
Millet Kıraathanesi öğretiyor Kar, yollarda geçit vermiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından açılışı 
gerçekleştirilen Kültürpark’ta-
ki Dede Bahçesi Millet Kıraat-
hanesi’nde çeşitli programlar 
yapılıyor. Konya’nın sosyal 
ve kültürel hayatına önemli 
katkı yapacak kıraathanede 
toplumun tüm kesimlerine 
yönelik gerçekleştirilen prog-
ramlarda, çeşitli konu başlık-
larında uzmanlar tarafından 
söyleşiler, seminerler ve 
sanatsal anlamda uygulama-
lı eğitimler gerçekleştiriliyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya il merkezinde öğleden 
sonra sağanak yağmur şeklin-
de görülen yağış, kırsalda ve 
şehirlerarası yollarda yoğun 
kar olarak etkili oldu. Konya’yı 
Seydişehir üzerinden Antal-
ya’ya bağlayan yol, yoğun kar 
yağışı nedeniyle akşam saat-
lerinde kapandı. Konya’dan 
TIR, çekici, kamyon gibi büyük 
yük araçları ile şehirlerarası 
yolcu otobüslerinin çıkışına 
izin verilmezken, küçük araç-
ların geçişi için ise kar lastiği 
ve zincir zorunlu tutuldu. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Tarihe geçecek 
hizmetler yaptık

Karısını bıçaklayıp 
bebeğini rehin aldı

FETÖ üzerinden
vurgun yapmışlar!

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, Beyşehir Belediye Meclisi’nin yeni 

yılın ilk olağan toplantısında meclis 
üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, 
görev dönemi içerisinde yürüttükleri 

çalışma ve hizmetlere değindi. 
n SAYFA 5’TE

Karısının annesiyle telefonda 
görüşmesine karşı çıkan bir kişi, önce 
karısını bıçakladı daha sonra bebeğini 
rehin aldı. Şahıs, polisin uzun çaba-
sının ardından etkisiz hale getirilerek 

gözaltına alındı. 
n SAYFA 6’DA

İstanbul merkezli olarak aralarında 
Konya’nın da bulunduğu 4 ilde FETÖ 

bahanesiyle dolandırıcılık yapan, 
eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın 
kardeşini de dolandıran zanlılar, polis 

operasyonuyla yakalandı. 
n SAYFA 7’DE

06 Telefon kablosu 
hırsızları tutuklandı 10 ‘Bal kabağı yemenin

en ideal zamanı’ 13 ‘Mobilya sektörü 
ihracata yönelmeli!

RENAULT VE DACİA’DA 
DİKKAT ÇEKEN KAMPANYA 

KOSOVA MAHALLESİ 
İÇİN ÖNEMLİ HİZMET

Sıfır faiz kampanyası sunuyor 

Başkan Pekyatırmacı tesisi ziyaret etti

Renault ve Dacia’nın Ocak ayı kampanyaları hak-
kında bilgi veren Çelik Motorlu Araçlar Satış Mü-
dürü Bülent Tutar, Renault binek modellerde yüzde 
0 faiz fırsatı ile müşterililerini beklediğini ifade etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ya-
pımı tamamlanan  Kosova Sosyal Tesisini gezerek 
incelemelerde bulundu. Ziyarette Kosova Mahalle-
si sakinleri ile de bir araya gelen Başkan Pekyatır-
macı tesisin mahalleli için önemli hizmetler sağla-
yacağını ifade etti.

n HABERİ SAYFA 10’DA

n HABERİ SAYFA 12’DE

Hançerli’den kan 
bağışına destek

İyi Parti’nin 
adayı Şimşek!

‘Amak-ı Hayal’ 
ilgiyle izlendi

‘Kaçak kuyu 
barışı gerekiyor!’

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Aliye Hüseyin 
Tekbaş İlkokulunun ev sahipli-
ğinde Yusuf İzzettin Horasanlı 
İlkokulu ve Erenler Anaoku-
lunun birlikte gerçekleştirdiği 
Kızılay kan bağışı kampanyası-
na destek oldu.  n SAYFA 3’TE

İyi Parti’de 6 il ve bir ilçenin 
daha belediye başkan adayları 
belli oldu. İyi Parti Genel Baş-
kanı Meral Akşener, adayları 
partisinin grup toplantısında 
tanıttı.  Buna göre İyi Parti’nin 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Mimar Oğuz 
Şimşek oldu.  n SAYFA 2’DE

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu’nun sahnele-
diği, Şehbenderzâde Filibeli 
Ahmed Hilmi’nin felsefi eseri 
Amak-ı Hayal, ilk gösteriminde 
yoğun ilgi gördü. Oyunu Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay da izledi.
 n SAYFA 3’TE

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez’e Konya Kapalı Hav-
zası’nın su sorununu anlatan 
JMO Konya Şubesi 2. Başkanı 
Şükrü Arslan, kaçak kuyuların 
kayıt altına alınabilmesi için 
imar barışı gibi kaçak kuyu 
barışı yapılması gerektiğini 
söyledi.  n SAYFA 4’TE
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Vatandaşla en üst 
düzeyde iletişimin 

kurulması, taleplerinin 
etkin ve hızlı bir şekilde 
alınarak takip edilmesi 

ve sonuçlandırılması 
amacıyla Açık Kapı 

vatandaşlar ile kamu 
arasında iletişimi 

kolaylaştırıyor

SÜREÇ HIZLI BİR 
ŞEKİLDE GELİŞİYOR

Türkiye genelinde hayata geçiri-
len Açık Kapı projesiyle, vatandaş 
derdini hızlı bir şekilde anlatıp ilgi-
lilere anlatabilecek. Sadece talep 
ve şikayetler değil, öneriler de 
konusunda uzman personel aracı-
lığıyla ilgili mercilere iletilebiliyor. 
Tüm başvurular elektronik ortam-
da kaydedilerek ilgili birimlere 
hızlı bir şekilde yönlendiriliyor.

SORUNLARA ÇÖZÜM 
ÜRETMEYİ AMAÇLIYOR

Açık Kapı, taleplere hızlı ve doğru 
çözümler üretmeyi, kronikleşmiş 
sorunlara çözümler üretmeyi, dev-
letle vatandaş arasındaki karşılıklı 
iletişimi ve güveni arttırmayı amaç-
lıyor. Açık Kapı ile kamu kurumları 
başta olmak üzere diğer kurumlar 
ile vatandaşların sorunlarının çö-
zümünde yardımcı oluyor.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

7. kez bakıma
giriyor

Mevlana Müzesi ile özdeşleşen ve 13. yüzyılda yapılan turkuaz renkli 
kubbeye bugünkü şekli Kanuni Sultan Süleyman döneminde verildi. 

Bugüne kadar 6 kez tamir ve bakımdan geçen kubbeye turkuaz rengi ise 
1960’taki son restorasyonda uygulandı. 

Kubbe-i Hadra’nın zamanla yıpranmasından dolayı turkuaz çinilerinin 
değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Turkuaz kubbenin 1960’tan bu 

yana yapılan en kapsamlı restorasyonunun Şeb-i Arus’a yetiştirilmesi 
hedefleniyor.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Devletin kapısı açık!
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Mevlana Müzesi’nin turkuaz kubbesi yenileniyor

Adına ilahiler söylenen Mevlana 
Müzesi’nin Kubbe-i Hadra’sını süs-
leyen turkuaz renkli çiniler, 1960 
yılından bu yana en kapsamlı res-
torasyonunu geçirecek. Türkiye’nin 
en çok ziyaret edilen müzelerinden 
biri olan Mevlana Müzesi ile özdeş-
leşen ve 13. yüzyılda yapılan tur-
kuaz renkli kubbeye bugünkü şekli 
Kanuni Sultan Süleyman dönemin-
de verildi.

Bugüne kadar 6 kez tamir ve 
bakımdan geçen kubbeye turkuaz 
rengi ise 1960’taki son restorasyon-
da uygulandı.

Kubbe-i Hadra’nın zamanla yıp-
ranmasından dolayı turkuaz çinileri-
nin değiştirilmesi için çalışma başla-
tıldı. Turkuaz kubbenin 1960’tan bu 

yana yapılan en kapsamlı restoras-
yonunun Şeb-i Arus’a yetiştirilmesi 
hedefleniyor.

Konya İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Abdüssettar Yarar, Kubbe-i 
Hadra’nın çinilerinin zamanla yıp-
randığını söyledi. Bu yüzden Kub-
be-i Hadra’nın çinilerini yenilemek 
için restorasyon başlatacaklarını 
dile getiren Yarar, şunları kaydetti: 
“Kubbe-i Hadra’nın çinilerini yeni-
leme faaliyetlerinde bugün itibarıyla 
geldiğimiz durum yaklaşık maliyet-
lerin belirlenmesi safhasıdır. Kub-
be-i Hadra’nın 10 bin 200 parça ve 
357 farklı ölçekten oluşan taş çinile-
ri, aslına uygun olarak turkuaz renk-
te özel olarak imal edilecek. Yani 
Kubbe-i Hadra’yı Selçuklu dönemi-

ne ait rengiyle aslına uygun olarak 
restore edeceğiz. Kubbenin lazerle 
ölçümleri yapıldı. İnşallah bilim ku-
rulumuzun belirlemiş olduğu çerçe-
vede çalışmalarımız devam ediyor.”

