
uğraşmaya başladım. 19 yaşında eşim Güllü Hanım’la evlendik. Bu 
evlikten 3 kız, 3 erkek olmak 6 çocuğumuz oldu. Hâlen Başarakavak 
mahallesinde yaşamaktayım ve çiftlikle uğraşmaktayım.

Konya’nın bir şehir olarak diğer illere göre farklı 
kültürü, gelenekleri ve görenekleri olmasının 
yanında, şehir olarak farklı bölgelerinin de kendine 
has özellikleri bulunuyor. Her ne kadar şehir mer-
kezinde bazı gelenekler, görenekler şehir hayatının 
gelişmesine bağlı olarak kaybolmaya yüz tutsa da, 
kırsal bölgelerde halen o bölgeye has bazı gele-
nekler yaşatılmaya devam ediyor. Kendine özgü 
yaşantıları, adetleri bulunan Konya’nın bir bölgesi 
de Başarakavak. İsminden de anlaşılacağı üzere 
geçmişten bu yana kavak ticaretinin önemli olduğu 
Başarakavak, günümüzde de geçmişten gelen bazı 
özelliklerini korumayı başarmış durumda.  “Ba-
şarakavak’ta binlerce yıl öncesine dayanan örf ve 
adetler hâlâ yaşatılmaktadır” diyen Başarakavak’ın 
hafızalarından Ramazan Tekin, “Tarihî ve kültürel 
değerlerine gelenek ve göreneklerine son derece 
bağlı olan köyümüz dil, din, giyim-kuşam, ev bark, 
yeme, içme, doğum, sünnet, nişan, nikâh, kına, 
düğün, asker uğurlama, ölüm, komşuluk, yar-
dımlaşma- dayanışma vb. örf ve adetlerine derin 
bağlarla bağlıdırlar” dedi. 

Başarakavak hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Başarakavak’ta eskiden beri kavak ticareti yapı-
lagelmiştir. Diktiğimiz kavak fidanları belirli bir 
büyüklüğe ulaştıktan sonra kavakları keserdik. 
Genellikle köy olarak kesilen kavakları Kadınhanı 
ve Sille’de kurulan pazarlara satmaya götürürdük. 
Kavak satmaya gidenler oralarda aylarca kalırlardı. 
Kavağını satar tekrar köye gelirlerdi. Buğday kaldı-
rırken hayvan gücüyle çiftçilik yapardık. Kimi eşek 
koşardı, kimi camız koşardı, kimi öküz koşardı, 
kimi at koşardı. Sadece çiftçilikte değil, ulaşımda 
da hayvanlardan faydalanırdık. Konya’ya eşekle 
giderdik. Ben şahsen 5-6 kez gidip geldim. Dağlara 
odun kesmeye gider, kestiğimiz odunları akşam 
sarıp hazırlardık. Hazırladığımız odunları sabah 
namazından sonra eşeklerle Tatköy’e götürürdük. 
Gün doğarken Sille’ye girerdik. Odunu 2,5-3 liraya 
satardık. Akşam namazından önce tekrar köyümü-
ze dönerdik. O zaman yokluk vardı, şimdiki gibi 
değildi.
Hıdırellez geldi mi dağa çıkardık, bir ay nadas 
ederdik. 5-10 gün durur, ardından ekin ererdi. Bir 
ay ekin işlerdik. Taneleri saplardan ayırabilmek için 
harman yerinde bir ay döven sürerdik. Harmanı 
kaldırdıktan sonra güzün bir ay da ekin ekmekle 
geçerdi. Daha sonra kar yağardı, kış günlerini 
köyde geçirirdik. Kış geçti de bahar geldi mi günle-
rimiz ekseriyetle dağda ve yaylada geçerdi. Dört ay 
dağ ve yaylada yatırdık, bu süre içerisinde köyün 
yüzünü görmezdik. Bir gün köyde kalsak sevinir-
dik. Bayramlar gelir para yok, pul yok, birileri on 
kuruş, yirmi beş kuru verir kayısı, şeftali alırdık. 
Bu bizim için büyük bir sevinç kaynağı olurdu. 
Hiç boş zamanımız olmazdı, diğer işlerden kalan 
zamanlarda koyun ya da öküz gütmeye giderdik. 
O zaman fakirlik çok fazlaydı. Yumurta götürüp 
mürekkep, kalem, defter alırdık.

Başarakavak’la ilgili birkaç tane 
efsane ya da hikâye anlatabilir misiniz?

Başaralılar gayet sakin ve rahat insanlardır. Genç-
ler kendi aralarında saklambaç oynamaya karar 
vermişler. İki üç tanesi ebe bulmasın diye saklana 
saklana Konya’nın dış mahallesi Hocafakih’e kadar 
gelmişler. Başaraya giden yolun üzerindeki handa 
2-3 gün saklanmışlar. Bakmışlar giden yok, gelen 
yok, ebe de görünmüyor. Başaraya gitmekte olan 
bir hemşerileriyle köye haber göndermişler. Ebe 
gelip, arasın bulsun, bak daha fazla geç kalırsa biz 

oyunu bozup ortaya çıkacağız, demişler. 
Köyde yağmur yağmadığı zaman hacet namazına 
çıkılır. Namaz münasebetiyle halka ikram edilen 
yemeğin kazanları yıkanırken bulaşık suyunun 
döküldüğü yeri Çaparoğlu’nun günlerce bakımsız 
kalmış cılız köpeği yalamaya başlamış. Bunu gören 
şakacı bir Başaralı, böyle birkaç köpek daha olsa 
köyümüzün güneşini kesen şu İmamgil’in tepesini 
yalatarak aşındırırdım. Böylece ondan kurtulur, 
güneşe kavuşurduk, demiş. 
Başaralılar vaktiyle geçimlerini odunculukla sağ-
lıyorlardı. Dağdan kestikleri odunları merkeplere 
yükleyip Konya’ya getiriyorlardı. Konya Başara-
nın doğusundadır. Bu sebeple gelirken ve köye 
dönerken güneş tam karşılarındadır. Yıllar boyu 
buna katlanırlar. Bir gün bir Başaralı, yazık değil mi 
bize, mecbur muyuz, mahkum muyuz? Buna bir 

çare bulalım der. Kendi aralarında istişare sonucu 
Mollaoğlu’na gitmeye karar verirler. Mollaoğlu’na 
gidip güneşi şikayet eder ve çare bulmasını isterler. 
Mollaoğlu da onların bu saf halini bildiği için 
içtenlikle dinler ve söz bitince ciddileşerek haklısı-
nız, buna bir çare bulmak lazım der. Bir süre sonra 
çareyi buldum ama karşılığında büyükçe bir tepsi 
börek ve baklava gerekir, der. Yıllardan beri yakıp 
kavuran güneşten kurtulacağız diyerek çareye razı 
olurlar. Bunun üzerine  Mollaoğlu ben güneşe kızıp 
tekdir ederek cezalandıracağım, böylelikle bir daha 
karşınıza çıkmayacak, der. Aman ha siz tepsileri 

unutmayın. Şunu da unutmayın, bundan sonra siz 
köyden ikindiye doğru çıkacaksınız, geceyi güzelce 
Konya’da geçirir, sabah yükünüzü satar alışverişini 
yapar, köye dönersiniz der. Başaralılar denileni 
yaparlar ve ertesi gün sabah bakarlar ki güneş arka-
larında kalmış. Merkepleri üzerinde köylerine neşe 
içinde dönmekte olan kafiledeki akıllı başaralı hem 
gider hem de arkada kalan güneşe keyifli keyifli laf 
atarmış, Hah gördün mü Mollaoğlu’nun zılgıtını 
yiyince nasıl arkamızda kalırsın? Oh olsun sana…

Biraz da Başarakavak gelenek ve 
göreneklerinden bahsedebilir misiniz?

Başarakavak’ta binlerce yıl öncesine dayanan örf 
ve adetler hâlâ yaşatılmaktadır. Tarihî ve kültürel 
değerlerine gelenek ve göreneklerine son derece 

bağlı olan köyümüz dil, din, giyim-kuşam, ev bark, 
yeme, içme, doğum, sünnet, nişan, nikâh, kına, 
düğün, asker uğurlama, ölüm, komşuluk, yardım-
laşma- dayanışma vb. örf ve adetlerine derin bağ-
larla bağlıdırlar. Köyümüzün yemekleri lezzetlidir. 
Keşkek aşı, tarhana, aşure, acılı aş, ekşili kabak, 
fasulye, salçalı bulgur pilavı, su böreği, saç böreği, 
katmer, saçkıran, kuzu asma, höşmerim, köftü, 
kara helva, düğün aşı, turşu gibi yemek çeşitleri 
vardır. Düğünlerde ise tirit günü cumartesidir. 
Cumartesi günü tirit, kabak, acılı aş ve bulgur pi-
lavı ikram edilir. Köyümüzün en önemli yemekleri 
kabak tiridi, ekşili kabak, acılı aştır.
Güdük toplama, yağlı gevrek, saya gezme en meş-
hur geleneklerimizdendir. Güdük toplama Rama-
zan Bayramında yapılan şenliklerdendir. Kuşburnu 
çalısından değnek yapılır. Evlerde simide benzer 
ekmek (güdük) tandırda pişirilerek hazırlanırdı. 
Sokaklarda gezen çocuklara değneklere takılan 
güdükler dağıtılırdı.
Yağlı gevrek ise askere gidecek gencin ailesi tara-
fından birkaç gün önce tandırda pişirilerek yapılır. 
Askerin azığına konulduğu gibi konu komşuya bol 
bol dağıtılır. Saya gezmesi ise koyunların kuzu-
lamasına 52 gün kala yapılan bir adettir. Köyün 
gençleri o akşam değneklerin ucuna meşaleler ya-
karlardı. Ev ev dolaşarak tereyağı, bulgur toplanır, 
bunlar satılır ve horoz, tatlı, sebze alınır. Barana 
mensubu gençler bunları yerdi. Düğün zamanı ise 
büyükler köy odasının ayrı bir bölümüne, gençler 
ayrı bir bölümüne toplanırdı. Civar köylerle aramız 
iyiydi. Bayramlarda veya düğünlerde köye gelen 
misafirler köy odasında kalırlardı. O zaman vasıta 
olmadığı için köye gelenleri köy odalarında misafir 
ederdik. Köy genelinde 20 oda vardı. Herkes 
evinde pişen yiyecekten köy odasındaki misafirlere 
de götürür ve onlarla beraber yerdi. Yatağı yoksa 
yatak götürür yatırırdık. Sabah, öğlen, akşam 
yemeklerini verir, ertesi gün yolcu ederdik.

Başarakavak’ta mahsul olarak 
neler ekilir ve neler yetiştirilirdi?

Genellikle tarım ve hayvancılıkla geçimimizi sağ-
lıyoruz. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra sütçülük, 
arıcılık, tavukçuluk, alabalık üretimiyle de uğra-
şıyoruz. Bunlar dışında duvar ustalığı ve inşaat 
kalıpçılığı köyümüzde gelir kapısı olarak tercih 
edilmektedir. Köyümüzün yakın çevresi engebeli 
olduğu için tarıma elverişli olmadığından buralarda 
genellikle sebze ve meyvecilik yapılmaktadır. Asıl 
tarım alanlarımız yaylalardır. Geniş vadilerde ve 
meyilli eteklerde hayli geniş tarlalarımız vardır. 
Köyümüzde yetişen başlıca tarım ürünleri buğday, 
arpa, yulaf, çavdar, mısır, patates ve fasulyedir. 
Özellikle burada yetişen fasulyeler çok lezzetlidir. 
Bunun yanı sıra elma, armut, erik ve kiraz gibi 
meyveler de yetiştirilmektedir. Köyümüzde daha 
çok küçükbaş hayvancılık ve tavukçuluk yaygın 
olarak yapılmaktadır. Koyun ve keçi yayla ve ağıl-
larda sürü halindedir. Günümüzde ise arıcılık ve 
alabalık yetiştiriciliği son dönemde artmıştır.

Gelenekler yaşatılıyor!
Güdük toplama, yağlı gevrek, saya gezme gibi farklı bir gelenekleri olan Başarakavak halkı, geçmişten gelen

bu gelenekleri yaşatmaya devam ediyor. Başarakavak’ın devam eden geleneklerini ve kültürel birikimini anlatan
Ramazan Tekin, “Başarakavak’ta binlerce yıl öncesine dayanan örf ve adetler hâlâ yaşatılmaktadır” dedi 

“Tarihî ve kültürel değerlerine gelenek ve göreneklerine son derece bağlı 
olan köyümüz dil, din, giyim-kuşam, ev bark, yeme, içme, doğum, sünnet, 
nişan, nikâh, kına, düğün, asker uğurlama, ölüm, komşuluk, yardımlaşma- 

dayanışma vb. örf ve adetlerine derin bağlarla bağlıdırlar”

Başarakavak halkı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Kendine has yemek kültürünü hala yaşatan Başarakavak’ta ayrıca yine bölgeye has şenlikler devam ediyor.
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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

SATIŞ ELEMANI 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• B SINIFI EHLİYETİ OLAN
• SEYAHATE ENGELİ OLMAYAN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

VASIFSIZ ELEMAN 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

GIDA TEKNİKERİ 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
• LİSE VEYA ÜNİVERSİTE MEZUNU
• TERCİHEN DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN

ÖN MUHASEBECİ
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR. 

ADRES : FEVZİ ÇAKMAK MAH.10437 SOK.NO:19 KARATAY / KONYA

0332 342 74 24
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ZAYİ
11651-11700 1 cilt sevk 
irsaliyemi kaybettim 
hükümsüzdür

Mehmet ESEN
Selçuk V.D.T.C.34597934868

Z-267

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim 
hükümsüzdür. 

Mehmet KÜÇÜKGÖLLÜ
T.C. 221*****424

Z-265
ZAYİ

25/01/2012 Tarihli ve 598224.00  Belge Nolu sanayi sicil belgemi 
kaybettim hükümsüzdür. 

ALFAOS MAKİNE HIRDAVAT OTOMOTİV GIDA DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ
SELÇUK V.D. 0510224025

Z-266

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
36 Kalem Diş Protez Laboratuvar Hizmet Alımı hizmet 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 : 2017/549322
1-İdarenin 
a) Adresi : Karaciğan Mah. Ankara Cad. 74/A 42060 Karatay 
   KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322200025 - 3322200045
c) Elektronik Posta Adresi : dis@konya.edu.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 Kalem Diş Protez Laboratuvar Hizmet Alımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Karaciğan 
   Mah.Ankara Cad.No:74 KARATAY KONYA
b) Tarihi ve saati : 27.11.2017 - 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 işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı Ruhsat Belgesi
Diş Protez Laboratuarı Me’sul Müdürlük Belgesi
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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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, standart forma uygun 
belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak 
sağlanabilir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin 
parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen 
kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. 
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul 
edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki 
yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde yapılan her türlü Diş Protez Hizmet işi benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 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 Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler 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 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın 691754 - www.bik.gov.tr

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

E SINIFI EHLİYETİ VE SRC 
PSİKOTEKNİK 

BELGESİNE SAHİP

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Un fabrikası laboratuvarında vardiyalı 
çalışabilecek askerliğini yapmış

Ön lisans mezunu(gıda, 
kimya bölümü) mezunu,
• Lise Mezunu
• Un fabrikasında bakım 
işlerinde çalışacak 
bakımcı alınacaktır.               
Müracatlar 271 32 23 nolu telefonla veya Tömek 
Mah. Kocayusf cd no:54 Selçuklu adresindeki 

fabrikamıza şahsen yapılabilir. 

SATILIK ARSA
Konya Meram Karadiğin 
Köyü Çay Mevkisinde 

2600 m2 yer Acil Satılıktır.
Araçla Takas Olunur 

Ada 138 Parsel 98 
İrtibat: 0507 904 93 42

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR  TELEFON 
 KADAR YAKINIZ 



Karatay Belediye  Başkanı 
Mehmet Hançerli, Meclis Üyele-
ri, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve 
Bürokratlar, AK Parti Konya İl Yö-
netimine hayırlı olsun ziyareti ger-
çekleştirdi. 

