
2018 yılında da yine Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı ekipleri bu 
olaylara müdahale ederek, 
yangın söndürme ve kurtarma 
çalışmaları ile takdir topladı. 
Konya’da 2018’de 7 bin 755 
yangın meydana geldi. Yangına 
en fazla neden olan unsur 
5 bin 597’le sigara ve kibrit 
olurken, en fazla yanan bölge 
sıralamasında 3 bin 217’yle ot, 
saman, ekin, anız ve benzeri 
yangınları birinci sırada yer aldı. 
n SAYFA 4’TE

Kibrit ve sigara yine yaktı!

Konya’da DEAŞ 
operasyonu:
 5 gözaltı 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Karatay’dan 
kan bağışına 
tam destek
n HABERİ SAYFA 11’DE

Polis adayından 
sürpriz
evlenme teklifi  
n HABERİ SAYFA 13’TE

Yalçın Eğitim 
bursluluk 
sınavı yapacak
n HABERİ SAYFA 11’DE

Memba suyu 2018’de 
akmaya başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında önemli 
yatırımlara imza attı. 4 Yeni Köprülü Kavşaktan da Alttan 

Geçiş Verildi, Torosların memba suyu musluklardan 
akmaya başladı, Ağır Bakım’ın arsası Büyükşehir’e dev-
redildi, Güle oynaya camiye gel projesi gibi dikkat çeken 

projelerle 2018 yılını tamamladı. n SAYFA 12’DE

Meram’da 2018 
dönüşüm yılı oldu

Meram’ın son 1 yıllık hizmetlerine bakıldığında kentsel 
dönüşüm çalışmalarının damga vurduğu görülüyor. 

Meram Belediyesi’nin Şükran Mahallesi’nde başlattığı 
kentsel dönüşüm çalışması 2018 yılında Uluırmak, 

Saka, Aksinne, Büyük Aymanas, Küçük Aymanas gibi 
mahallelerde de devam etti. n SAYFA 12’DE

Sosyal projelerle 
ön plana çıktı

Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Türkiye’de öncü olan 
Selçuklu Belediyesi, 2018’de de projelerini sürdürdü. Bu 
kapsamda daha önce yapımına başlanan Yazır, Kosova 
ve Buhara Mahalle Konaklarına ilave olarak Beyhekim 

ve Bosna Hersek Mahallelerine kazandırılacak olan 
tesislerin de yapımına başlandı. n SAYFA 12’DE

Fiziki yatırımlar 
hız kesmedi

Karatay Belediyesi ilçenin çehresini değiştiren yatırımla-
rına 2018 yılında da devam etti. Bu kapsamda 3000 kişilik 
Kır Düğün Salonu, Karatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 
Karaaslan Piknik Bahçesi, Katı Atık Transfer Merkezi ve 

Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri Hangarı gibi projelere 
imza atılırken, eğitime olan destek de sürdü. n SAYFA 12’DE

Hem içeride hem 
dışarıda mücadele!

2018 yılı Türkiye’nin hem iç politikada hem de dış politika-
da mücadele yılı oldu. Yılın ilk günlerine Suriye’deki terör 

örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile başlayan Türkiye, 
iç politikada ise ekonomideki zorlu süreçle mücadele etmek 

zorunda kaldı. Ekonomideki zorlu sürece yönelik tedbirler alan 
hükümet, yeni paketler açıkladı, ÖTV ve KDV’de indirimlere 
gitti, enflasyonla topyekün mücadele başlattı. n SAYFA 5’TE

Hedefimize 
yürüyeceğiz

Hep birlikte 
çalışacağız

Korna hırsızı 4 
kişi yakalandı

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Milletimizin sevinçlerini 
çoğaltmak adına, hep birlikte 
sorumluluklarımızı yerine ge-
tirecek, ülkemizin hedeflerine 
emin adımlarla yürüyeceğiz” 
dedi. n SAYFA 11’DE

Ereğli’yi ziyaret eden Vali Cü-
neyit Orhan Toprak, Ereğli’nin 
gelişmiş bir ilçe olduğunu be-
lirterek, ilçeyi daha iyi yerlere 
taşımak için Kaymakamıyla, 
Ereğli Belediye Başkanıyla 
birlikte mücadele edeceklerini 
söyledi. n SAYFA 2’DE

Aynı marka 3 otomobilden 
korna sistemini çaldıkları 
tespit edilen 4 kişi, gözaltına 
alındı. Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilen 
şüphelilerden 2’si, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanırken, 
2’si ise adli kontrol kararıyla 
serbest bırakıldı. n SAYFA 6’DA
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Değişim yılı oldu
2018 yılının ilk yarısını Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim gündemiyle geçiren Konya, yılın son aylarında da 

yerel seçime kilitlendi. Konya’da 2018’de seçimle birlikte siyasi dengeyle birlikte yerel yönetimlerde de önemli değişimler yaşandı  
YEREL YÖNETİMDE
DEĞİŞİM YAŞANDI

Ayrıca 2018 yılında Konya’da 
yerel yönetimler anlamında 
önemli değişimler yaşandı. 

Konya Valisi, Büyükşehir 
Belediye Başkanı, Selçuklu 

Belediye Başkanı, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü 
değişti. Konya’nın yetiştirdiği 

önemli İslam alimlerinden 
Mehmet Ali İnal, İsmail Ketenci 

ile Konya’nın yetiştirdiği vakıf 
insanlardan Mehmet Ali 

Özbuğday 2018 yılında Hakk’a 
yürüdü. Konya’nın uzun yıllardır 

beklediği Teknik Üniversite 
haberi 2018 yılında geldi. Konya 

Teknik Üniversitesi SÜ’den 
ayrılan bazı bölümlerle kuruldu.  

n HABERİ SAYFA 3’TE

MİLLETVEKİLİ 
DENGESİ DEĞİŞTİ
2018 yılı Türkiye genelinde 
olduğu gibi Konya’da da 
seçimle başladı seçimle 
bitti. Yılın ilk 6 ayın gündemini 
Haziran ayında yapılan Cum-
hurbaşkanlığı ve Milletvekili 
Genel Seçimlerinin hazırlığı ve 
sonuçlarıyla yaşanan gelişme-
ler oluştururken, yılın son çey-
reğindeki gündem maddesi 
ise 2019 Mart ayında yapılacak 
Mahalli İdareler Seçimleri 
oldu. 2018 yılında yapılan 
Milletvekili Genel Seçimleri’n-
de AK Parti Konya’da oy kaybı 
yaşayarak milletvekili sayısını 
10’a düşürdü. Böylece siyasi 
arenada Konya’nın dengele-
rinde değişim yaşanmış oldu.

2018  yine şehit haberleriyle 
yüreğimizin yandığı bir 
yıl oldu. 14 güvenlik 
görevlimizi şehit verdik. 
Şehit yakınlarının “Vatan 
sağolsun” ifadesi acımızın 
gururu oldu. Konya, 2018 
yılında terör olayları başta 
olmak üzere, trafik kazası ve 
benzeri vakalar neticesinde 
verdiği şehitleri ile yasa 
bürünürken, 2018’de en çok 
şehit veren şehirlerden biri 
oldu. 
n SAYFA 9’DA

Konya 2018’de 14 şehit verdi

2018 Konya’da 
seçim yılı oldu

Sağlık için 170 
kez havalandı

2018 yılı, Konya’daki esnaf odaları ve Baro için seçim yılı oldu. 
Konya il merkezindeki 31  esnaf odasında ve Esnaf Odaları Bir-
liğinde seçim heyecanı yaşandı. Diğer yandan Konya Barosu ve 
Odalar ve Borsada da 2018 yılı içinde seçime gitti. Konya Baro-
su’nda mevcut başkan Mustafa Aladağ güven tazeledi. KTO’da 

Selçuk Öztürk, KSO’da Memiş Kütükcü ve KTB’de Hüseyin Çevik 
de güven tazeleyen isimler arasında yer aldı. n SAYFA 7’DE

Vatandaşların canlarını kurtarmak için 7 gün 24 saat 
çalışan 112 Acil Sağlık Ekipleri de son teknolojiyi kullanarak 
vatandaşların yardımına koştu. Konya’da 2018 yılında vaka 
sayısı 168 bin 730 olarak belirlendi. Konya’da hizmet veren 
ambulans helikopter ekipleri 170 vaka ulaştı. Motorize ekibi 

ise 724 vaka gitti. Kar Paletli ambulans ise 506 vakaya 
ulaşarak hayat kurtardı. n SAYFA 13’TE
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EREGLİ

Çevreci yaklaşım ve Yenile-
nebilir Enerji Kaynakları olarak 
Ereğli Belediyesi’nin kurduğu 
1000 konutun ihtiyacını karşıla-
yacak kapasitedeki Güneş Enerjisi 
Sistemi(GES) projesi ölçü alınarak 
Kent & Başkan platformu tara-
fından seçilen Türkiye’de yılın 40 
Belediye Başkanı arasında giren 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven ödül aldı.  

Bilecik’te düzenlenen tören-

de ödülü Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven adına Fen İşleri Müdürü 
Hidayet Kaleli BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici’nin elinden aldı.

Ödülle ilgili duygularını dile 
getiren Başkan Özgüven: “Böyle 
anlamlı ve değerli ödülle bizleri 
onurlandırdığı için Kent & Başkan 
Dergisi’ne teşekkür ediyorum. Bu 
ödülün Ereğli’miz için önemli olan 
GES projesi kapsamında verilmesi 
daha da anlamlı oldu ve bizleri bir 

kat daha mutlu etti. Göreve gel-
diğimiz günden bu yana önem-
li hizmet ve projeleri şehrimize 
kazandırmak adına özveri ile ça-
lışıyoruz. Bu anlamda birçok ilki 
ve değerli hizmetleri Ereğli’mize 
kazandırdık. Hizmet ve projele-
rimizin vatandaşlarımız ve böyle 
değerli yayın organlarımız tara-
fından takdir görmesi doğru yol-
da olduğumuzu göstermektedir. 
Ereğli çok değerli, bizler de bu 

değere değer katmak adına gay-
retle, sevgiyle, samimiyetle gece 
gündüz demeden çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bu noktada en 
büyük gücümüz hemşehrilerimi-
zin bize duyduğu inanç ve verdik-
leri desteklerdir. Bize destek olan 
tüm hemşehrilerimize ve bizi bu 
ödüle layık gören herkese yürek-
ten teşekkür ediyor, saygı ve mu-
habbetle selamlıyorum” şeklinde 
konuştu.

Duygu istismarına 
fırsat vermeyelim!

Belediye’den kar ve 
buzlanmayla mücadele

Ereğli Belediyesi ekipleri kar 
yağışının başlamasıyla birlikte 
gece geç saatlere kadar ardından 
sabahın ilk saatlerinde temizleme 
çalışmaları gerçekleştirdi. Kar ka-
lınlığı az da olsa temkinli yaklaşa-
rak olası mağduriyetle fırsat ver-
memek için yapılan çalışmaları 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven 
de yerinde inceledi.

Gizli buzlanma ve don ola-
yı hakkında vatandaşları uyaran 
Başkan Özgüven: “Ekiplerimiz 
kar yağışının başlamasıyla bir-
likte temkinli davranarak oluşa-
bilecek olumsuzlukları ortadan 
kaldırmak için yoğun bir çalışma 
gerçekleştiriyorlar. Kar Kalınlığı 
yok denecek kadar az olsa da giz-

li buzlanmaya dikkat etmeliyiz. 
Ekiplerimiz ana arterler başta ol-
mak üzere tuzlama ve solüsyonla 
buzlanmayı en aza indirmek için 
sahada çalışmaları yapıyorlar. 
Gece geç saatlere kadar yürütü-
len çalışmalardan sonra sabahın 
ilk saatlerinden itibaren de ekip-
lerimizle birlikte vatandaşlarımı-
zın sağlık, huzur ve mutluluğu 
için canla başla çalışıyoruz. Tüm 
çalışanlarımıza özverili yürüttük-
leri çalışmalar için teşekkür edi-
yorum. Hemşehrilerimizin de bu 
noktada azami dikkat ve tedbirli 
olmasını rica ediyorum. Rabbim 
kazasız, belasız, hayırlı ve bere-
ketli yağışlar nasip eylesin inşal-
lah” ifadelerini kullandı.

Ereğli Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri vatandaşın duy-
gularını istismar eden dilencilere 
göz açtırmıyor. Bu kapsamda yü-
rütülen çalışmalarda şehir dışın-
dan gelen dilencilere ele geçirdi. 
124 Türk Lirası idari para ceza-
sının yanı sıra üzerlerinden çıkan 
850 Türk Lirası’na da el konuldu. 
Vatandaşlarımızın huzuru bizim 
hassas noktamızdır diyen Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Zabıta 
Müdürlüğü ekiplerimizin yürüttü-
ğü çalışmalarla hemşehrilerimizin 
duygularını sömüren dilencilere 
gerekli müdahaleleri yapıyoruz. 
Cami önlerinde ve caddelerde bu-
lunan dilencileri topladıktan sonra 
kendilerine bu yaptıklarının doğru 
olmadığını, insanların duyguları-
nın sömürülmemesi gerektiğini 
tek tek anlatıyoruz ve cezai mü-
eyyideleri uyguluyoruz. Belediye 
olarak vatandaşlarımızın huzuru 
ve mutluluğu noktasında hiçbir 
zaman taviz vermedik, verme-

yiz” ifadelerini kullandı. Özgüven: 
“Sektör haline getirilen dilencilik 
ancak halkımızın duyarlılığıyla 
ortadan kaldırılabilir. Dilenciliği 
bitirmenin en etkili yolu ihtiyaç 
sahiplerini ilgili kuruluşlara yön-
lendirmektir. Gerçek ihtiyaç sa-
hipleri için devletimizin ürettiği 
pek çok çözüm mevcuttur. Bele-
diyelerimiz, kamu kurumları ve 
sivil toplum kuruluşları tarafından 
gerçek ihtiyaç sahiplerine düzenli 
olarak yardımlar yapılmaktadır. 
Ancak dilenciliği meslek edinip 
yüksek gelir elde edenler bu ku-
ruluşlara müracaat etmeyip, şeh-
rimizin cedde, sokak ve kavşak-
larında dini ve vicdani duyguları 
istismar ederek dilenmeyi, hatta 
kendi rahat ve menfaatleri için 
çocuk ve engellileri dilendirmeyi 
tercih ediyorlar. Buna fırsat ver-
miyoruz ve bu anlamda hemşeh-
rilerimizden dilencileri gördükleri 
yerde Belediyemize bildirmelerini 
rica ediyoruz” dedi.

Ereğli’yi ziyaret eden Vali Cüneyit Orhan Toprak, Ereğli’nin gelişmiş bir ilçe olduğunu belirterek, ilçeyi daha 
iyi yerlere taşımak için Kaymakamıyla, Ereğli Belediye Başkanıyla birlikte mücadele edeceklerini söyledi

‘Hep birlikte Ereğli 
için çalışacağız’

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak Belediye’ye ziyaret gerçek-
leştirdi. Ereğli Polis Meslek Yüksek 
Okulu’nun mezuniyet törenine katı-
lan Toprak, daha sonrasında Beledi-
ye Başkanı Özkan Özgüven’i maka-
mında ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak: “Bildiğiniz gibi Po-
lis Meslek Eğitim Merkezimizden 
mezun olan 223 tane gencimizin 
törenine katılmak üzere Ereğli’ye 
intikal ettik. Uzun zamandır ak-
lımızdaydı Kaymakamımızı, Be-
lediye Başkanımızı daha doğrusu 
İlçemizi ziyaret etmek. Bu vesiley-
le bunu yerine getirdik, inşallah 
vatana, millete hizmet edecek çakı 
gibi 223 gencimiz kura çekerek 
yeni yerlerine gidecekler. Tabi Polis 
Meslek Yüksek Okulu’nun Ereğ-
li’de olması da iyi bir imkan, tekrar 
gördüğümüz kadarıyla gençlerimizi 
çok iyi yetiştiren Okul Müdürümü-
zü ve orada eğitim veren arkadaşla-
rımıza teşekkür ediyorum. Ereğli’yi 
ilk kez görüyorum, İl namzeti olan 
büyük bir ilçe olarak methini hep 
duyardık. Bunu da hak eden bir 
ilçemiz olduğunu gördük. Şehir-
leşmesi gayet güzel, sanayisi iyi bir 
durumda Organize Sanayi Bölgesi 
var, eğitimde de iyi bir durumda iki 
fakülteye sahip olduğunu öğrendik. 
İnşallah ilçemizin daha da gelişme-

si ekonomik, sosyal, kültürel her 
yönden layık olduğu yere gelebil-
mesi için bizler başta olmak üzere 
Kaymakamımız, Belediye Başka-
nımızla birlikte hep beraber ener-
jimizi, çabamızı ortaya koyacağız” 
ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “Öncelikle meslek-

lerine ilk adımı atacak Ereğli’mizde 
Polis Meslek Yüksek Okulu’ndan 
mezun olan 223 Polisimize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. Vata-
nına, milletine hizmet edecek olan 
gençlerimize meslek hayatlarında 
başarılar diliyorum. Bu vesileyle 
Sayın Valimizi şehrimizde misafir 
etmekten ve bu güzel izlenimlerin-
den, değerlendirmelerinden dolayı 

çok mutluyuz. Sayın Valimizin de 
belirttiği gibi Ereğli’mizi hak ettiği 
noktalara çalışmak adına göreve 
geldiğimiz ilk günden beri olduğu 
gibi bundan sonra Valimizin, Kay-
makamımızın da destekleriyle var 
gücümüzle çalışmaya devam ede-
ceğiz. Tekrardan Sayın Valimize hoş 
geldiniz diyor, saygılarımı sunuyo-
rum” şeklinde konuştu.

Başkan Özgüven’e ödül
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2018 yılının ilk yarısını Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim gündemiyle geçiren Konya, yılın son aylarında 
da yerel seçime kilitlendi. Konya’da 2018’de seçimle birlikte siyasi denge ve yerel yönetimlerde önemli değişimler yaşandı  

2018 değişimi getirdi
2018 yılı Türkiye genelinde 

olduğu gibi Konya’da da seçimle 
başladı seçimle bitti. Yılın ilk 6 ayın 
gündemini Haziran ayında yapılan 
Cumhurbaşkanlığı ve Milletveki-
li Genel Seçimlerinin hazırlığı ve 
sonuçlarıyla yaşanan gelişmeler 
oluştururken, yılın son çeyreğinde-
ki gündem maddesi ise 2019 Mart 
ayında yapılacak Mahalli İdareler 
Seçimleri oldu. Ayrıca 2018 yılın-
da Konya’da yerel yönetimler anla-
mında önemli değişimler yaşandı. 
Konya Valisi, Büyükşehir Belediye 
Başkanı, Selçuklu Belediye Başka-
nı, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü değişti. Konya’nın yetiş-
tirdiği önemli İslam alimlerinden 
Mehmet Ali İnal, İsmail Ketenci ve 
Mehmet Ali Özbuğday 2018 yılın-
da Hakk’a yürüdü. 

BÜYÜKŞEHİR’DE DEĞİŞİM
2018 yılında yaşanan gelişme-

ler daha çok Haziran ayında ger-
çekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekili Genel Seçimleri’ne en-
deksli olarak gerçekleşti. Bunlar-
dan biri Büyükşehir Belediye Baş-
kanı’nın değişim süreci. 3 Dönem 
AK Parti’den Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı görevini yü-
rüten Tahir Akyürek, Haziran’da 
gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 
ve Milletvekili Genel Seçimleri’n-
de milletvekili adayı olmak üzere 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
görevinden istifa etti. Akyürek’in 
istifasının ardından Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı için isim ara-
yışı başladı. Yapılan temayüller 
ve parti içi istişareler sonucunda 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Akyürek’ten boşa-
lan koltuğa oturdu. Bu değişimle 
birlikte boşalan Selçuklu Belediye 
Başkanlığı koltuğuna da, Selçuklu 
Belediye Başkan Yardımcısı Ah-
met Pekyatırmacı oturdu.  Böylece 
hem Büyükşehir Belediyesi’nde 
hem de Selçuklu Belediyesi’nde bir 
yenilik yaşanmış oldu. 

SEÇİMİN KONYA’YA ETKİSİ
2018 yılının siyasi anlamdaki 

en önemli gündem maddesi Cum-
hurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel 
Seçimleri oldu. Çünkü 2017’de 
yapılan referandum sonucu kabul 
edilen Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi ilk kez yapılacak se-
çim sonucu hayata geçecekti. Bu 
nedenle siyasi partilerde büyük bir 
yarış başladı. AK Parti ve Milliyetçi 
Hareket Partisi seçimlere ‘Cumhur 
İttifakı’ olarak girmeye karar verir-
ken, CHP, İP ve Saadet Partisi de 
‘Millet İttifakı’ olarak seçimlere gir-
me kararı aldı. Alınan siyasi karar-
larla birlikte oldukça çekişmeli bir 
seçim çalışması yürütüldü. Yapılan 
ittifaklar, Türkiye geneli sonucu 
etkilediği gibi Konya’daki sonuçları 
da büyük oranda değiştirdi. Seçim 
sonuçları yeni dengeleri de bera-
berinde getirdi. Çünkü AK Parti 
seçimde 2002 yılından bu yana ilk 
kez bu kadar büyük bir oy kaybı 
yaşadı. AK Parti seçimde 10 mil-
letvekili çıkarırken, MHP 2, CHP 2, 
İP 1 milletvekili çıkardı. CHP’den 
aday olarak girdiği seçimlerde Mil-
letvekili seçilen Saadet Partili Ab-
dülkadir Karaduman ise daha son-
ra CHP’den istifa ederek Saadet 
Partisi milletvekili olarak Meclis’te 
çalışmayı sürdürüyor.