ŞEB-İ ARUS’A YETİŞTİRİLECEK
Yarar, restorasyon maliyetinin 

belirlenmesinin ardından çinilerin 
imalatına başlanacağını aktararak, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kub-
be-i Hadra’ya yerleştirilecek taş çi-
nimizin örneğini yaptırdık. İnşallah 
mayıs ayında üretimleri yapılarak 
Kubbe-i Hadra’nın çinileri yenilene-
cek. Mevcut çinilerin yapılmasının 
üzerinden 60 yıl geçmiş. Bu zamana 
kadar gelinen noktada kubbede ka-
barmaların olduğunu yer yer çinile-
rin arkasındaki 2-3 parmak derinlik-

te alanların açıldığını görmekteyiz. 
Tüm bunların elden geçirilmesini 
planladık. İnşallah bunu da Şeb-i 
Arus’a yetiştirmeye çalışacağız.”

KUBBE-İ HADRA
Hz. Mevlana’nın 17 Aralık 

1273’te vefatının ardından kabri 
üzerine bir yıl sonra inşa edilen dört 
ayaklı kubbe, ilk kez Karamano-
ğulları döneminde çini ile kaplandı. 
Zaman içerisinde yıpranan ve dö-
külen çiniler 18. ve 19. yüzyıllarda 
yenilendi. En son 1960 yılındaki 
restorasyonla yenilenen çinilerde 
yıpranma ve yer yer dökülmeler gö-
rülmesi üzerine, oluşturulan bilim 
kurulu tarafından çinilerin yenilen-
mesi çalışmaları başlatıldı.
n AA

İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince, 
Vali Cüneyt Orhan Toprak başkanlığında 
muhtarlar ve halk toplantısı gerçekleştiril-
di. Toplantıda mahalle ve köylerde yaşayan 
vatandaşların sorunlarını yerinde dinle-
mek, görüş ve önerilerini almak, çözüm 
önerilerini değerlendirildi. Gerçekleştiren 
programa Vali  Cüneyit Orhan Toprak , Vali 
Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam, Karatay 
Kaymakamı A.Selim Parlar, Meram Kay-
makamı Resul Çelik, Selçuklu Kaymakamı 
Ömer Hilmi Yamlı, İl Jandarma Komu-
tanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, Kurum Müdürleri 
Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İYİ Parti’nin Büyükşehir 
Adayı, Oğuz Şimşek oldu

Yerel seçimler için çalışma-
larını sürdüren İYİ Parti’de 6 
il ve bir ilçenin daha belediye 
başkan adayları belli oldu. İYİ 
Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener, partisinin grup toplantı-
sında adayları tek tek kürsüye 
çıkararak tanıttı.  İYİ Parti’nin 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Mimar Oğuz 
Şimşek oldu. İYİ Parti Kon-
ya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu 
da, sosyal medya adresinde şu 
açıklamalarda bulundu  “Kon-
ya’nın Mimarı Oğuz Şimşek, 
İYİ Parti Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayımız. Hayır-
lı olsun” şeklinde bir paylaşım-
da bulundu. 

OĞUZ ŞİMŞEK KİMDİR?
Oğuz Şimşek, 1973 yılında 

Almanya’da doğdu. İlk, orta 
ve lise tahsilini Çumra’da ta-
mamladı. Ortaokul ve lise eği-
timi süresince okul ve kulüp 
takımlarında amatör sporlarla 
ilgilendi. 1995 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesinden mezun 
oldu. Aynı üniversitede Yük-
sek lisans programına başladı. 
1999-2000 yılları arasında 16 
ay süre ile Doğu Anadolu Böl-
gesinde Yedek Subay olarak 
askerlik hizmetini tamamladı. 
22 yıllık meslek kariyerinin 14 

yılını kapsayacak şekilde yurt-
dışına çıktı. Kazakistan’da, Ka-
zakistan Meclis Binası da dahil 
olmak üzere ulusal ve uluslara-
rası şirketler bünyesinde , bir 
çok prestijli projelerde Proje 
Müdürü ve Genel Müdür ola-
rak görev aldı. Kazakistan’da 
bulunduğu süre içerisinde bir 
çok STK’larda kuruculuk da da-
hil olmak üzere farklı görevler 
üstlendi. Ayrıca Türk Dünyası 
ülkelerini siyasi , dil ve kültürel 
anlamda birbirlerine yakınlaş-
tırmak amacıyla , Kazakistan’ın 
hükümet partisi olan Nur Otan 
Partisi yetkililerinin de deste-
ğiyle, “Yeni Türkistan Derne-
ği’nin” kuruluşunda yer aldı. 
Bu dernekte Yurt dışı İlişkiler 
Sorumlusu olarak özellikle kül-
türel anlamda , Kazakistan’ın 
en kırsal alanları da dahil bir 
çok bölgesinde kültürel faali-
yetlerde rol aldı.. Son seçim-
lerde İYİ Parti Konya millet-
vekili adayı olan Şimşek, şu 
anda kendisine ait Mimarlık ve 
İnşaat Taahhüt işleri alanında 
faaliyet gösteren bir firmada 
çalışmalarına devem etmekte-
dir. Orhun ve Alper isminde 2 
erkek çocuğu sahibidir. Anadili 
dışında ileri düzeyde İngilizce, 
Rusça ve Kazakça bilmektedir.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edil-
mesi ve sonuçlandırılması amacıyla Açık Kapı vatandaşlar ile kamu arasında iletişimi kolaylaştırıyor

Konyalılar’ın açık
bir kapısı var!

Devlet kurumları ile vatandaş 
arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek, 
sorunların hızlı bir şekilde çözüme 
kavuşmasını sağlamak ve devletin 
sıcak yüzünü göstermek amacıy-
la oluşturulan Açık Kapı, Konya’da 
önemli hizmetler sunuyor. Vatan-
daşla en üst düzeyde iletişim ku-
rarak, taleplerin etkin ve hızlı bir 
şekilde alınıp takip edilmesi ve so-
nuçlandırılması için çaba harcayan 
Açık Kapı, Konya Valiliği’nde hizmet 
veriyor. 
VATANDAŞ DERDİNİ ANLATABİLECEK

Türkiye genelinde hayata geçi-
rilen Açık Kapı projesiyle, vatandaş 
derdini hızlı bir şekilde anlatıp ilgi-
lilere anlatabilecek. Sadece talep ve 
şikayetler değil, öneriler de konu-
sunda uzman personel aracılığıyla 
ilgili mercilere iletilebiliyor. Tüm 
başvurular elektronik ortamda kay-
dedilerek ilgili birimlere hızlı bir şe-
kilde yönlendiriliyor. Sonrasında ise 
süreç sürekli takip altında tutuluyor, 
olabilecek en hızlı şekliyle neticelen-

diriliyor. Nihayetinde ise talepli, şi-
kayetçi ya da önerisi olan vatandaşa 
cevap veriliyor. Vatandaş odaklı bir 
yaklaşım benimseyerek taleplere 
hızlı ve doğru çözümler üretmeyi, 
hizmetlerde vatandaş memnuniye-
tini artırmayı, kronikleşmiş sorun-
lara çözümler üretmeyi, devletle 
vatandaş arasındaki karşılıklı iletişi-

mi ve güveni arttırmayı amaçlıyor. 
Açık Kapı ile kamu kurumları başta 
olmak üzere diğer kurumlar ile va-
tandaşların sorunlarının çözümün-
de yardımcı oluyor.
AÇIK KAPI SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Açık Kapıdan tüm vatandaşlar 
ve yabancı kimlik numarasına sa-
hip göçmenler yararlanabiliyor. Açık 

Kapı’ya Valiliklerden ya da  www.
acikkapi.gov.tr adresinde ulaşabili-
yor. Açık Kapı’ya başvurduktan son-
ra süreç şu şekilde işliyor; “Başvuru 
elektronik sisteme kaydedilerek, 
başvuru sahibine SMS yoluyla bir 
başvuru numarası gönderilir. Baş-
vurular Valiliklerde bulunan açık 
kapı sorumluları tarafından sistem 
üzerinden ilgili birime yönlendirilir. 
Taleplerin durumuna göre başvuru 
sahibiyle birebir iletişime geçilebi-
lir. İlgili birimlerde başvurular sü-
ratle değerlendirerek en geç 7 gün 
içerisinde cevaplandırılır.  Başvuru 
sahibine başvuru sonuçlandığına 
ilişkin bilgi SMS yoluyla gönderebi-
lir. Bu mesaj geldikten sonra Açık 
Kapı birimlerinden, www.acikkapi.
gov.tr adreslerinden veya Açık Kapı 
mobil uygulamasından başvurunun 
sonucu öğrenebiliyor. Konya Valiliği 
de şehir genelinde bulunan bilbort-
lara Açık Kapı’yı tanıtıcı reklamlar 
ile vatandaşlara Açık Kapı hakkında 
bilgilendirme gerçekleştiriyor.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Muhtarlarla halk toplantısı yapıldı

 Açık Kapı uygulaması ile vatandaşla kamu kurumları arasındaki 
sorunlar hızlı bir şekilde çözülüyor.