 Ziyarette ilk olarak AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı söz 
aldı. Başkan Angı Ak Parti İl Teş-
kilatının yeni yönetiminin ülkemi-
ze ve şehrimize hayırlar getirmesi 
temennisinde bulunarak; çalışma-
ların ilk günkü aşkla gerçekleş-
tirileceğini söyledi. Başkan Angı 
“2019 seçimlerinden yüz akıyla 
çıkıp Cumhurbaşkanımız için ve-
rebileceğimiz en büyük desteği 
vereceğiz. Konya ülkesinin davası-
nın arkasında yine rekorlara adını 
yazdırarak duracak” dedi. 
 ANGI: HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Gerçekleştirilen ziyaretten 
duyduğu memnu-
niyeti dile getiren 
Hasan Angı; “Teşki-
latımızı onurlandır-
dığınız için hepinize 
ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Bu kapı 
her zaman sizin ka-
pınız. Bundan sonra 
bizlere düşen görev 
geçmişte olduğu gibi 
daha çok hizmete 
odaklanmak, daha 
çok vatandaşa ulaş-
mak olacaktır. Bu 
bağlamda belediyele-
rimizin özverili bir şe-
kilde çalıştıklarını, ak 
belediyeciliğin yük-
lediği vizyon doğrul-
tusunda çok önemli 
hizmetler sundukla-
rını biliyoruz. Bundan 
sonra da aynı hizmet 
vizyonu doğrultusun-
da şehrimizin ve ilçe-
lerimizin kalkınması, 

gelişmesi ve güzelleşmesi nokta-
sında güzel hizmetler gerçekle-
şeceğine inanıyorum” ifadelerini 
kullandı. Türkiye’yi muasır mede-
niyetler seviyesine çıkarmak için 
yolumuza devam edeceğiz diyen 
Angı sözlerine şöyle devam etti: 
“Her bir hemşehrimizi sevgiyle, 
muhabbetle kucaklamayı sürdü-
receğiz. Birlikte koşacağız, birlikte 
yorulacağız ama sonunda kazanan 
hep birlikte biz olacağız.”

“HASAN ANGI KONYA İÇİN 
ÖNEMLİ BİR KAZANIM”

AK Parti İl Başkanlığına ata-
nan Hasan Angı’yı tebrik eden 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli ise; “Şehrimizin geleceği 
adına kuruluşumuzdan bugüne 
kadar AK Parti sevdasıyla koşmuş 
ve bu sevdaya gönül vermiş Ha-
san Beyin tekrar İl Başkanlığına 

seçilmiş olması bizim için onur 
vericidir. Konyamız için önemli bir 
kazanımdır” dedi. Başkan Hançer-
li AK Parti Konya’nın Hasan Angı 
ile beraber yeni başarılara ve re-
korlara imza atacağını belirterek, 
Karatay’a yıllarca hizmet eden An-
gı’nın Konya’yı Karatay’ı iyi tanığı-
nı söyledi. 

 “HİZMET SEVDASINDAN 
HİÇ VAZGEÇMEDİK”

Ülkemiz olağanüstü şartlardan 
geçiyor diyen Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli; “15 
Temmuz hain darbe girişimiyle 
beraber liderimiz Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2023, 
2053 ve 2071 hedeflerinin ege-
men güçler tarafından nasıl engel-
lenmek istendiğinin farkındayız. 
Şimdi bu hedeflere ulaşmak adına 
önümüzde kritik viraj 2019 seçim-

leridir. Bizler canla başla çalışarak, 
birlik ve beraberliğimizi bozmadan 
yolumuza devam etmeliyiz. Bugü-
ne kadar AK Parti gerçekleştirdiği 
hizmetlerle milletimizden büyük 
teveccüh almıştır. Yine gerçek-
leştirilen hizmetlerle milletimizin 
teveccühünü alacaktır. Önümüz-
de 2019 yılında gerçekleştirilecek 
büyük bir seçim var. Onun için bu 
temponun profesyonel bir şekilde 
amatör ruhla yapılması lazım. Mil-
letimize hizmet sevdamızdan asla 
vazgeçmeyerek hep birlikte yeni 
Türkiye’yi inşa edeceğiz” ifadele-
rine yer verdi.  n HABER MERKEZİ 
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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.

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

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

 
 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’yı ziyaret eden Karatay Belediye  Başkanı Mehmet Hançerli, “Hizmet sevdasından hiç vazgeçmedik” dedi. 
Angı da, “2019 seçimlerinden yüz akıyla çıkıp Cumhurbaşkanımız için verebileceğimiz en büyük desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı 

Karatay’dan Angı’ya ziyaret

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE:
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Operatörleri,
• Torna Tezgahı Operatörleri,
• Balans Tezgahı Operatörleri;

KALİTE KONTROL BÖLÜMÜNE:
• Otomotiv sektöründe tecrübeli, ölçü aletlerini iyi kullanabilen ara 
kontrol, proses kontrol ve son kontrol elemanları;

BAKIM ONARIM BÖLÜMÜNE:
• Mekanik, Elektrik ve Elektronik Bakım-Onarım Personelleri
• Marangoz işlerinden anlayan personeller,

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNE:
• Tecrübeli Kalıpçılar ve Kalıpçı Yardımcıları
• Yüzey taşlama(flex taşlama) elemanları
• Maçacılar, Kumlama ve Isıl işlem elemanları,

İDARİ BÖLÜME:
• Satış Pazarlama Personelleri
• Satış Sonrası Teknik Servis Personelleri
 • Engelli temizlik personelleri, (en az %40 özürlü İŞKUR’a kayıtlı)

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr
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‘Orta Asya değil, Türkistan demeliyiz’
Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 

haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde,  
“Vefatının 11. Yılında Türkistan Dâ-
vasının Yılmaz Neferi Dr. Baymirza 
Hayit” anıldı.

NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kemal Özcan, ko-
nuşmasına “Eğer BaymirzaHayit bir 
Yahudi olsaydı, onun hayatı, senar-
yolaştırılarak filme alınır ve Oscar 
dahil ne kadar ödül varsa hepsini 
toplardı” şeklinde başladı. 17 Aralık 
1917’de Türkistan’ın Yerçek köyün-
de dünyaya gelen BaymirzaHayit’in 
hayatının bir dram ve trajedi oldu-
ğunu ifade eden Prof. Dr. Kemal 
Özcan, Hayit’in daha 7 yaşlarınday-
ken bir kurban bayramı günü sabah 
babasıyla birlikte bayram namazına 
gittiklerinde evlerine,Türkistan’ın 
istiklâli için millî ayaklanma başla-
tan ve Rusların “Basmacı Hareketi” 
dedikleri mücadelede bir Sovyet as-
kerinin, “Komutanımız Frunze, ev-
latları cephede olan ailelere bayram 
hediyesi gönderdi” diyerek bir kutu 
bıraktığını belirterek “Baymirza ve 

babası camiden döndükten sonra 
masanın üzerinde duran kutuyu aç-
tıklarında, Basmacı Hareketine ka-
tılan ağabeylerinden birinin başıyla 
karşılaşıyorlar. Bunu Mehmet Niyazi 
Özdemir, “Bayram Hediyesi” adı al-
tında bir hikâye kitabında yayınlıyor. 
Hayit daha yedi yaşında iken böyle 
bir trajediyle karşılaşıyor” dedi. 

ANAVATANINA 52 YIL SONRA 
KAVUŞTU

Aslen Kıpçak Türk’ü olan Bay-
mirzaHayit’le, hakkında bir tez 
araştırması yaparken röportaj yap-
tığını belirten Özcan, Ruslarla ilgili 
sorduğu bir soruya karşılık “Benim 
Ruslara karşı bir kinim ve nefretim 
yok. Benim mücadelem, benim nef-
retin Sovyet rejiminedir. Komünist 
sistemedir. Yoksa benim Ruslarla bir 
alıp veremediğim yok” cevabını al-
dığını ifade etti. Hayit’in üniversite-
de okurken Özbekistan’ın milliyetçi 
aydınlarıyla tanıştığını ve kendisinin 
milli duyguları ile fikri yapısının oluş-
masında bu aydınların son derece 
önemli rol oynadığını kaydeden Öz-
can, Baymirza’nınesir düştüğü Al-

man kamplarındaki mücadele içinde 
geçen hayatından kesitler de sundu. 
Hayatında üç kere ölümden dönen 
Hayit’in, bir Alman kadınla yaptığı 
ikinci evliliğinden üçü kız altı çocuk 
babası olduğunu kaydeden Özcan, 
BaymirzaHayit’in 31 Ekim 2006’de 
89 yaşında vefat ettiğini, Alman-
ya’daki cenazesine Türkiye’den sa-
dece siyasi lider olarak Muhsin Yazı-
cıoğlu’nun katıldığını söyledi. 

Hayatına 10 kitap ve 500 maka-
le sığdıran Baymirza’nınAnavatanı 
Özbekistan’a,52 yıl 6 ay sonra 1992 
yılında kavuşarak 13 gün ancak kala-
bildiğini de anlatan Özcan,  1967’de 
Türkiye’ye gelen Hayit’in İstanbul 
ve Konya kütüphanelerinde araştır-
malar yaparak meşhur “Sovyetler 
Birliğindeki Türklüğün ve İslâmın 
Bazı Meseleleri” adlı kitabını yazdı-
ğını kaydetti. Özcan, yedi dil bilen 
Baymirza’nın,kendisini Türkistan 
davasına ve araştırmalarına adayan 
bir dâvâ adamı olduğunu ve ölene 
kadar sigortalı hiçbir işte çalışmadı-
ğını, bütün gelirinin de kitaplarından 
elde ettiği gelir olduğu ifade etti.

ORTA ASYA DEĞİL, TÜRKİSTAN 
DEMELİYİZ 

Hayatını Türkistan Dâvası’na 
adayan BaymirzaHayit’in Türkiye’de 
pek tanınmadığına dikkati çeken 
Özcan, Rusların kendisi hakkında 
dokuz araştırma tezi yazdığını ve 
bu tezlerde hep “vatan haini” olarak 
gösterildiğini söyledi. Özcan, “Bay-
mirza, eserlerinin hiç birisinde Orta 
Asya kelimesini kullanmamıştır. O 
bütün kitaplarında “Türkistan” de-
miştir. Bizler de Rusların kullandı-
ğı “Orta Asya” yerine “Türkistan”ı 
kullanmalıyız. Orta Doğu yerine ise 
“Kenan Diyarı” demeliyiz” şeklinde 
sözlerine son verdi. 

İl Halk Kütüphanesi’nde gerçek-
leştirilen sohbette Prof. Dr. Kemal 
Özcan, tarihi “Tarih geçmişle hesap-
laşma ilmi değil, geleceği inşa etme 
ilmidir” diye tarif ederek doğrusuyla 
yanlışıyla, hatasıyla ve sevabıyla ta-
rihin bizim tarihimiz olduğunu be-
lirterek “Tarihe bu açıdan bakmak 
lâzım. İbret almak ve ders çıkartmak 
lâzım.” dedi.
n HABER MERKEZİProf. Dr. Kemal Özcan

Bursalı eczacılardan 
Karakap’a ziyaret

Kentsel dönüşümde 
yeni uygulama modeli

Konya Eczacılar Odası Başkan-
lığı görevine yeniden seçilen Ecz. 
Cemil Karakap’a nezaket ziyaretleri 
devam ediyor.  Bursa Ecza Koope-
ratifi yönetim kurulu Başkanı Ecz. 
Recep Görmez ve yönetim kurulu 
üyeleri başkan Karakap’ı odada zi-
yaret etti.

Bursa Ecza Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı Ecz. Recep Görmez, 
Yönetim Kurulu Üyeleri; Ecz. Zey-
nep Zübeyde Altındağ, Ecz. Burak 
Diker, Denetim Kurulu Üyesi Ecz. 
Serhat Uraş ve Bursa Ecza Koope-
ratifi Konya Şube Müdürü Uğur 

Özbayrak’tan oluşan heyet Konya 
Eczacılar odası Başkanı Ecz. Cemil 
Karakap ve yönetim kuruluna ne-
zaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
Konya Eczacılar Odası Başkanı Ecz. 
Cemil Karakap ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile Bursa Ecza Kooperatifi 
heyeti Konya’daki çalışmalar hak-
kında bilgi ve fikir alışverişi yapıldı. 
Başkan Karakap, Bursa Ecza Koope-
ratifi yönetim kurulu Başkanı Ecz. 
Recep görmez ve yanındaki heyetin 
ziyaretinden dolayı memnuniyetini 
dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

4 üniversite ile her yıl yüzbinden fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Konya’da en büyük sorun 
öğrencilerin barınması. KYK barınma sorununun çözümü için yeni yurt çalışmalarını sürdürüyor 

KYK’dan Konya’ya
yeni yurt çalışmaları!

Üniversiteler şehri Konya, binler-
ce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk 
Üniversitesi, KTO Karatay Üniversi-
tesi ile Gıda ve Tarım Üniversitesi bu-
lunan Konya’da en önemli sorunu ise 
öğrencilerin yurt ihtiyacı oluşturuyor. 
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ve özel 
yurtlar bu yurt açığını kapatmaya ça-
lışsa da yeni yurtlara ihtiyaç var.  

Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) 
Konya Bölge Müdürü Mehmet Sor-
gun, Konya’daki yurt kapasitesi ve 
yeni projelerle ilgili bilgi verdi.  KYK 
Bölge Müdürü Mehmet Sorgun Kon-
ya’ya kazandırılacak yeni projeler ve 
çalışmalarla birlikte eksikleri gidere-
ceklerini dile getirdi.

Sorgun, Konya’da yurt açığını ka-
patmak için çalıştıklarını belirterek, 
“Konya’daki KYK yurtlarının kapasi-
tesinin 20 bin 979” dedi. 

Sorgun, yurt ihtiyacının giderme 
noktasında çalışmalar yaptıklarını be-
lirtti. 

Sorgun, Kredi Yurtlar Kurumu 
olarak öğrencilerin birçok ihtiyacı-
nı karşıladıklarını belirterek, “Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğümüz 

öğrencilerimizin barınma- beslen-
me, kredi- burs, öğrencilerin kültürel 
sosyal faaliyetler ile öğrencilerimizin 
kendilerini geliştirmeleri konusun-
da katkıda bulunuyor. Devletimiz 
öğrencisine sabah kahvaltısı olarak 
3,5 TL akşam yemeği 7,5 TL olmak 
üzere toplamda günlük 11 TL aylık 
330 TL beslenme yardımı gerçekleş-
tiriyor.  Devletimiz bu sene lisans ve 
önlisans öğrencileri 470 TL, yüksek 
lisans öğrencileri için 940 TL, doktora 
öğrencileri için de bin 410 TL Kredi 

ve burs imkanı sağlıyor. KYK olarak 
öğrencilerimize yönelik sosyal ve kül-
türel etkinlikler kapsamında ise çeşitli 
etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Geçti-
ğimiz yıl 630 etkinlik gerçekleştirdik. 
Ve programımıza 46 bin öğrencileri-
miz katıldı” dedi. 

 26 YURT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE 
HİZMET VERİYORUZ

“Konya İl Müdürlüğü’nün kapasi-
tesi ise 20 bin 979. Bunun içerisinde 
merkezimizde 11 ilçelerimizde 15 
tane olmak üzere 26 yurt müdürleri-

mizde bu rakamı karşılıyoruz” diyen 
Sorgun, “2015-2019 eğitim öğre-
tim yılına 3 bin kişilik yurt projesini 
hizmete sunmayı hedefliyoruz.  Bu 
yurdumuz otogar civarına kazandıra-
cağız.. 

Bu yurdumuzun yüzde 30’luk 
kısmı tamamlandı. Önümüzdeki sene 
eğitim öğretim yılında hazır olacak. 
Bizim için çok önemli ve önemsemiş 
olduğumuz Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Köyceğiz Yerleşkesine 3 bin 
kişilik ve 2 bin kişilik yurt inşa ede-
ceğiz.  Bu projelerimiz şu anda ihale 
aşamasında. Bu yurtlarımızda 2019 
yılında hizmete girecek.  Selçuk Üni-
versitesi kampusu üzerinde yeni bir 
erkek yurdu açmayı hedefliyoruz. Do-
ğanhisar’da 300 kişilik, Sarayönü’nde 
300 kişilik ve Taşkent’te 300 kişilik 
yurt çalışmamız bulunuyor. 

Bu yıl toplamda yedekte bekleyen 
8 bin 586 kişi var. Bu yedeklerimizin 
5 bin 178’i kız, 3 bin 408’i ise erkek. 
Yedek öğrenci sayısı Konya’nın yeni 
yurtlara ihtiyaç duyduğunu gösteri-
yor. Bizler de bu doğrultuda çalışma-
larımızı sürdürüyoruz” bilgisini verdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kentsel dönüşümde niteliği ve 
süreçleri iyi tanımlanmış, sosyo-e-
konomik boyutları güçlendirilmiş 
ve katılımcı bir yaklaşıma dayanan 
bütüncül bir uygulama modeli ge-
liştirilecek.  Kentsel dönüşüm mev-
zuatının güncellenerek, niteliği ve 
süreçleri iyi tanımlanmış, sosyo-e-
konomik boyutları güçlendirilmiş 
ve katılımcı bir yaklaşıma dayanan 
bütüncül bir uygulama modeli ge-
liştirilmesi hedefleniyor.