KONYA’NIN UZUN 
YILLARDIR İSTEDİĞİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı’nca ha-
zırlanan ve 4 Nisan 2018 tarihli 
Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan 
“Yükseköğretim Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Tasarısı” Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ye 
gönderilerek kabul edildi. Tasa-
rıyla 13’ü devlet, 2’si vakıf olmak 
üzere 15 yeni üniversite kurulmuş 
oldu. Bu üniversiteler biri de Kon-
ya Teknik Üniversitesi. Konya’nın 
yıllardır bir Teknik Üniversite ta-
lebi vardı. Sanayi-üniversite işbir-
liğinin daha da artıracağı hedefiyle 
istenen Konya Teknik Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi’nden ayrılan 
bazı teknik bölümlerden oluşuyor. 
Konya Teknik Üniversitesi’nin Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde belir-
lenen yerinin yapımına kadar ise 

Selçuk Üniversitesi’nin binalarını 
kullanmayı sürdürecek. Üniversi-
tenin kurulmasının ardından Prof. 
Dr. Babür Özçelik Rektör olarak 
atanırken, Rektör Özçelik’in atan-
masıyla da üniversitenin kurum-

sallaşma süreci başlamış oldu. 
SEVİLEN VALİ CANBOLAT 

BURSA’YA ATANDI
2016 yılının Haziran ayında 

Hakkari Valisi iken Konya Valisi 
olarak atanan Yakup Canbolat, gö-

reve başlamasından kısa bir süre 
sonra hain FETÖ darbe girişimi 
yaşandı. Hain gecede FETÖ’cülere 
karşı dimdik duruşuyla Konya’nın 
takdirini kazanan Vali Canbolat, 
yaklaşık 2 sene Konya’da görev 

yaptı. Ancak Yeni Valilik Karar-
namesi ile Bursa Valiliğine atanan 
Yakup Canbolat, Kasım ayında 
Konya’ya veda etti. Konya’da bo-
şalan Valilik koltuğuna ise Hakkari 
Valiliği görevini yürüten Cüneyit 
Orhan Toprak oturdu. Böylece 
2018 yılının son aylarında Konya 
Valisi değişmiş oldu. 

NEÜ REKTÖRÜ DEĞİŞTİ
2018 yılı Necmettin Erbakan 

Üniversitesi (NEÜ)’nün de deği-
şim yılı oldu. Yılın son çeyreğin-
de rektörlük süresinin dolması 
nedeniyle yeni rektörlük ataması 
yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 
değerlendirmeyle Prof. Dr. Cem 
Zorlu NEÜ’nün yeni rektörü olarak 
atandı. 2 dönem rektörlük görevini 
üstlenen Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
de eski Meram Tıp Fakültesi Has-
tanesi’ndeki görevine geri döndü. 

ÖNEMLİ İSİMLERİN HAKK’A 
YÜRÜDÜĞÜ BİR YIL OLDU

2018 yılı Konya’da önemli 
isimlerin Hakk’a yürüdüğü bir yıl 
oldu. Konya’da binlerce hafız ye-
tiştiren İsmail Ketenci Hocaefendi 
Hakk’a yürüdü. Merhum Keten-
ci’nin cenazesi 19 Kasım Pazartesi 
günü öğle namazını müteakip Hacı 
Fettah Camii’nde kılınacak cenaze 
namazının ardından Hacı Fettah 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öm-
rünü Kur’an ve Kur’an eğitimi yo-
lunda geçiren ve ‘Topal Hoca’ la-
kabıyla bilinen Mehmet Ali İnal da, 
2018 yılın son çeyreğinde hayata 
veda eden isimler arasında yerini 
aldı. 87 yaşında Hakk’ın rahmetine 
kavuşan Topal Hoca’nın cenaze-
si Hacı Veyis Camii’nde kılınacak 
cenaze namazı sonrasında Üçler 
Mezarlığı’na defnedildi. AK Parti 
Konya İl Başkan Yardımcısı Meh-
met Ali Özbuğday da 2018 yılında 
vefat eden önemli isimler arasında 
yer aldı. Konya’nın yetiştirdiği ve-
fat etti.

24 Kasım’da AK Partilileri ta-
şıyan minibüsle otomobilin çarpış-
ması sonucu yaralanan ve tedavisi 
sonrası taburcu edilen AK Parti 
Konya İl Başkan Yardımcısı Meh-
met Ali Özbuğday, evinde rahat-
sızlanmasının ardından kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti. Mer-
hum Özbuğday yüzlerce kişinin 
katıldığı cenaze namazının ardın-
dan Uluırmak Mezarlığı’ndaki aile 
kabristanına defnedildi. 

YEREL SEÇİM GÜNDEMİ 
2018’DE BAŞLADI

Haziran ayında gerçekleştirilen 
Cumhurbaşkanlığı ve Milletveki-
li Genel Seçimlerinin hazırlığıy-
la başlayan 2018 yılı, yine seçim 
hazırlığıyla sona erdi. 2019 Mart 
ayında yapılacak olan Mahalli İda-
reler Seçimleri’nin hazırlığı 2018 
yılının son çeyreğinde başlamış 
oldu. Siyasi partilerde aday adaylık 
süreci başlarken, bazı isimlerin ise 
adaylıkları kesinleşti. AK Parti’nin 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ada-
yı mevcut Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay olur-
ken, diğer siyasi partilerde de ha-
zırlıklar hızla sürüyor. Ayrıca yerel 
seçimlerde de ittifak yapma kararı 
alan AK Parti ve MHP’nin Kon-
ya’da da ittifak üzerinden seçime 
girme çalışmaları başlatıldı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Tahir Akyürek’in milletvekili olmasıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Uğur 
İbrahim Altay oturdu. Altay, 2019 yerel seçimlerinde de AK Parti’nin adayı olarak gösterildi.

Uğur İbrahim Altay’ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte 
Selçuklu Belediye Başkanlığı koltuğuna Ahmet Pekyatırmacı geçti.

Görev süresini dolduran Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker’in ardından rektörlük koltuğunda Prof. Dr. Cem zorlu atandı.

2018 yılında yapılan Milletvekili Genel Seçimleri’nde AK Parti Konya’da oy kaybı yaşayarak
 milletvekili sayısını 10’a düşürdü. Böylece siyasi arenada Konya’nın dengelerinde değişim yaşanmış oldu.

Hain gecede FETÖ’cülere karşı dimdik duruşuyla Konya’nın takdirini kazanan Vali Yakup Canbolat, Bursa Valisi olarak atandı.

Konya’nın uzun yıllardır beklediği Teknik Üniversite haberi 2018 yılında geldi. Konya Teknik Üniversitesi Selçuk Üniversitesi’nden ayrılan bazı bölümlerle kuruldu.

İsmail Ketenci Hocaefendi 
2018’de Hakk’a yürüdü

Topal Hoca olarak bilinen Mehmet Ali 
İnal Hoca 2018’de Hakk’a yürüdü.

Konya’nın yetiştirdiği önemli isimlerden 
Mehmet Ali Özbuğday, hayatını kaybetti.
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Konya’da 2018’de 7 bin 755 yangın meydana geldi. Yangına en fazla neden olan unsur 5 bin 597’le sigara ve kibrit olur-
ken, en fazla yanan bölge sıralamasında 3 bin 217’yle ot, saman, ekin, anız ve benzeri yangınları birinci sırada yer aldı

Kibrit ve sigarayla yandık!
Yangınlar 2017 yılında can ve mal 

kaybına neden oldu.  2018 yılında da 
yine Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bu 
olaylara müdahale ederek, yangın 
söndürme ve kurtarma çalışmaları 
ile takdir topladı. Büyükşehir Bele-
diyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 
edinilen bilgilere göre 2018 yılında 
Konya genelinde toplamda 7 bin 755 
yangın meydana geldi. Bu yangınların  
59’si kamu binalarında, 897’si özel 
binalarda, 57’si Atöl.-İmal.-Fabrika 
vb., 381’ii motorlu araçlarda, 136’ü 
Odun-Kömür Deposu vb., 134’ü Or-
man Fidanlık, 5bin 597 ’i Ot-Saman-
Çöp-Ekin vb., 494’sı da diğer yangın-
lar olarak sıralandı.

KONYA İTFAİYESİNİN BAŞARISI 
TABLOYA YANSIYOR

Konya itfaiyesinin başarılı çalış-
maları istatistiklere de yansıdı. 2017 
yılında meydana gelen 7 bin 755 yan-
gının 4 bin 207’si başlangıçta söndü-
rüldü. Yangınların 3 bin 199’i bölgeye 
kısmen zarar verirken, yangın nede-
niyle tamamen yanan sayısı 347. Bu 
da oransal olarak yangına erken mü-
dahalede Konya Büyükşehir Beledi-
yesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri-
nin başarılı olduğunu gösteriyor.

OT-SAMAN-ÇÖP 
YANGINLARI YİNE FAZLA

Konya’nın tarım şehri olmasından 
dolayı, özellikle yaz aylarında kuraklı-
ğın da etkisiyle ot- saman-çöp-ekin 
gibi yangınlarda artış oluyor. Buna 
ek olarak, tüm uyarılara rağmen 
çiftçilerin anızları yakma girişimi de 
istenmeyen yangınlara neden olabili-
yor. Ayrıca duyarsız vatandaşların da 
yaz aylarında dikkatsiz ve uygunsuz 
davranışları nedeniyle tarlalardaki 
yangınlara sebep oluyor. Bu kapsam-
da Konya’da yaşanan en fazla yangın 
2018 yılında da Ot-Saman-Çöp-Ekin 
gibi bölgelerde meydana geldi.

SİGARA VE KİBRİT YAKTI!
Yangının ardından yapılan ince-

lemelerle yangının nedenleri de araş-
tırılarak raporlanıyor. Bu kapsamda 
Konya’da yangın sebepleri de dikkat 
çekiyor. Meydana gelen 7 bin 755  
yangına en fazla neden olan unsur 
3 bin 217 ’le sigara ve kibrit. Diğer 
nedenler ise; elektrik kontağı 578, 
LPG-doğalgaz-vb 30,  Ocak-soba-ka-
lorifer vb 128, baca tutuşması 112, 
akaryakıt 28, patlayıcı madde 15, yıl-
dırım düşmesi 7, sabotaj 116, diğer 3 
bin 105 olarak istatistiklere girdi.

237 KURTARMA İŞLEMİ YAPILDI
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Da-

ire Başkanlığı ekipleri yangına mü-
dahalenin dışında kurtarma ve diğer 
faaliyetlere de katıldı. Bu kapsamda 

237 kurtarma faaliyeti yürütüldü. Bun-
lardan 44’ü trafik kazası, 60’şı  yara-
lanmalı trafik kazası, 6’i ölümlü trafik 
kazası, 24’ü insan kurtarma, 66’si 
hayvan kurtarma, 13’i kapı açma, 8’i 
yol dön., 4’ü gaz kaçağı, 7’i intihar 
girişimi, 1’si tatbikat, 4’su baskını 
olmak üzere toplam 237 kurtarma fa-
aliyetleri yapıldı.
KONYA’DA 2018 YILINDA MEYDANA 
GELEN YANGINLARDAN ÖRNEKLER

2018 yılında Konya’da gerçekle-
şen bazı yangılar akıllara kazanıldı. 
2018 yılında Konya’da yaşanan bazı 
yangınlarda akıllarda kalan Konya’da 
marangozlar sanayisi sitesinde 24 
Ağustos 2018 yılında yaşanan ahşap 
ve plastik ürünlerin üretimin yapıldığı 
işyerlerindeki yangın ve uçuş ömrünü 
tamamladıktan sonra Konya’ya getiri-
lerek restoran olarak hizmet veren 9 
Kasım 2018’de uçak Restorasyonda 
çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müda-
halesiyle söndürüldü.

MARANGOZLAR 
SANAYİSİNDE BÜYÜK YANGIN
Konya’da marangozlar sanayisi 

sitesinde yangın çıktı. Bir işyerinde 
başlayan ve yakındaki işyerlerine de 
sıçrayan yangında büyük çapta maddi 
zarar meydana geldi.  Yangın, saat 
17.00 sıralarında merkez Karatay il-
çesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi’nde 
bulunan Mar-San Sanayi Sitesindeki 
bir mobilya dekorasyon fabrikasında 
başladı. Henüz bilinmeyen bir sebep-
le çıkan yangında alevler kısa sürede 
işyerini sardı. Yangını görenler tara-
fından itfaiyeye haber verilmesinin ar-
dından çok sayıda itfaiye ekibi sanayi 
sitesine yönlendirildi. Patlamanın da 
olduğu yangında fabrikadan yükse-
len dumanlar gökyüzünü kapladı ve 
kent merkezinden de görüldü. Yangın 
büyüyerek bitişikteki işyerlerine de 
sıçradı. Yangında ahşap, kimyasal ve 
plastik sanayinden oluşan ürünlerin 

üretildiği 8 işyeri zarar gördü. Yangın 
söndürme çalışmalarına, Büyükşe-
hir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı 
sıra Konya 3. Ana Jet Üssü, Organize 
Sanayi Bölgesi, Orman Bölge Mü-
dürlüğünden de söndürme ekipleri, 
TOMA’lar ve Orman Genel Müdürlü-
ğünden gönderilen yangın söndürme 
helikopteri de katıldı. Polis ekipleri 

çevrede geniş çaplı tedbir alırken, 
sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri de 
hazır bekledi. Yangına toplam 91 
araç ile 210 personel müdahale etti. 
Müdahale sırasında 5 kişi de duman-
dan etkilenmeleri sonucu hastaneye 
kaldırıldı.

UÇAK RESTORANDA YANGIN
Konya’da restoran olarak hizmet 

veren uçak, çıkan yangında alevlere 
teslim oldu. Yangın çok sayıda itfai-
ye ekibinin çalışmasıyla söndürüldü.  
Yangın, saat 00.30 sıralarında Ankara 
Yolu üzerindeki Türk Yıldızları Par-
kında bulunan uçak restoranda çıktı. 
Parkta bulunan ve restoran olarak 
hizmet veren Airbus A300 tipi uçağın 
kuyruk kısmındaki mutfak bölümün-

den henüz belirlenemeyen bir sebep-
le alevler yükseldi. İhbar üzerine çok 
sayıda itfaiye ekibi yangın mahalline 
yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede 
güvenlik tedbiri alırken, elektrik ve 
doğalgaz dağıtım şirketlerinin ekipleri 
de elektrik ve doğalgaz akışını kesti. 
İtfaiye ekipleri söndürme çalışmala-
rına başlarken, yangın uçağın burun 
kısmına doğru ilerledi. Ekiplerin yo-
ğun bir şekilde müdahale ettiği yan-
gın yaklaşık 1,5 saat süren çalışmay-
la söndürüldü ve soğutma çalışmaları 
yapıldı.  Faydalı hizmet ömrünü dol-
durduktan sonra Konya’ya getirilerek 
burada birleştirilen 50 metre kanat 
genişliğinde, 54 metre boyundaki 
Airbus A300 tipi uçak, 2016 yılı Eylül 
ayında restoran olarak hizmete sunul-
du

KONYA’DA KAFEDE 
KORKUTAN YANGIN

Konya’da bir kafede henüz belirle-
nemeyen bir nedenle çıkan yangın it-
faiye ekipleri tarafından güçlükle sön-
dürüldü. İtfaiyenin yangın söndürme 
çalışmasını nargile içerek izleyenler 
dikkatlerden kaçmadı.  Yangın, mer-
kez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarın-
da bulunan bir kafede meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, kafe çalışanları 
gece yarısı iş yerini kapattıktan sonra 
henüz belirlenemeyen bir nedenle 
yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün 
kafeyi sardı. Olay yerine çok sayıda 
itfaiye ekibi sevk edildi. Alaaddin Bul-
varında görevli polis ekipleri trafiği 
kısa süreliğine kapattı. Yangın itfaiye 
ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdaha-
lenin ardından kontrol altına alınarak 
söndürüldü. Yangın söndürme çalış-
malarını Alaaddin Tepesinde nargile 
içerek izleyenler dikkat çekti. Yangı-
nın çıkış nedeni yapılan incelemenin 
ardından netlik kazanacak.  Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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2018 yılı Türkiye’nin hem iç politikada hem de dış politikada mücadele yılı oldu. Yılın ilk günlerine Suriye’deki terör örgütlerine 
yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile başlayan Türkiye, iç politikada ise ekonomideki zorlu süreçle mücadele etmek zorunda kaldı

Mücadeleyle geçirdik

2018 yılı Türkiye için dış politi-
kada kararlı duruşunu gösterdiği bir 
yıl oldu. Suriye’deki iç savaş sonrası 
bölgede oluşan yönetim boşluğun-
dan faydalanan terör örgütleri PYD/
PKK/DAEŞ, Suriye’deki etkinliğini 
artırmış, Türkiye için bir tehdit oluş-
turuyordu. Türkiye’nin 2017 yılında 
sınır güvenliğini sağlamak amacıyla 
başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın 
başarıyla tamamlanmasının ardın-
dan, 2018 yılında da bu kararlı du-
ruşuna devam ettireceğini başlattığı 
Zeytin Dalı Harekatı ile gösterdi. 
Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk günün-
de, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 72 
savaş uçağı, Suriye’nin kuzeyindeki 
Afrin ilçesinde belirlenen terör ör-
gütü PYD/PKK’ya ait 113 hedeften 
108’ini vurdu. Harekat kapsamında, 
TSK kara kuvvetleri unsurları Özgür 
Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin’deki 
noktalara ilerleyişe geçti. Suriye’deki 
terör hedeflerine yönelik operasyon-
ların sürdüğü bölgeye Kilis’ten de 
top ve obüs atışları yapıldı. Harekat-
ta ATAK helikopterleri, yerli üretim 
“Cirit” füzeleri, SİHA ve İHA’lar da 
kullanıldı. TSK, ayrıca Zeytin Dalı 
Harekatı’nda Afrin bölgesinin do-
ğusundaki Azez’den de operasyona 
girişildi. Hava saldırılarıyla başlayan 
harekatın 3. gününde, toplam 14 
nokta terör örgütü PYD/PKK’dan 
kurtarıldı. TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı 
Harekatı’nda Afrin’in doğusun-
daki Azez’den ilerleyerek stratejik 
önemdeki Burseya Dağı’nı ve üç 
köyü terör örgütü PYD/PKK’dan te-
mizledi. Harekatın ilk dört gününde 
260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ 
terör örgütü mensubu etkisiz hale 
getirildi. Harekat kapsamında terör 
örgütünün mevzileri, nöbet kulele-
ri, çukurlar ortaya çıkarılarak imha 
edildi. Başarıyla yürütülen harekat 
kapsamında Afrin şehir merkezine 
Türk bayrağı asılarak bölge terör ör-
gütlerinden temizlenmiş ve güvenli 
bölge haline getirilmiş oldu. 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 
Zeytin Dalı Harekatıyla başlayan 

2018 yılı gündemi, seçim gündemiy-
le devam etti. Yapılan referandumla 
geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin resmen başlayacağı ilk 
seçim, 2018 yılının 24 Haziran tari-
hinde yapıldı. Bu tarihten önce seçim 
atmosferine iren Türkiye’de, siyasi 
partilerde yoğun çalışmalar yaşandı. 
Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’nin kabul edilmesinde 

ortak hareket eden AK Parti ve Mil-
liyetçi Hareket Partisi, yapılan Cum-
hurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel 
Seçimleri için görüşmelere başladı. 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe-
li, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 
aday çıkarmayıp, AK Parti’nin adayı 
Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleye-
ceklerini açıkladı. Bu açıklamanın 
ardından görüşmeler artarak devam 
etti ve iki parti arasında “Cumhur 
İttifakı” kuruldu. İki partinin seçim 
öncesi yaptığı bu hamleye diğer par-
tilerin cevabı gecikmedi. CHP, İyi 
Parti ve Saadet Partisi de seçimlerde 
birlikte hareket etmek amacıyla gö-
rüşmeler yaptı. Yapılan görüşmeler 
sonucunda AK Parti ve MHP’nin se-
çim için kurduğu “Cumhur İttifakı”-
na karşı 3 parti de “Millet İttifakı” adı 
altında ittifak kurduklarını açıklaya-
rak seçime gireceklerini belirtti. Bu 
şartlarda gidilen Cumhurbaşkanlığı 
ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, yüzde 52,59’luk oy oranıyla 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 
seçimi kazandı. 

YENİ SİSTEMİN İLK 
KABİNESİ AÇIKLANDI

Seçimlerin tamamlanmasının 
ardından gözler yeni bakanlar için 
Ankara’ya çevrildi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabi-
ne seçiminde sürprizler yapabileceği 
konuşuluyordu. Bu nedenle merakla 
beklenen yeni kabine, Türkiye gün-
demini bir süre meşgul etti. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda Erdo-
ğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkan-
lığı Kabinesi’ni açıkladı. Buna göre, 
Cumhurbaşkanı Yardımcılığına Fuat 
Oktay getirildi. Yeni kabinede eski 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar da Milli Savunma Baka-
nı olarak görev aldı. Açıklanan yeni 
kabine şu şekilde; 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 
Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi 

Akar
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk 

(MAYA okullarının kurucusu)
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: 

Fatih Dönmez
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mu-

rat Kurum

Kültür ve Turizm Bakanı: Meh-
met Ersoy (ETS Tur’un kurucusu)

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet 
Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat 
Albayrak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: 
Mehmet Cahit Turan

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Ça-
vuşoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve 
Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk 
(KADEM Ankara Temsilcisi)

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir 
Pakdemirli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: 
Mustafa Varank

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
ADNAN OKTAR’A OPERASYON
Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ ola-

rak bilinen Adnan Oktar ve grubuna 
yönelik operasyon düzenlendi. Yapı-
lan operasyon sonucunda gözaltına 
alınanlar, emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye çıkarıldı. Soruş-
turma kapsamında gözaltına alına-
rak adliyeye sevk edilen, aralarında 
Adnan Oktar’ın da bulunduğu 168 
şüpheli tutuklandı.