Vatandaş, bir önerisi veya talebi olduğu zaman bunu 
doğrudan ilgililere iletebiliyor.

Başvurular Konya Valiliği’nde bulunan Açık Kapı masasından 
yapılabildiği gibi, internet üzerinden de yapılabiliyor.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 10 Cemâzi̇l-evvel 144 - Rûmî: 03 Kânûn-i Sânî 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:32 07:57 13:05 15:40 18:02 19:22     
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  -2°C   0°C

Karaman            -3°C -1°C 

Aksaray              -3°C 0°C

Ankara                 -3°C 0°C
16 OCAK 2019

‘Çocukların eğitimi birinci önceliğimiz’
İlköğretim öğrencileri Meram 

Belediye Başkanı Fatma Toru’yu 
makamında ziyaret ettiler. Renk-
li görüntülerin oluştuğu ziyarette 
Başkan Toru, minik öğrencilerle tek 
tek ilgilenip sohbet etti. Büyük feda-
karlıklarla çalışan öğretmenlere de 
teşekkür eden Başkan Toru, “Gele-
ceğimizin emanetçisi çocuklarımız 
ve onların eğitimleri için yaptığımız 
herşeyi büyük bir keyifle yapıyoruz” 
diye konuştu. Meram ODTÜ Alp 
Koleji’nin minik öğrencileri Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru’yu 
makamında ziyaret ettiler. Renkli 
görüntülerin oluştuğu ziyaretten 
büyük mutluluk duyan Başkan Toru, 
öğrencilerle tek tek ilgilendi ve onla-
ra çeşitli hediyeler verdi. Öğretmen-
lerinin de eşlik ettiği ziyarette minik 
öğrenciler, kendilerine gösterdiği 
ilgi ve her fırsatta eğitim ve öğreti-

me verdiği destekten dolayı Başkan 
Toru’ya teşekkür ettiler. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Toru ise “Geleceğimiz olan 
çocuklarımız için yaptığımız her şeyi 
büyük bir mutluluk ve keyifle yapı-
yoruz” diye konuştu.

‘HERŞEY ÇOCUKLARIMIZ VE 
ONLARIN İYİ BİR EĞİTİM 

ALMALARI İÇİN’

Gerçekleştirdikleri her projede 
ve yatırımda en büyük gayelerinin 
çocuklara daha müreffeh daha geliş-
miş ve daha yaşanabilir bir şehir ve 
ülke bırakmak olduğunu kaydeden 
Başkan Toru, “Çocuklarımızın çağın 
gerektirdiği şekilde en iyi eğitimi 
alabilmeleri birinci önceliğimizdir. 
Bugüne kadar onlara, temiz, eğitim-
lerine ve eğlencelerine destek olacak 

bir eğitim ortamı hazırlayabilmek 
için büyük çaba sarfettik. Bahçele-
rin temizliklerinden onarımlarına, 
okulların eksiklerinden ihtiyaç sa-
hiplerini desteklemeye kadar birçok 
alanda çocuklarımızın ve onların 
eğitimlerinin yanında olduk ” diye 
konuştu. Çocuklarla tek tek ilgilenen 
ve onlarla sohbet eden Başkan Toru, 
onların kendisi ve belediye ile ilgili 

sorularına da yanıt verdi. Çocuk-
ların sorulara verdiği dikkat çekici 
yanıtlar ve onların akıl dolu soruları 
karşısında şaşkınlığını gizlemeyen 
Başkan Fatma Toru, “Aldığımız 
yanıtlar ve onların soru sormadaki 
becerileri geleceğimizin ne denli 
emin ellerde olduğunun en önemli 
göstergesi” dedi.
‘ÖĞRETMENLERİMİZ GELECEĞİMİZİ 

AYDINLATAN FENERLERİMİZ’
Türk Milletinin tarihi boyunca 

öğretmene, öğrenciye ve eğitime 
büyük değer verdiğinin altını çizen 
Başkan Fatma Toru, eğitim nefer-
leri olan öğretmenlerimize teşekkür 
ederek sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Gelişen teknoloji ile birlikte dünya 
koca bir köy haline geldi. Kıtalar bir-
birine artık her zamankinden daha 
yakın. Bu anlamda artık, teknolojiyi 
üreten ve onu en iyi kullananlar her 

zaman kazanacaklardır. Bu gelişme-
leri en yakından takip etmek hatta 
gelişmelerin kaynağı olmanın tek 
yolu eğitimdir. İşte öğretmenlerimi-
ze bu noktada büyük görevler düşü-
yordu, onlar bu görevi bugüne kadar 
layıkıyla yerine getirdiler. Türkiye 
bugün artık bu hızlı gelişmeyi yaka-
lamayı başarmış ülkelerin başında 
geliyor. Bu ivmeyi hızlandıracak, ül-
kemizi dünyaya yön veren ülke ha-
line getirecek en büyük umudumuz 
olan çocuklarımızın bunu fedakarca 
çalışan öğretmenlerimizin destekle-
riyle başaracaklarından en ufak bir 
şüphemiz yok.” Meram ODTÜ Alp 
Koleji öğrencileri bu ziyaretin ardın-
dan Meram Belediyesi Hizmet Bina-
sında bulunan müdürlükleri dolaşa-
rak belediyecilik hizmetlerinin nasıl 
gerçekleştirildiği konusunda sorular 
sorup bilgilendiler. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği, 
Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hil-
mi’nin felsefi eseri Amak-ı Hayal, ilk 
gösteriminde yoğun ilgi gördü. Oyu-
nu Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay da izledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu tarafından hazırla-
nan, senaristliğini Taner Büyükar-
man’ın, yönetmenliğini de Mus-
tafa Uzman yaptığı Amak-ı Hayal 
(Hayâlin Derinlikleri) adlı oyun iz-
leyiciyle buluştu. Selçuklu Kongre 
Merkezinde gerçekleşen oyunun 
ilk gösterimini Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay da izledi. Konyalı sanatseverler 
tarafından yoğun ilgi gören oyun, 
hayatın anlamını sorgulayan Raci’yi 
ve onun ontolojik (varoluşsal) ara-
yışını anlatıyor. Şehbenderzâde Fili-

beli Ahmed Hilmi’nin 1910 yılında 
kaleme aldığı Amak-ı Hayal, edebi-
yatımızın önemli tasavvufi ve felsefi 
metinlerinden birisi kabul ediliyor. 
Eser, tasavvuf düşüncesini oluştu-

ran farklı inanış tarzlarının ve genel 
olarak da vahdet-i vücûd inancının 
çerçevesinde şekilleniyor. Oyun, 28 
ve 29 Ocak tarihlerinde de Selçuklu 
Kongre Merkezinde sanatseverlerle 

buluşacak. 
YENİ OYUNLAR SAHNELENECEK
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Şehir Tiyatroları’nın Ocak ayında 
sahneleyeceği oyunlarından bir 
diğeri de 80 Günde Devr-i Âlem. 
Oyun 21 ve 22 Ocak’ta seyircisiyle 
buluşacak. Şehir Tiyatrosu, Betül 
Odabaşı tarafından kaleme alınan 
“Kelebek Avcısı” oyununu da 26 
Ocak’ta çocuklarla buluşturacak.

BİLET SATIŞ NOKTALARI 
Konyalı sanatseverler tiyatro 

biletlerini; Mevlana Kültür Merke-
zi, Selçuklu Kongre Merkezi, Konya 
Tren Garı’nın karşısındaki Kültür 
A.Ş. Merkez Ofisi ile yine Belediye 
Yeraltı Çarşısı içerisindeki Kültür 
A.Ş. Satış Ofisi ve sehirtiyatrosu.
konyakultur.com adresinden satın 
alabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Hançerli’den kan 
bağışına tam destek

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Aliye Hü-
seyin Tekbaş İlkokulunun ev 
sahipliğinde Yusuf İzzettin 
Horasanlı İlkokulu ve Erenler 
Anaokulunun birlikte gerçek-
leştirdiği Kızılay kan bağışı 
kampanyasına destek oldu. 
Programa Karatay İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Büyük-
manav, idareciler, öğretmen-
ler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kan bağışı kampanyasında 
öğrenciler hazırladıkları bilgi-
lendirici afişleri sergilerken öğ-
renci velileri de kan bağışında 
bulundular. Başkan Hançerli 
kan bağışının önemini çocuk-
lara küçük yaşlarda aşılamanın 
büyük önem taşıdığını belirte-
rek; Karatay İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünü, okul idarecileri-
ni, öğretmenleri, duyarlı veli-
leri ve öğrencileri kutladı. Baş-
kan Hançerli, bağışlanan kanın 
hayat kurtaracağını belirterek 
“Kan acil değil sürekli ihtiyaç-
tır. Bu ihtiyacı karşılamanın tek 
yolu da kan bağışı yapmaktır.” 
dedi. 