Hükümetin 2018 programın-
da, kentsel dönüşüm ve konut 
alanındaki çalışmalar ve hedeflere 
ilişkin bilgiler paylaşıldı.  Program-
da kentlerdeki altyapı, çevre ve 
güvenlik gibi alanlara ilişkin sorun-
ların, ekonomik ve sosyal yansıma-
larıyla kentlerin rekabet gücü ve 
yaşam kalitesini düşürdüğü, başta 
afet riskleri olmak üzere sağlıksız 
yapılaşma, eskiyen yapı stoğu, hızlı 
nüfus artışı, değişen yaşam tarzı ve 
mekan tercihleriyle işlev ve değer 
kaybeden alanların oluşması, kent-
lerdeki yapıların ve alanların dönü-
şüm ihtiyacını artırdığı belirtildi.

Bu kapsamda kentsel dönüşüm-
de niteliği ve süreçleri iyi tanım-

lanmış, sosyo-ekonomik boyutları 
güçlendirilmiş ve katılımcı bir yak-
laşıma dayanan bütüncül bir uygu-
lama modeli geliştirilecek. Modelin 
mevzuat altyapısı oluşturulacak, 
merkezi ve yerel idarelerin teknik, 
mali ve idari kapasiteleri bu doğrul-
tuda güçlendirilecek.

Öte yandan 2018’de yaklaşık 
817 bin olacağı tahmin edilen ko-
nut ihtiyacına karşılık, konut açığı 
bulunan yerleşmelerin tespit edilip, 
ihtiyacın karşılanması ve konut pi-
yasasında arz-talep dengesinin ku-
rulması da amaçlanıyor.

Programa göre, Afet Riski Al-
tındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun kapsamında Ekim 
2017 itibarıyla 216 alanda 1,7 mil-
yon kişinin yaşadığı 12 bin hektar 
alan “riskli alan” olarak ilan edildi. 
Riskli yapıları tespit etmek üzere 58 
üniversite, 10 kamu ortaklı şirket ile 
bir kamu kurumu, dört sivil toplum 
kuruluşu, 637 tüzel kişi, 449 yapı 
denetim kuruluşu ve 57 yapı labo-
ratuvarı olmak üzere toplam bin 
216 kurum ve kuruluş lisanslandı-
rıldı.
n AA

KYK Konya Bölge Müdürü Mehmet Sorgun
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4’üncü Uluslararası Sütçülük Kongresi’nde konuşan SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, üniversitelerin ülkelerin gelişmeleri için hayati önem taşıdığını söyledi

‘Üniversiteler ülkeler
için hayati önem taşıyor’

Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Selçuk Üniversitesi (SÜ) işbirliğiy-
le düzenlenen “4’üncü Uluslararası 
Sütçülük Kongresi” başladı. SÜ Sü-
leyman Demirel Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen kongre açılış töreninde 
konuşan SÜ Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin, üniversitelerin ülkelerin 
gelişmeleri için hayati önem taşıdığını 
söyledi.

Üniversitelerde ülkelerin gelece-
ğinin planlandığını, projelerin üretil-
diğini belirten Şahin, kongrenin dü-
zenlenmesi için verdikleri destekten 
memnun olduğunu dile getirdi.

Organizasyonun düzenlenmesin-
de süt ve süt ürünlerine önem veren 
üniversiteleriyle Pakistan’ın da katkı-
da bulunduğu bilgisini veren Şahin, 
“Pakistan’la olan ilişkilerimiz Türki-
ye’nin bir vilayetiyle olan ilişkilerimiz 
gibidir. Bir Niğde, Ankara veya İstan-
bul ile nasıl bir yakınlık içerisindeysek, 
Pakistanla Türkiye arasındaki ilişki de 
o çerçevededir” ifadelerini kullandı.

Şahin, kongreye 10 ülkeden çok 
sayıda temsilcinin katıldığını belirte-
rek, “Kongrede farklı alanlarda fikir 
alışverişi yapılacak. Her ülkenin kendi 
deneyimi, tecrübesi, birikimi farklıdır. 
Bir ülke için sorun olan bir olay başka 
bir ülkede çözülmüş olabilir. İşte bu 
çözüm önerilerinin, tecrübe birikim-
lerinin bu tür toplantılarda tartışılma-
sı, verimli ürünler ortaya çıkaracak-
tır” diye konuştu.

SÜ Ziraat Fakültesi ve Veteri-
nerlik Fakültesi akademisyenlerinin 
devamlı olarak sahada araştırma ça-
lışmaları yaptığını vurgulayan Şahin, 
üniversitelerle yapılan işbirliklerinin 
ülkenin gelişmesine, kalkınmasına, 
ekonomisine katkıda bulunacağını 
kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Abdülmelik Ötegen de 
yeryüzünde kaos çıkarmak isteyen te-
rör örgütlerinin toplum içinde nefreti 
yaymaya çalıştıklarını söyledi.

Bazı toplumsal konuları istismar 
ederek huzursuzluğa neden olan bu 
terör örgütlerine karşı kardeşlik için-
de ülkeyi kalkındıran çalışmalar yapıl-
ması gerektiğine dikkati çeken Öte-
gen, kongrenin de bu çalışmalardan 
biri olduğunu belirtti.

Ötegen, ülkeyi geliştirecek çalış-
malarda tarıma önem verdiklerini, 
çiftçilerin eğitimi için Büyükşehir 
Belediyesi olarak gayret göstermeye 
devam edeceklerini bildirdi.

Ötegen, kongreyi düzenlemede 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Pakistan Peşaver Sütçülük Tek-
nopark Başkanı Süphan Kureyşi de 
kongrenin her iki ülke ekonomisine 
katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye ile Pakistan’ın iyi ilişkiler 
içerisinde işbirliği çalışmaları yaptığı-
nı söyleyen Kureyşi, kongrede dene-
yimlerini paylaşan ülkelerin birbirle-
rine yol gösterici olacağını dile getirdi.

Kongre açılışına, Khyber Pakh-
tunkhwa Hükümeti Genel Sekreter 
Yardımcısı Arif Yusuf, Mardan Kadın 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gha-
zala Yasmin, Pakistan Quetta Dünya 
Bankası Direktörü Prof. Dr. M. Azam 
Kakar ile çok sayıda akademisyen ve 
süt ve süt ürünleri ilgilileri de katıldı. 
Kongre, 5 Kasım’da sona erecek.
n HABER MERKEZİ 

‘Kaderimize ve milli 
namusa sahip çıkacağız’

Hakkari’deki terör saldırısı ne-
deniyle açıklama yapan Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe 
Başkanı Güzide Çipan, “Artık terö-
re karşı kınama ve lanetleme ya-
rışından daha fazlası yapılmalıdır. 
Türkiye’nin varlığı için ortak akıl, 
milli birlik şuuru şarttır. Aynı şeyle-
ri yaparak farklı sonuçlar alınamaz. 
Klasik tedbir ve güvenlik politikala-
rının yanında teröre tam saha pres 
ve baskı kurulmalıdır” dedi. 

“Hakkâri Şemdinli’de yeni bir 
terör saldırısıyla yine sarsıldık. Bu 
vatanı parçalanmak için taşeronluk 
görevini üstlenen hain terör örgütü, 
Hakkâri-Şemdinli’de 2 Kasım 2017 
tarihinde yine hain saldırısını ger-
çekleştirmiştir” diyen MHP Selçuk-
lu İlçe Başkan Güzide Çipan, “Bu 
çatışmada 6 asker ve 2 korucumuz 
olmak üzere 8 şehidimiz var. Bu-
nun yanı sıra biri ağır olmak üzere 
2 gazimiz yaralıdır.  Acımız büyük-
tür, öfkemiz büyüktür; ama meta-
netimiz de büyüktür. Şehit asker 
ve korucularımıza Allah’tan rahmet 
diliyor, yaralı gazilerimize şifâ dilek-
lerimi iletiyorum. Elbette terörizm 
kazanamayacak, elbette hainler ve 
işbirlikçiler hedefledikleri yıkım ve 
çözülmeye dünya gözüyle şahit ola-
mayacaklardır. Artık teröre karşı kı-
nama ve lanetleme yarışından daha 
fazlası yapılmalıdır. Türkiye’nin var-

lığı için ortak akıl, milli birlik şuuru 
şarttır. Aynı şeyleri yaparak farklı 
sonuçlar alınamaz. Klasik tedbir ve 
güvenlik politikalarının yanında te-
röre tam saha pres ve baskı kurul-
malıdır. Artık eski ezberlerde ve de-
nenmiş yollarda ısrar anlamsızdır. 
Kast edilmek istenen istikbalimiz-
dir. İmhâsı amaçlanan milli birlik ve 
bağımsızlığımızdır. Düşmana karşı 
ayağa kalkmak, tüm vatan sathını 
korumaya almak yalnızca iktidarın 
değil, hepimizin manevi sorumlulu-
ğu altındadır. Gerçekte teröristler ve 
terör örgütleri kukladır, arkalarında 
duran canavar güçler Türkiye üze-
rinde, Ortadoğu’da vahşi hesap yap-
maktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar 
milletimizi bölemeyecek, ülkemizi 
paylaşamayacaklardır. Kaderimize 
ve milli namusa sahip çıkacağız. 
Herkes müsterih olsun, provokas-
yonlara dikkat etsin ve merak etme-
sin ki; zalimleri mazlumların dua ve 
dirençleri yok edecektir.  MHP, Tür-
kiye’nin adeta bir savaş cephesinde 
olduğunu görmektedir. Ve de so-
nuna kadar devlet ve milletiyle bir, 
beraber olacaktır. Yıkılmayacağız, 
yenilmeyeceğiz; pekişen kardeşliği-
mizle, güçlenen azmimizle, kuvvet-
lenen irademizle hainlerin başına 
gök kubbeyi yıkacağız” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğrencilere yönelik panelde konuşan KTB Başkanı Hüseyin Çevik, “Ekonomide başarının 
nüvesi tek kelimeyle insandır. Ülkemizin tarım üretimi ve ekonomisinde de gelişmesi için eğitimli üreticilere ihtiyacımız var” dedi

‘Eğitimli üreticilere ihtiyaç var’

Ziraat Mühendisleri Odası Kon-
ya Şubesi, S.Ü. Ziraat Fakültesi ve 
Genç ZMO’nun düzenlediği ‘İstişare 
Toplantısı’ Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinde yapıldı.

Mühendis adaylarına okul hayatı 
sonrasında karşılaşabilecekleri fırsat 
ve tehditler ile ilgili tecrübe payla-
şımının yapıldığı toplantıda, öğren-
cilere daha donanımlı olarak mezun 
olmanın önemi vurgulandı. 

Programda konuşan KTB Baş-
kanı Hüseyin Çevik, “Türkiye’de ta-
rım sektörü, beslenme ve iş gücüne 
etkisi, milli gelire katkısı ve sanayi 

sektörüne sağladığı hammadde ile 
ekonomik, sosyal bir sektör olma 
özelliğini korumaktadır.  Kaliteli ve 
güvenli gıda arzının sağlanması he-
defi başta olmak üzere, tarımsal kal-
kınmanın sağlanması adına eğitim 
çalışmalarına önem verilmektedir. 
2023 yılı hedeflerine ulaşmak için 
tarım sektörümüz eğitimli, bilinçli, 
ölçek ekonomisine özen gösteren 
yatırımcılara ihtiyaç duyacaktır. Bi-
zim birçok ülke gibi ekonomimizi 
büyütecek, ekonomimizi sürekli 
güçlü tutacak hazır kaynaklarımız 
yok.  Bizim en büyük zenginliğimiz 

kendi insan gücümüz, genç nüfusu-
muz, bunların kabiliyetleri. Ekono-
mide başarının nüvesi tek kelimeyle 
insandır. Ülkemizin tarım üretimi 
ve ekonomisinde de gelişmesi için 
eğitimli üreticilere ihtiyacımız var. 
Sizler geleneksel ile modern tarımı 
harmanlayarak en iyisini elde ede-
cek mühendis adayısınız. Ülkemi-
zin diğer sektörlerinde de yaşanan 
masaya bağlılıktan artık kurtulma-
mız, aldığımız eğitimlerin eserlerini 
ortaya koymamız tarlanın, seranın, 
fabrikanın tozunu yutmamız gerek” 
diyerek gençlere dünya ile entegre 

olmaları tavsiyesinde bulundu.
Konya Damızlık Sığır Yetiştirici-

leri Birliği Başkanı Edip Yıldız, yeni 
nesle her zamankinden daha fazla 
ihtiyaçlarının olduğunu söyleyerek, 
üretime katılan gençler görmek iste-
diklerini belirtti. Yıldız; “Hayvancılık 
için olmazsa olmaz olan yem ve kaba 
yem üretiminin dünya standartlarına 
gelmesi için bu salondaki mühendis-
lere ihtiyacımız var” dedi.

ZMO Başkanı Celil Çalış, “Ta-
rım sektörü de sizler sayesinde ile-
riye gidecektir. Mesleğinizi sevin ve 
dünyayı, gelişmeleri takip edin. İyi 

bir ziraat mühendisine her zaman iş 
var. Okulda öğrendiğiniz teorik bilgi-
leri, sahada da uygulayarak kendinizi 
geliştirin. Oda olarak biz her zaman 
sizlerin yanındayız.” diyerek mühen-
dis adaylarına aranılan, iyi bir ziraat 
mühendisi olmaları için çok çalışma-
larını tavsiye etti.

Toplantıda konuşan İşadamı 
Fuat Kunduracı, kendisinin de bu 
sıralarda okuduğunu ve tarım sek-
törünün birçok fırsatlar sunduğunu 
söyleyerek, en büyük zenginliğimizin 
gençlik ve onların hayalleri olduğunu 
dile getirdi. Ayrıca mühendis adayla-

rına tarımsal anlamda sürdürülebi-
lirlik vurgusu yaptı.

Geleneksel buluşma öğrencile-
rin sorularının cevaplandırılmasının 
ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle 
sona erdi.

Programa Ziraat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç.Dr. Kubilay Kurtu-
luş Baştaş, Bahri Dağdaş UTAEM 
Müdürü Fatih Özdemir, Genç ZMO 
Başkanı Mert İlhan, ZMO Yönetim 
Kurulu Üyeleri Prof.Dr. Süleyman 
Soylu, öğretim üyeleri ve 300 öğren-
ci katıldı.
n HABER MERKEZİ

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, S.Ü. Ziraat Fakültesi ve Genç ZMO’nun düzenlediği ‘İstişare Toplantısı’ Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yapıldı.

Güzide Çipan

Prof. Dr. Mustafa Şahin
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Adese, kadın çalışan sayısıyla ilk 100’de
İttifak Holding’in ulusal pe-

rakende markası Adese, Capital 
Dergisi tarafından 2016 verileri 
baz alınarak gerçekleştirilen Tür-
kiye’nin ‘Kadın Dostu Şirketleri’ 
araştırmasında yüzde 28,5’lik ka-
dın çalışan oranıyla 83. sırada yer 
aldı. 

Capital Dergisi tarafından iş 
yaşamında kadın istihdamının 
önemine dikkat çekmek amacıy-
la gerçekleştirilen ve Türkiye’nin 
‘Kadın Dostu Şirketleri’ni ortaya çı-
karan Kadın Dostu Şirketler Araş-
tırması’nın 2016 yılı sonuçları belli 
oldu. Capital 500 araştırmasıyla eş 

zamanlı başlayan ve Capital 500’e 
aday olan şirketlere gönderilen an-
ket formlarında 2016 yılsonu kadın 
çalışan sayısı baz alınarak oluştu-
rulan listede Adese 83. sırada yer 
aldı. Adese, Konya şirketleri ara-
sında ise kadın çalışanı oranıyla ilk 
sırada bulunuyor. Adese’nin 2016 
yılsonu itibariyle toplam 2445 çalı-
şanının yüzde 28,5’ini (698) kadın 
çalışanlar oluşturuyor. 

Adese, Capital Dergisi’nin 
2016 verilerine göre hazırladığı 
“Türkiye’nin En Büyük 500 Şir-
keti” listesinde ise 361. sırada yer 
almıştı. n HABER MERKEZİ

Tıp eğitiminde kadavra
kullanılması zorunluluk

İlk yerli uydu Türksat 6A 
2020’de hazır olacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Anato-
mi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Büyükmumcu, tıp eğitimi 
için önem arz eden beden bağışının 
arttırılması konusunda açıklama-
larda bulundu. 24-31 Ekim Ulusal 
Anatomi Haftasında, beden bağışı-
nın arttırılması, farkındalığın yerleş-
mesi, anatomi biliminin halk sağlı-
ğına katkıları açısından öneminin 
anlatılması için çalışmalar yaptıkla-
rını belirten Prof. Dr. Büyükmumcu, 
“Bu bağlamda NEÜ Meram Tıp Fa-
kültesi Anatomi Anabilim Dalı ola-
rak fakülte içerisinde konu ile ilgili 
toplantı ve seminerler düzenledik. 