İzmir’de, terör örgütleri FETÖ ve 
PKK adına suç işlediği, casusluk yap-
tığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis 
cezası istenen ve “sağlık sorunları” 
dikkate alınarak cezası “ev hapsine” 
dönüştürülen ABD uyruklu din ada-
mı Andrew Craig Brunson, cezae-
vinden çıktı.

EKONOMİK ZORLU SÜREÇ 
Türkiye’de 2018 yılı, ekonomik 

olarak oldukça zor bir yıl oldu. Dö-
viz kurunun biranda yükselmesi, 
Türkiye ekonomisinde daralmaya 
ve sıkıntılara yol açtı. Hükümet yet-
kililerince yapılan açıklamalarda, 
ekonomideki zorlu gidişatın Türk 
ekonomisine dışarıdan yapılan mü-
dahaleler sonucu gerçekleştiği be-
lirtildi. Yapılan Cumhurbaşkanlığı 
ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin 
ardından hükümet ekonomik sorun-
lara eğildi. Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, ekonomideki yeni 
değişiklikleri ve alınan önlem paket-
lerini açıkladı. Ayrıca döviz kuruyla 
birlikte yükselen enflasyonla mü-
cadele etmek amacıyla “Enflasyon-
la Topyekün Mücadele” başlatıldı. 
Mücadeleye birçok firma destek ve-
rerek, hükümetin yanında yer aldı. 
Hükümet piyasalardaki hareketliliği 
artırmak, daralmayı önlemek ama-
cıyla bazı ürünlerde KDV ve ÖTV in-

dirimine gitti. Alınan önlemler piya-
saya bir nebze de olsa cansuyu oldu 
ve döviz kurunun ateşi düşürüldü. 

100 GÜNLÜK EYLEM 
PLANI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cum-
hurbaşkanlığı Kabinesi’nin 400 
projeyi içeren ulaşımdan enerjiye, 
ekonomiden sanayiye, dış ticaretten 
şehirciliğe, dış politikadan savunma-
ya, eğitimden sağlığa, tarımdan tek-
nolojiye, turizmden gençlik ve spora 
birçok başlıktaki hedeflerin yer aldığı 
100 günlük eylem planını açıkladı.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kong-
resi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, geçerli oyların tamamı-

nı alarak yeniden genel başkanlığa 
seçildi.

ABD’nin Türk bakanlara yap-
tırım kararı sonrası mütekabiliyet 
çerçevesi kapsamında ABD Adalet 
ve İçişleri Bakanlarının Türkiye’deki 
mal varlıklarının dondurulması ka-
rarı verildi.

İYİ Parti’nin Olağanüstü Kong-
resi’nde Meral Akşener, yeniden ge-
nel başkanlığa seçildi.

YHT, KAZA YAPTI 
Yılın son günlerinde Türkiye kötü 

bir haberle sarsıldı. Ankara-Konya 
seferini yapan Yüksek Hızlı Tren 
(YHT), Ankara çıkışındaki Marşandiz 
istasyonuna girişi esnasında kılavuz 

tren ile çarpıştı. Yaşanan üzücü ka-
zada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kay-
betti ve 86 kişi yaralandı.

İSTANBUL HAVALİMANI AÇILDI
İstanbul Havalimanı’nın ilk fazı, 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın katıldığı programla 
uçuşlara açıldı. Tamamlandığında 
dünyanın en büyük havalimanı ola-
cak İstanbul Havalimanı’nın açılış 
törenine, vatandaşların yanı sıra 
dünyanın dört bir yanından 50’nin 
üzerinde üst düzey konuk katıldı. 
Havalimanına ilk inişi Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ı taşıyan özel uçak 
“CAN” yaptı. 
n METE ALİ MAVİŞ 

2018 yılına dış politikadaki kararlı tutumunu sürdüren Türkiye, Suriye’deki terör örgütlerine yönelik olarak Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştirdi. harekat kapsamında Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asılarak bölge terör örgütlerinden temizlenmiş ve güvenli bölge haline getirilmiş oldu.

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni sistemin ilk kabinesi, 2018 yılında görevine başladı.
2018 yılının önemli gündem maddelerinden biri de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri oldu. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu 

“Cumhur İttifakı”, seçimin kazanan tarafı oldu ve Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildi.

Türkiye’de 2018 yılı, ekonomik olarak oldukça zor bir yıl oldu. 
ekonomideki zorlu süreci atlatabilmek amacıyla önlem paketleri 

açıklandı, “Enflasyonla Topyekün Mücadele” başlatıldı.
Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak 

İstanbul Havalimanı’nın ilk fazı açıldı.
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Konya’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı Hırsızlık operasyonunda 4 gözaltı

Konya’da polis ekiplerince 
düzenlenen operasyonda, terör 
örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri 
sürülen 5 Suriyeli gözaltına alın-
dı. Konya Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şubesi ekiple-
ri, yılbaşı öncesi alınan tedbirler 

kapsamında, terör örgütü DEAŞ’a 
üye oldukları öne sürülen Suriye 
uyruklu 5 kişiyi takibe aldı. Ekip-
ler, bu sabah, önceden belirle-
nen adreslere eş zamanlı baskın 
düzenledi. Yapılan baskınlarda 
5 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde 

yapılan aramalarda ise örgüte ait 
dokümanlar ele geçirildi. Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’n-
de sağlık kontrolünden geçirilen 
5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere 
emniyete götürüldü.
n DHA

Bozkır ilçesinde hırsızlık olay-
larına karıştıkları tespit edilen 4 
şahıs jandarma tarafından gözal-
tına alındı. Edinilen bilgiye göre, 
Bozkır ilçesi Çağlayan Mahallesi 
Çat Yaylası’nda bulunan evler-
den 29 Aralık Cumartesi günü 
meydana gelen hırsızlık olayları 

üzerine jandarma ekipleri çalış-
ma başlattı. Konya İl Jandarma 
Komutanlığı ekiplerinin çalışma-
sı sonucunda H.S., A.S., P.S. ile 
B.A.’nın hırsızlık olayına karıştığı 
tespit edildi. 

Jandarma tarafından hırsız-
lık malı olduğu tespit edilen 4 av 

tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 200 
adet tabanca fişeği ile yakalanan 
4 şüphelinin evlerinde yapılan 
aramada 71 taşınabilir muhtelif 
eşya ele geçirildi. Jandarmadaki 
işlemlerinin ardından mahkeme-
ye sevk edilen 4 zanlı, adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.  n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Eşine, “Yapamadım, başaramadım, seni çok seviyorum” yazılı not bırakan reklamcı Emrah 
Y., 11 katlı binanın en üst katındaki merdiven boşluğu penceresinden atlayarak intihar etti

Konya’da, apartmanın 11’inci 
katındaki merdiven boşluğu pen-
ceresinden atlayan reklamcı Em-
rah Y. (36), yaşamını yitirdi. Eşi-
ne ‘Yapamadım. Başaramadım. 
Seni seviyorum’ yazılı not bıraktı-
ğı öğrenilen Emrah Y.’nin, sosyal 
paylaşım sitesindeki hesabından 
da son olarak ‘Hoşçakal’ şarkısı-
nın sözlerini paylaştığı görüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi, Şeker Ma-
hallesi İsmail Beliğ Sokak üzerin-
de bulunan sitede meydana gel-
di. Emrah Y., oturduğu 11’inci 
kattaki dairenin kapısını açtıktan 
sonra merdiven boşluğu pence-
resinden atladı. Emrah Y, beton 
zemine düştü. Site sakinlerinin 

görüp, haber vermesi üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekip-
leri sevk edildi. Sağlık ekipleri 
yapılan müdahale sonrası Emrah 

Y.’nin hayatını kaybettiğini tespit 
etti. Haberi duyup, olay yerine 
gelen Emrah Y.’nin yakınları ise 
gözyaşları döktü.

‘BAŞARAMADIM, SENİ 
SEVİYORUM’ NOTU 

Olayla ilgili çalışma başlatan 
polis, evde inceleme yaptığı sıra-
da Emrah Y.’nin o sırada evde ol-
mayan eşine bıraktığı notu buldu. 
Notta, ‘Yapamadım. Başarama-
dım. Seni seviyorum’ yazdığı öğ-
renildi. Emrah Y.’nin, sosyal pay-
laşım sitesindeki hesabından ise 
son olarak Şebnem Ferah’ın 
‘Hoşçakal’ isimli şarkısının ‘Söy-
lenecek söz yok/ Gidiyorum ben/ 
Hoşçakal’ sözlerini paylaştığı be-
lirlendi. Emrah Y.’nin cenazesi 
olay yeri incelemelerinin ardın-
dan otopsi için Konya Numune 
Hastanesi morguna kaldırıldı.
n DHA

Reklamcı, eşine not 
bırakıp intihar etti!

TIR’a çarpan otomobil
sürücüsü yaralandı

Karapınar’da kontrolden çıkan 
otomobilin tıra çarpması sonucu 
1 kişi yaralandı. Kaza, Ereğli - Ka-
rapınar Karayolu üzeri Karapınar 
ilçesine bağlı Akören mevkiinde 
meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, A.G, idaresindeki 35 KF 
7772 plakalı otomobil buzlanma 
nedeniyle sürücüsünün direk-
siyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıkarak seyir 
halindeki M.K. idaresindeki 70 

FU 389 plakalı tıra arkadan çarptı. 
Kazada otomobilde yolcu olarak 
bulunan N.G. yaralandı. Diğer 
sürücülerin ihbarı üzerine olay 
yerine Jandarma ve sağlık ekip-
leri sevk edildi. Yaralı N.G, sağlık 
ekiplerinin olay yerindeki ilk mü-
dahalesinin ardından ambulansla 
Karapınar Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıl-
dı.  n İHA

Aynı marka 3 otomobilden 
korna sistemini çaldıkları tespit 
edilen 4 kişi, gözaltına alındı. 
Emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edilen şüphe-
lilerden 2’si, çıkarıldığı mahke-
mece tutuklanırken, 2’si ise adli 
kontrol kararıyla serbest bırakıl-
dı. Şüphelilerin aynı marka oto-
mobilleri tercih etme nedeninin, 
panjur kısımlarının kolay sökül-

mesinden kaynaklandığı öğrenil-
di.  

Konya İl Emniyet Müdürlü-
ğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Oto 
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 
son 1 hafta içinde merkez Sel-
çuklu ilçesine bağlı Aydınlıkevler 
ve Işıklar mahallelerindeki aynı 
marka 3 otomobilden meydana 
gelen korna hırsızlığıyla ilgili ça-
lışma başlattı. Araçlarda ve çev-

rede yapılan araştırma sonucu 
şüphelilerin, poliste suç kaydı 
bulunan Fırat Çetin (20), Ha-
san Böylü (18), Cihat K. (22) ve 
Onurhan K. (21) olduğu belirlen-
di. Polis ekipleri, düzenledikleri 
operasyonla 4 kişiyi adreslerinde 
yakalayarak, gözaltına aldı. Şüp-
helilerin aynı marka otomobille-
ri tercih etme nedeninin, panjur 
kısımlarının kolayca sökülmesin-

den kaynaklandığı öğrenildi. Em-
niyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen şüpheliler-
den Fırat Çetin ve Hasan Böylü, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklan-
dı. Cihat K. ve Onurhan K. ise adli 
kontrol kararıyla serbest bırakıl-
dı. Öte yandan kornalardan 2’si, 
ele geçirilirken, 1’inin de satıldı-
ğı belirtildi.
n DHA

Korna hırsızı 4 kişi yakayı ele verdi
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2018 yılı, Konya’daki esnaf odaları, Ticaret ve Sanayi Odası ile Borsa ve Baro için seçim yılı oldu. Konya il merkezindeki 31 esnaf odasında  ve Esnaf Odaları Birliği’nde seçim heyecanı 
yaşandı. Diğer yandan Konya Barosu da 2018 yılı içinde seçime gitti. Seçimlerde oda başkanlarının büyük bir bölümü değişirken, Konya Barosu’nda mevcut başkan Aladağ güven tazeledi

2018 Konya’nın seçim yılı oldu

KONESOB  84 esnaf ve sanatkar 
odası ve 53 bin  esnaf ve sanatkar 
üyesine ihtiyaçlarını karşılayan, kali-
teli eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
sunmak, kamu kurumları, yerel yöne-
timler ve sosyal ortaklar ile iyi ilişkiler 
kurarak bağlı odalarının ve esnafın 
sorunlarının çözülmesine uygun orta-
mı yaratmak, Konya ilinin ve ülkenin 
kalkınmasına destek sağlamak ve es-
naf ve sanatkarları her platformda en 
iyi şekilde temsil etmek olan Konya 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birli-
ği’nde 2018 yılında seçim heyecanı 
yaşandı. Konya Esnaf Sanatkarlar 
Odaları bağlı merkez ve ilçelerde bu-
lunan odalara üyeleri tarafından 4 yıl 
boyunca yönetecek başkanlarını seç-
ti. Konya Merkez’de faaliyet gösteren 
31 odanın 12 oda başkanı yapılan se-
çimlerle değişirken, 19 oda başkanı 
da güven tazeledi.  Gerçekleşen se-
çimlerde dostluk, heyecan ve mutlu-
luk bir arada yaşandı. Yine Konya’da 
2018 yılı içerisinde Konya Barosun’da 
da seçim heyecanı yaşadı.

ESNAF VE SANATKÂRLAR 
ODALARI BİRLİĞİNDE MUHARREM 

KARABACAK DÖNEMİ BAŞLADI 
6 Mayıs 2018 günü Konya Esnaf 

ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konfe-
rans Salonunda gerçekleştiren seçi-
me  oda başkanları ve üyeler yoğun 
ilgi gösterdi. 2018 olağan genel kurul 
ve başkanlık seçimi için oda başkan-
ları ve üyeler bir araya geldi. Genel 
kurula Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı. 
Yoğun katılımla gerçekleşen kurulda,  
KONESOB Başkanı Ali Osman Kara-
mercan, görev sürecince gerçekleşti-
rilen faaliyetlerden bahsetti. Ardından 
sözü KONESOB Başkan Adayı Mu-
harrem Karabacak aldı.  Karabacak, 
“Millet olarak içine sürüklendiğimiz 
en bunalımlı dönemde bile sosyal 
patlamaları önleyen esnaf ve sanat-
karlarımız olmuştur. Her türlü şidde-
tin terörün önünde engel olan esnaf 
ve sanatkarlarımız bu özelliğiyle top-
luma örnek teşkil etmektedir” dedi. 
Genel kurulun ardından başkanlık 
seçimi için sandık başına gidildi. İki 
liste halinde yapılan seçimde, mev-
cut Başkan Ali Osman Karamercan ve 

Muharrem Karabacak yarıştı. Yoğun 
izdiham ile gerçekleşen seçimlerde 
335 oy alan yeni başkan Muharrem 
Karabacak oldu.  Mevcut Başkan Ali 
Osman Karamercan ise 287 oy aldı. 
Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Merkez 31 odada gerçekleşen 
seçimlerde 19 oda başkanı güven 
tazelerken,  12 oda başkanı değişti.  
Yapılan seçimlerde Konya Ayakkabı-
cılar Odası Başkanlığı seçimlerinde 
Hasan Uzman güven tazeledi. Hasan 
Uzman’ın 24 Haziran seçimlerinde 
milletvekili adayı olarak görevin-
den istifa etmesinin ardından Konya 
Ayakkabıcılar Odasının yeni başkanı 
Nevzat Kara oldu. Konya Bakır Kalay-
cılar, Alüminyum Züccaciye, Banyo 
Kazancıları, Güneş Enerjicileri ve Hır-
davatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
sı’nın genel kurul ve başkanlık seçim-
leri, KONESOB konferans salonunda 
27 27 Şubatta genel kurulu gerçek-
leştirildi. Gerçekleştiren seçimlerde 
Kadir Torus  ve İbrahim Işık yarıştı. 
Yapılan seçimler sonucunda 160’ını 
alan İbrahim Işık başkan seçildi. Di-
ğer aday Kadir Torus ise 107 oy aldı. 
Konya Bakırcılar Odasının yeni baş-
kanı İbrahim Işık oldu. Konya Bakkal-
lar, Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf 
Odası’nın genel kurul ve başkanlık 
seçimleri Dedeman Otel’de yapıldı. 
Üç adayın yarıştığı seçimlerde yeni 
başkan Feridun Göner oldu. Seçimde 
toplam bin 8 oy kullanılırken 462 oy 
alan Feridun Göner; Konya Bakkal-
lar, Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf 
Odası’nın yeni başkanı oldu. Konya 

Berberler 
ve Kuaförler Odası’nın Olağan Genel 
Kurulu 100. Yıl Kapalı Spor Salonun-
da gerçekleşti.  Gerçekleşen seçim-
lerde 3 başkan adayı Konya Berberler 
ve Kuaförler Odası başkanlığı için 
yarıştı. Yapılan seçimlerin sonucun-
da  Veli Baranok 768 oy, Ahmet Ye-
tiş 252 Ayhan Ağdaş ise 91 oy aldı.  
Konya Berberler ve Kuaförler Odası 
üyeleri Veli Baranok ile yola devam 
dedi.2018 yılında seçim heyecanı ya-
şanan bir diğer oda ise Konya Boyacı 
ve Badanacılar Esnaf ve Sanatkârlar 
Odasında oldu. Yapılan seçimlerde 
Adil Dönek görevi, Beytullah Aydın 
aldı.  Konya Boyacı ve Badanacılar 
Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Adil 
Dönek ile yeni dönem başlamış oldu. 
Konya Demir ve Emsali Sanatkârlar 
Odası’nın Olağan Genel Kurulu Esnaf 
Sarayı Konferans Salonu’nda ger-
çekleşti. Gerçekleştiren seçimlerde 
Celal Bayrak ve Mehmet Yüksel Kurt 
yarıştı. Yapılan seçimler sonucun-
da Mehmet Yüksel Kurt 261 oy aldı.  
Celal Bayrak ise118 oy aldı. Yapılan 
seçimlerin ardından odanın yeni 
başkanı Mehmet Yüksel Kurt oldu. 
Konya Elektrikçiler Odası’nda da ge-
nel kurul heyecanı yaşandı.  Mevcut 
başkan Arif Yeşildaş ve Başkan Ada-
yı Adil Yüknü’nün yarıştığı seçimde 
mevcut başkan Arif Yeşildaş 390 oy 
alarak yeniden başkan oldu.  Konya 
Emlak Komisyoncuları, Arzuhalciler, 
Kuyumcular, Eski Ev Eşyacıları Esnaf 
Odası’nda seçim heyecanı yaşandı. 
Sonuçların açıklanmasının ardından 

Sedat Altınay yeniden başkan seçildi. 
Mevcut Başkan Sedat Altınay 374 oy 
alarak güven tazeledi. Başkan Ada-
yı Orhan Acar 154 oy, Başkan adayı 
Mehmet Yüksel ise 190 oy aldı. Kon-
ya Fırıncılar Odasında da 2018 yılında 
oda seçimi yapılan odalardan bir di-
ğeri idi. Yapılan seçimlerde tek liste 
halinde gidilen seçimlerde Vedat 
Honca güven tazeledi.  Konya Haber-
leşme Cihazları, Saat, Gözlük Satışı 
ve Tamirciliği Odası’nın  2018 yılında 
Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.  İki 
liste halinde gidilen seçimde mev-
cut başkan 134oy ile Mevcut Başkan 
Lütfi Pınarcık güven tazeledi. Diğer 
Başkan Adayı Ali Göcek ise 80 oy 
aldı. 2018 yılında seçimleri yapılan 
ve güven tazeleyen oda başkanları 
ise  Hurdacılar Odası Başkanı Mu-
ammer Verim, Konya İnşaatçılar ve 
İnşaat Malzemeleri Satıcıları Odası 
Başkanı Ali Yazar, Konya Kahvecii-
ler Odası Başkanı Cemal Çınardalı, 
Konya Kasaplar Odası Başkanı Da-
vut Balbaloğlu, Konya Kitap, Kırta-
siye, Fotokopi ve Matbaacılar Odası 
Başkanı Ramazan Kuşpınar, Konya 
Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali 
Osman Karamercan,  Konya Maran-
gozlar Odası Başkanı Mustafa Dülge-
roğlu, Konya Minibüscüler ve Umum 
Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı 
Muharrem Karabacak, Konya Mobil-
yacılar Odası Başkanı Mehmet Gün-
baş, Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve 
Oto Galericileri Esnaf Odası  Başkanı 
Adem Uzman, Konya Pastacılar Oda-
sı Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, Konya 

Terziler ve Konfeksiyoncular Odası 
Başkanı Aziz Güleç, Konya Tornacılar 
Odası Başkanı Emin Baranok, Konya 
Tüpçüler Odası Başkanı Osman Alp,  
Konya Televizyon ve Radyo Tamirci-
ler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başka-
nı Kadir Erölmez  güven tazeleyerek 
yeniden oda başkanı oldular. Konya 
Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri 
Odası Olağan Genel Kurulu 22 Ocak 
günü gerçekleşirildi.  Ahmet Çal ve 
Ömer Bardakçı’nın yarıştığı seçim-
lerde Ahmet Çal 58 oy alırken, Ömer 
Bardakçı 91 oy aldı.  Yapılan seçim-
lerin ardından Ömer Bardakçı odanın 
yeni başkanı oldu.  2018 KONESOB’a 
bağlı  odalar başkanlarını seçmek 
için sandık başına gitti. Bu kapsamda 
Konya Pazarcılar Odasında’da seçim 
heyecanı yaşandı. İki adayın yarıştığı 
genel kurulda odanın yeni başkanı 
Yasin Aktaş oldu.  Konya Sıhhi Tesi-
satçılar ve Kaloriferciler Odası’nda 
da seçim heyecanı yaşandı.  Oda 
başkanlığı için eski başkan Ahmet Di-
ken ile aday Mehmet Ünlügül yarıştı. 
Yapılan seçimin sonunda ise oyların 
büyük bir çoğunluğunu alan Mehmet 
Ünlügül ipi göğüsleyen isim oldu. 
Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobil-
ciler Odası, 30 Olağan Genel Kurul’u 
2018 yılı içerisinde Mevlana Kültür 
Merkezinde  gerçekleştirildi. Konya 
Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Oda-
sı seçiminde Kemal Can, Oktay Ay ve 
Ahmet Şen listeleri yarıştı. Seçimler 
sonucunda Kemal Can, 450 oy, Oktay 
Ay 398 oy, Ahmet Şen ise 587 oy aldı. 
Odanın yeni Başkanı Ahmet Şen oldu. 