Başkan Hançerli, Karatay 

Belediyesi’nin Karaaslandede 
Mahallesinde 5.107 m² arsayı 
Bölge Kan Merkezi inşa edilme-
si için Kızılay Konya Şubesi’ne 
tahsis etmesiyle Konya’nın ve 
çevre illerin kan ihtiyacına ce-
vap verecek dev bir tesisi Kon-
ya’ya kazandırdığını belirtti. 

Başkan Hançerli “Sağ-
lık Bakanımız Sayın Fahrettin 
Koca’nın 6 Eylül’deki onayına 
istinaden Konya’da bir Bölge 
Kan Merkezinin kurulması ka-
rarlaştırıldı. Ardından Türkiye 
Kızılayı Kan Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’ne bu onay yazı-
sı gönderildi. Karatay Beledi-
yemiz sınırları içerisinde yer 
alan Karaaslan Mahallemizdeki 
5.107 m² arsa Kızılay Konya 
Şubesi’ne devredildi. Bu arsa-
ya Kızılay Konya Şubesi tara-
fından 9.000 m²’lik bir inşaat 
yapılacak. Konya’mızdaki 1200 
yataklı Şehir Hastanemiz ta-
mamlanır tamamlanmaz, Bölge 
Kan Merkezimiz de bitirildiğin-
de Konya’mız büyük bir sağlık 
yatırımına daha kavuşmuş ola-
cak.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi’nde ‘Öğrenen Kıraathaneler’ ismiyle gerçekleştirilen etkinliklerde 
uzmanlar tarafından kıraathaneye gelen vatandaşlara söyleşiler ve uygulamalı eğitimler veriliyor

Millet Kıraathanesi 
Konyalı’yı buluşturuyor

Konya Büyükşehir Belediye-
si, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından açılışı 
gerçekleştirilen Kültürpark’taki 
Dede Bahçesi Millet Kıraatha-
nesi’nde “Öğrenen Kıraatha-
neler” programları düzenliyor. 
Konya’nın sosyal ve kültürel 
hayatına önemli katkı yapacak 
kıraathanede toplumun tüm ke-
simlerine yönelik gerçekleştiri-
len programlarda, çeşitli konu 

başlıklarında uzmanlar tarafın-
dan söyleşiler, seminerler ve sa-
natsal anlamda uygulamalı eği-
timler gerçekleştiriliyor. 

Ocak ayı etkinlikleri kapsa-
mında ilk olarak Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi’nden Ahmet Türe 
‘Ressamların Performansı’ isimli 
uygulamalı etkinlikle vatandaş-
larla buluştu. Diğer etkinlikte 
ise, KOSGEP’ten KOBİ uzmanı 

İlhan Kurt ‘Girişimciliği Geliştir-
me Destek Programı’ alanında 
vatandaşları bilgilendirdi. 

Öğrenen Kıraathaneler et-
kinlikleri kapsamında Ocak ayı 
içerisinde; Günümüzde Sağlıklı 
Beslenme, Anadolu Müziğinde 
Türküler, İnovasyon ve Girişim-
cilik Fırsatları, Kaligrafi Sanatçı-
larının Performansı, Beden Dili 
Eğitimi, Seramik Performansı, 
Ebru Sanatçılarının Performansı 

ve Günümüzde Anne Baba Ol-
mak konu başlıklarında etkin-
likler gerçekleştirilecek. Konya 
Büyükşehir Belediyesi Dede 
Bahçesi Millet Kıraathanesi’nde 
5 binin üzerinde kitap bulunu-
yor. Kıraathanede çocuklar ki-
tap okuyup ödevlerini yaparken; 
gençler ve emekliler de bir araya 
gelerek sohbet etme imkânı bu-
luyor.
n HABER MERKEZİ

‘Amak-ı Hayal’ oyunu tiyatro severlerle buluştu
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CHP’den, Gıda Mühendisleri Odası’na ziyaret
CHP Konya İl Başkanvekili Be-

kir Yaman, il yönetim kurulu üye-
leri, İl Kadınlar Kolu Başkanı Şerife 
Tunç, CHP Ankara Milletvekili 
Servet Ünsal ve Ankara İl Başkan 
Yardımcısı Kemal Kasap ile birlik-
te, Gıda Mühendisleri Odası Kon-
ya Şube Başkanı M. Hulusi Ada ve 
yönetim kurulu üyelerini ziyaret 
ederek, sorunları hakkında bilgi 
aldılar. 

Gıda Mühendisleri Odasını 
ziyarette konuşan CHP Konya İl 
Başkanvekili Bekir Yaman, “CHP 
olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının 
(STK) sorunlar hakkında bilgi alıp, 
bu sorunların çözümünü takip et-
mek amacıyla Gıda Mühendisleri 
odamızı ziyaret ettik. Bizim için 
STK’lar önemli olup, esnafımızın, 
sanatkârımızın ve üreticilerimizin 
temsilcileridir. Partimiz CHP her 
zaman STK’ların yanında olmuş, 
olmaya da devam edecektir” dedi.
‘GIDA MÜHENDİSİ İSTİHDAMINDA 

YETERLİ DEĞİLİZ’
Gıda Mühendisleri Odası Kon-

ya Şube Başkanı M. Hulusi Ada 

sorunları hakkında bilgi vererek 
şunları dile getirdi: “Ülkemiz ve 
şehrimizde gıda mühendislerinin 
istihdamında yeterli değiliz. Ka-
muda gıda mühendisleri istihdam 
edilmediği içinde özel sektörde iş 
arıyor. Düşük ücretle çalışmak zo-
runda kalıyoruz. Kimse mesleğini 
yapamıyor. Gıda güvenliği kâğıt-
ta kaldı. Gıda mühendisi dışında 
herkes konuştuğu için bilgi kirliliği 
yaşıyoruz. Bilgi kirliliğinden dolayı 

halk tedirgin oluyor. Hangi ürünü 
alsam iyi olur. Hangisini almasam 
terettüdü içinde kalıyor. Ülkemiz-
deki üniversiteler yılda 4 bin ci-
varında gıda mühendisi mezunu 
veriyor. Mezun sayısının artma-
sından dolayı da işsizlik oluşuyor. 
Bunun yanında gıda denetimlerin-
de yetersiz kalınıyor. Denetimler 
yeterli yapılarak, caydırıcı cezalar 
uygulanmalıdır. Bizleri ziyaret et-
tiğinizden dolayı sizlere teşekkür 

ediyoruz.” 
‘YANLIŞ OLAN EĞİTİM 

POLİTİKASINDAN 
UZAKLAŞMALIDIR’

CHP Ankara Milletvekili Ser-
vet Ünsal hükümetin yanlış eğitim 
politikalarından dolayı gıda mü-
hendislerinin işsiz kaldığına dikkat 
çekerek, “İktidar yaptığı yanlışların 
dile getirilmesini istemediği gibi, 
bundan da rahatsız oluyor. Üniver-
sitelerin gıda mühendisleri bölüm-

lerinin çoğalması ve mezun sayısı-
nın artmasının yanında, plansızlık 
sonucunda gıda mühendisleri işsiz 
kalıyor. İş bulanlarda ucuz çalışmak 
zorunda kalıyor. İş güvensizliğin-
den dolayı birçok alanda mühendis-
lik yapanların çoğunluğu yurt dışı-
na gidiyor. Türkiye’den son 6 yılda 
256 bin çok özel bilim adamı genci-
miz yurt dışına gitmiştir. Geçen yıl 
Hollanda’ya da 100 tane mühendi-
simiz işi için gitmiştir. Böyle giderse 

bu sayı çoğalabilir. Her yere üniver-
site açmak yüksek öğretimli insan 
sayımızı arttırabilir.  Bu üniversite 
mezunları iş bulamayıp, işsiz kalı-
yorlar. Bundan dolayı da genç işsiz 
sayımız gittikçe çoğalıyor. İktidar 
özellikle mesleki eğitimde planlı 
ve ülkemizin ihtiyacı doğrultusun-
da hareket etmelidir. Aksi takdirde 
üniversite mezunu gençlerimizin 
işsizlik kalmaya devam edecektir” 
diye konuştu.   n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, Başkaraören 
Muhtarı Ramazan Demirbüker ve 
mahalle sakinlerini makamında 
ağırladı.  Başkaraören Mahallesi 
Muhtarı Demirbüker ve mahal-
le sakinleri Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal’ı ziyaret 
ederek mahallelerinde yapılan 
alt ve üstyapı çalışmaları ve hiz-
metlerinden dolayı teşekkür etti. 
Son 5 yılda mahallelerine yapı-
lan yatırımlardan dolayı Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal’a teşekkür 
eden Başkaraören Muhtarı Ra-
mazan Demirbüker ;mahallemi-
ze yapmış olduğunuz hizmetler 
sonrasında mahallemizin çehresi 
değişti. Başkaraören mahallemiz-
de gerçekleştirdiğiniz çalışma ve 
hizmetlerinizden dolayı ekibinize 
ve  size teşekkür ediyoruz.Başka-
raören mahallesi olarak üzerimize 
düşen görevde her zaman yanı-

nızdayız. Allah kolaylık versin” 
dedi.