Ayrıca Fakültemiz Anatomi Ana-
bilim Dalı laboratuvarında kadavra 
olarak kullanılmak üzere son iki yıl 
içinde iki vatandaşımız bedenini ba-
ğışlamıştır” dedi.

Tıp eğitiminde ve genç dok-
torların yetiştirilmesinde kadavra 
kullanılmasının bir zorunluluk ol-
duğunu ifade eden Büyükmumcu, 
“Gerçek vücutlar üzerinde çalışarak 
eğitim alacak olan geleceğin doktor-
larının iyi yetişmeleri için yeterli sa-
yıda kadavranın bulunması gerek-
mektedir. Bunun için beden bağışı 
çok önemlidir ve biz de ülkemizde 
beden bağışının arttırılmasını amaç-
lamaktayız” şeklinde konuştu. n İHA

NEÜ Meram Tıp Fakültesi ve ASÜ Tıp Fakültesinde bu yıl eğitime başlayan öğrenciler için beyaz 
önlük töreni düzenlendi. Programda, “Meram Tıp Fakültesi ASÜ’ye yol gösterici olacak” denildi

NEÜ ve ASÜ Tıp’ta
beyaz önlük heyecanı

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi (MTF) 
ve Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Tıp 
Fakültesinde bu yıl eğitime başlayan 
öğrenciler için beyaz önlük töreni dü-
zenlendi. 

Program Ukrayna’da düzenle-
nen “3. Uluslararası Çocuk Hastalar 
Resim Yarışmasında dereceye giren 
32 eserin yer aldığı serginin açılma-
sıyla başladı. Yarışmada üçüncü olan 
Meram Tıp Fakültesinde tedavi gö-
ren Ümmü Gülsüm Topçu’nun eseri 
sergiyi gezenlerin büyük beğenisini 
topladı.

Daha sonra törene geçildi. Açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Meram 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalet-
tin Vatansev, “Beyaz önlük güzelliği, 
arılığı, duruluğu, temizliği, dürüstlüğü 
temsil etmektedir. Hekimlerde beyaz 
önlük giymek bir onurdur. O onuru 
bizim çocuklarımız bugün sırtlarına 
alacakları, yiyecekleri önlükle yeniden 
takınmış olacaklardır. Sabırlı olmaları 
gerektiğini yine burada tekrar ediyo-
rum. Bir sanat ve zanaat öğrenecek-
leri için hekimlik usta ve çırak mese-
lesi olduğu için lütfen hocalarımıza ve 
yolda kıdemce sizden büyük olanlara 
saygıda kusur etmeyin.” dedi. 

NECMETTİN ERBAKAN 
ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRENCİLERİMİZİ 

KABUL ETTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
ASÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Namık Özkan konuşmasının ba-
şında NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ve MTF Dekanı Prof. Dr. Cela-
lettin Vatansev’e ASÜ Tıp Fakültesi-
ne bu yıl başlayan öğrencileri kabul 
ettikleri ve eğitim sorumluluklarını 
üzerlerine aldıkları için teşekkür etti. 
Özkan: “MTF öğretim üyelerine ASÜ 
öğrencilerini kendi çocuklarınızdan 
ayırmayacağınızı ve onlara her türlü 
kolaylığı sağlayacağınızı bildiğim için 
teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler 
hekimlik büyük bir sorumluluk iste-
yen bir meslektir. Hekimlik mesleğini 
yapabilmek için insanı ve mesleğinizi 
sevmek zorundasınız.” dedi. 

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şa-
hin göreve geldiklerinde Aksaray’ın 
üç tane kızıl elması olduğunu belirte-

rek “Olmazsa olmaz dediklerimizden 
bir tanesi havalimanı, birisi demiryo-
lunun Aksaray’dan geçmesi, üçüncü-
sü de Tıp Fakültesiydi. Esasında şu an 
beyaz önlük giyme töreni yaptığımızı 
öğrenciler Aksaray’ın bir kızıl elma-
sıdır. Onun için sorumluluğunuz çok 
fazla... Aksaray’a döndüğünüzde sizi 
Sadece bir tıp fakültesi öğrencisi ola-
rak karşılamayacaklar, göremeyecek-
ler... Sorumluluğunuz gerçekten çok 
büyük ve ağır...” dedi.

MERAM TIP FAKÜLTESİ ASÜ’YE 
YOL GÖSTERİCİ OLACAK

ASÜ Tıp Fakültesinin eğitim için 

gerekli hazırlıkları yapıncaya kadar 
öğrencilerinin başka bir fakültede 
eğitim görmesine karar verildiğini 
ve bu eğitim kurumunun da daha kı-
demli, kadrosunun daha yetkin olma-
sı hasebiyle; NEÜ Meram Tıp Fakül-
tesi olduğunu kaydeden Şahin: “Şu 
an 2017 - 2018 eğitim öğretim yılın-
da beraberce eğitim öğretime başla-
mış olduk. Bu beyaz önlüğü gururla, 
onurla öğrenci olarak taşıdıktan sonra 
mesleğe atıldıklarında karşılarına ge-
len bizlerin yani esasında anneleri-
mizin, babalarımızın, kardeşlerinizin, 
kızlarınızın her şeyden önce bir insan 

olduğunu hiç unutmayın...” dedi.
ZOR OLDUĞU KADAR 
KUTSAL BİR MESLEK

Kürsüye son olarak NEÜ rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker geldi. Ai-
lelerin meşakkatle bin bir güçlükle 
yetiştirdikleri gençleri emanet aldık-
larını kendilerinin de üzerine düşen 
bu emaneti bir kardeşlik hukuku içe-
risinde yerine getirerek öğrencileri 
mezun edeceklerini söyleyen Rektör 
Şeker, “Zorlu süreç diye hep tanım-
lıyoruz. Kutsal görevin kendi içeri-
sinde belirgin bir felsefesi, ahlakı, 
hukuku, ekonomisi elbette var. Bu 
gençler burada mesleki sorumluluk 
alacaklar. Sevgiye şefkate desteğe 
onların ihtiyacı var. Biz bunun bir 
kısmını versek de ailenin yerine tu-
tamayız. O yüzden anneler ve baba-
lar olarak aileler olarak çocuklarımızı 
desteklemeye gayret edelim. Allah 
kolaylıklar versin zor bir meslek, zor 
bir meslek olduğu kadar kutsal bir 
meslek...”dedi.

HEKİMİN YAYGINLAŞMASIYLA 
BERABER SORUMLULUĞU DA 

ARTIYOR 
Türkiye’nin planlaması içerisin-

de tıp fakültelerinin yaygınlaşmama-
sı konusunda bir kararlılığın oldu-
ğunu ama bunu Türkiye’nin gelişen 
ekonomisi, gelişen siyasi konjonk-
türü gelişen imkânlarının zorladı-
ğını kaydeden Şeker sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Her yere neredeyse tıp 
fakültesi açıldı. Bu tıp fakültesi reka-
betini de peşi sıra getiriyor. Hekimin 
yaygınlaşmasıyla beraber sorumlu-
luğu da artıyor. Bunların kendi içeri-
sinde bir dengesi var. Biz Aksaray’ın 
kendi ayakları üzerinde durasıya ka-
dar, nitelikli hekim yetiştirebilmesini 
sağlayıncaya kadar, kendilerine des-
tek verme taahhüdünde bulunduk. 
Bu anlamda mutluyuz, gururluyuz 
karşılıklı işbirliğinin devamını diliyo-
rum.”

Açılış konuşmalarının ardından 
31’i ASÜ Tıp Fakültesi öğrencisi ol-
mak üzere 258 öğrenciye beyaz ön-
lükleri hocaları tarafından törenle 
giydirildi.
n İHA

Türk Havacılık ve Uzay Sana-
yii AŞ (TUSAŞ) tesislerindeki Uzay 
Sistemleri Entegrasyon ve Test 
Merkezi’nde (USET) yapımına baş-
lanan Türkiye’nin ilk yerli ve milli 
haberleşme uydusu Türksat 6A’nın 
üretimi 2020 yılı sonunda tamam-
lanacak. 

TÜBİTAK Savunma Sanayii 
Araştırma ve Geliştirme Enstitü-
sü (SAGE) tarafından Point Otel’de 
düzenlenen “Yük Sertifikasyonu 
Testleri Sempozyumu”nda, Türk-
sat Genel Müdür Yardımcısı Hasan 
Hüseyin Ertok moderatörlüğünde 
Türksat 6A paneli düzenlendi.

Ertok, burada yaptığı konuşma-
da, Türkiye’nin en büyük projelerin-
den Türksat 6A’nın, milli imkanlarla 
geliştirildiğini belirterek, “Uydunun 
tasarımı ve üretiminin önemli bir 
bölümüyle testleri Türkiye’de ger-
çekleştirilecek” dedi. 

Projenin yabancı bir firmaya ve-
rilmesi halinde fırlatma bedeli hariç 
200 milyon dolara yakın bir ma-
liyetinin olabileceğine işaret eden 
Ertok, Ar-Ge projelerinde ise mali-
yetin ilk aşamada yüksek olduğunu, 
daha sonraki üretimlerde düştüğü-
nü söyledi. 

Ertok, Türksat 6A’nın fırlatma 
bedelinin Türksat tarafından karşı-
lanacağını bildirdi.

TÜBİTAK Kamu Araştırmaları 
Destek Grubu (KAMAG) Koordi-
natörü Mustafa Ay da milli ve yerli 
olarak yapımına başlanan Türksat 

6A’nın, Aralık 2014’te yapımına 
başlandığını anımsatarak, projede 
üçüncü yıla girildiğini dile getirdi. 

Projenin kapsamının büyüklüğü 
nedeniyle 9 kişiden oluşan bağım-
sız izleyicilerin yanı sıra, Türksat 
AŞ ve TÜBİTAK uzmanlarından 
oluşan izleme grubunca aylık peri-
yotlarla takip edildiğini anlatan Ay, 
uydunun üretim aşamasının 2020 
yılında tamamlanmasının ardından 
uzaya fırlatılmasının planlandığını 
belirtti. Ay, Türksat 6A’nın üreti-
minde 350’ye yakın araştırmacının 
çalıştığına dikkati çekerek, uydunun 
546 milyon liralık bütçesinden bu-
güne kadar 150 milyon liralık kısmı-
nın harcandığını bildirdi. TÜBİTAK 
Uzay Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
Mesut Gökten de TÜBİTAK Uzay, 
TUSAŞ, Aselsan ve CTech tarafın-
dan üretimi gerçekleştirilen Türk-
sat 6A’nın 16 yıl kullanım ömrü 
olacağını söyledi. Uydunun, üç adet 
fırlatıcıya uygun üretildiğini ve Ara-
lık 2020’de tesliminin planlandığını 
ifade eden Gökten, Türksat 6A’nın 
42 derece doğu yörüngesinde yerini 
alacağını kaydetti. 

Gökten, 4 bin 250 kilogram 
ağırlığında olacak uydunun Avrupa, 
Türkiye ve Hindistan’ı kapsayacak 
alanda hizmet vereceğinin altını 
çizerek, söz konusu uydunun üre-
timinin ardından Türksat’ın uydu 
alanında yeni pazarlara açılacağını 
bildirdi.
n AA
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Boşanma üzerine bilinç çalışması 
gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı ile Aile ve Toplum 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa düzenlediği evlilik öncesi 
eğitim programı Konya’da bir otelde 
gerçekleşti. Etkinliğe; Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürü Bilal Erdoğan, 
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Mü-
dür Yardımcısı İbrahim Taşkesti, Vali 
Yardımcısı Mehmet Usta, Aile Eğiti-
mi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire 
Başkanı Rahime Şen, üniversiteden 
öğretim üyeleri ve STK temsilcileri 
katıldı.

 “YENİ ŞEHİRLER İMAR EDEN
 NESİL İSTİYORUZ”

Toplantıda ilk sözü alan Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilal Er-
doğan, aile kurumunun ihmal edil-
memesi gerektiğine işaret ederek, 
yapılan çalışma hakkında bilgi verdi. 
Müdür Bilal Erdoğan, “Günlük ha-
yatımda sıkça kullandığım ve çok 
anlamlı olduğunu düşündüğüm bir 
söz ile giriş yapmak istiyorum. ‘Bir 
şehri imar ederken nesli ihya etmeyi 
ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil 
imar ettiğiniz şehri tahrip eder’ Aile 
hayatımız, gurur duyduğumuz ve 
güçlü olduğunu düşündüğümüz bir 
müessese. Biz şehirleri tahrip eden 
değil, yeni şehirler imar eden bir nesil 
istiyoruz. Bu nesli ise ancak sağlam 
ailelerde bulabiliriz. Aile kurumunun 
değerini biliyoruz. Bu bilinçle Bakanlı-
ğımız, aile eğitim programlarını mer-
kezlerde ve taşralarda her platformda 
yerine getiriyor” dedi. 

“HER YIL 100 BİN 
BOŞANMA GERÇEKLEŞİYOR”

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti, 
evlenme ve boşanma oranlarını de-
ğerlendirerek şunları belirtti: “Bugün 
hayırlı bir toplantı için buradayız. Aile 
toplumun temelidir. Olumsuz yönde 
baktığımız zaman aile gittiğinde her 
şeyi yitirdiğimizi görürüz. Anayasa-
mızda da ailenin önemine dair ibare-

leri bulabiliriz. Toplantımızın amacı 
kuvvetli olmasını istediğimiz ailelerin, 
son yıllardaki boşanma verilerini de-
ğerlendirmek. Ülkemizde her yıl orta-
lama 600 bin evlilik gerçekleşiyor. Bu 
rakam çok ciddi bir oran. 2017 yılında 
evlilik oranı yaklaşık 595 bin. Evlilik-
ler olduğu kadar boşanmalar da ger-
çekleşiyor. Mutlu evlilikler istiyoruz 
ama bu işte boşanma da var. Ülke-
mizde yaklaşık yıllık 212 bin boşanma 
davası açılıyor. Burada dikkat edilme-
si gereken husus 212 bin davadan 
ortalama 100 bininin boşanma ile so-
nuçlanması. Bu boşanmalardan yüz-
de 17’si 3 ay içinde tekrar evleniyor. 
Verilere baktığımızda bazı boşanma-
ların sudan sebeplerden gerçekleşti-
ğini anlıyoruz. Aynı verileri değerlen-
dirdiğimizde ayrılıkların genel olarak 

evliliklerin ilk 5 yılında oluyor ve en 
çok ilgisiz davranış nedeniyle gerçek-
leşiyor.  Hukukta şiddetli geçimsizlik 
nedeniyle ayrılık sebebi ise yüzde 70 
oranında. Bizlerde Bakanlığımızın 
verileri ışığında politikalar geliştiriyo-
ruz. Bu politikalar Aile Sosyal Destek 
Programı (ASDEP), Kamu Aile Da-
nışmanlığı gibi projelerimiz sürüyor. 
Konya, evlilik öncesi eğitim programı 
düzenlediğimiz 4. il. Konya ilk 5 yılda 
en fazla boşanmanın olduğu 9. şehir. 
Biz bu yolculuğa başladık.”  

“AİLE İÇİNDE ROLLER DEĞİŞTİ”
Vali Yardımcısı Mehmet Usta ise 

aile yaşantısının Batı’ya doğru en-
tegre olduğunu dile getirerek, aile-
nin önemine değindi. Usta, “Bugüne 
kadar hep aile yapımızla övündük. 
Dünya üzerinde bizi diğer ülkelerden 

farklı kılan, ayıran en önemli değeri-
miz hep aile yapımız olmuştur. Ancak 
köyden şehre göç ve toplumsal kar-
gaşalar nedeniyle aile yapılarımızda 
değişiklikler oldu. Eğitim seviyemizin 
artması bir yandan bizi sevindirirken 
diğer yandan aile içinde rollerde de-
ğişiklikler oldu. Eskideki aile reisi kav-
ramı zamanla azaldı. Annelerde ken-
di rollerinde baskınlıklarını arttırdılar. 
Bu durum kötü değil. Ancak ailenin 
sürdürülmesi konusunda sorunlar 
yaşandı. Aile içi şiddet kavramına 
kadınlar da dahil oldu. Bizler eğitim 
arttıkça aile yapımızın güçlenmesi-
ni istiyoruz. Ancak maalesef en fazla 
boşanma eğitimli ailelerde yaşanıyor. 
Aile içindeki olumsuzluklar çağımız-
da artık gizli tutulamıyor. Ben İngilte-
re’de daha önce bulunduğumda ser-
best yaşam tarzına şahit olmuştum. 
Maalesef bizim yaşam tarzımız da bu 
yöne kayıyor. Bu yapıyı korumak için 
bir devlet kararı alarak kurum olarak 
çalışmamız gerekiyor. 