Konya Tenekeciler Esnaf ve Sanat-
kârlar Odası’nda seçim heyecanı ya-
şandı. Başkan Adayı Fahri Uyanık’ın 
bulunduğu tek liste ile sandık başına 
gidildi. Mevcut Başkan Ahmet Çalış 
ise seçimlerde aday olmayacağını 
açıkladı. Bu kapsamda  odanın yeni 
başkanı Fahri Uyanık  oldu. Konya 
Yorgancılar, Çeyizciler,Tuhafiyeci-
ler,Yün ve Orloncular Emsali Oda-
sında da 2018 yılında genel kurul 
heyecanı  yaşandı.  Esnaf Odaları 
Konferans salonunda gerçekleştirilen 
Olağan Genel Kurulunda Başkanlık 
için mevcut başkan Cengiz Çiftçi ve 
başkan adayı Ramazan Tezel yarıştı. 
Genel Kuruldan çıkan oylama sonucu 
168 oyla Başkanlığa Ramazan Tezel 
getirildi. Öte yandan Eski Başkan 
Cengiz Çiftçi sandıktan çıkan oylama-
da 153 oy aldı.

MUSTAFA ALADAĞ GÜVEN 
TAZELEDİ 

Konya’da 2018 yılında seçim 
yaşanan bir diğer yer ise Konya Ba-
rosu seçimleri oldu.  Konya Barosu, 
düzenlenen Olağan Genel Kurul Top-
lantısının ardından gittiği seçimde 
İlke Grubunun adayı Avukat Mustafa 
Aladağ’ı yeniden başkan seçti. Konya 
Barosu, düzenlenen Olağan Genel 
Kurul Toplantısının ardından yeni 
başkanını seçmek için seçime gitti. 
Saat 17.00’den itibaren sandıklar oy 
kullanımına kapandı. Yapılan sayım-
ların ardından İlke Grubunun adayı 
mevcut Başkan Avukat Mustafa Ala-
dağ toplamda bin 136 oyla yeniden 
başkan seçilerek güven tazeledi. 
Diğer Başkan adayları Avukat Fatih 
Ruşen 441, Avukat Ramazan Fahri 
Ercan ise 244 oy aldı. Seçimde top-
lam 1821 avukat oy kullandı.

ODA VE BORSALARDA SEÇİM 
HEYACANI YAŞANDI

2018 Yılı içerisinde Konya Sanayi 
Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya 
Ticaret Borsasında seçimler gerçek-
leştirildi. Gerçekleştiren seçimlerde 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk ve Konya Ticaret Odası 
Başkanı Hüseyin Çevik güven tazele-
di. 
n MUHAHAMMED ESAD ÇAĞLA

Muharrem Karabacak Mustafa Aladağ

Memiş Kütükcü Selçuk Öztürk Hüseyin Çevik
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2018  yine şehit haberleriyle yüreğimizin yandığı bir yıl oldu. 14 güvenlik görevlimizi şehit 
verdik. Şehit yakınlarının “Vatan sağolsun” ifadesi acımızın gururu oldu

Konya, 2018 yılında terör olayları başta olmak üzere, trafik kazası ve benzeri vakalar neticesinde 
verdiği şehitleri ile yasa bürünürken, 2018’de en çok şehit veren şehirlerden biri oldu

Yurtiçinde ve yurtdışında terör-
le mücadele kapsamında ve çeşitli 
kazalar sonucunda yüreğimiz yine 
şehit haberleriyle yandı. 2018  yı-
lında Konya 14 vatan evladını son 
yolculuğuna uğurladı. Polis Memu-
ru Ali Ergün, Polis Memuru İsma-
il Yalçın, Polis Memuru Ali Teke, 
Jandarma Uzman Çavuş Ali Taşte-
pe, Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah 
Secen, Piyade Sözleşmeli Er Nurul-
lah Seçen, Piyade sözleşme Er Esat 
Ertaş, Jandarma Astsubay Çavuş 
Abdullah Taha Koç, Jandarma Kı-
demli Astsubay Çavuş Ümmet Ufa-
cık, Jandarma Uzman Çavuş Şükrü 
Çakar,  Jandarma Uzman Onbaşı 
Emre Dut,  Jandarma Uzman Ça-
vuş İsmail Cesur, Jandarma Uzman 
Çavuş Ali Cevizci, Piyade Er Osman 
Karaağlı, Şehit Topçu Uzman Çavuş 
Halil Daş şehitlik mertebesine ulaş-
tılar ama yüreklerimizi de yaktılar. 
Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Kimi 
çocuklarını, kimi nişanlısını, kimi 
ailesini, kimi eşini arkada bırakarak 
son yolculuğuna uğurlandı. Cena-
ze törenlerindeki acı ve feryatlar 
içimizi sızlatsa da ağızlardan çıkan 
“Vatan sağolsun” ifadesi acımızın 
gururu oldu. 
12 ŞUBAT 2018 TRAFİK KAZASINDA 

ŞEHİT OLDU
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 

devriye görevi yapan polis aracının 
zırhlı araçla çarpışması sonucu şe-
hit olan polis memuru Ali Ergün’ün 
cenazesi memleketi Konya’nın Ak-
şehir ilçesinde son yolculuğuna 
uğurlandı.  Şehit polis memuru Ali 
Ergün’ün naaşı ilk olarak Altunka-
lem Mahallesi Şehit Turgut Makascı 
Sokak üzerindeki baba evine getiril-
di. Evinin önünde helallik alınması-
nın ardından şehidin naaşı cenaze 
namazının kılınacağı Nasreddin 
Hoca Meydanına getirildi. Şehit po-
lisin annesi, babası, kardeşleri ve eşi 
Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılıp 
gözyaşı döktü. Meydanda kılınan 
öğle namazını müteakip şehit poli-
sin cenaze namazı kılındı. Binlerce 
kişinin katıldığı namazın ardından 
omuzlara alınan şehit Ali Ergün’ün 
cenazesi Akşehir Şehitliğinde dua-
larla defnedildi. Geçtiğimiz yaz ay-
larında evlenen şehit polis memuru 
Ali Ergün’ün eşi Funda Ergün’ün 7 
aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehit 
polis memuru Ali Ergün’ün cena-
ze törenine, ailesi, yakınları, Milli 
Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Er-
dem, Konya Valisi Yakup Canbolat, 
AK Parti Konya Milletvekili Mustafa 
Baloğlu, protokol mensupları, aske-
ri erkan, binlerce vatandaş katıldı.

04 KASIM 2018 TEDAVİ ALTINDA 
İKEN ŞEHİT OLDU 

Konya’da içinde şüpheli şahısla-
rın bulunduğu otomobili kovaladığı 
sırada ağaca çarparak ağır yara-
lanan ve tedavisinin sekizinci gü-
nünde şehit olan motosikletli yunus 
timinde görevli Konyalı polis me-
muru İsmail Yalçın son yolculuğuna 
uğurlandı.  Edinilen bilgiye göre, 9 
gün önce merkez Karatay ilçesi Kü-
çük Kumköprü Caddesi’nde şüpheli 
gördüğü araca ‘dur’ ihtarında bulu-
nan motosikletli yunus timi ekibin-
den İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı 
Onur Gözübüyük, kovalamaca sı-
rasında motosikletle ağaca çarp-
tı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet 
üzerinde bulunan İsmail Yalçın ve 
ekip arkadaşı Onur Gözübüyük ya-
ralandı. Yaralı polislerden durumu 
ağır olan İsmail Yalçın, Konya Nu-
mune Hastanesinde yapılan müda-
halenin ardından Selçuk Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk 

edildi. Burada tedavisi süren evli 
ve iki çocuk babası İsmail Yalçın, 
olaydan 8 gün sonra kurtarılama-
yarak şehit oldu. Beyin ölümü ger-
çekleşen İsmail Yalçın’ın organları, 
ailesi tarafından bağışlandı. Şehidin 
naaşı merkez Meram ilçesindeki 
baba evinde helallik alınmasının ar-
dından cenaze namazının kılınaca-
ğı Musalla Mezarlığına getirildi. Bu 
sırada şehidin naaşının bulunduğu 
cenaze aracına mesai arkadaşları 

motorize ekipler eşlik etti. İl Emni-
yet Müdürü Şükrü Yaman ise cena-
ze programında konuşarak, şehidin 
yakınlarının kendilerine emanet ol-
duğunu dile getirip başsağlığı diledi. 
Şehit polisin kardeşleri ve yakınları 
Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılıp 
gözyaşı döktü.İkindi namazını mü-
teakip şehit polis için cenaze nama-
zı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı 
namazın ardından omuzlara alınan 
şehit İsmail Yalçın’ın cenazesi Kon-
ya Şehitliğine dualarla defnedildi. 
Şehidin eşi ise şehit Yalçın’a ait 
üniformayı giyerek cenaze töreni-
ne katıldı. Şehidin polis üniforması 
giymiş çocukları da babalarına son 
yolculuğuna uğurladı. Cenaze töre-
nine, şehidin ailesi, Konya Valisi Ya-
kup Canbolat, AK Parti Milletvekil-

leri Selman Özboyacı ve Abdullah 
Ağralı, CHP Milletvekili Abdüllatif 
Şener, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı, İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Mu-
zaffer Şeker ve protokol üyeleri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

8 ARALIK 2018 GÜNÜ GÖREVE 
GİDERKEN ŞEHİT OLDU 

Konya’da otomobilin içinde gö-

reve giden polislerin bulunduğu 
olay yeri inceleme aracına çarpma-
sı sonucu şehit olan polis memuru 
Ali Teke dualarla son yolculuğu-
na uğurlandı. Şehit polis memuru 
Ali Teke’nin cenaze namazı ikindi 
namazını müteakip Konya Şehit-
liği namazgahında kılındı. Şehit 
Teke’nin cenaze töreninde ailesi, 
annesi, babası ve yakınları gözyaş-
larını tutamayarak uzun süre şehi-
din tabutuna sarıldı. Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak cenaze tö-
reni boyunca baba Sabri Teke’nin 
koluna girerek teselli etti. Törende 
konuşan İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman, polis teşkilatına ve şehidin 
ailesine baş sağlığı diledi. Şehit me-
mur Teke’nin öz geçmişinin okun-
masının ardından cenaze namazı 

kılındı. Namazın ardından şehit 
polis memuru Ali Teke’nin Türk 
Bayrağına sarılı tabutu omuzlara 
alınarak Konya Şehitliğine götürül-
dü. Şehidin cenazesi dualarla Konya 
Şehitliğinde defnedildi.  Şehidin ce-
naze törenine, Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Em-
niyet Müdürü Şükrü Yaman, proto-
kol üyeleri, polis memurunun mesai 
arkadaşları ve çok sayıda vatandaş 

katıldı.
21 OCAK 2018 ÇIĞ DÜŞMESİ 

SONUCU ŞEHİT OLDU 
Bitlis’te  icra edilen iç güvenlik 

operasyonu esnasında çığ düşmesi 
sonucu şehit olan Jandarma Uzman 
Çavuş Ali Taştepe’nin cenazesi 
memleketi Konya’nın Ereğli ilçesin-
de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit 
Jandarma Uzman Çavuş Ali Taşte-
pe için baba ocağı olan ilçeye bağlı 
Çayhan Mahallesinde cenaze töreni 
düzenlendi. Şehidin namazın kılına-
cağı Çarşı Camisine getirildi. Cena-
ze namazı öncesi tabutun yanında 
bekleyen şehidin annesi Gülten 
Taştepe, gözyaşlarını tutamayarak 
tabuta sarılıp, “Bir doya doya kok-
lasam seni ne vardı Ali’m. Hakkını 
helal et bana Ali’m çok hakkın geçti. 

Beni doktorlara götürdün” diyerek 
ağladı ve oğlunun tabutunu öptü. 
Şehit Ali Taştepe için öğle nama-
zını müteakip cenaze namazı kılın-
dı. Cenaze namazına babası Çakır 
Taştepe, ailesi, Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz, Konya Valisi Yakup 
Canbolat, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı, Ereğli Bele-

diye Başkanı Özkan Özgüven, aske-
ri yetkililer, protokol mensupları ve 
vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze 
namazının ardından omuzlara alı-
nan şehit Jandarma Uzman Çavuş 
Ali Taştepe’nin tabutu, Çayhan Ma-
halle Mezarlığına götürüldü. Şehi-
din cenazesi dualarla defnedildi.

18 ŞUBAT 2018 ASKERİ 
ARACIN SEL SULARINA KAPILMASI 

SONUCU ŞEHİT OLDU 
Akçakale’de, nöbet değişimine 

giden askerlerin içinde bulunduğu 
zırhlı personel taşıyıcının dereye 
kapılıp, devrilmesiyle kaybolan ve 
yaklaşık 13 saatlik çalışma sonra-
sı çamura saplanmış halde cena-
zesi bulunan şehit Sözleşmeli Er 
Esat Ertaş, Şanlıurfa’da düzenle-
nen törenin ardından askeri uçakla 

memleketi Konya’ya getirildi. Şe-
hit Ertaş’ın cenazesi, buradan kara 
yoluyla Doğanhisar ilçesine bağlı, 
daha önce belde statüsünde olan 
Başköy’e götürüldü. Bekar olduğu 
öğrenilen şehit Ertaş’ın cenazesi, 
ilk önce anne Durmuşe Başdemir’in 
evine getirildi.
‘İZNE BEKLİYORDUM SENİ OĞLUM’ 

Şehidin Türk bayrağına sarılı 
tabutu, mahallede annesi Durmuş 
ile babası Ayhan Ertaş, 4 kardeşi 
ve yakınları tarafından karşılandı. 
Anne Başdemir, oğlunun tabutu-
na sarılıp, ‘’İzne bekliyordum seni 
oğlum. Beni de götür. Esat’ım, da-
yanamayacağım ben. Seni sağ gön-
derdim. Seni düşerken, gören olma-
dı mı yavrum?’’ diyerek, uzun süre 
gözyaşı döktü.

AĞABEYİNİN DÜĞÜNÜ
İÇİN İZNE GELECEKMİŞ 

Helallik alınmasının ardından 
şehit Ertaş’ın cenazesi, dini ve as-
keri törenin düzenleneceği mahalle 
meydanına getirildi. Törene Konya 
Valisi Yakup Canbolat, 3’üncü Ana 
Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava 
Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, AK 
Parti  Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
şehidin ailesi ve yakınlara ile yak-
laşık 5 bin kişi katıldı.Burada şehit 
babası Ayhan Ertaş ile şehidin ken-
disi gibi asker olan ve Kırıkkale’de 
görev yapan ağabeyi Uzman Çavuş 
Cumali Ertaş, tabutun başında dur-
du. Yaklaşık 1,5 yıllık sözleşmeli er 
olan Esat Ertaş’ın, nisan ayında ya-
pılması planlanan ağabeyi Cumali 
Ertaş’ın düğüne geleceği öğrenildi.

SON KEZ OĞLUNUN 
TABUTUNA DOKUNDU 

Şehit Ertaş’ın cenazesi, kılınan 
cenaze namazının ardından asker-
ler tarafından omuzlara alındı. Bu 
sırada kalabalığın arasından sıyrılan 
baba Ertaş, elini uzatıp, oğlunun 
tabutunu okşadı. Şehit Piyade Söz-
leşmeli Er Esat Ertaş’ın cenazesi, 
mahalle mezarlığındaki şehitlikte 
toprağa verildi.

01 MART 2018’DE
 AFRİN’DE ŞEHİT OLDU

Zeytin Dalı Harekatı kapsa-
mında Afrin’de gerçekleştirilen 
operasyonlar sırasında şehit olan 
Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş 
Abdullah Taha Koç son yolculu-
ğuna uğurlandı.Beyhekim Devlet 
Hastanesi morgundan alınan şehit 
Koç’un cenazesi, merkez Selçuk-
lu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Urfa 
Sokak’taki babaevine getirildi. Şe-
hidin naaşı, burada ailesi ve yakın-
ları tarafından karşılandı.Şehidin 
naaşı, helallik alınmasının ardın-
dan, Musalla Mezarlığı’na getirildi. 
Şehidin babası Ahmet Koç burada, 
oğlunun tabutuna sarıldı. Duygu-
sal anların yaşandığı törende baba 
Ahmet Koç’u, yakınları teselli etti.
Cenaze törenine Konya protokolü 
ile birlikte binlerce vatandaş katıl-
dı. Namazgah’taki cenaze namazını 
Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Ak-
pınar kıldırdı. Helalliğin alınmasının 
ardından şehidimizin naaşı omuzlar 
üzerinde Konya şehitliğine götürü-
lerek burada toprağa verildi. Bekar 
ve dört kardeşin en büyüğü olan 
Şehit Koç’un, doğum gününden bir 
gün sonra şehit olduğu öğrenildi.

PATLAYICININ İNFİLAK ETMESİ 
SONUCU ŞEHİT OLDU 

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 
PKK’lı teröristler tarafından tuzak-
lanan patlayıcının infilak etmesi 
sonucu şehit olan Jandarma Ast-
subay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufa-
cık, memleketi Konya’nın Akşehir 

2018 yüreğimizi yaktı, 14 evladımız şehit düştü

Ali Ergün İsmail Yalçın Ali Teke Ali Taştepe Nurullah Seçen Esat Ertaş Abdullah Taha Koç Ümmet Ufacık Şükrü Çalkar Emre Dut İsmail Cesur Ali Cevizci Osman Karağlı Halil Daş

ilçesinde dualarla son yolculuğuna 
uğurlandı. Diyarbakır’ın Dicle ilçe-
sinde PKK’lı teröristlerce önceden 
tuzaklanan patlayıcının infilak et-
mesi sonucu 2 asker şehit olmuş, 
5 asker yaralanmıştı. Şehit olan 
askerlerden Jandarma Kıdemli Ça-
vuş Ümmet Ufacık için Konya’nın 
Akşehir ilçesinde cenaze töreni dü-
zenlendi. 28 yaşındaki şehidin ce-
nazesi, önce helallik alınmak üzere 
babaevine götürüldü. Şehit daha 
sonra Nasreddin Hoca Meydanı’na 
getirildi. Burada şehidin babası 
Bahattin, annesi Gülay ve kardeş-
leri Tülay, Tuğba ve Gamze Ufa-
cık tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 
Şehidin cenazesi, ikindi namazını 
müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından Akşehir Şehitliği’ne def-
nedildi.