Mahallelerine yapılan çalış-
malarından dolayı Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal’a  teşekkür 
eden Başkaraören mahallesi sa-
kinleri;”Başkaraören mahallemiz  
hizmet konusunda istediğimiz 
hizmetler yerine getirildi. Başka-

nımızdan ne zaman bir talep ve 
istekte bulunsak karşılığını gör-
dük. Biz çalışmalarından dolayı 
başkanımıza teşekkür ediyoruz. 
Allah kendisinde razı olsun” dedi.

Kırsal veya merkez mahalle 
ayrımı yapmadan hizmet götür-
me noktasında 55 mahalleyi  eşit 
gördüklerini ayrıca kırsal ve mer-

kez mahallelerde çalışmalara de-
vam ettiklerini kaydeden Başkan 
Tutal; Seydişehir’in tüm bölgele-
rine hizmet götürmek boynumu-
zun borcudur. Bizler bu makama 
gelirken sizlere hizmet etmek 
için geldik. Bu görevde olduğu-
muz sürece bizlere emanet edilen 
makamın hakkını vermek zorun-
dayız. Bugüne kadar şükürler ol-
sun ki,  hep sorumluluk bilinci ile 
hareket ettik ve güzel işler ortaya 
çıkardık. Bizim için tüm mahalle-
lerimiz eşit mesafededir. Hizmet 
konusunda hiçbir ayrım yapma-
dan en merkezi mahallede ne var-
sa en ücra mahallede de o olacak 
ilkesi ile çalıştık. Sizlerinde deste-
ği ile  daha güzel işler yapacağız. 
Bu ziyaretleriniz bizi fazlasıyla 
mutlu ve motive ediyor. Bu vesile 
ile bir kez daha sizlere teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

KONSİAD yönetimi
Nalbantçılar’ı tebrik etti

Tedem’li öğrenciler köy 
okullarına köprü oluyor

Kısa adı KONSİAD olan Kon-
yalı Sanayici ve İşadamları Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Hüseyin Aydın ve Yöne-
tim Kurulu üyeleri Konya Tek-
nik Üniversitesi Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümünden Prof. 
Dr. Tahir Nalbantçılar’ı ziyaret 
etti. Sohbet havasında geçen zi-
yarette KONSİAD Başkanı Hasan 

Hüseyin Aydın, Prof. Dr. Tahir 
Nalbantçılar’a görevinde başa-
rılar diledi. Konya Teknik Üni-
versitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mü-
hendisliği Bölümünden Prof. Dr. 
Tahir Nalbantçılar ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getir-
di. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı 
ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Yardım ulaştırılan okulların 
sayısına 5 okul daha ekleyen 
Tedem Koleji Ortaokul öğrenci-
leri, köy okullarına köprü olma-
ya devam ediyor. Öğrencilerin 
yürüttüğü yardım kampanyası 
sayesinde bugüne kadar Türkiye 
genelindeki kardeş okullarda-
ki bine yakın öğrenciye yardım 
ulaştırıldı. Özel Tedem Koleji 
Ortaokul Müdürü Burçak Tü-
ter, okul görencilerinin bugüne 
kadar 12 okula yardım ulaştır-
dıklarını belirterek, “Okulumuz 
öğrencileri tarafından kardeş 
okul projesi kapsamında yürüt-
tüğü yardım kampanyasına yeni 
5 okul daha ekleyerek, kıyafet, 
kitap ve kırtasiye gibi malzeme-
lerden oluşan yardımları ulaş-
tırdığımız okul sayımız 12’ye 
ulaştı. Yardım yaptığımız yeni 
kardeş okullarımızın isimleri ve 
illeri şu şekildedir. Sınırgören 

İlkokulu / Karaköprü-Şanlıurfa, 
Karatepe İlkokulu / Viranşehir – 
Şanlıurfa, Şehit Polis Okan Acar 
İlkokulu / Ceylanpınar – Şan-
lıurfa, Şehit Ömer Halisdemir 
İlkokulu / Tusba-Van ve Şehit 
İbrahim Demir İlkokulu / Cey-
lanpınar-Şanlıurfa’dan oluşuyor. 
Ülkemizin herhangi bir ilinde, il-
çesinde veya köyünde bir okulu-
muzun eğitim desteğine ihtiyacı 
varsa buna kayıtsız kalamayız. 
Oralara ulaşıp destek götürmek, 
onlara paylaşmak en önem-
li görevlerimizden birisidir. Bu 
konuda çalışmalarımız artarak 
devam edecektir. Amacımız Ni-
san ayına kadar 50’den fazla köy 
okuluna ulaşmaktır. Bu projeye 
destek olan öğrenci ve velileri-
mize teşekkürlerimi sunuyor, 
onların bu konudaki hassasiyet-
lerini takdirle karşılıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez’e Konya Kapalı Havzası’nın su sorununu anlatan JMO Konya Şubesi 2. Başkanı 
Şükrü Arslan, kaçak kuyuların kayıt altına alınabilmesi için imar barışı gibi kaçak kuyu barışı yapılması gerektiğini söyledi

‘Kaçak kuyulara da
ruhsat barışı gelsin’

TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası (JMO) Konya Şubesi heyeti, 
AK Parti Konya Milletvekili Halil Et-
yemez’i ziyaret etti.

Konya ovasının önemli sorunla-
rı arasında yer alan yeraltı sularının 
aşırı tüketimi ve buna bağlı sorun-
ları istişare etmek için JMO Konya 
Şube II. Başkanı Şükrü Arslan, AK 
Parti Konya Milletvekili Sn. Halil Et-
yemez’i ziyaret etti. Ziyarette JMO 
Konya Şube Yönetim Kurulundan 
Salih Koyuncu, Tahsin Yaldız, Mus-
tafa Korkmaz İle Şükrü Yavuz Pı-
narkara da hazır bulundu.

Konya Kapalı Havzasında yak-
laşık 35 bin ruhsatlı 100 bin üzerin-

de de kaçak kuyunun varlığından 
bahseden Arslan; “Bizler sadece 
ruhsatlı kuyuları kontrol ve dene-
tim altında tutabiliyoruz. Kaçak ku-
yular üzerinde herhangi bir tasar-
rufumuz söz konusu değil.” dedi. 
Konya Kapalı Havzası Su Kuyusu 
Ruhsatlandırılması işleminin Dev-
let Su İşleri (DSİ) tarafından yapıl-
dığını ifade eden Arslan şöyle de-
vam etti; “Yeraltı su seviyesi kritik 
rezerv seviyesinin altına inmesin-
den dolayı bölge ruhsatlandırmaya 
DSİ tarafından 2012 yılında kapa-
tılmıştır. Bölgeyi ruhsatlandırmaya 
kapatmak kâğıt üzerinde çözüm 
gibi gözükse de sahada çözüm ol-

madığı açılan kaçak kuyular ve aşırı 
tüketime bağlı yıllık ortalama 1,5 
metre düşen yeraltı suyu seviyesi 
sayesinde net olarak görülmekte-
dir.” dedi.

İMAR BARIŞI GİBİ KAÇAK 
SU KUYULARINA DA 

RUHSATLANDIRMA BARIŞI
Çiftçinin üretmek için bu suya 

ihtiyacı olduğunu ve bir şekilde 
temin edeceğini dile getiren JMO 
Konya Şube II. Başkanı Şükrü Ars-
lan, vatandaşın illegal yollardan 
açtığı ve kullandığı su kuyusunu, 
Hükümetimizin İmar Barışı kap-
samında yaptığı gibi “Su Kuyusu 
Ruhsatlandırma Barışı” ile de bu 

kuyuların kayıt altına alınabileceği-
ni söyledi. Ancak bu şekilde Konya 
Ovası yeraltı suyunun izlenip, kont-
rol altına alınabileceğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez de “Gün-
deme getirilen talepler konusunda 
işin gerekli takibi yapacağız. Meslek 
odası olarak sizler de projeler üre-
terek sahada özellikle kırsal kesim-
deki vatandaşlarımıza verimli ve 
kontrollü su kullanımının önemini 
anlatan bilinçlendirme çalışmaları 
ile yeraltı suyumuzun tükenmez ol-
madığını anlatmalısınız.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Başkaraörenliler’den Başkan Tutal’a teşekkür
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BEYSEHIR HAZIRLAYAN

RASİM ATALAY

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediye Meclisi’nin yeni yılın ilk olağan toplantısında meclis 
üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, görev dönemi içerisinde yürüttükleri çalışma ve hizmetlere değindi

Tarihe geçecek 
hizmetler yaptık

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, son 5 yıllık bele-
diye başkanlığı döneminde ilçede 
tarihe geçecek birçoğu ilk olan 
hizmetlere imza attıklarını söyle-
di. Beyşehir’de son 5 yılda tari-
he geçecek hizmet ve yatırımlar 
yaptıklarını vurgulayan Özaltun, 
Beyşehir Belediyesi TOKİ Baş-
kanlığı işbirliği ile ilçede hayata 
geçirdikleri toplu konut projeleri-
ni de anlattı.