Ayrılıklardan en çok zarar gören 
ise elbette çocuklardır. Bu yıkımdan 
sadece erkek veya kadının çabası ile 
kurtulamayız. Ailelerimizi koruma-
lıyız” diye konuştu.Konuşmaların 
ardından Aile Eğitimi ve Danışman-
lık Hizmetleri Daire Başkanı Rahime 
Şen, sunum çalışması gerçekleştirdi.
n UFUK KENDİRCİ 

Meram’da kış hazırlıkları tamamlandı
Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru, belediye olarak yaklaşan kış 
mevsiminde yağış ve buzlanmanın 
halkı olumsuz etkilememesi için ge-
rekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Başkan Toru, yaptığı açıklamada, 
havaların soğuması ve kar yağışıyla 
ilçe genelinde yaşanabilecek sorunları 
önlemek amacıyla kış hazırlıklarını ta-
mamladıklarını söyledi. 

Belediye olarak kışa hazır olduk-
larını ifade eden Toru, şöyle konuştu: 
“Mevsim şartlarına göre oluşturdu-
ğumuz acil müdahale ekiplerimiz ve 
araç parkımızla vatandaşlarımızın 
sorunsuz bir kış geçirmesi için eli-

mizden gelen gayreti göstereceğiz.  
Geçen yıl şehir olarak son yıllardaki 
en yağışlı ve bereketli kış mevsimini 
geçirdik.  Belediye olarak hazırlıkları-
mızı buna göre tamamladık. Yoğun 
kar yağışı sonucu yaşanabilecek don 
ve buzlanma olaylarına karşı solüsyon 
ve tuz stokumuzu hazırladık. 10 adet 
kar küreme ve tuzlama aracı, 24 adet 
kepçe, 9 adet greyderden oluşan araç 
ekipmanımızla birlikte 105 bin litre 
buz önleyici solüsyon ve 250 ton tuz 
stoku hazırlanmıştır. İnşallah bu yıl da 
bereketli bir kış mevsimi geçirmeyi 
diliyoruz.”
n HABER MERKEZİ 

Konya’yı gezen emekliler
mutlu bir gün geçirdi

Kulu’da, İmam Hatip Okulları 
Haftası etkinliği düzenlendi

ESK’nın ucuz etleri 
A101 ve BİM’de satılacak

Ereğli Belediyesi, 15 Temmuz 
Emekliler Kıraathanesi müdavim-
lerine Konya kültür gezisi düzenle-
di. Konya’nın kültürel yolculuğuna 
çıkan emekliler Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven’e teşekkür ettiler. 
“Kültürümüzü hemşehrilerimize 
tanıtıyoruz” diyen Başkan Özgü-
ven, “Çocuklarımızı, gençlerimizi, 
kadınlarımızı, emeklilerimizi belirli 
zamanlarda Konya’ya götürerek 
kültür gezisi düzenliyoruz. Kültü-
rümüzü anlatmak ve yaşatmak 
adına düzenlediğimiz bu gezilerle 
vatandaşlarımıza anlamlı ve hoş 
bir gün yaşatıyoruz. Şems-i Tebri-
zi, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi 
alimlerin, önemli medeniyetlerin 

yaşam sürdüğü ve Konya’mızda 
bıraktıkları kültürel mirasları hem-
şehrilerimize tanıtıyoruz. Geçmişini 
bilmeyen, mirasına sahip çıkmayan 
bir millet yok olmaya mahkumdur. 
Belediyemizin rutin hizmetler dışın-
da yapmış olduğu bu gibi sosyal ve 
kültürel faaliyetler vatandaşlarımız 
tarafından da takdirle karşılanıyor. 
Halkımızın her kesimini kapsaya-
cak sosyal ve kültürel hizmetlerle 
de şehrimizin ve hemşehrilerimizin 
gelişimine katkı sunacağız. Bu kap-
samda Uğurlu Cami yanı başında 
yapmış olduğumuz 15 Temmuz 
Emekliler Kıraathanemize sürekli 
gelen hemşehrilerimize bir jest yap-
mak istedik” dedi.  n İHA

Kulu Anadolu İmam Hatip Lise-
sinde düzenlenen etkinlik, dünden 
bugüne okulumuz adlı slayt gösteri-
mi ile başladı. Açılışta konuşan Kulu 
Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, 
Kulu İmam Hatip Lisesinde öğret-
menlik yaptığını söyledi. Burasının 
kendisini devamlı hüzünlendirdiğini 
ifade eden Yıldız, “Çünkü 1979’da 
yapılan bu binadan başka bir yer-
de çalışmadım. Burada başladığım 
mesleğimi burada noktaladım. Bu 
okulun bugünlere gelmesinde katkı-
sı olan herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. Okul müdürü Kemal Ünlü 

de şu anda öğrencilerin çok şanslı 
olduğunu belirterek, şunları kay-
detti: “ Eskiden şartlar bu kadar iyi 
değildi. Büyüklerimizi sizlerin oku-
ması için bu okulu ve pansiyonun 
yapımında gece gündüz demeden 
çalıştılar.  Omuzlarında yük taşıdı-
lar. Bizler de onlara teşekkür etmek 
için bu etkinliği düzenledik.” Daha 
sonra Kulu İmam Hatip lisesi ve Öğ-
renci Pansiyonu Yaptırma, Yaşatma 
Derneği’nde 1977 yılından itibaren, 
dernek başkanlığı yapan kişilere te-
şekkür plaketi verildi.
n AA

Et ve Süt Kurumundan (ESK), 
kıymanın kilogramını 29 lira, kuşba-
şının kilogramını da 31 liradan sat-
mak için başvuran 8 firma arasından 
yapılan değerlendirme sonucunda, 
belirlenen kriterlere uygun olduğu 
tespit edilen A101 ve BİM firmaları 
ile sözleşme imzalandığı bildirildi. 
ESK’dan yapılan yazılı açıklamada, 
vatandaşların et ihtiyaçlarını uygun 
fiyatla karşılayabilmeleri için çalış-
maların yoğun bir şekilde sürdürül-
düğü belirtilerek, bu çalışmalardaki 
öncelikli hedefin, uygun fiyatlı kır-
mızı etin, en geniş tüketici kitlesine 
ulaştırılması olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin bütün illerinde sa-
tış noktası bulunan ulusal market 
zincirlerinde en uygun fiyatla kıyma 
ve kuşbaşı et satışı yapılmasının he-
deflendiği ifade edilen açıklamada, 
bu kapsamda daha önce, KDV dahil 
kıymanın kilogramını 29 lira ve kuş-
başının kilogramını 31 liradan Tür-
kiye’nin 81 ilinde kendi satış nokta-
larının tamamında satmayı taahhüt 
eden zincir marketlere, taze dana 
karkas et satışı yapılacağıyla ilgili 
duyurunun yayınlandığı hatırlatıldı. 

Duyuru kapsamında 31 Ekim 
2017 saat 17.00’ye kadar 8 firma-
nın Kuruma müracaatta bulundu-

ğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: 
“Kurumumuzca oluşturulan ko-
misyon tarafından bu 8 firmanın 
başvurusu değerlendirildi. Yapılan 
değerlendirme neticesinde A101 
ve BİM firmalarının başvuruları-
nın, belirlediğimiz kriterlere uygun 
olduğu tespit edildi. Söz konusu iki 
firmayla sözleşmeler imzalanmış-
tır. Sözleşme gereği, bu firmalara 
Kurumumuzdan karkas et sevkiyat 
işlemlerine başlanmıştır. Bu karkas 
etler, firmalar tarafından kuşbaşı ve 
kıyma haline getirilip en kısa sürede 
yarımşar kilogramlık Modifiye At-
mosfer Paketleme (MAP) teknolo-
jisiyle ambalajlanmış şekilde satışa 
sunulacak. Firmalar, 81 ildeki bütün 
marketlerinde, Kurumumuzdan 
aldıkları dana karkas etlerden üret-
tikleri kıymayı 29 liradan ve kuş-
başını 31 liradan taze olarak satışa 
sunacak. 

Bu ürünlerin şoklanmış veya 
don olarak satışı yapılmayacaktır. 
Söz konusu marketler, sözleşme 
kapsamında belirtilen fiyatların ve 
ürünlerin dışında taze kıyma ve kuş-
başı satışı yapmayacaktır. Vatan-
daşlarımıza uygun fiyatlı et temin 
edilmesi yönündeki çalışmalarımız 
devam edecektir.”  n AA

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti, “Ülkemizde yaklaşık yıllık 212 bin boşanma davası 
açılıyor. Verilere baktığımızda bazı boşanmaların sudan sebeplerden gerçekleştiğini anlıyoruz” dedi 

‘Sudan sebeplerden 
dolayı boşanıyoruz’

Bilal Erdoğan İbrahim Taşkesti Mehmet Usta



Sabah Gazetesi Yazarlar Kulü-
bü’nün Konya’da gerçekleştirdiği 
programa katılan gazeteci yazarlar, 
Konya’daki tarihi dokudan ve Bilim 
Merkezi, Ecdat Bahçesi – Kalehan, 
stadyum gibi eserlerden çok etki-
lendiklerini ifade ettiler. Yazarların 
ortak görüşü Konya’nın yaşamak 
istedikleri bir şehir olduğu yönün-
deydi.

Sabah Gazetesi Yazarlar Kulü-
bü’nün Konya’da gerçekleştirdiği 
programa katılan gazeteci ve ya-
zarlar, şehir gezisiyle Konya’ya ya-
pılan yatırımlar ile tarihi ve kültü-
rel değerleri yakından tanıdı. 

Vali Yakup Canbolat, Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Hüse-
yin Yayman, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, oda baş-
kanları, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ve iş dünyası ile bir 
araya gelen gazeteci ve yazarlar, 
Mevlana Müzesi, Bedesten, Şems-i 
Tebrizi Türbesi, Sille, Akyokuş Te-
pesi ile Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından yaptırılan Bilim Merkezi, 
Stadyum, Ecdat Bahçesi - Kalehan, 
Japon Parkı’nı gezdiler. 
ŞEHİRLER ROL MODEL ARIYORLAR-

SA KONYA’YI MODEL ALSINLAR 
Spor Yazarı Levent Tüzemen, 

Türkiye’nin son 15 senedir AK Par-
ti iktidarında kentsel anlamda çok 
büyük değişim yaşadığını, bu deği-
şimin en büyük izlerinin Konya’da 
görüldüğünü dile getirdi. Konya’da 
şehircilik planlaması açısından çok 
olumlu bir değişim olduğunu kay-
deden Tüzemen, “Konya Anadolu 
kentleri içerisinde turizm açısından 
da görülmesi gereken en önemli 
şehirlerden bir tanesi. Bunda da 
Büyükşehir Belediyesinin çok ciddi 
katkısı var. İnsanların buraya gel-
mesini cezbedecek değişimler ve 
güzellikler yapmış” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin şehirde mükemmel 
bir değişime imza attığına 
vurgu yapan Tüzemen, Tür-
kiye’deki şehirlerin bir rol 
model arıyorlarsa Konya’yı 
kendilerine rol model alma-
ları gerektiğini belirtti. 
BÜYÜKŞEHİR ÇAĞDAŞ BELE-
DİYECİLİĞİN GEREKLERİNİ 

UYGULAMIŞ 
Konya’da bulunmaktan 

dolayı çok mutlu olduğunu 
dile getiren Sabah Gazetesi 
Yazarı Emre Aköz, “Hemen 
her alanda muazzam bir iler-
leme kaydedilmiş. Belediye-
nin hizmetleri bazı yerler-
de göz yaşartıcı şekilde çok 
güzel. Yeni yapılan yerler 
bittikten sonra tekrar gelip 
görmek istiyorum. Konya’da 
yaşayacaksın derlerse Ecdat 
Bahçesi’ne bakan bir daire-
de yaşamak isterim. Genel 
olarak kentte bir düzen söz 
konusu. Bir yerden bir yere 
gitmesi çok kolay. Büyükşe-
hir Belediyesi de çağdaş be-
lediyeciliğin gereklerini uy-
gulamış” ifadelerini kullandı. 

KONYA YAŞANACAK BİR 
ŞEHİR 

Kültür ve Sanat Yazarı 
Funda Karayel, “Konya de-
rin tarihiyle beni oldukça 
etkileyen bir şehirdi. Bu ye-
nilikleriyle daha da çok et-
kiledi. Ecdat Bahçesi’ni gez-
dik. Orası çok büyüleyici bir 
mimariye sahip. Stadyum ve 
Bilim Merkezi çok güzel. Bu-
ralar Konya için çok önemli 
yerler. Gezerken çok keyif 
aldım. Konya yaşanacak çok 
eğlenceli bir şehir” şeklinde 
konuştu. 

KONYA’NIN İNANILMAZ BİR 
YEMEK KÜLTÜRÜ VAR 
Sabah Gazetesi Yazarı 

İdil Çimrin ise, Konya’nın 
inanılmaz bir yemek kül-
türü olduğuna vurgu yaptı. 
Konya mutfağının mutlaka 
denenmesi gereken mut-
faklardan birisi olduğunu 
söyleyen Çimrin, “Hem lez-
zetlerde bir tarih kokusu var 
hem de Anadolu’nun kendi-
ne has havasını sezinleye-
biliyorsunuz. Diğer yandan 
gezdiğimiz yerler açısından 
Büyükşehir Belediyesini çok 
başarılı buldum. Bilim Mer-
kezi de beni hayrete düşür-
dü” dedi. 

BİSİKLET YOLLARINDAN 
ETKİLENDİM 

Ekonomi Yazarı Şelale 
Kadak da Konya’nın her za-
man çok etkileyici bir şehir 
olduğunu ve manevi turiz-
min başkenti olduğunu dile 
getirerek, “Bilim Merkezi 
gibi çok kazanımları var. 
Daha çok yerli ve yabancı 
turist çekmeli. Yabancı turist 
sayısında rakamlar yukarı 
doğru gidiyor. 9 tane sanayi 
bölgesi olduğunu öğrendim. 
Konya gerçek bir sanayi ken-
ti olmuş aynı zamanda. En 
çok da 450 kilometreyi bulan 
bisiklet yollarından etkilen-
dim” sözlerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ 
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Sabah Gazetesi Yazarlar Kulübü’nün gerçekleştirdiği programa katılan gazeteci yazarlar, Konya’nın yaşanabilir bir şehir olduğunu ifade etti 

‘Şehirler Konya’yı model alsın’
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‘Konya rekabette ilk 5’te yer almayı hak ediyor’
Konya Sanayi Odasının (KSO) ev 

sahipliğinde yapılan Bilim ve Tek-
noloji Genel Müdürlüğü Koordinas-
yon Toplantısı’nda konuşan Konya 
Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş 
Kütükcü, Konya’nın AR-GE merkez-
leriyle, yüksek teknoloji üretimiyle 
kendi geleceğini inşa edeceğini ve 
en rekabetçi ilk 5 il arasında yer ala-
cağını söyledi. 

Konya Sanayi Odası ile Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 
tarafından Bilim ve Teknoloji Genel 
Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı 
düzenlendi. Toplantının açılışında 
söz alan KSO Başkanı, TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi Memiş Kütük-
cü, Konya’nın AR-GE merkezlerine 
önem verdiğini ve 5 yılda merkez 
sayısının 1’den 16’ya yükseldiğini 
söyledi. Konya’nın AR-GE merkez-
leriyle 2012 yılında tanıştığını akta-

ran Kütükcü, “İlk AR-GE merkezi-
miz kurulduktan 3 yıl sonra ikincisi 
kuruldu. 2016 yılında ise toplamda 
4 merkezimiz oldu. Biz oda olarak 
2017 yılının başında AR-GE mer-
kezleriyle ilgili çalışma yaparak bir 
seferberlik başlattık. Yıl içerisinde 
bakanlığımızın da destekleriyle sa-
nayicilerimiz hızla kendi merkezle-
rini oluşturmaya başladı. Şu anda 
16 AR-GE merkezimiz, bir tane de 
tasarım merkezimiz oldu. Bu bizim 
için bir dönüm noktası. Yıl sonuna 
kadar 20 AR-GE merkezi kurulma-
sı hedefimize ulaşacağımıza inanı-
yorum” şeklinde konuştu. 16 tane 
merkezin 8 tanesinin makine ve 
aksamları sektöründe, 2’sinin oto-
motiv sektöründe olduğunu aktaran 
Kütükcü, ilaç, gıda, tarım, ambalaj, 
kimya ile bankacılık ve finans sek-
törlerinde de birer merkez olduğu-

nu iletti. Konya’nın potansiyelinin 
20 AR-GE merkezinden daha fazla 
olduğuna da dikkat çeken Kütükcü, 
yeni dönemde yüksek teknoloji ve 
yeni teknoloji üretimiyle, yeni AR-
GE merkezleriyle Konya’nın kendi 

geleceğini inşa edeceğini ifade etti.
Uluslararası Rekabet Araştırma-

ları Kurumu (URAK) tarafından, iller 
arası rekabetçiliği ölçen endeks ça-
lışması yapıldığını ve Konya’nın 81 il 
içerisinde rekabetçilikte 6. sırada yer 

aldığını belirten Kütükcü, konuşma-
sına şöyle devam etti: “İller arasında-
ki rekabetçilik endeksinde İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’nin 
ardından 6. sırada yer alıyoruz. AR-
GE merkezlerimizle, nitelikli üretim 
kabiliyetimizi geliştirerek ilk 5 reka-
betçi il arasında yer almamız hiç zor 
değil. Buna gönülden inanıyorum. 
Bunun için biz Konya Sanayi Odası 
olarak, her zaman sanayicilerimizin 
yanındayız.”

“NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İHTİYACININ 
GİDERİLMESİ SAĞLANACAK”
Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi 

Daire Başkanı Zübeyde Arslanoğlu 
da, bakanlığın mesleki eğitime bakı-
şıyla ilgili bilgiler verdi. Amaçlarının 
nitelikli iş gücünün belirlenmesi ve 
ortaya çıkan ihtiyacın giderilmesine 
yönelik YÖK, MEB gibi direk eğitim-
den sorumlu kurumlar ile işbirliği 

programları yapmak olduğunu söy-
leyen Arslanoğlu, “Özellikle Konya 
gibi sanayisi ileri olan illerde üretim 
değer zincirindeki tüm halkalarda 
yetişmiş iş gücünü geliştirmeyi he-
defliyoruz. Bazı sanayilerimiz daha 
çok ürün geliştirmeye odaklanırken, 
Konya, Kocaeli, Bursa, Ankara gibi 
illerdeki sanayilerimizin, kavramsal 
tasarımdan temel AR-GE’ye kadar 
bütün boyutları ele alabilecek bir 
kapasitesi olduğunu düşünüyoruz. 
Bunu iyi yönlendirmemiz gerekiyor 
“ diye konuştu.

Programın devamında Bakanlık 
Uzmanı Ekrem Türker Fidan, AR-
GE ve tasarım merkezleriyle ilgili 
sunumunu yaparken, Uzman Recep 
Uzungil de KÜSİP ile ilgili sunumu-
nu gerçekleştirdi. Toplantı soru ve 
cevaplarla devam etti.
n İHA

Filistin’de işgalin yolunu 
açan deklarasyonun 100. yılı

Filistin toprakları üzerinde İs-
rail devletinin kurulmasına zemin 
hazırlayan “Balfour Deklarasyonu”-
nun üzerinden 100 yıl geçti.

Dönemin İngiltere Dışişleri Ba-
kanı Arthur James Balfour, Siyo-
nist hareketin önemli isimlerinden 
Baron Walter Rothschild’e 100 yıl 
önce bugün (2 Kasım 1917) yazdı-
ğı mektupta Filistin topraklarında 
Yahudilere bir “vatan” kurulmasını 
vadediyordu.

“Halksız vatana, vatansız hal-
kı yerleştirme” söylemiyle yapılan 
kampanyalar çerçevesinde yazılan 
mektubun ardından tarihi Filistin 
topraklarına büyük bir Yahudi göçü 
başlatıldı.

Önce Mekke Şerifi Hüseyin bin 
Ali’ye Arap Krallığı’nı vadeden, ar-
dından Sykes-Picot Antlaşması’yla 
Osmanlı İmparatorluğu’nun top-
raklarını Fransa ile paylaşan İngilte-
re, manda yönetimi öncesi süreçte 
işgal altında tuttuğu tarihi Filistin 
topraklarında bir İsrail devletinin 
kurulmasına uzanan yolu hazırla-
mış oldu.

Balfour’un 100 yıl önce yazdığı 
mektup ve ardından sürdürdüğü 
manda yönetimi ile Filistin toprak-
larını Yahudilere “vatan” kılan ve 
devlet kurmalarına yol açan İngil-
tere, 2012’deki Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nde Filistin’in 
devlet olarak tanınmasına ilişkin oy-
lamada ise çekimser oy kullanmıştı.

“İsrail devletinin kurulmasında 
sahip oldukları rolden dolayı gurur 
duyduklarını ve Balfour Deklaras-
yonu’nun 100’üncü yıl dönümünü 
gururla kutlayacaklarını” söyleyen 
İngiltere Başbakanı Theresa May’in 
ülkesi ise 100 yıl önce Filistin halkını 
yok sayarak 1948’de Filistin toprak-
larında İsrail devletinin kurulmasına 
zemin hazırladı.

BALFOUR DEKLARASYONU 
NELERE YOL AÇTI?

İngiltere Dışişleri Bakanı Bal-
four’un Birinci Dünya Savaşı’nın 
üçüncü yılında Siyonist hareketin 
önde gelen figürlerinden Rothsc-
hild’e hitaben yazdığı “Filistin top-
raklarında Yahudiler için bir vatan 
vadeden” mektup, tarihe “Balfour 
Deklarasyonu” olarak geçti. Dekla-
rasyon, İsrail devletinin kurulması-
na giden süreçte en önemli kilomet-
re taşı olarak görülüyor. 

Rothschild ve Balfour arasında 
karşılıklı yazışmalar sonunda hazır-
lanan deklarasyon, İngiltere’nin sa-
vaşa yeni dahil olan ABD’de güçlü 
olduğuna inandığı Yahudi diaspora-
sını etkilemeyi amaçlıyordu.

“Saygıdeğer Lord Rotschild, 

Majestelerinin Hükümeti adına ka-
bineye sunulan ve kabul edilen Ya-
hudi Siyonist isteklerini sempati ile 
karşılayan müteakip deklarasyonu 
iletmekten memnuniyet duyarım.” 
sözleriyle başlayan Balfour’un mek-
tubu şöyle devam ediyordu:

“Majestelerinin Hükümeti, Fi-
listin’de Museviler için bir milli yurt 
kurulmasını uygun karşılamaktadır 
ve bu hedefin gerçekleştirilmesini 
kolaylaştırmak için elinden geleni 
yapacaktır. Filistin’deki mevcut Mu-
sevi olmayan toplumların sivil ve 
dini hakları ile başka ülkelerde yaşa-
yan Musevilerin sahip oldukları hak 
ve politik statülerine zarar verecek 
hiçbir şeyin yapılmayacağı açıkça 
anlaşılmalıdır.”

Balfour’un, “Bu deklarasyonu 
Siyonist Federasyonu’nun bilgisine 
sunmanızdan memnuniyet duya-
cağım.” sözleriyle son verdiği mek-
tup, daha sonra İtalya, Fransa ve 
ABD’nin de desteğini almıştı.

FİLİSTİN TOPRAKLARINA 
YAHUDİ GÖÇÜ ARTTI 

Mektubun yazıldığı 2 Kasım 
1917 tarihinden bir hafta sonra 
basınla paylaşılan Balfour Dek-
larasyonu’na savaş sonunda Os-
manlı Devleti’nin imzaladığı Sevr 
Anlaşması’nda yer verildi. Milletler 
Cemiyeti’nde 1922 yılında kabul 
edilen Filistin topraklarındaki İngiliz 
manda yönetiminin temelini de bu 
deklarasyon oluşturdu.

Balfour Deklarasyonu sonrasın-
da İngiliz mandası altındaki Filis-
tin’e 1920-1940 arası dönemde Ya-
hudi göçü hız kazandı ve son olarak 
Avrupa’da İkinci 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 
manda yönetimini sonlandırarak 
Filistin’den çekilmesinin ardından, 
1948 yılında Filistinlilerin Nekbe 
(Büyük Felaket) diye andığı İsrail 
devletinin kuruluşu gerçekleşti.

İngiltere Filistin’den çekildikten 
sonra İsrail devletinin kurulmasıyla 
işgal süreci daha da yoğunlaştı, yüz 
binlerce Filistinli yurtlarından sü-
rüldü, büyük can ve mal kayıpları 
yaşandı.

Balfour’un öncülük ettiği süreç-
te tarihi Filistin toprakları üzerinde 
kurulan İsrail devleti, yarısından 
fazlasını zorunlu göçe maruz bırak-
tığı Filistinlilerin halihazırda yaşa-
dığı bölgelere hâlâ “halksız vatan” 
muamelesi yapıyor.
n AA

AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, “Balfour Deklarasyonu İngiltere’nin utanç 
vesikasıdır. İngiltere bu deklarasyondan ötürü bütün insanlıktan özür dilemelidir” dedi 

‘Balfour Deklarasyonu
İsrail zulmünü getirdi’

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 
Konya Şubesi, Balfour Deklarasyo-
nu ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. 
Basın açıklamasında konuşan Şube 
Başkanı Mehmet Parlak, “1492 coğ-
rafi keşiflerle birlikte önce Amerika’yı, 
ardından Afrika, Avustralya ve Asya 
Pasifik’i yağmalayan sömürgeciler 
gözlerini en son İslam coğrafyasının 
kalbine, bugün adına Ortadoğu de-
nilen topraklara dikmişlerdir.Dünya-
da para trafiğine ve finans sistemine 
yön veren ırkçı emperyalizm en başta 
İngiltere hükümetini kendi hesabına 
kullanmaya başlamıştır. Irkçı emper-
yalizmin yani Siyonizm’in etkisinden 
kalan İngiltere Savaş Kabinesi, Filistin 
topraklarını Siyonistlere açma kararı 
almıştır.2 Kasım 1917’de İngiltere Sa-
vaş Kabinesi’nde bakan olan Arthur 
James Balfour, ırkçı emperyalizmin 
önde gelen isimlerinden Rothschild’e 
bir mektup yazmıştır.Balfour, Rothsc-
hild’de yazdığı mektupta, “Majestele-
rinin Hükümeti, Filistin’de Yahudiler 
için bir ulusal yurt kurulmasını uygun 
karşılamaktadır ve bu hedefin ger-
çekleştirilmesini kolaylaştırmak için 
elinden geleni yapacaktır.” demiştir.
Bu deklarasyon ve akabinde İngilte-
re’nin Filistin topraklarındaki işgali, 
hiç şüphesiz Müslüman Filistin top-
raklarında Siyonist İsrail’in kurulma-
sına temel teşkil etmiştir. İşgal altın-
daki Filistin toprakları, İngiliz Manda 
Yönetimi’nin teşvikiyle Yahudi yerle-
şimine açıldı. 1922 yılında Filistin’de-
ki Yahudi nüfusu 83 binden 467 bine 
çıktı. Yahudilerin elindeki arazi de 60 
bin hektardan 155 bin hektara ulaştı.
Filistin halkı, kendi topraklarına Si-
yonist Yahudilerin yerleştirilmesini 
kabul etmedi. 1920, 1921 ve 1929 
yıllarında üç büyük direniş gösterdi.  
İngiltere bu direnişleri kanlı bir şe-
kilde bastırdı.İkinci Dünya Savaşı’nın 
bitiminde İngiltere 15 Mayıs 1948’de 
Filistin topraklarından çekilirken, bir 
gün önce 14 Mayıs 1948’de Siyonist 
Yahudiler, İngiltere’nin yardımıyla iş-
gal ettikleri Filistin topraklarında İsrail 
adında bir devlet kurduklarını ilan et-
mişlerdir” dedi

 İNGİLTERE BU UTANÇ VESİKASININ 
YÜKÜNÜ OMUZLARINDAN ATMALIDIR

Hangi inançtan ya da ırktan olur-
sa olsun kalbinde zerrece merhamet 

olan herkes, aklıselim sahibi olan her-
kes Siyonist İsrail’in insanlığın baş be-
lası olduğunun farkında olduğunu ifa-
de eden Parlak, “Aynı şekilde, Birleşik 
Krallık’ta yaşayan ve Siyonist serma-
yeyle çıkar ilişkisi olmayan hemen 
hemen herkes İsrail’in bir terör örgü-
tü gibi davrandığının farkındadır. Bir 
hükümete, hem insan haklarından, 
özgürlüklerden ve demokrasinden 
bahsedip hem de işgalci İsrail’e arka 
çıkmak iki yüzlülük olarak yeter. Bu-
gün 2 Kasım 2017. Balfour Deklaras-
yonu’nun 100. Yıldönümü. Bu dekla-
rasyon İngiltere’nin utanç vesikasıdır.  

İngiltere bu deklarasyondan ötürü 
öncelikle başta Filistin halkı olmak 
üzere bütün Ortadoğu halklarından 
ve bütün insanlıktan özür dilemelidir. 
Siyonist İsrail’in bölgeye adım adım 
yerleşmesine yardımcı olan, dolayı-
sıyla İsrail’in döktüğü kana ortak olan 
ve Filistinlileri kendi topraklarında 
adeta sığınmacı pozisyonuna düşüren 
ve birçok Filistinlinin o toprakları terk 
etmesinde başrolü oynayan İngilte-
re, bu sorumluluğun manevi bede-
lini ödeyemeyecektir ancak mutlaka 
bunun maddi bedelini ödemelidir. 
Filistin halkına yıkımın bedelini taz-

minat olarak vermelidir. Diğer taraf-
tan işgalci İsrail’i tanımanın bölgede 
çatışma ve kaosu durdurmadığı, kan 
ve gözyaşını dindirmediği aşikardır. 
İngiltere,  100 yıl önce yaptığı bu bü-
yük yanlıştan dönmek istiyorsa Filis-
tin halkının haklı mücadelesine des-
tek vermeli, Filistin devletini tanımalı, 
İsrail’in işgal ettiği tüm topraklardan 
çekilmesini beyan etmelidir.İşgalci İs-
rail’in Filistin halkının topraklarındaki 
varlığı bir problemdir. Filistin halkı-
nın yaşadığı dram demokrasi, insan 
hakları ve özgürlüklerden bahseden 
İngiltere’nin sorumluluğudur. Filistin 
sorunu çözülmeden bu coğrafyaya 
barış gelmez. Filistin halkı özgürlü-
ğüne kavuşmadan bu coğrafyaya ba-
rış gelmez. Filistin halkı topraklarına 
kavuşmadan bu coğrafyaya barış gel-
mez. Biz bugün İngiltere Büyükelçi-
liğinin (konsolosluğunun) önündeyiz. 
Çünkü Balfour Deklarasyonu’nun 
100. Yılında İngiltere bu utanç vesi-
kasının yükünü omuzlarından atma-
lıdır.Biz bugün İngiltere Büyükelçili-
ğinin (konsolosluğunun) önündeyiz. 
Çünkü tüm insanlığa baş belası olan 
Siyonist İsrail’e hamilik yapan İngilte-
re’dir.Biz bugün İngiltere Büyükelçi-
liğinin (konsolosluğunun) önündeyiz. 
Çünkü Filistin halkının topraklarının 
gasp edilmesinin hesabını önce İngil-
tere vermelidir.Biz bugün buradayız. 
Çünkü Filistin halkı yalnız değildir. 
Çünkü Kudüs yalnız değildir. İşgal 
ebediyen sürmeyecektir. Zulüm ebe-
diyen sürmeyecektir” ifadelerini kul-
landı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Sanayi Odası 
(KSO) Başkanı 
Memiş Kütükcü

Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak
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Hususi araçlar için kalktı ama ticari araçlar için 1 Aralık 2017-1 Nisan 2018 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Oto Lastik, 
Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Adem Uzman, kış lastiğinin can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu belirtti 

Can güvenliği için; Kış lastiği!
Kış aylarının yaklaşması ile bir-

likte sürücüler de lastikçilerin yolunu 
tuttu. Şehirlerarası ve karayolların da 
1 Aralık 2017-1 Nisan 2018 tarihleri 
arasında kış lastiği kullanımı zorunlu 
olacak. Binek araçlarda da zorunlu 
hale getirilen kış lastiği uygulaması 
geçtiğimiz günlerde alınan karar ile 
birlikte iptal edilmişti. 

Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve 
Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı 
Adem Uzman, odaya bağlı meslekle-
rin sorunlarına değinerek gazetemize 
konuştu. Başkan Uzman, binek oto-
mobillerde kış lastiği zorunluluğu-
nun kaldırıldığını ifade ederek, “Hu-
susi araçlar kış lastiği zorunluluğu 
iptal edildi. Bakanımızın bu kararla 
ilgili yazısını ben de okudum. Yazıda 
ki son cümle şöyle idi; ‘Can ve mal 
güvenliğiniz düşünürseniz kışlık las-
tik takmanız doğrudur. Şu anda piya-
sada bulunan lastiklerin birçoğu yaz 
ve kış mevsimlerinde kullanılabilen 
lastiklerdir. Eğer yıllık 10 bin kilo-
metre yapıyorsa! 10 bin kilometrenin 
üzerinde olan araçlar lastiklerini yaz 
ve kış olarak ayrı ayrı kullanmalıdır. 
Lastik kullanıldıkça sertleşir. Lastik-
lerde kendilerine göre çeşitlere ayrı-
lıyor.’
ÜYELERİMİZİN SORUNLARINA ÇÖZÜM 

YOLLARI ARIYORUZ
Konya Oto Lastik, Oto Yıkama Ve 

Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı 
Adem Uzman, odaya bağlı meslekler 
ile ilgili bilgiler vererek, üye sayıları-
nın yaklaşık 600 civarında olduğunu 
da söyledi. Uzman bütün üyelerin 
sorunlarına çözüm ürettiklerini de 
sözlerine ekleyerek, “Odamıza bağlı 
3 meslek dalı vardır. 2002 yılında ku-
rulduk. O dönemde oda başkanımız 
Şerafettin Kuyucu’ydu. Benim baş-
kanlıkta ise ikinci dönemim.  Aktif 
olarak ortalama 600 civarında üye-
miz bulunmaktadır. Ben kendimde 
esnafım bundan dolayı esnafın ne 
tür bir sıkıntısı olduğunu anlayabi-
liyorum. Bütün mesleklerdeki arka-
daşlarımızın sorunlarını dinliyoruz 
ve çözüm yolları üretiyoruz. Aktif 
olmayanlarında vergileri silindi ise 
genel merkez direk onları üyelikten 
düşürüyor. Bizlerde silmek zorunda 
kalıyoruz. Bunları sildiğimiz zaman 
odaya olan aidat borçlarının hepsi 
kalıyor. Biz üyelerimizi aidatlarını 
ödemeleri konusunda sıkboğaz etmi-
yoruz” diye konuştu. 

CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ 
DÜŞÜNEN KIŞ LASTİĞİ TAKAR

Kışlık lastik konusunda önem-
li bilgiler veren Başkan Uzman, kış 
lastiği zorunluluğunun hem sektör 
açısından hem de vatandaşların can 
güvenliği açısından iyi olduğunun 
altını çizerek sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Hususi otomobillerde 
kış lastiği zorunluluğu iptal edildi. 
Bakanımızın bu kararla ilgili yazısını 
ben de okudum. Yazıda ki son cüm-
le şöyle idi; ‘Can ve mal güvenliğiniz 
düşünürseniz kışlık lastik takmanız 
doğrudur.’ Kış lastiğinin olması bi-
zim sektörümüze kesinlikle bir hare-
ketlilik getirdi. Hükümetimiz Avrupa 
Birliği uyum yasaları gereğince ne 
yapılması gerekiyorsa zamanla ya-
pıyor. Bizce kış lastiği zorunluluğu 
kararı kesinlikle doğru. Zaten kış las-
tiğini hiç kullanmayan vatandaşımız 
bunu ilk defa kullandığı zaman hiç 
vazgeçmiyor. Kış lastiği yazın kulla-
nıldığı zaman aracın çok yakmasına 
neden olur. Kışın araba buzun üstün-
de nasıl kayıyorsa yazında kış lastiği 
kullanılırken kayar. Bir araç yıllık 10 
bin kilometre yapıyorsa 3 yıl lastiği 
çok rahat kullanır. Şu anda piyasa-
da bulunan lastiklerin birçoğu yaz 
ve kış mevsimlerinde kullanılabilen 
lastiklerdir tabi eğer yıllık 10 bin kilo-

metre yapıyorsa! 10 bin kilometrenin 
üzerinde olan araçlar lastiklerini yaz 
ve kış olarak ayrı ayrı kullanmalıdır. 
Lastik kullanıldıkça sertleşir. Las-
tiklerde kendilerine göre çeşitlere 
ayrılıyor. Yük tipi olan lastikler, per-
formans lastikleri, stabilize asfalt las-
tikleri gibi. Şuanda piyasada satılan 
lastiklerini bir çoğu da kalitelidir. Ka-

litesiz lastik artık yok. Gümrükte de 
artık lastik kontrollerine biraz daha 
sıkı yapıyorlar. Bundan dolayı da bo-
zuk ürünler ülkemize gelmiyor. Yer-
li üretim lastikler var bunlar her yıl 

kalite üretiyorlar. Esnafımızda kışın 2 
ay kadar bir süre ile yoğun çalışıyor”
YENİ SANAYİ ALANI ASLIM BÖLGESİ-

NE KURULACAK
Kentsel dönüşüm projesi kap-

samında ustasının yanında eleman 
olarak çalışanların iş yeri sahibi ol-
duğunu belirten Başkan Uzman, 
Büyükşehir Belediyesine çalışmala-

rından dolayı teşekkür ederek yeni 
sanayilerin Aslım bölgesine kuru-
lacağını da sözlerine ekledi. Uzman 
sanayi hakkında bilgilerde vererek 
cümlelerini şu şekilde aktardı; “Kent-

sel dönüşüm içerisinde olan bölge es-
nafını yani tekstil pazarı lastikçilerine 
belediye iş yeri hakkı tanıdı. Bende o 
sanayi kuruluşunun yönetim kurulu 
üyesiyim. Ustasının yanında kalifi-
yeli çalışan elemanları iş yeri sahibi 
yapmak güzel bir şey. Karatay ve 
eski sanayi yerinden kalkacak. Proje 
çalışması yapılıyor yaklaşık 2 ay son-

ra bitecek. Yeni yerler Aslım tarafına 
yapılacak. Orada gerçekten büyük bir 
alan var. Birçok sanayi orada olacak. 
Hal, kamyon garajı, sanayiler ve las-
tikçiler bu bölgelerde yerini alacak.”
RENT A CAR’LAR TEDES’DEN DOLAYI 

MAĞDUR DURUMDA
Oto kiralamacıların sorunlarına 

değinen Başkan Uzman kiralamacı-
ların en büyük sorununun kapıları-
nın önünde araç satamadığı ve TE-
DES’lerden gelen cezalar olduğunu 
belirtti. Uzman bunların çözülmesi 
için çalışmalarını sürdürdüklerini de 
vurgulayarak, “Rent a Car’ların so-
runu kapılarının önünde araç sata-
mamaktır. İşletmenin elindeki araç 
eskidiyse o aracı elinden çıkartacak. 
İşletmecimiz aracın üzerine ‘satılık 
oto’ diye yazmış. Zabıta da gelerek 
araç satışının olmadığını işletmeci-
mize söylemiş. Daha önceden şehir 
içinde araç satışı yasaklandı. Bu in-
sanlar bizim esnafımız ve araçlarını 
da satması gerekiyor. Oto kiralama-
cı esnaflarımızın bir çoğu apartman 
altlarında kira ödeyerek çalışıyor. 
TEDES’lerden dolayı esnaflarımız 
sıkıntı çekmektedir. Vatandaş araç 
kiraladığı zaman ceza yiyor ve ceza 
arkadan işletmemize geliyordu. Biz 

bu konuyu Maliye ile görüştük. Ma-
liye’ye bu sıkıntımız bildirdik ancak 
o konuda çok bir şey yapamadılar. 
Rent a Car’lara ceza paralarını kendi-
lerinin tahsil edeceğini söylediler. Bu 
seferde cezalar yığıldı” dedi. 

GALERİCİLERİN İÇİNE KESİNLİKLE 
NOTER YAPILMALIDIR

Galericilerin içerisine kesinlikle 

bir noterin kurulması gerektiğini de 
belirten Başkan Uzman, “Noterler 
bağımsız çalışan birimlerdir. Galeri-
ciler içerisine noter kurulmasını çok 
istedik. Ancak noteri BÜSAN sana-
yisinin içine kurdular. PTT ve Noter 
herkesin ortak kullanım alanıdır. 
Galericilerin içerisine de kurulması 
gerekir. 12. Noterin kurulmasından 
sonra hep istedik süreklide istiyoruz. 
Galericiler esnafının internet çekim-
lerinin 25 mb olmasını istedik. O 
konular ile ilgili de yazılarımız var. 
İnşallah ilerleyen zamanlarda oda 
olacak. Galerici esnafımızın bir çoğu 
da kirada oturuyor. Belediyeden on-
lar içinde yer istedik. Belediyeden de 
olumlu bir cevap geldi. Aslım bölge-
sinde inşallah galericilerde yer ala-
cak. Birde galericiler civarında şanti-
ye bulunuyor. Buradan da esnafımız 
şikâyetçi. Araçlarının üzerine acayip 
derecede toz yağıyor. Bununla ilgili 
de önlemlerin alınmasını istiyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

10 YIL SONRA İŞİNİZİ YAPTIRACAK 
SANATKÂR BULAMAYACAKSINIZ
Genel olarak sanayicinin sorun-

larından birinin de çıraklar olduğu-
nun altını çizen Başkan Uzman 10 
yıl sonra insanların işini yaptıracak 
sanatkar bulamayacağını belirtti. 
Uzman çocukların yönlendirilmesi 
gerektiğini de söyleyerek düşünce-
lerini şu şekilde aktardı; “Bize gelen 
elemanlar okuyamayan belli bir yaşa 
gelen kişiler oluyor. ‘Ağacın dalları 
kuruyunca kırılır. Ağaç yaş iken eği-
lir’ bundan dolayı bize gelen kişilerde 
belli bir yaşa gelen kişiler. Eleman çı-
raklık yapmak istemiyor hem de kal-
fa parası almak istiyor. Ama çıraklığı 
bile bilmiyor ki. Çocuğun okula gittiği 
anda okuyup okumayacağı belli olur. 
Biz hocalar ile görüştük. Görüşme-
mizde okumayacak olan çocukların 
sanayiye yönlendirilmesi gerektiğini 
söyledik. Çocukların ikinci dönem-
lerde kesinlikle çıraklık eğitimine de 
yönlendirilmesi gerekiyor. Kesinlikle 
de küçük yaşta mesleğe başlamaları 
lazım. Biz büyük eleman istemiyo-
ruz. Çünkü o kişi sanatkâr olmaz ır-
gat olur. Ben çocukların kontrol dışı 
olduğunu düşünüyorum. Ne okudu-
ğu ne de okumadığı belli değildir. Bu 
işlerin en başı eğitimdir. 10 yıl sonra 
insanlar düzgün sanatkâr bulup işini 
yaptıramayacak. Birçoğumuz Suriye-
liler ile bu boşluğu doldurmaya çalışı-
yor ama onlara güven yok”
n HÜSEYİN MENEKŞE 

Galericilerin içerisine kesinlikle bir noterin kurulması gerektiğini de belirten Başkan Uzman, “Noterler bağımsız çalışan birimlerdir. Galericiler içerisine noter kurulmasını çok istedik” dedi. 

Oto kiralamacıların sorunlarına değinen Başkan Uzman kiralamacıların en büyük sorununun 
kapılarının önünde araç satamadığı ve TEDES’lerden gelen cezalar olduğunu belirtti

Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri 
Esnaf Odası Başkanı Adem Uzman
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Akhisarspor, 3 oyuncusu 
ile sözleşme uzatacak

Süper Lig’de geride kalan 10 haftalık 
periyotta 17 puan toplayan Teleset Mobilya 
Akhisarspor, sezon sonu sözleşmesi sona 
erecek olan 3 futbolcuyla şimdiden masaya 
oturmaya hazırlanıyor. 

T.M. Akhisarspor, Yılmaz Atabarut Te-
sisleri’ndeki bakım nedeniyle çalışmalarını 
Akhisar Belediye İlçe Stadyumu’nda yaptı. 
Akhisarspor’da 3 haftadır takımda yer al-
mayan, dizindeki sakatlığı devam eden ve 
takımdan ayrı çalışan Olcan Adın’ın Alanya 
maçında da sahada olmayacağı öğrenildi. 
Yeşil-siyahlılarda Olcan Adın dışında sakat 
ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Öte yandan 

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, ba-
sın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk 
hedeflerinin takımın iskelet kadrosunda yer 
alan ve özellikle teknik heyetinde mutlaka 
takımda görmeyi istediği 3 isimle ilk görüş-
meyi yaptıklarını ifade etti. Başkan Eryüksel, 
“Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 
olan Soner Aydoğdu, Muğdat Çelik ve Aykut 
Çeviker kendileri gelecek sezonlar bizimle 
devam etmek istediklerini bildirdiler. Biz 
de menajerleri aracılığıyla ilk tekliflerimizi 
sunduk. Eğer anlaşma sağlanırsa devre ara-
sında masaya oturup sözleşmelerini uzata-
cağız” dedi.  n İHA

Osmanlıspor’da 
hedef Fenerbahçe

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, bu hafta evinde 
oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasından 3 puanla ayrıl-
mak istediklerini söyledi. Süper Lig’in 11. haftasında Fener-
bahçe’yi konuk edecek Osmanlıspor hazırlıklarına devam 
ediyor. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda 
bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, kendileri 
ve rakipleri açısından da çok önemli maç olduğunu söyleye-
rek, “İçeride oynadığımız iki maçı kazandık ama bizim pua-
na ihtiyacımız var. Konya maçına baktığımız zaman, defan-
sif anlamda iyi duran, zaman zaman final paslarında sıkıntı 
yaşayan bir Osmanlıspor vardı. Deplasmandaki maçlarda 
talihsiz bir gol yedik. Biz bunları kapatıyoruz ve maç maç 
gidiyoruz. Fenerbahçe maçında 3 puan almak istiyoruz. 
Rakibimize göre bazı önlemleri alacağız. Sahada iyi şey-
ler yapacağımız ve futbolcu kardeşlerimizinde yapacakları 
şeyler var. Bireysel olarak çok kaliteli futbolcularımız var. 
İçeride kazandığımız maçlar var ama deplasmanda da puan 
almanız gerekiyor. İki galibiyet aldığınız zaman çok farklı bir 
yere gelebilirsiniz. Buda Süper Lig’de kolay değil. Futbol-
cularıma çok inanıyorum ve onların iyi mücadele edeceğini 
biliyorum” ifadelerini kullandı.  n İHA

Aykut Kocaman 
ile sorunumuz yok

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Metin Doğan, 
yönetim olarak teknik direktör Aykut Kocaman ile hiçbir 
problemlerinin olmadığını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası 5. 
Eleme Turu’nda Fenerbahçe, Adana Demirspor ile eşleşti. 
Çekilen kuranın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Ye-
dek Üyesi Metin Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu. Hakkari’de şehit olan askerler için başsağlığı dile-
yerek sözlerine başlayan Doğan, açıklamasında şu ifadele-
re yer verdi: “Fenerbahçe’nin kurumsal bir yapısı var. Aykut 
Kocaman’la sezon büyük ümitlerle başladı. Aykut hocamıza 
güvencimiz, inancımız devam ediyor. 

Şansızlık neticesinde Kayserispor karşısında son sani-
yede gol yedik. Aykut hoca, süreç vermişti. Bu süreç içinde 
doğru gidiyor ama bazı şansızlıklar, etkenler yakamızı bırak-
mıyor. Hocamıza inanıyoruz. 

Camiamız ve taraftarımız kenetlenerek kupada ve ligde 
istediğimiz hedeflere ulaşacağız. Hocamızla hiçbir proble-
mimiz yok.”   n İHA

Trabzonspor, Kayseri maçına odaklandı

Sivas, Konyaspor 
maçına hazırlanıyor

Sivasspor taraftar grubu ‘Helloboys1967’ bu hafta evlerinde oynayacakları olan Atiker 
Konyaspor maçı için 15 bin TL harcayarak 3D koreografi hazırladı. Sivasspor tribünlerinde ilk 

kez yer alacak olan koreografi için bazı taraftarlar cep telefonu satarak destek oldu
Süper Lig ekiplerinden D.G. Si-

vasspor’un taraftar grubu arasında yer alan 
‘Helloboys1967’ üyeleri ligin 11. haftasında 
Atiker Konyaspor ile oynayacakları karşılaş-
ma için 3D koreografi hazırlamaya başladı. 
20 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan kore-
ografi Atiker Konyaspor maçında tribündeki 
yerini alacak. 

SİVASSPOR TARİHİNDE BİR İLK
Kareografi için yaklaşık 950 metrekare 

bez alan grubun koreografiyi yapması için 
Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü 4 
Eylül Stadyumu içerisindeki otoparkı tah-
sis etti. Yaklaşık 15 bin TL tutan koreografi 
için bazı taraftarlar, cep telefonunu satar-
ken, bazı taraftarlar da ailelerinde aldıkları 
harçlıkla çalışmaya destek oldu. Sivasspor 
tarihinde ilk kez tribünde 3D koreografi ile 
taraftarlar, Atiker Konyaspor maçında görsel 
bir şölen sunacak. 