Cenazeye Başbakan Yardımcı-
sı Hakan Çavuşoğlu, Konya Valisi 
Yakup Canbolat, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun, AK Parti Kon-
ya Milletvekilleri Mustafa Baloğlu, 
Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, askeri ve mülki erkan ile şe-
hidin ailesi ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

TUZAKLANAN EL YAPIMI 
PATLAYICININ İNFİLAK ETMESİ 

SONUCU ŞEHİT OLDU 
Bitlis’te tuzaklanan el yapımı 

patlayıcının infilak etmesi sonucu 
şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 
Şükrü Çakar, memleketi Konya’nın 
Doğanhisar ilçesinde son yolculu-
ğuna uğurlandı.Bitlis’e yaklaşık 30 
kilometre uzaklıktaki Hizan yolu 
üzerinde bulunan Sehi Ormanları 
bölgesinde yürütülen operasyon-
lar sırasında, PKK’lı teröristlerin 
tuzakladığı el yapımı patlayıcının 
askerlerin geçişi sırasında infilak 
etmesi sonucu 36 yaşındaki Kon-
yalı Jandarma Uzman Çavuş Şükrü 
Çakar şehit oldu. Şehidin cenazesi 
askeri uçakla Konya Havaalanına 
getirildikten sonra konvoy eşliğinde 
memleketi Doğanhisar ilçesine bağ-
lı Deştiğin Mahallesine götürüldü. 
Şehit için mahallede bulunan Cum-
huriyet Meydanında cenaze töreni 
düzenlendi. Evli ve 2 kız çocuğu ol-
duğu öğrenilen şehit Şükrü Çakar’ın 
cenaze törenine babası Abdullah ve 
asker oldukları öğrenilen kardeşleri 
Mustafa ve Uğur Çakar gelerek saf 
tuttu. Şehidin cenazesi cuma na-
mazını müteakip kılınan cenaze na-
mazının ardından Deştiğin Mahalle 
Şehitliğine defnedildi. Şehidin naaşı 
omuzlarda taşınırken bir grup genç 
kız ellerinde bayraklarla “Şehitler 
ölmez, Vatan Bölünmez” diyerek 
yürüdü. Cenaze törenine, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Konya Va-
lisi Yakup Canbolat, Jandarma Ge-
nel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, şehidin yakın-
ları, askeri ve sivil erkanın yanı sıra 
çok sayıda vatandaş katıldı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ 
HASTANEDE ŞEHİT OLDU 

Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı 
köyü mevkisinde yol yapım çalış-
masının emniyetini sağlayan gü-
venlik güçlerine bir grup PKK’lı 
terörist tarafından düzenlenen 
saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı 
Emre Dut (25), tedavi gördüğü Siirt 
Devlet Hastanesinde şehit oldu. Şe-
hit Uzman Onbaşı Emre Dut’un ce-
nazesi askeri uçakla dün Konya’ya 
getirildikten sonra ailesinin ikamet 

ettiği Ereğli ilçesine götürüldü. Ka-
rapınar ilçe nüfusuna kayıtlı olan 
şehidin cenazesi, babaevinde helal-
lik alındıktan sonra cenaze namazı 
için Ulu Cami avlusuna getirildi. 
Cenazeye katılan şehidin kız karde-
şi Arzu Dut, sözleşmeli er olan ve 
Afrin operasyonunda görev yapan 
kardeşi Akif Dut, babası Mustafa ve 
annesi Muhsine Dut da Türk bayra-
ğına sarılı tabutu ve şehidin fotoğ-
rafını öperek gözyaşı döktü. Şehit 

Emre Dut, öğle namazını müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından 
Meydanbaşı Mezarlığındaki şehit-
liğe dualarla defnedildi.Cenazeye, 
şehidin ailesi, Kültür ve Turizm Ba-
kanı Numan Kurtulmuş, Konya Va-
lisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun, AK Parti Kon-
ya Milletvekili Halil Etyemez, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, askeri ve mülki erkan 
ile çok sayıda vatandaş katıldı.

PKK’LI TERÖRİSTLERLE ÇIKAN 
ÇATIŞMADA ŞEHİT OLDU 

Diyarbakır’da PKK’lı teröristler-
le çıkan çatışmada şehit olan Uzman 
Çavuş İsmail Cesur memleketi kon-
yada son yolculuğuna uğurlandı. 

Şehit evi önünde fenalaşan İsmail 
Cesur’un 15 gün önce nişanlandığı 
Ayşe Bostancı, müdahale edildiği 
ambulansın arka kapısının camın-
dan bakarak nişanlısının cenazesi-
nin gelmesini bekeldi. Bostancı, şe-
hit nişanlısını tabutu başında uzun 
süre gözyaşı döktü. Kent girişinde 
araç konvoyuyla karşılanan şehit 
Cesur’un cenazesi, helallik alınma-
sı için baba evine götürüldü. Evin 
önünde cenazeyi bekleyen Cesur’un 

15 gün önce nişanlandığı Ayşe 
Bostancı, fenalaşınca ambulansla 
alındı. Bostancı, ambulansın arka 
kapısının camından bakarak, ni-
şanlısının naaşının yolunu gözledi. 
Şehit Uzman Çavuş İsmail Cesur’un 
cenazesi, alınan helalliğin ardından 
dini ve askeri törenin yapılacağı Hü-
kümet Meydanına götürüldü. Töre-
ne, Konya Valisi Yakup Canbolat, 
Orman ve Su İşleri Bakan Yardım-
cısı Harun Tüfekci, ailesi, yakınları 
ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Burada 
oğlunun tabutunun başına gelen 
anne Fatma Cesur, ‘’Kuzum, senin 
yokluğuna nasıl dayanacağım’’ di-
yerek ağladı. Nişanlısı Ayşe Bostan-
cı da tabutu öpüp, gözyaşı döktü. 
Cenaze namazında şehidin babası 
İbrahim Cesur, Ankara’da uzman 

çavuş olarak görev yapan oğlu Mus-
tafa Cesur ile birlikte saf tuttu. Kılı-
nan cenaze namazının ardından İs-
mail Cesur’un cenazesi, Seydişehir 
Şehitliği’ne defnedildi.

PKK’LI TERÖRİSTLERLE ÇIKAN 
ÇATIŞMADA YARALANIP, 

ŞEHİT OLDU
Giresun’un Güce ilçesinde gü-

venlik güçleri ile bölücü terör ör-
gütü mensupları arasında çıkan 
çatışmada şehit olan Jandarma 

Uzman Çavuş Ali Cevizci, memle-
keti Konya’nın Ilgın ilçesinde ebe-
diyete uğurlandı.Şehit Cevizci’nin 
Ilgın Devlet Hastanesi morgundan 
alınan cenazesi, ilçeye bağlı Yuka-
rı Çiğil Mahallesi’ndeki babaevine 
getirildi. Şehidin naaşı, helallik alın-
masının ardından, silah arkadaş-
larının omuzlarında mahalle mey-
danına getirildi. Şehidin naaşı, İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun kıl-
dırdığı cenaze namazının ardından, 
omuzlara alınarak mahalle mezar-
lığına götürüldü.Giresun Bulancak 
Jandarma Özel Harekat Tabur Ko-
mutanlığında 3 yıldır görev yaptığı 
öğrenilen şehit Cevizci’nin 1,5 aylık 
oğlu Mehmet Akif de babasının ta-
butunun yanına getirildi. Törene, 
şehidin ailesi ve yakınlarının yanı 

sıra Jandarma Lojistik Komutanı 
Tuğgeneral Münir Güzel, Konya 
Vali Yardımcısı Mehmet Usta, AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK 
Parti milletvekilleri Hacı Ahmet 
Özdemir ile Ahmet Sorgun ve çok 
sayıda vatandaş katıldı
HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE 

ASKERİ ARACIN DEVRİLMESİ 
SONUCU ŞEHİT OLDU 

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi-
ne bağlı Samanlı köyünde, aske-

ri aracın devrilmesi sonucu şehit 
olan 2 askerden Piyade Er Osman 
Karağlı’nın cenazesi, memleke-
ti Konya’nın Beyşehir ilçesinde 5 
bin kişinin katıldığı törenin ardın-
dan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Hakkari 34’üncü Hudut Tugay 
Komutanlığı’na bağlı Samanlı Hu-
dut Bölük Komutanlığı’nın personel 
sevki sırasında, askeri aracın devril-
mesi sonucu Piyade Er Osman Ka-
rağlı, şehit oldu. Şehit Karağlı’nın 
Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı 
Karaali Mahallesi’ndeki baba oca-
ğına ateş düştü. Gece askeri uçak-
la Konya’ya getirilen şehit Osman 
Karağlı’nın cenazesi, Beyşehir’in 
Karaali Mahallesi’ne getirildi. Şehit 
Osman Karağlı’nın cenazesi helallik 
için baba evinin yanındaki camiye 

getirildiği sırada yakınları sinir kri-
zi geçirdi.Şehit Osman Karağlı’nın 
cenazesi, alınan helalliğin ardından 
dini ve askeri törenin yapılacağı 
Mahalle Meydanı’nda bulunan Mer-
kez Cami’ye getirildi. Törene Konya 
Valisi Yakup Canbolat, Sağlık Ba-
kan Yardımcısı Muhammet Güven, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 
Tuğgeneral Mehmet Hakan Ak-
yol, Garnizon Komutanı ve aynı 
zamanda 3’üncü Ana Jet Üs Ko-
mutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 
TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Akış, Ak Parti Konya milletvekilleri 
Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Gü-
lay Samancı, Orhan Erdem, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, ailesi, yakınları ve 
yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Bekar 
olan şehit Osman Karağlı’nın tabu-
tunun başına, askere uğurlanırken 
omzuna asılan ‘Maşallah’ yazılı şal 
bırakıldı. Oğluyla aynı adı taşıyan 
şehidin babası Osman Karağlı’nın 
güçlükle ayakta durduğu görüldü. 
Osman Karağlı’nın cenazesi, kılınan 
cenaze namazının ardından Karali 
Mahallesi Mezarlığı’na götürülerek 
toprağa verildi.

MÜHİMMAT DEPOSUNDAKİ 
PATLAMADA ŞEHİT OLDU

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine 
bağlı Derecik beldesindeki Süngü 
Tepe üs bölgesinde, mühimmat de-
posundaki patlamada şehit olan 7 
askerden Topçu Uzman Çavuş Ha-
lil Daş’ın (26) cenazesi memleketi 
Konya’nın Ereğli ilçesinde, 5 bin 
kişinin katıldığı törenle son yolcu-
luğuna uğurlandı. Şehidin 4 aylık 
nişanlısı Ayşe Kızıl, tabuta sarılıp, 
‘’Bana aldığın ilk çiçek hala solma-
dı, duruyor bitanem. Düğünümüz 
cennette mi olacaktı. Cennette mi, 
buluşacaktık’’ diye gözyaşı döktü. 
Şehit Uzman Çavuş Halil Daş’ın 
cenazesi, bugün Van’da yapılan 
törenin ardından askeri uçakla 
Konya’ya, oradan da karayoluy-
la baba ocağı Ereğli’nin Belkaya 
Mahallesi’ne getirildi. Baba evinde 
alınan helalliğin ardından mahal-
le meydanına götürüldü. Buradaki 
törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif Çetin, Sağlık Baka-
nı Yardımcısı Muhammet Güven, 
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fi-
dan Yüksel, protokol üyeleri, ailesi, 
yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi ka-
tıldı. 
‘DÜĞÜNÜMÜZ CENNET Mİ OLACAKTI’

Anne Rukiye Daş, kardeşleri ve 
yakınları şehit Daş’ın Türk bayra-
ğına sarılı tabutuna sarılıp ağladı. 
2019 yılı Haziran ayında düğün ha-
zırlığı yaptığı 4 aylık nişanlısı Ayşe 
Kızıl da nişanlısının tabutuna sarı-
larak, ‘’İlk göz ağrım beni bırakıp 
gittin. Bana aldığın ilk çiçek hala 
solmadı, duruyor bitanem. Düğü-
nümüz cennette mi olacaktı. Cen-
nette mi, buluşacaktık’’ diye ağladı.  
Askeri ve dini törenin ardından Şe-
hit Daş’ın cenazesi gözyaşları içinde 
mahalle mezarlığına götürülerek 
toprağa verildi.

SURİYE’DEKİ 
OPERASYONLARA KATILMIŞ 
Daha önce çiftçilik yapan vata-

ni görevinin ardından 5 yıldır uz-
man çavuş olarak görev yapan Ha-
lil Daş’ın Suriye’de terör örgütleri 
PKK/PYD ve DEAŞ’a yönelik düzen-
lenen ‘Zeytin Dalı’ ve ‘Fırat Kalkanı’ 
harekatlarında da görev aldığı belir-
tildi. Babası Mahmut Daş’ın ise 9 yıl 
önce vefat ettiği belirtildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Karatay Belediyesi binası 
önünde Kızılay tarafından gerçek-
leştirilen kan bağışı kampanyası-
na Karatay Belediyesi çalışanları 
yoğun bir katılım sağladı. Kızılay 
Konya Şubesi, ‘Gönüllü Kan Ba-
ğışı’ kampanyası çerçevesinde 
Karatay Belediyesi’nde bir etkin-
lik gerçekleştirdi. Belediye binası 
önünde gerçekleştirilen kan bağışı 
kampanyasına Karatay Belediyesi 
çalışanları, Kızılay ekipleri tara-
fından koordine edilen “Gönüllü 
Kan Bağışı” kampanyasına büyük 
destek verdi. Doktorlar tarafın-
dan yapılan sağlık kontrollerinin 
ardından kan vermesinde sakınca 
görülmeyen gönüllü personel kan 
bağışında bulundu. Kızılay’ın kan 
bağışı kampanyasına çalışanların 
yanı sıra vatandaşlar da kan bağı-
şında bulunarak destek verdi Kan 
bağışı kampanyasına katılan per-

sonelleri kutlayan Karatay Beledi-
ye Başkanı Mehmet Hançerli ba-
ğışlanan kanın hayat kurtaracağını 
belirterek “Kan acil değil sürekli 
ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamanın 
tek yolu da kan bağışı yapmaktır. 
Kan bağışı kampanyasına destek 
veren personellerimizi kutluyo-

rum” dedi. Başkan Hançerli Ülke-
sini ve insanını seven, sorumluluk 
sahibi, tüm insanların gönüllü kan 
bağışçısı olmak için Türk Kızılay’ı-
na başvurmaları gerektiğini de 
vurguladı.

Hançerli “Sağlık Bakanımız Sa-
yın Fahrettin Koca’nın 6 Eylül’de-

ki onayına istinaden Konya’da bir 
Bölge Kan Merkezinin kurulması 
kararlaştırıldı. Ardından Türkiye 
Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü’ne bu onay yazısı gönde-
rildi. Karatay Belediyemiz sınırları 
içerisinde yer alan Karaaslan Ma-
hallemizdeki 5.107 m² arsa Kızılay 
Konya Şubesi’ne devredildi. Bu 
arsaya Kızılay Konya Şubesi tara-
fından 9.000 m²’lik bir inşaat yapı-
lacak. Konya’mızdaki 1200 yataklı 
Şehir Hastanemiz tamamlanır 
tamamlanmaz, Bölge Kan Merke-
zimiz de bitirildiğinde Konya’mız 
büyük bir sağlık yatırımına daha 
kavuşmuş olacak.” dedi.  Kızılay 
Derneği’ne de çalışmalarından 
dolayı teşekkür eden Başkan Han-
çerli, Konya’ya ve Karatay’a sağlık 
yatırımı yapacaklara kapılarının 
her zaman açık olduğunu belirtti.
n HABER MERKEZİ
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Milletimizin sevinçlerini çoğaltmak adına, 
hep birlikte sorumluluklarımızı yerine getirecek, ülkemizin hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi

‘Hedefimize emin
adımlarla yürüyeceğiz’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ın 2018 
yılının sona ermesi ve 2019 yılının 
gelişi ile ilgili yayımladığı mesajı şöy-
le: “Sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı 
daha geride bıraktık. 

Bizim için her geçen yıl, sadece 
geçip gitmiş bir yıl değil, önümüz-
deki yılı daha hayırlı, daha güzel, 
Hakkın rızası ve milletin duası adına 
yaşayabilmek için derslerle dolu ol-
duğu bir tecrübedir aslında. 

Bu şuurda olduğumuz takdirde 
inanıyorum ki 2019, ümitlerimizin 
daha çok tazelendiği, çalışma az-
mimizin artarak yükseldiği, birlik, 
beraberlik ve kardeşlik içinde ülke-
mizin çok daha güzel günlere ulaş-
tığı bir yıl olacaktır. Bu yıl da milleti-
mizin sevinçlerini çoğaltmak adına, 

hep birlikte sorumluluklarımızı yeri-
ne getirecek, ülkemizin hedeflerine 
emin adımlarla yürüyeceğiz. 

Bugüne kadar olduğu gibi 2018 
yılında da Konya Büyükşehir Bele-
diyesi olarak Büyük Türkiye hede-
fine katkı yapmak amacıyla Konya 
merkez ve 31 ilçemizde önemli ya-
tırımları hep birlikte hayata geçirdik. 
2019’da da çok daha fazla gayret 
ederek yeni ve örnek projelerle ya-
tırımlarımıza aralıksız bir şekilde de-
vam edeceğiz. 

2019’un kazasız, belasız, afetsiz 
ve hayırlarla dolu bir yıl olmasını 
temenni ediyor, yeni yılın mazlum 
coğrafyaların umutları doğrultusun-
da dünyada huzur ve barış yılı olma-
sını temenni ediyorum.”
 n HABER MERKEZİ

Türk muhafazakâr 
düşüncesinin en büyük 
isimlerinden olan Nu-
rettin Topçu’nun baş-
yapıtı sayılabilecek 
eseri.

İlk baskısı 1961›de 
yapılan Yarınki Türkiye, 
hareket felsefesinden 
yola çıkarak kanatlarını 
İslam düşüncesine, 
sanatına açan bir kültürel-sosyal 
mücadelenin altyapısını oluşturan 
denemelerden oluşuyor.

Dergâh yayınlarından 2015 yı-
lında yeniden baskısı yapılmış 344 
sayfa...

Okunması gereken bir kitap, tav-
siye ederim herkese...

 Kitabın arka kapağından... 

“Yarınki Türkiye’nin kurucuları, 
yaşama zevkini bırakıp yaşatma aş-
kına gönül verecek, sabırlı ve azimli, 
lakin gösterişsiz ve nümayişsiz ça-
lışan, ruh cephesinin maden işçileri 
olacaklardır. Bu ruh amelesinin ilk ve 
esaslı işi, insan yetiştirmektir. 

Hünerleri hep fedakârlık olan 
bu hizmet ehli gençler, hizmetlerinin 
mükafatını da hizmet ettikleri insan-
lardan beklemeyecekler, sonsuzluğa 
sundukları eserin sesinin akislerini 

yine sonsuzluktan dinle-
yeceklerdir. 

Yarınki Türkiye’nin 
kurucuları, millet ve ce-
maat uğrunda fedakâr-
lıklar kabullenenlerin 
artık bulunmadığı cemi-
yetimizde, muhtelif si-
mada insanları şahısla-
rında birleştireceklerdir. 

Onlarda Yunus Yavuz’la 
birleşecek; Sinan Akif’e uzanacak; 
Ebu Hanife Hüseyin Avni’yi tebrik 
edecektir. 

Ve onların eseri olan yarınki Tür-
kiye, şu temellerin üstünde kurulacak: 
Anadolu’nun toprağından kaynayan 
bir kan, cemaat için harcanan emek, 
bin yıllık bir tarih, otoriteli bir devlet ve 
ebedi olduğuna inanmış bir ruh...”

Nurettin Topçu’nun Basılmış 
Diğer Eserleri

İsyan Ahlakı
İslam ve İnsan
Ahlak Nizamı
İradenin Davası
Mehmed Akif
Felsefe
Büyük Fetih
Bergson
Amerikan Mektupları Düşünen 

Adam Aranızda
Ahlak
Devlet ve Demokrasi
Sosyoloji
Millet Mistikleri
Psikoloji
Mantık
Mevlana ve Tasavvuf
Reha
Kültür ve Medeniyet
Taşralı
Varoluş Felsefesi Hareket Felse-

fesi
Var Olmak
Türkiye’nin Maarif Davası
Bu kıymetli Mütefekkirimizin 

eserlerinden istifade etmek,  dua ve 
dilekleri ile. 

Baki Selamlar

BİR KİTAP TANITIMI : YARINKİ TÜRKIYE

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Karatay’dan kan bağışına tam destek

Yalçın Eğitim Kurumları ve Yal-
çın Öğretim Kursları ‘Hayallerinizle 
olan randevunuza geç kalmayın’ 
sloganıyla bu yıl bursluluk sınavını 
12-13 Aralık 2018 tarihlerinde bün-
yesinde yer alan 3 ayrı şubede ger-
çekleştirecek. Ücretsiz olan burslu-
luk sınava katılmak isteyen,9-10 ve 
11 sınıf öğrencileri www.yalcinogre-
timkurslari.com adresinden online 
başvuruda bulunacak.

Bursluluk sınavı hakkında bilgi 
veren Yalçın Eğitim Kurumları ve 
Yalçın Öğretim Kursları Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, “ 
Her yıl gerçekleştirdiğimiz burslu-
luk sınavını bu yıl 12-13 Ocak 2019 
tarihlerinde Merkez, Zindankale ve 
VİP Yazır (Ecdat) şubelerinde ya-
pılacaktır. Bursluluk sınavına tüm 
9-10 ve 11 sınıf öğrencileri online 
kayıt yaptırarak ücretsiz olarak ka-
tılabileceklerdir. Hedefimiz ise, ül-
kemizin her alanda kalkınmasının 
yolu nitelikli bireyler ve öğrenciler 
yetiştirmekten geçmektedir. Yalçın 
Öğretim Kursları olarak Konyamızın 
eğitim seviyesinin yükseltilmesine 

katkı yapmayı, eğitim konusunda 
farkındalık yaratmayı, öğrencileri-
mizi birer dünya insanı olarak ye-
tiştirmeyi hedefliyoruz. Gerek fiziki 
imkânlarımız, güçlü, yenilikçi eğitim 
programlarımız ve gerekse de dene-
yimli yönetici ve akademik kadro-
muzla öğrencilerimizi en iyi şekilde 
geleceğe hazırlıyoruz. Onun için 
Özel Yalçın Öğretim Kursları olarak 
‘Hayallerinizle olan randevunuza 
geç kalmayın’ diyor ve bursluluk sı-
navına tüm öğrencilerimizi bekliyo-
ruz” dedi.   n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın Konya Okulları öğ-
rencileri, El emekleriyle hazırladıkla-
rı takı ve kitapları, teneffüs araların-
da satışa sunarak elde ettikleri geliri 
LÖSEV’e bağışladılar. Nesibe Aydın 
Konya Okullarında eğitim-öğretim 
gören öğrencilerin, Lösev’li çocukla-
rın “Hastalık Mı? Biz onu gülümse-
memizle ve arkadaşlarımızla bera-
ber yendik” sloganıyla başlattıkları 
yardım kampanyasında el emekle-
riyle hazırladıkları takı ve kitapları, 
teneffüs aralarında satarak topladık-
ları gelirleri LÖSEV’e bağışlayarak 
anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Ne-
sibe Aydın Konya Okulları yönetim 
Kurulu üyesi Can Ünal” Öğretmen 
ve öğrencilerimizin böyle bir anlamlı 
yardım kampanyasına imza attıkları 
için teşekkür ediyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yalçın Eğitim bursluluk sınavı yapacak

Öğrenciler LÖSEV’e yardımda buluştu
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MERAM BELEDİYESİ’NİN 1 
YILLIK HİZMETLERİNDEN ÖRNEKLER

Meram’ın son 1 yıllık hizmetle-
rine bakıldığında kentsel dönüşüm 
çalışmalarının damga vurduğu gö-
rülüyor. Meram Belediyesi özellikle 
şehrin çöküntü alanı olarak kabul 
edilen ve Konya’nın merkezinde 
bulunan Şükran Mahallesi’nin bü-
yük bir bölümünde kamulaştırma 
çalışması yapılarak, adeta suç unsu-
ru haline gelmiş olan eski ve köhne 
binalar yıkıldı. Mahalle aralarında 
bulunan tarihi ve kültürel değerler 
gün yüzüne çıkarıldı. Uzun vadedeki 
hedef ise, burayı tekrar Konya’nın en 
büyük ticaret merkezi haline getir-
mek. Bölgedeki çalışmalar tamam-
landığında Konya’nın asli kimliğine 
uygun bir cazibe merkezi olması 
planlanıyor. Diğer yandan Meram 
Belediyesi fiziki belediyecilik anla-
mında kentsel dönüşüm çalışma-
larını sadece Şükran Mahallesi’nde 
değil, Uluırmak, Saka, Aksinne, Bü-
yük Aymanas, Küçük Aymanas gibi 
mahallelerde de sürdürmek için ilk 

projelerini başlattı. Hak sahiplerinin 
kura ile belirlendiği bölgelerde ev 
sahibi olmak isteyenler başvuru yo-
ğunluğu oluşturdu. 