HUĞLU’DA ANAHTAR
 TESLİMİ BAŞLADI

Beyşehir’in gözde av tüfeği 
üretim merkezlerinden Huğlu 
Mahallesi’nde de toplu konut 
projesini devreye koyduklarını 
anlatan Özaltun, “Huğlu’daki va-
tandaşlarımızın ‘ne zaman anah-
tar teslimi yapılacak’ diye ser-
zenişleri vardı. Bugün itibariyle 
Allah’a şükürler olsun ki Huğlu 
Mahallemizde anahtar teslimle-
rine TOKİ Başkanlığı tarafından 
başlanılmış oldu” müjdesini ver-
di.
KAMU YATIRIMLARI DA DEVREDE

Beyşehir’de İlçe Belediyesi 
olarak 67 mahalleye hizmet üre-
tirken, yapımı yıllar önce başla-
yan “aşkımız, sevdamız” olarak 
nitelendirdikleri birçok önemli, 
büyük devlet ve kamu yatırımı-
nın da dönemlerinde tamamla-
narak bölgeye hizmet vermeye 
başladığını, halen yapımı devam 
etmekte olan ya da bitmek üzere 
olan devlet yatırımlarının da ol-
duğunu hatırlatan Özaltun, yeni 
başlayan yatırımların da hızla ya-
pımının sürdüğünü belirtti.

‘MAHALLEMİZE YAPILACAK BİR 
ŞEY KALMADI, ARTIK ÇAY

İÇMEYE BEKLİYORUZ’
Konuşmasında, yine “ben” 

değil, “biz” vurgusu yapan Özal-
tun, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Göreve geldikten sonra 
hep hemşerilerimizle, mahalle 
muhtarlarımızla, sivil toplum ku-
ruluşlarımızla, kamu kurum ve 
kuruluşlarımızla sık sık toplan-
tılar yaparak, istişare ederek bu 
hizmetleri gerçekleştirdik. Bugü-
ne geldiğimizde; arkadaşlarımıza 
‘bir çalışma yapın, 67 mahalle 
muhtarını arayın,daha neler ya-
pılabileceğı’ konularında hem 
önümüzdeki süreci bir değerlen-
dirme, hem de yapılan eksikleri 
görme adına ama şükürler olsun 

ki, bir Kurucuova örneği verecek 
olursak, ‘Yapılmadık neler var 
orada’ dediğimizde, ‘Başkanım 
yapılacak her şeyi yaptınız.’de-
diler. ‘Ben’ değil, biz yaptık’ de-
dim. Sadece Kurucuova değil, 
Dumanlı’ya gidelim, Kuşluca 
mahallemize gidelim, Yazyur-
du’na gidelim en ücra noktadaki 
mahallelerimize bile gittiğimizde 
gerek yollar konusunda, gerek 
park ve çevre düzenlemeleri, 
cami ve ibadethanelerin bakım 
onarım ve düzenlenmeleri ile di-
ğer hizmetler noktasında gerçek-
ten dönemimizde tarihe geçecek 
hizmetler yaptığımızı görüyoruz. 
Bu konuda, nereye gidersek gi-
delim, özellikle sayın kaymaka-
mımız da şahit oldu, dış mahalle 
ziyaretlerimizde de hep bunlar 
dile getiriliyor. Yukarı Esence 
Mahallemize gidiyoruz ben söy-
lemiyorum, vatandaşın kendisi 

söylüyor. Bakıyorsunuz, 
Yukarı Esence gibi küçük 
bir mütevazi mahalle-
mizde bile çocukları-
mızın top oynayabile-
ceği çok amaçlı spor 
sahası var, burada 
beton yol uygulamala-
rını yine dönemimiz-
de hayata geçirmişiz. 
Mahallemizin yollarının 
tamamı kilitli parke ta-
şıyla kaplanmış durumda. 
Cami düzenlemesi yapıl-
mış durumda. Burada da 
muhtarımız, ‘Başkanım 
sağolun yapılacak bir 
şey kalmadı. Bundan 
sonra sizi çay içme-
ye bekliyoruz.’ di-
yor. Bunlar ger-
çekten mutluluk 
verici şeyler’

25 yıldır atıldı, 
çok amaçlı salon oldu

Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 25 
yıl önce düğün salonu yapılması 
planlanarak temeli atılan ancak bi-
tirilemeyerek yarım kalan yapıya 
Beyşehir Belediyesi el atarak çok 
amaçlı bir salon haline dönüştürdü. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, Üçpınar Mahallesi’ne içe-
risinde düğün, nişan merasimle-
rinin de yapılabileceği çok amaçlı 
bir toplantı salonu kazandırdıklarını 
söyledi.

Yerleşim merkezi köy statüsün-
de iken muhtarlık tarafından düğün 
salonu yapılmak üzere temelleri 
atılan binanın tamamlanamadığı 
için yıllardır atıl vaziyette bekledi-
ğinin belirtilmesi üzerine kurum 
olarak harekete geçtiklerini belirten 

Özaltun, “Üçpınar Mahallesi Muh-
tarlığı ile mahalle sakinlerinden 
gelen talepler üzerine 25 yıldır atıl 
vaziyette bekleyen binaye el atarak, 
yapıyı düğün ve nişan merasimle-
rinin yanısıra toplantı amaçlı olarak 
da kullanılabilecek çok amaçlı bir 
salon haline dönüştürdük. Mahalle-
mize hayırlı olsun” dedi.

Üçpınar Mahallesi Muhtarı 
Zekeriya İnan da, , “Beyşehir Be-
lediyemiz düğün salonu olarak 
yapılması planlanan bu yapıyı çok 
amaçlı bir salon olarak dizayn ede-
rek mahalle sakinlerimizin hizmeti-
ne sunup  yöremize kazandırdı. Be-
lediye Başkanımız Murat Özaltun 
Bey’e bu anlamda mahallem adına 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Serhat Turak’ın ismi 
parkta yaşatılacak

Beyşehir Belediyesi Meclisi ta-
rafından Beyşehir Ülkü Ocakları 
Başkanı olarak görev yaparken, 18 
Ocak 2015 tarihinde katıldığı MHP 
il kongresi dönüşünde Konya-Bey-
şehir Karayolunda meydana gelen 
trafik kazasında yaşamını yitiren 
Serhat Turak’ın isminin İçerişehir 
Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü 
hizmet binası yanındaki parkın 
isminin verilmesi kararlaştırıldı. 
Sözkonusu park, bir süre önce ger-
çekleştirilen bir açılış töreninin ar-
dından ilçe halkına hizmet verme-
ye başlamıştı. 

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, “Yaşanan kazanın ardından 

Serhat Turak kardeşimizin ismi-
nin yaşatılması için harekete geç-
miştik. Beyşehir Belediyesi olarak 
Eşrefoğlu Camimizin bulunduğu 
tarihi misyonu olan İçerişehir Ma-
hallemize bir park yapmış ve bu 
parkın isminin Serhat Turak’a ve-
rilmesi için MHP İlçe Teşkilatımıza 
bir öneride bulunmuştuk. Onlar 
da memnuniyetle karşılayınca is-
minin yaşatılması adına bu adımı 
atmıştık.  Keşke kardeşimizi geri-
ye getirebilsek ama bu maalesef 
mümkün değil. Bu anlamda artık 
bu saatten sonra önemli olan onun 
ismini, anısını yaşatabilmekti” 
dedi.

Beyşehirli kadınların yeni gözdesi oldu
Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Be-

lediyesi tarafından bir süre önce hiz-
mete açılan “Anne ve Çocuk Kulübü” 
Beyşehirli kadınların yeni gözde adre-
si haline geldi.

Kulüpten istifade eden kadınlar, 
mekanın sportif imkanlarından yarar-
lanırken çeşitli ikramların olduğu kafe 
bölümünde yanlarında getirdikleri el 
işi örgülerle hem cinsleriyle hoş soh-
bet bir ortamda keyifli vakit geçiriyor. 
Üniversiteli bayan öğrenciler de me-
kana yoğun ilgi gösteriyor.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
Eylül ayında AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile AK 
Parti Konya Milletvekili Gülay Sa-
mancı’nın da katıldığı bir açılış töre-
ninin ardından hizmet vermeye baş-
layan Beyşehir Belediyesi Anne ve 
Çocuk Kulübü’nün faaliyete geçmesi 
sonrasında Beyşehirli kadınlardan ve 
özellikle çocuk sahibi annelerden çok 
büyük bir ilgi gördüğünü söyledi.

Beyşehir Belediyesi’nin ilçeye 
kazandırdığı yeni sosyal alanın Bey-
şehirli kadınlar ile özellikle çocuk sa-
hibi annelerden gelen yoğun talepler 

üzerine Beyşehir Belediyesi eski hiz-
met binasındaki bir katın özel olarak 
dizayn edilmek suretiyle oluşturul-
duğunu vurgulayan Özaltun, Anne 
ve Çocuk Kulübü’nün bünyesinde bir 
çok sosyal hizmet ve aktivitenin ger-
çekleştirilebileceği alanlar barındırdı-
ğını belirtti.

Beyşehir’in anneleriyle biraraya 
geldikleri toplantılarda; “Erkeklerin 
gidebileceği mekanları, kahvehanele-
ri var. Bizlerin ise özellikle kış döne-
minde gidebileceğimiz bir kapalı ala-

nımız yok” şeklinde aldıkları yakınma 
ve serzenişler üzerine harekete geç-
tiklerini anlatan Özaltun, bu konuda 
ilçeye yeni bir sosyal alan kazandı-
rabilmek için çalışma başlattıklarını 
söyledi.