‘CEP TELEFONUNU BİLE SATAN VAR’
Grup adına konuşan Murat Şimşek Si-

vasspor tribünlerinde uzun zamandır olduk-
larını söyleyerek, “Aktif veya pasif devam 
ediyoruz. Destek için ne yapabiliriz gibisin-
den arkadaşlarla beraber toplanıp çay içtik. 
Semih kardeşimizin fikri olan 3D koreografi 
hoşumuza gitti. Kafamızda biraz tasarladık. 
Sivas’ta da bir ilk olacağını düşündük. Hep 
beraber bu işe karar verdik. Koreografiyi 
950 metrekare beze düşündük. Birisi 15’e 
40 olacak diğeri ise 20’ye 40 olacak. Bi-

rinde bizim grubumuz-
la alakalı bir tasarım 
oldu. Diğer koreografi 
ise Sivasspor’umuzun 
üzerine olacak. Bu işe 
başladık. Bezi olsun, 
boyası olsun, fırçası 
olsun ve diğer malze-
meleri olsun masrafları 
bir anda yükseldi. Beze 
yaklaşık olarak 5 bin 
500 TL para verdik. Bo-
yaya ise 6 bin TL gibi bir 
para gitti. Yaklaşık 3 bin 
TL’de diğer harcamalara 
gitti. Şu an bize yaklaşık 
olarak 15 bin TL masraf 
oldu diyebiliriz. Destek 
verenler oldu. Bir mikta-
rını yardım edenlerden 
bir miktarını ise grup 
içerisindeki ağabeyleri-
mizden, kardeşlerimiz-
den ufak ufak bir araya 
getirerek masrafı çıkarmaya çalışıyoruz. 
Cep telefonunu bile satan var. Biz yok desek 
de sattı. Hafta başında ailelerinden harçlık 
alan çocuklarda oldu. 20 TL olsun 30 TL 
olsun. Bir banka hesabı belirledik bunun 
üzerinden yatırım yaptılar. Bu davaya gönül 
vermiş her insanın katkısı oldu” dedi.
n İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 
Galatasaray maçını unuttuklarını ve artık sadece 
final maçı olarak baktıkları Kayserispor müsaba-
kasına odaklandıklarını söyledi. Çalımbay, şam-
piyonluğa oynayacak en yakın takımlardan birinin 
Trabzonspor olduğunu belirtti. 

‘GALATASARAY KARŞISINDA 
HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK’

Çalımbay, taraftarın ve yönetimin desteği, aynı 
zamanda oyuncuların kenetlenmesinin sahaya 
yansıması ile Galatasaray karşısında iyi bir galibi-
yet aldıklarına vurgu yaparak, “Bana göre tempo-
ya göre çok güzel bir lig maçıydı. İki takım da çok 
iyi mücadele etti ve kazanmak için oynadı. Maçtan 
sonra Galatasaray’ın konuşulması normal, lider 
takım ve üst üste maç oynadığı için derbi maçı da 
kazanamadığı için böyle bir şey normal. Bizim ga-
libiyetimiz her şeyden daha önemli. Önemli olan 

biz galip gelelim de diğer takımlar konuşulsun. 
Maçın başından sonuna kadar disiplini bozmadan 
hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” diye konuştu.

‘KAYSERİSPOR MAÇI DÖNÜM MAÇI’
Hafta sonu oynanan Fenerbahçe - Kayserispor 

maçını İstanbul’da izlediğini hatırlatan Çalımbay, 
“Kayseri istekli, arzulu bir takım. Bu senenin en di-
siplinli takımlarından bir tanesi. Çok kaliteli oyun-
culara sahipler. Belki bizi Galatasaray maçından 
daha zor bir maç bekliyor. Biz bunun farkındayız. 
Ama mutlaka bu maçtan iyi bir şekilde ayrılmak 
istiyoruz. Kolay olmayacağını biliyoruz. Sakat ve 
cezalılar mazeret değil kim oynarsa oynasın tek 
hedef galibiyet. Her şey olabilir ama tek istediği-
miz şey oynadığımız oyunun daha da üstüne çıka-
rak oradan en iyi şekilde ayrılmamız. Eğer yukarı-
ya oynamak istiyorsak bu maç bizim için dönüm 
maçı” şeklinde konuştu.   n İHA
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Kupada rakip Batman Petrolspor

2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu 
Atiker Konyaspor, kupadaki 5. Tur maçlarında kuraya 
dahil oldu. Bu turda yeşil beyazlı takım 3. Lig ekiplerin-
den Batman Petrolspor ile eşleşti. Atiker Konyaspor ile 
Batman Petrolspor arasında oynanacak 5. Tur mücadele-

sinin ilk maçı Batman’da olacak. Türkiye Kupası 5. tur ilk 
maçları 28-29-30 Kasım, rövanşları ise 12-13-14 Aralık 
tarihlerinde oynanacak. Anadolu Kartalı, geçtiğimiz se-
zon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i yenerek 
kupanın sahibi olmuştu.  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, ligin 11.haf-
ta maçında Sivasspor’a konuk olacak. Teknik Direktör 
Mehmet Özdilek ile çıktığı ilk maçta Osmanlıspor’u 
mağlup eden yeşil beyazlıların bu önemli mücadelesini 

Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahat-
tin Duran, Tarık Olgun ve Barış Şimşek yapacak. Cüneyt 
Çakır, hafta içinde Şampiyonlar Ligi’ndeki Tottenham – 
Real Madrid maçını yönetmişti.  n SPOR SERVİSİ

Sivasspor maçını Çakır yönetecek

Konya Büyükşehir 
bisiklette birinci oldu

Türkiye Kupası’nda 5. Tur 
eşleşmeleri belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Ali 
Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 6. Etap Kapanış Puanlı 
Yol Yarışları’nda takım halinde birinci oldu. Türkiye Bi-
siklet Federasyonu’nun Antalya Belek’te düzenlediği Ali 
Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 6.Etap Kapanış Puanlı 
Yol Yarışları tamamlandı. Şampiyonaya damgasını vuran 
Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, aldığı 
derecelerle yarışları takım halinde birinci olarak tamam-
ladı. Yarışlarda 60 km Yıldız Erkek A Klasmanı Yol Yarışını 

Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Okan Kalem, 
01:30:57’lük dereceyle birinci tamamlarken, yine Beledi-
yespor’dan Hakkı Çelikel 11 saliselik farkla ikinci tamam-
ladı. 22 km Yıldız Erkek A Klasmanı Kriteryum (şehir içi) 
Yarışını ise Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Muham-
met Ersin Akıl birincilikle tamamladı. 3 gün süren yarışlar 
sonucunda Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı 
takım halinde birinci oldu.
n SPOR SERVİSİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme 
Turu’ndaki eşleşmeler belli oldu. 
Yapılan kura çekiminde Atiker Kon-
yaspor’dan temsilci olarak Basın 
Sözcüsü Ahmet Baydar katıldı. 

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme 
Turu Kura Çekim Töreni, Hasan 
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eği-
tim Tesisleri Orhan Saka Konferans 
Salonu’nda yapıldı. Kura törenine 
TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri 
katıldı. 

Kura çekiminde 4. turdan gelen 
27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezo-
nu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor 
ile geçen sezon sonunda Süper 
Lig’de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş, 
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve 
Galatasaray olmak üzere toplam 32 
takım yer aldı. Kupada 5. tur müsa-
bakaları çift maç eleme usulüne göre 
yapılacak. İlk maçlar ise 28-29-30 
Kasım tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme 
Turu’ndaki eşleşmeler şöyle:
Osmanlıspor - Evkur Yeni Malat-

yaspor
Akın Çorap Giresunspor - Ayte-

miz Alanyaspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor
Ankara Demirspor - Teleset Mo-

bilya Akhisarspor
Galatasaray - Sivas Belediyespor
Kahramanmaraşspor - Medipol 

Başakşehir
Demir Grup Sivasspor - Bucaspor
Kars 36spor - Gençlerbirliği
Beşiktaş - Grandmadical Mani-

sapor
Büyükşehir Belediye Erzu-

rumspor - Trabzonspor
Kayserispor - Eyüpspor
Orhangazi Belediyespor - Antal-

yaspor
Kardemir Karabükspor - İstan-

bulspor
Batman Petrolspor - Atiker Kon-

yaspor
Kasımpaşa - Boluspor
Adanaspor – Bursaspor

n İHA

Selim, bu sezon 
ilk kez sahada

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
UEFA Avrupa Ligi’nde Salzburg ile oynadığı müca-
delede tecrübeli stoper oyuncusu Ali Turan yerine 
Selim Ay forma giydi. 1991 doğumlu futbolcu bu 
sezon ilk kez bir resmi maçta forma şansı buldu. Sü-
per Lig’de henüz dakika bulamayan Selim Ay, Salz-
burg ile oynanan maçta Ali Çamdalı ve Ali Turan’ın 
yokluğunda kaptanlık pazubandı ile sahada yer aldı. 
Selim Ay, 90 dakika boyunca hırslı ve hatasız oyunu 
ile taraftarın beğenisini topladı.  n SPOR SERVİSİ

Mehmet Özdilek’in  
ilk Avrupa heyecanı

Temsilcimiz Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 
9.haftasında oynanan Kayserispor maçının ardın-
dan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını 
ayırarak Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlamıştı. 
Mehmet Özdilek, Konyaspor’un başında ikinci res-
mi maçına çıkarken, teknik direktörlük kariyerinin 
de ilk kez Avrupa Ligi heyecanı yaşadı. Ligin 10.haf-
tasında oynanan Osmanlıspor maçında Konyaspor 
ile ilk maçına çıkan Mehmet Özdilek, yeşil beyazlı 
takımdaki kariyerine galibiyet ile başlamıştı.
n SPOR SERVİSİ

Rotasyon!

Yeşil beyazlı temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi 
I Grubu 4.maçında Avusturya ekibi 
FC Salzburg’a konuk oldu. Çok faz-
la pozisyonun olmadığı mücadele 
0-0 sona erdi. Bu sonucun ardın-
dan temsilcimiz gruptaki puanını 
4’e yükseltti ve gruptan çıkma 
şansını kalan iki maça bıraktı. 
Konyaspor Teknik Direktörü Meh-
met Özdilek, Avrupa Ligi mücade-
lesine rotasyonlu bir kadro ile çıktı.

STOPERDE SELİM VE 
MOKE’YE GÖREV

Yeşil beyazlı temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi 
I Grubu 4.maçında FC Salzburg 
ile karşılaşırken, Teknik Direktör 
Mehmet Özdilek stoperde Selim 
ve Moke’ye görev verdi. Rotas-
yonlu bir kadro ile sahada yer 
alan Konyaspor’da lig maçlarında 
forma giyen Ali Turan ve Filipovic, 
yedekler arasında yer aldı. Ana-
dolu Kartalı’nda Wilfred Moke, 
6.haftada oynanan Akhisar Beledi-
yespor maçında 90 dakika sahada 
kalmıştı. Moke, o maçın ardından 
forma şansı bulamadı.

ALİ ÇAMDALI 
İKİNCİ YARI SAHADA

Atiker Konyaspor’da kaptan 
Ali Çamdalı da maça yedekler ara-

sında başladı. Orta alanda Jens 
Jonsson ve Mehdi Bourabia ikilisi 
ile başlayan Teknik Direktör Meh-
met Özdilek, ilk yarıda Jonsson’un 
sarı kart görmesi ile Ali Çamda-
lı’na görev verdi. Öte yandan yeşil 
beyazlı takımda bu sezonun büyük 
bölümden ilk 11 oynayan Moryke 
Fofana da dinlendirildi. Mehdi ve 
Ali Çamdalı’nın önünde Ömer Ali 
Şahiner, Deni Milosevic ve Musa 
Araz görev yaptı. Musa Araz etkisiz 
performansı ile dikkat çekti. Maçın 
61.dakikasında Musa yerine Fofa-
na oyuna girdi. 

EZE’NİN YOKLUĞUNDA 
MALİCK SAHADA

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz 
Atiker Konyaspor’un Avusturya 
ekibi Salzburg ile oynadığı karşı-
laşmaya forvet oyuncusu Patrick 
Eze götürülmedi. Hafif sakatlığı 
bulunan oyuncu bu maçta riske 
edilmedi. 

Ligde iki golü bulunan Patrick 
Eze’nin yerine forvet bölgesinde 
Malick Evouna görev yaptı. Etki-
siz performansı ile dikkat çeken 
Gabonlu oyuncu ilk yarıda 4 kez 
ofsaytta kaldı. Malick Evouna, Eze-
kiel’in de yokluğunda 90 dakika 
boyunca sahada kaldı.
n SPOR SERVİSİ
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UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Atiker Konyaspor, I 
Grubu 4.maçında deplasmanda Salzburg ile karşılaştı. 

0-0 biten mücadelenin sonunda yeşil beyazlı takım 
gruptaki puanını 4’e yükseltti. Teknik Direktör Mehmet 
Özdilek, Salzburg maçına rotasyonlu bir kadro ile çıktı

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, 
deplasmanda karşılaştığı Salzburg ile 0-0 be-
rabere kalarak Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma 
iddiasını sürdürdü. İlk maçında Marsilya’ya ye-
nilen ve ikinci maçında Vitoria’yı 2-1 ile geçen 
Konyaspor, üçüncü karşılaşmada kendi evinde 
Salzburg’a 2-0 yenilmişti. Anadolu Kartalı, ka-
lan grupta kalan iki maçında Marsilya ve Vitoria 
Guimaraes ile hayati önem taşıyan mücadeleler 
verecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Ömer Ali Şahiner’in ceza saha-

sına ortasında top, savunmadan döndü. Dönen 
topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner’in altıpas 
üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan 
auta çıktı.

13. dakikada Ömer Ali Şahiner’in kullandığı 
kornerde, altıpas üzerinde topla buluşan Selim 
Ay’ın vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı 
uzaklaştırdı. 

27. dakikada Atiker Konyaspor savunma-
sının hatasında Dabbur ceza sahasında topu 
önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci 
Serkan Kırıntılı iki hamlede meşin yuvarlağa sa-
hip oldu. 

32. dakikada Salzburg’da Wolf’un ceza sa-
hası dışından vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı 
topu kontrol etti. 

36. dakikada orta sahadan kısa paslarla ka-
leye ilerleyen Salzburg’da Haidara’nın şutunda, 
meşin yuvarlak auta çıktı.

45. dakikada Evouna’nın pasında sağ çap-
razda topla buluşan Skubic’in şutunda, meşin 
yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
İKİNCİ YARI

53. dakikada ev sahibi ekipten Samasse-
kou’nun ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, ka-
leci Serkan Kırıntılı topa müdahale etti ve gole 
izin vermedi.

57. dakikada Salzburg’da Wolf’un pasında 
kalesini terk eden Serkan Kırıntılı, Gulbrand-
sen’den önce topa müdahale ederek meşin yu-
varlağı uzaklaştırdı. 

78. dakikada Lainer’in sağ kanattan orta-
sında Dabbur topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak 
üstten auta çıktı.

83. dakikada Atiker Konyaspor’un kazandığı 
kornerde Ömer Ali Şahiner ceza sahasına orta-
sını yaptı. Altıpas üzerinden Milosevic’in kafa 
vuruşunda, top üstten auta gitti.

90. dakikada Dabbur’un kısa pasında topla 
buluşan Schlager, altıpasın yanından şutunu 
çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı’nın müdahale ettiği 
meşin yuvarlak kornere çıktı. 

Aynı dakika içinde Dabbur’un pasında altı-
pas bölgesinde topla buluşan Schlager’in vu-
ruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta 
gitti.

Karşılaşma, 0-0 berabere sona erdi.
n AA

Konyaspor 
taraftarı yalnız 

bırakmadı

Atiker Konyaspor’un Salzburg ile oynadığı 
UEFA Avrupa Ligi maçında yeşil beyazlı taraf-
tarlar Avusturya’da takımını yalnız bırakmadı. 
Avusturya, Türkiye ve çevre ülkelerden gelen 
yaklaşık 2 bin Konyaspor taraftarı 90 dakika 
boyunca takımına destek verdi. Maçın bitiş 
düdüğü ile Konyasporlu taraftarlar takımın 
tribüne çağırarak mücadelesinden dolayı al-
kışladı.  n SPOR SERVİSİ

4 2 0 2 6

4 2 2 0 8

4 1 1 2 4

4 1 1 2 4
Konyaspor