Sosyal ve kültürel belediyecilik 
anlamında da geride kalan 5 yıl-
da önemli hizmetlere imza atıldı. 
Bunlardan en çok dikkat çekeni ise 
Meram Belediyesi’nin yeşil alan 
miktarını 3 misli artırmış olmasıydı. 
Meram Belediyesi özellikle Dutlukır 
Parkı’nı yeniden ihya etti. Buradaki 
Millet Bahçesi’nin açılışı da Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından gerçekleştirildi. Aileyi ko-
rumaya dönük olarak başlatılan Ai-
lemeram uygulaması da başarılı bir 
şekilde sürdürülüyor. Ayrıca vatan 
bekçisi olan askerlere anne yemeği 
tattırmak için başlatılan Ana Kuca-
ğı’ndan Asker Ocağı’na projesi de 
Meram Belediyesi’nin sosyal beledi-
yecilik anlamındaki önemli hizmet-
lerinden biri olarak dikkat çekti. 
n RASİM ATALAY

KARATAY BELEDİYESİ’NİN 1 
YILLIK HİZMETLERİNDEN ÖRNEKLER

Karatay Belediyesi tarafından 
yapımı gerçekleştirilen 3000 kişi-
lik Kır Düğün Salonu, Karatay Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi, Karaaslan 
Piknik Bahçesi, Erler Kapalı Pazar 
Market, Katı Atık Transfer Merkezi 
ve Karatay Belediyesi Tatlıcak Te-
sisleri Hangarı; Şeb-i Arus törenleri 
nedeniyle Konya’ya gelerek toplu 
açılış töreni gerçekleştiren Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıldı.

Karatay Belediyesi Hizmet Bi-
nası ile Numune Hastanesi Karatay 
Semt Polikliniği arasında yer alan 
Karatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
çok büyük bir sağlık ihtiyacına cevap 
verecek şekilde inşa edilerek Konya 
İl Sağlık  Müdürlüğü’ne devredildi.

Yediler, İşgalaman, Karakulak, 
Karaaslan, Burhandede, Çataltö-
mek, Karkent, Karbel, Çatalhüyük, 
Saraçoğlu, Selim Sultan, Büyüksi-
nan, Zenburi, Kalenderhane, Kar-

şehir, Numune Hastanesi Karatay 
Semt Polikliniği, İstiklal ASM, Ulu-
batlı Hasan 2 nolu ASM, Kalender-
hane ASM, Dr. Faruk Sükan Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Ka-
ratay Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 
olmak üzere 21 sağlık merkezi Ka-
ratay’a kazandırıldı. 

Karaaslan Hobi Bahçelerinin 
yanı başında 100'er metrekarelik 
454 adet piknik bahçesinin yer al-
dığı yeni konseptte; mangal yeri, 
kamelya, lavabo ve peyzaj bitkileri, 
ortak alanlarda ise fitness ve çocuk 
oyun alanı mescit gibi sosyal donatı 
alanları ile ailenizle birlikte güzel bir 
gün geçirmeniz için her şey düşü-
nüldü. Konya’da bir ilk olan piknik 
bahçesinde vatandaşlar aileleriyle 
birlikte güzel bir gün geçiriliyor.

Katı Atık Transfer Merkezi ile 
hem trafik yoğunluğunu azalıyor 
hem de ciddi oranda tasarruf sağ-
lanmaya başladı.  n RASİM ATALAY 

SELÇUKLU BELEDİYESİ’NİN 1 
YILLIK HİZMETLERİNDEN ÖRNEKLER

Selçuklu Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılan "Trafik Eğitim 
Parkı" düzenlenen törenle açıldı. 
Selçuklu Belediyesi tarafından ço-
cukların trafik eğitimini severek öğ-
renmeleri amacıyla ilçeye kazandırı-
lan "Trafik Eğitim Parkı" düzenlenen 
törenle açıldı. Konya protokolünün 
yoğun ilgi gösterdiği açılış progra-
mında SEDEP kapsamında trafik 
eğitimi alacak ilk grup öğrenciler de 
katıldı.

Selçuklu Belediyesi daha mo-
dern ve temiz bir Selçuklu sloganıy-
la sürdürdüğü temizlik hizmetlerini 
yeni araç filosu ile güçlendirmeye 
devam ediyor. Bu kapsamda geç-
tiğimiz günlerde alımı yapılan 10 
adet süpürgeli temizlik aracı hiz-
mete girdi.Selçuklu Belediyesi'nin 
"Selçuklu Torunları Osmanlı'nın 
İzinde" sloganıyla sürdürdüğü Bi-
lecik ve Söğüt  kültür turlarında 

3. etap sürüyor. 1200 vatandaşın 
yararlanacağı etkinlik kapsamında 
her gün 40 kişilik turlar ile Selçuklu 
torunları Şeyh Edebali ve Ertuğrul 
Gazi’ye duaya gidiyor. Selçuklu Be-
lediyesi'nin ilçe halkının sosyal ve 
kültürel hayatına zenginlik katmak 
amacıyla düzenlediği kültür ve tarih 
organizasyonu 24 Haziran tarihine 
kadar devam edecek. Organizasyo-
nun tamamlanmasıyla birlikte 3800 
vatandaş projeden faydalanmış ola-
cak. Sosyal belediyecilik faaliyetle-
riyle Türkiye'de öncü olan Selçuklu 
Belediyesi, ilçeye yeni sosyal yaşam 
alanları kazandırmaya devam edi-
yor. Bu kapsamda daha önce ya-
pımına başlanan Yazır, Kosova ve 
Buhara Mahalle Konaklarına ilave 
olarak Beyhekim ve Bosna Hersek 
Mahallelerine kazandırılacak olan 
tesislerin de yapımına başlandı.
n RASİM ATALAY

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyeleri’nin 2018 yılı karnelerine bakıldığında, şehre hizmet anlamında dolu 
dolu bir yılın geride bırakıldığı görülüyor. Belediyeler, hem fiziki, hem de sosyal belediyecilik anlamında şehre önemli değerler kazandırdı

2018 belediyecilikte verimli geçti
Konya Büyükşehir ve mer-

kez ilçe belediyelerinin 2018 yılı 
yatırım karnelerine bakıldığında, 
2018 yılının ekonomik anlamda 
yaşanan olumsuzluklara rağmen 
verimli geçtiği görülüyor. Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, 
Karatay ve Meram belediyeleri, 
yaptıkları fiziki yatırımların yanı 
sıra geliştirdikleri sosyal projelerle 
de sosyal belediyecilik anlamında 
önemli hizmetlere imza attı. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 
HİZMETLERİNDEN ÖRNEKLER

Büyükşehir’den Akyokuş’a 
dev Türk bayrağı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Akyokuş Tepesi’ne 42 
metre yüksekliği olan direğe 120 
metrekarelik dev Türk Bayrağı 
dikildi. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
şehrin her yerinden görülebilecek 
bir bayrağın Konya’nın büyük bir 
arzusu olduğunu belirterek, gelen 
bu anlamlı talebin hayata geçiril-
diğini söyledi.

Eski stadyum millet 
bahçesine dönüştürülüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın eski stadyum alanlarının 
Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi 
talimatının ardından eski stadyum 
alanını Millet Bahçesi olarak yap-
mak üzere yıkmaya başladı. Çalış-
malarda büyük mesafe alındı. 

Güle oynaya camiye gel projesi
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin 7-14 yaş aralığındaki çocuk-
lara yönelik hayata geçirdiği “Güle 
Oynaya Camiye Gel” projesine 
kayıt yaptıran 61 bin çocuk sabah 
namazlarında camileri doldurdu. 
40 gün sabah namazında camiye 
giden minikler bisikletle ödüllen-
dirildi. 

4 Yeni Köprülü Kavşaktan da
 Alttan Geçiş Verildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Şefik Can Köprülü Kavşağı’nın 

ardından Galericiler Köprülü 
Kavşağı, Elmalılı Hamdi Yazır 
Köprülü Kavşağı ve Fatih Köprülü 
Kavşaklarını vatandaşın hizmetine 
sundu. 

Konya’nın en büyük çevre yatırımı
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından AB ile Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 
720 bin metrekarelik alanda kuru-
lan ve Türkiye’nin en büyük çevre 
yatırımlarından birisi olan Konya 

Katı Atık Yönetimi Projesi, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Pro-
jeleri Toplu Açılış Töreni ile hiz-
mete açıldı.

Torosların memba suyu 
musluklardan akmaya başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Konya’nın hayallerinden 
biri olan Mavi Tünel’den şehre 
içme suyu getirecek Mavi Kanyon 
Memba Suyu İçmesuyu İsale Hat-
tı ve Arıtma Tesisleri'nin açılışını 

gerçekleştirdi. Torosların memba 
kalitesindeki suyunun şehre veri-
leceğini söyledi.

Konya’ya 134 Milyonluk 11 Tesis
Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-

sel Eroğlu, Konya’da 134 milyon 
liralık 8 tesisin temelini atarken 3 
tesisisin de açılışını gerçekleştirdi. 
Mavi Tünel’in arıtma tesisleriyle 
İstanbul ve Ankara’dan sonra ya-
pılan en büyük içme suyu projesi 
olduğuna dikkati çeken Bakan 
Eroğlu, Türkiye’de en çok baraj ve 
göleti, 18 baraj ve 28 göletle Kon-
ya'da yaptıklarını söyledi. 

Ağır Bakım’ın arsası 
Büyükşehir’e devredildi

Milli Savunma Bakanlığı’na ait 
47. Mühimmat Bölük Komutanlığı 
ile 56. Bakım Fabrika Müdürlü-
ğü’nün arazileri Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne devredildi. Konya, 
protokol ile Meram’daki Havzan 
Ağır Bakım alanında 650 bin met-
rekarelik dev bir bölge parkına ka-
vuşuyor. 
n RASİM ATALAY
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Konya’da 2018 yılında vaka sayısı 168 bin 730 olarak belirlendi. Konya’da hizmet veren ambulans helikopter ekip-
leri 170 vaka ulaştı. Motorize ekibi ise 724 vaka gitti. Kar Paletli ambulans ise 506 vakaya ulaşarak hayat kurtardı

Sağlık için yıl 
boyu koşturdular

Türkiye’de son 16 yılda her 
alanda olduğu gibi sağlık alanın-
da da ciddi yatırımlar yapıldı. Ya-
pılan yatırımlar ile sağlık alanın-
da vatandaşlara en iyi ve kaliteli 
hizmet verilmesi hedefleniyor. Bu 
kapsamda vatandaşların canları-
nı kurtarmak için 7 gün 24 saat 
çalışan 112 Acil Sağlık Ekipleri de 
son teknolojiyi kullanarak vatan-
daşların yardımına koştu. Hayat 
kurtarmak için saniyelerle yarı-
şan 112 acil sağlık ekipleri Konya 
ve ilçelerinde hayat kurtarmaya 
devam etti 112 ekipleri vakaya 
ulaşma oranı yüksek olurken, yet-
kililer en çok asılsız ihbarlardan 
şikayetçi. Acil Çağrı Merkezleri-
ne gelen çağrıların büyük kısmı-
nı maalesef Acil Çağrı Merkezi-
nin görev alanında bulunmayan 
konularla ilgili çağrılar oluştur-
maktadır. Vatandaşların merak 

sonucu, şaka yapmak amacıyla 
ya da karşılaştıkları acil olmayan 
durumun acil durum kapsamına 
girdiği düşüncesiyle acil çağrı nu-
maralarını aradıkları anlaşılmak-
tadır. Bu gereksiz çağrılar gerçek 
acil durum aramalarına gecikme-
sine sebep verme riski taşımak-
tadırlar. Acil Çağrı Merkezlerine 

gelen gereksiz çağrı oranı oldukça 
yüksek.2018 yılı içerisinde  Konya 
112 Acil Sağlık Hizmetleri genel 
istatistiklerinde Konya’da toplam 
vaka sayısı 168 bin 730 olarak be-
lirlendi. Yine Konya’da hizmet ve-
ren ambulans helikopter ekipleri 
170 vaka ulaştı. Motorize ekibi ise 
724 vaka gitti. Kar Paletli ambu-

lans ise 506 vakaya ulaşarak ha-
yat kurtardı. 

KONYA 112 VAKALARA HIZLI 
ULAŞIMI İLE BAŞARISINI 

GÖSTERDİ
Konya Merkez ve 31 ilçede 

vatandaşların hayatlarını kur-
tarmak için çalışmalarını yürü-
ten 112 ekipleri vakalara ulaşma 
oranları ile başarıların söz ettirdi. 
112 ekiplerinin Konya içerisinde 
ilk 10 dakikada vakalara ulaşım 
sayısı yüzde 90.5 olarak belirlen-
di. Yine ilk 30 dakikada kırsal va-
kalara ulaşım oranı ise yüzde 93.5 
oldu. Konya 112 ekipleri 2018 
yılında toplamda 168 bin 730 va-
kaya gitti. Bu vakaların 131 bin 
917’si medikal, 15 bin 271 trafik 
kazası, 14 bin 543 diğer kazalar, 
diğer 6 bin 701 yangın ise 298 
olarak toplamda 168 bin 730 ola-
rak belirlendi.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beyşehir’de kar üzerinde doğa yürüyüşü

Beyşehir ilçesinde, doğaseverler 
kar üzerinde doğa yürüyüşü etkinli-
ği gerçekleştirdi. Beyşehir Belediye-
si evsahipliğinde Beyşehir Kültür ve 
Turizm Derneği tarafından düzenle-
nen 2018 yılının son doğa yürüyüşü 
etkinliği ilçeye bağlı Kurucuova Ma-
hallesi’nde gerçekleştirildi. 

Beyşehir’in simgesi olan Ana-
mas Dağı’nın eteklerinde İslibucak 
mevkisinde düzenlenen etkinliğe 
Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Toplu-
luğu, Selçuk Üniversitesi Beyşehir 
Doğa Yürüyüş Topluluğu ve Kara-
tay Üniversitesi Doğa Sporları Top-
luluğu’na mensup 47 doğasever 

katıldı.
Beyşehir Belediyesi Sosyal Et-

kinlikler Sorumlusu ve Kültür ve 
Turizm Derneği Başkanı Mustafa 
Büyükkafalı, doğaseverleri 2018 
yılının son etkinliğinde buluşturan 
Anamas Dağı Musalla İslibucak 
Doğa Yürüyüşü’nün zaman zaman 
kar yağışı altında gerçekleştiği-
ni vurgulayarak, “Katılımcılarımız 
bin 400 metreden bin 700 rakıma 
doğru karlı zemin üzerinde sedir or-
manlarının arasında 11 kilometrelik 
parkurda yürüyüşünü gerçekleştir-
di. Etkinliğimizde doğaseverlerimiz 
hem kendi sağlıkları için yürüdü, 

hem de kar eğlenceleriyle dolu ke-
yifli anlar yaşayarak bölgenin doğal 
güzelliklerini yakından görme imka-
nı buldu. 2018 yılının doğa yürüyü-
şü etkinliklerini bu son aktivitemizle 
tamamlamış olduk. Beyşehir Beledi-
ye Başkanımız Murat Özaltun Bey’e 
yıl içerisinde Belediye olarak sosyal 
etkinliklerimize verdiği destek ve 
katkılardan dolayı teşekkür ediyo-
ruz. Etkinliklerimiz 2019 yılında da 
durmadan devam edecek.” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun da, Beyşehir Kültür ve 
Turizm Derneği ile birlikte işbirliği 
içerisinde hareket ederek 2018 yı-

lında da çok sayıda sosyal ve kültü-
rel etkinliklere  imza attıklarını be-
lirterek, “İlçemizin tanıtılması, doğal 
güzelliklerimizin yakından görülme-
si amacıyla da gerçekleştirdiğimiz 
bu tür etkinliklere dönemimizde 
ayrı bir önem verdik. 2018 yılında 
bu kapsamda ilçemiz sınırları içeri-
sinde ve ilçe dışında toplam 53 doğa 
yürüyüşü etkinliği gerçekleştirmiş 
olduk. Bu anlamda derneğimize de 
katkılarından ötürü teşekkür ediyo-
rum. Doğa dostu herkesi ilçemizi bu 
tür etkinlikler vesilesiyle görmeye, 
yaşamaya çağırıyoruz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Tarım ve Orman 
Bakanı Sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli gördüğüm 
kadarıyla iyi niyetli ve 
çalışkan birisidir. Ta-
rım ve Ormanlarımızın 
şimdiki sorumlusu 
kendileri ve çalışmakta 
olduğu ekibidir. Tarım 
ülkemiz için vazge-
çilmez bir sektördür. 
Son yıllarda gençlerin 
tarım sektöründen kaçtığı da bir 
gerçektir. Durum böyle iken tarım-
dan kaçılan bir dönemde yapılan 
ufak tefek yanlışlıklar tarımda kalıcı 
yaralar açabilmektedir, bu durum 
iyi analiz edilmeli ve hataya yol 
açabilecek davranış ve kararlardan 
kaçınılmalıdır. Tarım zor ve meşak-
katli bir meslektir. Tarım ürünleri 
yetiştiriciliğinde olduğu gibi ürünle-
rin gıdaya dönüştürülmesi de aynı 
zorluktadır, Bu nedenle bu sektörler 
kalıcı örselenir ise ülke tarım ürün-
leri ve birçok gıdayı satın alır hale 
gelebilir. İyi niyetle ortaya konulan 
veya ülkenin ihtiyacı diye sunulan 
projeler ve kararlar bazı durumlarda 
ilerisi düşünülmeden veya eksiklik-
leri ile alınmaktadır. Burada birkaç 
örnek vermek istiyorum. 

1. Şeker Fabrikalarının özelleş-
tirilmesindeki beş yıl çalıştırma ve 
sonrasının ne olacağının belirsizliği; 
Ülkemiz Süt Endüstrisi Kurumuna 
bağlı bazı süt fabrikalarının satışın-
da aynı şeyi yaşamış olmasına rağ-
men yeterli ders alınmamış olacak 
ki şeker fabrikalarının satışında da 
aynı yanlışlık yapılmıştır. Satışlar 
Sayın Bakandan önce yapıldığını 
biliyorum, ancak devlette devamlılık 
esastır, bu nedenle yazdım.  Bu sa-
tışlarda beş yıllık süre bakımından 
problem yok görülmekte, ancak 
beş yıl sonrasında ne olacağı pan-
car ekicisinin kafasında soru işareti 
olarak durmaktadır. Satılan fabrika-
ların yapılış tarihleri, bölgeye eko-
nomik ve sosyal katkıları farklıdır. 
Her ürünün bir kullanım süresi var 
olduğu gerçeğinden hareket ile dü-
şünüldüğünde 20-30 yıllık fabrika 
ile 15-16 yıllık fabrikanın aynı 5 yıllık 
çalıştırma süresi konulması doğru 
değildir. Bu fabrikalar milli servet 
olduğuna göre ekonomik ömür-
lerini tamamlayacak şekilde satış 
sonrası çalıştırma süreleri konul-
ması doğru değil midir? Satışı iptal 
edilen şeker fabrikaları için yöre 
çiftçilerinin sevinci de herhalde bir 
şeyler anlatmaktadır. Şeker pancarı 
üreticisinin desteklenmesi ve mağ-
dur edilmemesi için gerekli tedbirler 
alınmalıdır. Ülkemiz şeker ihtiyacını 
karşılayacak üretim potansiyeline 
sahiptir, şeker ithal edilmemelidir.

2. Buğday ithalatı; Ülkemizde 
buğday hasadı Güneydoğu Anado-
lu Bölgesinde Mayıs ayında başla-
yıp Çukurova, İç Anadolu ve Kuzey 
kesimlerindeki illere doğru Eylül 
ayına kadar devam etmektedir. Ha-
sat dönemi içerisinde buğday itha-
latı ülkede farklı fiyatların oluşması-
na sebep olduğundan bölgeler arası 
fiyat dengesizlikleri görülmektedir. 
Bu yıl Temmuz ayında buğday it-
halatı yapıldığından Güneydoğu ve 
Çukurova bölgesinde 1100-1150 
TL/ton olan fiyat İç Anadolu bölge-
sinde 850-900 TL/Ton’a düşmüş-
tür. Bu durumdan etkilenen ekiciler, 
parçalı ve küçük arazilere sahip olan 

bölgelerde mecbur 
kalmadıkça buğday 
ekiminden kaçmaya 
başlamışlardır. Bu du-
rum giderek ülkemizi 
buğday ithal eder hale 
getirebilir. Bu günlerde 
dünya piyasalarında 
buğday 1150 TL/ton 
(Kaynak: Tagem), bu-
nun nakliye ve diğer 
giderleri ile 1300-1500 

Tl/ton maliyetle ülkemizde kulla-
nılabilmekte iken yurt dışına döviz 
vermek yerine ülkemizde buğday 
üreticisini desteklemek daha doğ-
ru olacaktır. İhtiyaca binaen ithal 
söz konusu olduğunda ki zaman 
zaman olabilir, ithal etme zamanı 
ülkemizde hasat dönemi dışında 
yapılmalıdır.  Temel gıda maddesi 
ekmeğin ham maddesi buğday eki-
mi sıkıntıya girmemesi için gerekli 
tedbirler alınmalıdır.

3. Kuru fasulye için gümrük 
vergisinin yeniden sıfırlanmasıdır. 
“Geçtiğimiz yıl 2 Aralık 2017 ta-
rihli Resmi Gazete kararı ile kuru 
fasulye ithalatında gümrük vergisi 
1 Haziran 2018 tarihine kadar sıfır-
lanmıştı. Son günlerde kuru fasul-
ye için gümrük vergisinin yeniden 
kaldırılmasına yönelik yapılan lobi 
çalışmaları olduğu haberlerde yer 
almaktadır. Bu kararlar ülkemizde 
“Çiftçilerimizi kuru fasulye ekimin-
den uzaklaştırır”. Kuru fasulye için 
uygulanan yüzde 19.3’lük gümrük 
vergisinin üreticiler açısından ko-
ruma kalkanı görevi görmektedir. 
Ülkemiz bakliyat üretimimiz iç ta-
lebi karşılayamadığından yıllardır 
bakliyat dış ticaretinde ithalatçı 
durumundayız. Kuru fasulye üre-
ticilerimizi korumak, daha fazla 
ekimini sağlamak, üretimini artır-
mak ve bakliyat ekicilerin daha da 
cesaretlendirmek gerekmektedir. 
Çiftçilerimizi kuru fasulye üretimin-
den uzaklaştıracak kararlardan, en 
azından tedirgin edici davranışlar-
dan kaçınılmalıdır. 

4. Çerezlik kabak çekirdeği; 
Geçen yıl bir kilosu 13-15 TL olan 
kabak çekirdeğinin satış fiyatı bu 
yıl yedi ile 9.5 TL arasında satıl-
mıştır. Devlet desteklemelerinden 
faydalandırılmayan çekirdek kabak 
üretimi destekleme kapsamına 
alınmalıdır. Ayrıca %92-95 arasın-
da değişen meyvesi tarlada bırakıl-
maktadır. Yem açığı olan ülkemizde 
kabağın bu önemli kısmı hayvan 
yemi olarak değerlendirilmelidir. 
Kabak yetiştiricilik yönünden bazı 
ürünlere göre daha az su ve daha az 
işçilik istediği için önemli bir müna-
vebe bitkisi olduğundan bölgemiz 
için ayrı bir yeri vardır. Bu nedenle 
fiyat dalgalanmalarına karşı üretici 
korunmalı ve çerezlik kullanımı dı-
şında kabak için yeni kullanım alan-
ları açılmalıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığının 
alacağı her olumlu karar çiftçinin 
yüzünü güldüreceği gibi en ufak 
yanlış veya eksik kararı da üretimin 
azalması yanında üreticinin tarım 
kesiminden kaçışını hızlandıracak-
tır. Ümit ederim ki doğru kararlar 
alını ve özellikle genç nüfusun tarım 
kesiminden kaçışı durdurulur.

 TARIMDA YAPILMASI GEREKENLER

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

Bugünün tur rehberleri, geleceğin rehberleriyle buluştu
Protokol rehberi unvanıyla tanı-

dığımız şehrin kültür elçisi Profes-
yonel Turist Rehberi İbrahim May-
da, Konya’da ikamet eden uzman 
turist rehberlerini, turist rehberliği 
bölümünde okuyan öğrenciler ile 
panelde bir araya getirdi. Konya 
Dedeman Otel’in sponsorluğunda 
gerçekleşen panele katılan uzman 
turist rehberleri tecrübelerini ve 
mesleğin ders kitaplarında yazma-
yan inceliklerini öğrencilere anlat-
tılar. Profesyonel turist rehberleri, 
Celalettin Deveci, Tuğba Kabakcı, 
Mehmet Dönmez ve İbrahim May-
da’nın hoş sohbetiyle renklenen pa-
nelde Konya’da turizmin daha nite-
likli olması adına çözüm önerileri de 
masaya yatırıldı. Öğrencilerin soru-
larına içtenlikle cevap veren rehber-
ler uygulamalı eğitimin meslekteki 
ehemmiyetine dikkat çekti. Panelde 
bir selamlama konuşması yapan 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Turist Rehberliği Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Abdurrahman Dinç; “Bu-
rada geleceğin rehberlerinin, önle-
rindeki rol model rehberleri şevkle 
dinliyor olması benim için mutluluk 
verici. Rehber İbrahim Mayda hoca-

mız kendisi bir ekol. Böylesine an-
lamlı bir organizasyonda rehberleri 
ve öğrencileri bir araya getirdiği için 
müteşekkirim” dedi.

Akın Dil Konya Genel Müdürü 
Ramazan Yılmaz da yaptığı selam-
lama konuşmasında; “Rehberlik be-

nim hep gıpta ile baktığım bir mes-
lektir. Ülkemizi tanıtarak hem çok 
önemli bir görevi yerine getiriyor 
hem de sürekli yeni yerler keşfede-
rek gezebiliyorsunuz” dedi.

Paneli organize eden Rehber 
İbrahim Mayda da yaptığı konuş-

mada; “Burada ilk olarak, otelin ka-
pılarını siz rehber adaylarına açarak 
rehberlik mesleğinin yanında duran 
Dedeman Konya Oteli Genel Mü-
dürü Hasan Fahri Bozkurt’a sevgi 
ve selamlarımı iletiyorum, şehrimi-
zin Hasan bey gibi duyarlılık sahibi, 

kaliteli turizmcilere ihtiyacı var “ 
dedi.

Panel, Master Kariyer Merkezi, 
Akın Dil Eğitim Kurumu ve Van 
kahvaltı Sarayı’nın katılımcılara 
çekilişle dağıttığı hediyelerle sona 
erdi.  n HABER MERKEZİ
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A Milli Takım’a 
2018 yaramadı

Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde A Milli 
Futbol Takımı, bu yıl aldığı başarısız sonuçlarla dikkat 
çekti. Ay-yıldızlılar, 2018’de çıktığı 11 maçta sadece 3 
galibiyet alabildi. Mililer, bu yıl yüzde 27.27 galibiyet 
oranıyla oynadı. Bu yıl aldığı başarısız sonuçlarla gün-
demden düşmeyen A Milli Takım, 2018 yılını kötü bir 
başarı grafiğiyle tamamladı. 2018’de Rusya’da düzen-
lenen Dünya Kupası’na katılamayan ay-yıldızılar, Teknik 
Direktör Mircea Lucescu yönetiminde adeta kazanmayı 
unutup beraberliğe abone oldu. 2018 yılında 7’si dostluk 
maçı olmak üzere 11 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu 
maçların sadece 3’ünden galibiyet çıkarırken, 3 maçta da 
sahadan mağlup ayrıldı. Milli Takım, 5 mücadeleden ise 
beraberlik çıkardı. UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda Rus-
ya ve İsveç ile mücadele eden A Milli Takım, grubunda 
çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Grubu 3 puanla 
son sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, B Ligi’nden küme 
düştü. A Milli Takım, 2018 yılında çıktığı 11 karşılaşmada 
yüzde 27.27’lik galibiyet oranına ulaşabildi.  n İHA

Antalya’da Boffin 
kaleyi bırakmadı

Antalyaspor’da, ligin ilk yarısında forma giyen 24 fut-
bolcudan en fazla süre alanı kaleci Boffin, en azı ise 15 
yaşındaki Fehmi Koç oldu. Kırmızı-beyazlılarda 6 futbol-
cu da kadroda yer almalarına rağmen 1 dakika bile şans 
bulamadı. Spor Toto Süper Lig’in ilk devresinin sona 
ermesinin ardından Antalyasporlu futbolcuların oynama 
istatistikleri belli oldu. Kırmızı-beyazlı takımda kaleci 
Ruud Boffin, maçların tamamında yeşil zeminde yer alan 
tek futbolcu olurken, en az oynayan isim ise Fenerbahçe 
karşılaşmasının son dakikasında oyuna girerek Türk fut-
bol tarihinin en genç oyuncusu olarak tarihe geçen Fehmi 
Koç oldu.  n İHA

Başakşehir’in kamp 
programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, 
sezonun ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Çarşamba günü 
başlayacak. Başakşehir Futbol Kulübünün internet site-
sinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertliler, ikinci 
yarı hazırlıkları için 2 Ocak’ta İstanbul’daki tesislerinde 
toplanacak. İstanbul’daki çalışmaların ardından 5 Ocak 
Cumartesi günü Antalya’ya gidecek Medipol Başakşehir, 
15 Ocak Salı gününe kadar burada kamp yapacak. Turun-
cu-lacivertli takım, Antalya kampında iki de hazırlık maçı 
oynayacak. 9 Ocak Çarşamba günü Arnavutluk temsilci-
si Kukesi ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, 11 Ocak 
Cuma günü ise Hollanda’nın ADO Den Haag ekibine karşı 
mücadele verecek.  n AA

Malatyaspor’da Boutaib Mısır’a, Sadık Fenerbahçe’ye
Evkur Yeni Malatyaspor’un Fas’lı forvet oyuncusu Khalid Boutaib’e, 

Mısır ekibi Zamalek’in talip oldu. Sadık Çiftpınar transferinde ise Fener-
bahçe ile 1 milyon Euro ve Aatif takası gündemde. 

Spor Toto Süper Lig’de devre arasına girilirken transferin hızlı ta-
kımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, 2 futbolcusuna gelen teklifleri de-
ğerlendirmeye aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Sadık Çiftpınar’ı isteme-
sinin ardından Mısır ligi takımı Zamalek’in de Khalid Boutaib’e teklifte 
bulunduğu ve transferin bitmesinin an meselesi olduğu ifade edildi. 

Teknik Direktör Erol Bulut’un verdiği rapor doğrultusunda yönetim 
transfer görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da oyunculara gelen 
teklifler değerlendirmeye alınıyor. Sadık’tan sonra teklif alan diğer 
oyuncu Khalid Boutaib’in Mısır Premier League ekini Zamalek’e git-
me ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Mısır ekibinin, Malatyaspor’a 
Boutaib’in transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ileri 
sürüldü. 

SADIK İÇİN TAKAS ARTI PARA FORMÜLÜ MASADA 
Takımın savunmasında görev yapan Sadık Çiftpınar’a Fenerbahçe 

ve Beşiktaş’ın sunduğu teklifleri değerlendiren Malatya yönetiminin Fe-
nerbahçe ile el sıkışmaya yakın olduğu ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin 
1 milyon Euro + takas teklifine evet dediği iddia edilen Malatyaspor’un, 
Fenerbahçe’den Aatif’ı istediği ifade ediliyor. 
n İHA

Diagne: Şampiyonluk yolunda Başakşehir’i zorlayabiliriz
Kasımpaşa’nın Senegalli milli 

futbolcusu Mbaye Diagne, Spor Toto 
Süper Lig’de şampiyonluk yarışında 
lider Medipol Başakşehir’i zorlayabi-
leceklerini ifade etti.

Süper Lig’in ilk yarısında 20 kez 
fileleri havalandırarak gol krallığı 
yarışında açık ara zirvede yer alan 
Diagne, Sporlig dergisinin aralık ayı 
sayısına açıklamalarda bulundu.

Lacivert-beyazlı takımın ligin 
17 haftalık periyodunu 29 puan ve 
averajla 4. sırada tamamlamasın-
da önemli rol oynayan 27 yaşındaki 
oyuncu, “Takım olarak öncelikli he-
defimiz Avrupa kupalarına katılmak. 
Tabii bu arada şampiyon olabilirsek 
çok iyi olur. Bu durum bizi daha çok 
mutlu eder.” ifadelerini kullandı.

Ligde 35 puanla liderlik koltu-
ğunda oturan Medipol Başakşehir’in 
performansını çok iyi bulduğunu dile 

getiren Diagne, “Oynadıkları futbolu 
çok beğeniyorum. Tabii ki bir takım 
her maçı kazanacak, diye bir şey 
yok. Onlar da puan kaybedecekler. 
Şampiyonluk yolunda Medipol Ba-
şakşehir’i zorlayabiliriz. Hemen ar-
kalarındayız. Şu anda ligin en form-
da takımları Medipol Başakşehir ve 
Kasımpaşa.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Kariyerini Kasımpaşa’da sürdür-
düğü için çok mutlu olduğunu ifade 
eden Mbaye Diagne, “Her şey çok iyi 
gidiyor. Böyle devam edip, hem gol 
kralı hem de ligin en iyi forveti olmak 
istiyorum. Bunu gerçekleştireceğime 
inanıyorum. Hedefim 30 gol atmak. 
Sürekli oynarsam bu sayıya ulaşa-
cağımı düşünüyorum.” görüşlerini 
aktardı.

Diagne, geçen sezon Galatasa-
ray formasıyla 29 kez fileleri havalan-

dırarak Türkiye’de bir sezonda en faz-
la gol atan yabancı oyuncu unvanını 
alan Bafetimbi Gomis’i bu alanda ge-
ride bırakacağına inandığını kaydetti.

Süper Lig’de bu sezon uygulan-
maya başlanan Video Yardımcı Ha-
kem (VAR) sistemi hakkında da gö-
rüşlerini aktaran Senegalli santrfor, 
şunları kaydetti:

“Oyunun durmasını hiç sev-
mem. Oyun akışını kaybediyor. Aynı 
zamanda çok fazla kullanılıyor. Bir 
gol veriliyor. Ardından gol olup olma-
dığına bakılıyor. Gol veriliyor, sonra 
iptal ediliyor. Bir el veriliyor ama 
topun ele çarpması çok önemli bir 
pozisyon olmuyor. Bu sefer hakem 
çok bekleme olduğu için mecburiyet-
ten eli veriyor. Daha doğrusu vermek 
mecburiyetinde kalıyor. Ya da vermi-
yor. Açıkçası hiç sevmiyorum.”
n AA

Umduğunu bulamadı!
Beşiktaş Futbol Takımı, 2018 yılında mücadele verdiği kulvarlarda beklentilerin altında kaldı. Siyah-beyazlı ekip, son lig şampiyonu 
unvanı ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başarısıyla 2017 yılını kapatırken, 2018 yılında ise müzesine kupa götüremedi

Beşiktaş, 2018 yılı içinde çıktığı Süper 
Lig müsabakalarında istenilen sonuçların 
uzağında kaldı. Siyah-beyazlı ekip, yılın 
ilk yarısında 2017-2018 sezonu ikinci dev-
re müsabakalarını oynadı. 17 maçta 13 
galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan 
Beşiktaş, bu sezonu 71. puanla 4. sırada 
tamamladı. Yılın ikinci yarısında ise 2018-
2019 sezonu ilk devre müsabakalarına 
çıkan Beşiktaş, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 
5 yenilgi ile 26 puan toplayıp, araya 7. sı-
rada girdi. 2018 yılında toplam 34 lig mü-
sabakasına çıkan siyah-beyazlı ekip, 20 
galibiyet, 7’şer beraberlik ve yenilgi aldı. 
Beşiktaş yıl içinde 68 gol atıp, kalesinde 
37 gol gördü.

KUPA MACERASI OLAYLI BİTTİ
Beşiktaş için 2018 yılı, Ziraat Türkiye 

Kupası’nda hayal kırıklığına sahne oldu. 
Kupanın 2017-2018 sezonu döneminde 
siyah-beyazlı ekip 5 karşılaşma oynarken, 
2 galibiyet, biri hükmen olmak üzere 2 ye-

nilgi ve 1 beraberlik elde etti. Beşiktaş’ın 
2018 yılı içindeki kupa serüveni, tarihi bir 
kararla sona erdi. Siyah-beyazlı takım, ku-
pada geride kalan sezonun yarı finalinde 
Fenerbahçe ile eşleşti. Vodafone Park’ta 
oynanan ilk maçta ezeli rakibi ile 2-2 bera-
bere kalan Beşiktaş, Kadıköy’de oynanan 
rövanş maçındaki saha olayları nedeniyle 
müsabakayı bıraktı. Derbinin ikinci ya-
rısında tribünden atılan yabancı madde 
başına isabet eden Beşiktaş Teknik Direk-
törü Şenol Güneş, yaralandı ve hastaneye 
kaldırıldı. Yaşanan olayların ardından so-
yunma odasına giden siyah-beyazlılar, 
maça devam etmeme kararı aldı. Türkiye 
Futbol Federasyonu (TFF), maçın kaldığı 
yerden tekrar edilmesi yönünde karar alır-
ken, buna tepki gösteren Beşiktaş Kulübü, 
müsabakaya çıkılmayacağını duyurdu. 
Siyah-beyazlılar, TFF tarafından 3-0 hük-
men mağlup ilan edilip, kupanın 2018-
2019 sezonu maçlarına da alınmadı.

AVRUPA’DA İŞLER TERS GİTTİ
Beşiktaş’ın 2018 yılı Avrupa kupaları 

performansı, taraftarı memnun etmedi. 
Siyah-beyazlılar, 2018 yılı içinde 2’si 
UEFA Şampiyonlar Ligi, 12’si UEFA Av-
rupa Ligi olmak üzere 14 maçta boy gös-
terdi. Siyah-beyazlı ekip bu maçlarda 6 
galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alırken, 
attığı 23 gole karşılık, kalesinde 14 gol 
gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan 
2017 yılında namağlup çıkarak önemli 
bir başarıya imza atan siyah-beyazlı ta-
kım, 2018 yılında Avrupa arenasına yine 
bu kulvarda başladı. Yılın ilk uluslararası 
müsabakalarını UEFA Şampiyonlar Ligi 
son 16 turunda Bayern Münih ile oynayan 
Beşiktaş, iki maçta da rakibine yenilerek 
turnuvaya veda etti. Siyah-beyazlıların yıl 
içindeki yeni Avrupa macerası, UEFA Av-
rupa Ligi 2. ön eleme turundan itibaren 
başladı. Kupanın bu etabında Faroe Ada-
ları temsilcisi B36 Torshavn ile eşleşen si-

yah-beyazlılar, rakibini ilk maçta 6-0 mağ-
lup ederek, Avrupa kupalarındaki en farklı 
galibiyetini aldı. Kupanın üçüncü turunda 
Avusturya temsilcisi Lask Linz’i zorlanarak 
da olsa elemeyi başaran Beşiktaş, play-
off turunda da Sırbistan ekibi Partizan’ı saf 
dışı bıraktı ve grup aşamasında mücade-
le etmeye hak kazandı. Genk, Malmö ve 
Sarpsborg ekipleriyle yer aldığı I Grubu’nu 
3. sıradada tamamlayan siyah-beyazlılar, 
elenerek Avrupa defterini kapattı.

EN PAHALI TRANSFERE İMZA ATTI
Beşiktaş, 2018 yılında ülke tarihinin 

en yüksek bedelli oyuncu satışını gerçek-
leştirdi. Siyah-beyazlı ekip, ocak ayının 
ilk günlerinde Cenk Tosun’u İngiltere Pre-
mier Lig ekiplerinden Everton’a 22 milyon 
avro bedelle sattığını duyurdu. Bu rakam, 
Türkiye’den yurt dışına satışta bir oyun-
cudan elde edilen en yüksek gelir olarak 
tarihe geçti.
n AA



151 OCAK 2019SPOR 2

Selçuklu Basket 
zoru başardı

Türkiye Basketbol Ligi 12.hafta maçında lig lideri 
olan ve 11 maçın tamamını kazanan Karesi Spor’u mağ-
lup eden Selçuklu Basketbol Takımı’nda moraller yerin-
de. Maddi olarak zor günler geçirmesine rağmen, önemli 
bir mücadele örneği ortaya koyan mavi beyazlı takımın 
oyuncuları maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Konya 
ekibi, oyunculara ücretlerinin ödenmesi halinde daha bü-
yük başarılar elde edilebileceğini ortaya koydu. Selçuklu 
Basket oyuncularından Murat Kozan maçın ardından 
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gençlik, 
onuru ve zaferi paradan çok seviyor” ifadelerine yer verdi 
ve karakterli bir oyun oynadıklarını belirtmiş oldu.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu, Hokey Süper 
Ligi’ni 5.sırada tamamladı

Selçuklu Belediyespor Kulübü Hokey Takımı, bu se-
zon mücadele ettiği Erkekler Salon Süper Ligi 2018-2019 
sezonunu 5.sırada tamamladı. Selçuklu Belediyespor 
Kulübü altyapısından yetişen sporcuların ağırlıklı oldu-
ğu bir kadroyla mücadele eden Mavi-Beyazlılar, sezonu 
başarı bir şekilde tamamladı. Geçtiğimiz hafta Alanya’da 
düzenlenen 2.etap maçlarında 9 karşılaşmaya çıkan 
temsilcimiz, bu maçlardan 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 
1 beraberlik aldı. Mavi-Beyazlılar, Kahramanmaraş, Sa-
karya, Zonguldak, Bolu Belediyesi ve Nizip Belediye’yi 
mağlup etmeyi başarırken, Gaziantep Polisgücü, Nizip 
G.S.K ve Amasya takımlarına ise mağlup olmaktan kur-
tulamadı. Temsilcimiz 2.Etap maçlarındaki tek beraberli-
ğini ise Osmaniye’ye ile 4-4 berabere kalarak aldı. Sezon 
boyunca oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 
2 beraberlik elde eden Selçuklu Belediyespor, ligi 18 maç 
sonunda topladığı 29 puanla 5.sırada tamamladı. Hokey 
Açık Alan Süper Ligi’nde de Konya’yı temsil edecek olan 
Selçuklu Belediyespor, mart ayında düzenlenecek olan 
1.Etap karşılaşmaları için hazırlıklarına başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Ereğli’de galibiyet 
sevinci yaşanıyor

Konya Süper Amatör Küme’de ilk yarının son maçın-
da deplasmanda lider Gölyazı Belediyespor’u 2-1 yenen 
ve puan farkını 1’e indiren Ereğlispor’da alınan galibiye-
tin sevinci yaşanıyor. Öte yandan ligin ikinci yarısında 
galibiyet serisi yakalayarak yeniden Bölgesel Amatör Li-
gi’ne yükselmek isteyen yeşil beyazlılarda Kulüp Başkanı 
Bilgin Kamış ve Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
ilçeye ziyarete gelen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’a 
Ereğlispor atkısı hediye etti. Vali Toprak ise Ereğlispor’a 
şampiyonluk yolunda başarı dileğinde bulundu.
n SPOR SERVİSİ

Bayramoğlu: Beraberliğe üzüleceğimiz maçı kaybettik
Konya Süper Amatör Küme’de ligin 

ilk yarısı tamamlandı. İlk yarıyı Selçuks-
por karşısında 2-0 mağlubiyetle tamam-
layan Meram Kara Kartallar’da teknik 
direktörü Faysal Bayramoğlu maçı de-
ğerlendirdi.

Meram Kara Kartallar teknik direktö-
rü Faysal Bayramoğlu, Selçukspor karşı-
sında alınan mağlubiyeti değerlendirdi. 
Bayramoğlu Selçukspor karşısında alınan 
mağlubiyetle ilgili, “Tamamen kendi eli-
mizle verdiğimiz bir maç oldu. Futbolun 
yazılı olmayan ama herkesin bildiği ‘ata-
mayana atarlar’ kuralı vardır. Bu kural bu 
maçta bizim için geçerli oldu. Selçukspor 
karşısında tempolu başladık ve defans 
arkasına attığımız toplarda buluşmayı 
başardık ancak sonuca ulaştıramadık. İlk 
yarıda beş pozisyonumuzu sonuca ulaş-
tıramadık. Özellikle bir pozisyonumuzda 
kaleciyi geçmemize rağmen Gökhan’ın 
iyi niyetiyle takım arkadaşına topu atması 

maçın kırılma anlarından bir tanesiydi. 
Maçın ikinci yarısı da ilk yarıdan farksız 
olmadı. İkinci yarıda da rakip defansın ar-
kasına iyi sızdık ancak son vuruşlarımızda 
topu kaleyle buluşturamadık. Toplarımız 
ya direkten döndü ya da dışarı çıktı. Rakip 
Selçukspor yan toptan boşta kalan topu 
kaleye göndererek öne geçti. Biz de daha 
sonra daha ofansif oynamaya başladık 
hamleler yaptık ancak bu kez de biz açık 
vermeye başladık. Saha içinde isten-
meyen olayların yaşanması sonucu iki 
takımda eksik kaldı tabi eksik kalmanın 
bizim için dezavantajı defans oyuncumu-
zun oyundan atılması ve gole ihtiyacımız 
olmasıydı. Defansta verdiğimiz açıklarla 
bir gol daha yedik ve mücadeleyi 2-0 
kaybettik. Rakibi mücadelesinden dolayı 
tebrik ediyorum ancak beraberliğe üzü-
leceğimiz maçı kaybetmek bizi daha çok 
üzdü.” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Konya Engelliler Gücü haftayı beraberlikle tamamladı
Ampute Futbol 1. Ligi 6. hafta maçında temsilcimiz Kon-

ya Engelliler Gücü zorlu rakibi İstanbul temsilcisi Esenyurt 
Engelliler Futbol Takımını ağırladı.

Selçuklu Belediye Stadı sentetik sahada oynanan maça 
etkili başlayan yeşil beyazlı takım Kaptan Richard Ekwam’ın 
ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1 – 0 önde tamamladı. İkin-
ci yarıda da güzel oyununu sürdüren Kaptan Richard Ekwam 
uzaktan attığı şık golle skoru 2 – 0’ a taşıdı.  Bu gole anında 
cevap veren rakip takım yine maçın son dakikasında yapılan 
bireysel hata sonucu attığı golle maç 2 – 2 berabere tamam-
landı. Güçlü rakibi karşısında 2 – 0 öne geçmesine rağmen 
maçı berabere tamamlayan yeşil beyazlılarda 1 puan üzün-
tüyle karşılandı. Alınan 1 puanın ardından Konya ekibi Ampu-
te 1. Ligde namağlup olarak ilk sıradaki yerini korudu.

SOYDABİRCAN: KAZANMAMIZ GEREKEN MAÇTI
Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Başkanı İzzet Soyda-

bircan maçın ardından yaptığı açıklamada 2 – 0 öne geçtikleri 
ve kazanmaları gereken maçtan beraberlikle ayrıldıkları için 
üzgün olduklarını söyledi. Alınan beraberliğe rağmen ligde 
namağlup olarak 1. sıradaki yerlerini koruduklarının altını 
çizen Soydabircan, önümüzdeki 3 maçı da kazanarak ilk dev-
reyi 1. sırada bitirmek istediklerini kaydetti.
n SPOR SERVİSİ

Hokeyde yükselen 
değer: Türkiye

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan 2018 yılını hokey açısından değerlendirirken, 
2019 yılı için ümitli konuştu. 2018 Yılında hokey sporundaki başarı grafiğinin daha da yükseldiğini 

belirten Karakan, “Hokeyde Avrupa’nın yükselen değeri olmaya devam ediyoruz” dedi

2018’de Milli takımlarımızın çok 
sayıda kupa aldığını belirten Türkiye 
Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Ka-
rakan, “Bulgaristan’da düzenlenen U15 
Kız-Erkek Açık Alan Hokeyi Avrupa Şam-
piyonasında elde etmiş olduğumuz çifte 
şampiyonluğun yanı sıra ev sahipliğimiz-
de düzenlenen U18 Kız-Erkek Açık Alan 
Avrupa Şampiyonası C3’te U18 Erkekle-
rimizin 2. olarak ülkemizin klasmanını 
yükseltmesi ve A Milli Kadın Takımımızın 
Slovenya’da düzenlenen Avrupa Şam-
piyonası C3’te yaşadığı şampiyonluk 
ülkemizi onurlandırdı. Milli sporcula-
rımızla yaşadığımız bu mutlu tablolara 
ek olarak, düzenlediğimiz uluslararası 
organizasyonlardan tam not almamız ne-
ticesinde ülkemize 2019 yılında yeni ev 
sahiplikleri kazandırmak bizleri oldukça 
mutlu etti. U21 Kadınlar Açık Alan Avrupa 
Şampiyonası’nın yanı sıra, Açık Alan Av-
rupa Kulüpler Şampiyonasının ev sahip-
liğimizde yapılacak olması daha önceki 
uluslararası organizasyonlarımızdan al-
nımızın akıyla çıktığımızın bir göstergesi 
oldu” şeklinde konuştu. 

“GENÇLERİ HOKEY 
SPORUYLA BULUŞTURDUK” 

Gençleri hokey sporu ile buluştur-
duklarını belirten Karakan, “2018 yılında 
açtığımız hakem ve antrenör kurslarıyla 
paydaşlarımızı arttırırken sezon içerisinde 
gerçekleştirdiğimiz eğitim-gelişim semi-
nerleriyle hakem ve antrenörlerimizin ge-
lişimlerini devam ettiriyoruz. 2018 yılının 
bizim açımızdan oldukça sevindirici bir 
gelişmesi ise daha önce hokey oynama-
mış gençlerimizi, Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğımızca desteklenen ve tarafımızca hayata 
geçirilen bir proje ile hokeyle tanıştırmak 
oldu. ‘Hokey Yıldızlarını Keşfediyor’ pro-
jemizle görevlendirdiğimiz milli takım 
antrenörlerimiz illerdeki okullarla iş birliği 
yaparak,binlerce çocuğun hokeyle tanış-
masına vesile oldu. İnanıyorum ki geliştir-
diğimiz bu proje ile Türkiye’de hokey; bir 
kabuk değişimine girecek ve daha büyük 
bir gelişim kaydedecektir. Sistematik bir 
şekilde büyümeye devam eden Türk ho-
keyi inanıyorum ki başarı basamaklarını 
bundan böyle daha da hızla tırmanacaktır” 
ifadelerini kullandı. 

“TESİSLEŞMEYE ÖNEM VERİYORUZ” 
Hokey sporunu yurt genelinde yay-

gınlaştırmak için altyapı çalışmalarına da 
ağırlık verdiklerini vurgulayan Başkan Ka-
rakan, “Gaziantep’teki olimpik düzey hokey 
sahamız tamamlanırken, Alanya olimpik 
düzey hokey sahamızın ihalesi yapılmış 
ve tamamlanma noktasına gelmiştir. 2018 
yılı tesisleşme açısından da başarılı bir yıl 
olmuştur.Tesisleşme konusunda bütçeler 
çerçevesinde yatırımlara devam edeceğiz” 
ifadelerine yer verdi. 

“HOKEYİ TÜM ÜLKEYE YAYACAĞIZ” 
2019 yılında da Hokey Milli Takımların-

dan önemli başarı beklediklerini açıklayan 
Başkan Karakan, “Avrupa’nın en iyi 8 takımı 
arasında yer alan U21 Kadın ve U21 Erkek 
Milli Takımlarımız, 2019 yılının ilk ayların-
da katılacakları Avrupa şampiyonalarında, 
ülkemize yaraşır bir sonuç almak için müca-
dele edecekler. Tüm sporcularımıza ve tek-
nik ekibimize dair inancım tam. Ay-Yıldızlı 
formamızı terletecek tüm kardeşlerimize 
şimdiden muvaffakiyetler diliyorum. 2019 
yılında hazırlanan faaliyet programımızı tam 
manasıyla uygulayıp, destekleyici projeleri-

mizle Hokey sporunu ülkemizin tamamına 
yaymaya çalışacağız” dedi. 
“SPONSOR ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR” 

Sponsor arayışlarının devam ettiğini 
ifade eden Başkan Karakan, “İlk ve Orta 
Öğretim okullarımızda Hokeyin yaygınlaş-
ması birinci önceliğimiz olacak. Artık dün-
yada söz sahibi olan Türk Hokeyi için 2019 
yılında sponsor arayışımız devam edecek. 
Ülkemizin yüz akı, belkide en önemli glo-
bal markası Türk Hava Yolları’nın, İrlanda 
Hokey Milli Takımına sponsor olmasından 
gurur duyarken, Avrupa’nın en iyi sekiz ül-
kesi arasında yer alan genç Millilerimize 
de sponsor olması bizi ayrıca gururlandırır 
ve motive ederdi. Ancak daha önce yapmış 
olduğumuz görüşmelerde netice alama-
dık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın her daim vurguladığı yerli 
ve milli değerlere sahip çıkın çağrısı ve 
uyarısının tersine, yerli ve milli markamız 
THY’nin Türk Milli Hokey Takımına da azda 
olsa destek olmasını, o güzel logosunu, Ay 
Yıldızlı bayrağımızın yanında Milli Takım 
formalarımızda şerefle terletmek istiyoruz” 
diye konuştu. n İHA



Süper Lig’in en iyisi Aykut Kocaman

2018 yılı geride kalırken Süper Lig’in 
muhasebesi yapılmaya devam ediliyor. 
2018 yılı teknik direktör incelemesinde 
Süper Lig’de en çok puan toplayan ve 
gol ortalaması yakalayan teknik direktör 
Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut 
Kocaman oldu.  Süper Lig’de görev yapan 
teknik adamlar içinde 2018 yılında en iyi 
puan ortalamasına sahip hoca Aykut Ko-
caman oldu. Süper Lig’de ilk yarının sona 
ermesinin ardından 2018 yılında Süper 
Lig’de görev yapan hocaların performansı 
da netleşti. 1 yıllık dönemde toplam 22 
maça çıkan Aykut Kocaman 2,14’lük puan 
ortlamasıyla zirvede yer aldı. 2018 yılında 
puan ortlaması en yüksek 5 teknik adam-
dan Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah 

Avcı ve Şenol Güneş toplam 34 maça, 
Aykut Kocaman ise 22 maça çıktı.

1 yıllık dönemde maç başına Aykut 
Kocaman 2,14 puan, Abdullah Avcı 2,09 
puan, Fatih Terim 2,03 puan, Şenol Gü-
neş 1,97 puan , Erol Bulut ise 1,47 puan 
topladı. Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Fe-
nerbahçe ve Konyaspor toplam 22 maçlık 
dilimde maç başına 2,3’lük gol ortalaması 
yakalayarak bu alanda da zirvede yer aldı.

Savunma ağırlıklı futbol oynatıyor 
eleştirilerine hedef olan Aykut Kocaman 
gol alanındaki istatistiklerde de rakiple-
rine fark attı. Maç başına 2.3 gol atma 
başarısı yakalayan Aykut Kocaman Fatih 
Terim ve Şenol Güneş’e fark attı. 
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Kartal seyirci ortalamasında 6. sırada
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 

Konyaspor, sezonun ilk yarısında 17 bin 329 
seyirci ortalaması ile bu alanda 6. Sırada yer 
aldı

Passolig verilerine göre Süper Lig’in 17 
haftasındaki 153 maçı 2,1 milyon kişi statlar-
dan izledi. Ligdeki seyirci ortalaması da 14 
bine yaklaştı.

Geçen sezonun ilk 17 haftasında 12 bin 
638 olan ligin seyirci ortalaması, bu sezon 
yüzde 10 artışla 13 bin 884’e yükseldi. 2017-
2018 futbol sezonunun ilk yarısında 1,9 mil-
yon sporsever lig maçlarını statlarda izlerken, 
2018-2019’da statlardaki seyirci sayısı 2,1 
milyona ulaştı.

KONYASPOR 6. SIRADA
Temsilcimiz Atiker Konyaspor ise genel 

ortalamasını korudu. İlk yarıda evinde oynadı-
ğı maçlarda 17 bin 329 seyirci ortalaması ya-
kalayan Anadolu Kartalı bu alanda kendine 6. 

Sırada yer buldu. Konyaspor, Fenerbahçe’nin 
35 bin 806 ortalama ile zirvede yer aldığı 
tabloda, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra 
Trabzonspor ve Bursaspor’a geçildi. 

Konyaspor’un en yakın rakibi 11 bin 603 
seyirci ortalaması ile Antalyaspor.

FENERBAHÇE VE 
ERZURUMSPOR DİKKAT ÇEKTİ

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında tarihi-
nin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe’nin 
seyirci ortalamasında lig lideri olması ilginç 
bir istatistik olarak dikkat çekiyor. Geçen se-
zon şampiyonluk mücadelesi ve sarı lacivert-
liler 12 bin seyirci ortalamasında kalmıştı.

Süper Lig’in bir diğer ilginç istatistiğe sa-
hip takımı ise Erzurumspor. Uzun yıllar sonra 
Süper Lig’de mücadele eden Erzurum ekibi 
10 bin 603 ortalama ile listeye üst sıralardan 
giriş yaptı. 
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 17 10 5 2 22 8 14 35
2.TRABZONSPOR 17 8 5 4 32 22 10 29
3.EY MALATYASPOR 17 8 5 4 26 16 10 29
4.KASIMPAŞA 17 9 2 6 37 28 9 29
5.GALATASARAY 17 8 5 4 30 21 9 29
6.ANTALYASPOR 17 8 3 6 19 21 -2 27
7.BEŞİKTAŞ 17 7 5 5 28 23 5 26
8.ATİKER KONYASPOR 17 6 7 4 23 20 3 25
9.DG SİVASSPOR 17 6 6 5 24 23 1 24
10.GÖZTEPE 17 7 1 9 18 19 -1 22
11.BURSASPOR 17 4 9 4 17 17 0 21
12.ANKARAGÜCÜ 17 6 2 9 17 26 -9 20
13.KAYSERİSPOR 17 5 4 8 15 25 -10 19
14.A. ALANYASPOR 17 5 3 9 13 22 -9 18
15.AKHİSARSPOR 17 4 5 8 19 26 -7 17
16.ERZURUMSPOR 17 3 7 7 16 22 -6 16
17.FENERBAHÇE 17 3 7 7 16 24 -8 16
18.Ç. RİZESPOR 17 1 9 7 19 28 -9 12

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

RPS

Hleb kendine 
yeni kulüp arıyor

Bir dönem Atiker Konyaspor forması giyen dünyaca 
ünlü isim Aleksandr Hleb 37 yaşında olmasına rağmen 
futbola devam etmeye kararlı. Son olarak Bate Borisov 
forması giyen tecrübeli oyuncu ile takımı sözleşme yeni-
lememe kararı almıştı. 

Bu kararın ardından açıklamalarda bulunan Hleb, 
“BATE Borisov ile sözleşmem sona erdi. Hala futbol 
oynayacak güce sahibim. Kulüp arıyorum.” İfadelerini 
kullandı. 

2013-2014 sezonunun devre arasında Konyaspor’a 
transfer olan Hleb ortaya koyduğu futbol ile Anadolu Kar-
talı’nın o sezon ligde kalmasına büyük katkı sağlamıştı. 
Ertesi sezon sözleşme yenileyen Belaruslu oyuncu devre 
arasında takımdan ayrılarak Gençlerbirliği’ne transfer 
oldu. Konyaspor forması ile 32 maçta sahada yer alan 
Hleb, 2 gol 11 asistlik performans sergilemişti. 
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Yeni umutlar!
2018 yılı geride kalırken Atiker Konyaspor yeni yıla yeni umutlarla giriyor. 2018 yılında dibi gören, 
Süper Lig’den düşme tehlikesini iliklerinde hisseden Anadolu Kartalı, yılın ikinci yarısında yeni bir 

sayfa açmıştı. Yeşil beyazlılar yeni yılda yeni yapılanmasının meyvelerini toplamak istiyor
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 

Atiker Konyaspor için 2018 yılı büyük 
sıkıntıları ve sevinçleri içinde taşıyor. 
2017-2018 sezonunda düşme tehlikesi 
yaşayan ve düşmekten son anda kurtulan 
Anadolu Kartalı ardından yeniden topar-
lanma evresine girdi. 

Aykut Kocaman’ın gelişi ile birlikte 
toparlanma sürecini tamamlayan yeşil 
beyazlılar, 2019 yılında bu hamlelerinin 
karşılığını almak istiyor. Camia 2019 yı-
lından bir hayli umutlu. 

UÇURUMUN KENARINDAN DÖNÜLDÜ
2018 yılının ilk bölümü Konyaspor 

için adeta kabus gibi geçti. Süper Lig’in 
dibine demir atan Anadolu Kartalı tarihi-
nin en pahalı kadrolarından birini kurdu-
ğu sezonda düşme tehlikesi ile imtihan 
oldu. 33. Haftaya kadar tehlikenin içinde 
kalan yeşil beyazlılar Beşiktaş’ın Osman-
lıspor’u mağlup etmesi ile ligde kaldı. 

Ligde uzun yıllardır bu tehlikeyi yaşa-
mayan Konyaspor eski kabuslarını yeni-
den gördüğü bir dönem yaşadı. 

YENİ YÖNETİM YENİ SAYFA
Sezonun tamamlanmasının ardından 

genel kurula giden Konyaspor ilk topar-
lanma hamlesini burada gerçekleştirdi. 3 
adayın yarıştığı seçimden Hilmi Kulluk ve 
ekibi galip ayrıldı. Bu değişiklikle birlikte 
yeni bir hava yakalayan Konyaspor, kısa 
sürede eski günlerine dönüşün sinyalle-
rini vermeye başladı. 

Alınan teknik, idari ve sportif karar-
larda yeniden dengeli bir yapıya kavuşan 

Konyaspor, yeni yönetimi ile birlikte Güç-
lü Konyaspor kimliğine geri döndü.

SON HAMLE KOCAMAN
2018’in ikinci yarısından itibaren iş-

lerin düzemleşe başladığı Konyaspor’da 
pastanın çileği Aykut Kocaman oldu. 
Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra kurdu-
ğu sistem darmadağın olan ve camiada 

yokluğu derinden hissedilen deneyimli 
teknik adam, yeniden ait olduğu yere, 
Konyaspor’a döndü. 

Bu hamle ile iç birliğini tamamen 
oluşturan Konyaspor camiası geleceğe 
umutla bakmaya başladı. 

YENİ YIL YENİ UMUTLAR
Atiker Konyaspor yeni yıla daha 

umutlu giriyor. Güven veren yönetimi 
ve efsane teknik direktörü ile 2019 yı-
lından ümitli olan Anadolu Kartalı eski 
başarılarını yakalamaya çalışacak. 2019 
yılının “Bir gün elbet şampiyon olacak” 
temennisine bir adım daha yaklaşılan bir 
yıl olması umut ediliyor. 
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