Öncelikle bu konuda yer konusu-
nu çözdüklerini ve şehrin merkezin-
de herkesin kolaylıkla ve rahatlıkla 
ulaşabileceği eski Belediye hizmet bi-
nasındaki bir katı oluşturulacak anne 
ve çocuk kulübü için tahsis ettiklerini 
vurgulayan Özaltun, şunları kaydetti: 

“Benim de eski makam odamın bu-
lunduğu hizmet binasındaki bir katı 
anne ve çocuk kulübü kurmak için 
dizayn ettik. Burada, kadınlarımız için 
bir kafeterya oluşturduk. Kafeterya 
bünyesinde sıcak soğuk içecekler, 
TV ünitesi, dinlenme yerleri ve bir 
mini kütüphane oluşturduk. Spor 
yapılabilmesine imkan sağlamak için 
hazırladığımız bir spor salonuna kon-
düsyon ve fitness aletleri yerleştirdik. 
Beyşehirli kadınlarımızın spor ya-
pabilmesi için fitness ve kondüsyon 

aletlerimizin bulunduğu aerobik salo-
numuz ve plates salonumuz faaliyet 
gösterirken, yine hem kadınlarımızın 
hem de çocuklarının istifade edebile-
ceği masa tenisi, air hokey ve langırt 
oynayarak vakit geçirecekleri alanlar 
yer alıyor.

Aynı zamanda anne olan kadın-
larımızın çocuklarının eğlenceli vakit 
geçirebilmesi için zemini tatami min-
derle kaplı olan TSE standartlarında 
oyun grupları kurduk. Çocuklarımıza 
özel tuvaletlerin düşünüldüğü faali-

yet odaları, atölyeler, top havuzu ve 
kaydırak ile zeka oyunları gibi çocuk 
oyunları da mekanımızda olmazsa 
olmaz alanlar arasında bulunuyor. 
Ayrıca, anne ve çocuk kulübümüzde 
çocuklarımız için hazırladığımız üç 
boyutlu film izlenmesine imkan sağ-
layan bir cep sineması da oluşturduk. 
Bu sinema da kulübümüzden istifade 
eden anne ve çocuklarımız için ücret-
siz olarak hizmet vermeye başladı”

Özaltun, çok cüzi, sembolik üc-
retlerle Beyşehir’de yaşayan her ka-
dının istifade edebileceği Anne ve 
Çocuk Kulübü’nün açılmasının ilçede 
önemli bir sosyal alan ihtiyacını orta-
dan kaldırdığını, halen kulüpten 850 
bayanın kayıt yaptırarak yararlandığı-
nı belirtirken, yoğun ilgi üzerine me-
kandaki alanın daha da genişletilmesi 
ile sosyal aktivitelerin daha da çeşit-
lendirilmesine yönelik çalışmaların 
devam ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, mekandan yarar-
lanan anneler de Belediye Başkanı 
Murat Özaltun’a kendileri için çok 
önemsedikleri böyle bir projeyi haya-
ta geçirdiği için teşekkür etti.

Özaltun’dan 
Zorlu’ya tebrik

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Cem 
Zorlu’yu ziyaret etti.
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Konya il merkezinde öğleden 
sonra sağanak yağmur şeklinde 
görülen yağış, kırsalda ve şehir-
lerarası yollarda yoğun kar olarak 
etkili oldu. Konya’yı Seydişehir 
üzerinden Antalya’ya bağlayan yol, 
yoğun kar yağışı nedeniyle akşam 
saatlerinde kapandı. Konya’dan 
TIR, çekici, kamyon gibi büyük yük 
araçları ile şehirlerarası yolcu oto-
büslerinin çıkışına izin verilmez-
ken, küçük araçların geçişi için ise 

kar lastiği ve zincir zorunlu tutuldu. 
Antalya’nın Akseki ilçesinde 

başlayan kar yağışı nedeniyle bin 
825 rakımlı Alacabel mevkisinde 
kar kalınlığı 40 santimetreye, ilçe 
merkezinde ise 5 santimetreye 
ulaştı. Karayolları ekipleri çok sa-
yıda iş makinesiyle yol açma çalış-
malarını sürdürürken, Akseki Böl-
ge Trafik ekipleri zincirsiz ve uzun 
araçların geçişine izin vermezken, 
yetkililer yola çıkacak sürücüleri, 

araçlarında zincir ve çekme ha-
latı bulundurmaları ve kış lastiği 
kullanmaları konusunda uyarıyor. 
Uzun araçlar ise dinlenme tesisleri-
ne yönlendiriliyor. 
METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ UYARI!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 
Antalya-Konya yolunun Alacabel 
Geçidi’nde bugün başlayıp Çar-
şamba günü sabah saatlerine kadar 
sürecek yoğun kar yağışı uyarısı 
yaptı. Açıklamada, “Yapılan son 

değerlendirmelere göre; bugün 
öğleden sonradan Çarşamba sabah 
saatlerine kadar Antalya-Konya yo-
lunun Alacabel Geçidi başta olmak 
üzere Toroslar bölümünün yüksek-
lerinde aralıklarla yoğun kar (20 
cm üzeri) yağışı ve Salı günü sabah 
saatlerinden itibaren kuvvetli fırtı-
na beklendiğinden ulaşımda aksa-
malar, tipi, buzlanma ve don gibi 
olumsuzluklara karşı dikkatli ve 
tedbirli olunmalıdır” denildi.  n İHA

Konya merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı 
Konya merkezli 31 ilde, 

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuv-
vetlerindeki (TSK) mahrem ya-
pılanmasına yönelik soruşturma 
kapsamında aralarında muvaz-
zaf askerlerin de bulunduğu 50 
şüpheli hakkında yakalama ka-
rarı çıkarıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya Cumhuriyet Başsavcılığının 
yürüttüğü FETÖ/PDY soruştur-
ması kapsamında, FETÖ/PDY 
Silahlı Terör Örgütü mensubu 
askeri personel ve bu personele 
mahrem imamlık yaptıkları an-
laşılan şahıslara yönelik başlatı-
lan soruşturmalar kapsamında 
Konya merkezli 31 ilde operas-
yon düzenlendi. Konya Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele ekipleri 
tarafından başlatılan operasyon 
kapsamında 32’si muvazzaf as-

ker olduğu öğrenilen, 6’sı su-
bay 44’ü astsubay toplamda 50 
asker hakkında gözaltı kararı 
çıkarıldı. Sabah saatlerinde 31 

ilde belirlenen adreslere eş za-
manlı operasyon düzenlendi. 
Operasyonda gözaltına alınanlar 
olduğu, şüphelilerin hastane-

de sağlık kontrolünün ardından 
emniyete götürüldüğü ve gözal-
tı sayısının artacağı belirtildi.
n İHA
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Şehirlerarası yollarda
kar geçit vermiyor!

Telefon kablolarını 
çalan 4 kişi tutuklandı

Konya’da telekomünikasyon 
firmasına ait telefon hattı di-
reklerinden yaklaşık 20 bin lira 
değerinde 350 metre uzunlu-
ğunda kabloyu keserek çalan 4 
kişi, çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklandı. Asayiş Şube Müdür-
lüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekip-
leri, merkez Meram ilçesindeki bir 
mahalledeki telefon hattı direğin-
deki kablonun kesilip, çalınmasıy-
la ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık 
olayının meydana geldiği bölgede 
çalışmalarını yoğunlaştıran po-
lis, şüphelileri önceki gün sabaha 
karşı yine telefon hattındaki di-

reklerden kablo keserken gördü. 
Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayıp ka-
çan Cüneyt E. (40), Serkan B. (23), 
Ahmet Ş. (20) ve Hasan U. (24) 
kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ki-
raladıkları araçlarla kablo hırsızlığı 
yaptığını itiraf etti. Yapılan ince-
lemede her iki hırsızlık olayında 
yaklaşık 20 bin lira değerinde 350 
metre uzunluğunda kablo çalındı-
ğı belirlendi. Poliste daha öncede 
‘Hırsızlık’ suçundan kaydı bulu-
nan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı.
n DHA

Konya’da karısının annesiyle 
görüşmesini istemeyen koca, eşini 
bıçakladıktan sonra bebeğini rehin 
aldı. Olay, saat 04.00 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Akif Paşa 
Mahallesi Küçük Ağa Sokak üzerin-
de bulunan bir apartmanın üçüncü 
katında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Abdürrezzak G. (21) 
eşi Dilan G. (21) ile kaçarak evlen-
dikten sonra genç çiftin 7 ay önce 
G.D. isminde bir kız çocukları dün-
yaya geldi. Eşinin ailesiyle sürekli 

kavgalı olduğu için Abdürrezzak G., 
eşinin ailesiyle görüşmesine karşı 
çıktı. Dilan G., akşam saatlerinde 
annesiyle telefonda görüşmesinin 
ardından eşi Abdürrezzak G. ile tar-
tışmaya başladı. Tartışma sırasın-
dan Abdürrezzak G. ekmek bıçağı 
ile karısını vücudunun çeşitli yerle-
rinden yaraladı. Yaralı genç kadın, 
evden kaçarak komşularına sığındı. 
Komşuların ihbarı üzerine olay ye-
rine çok sayıda polis ve sağlık ekibi 
sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık 

ekipleri yaralı kadına ilk müdahale-
yi yaptıktan sonra ambulansla Kon-
ya Numune Hastanesine kaldırdı. 

POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLMAK 
İSTEMEYEN ŞAHIS BEBEĞİNİ

 REHİN ALDI 
Öte yandan, polis ekiplerinin 

geldiğini gören Abdürrezzak G. 
ekiplerden kurtulmak için 7 ay-
lık bebeğini evde rehin aldı. Polis 
ekipleri Abdürrezzak G.’yi uzun uğ-
raşlar sonucu ikna ederek, bebeği 
babasından kurtardı. Şahıs etkisiz 

hale getirilerek gözaltına alındı. Bu-
radan emniyete götürülmek üzere 
alınan Abdürrezzak G.’ye Dilan 
G.’nin yakınları saldırmak istedi. 
Buradan güçlükle ekip aracına alı-
nan şahıs, ifadesi alınmak üzere 
emniyete götürüldü. 7 aylık bebek 
ise Konya Numune Hastanesindeki 
sağlık kontrolünün ardından an-
nesine teslim edildi. Abdürrezzak 
G.’nin bir süre önce askere gittiği 
ve izne geldiği öğrenildi.
n İHA

Karısını bıçaklayıp bebeğini rehin aldı 
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Konya’nın av tüfeği üretiminde 
söz sahibi ve dünyaca ünlü yerleşim 
merkezi olan Beyşehir’e bağlı Huğlu 
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 
TOKİ konutları, dualar eşliğinde 
kurbanın da kesildiği yapılan bir 
anahtar teslim töreni ile hak sahip-
lerine teslim edildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, ilçenin av tüfeği üretim 
merkezlerinden Huğlu Mahallesi’n-
de yaşayan mahalle sakinlerinden 
gelen talep üzerine Beyşehir Bele-
diyesi’nin girişimleri sonucu bir süre 
önce yerleşimde TOKİ Başkanlığı 
bünyesinde toplu konut projesinin 
hayata geçirilmesi için çalışmalara 
başlandığını hatırlattı.

Özaltun, Beyşehir’e bağlı bir dış 
mahallede yaptıkları girişim sonucu 
ilk kez TOKİ Başkanlığı tarafından 
böylesine büyük bir toplu konut pro-
jesi üretildiğini, gelen yoğun talepler 
üzerine benzer projelerin diğer dış 
mahallelerde de devreye konulabil-
mesi için gerekli adımları attıklarını 
belirterek, “Huğlu Mahallemizde 
110 metrekarelik alana sahip 18 
adet 3+1, 75 metrekarelik ise 2+1 
olmak üzere toplamda 99 konut inşa 
edildi. Huğlu Mahallesi sakinlerimi-
ze hayırlı olmasını diliyorum. Darısı 
inşallah diğer dış mahallelerimize” 
dedi.

SOĞUK İKLİM YAPISINA UYGUN 
KONUTLAR İNŞA EDİLDİ

Huğlu Mahallesi Muhtarı Meh-
met Harman ise, yerleşim merke-
zinde toplu konuta yönelik taleplerin 
yoğunlaşması üzerine Beyşehir Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun’la bir-
likte 4 yıl önce TOKİ Başkanlığı’na 
müracaat ettiklerini vurgulayarak, 
“Girişimlerimiz netice verdi ve pro-
je kapsamında üretilecek konutların 
yapımına başlanması için 2016 yılı 
Kasım ayında ihale sürecine çıkıldı. 
2019 yılı başları itibariyle ise hak sa-
hiplerine anahtar teslimlerini yaptık. 
Burada, kapıcı dairesi ile birlikte 100 
konutumuz var. Konut sahibi olanla-
rın tamamı da gerçekten bir konuta 
ihtiyacı oluşan kişilerden oluşuyor. 
Ve özellikle yüzde 80’i genç kesim 
diyebileceğimiz yeni evli aileler. 
Yani, ilk kez ev sahibi olan aileler. 
Bazı ailelerimiz var ki, konutunda 
ilk defa kaloriferi, asansörü görecek. 
O yüzden, anahtar teslim töreninde 
çok duygusal anlar yaşandı. Burada 
daireler, Huğlumuz dağlık bir alan-
da olduğu ve yüksek rakıma sahip 
bir alanda kurulu olduğu için soğuk 
iklim şartlarına göre hem iç, hem 
de dış cephe yalıtımı ile inşa edildi. 
Bu nedenle, en üst seviye bir yalı-
tım sistemi uygulandı. Malzemede 
hiçbir teferruattan kaçınılmadan, 

gayet güzel, kaliteli evler yapıldı. 
Artık taşınma işlemleri başlayacak. 
Şu anda hava şartlarından dolayı 
sadece yeni evlerde taşınma öncesi 
bir hazırlık söz konusu. İlk başlarda, 
‘buraya TOKİ yapılmaz’ deniliyordu. 
Ama, çok şükür ki istedikten sonra, 
bazılarının da duaları ve devlet bü-
yüklerimizin destekleri ile bu hizme-
ti Huğlu Mahallemize kazandırdık. 
İnşallah mahalle sakinlerimiz sıcak 
yuvalarına taşınma işlemlerinin de 
tamamlanmasının ardından önü-
müzdeki günlerden itibaren kavuş-
muş olacak. Mahallemizde hayata 
geçirilen bu proje sebebiyle beledi-
ye başkanımıza, milletvekillerimize 
ve bu konutların yöremize kazan-
dırılmasında bizlere büyük güç ve-
ren Huğlu halkımıza çok teşekkür 
ediyorum. Demek ki, istenildikten 
sonra her şey oluyor, bunu da va-
tandaşlarımızın sayesinde görmüş 
olduk” dedi.

TOKİ konutlarından daire sahibi 
olan Ahmet Zor da, yeni evlerine ta-
şındıktan sonra aile olarak çok rahat 
edeceklerini düşündüklerini belirte-
rek, “Çok mutluyum, anlatamam. 
Bir torunum var her şeyi unutturu-
yor. Torunumla yeni evimde çok çok 
mutlu olacağız. Ev de çıktı, mutlulu-
ğumuz ikiye katladı” ifadelerini kul-
landı.  n HABER MERKEZİ

Tırnakçılık yapan
şahıs, tutuklandı

Kulu’da tırnakçılık yöntemiy-
le hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. Edini-
len bilgiye göre, ilçe merkezinde 
bulunan bir markete gelen şahıs 
100 lira bozdurma bahanesiyle 
kasiyerin yanına gitti. Kasiyere 
parayı gösteren şahıs parayı ver-
miş gibi yapıp kasiyerin de dal-
gınlığından faydalanarak iki adet 
50 liralık banknotu alıp uzaklaştı. 
Şüpheli şahsın işyerinden ayrılma-
sının ardından kasiyer durumdan 
şüphelendi ve güvenlik kamerası 
görüntülerini inceledi. Görüntü-
lerde şahsın parayı vermeden, iki 
adet 50 liralık banknotu aldığı-
nı gören işyeri sahibi ve kasiyer 
durumu polis ekiplerine bildirdi. 

Güvenlik kameralarını inceleyen 
polis ekipleri görüntülerde bulu-
nan 06 AAK 242 plakalı aracın 
Ankara’dan kiralandığını belirledi. 
Aracın bilgilerinden ve güvenlik 
kameralarından şahsın daha önce 
de çok sayıda sabıkasının bulundu-
ğu öğrenilen O.C. olduğunu tespit 
etti. Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerince takibe alınan aracın ki-
ralama süresinin bitmesine iki gün 
kala şahsın tekrar süreyi uzattığını 
belirledi. Polis ekiplerince takibi 
süren şüpheli şahıs Kulu ilçesine 
tekrar gelince yakalandı. Şüpheli 
emniyetteki işlemlerinin ardından 
çıkarıldığı mahkemece tutuklana-
rak cezaevine gönderildi.
n İHA

İstanbul merkezli olarak aralarında Konya’nın da bulunduğu 4 ilde FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan, 
eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın kardeşini de dolandıran zanlılar, polis operasyonuyla yakalandı

FETÖ üzerinden
vurgun yapmışlar

İstanbul başta olmak üzere top-
lam 4 ilde kendilerini polis ve savcı 
olarak tanıtıp telefonla aradıkları 
vatandaşları ‘adınız FETÖ’ye karıştı’ 
diyerek dolandıran çete çökertildi. 
31 kişiden yaklaşık 5 milyon TL para 
toplayan zanlıların, eski Başbakan 
Necmettin Erbakan’ın kardeşi Ke-
malettin Erbakan’ı dolandıranlar 
zanlılar olduğu ortaya çıktı. 

İstanbul, Ankara, Konya ve 
Muğla illerinde vatandaşların benzer 
yollarla dolandırıldığını tespit eden 
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesi-
cilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği 
ekipleri harekete geçti. Kendilerini 
polis ve savcı olarak tanıtıp tele-
fonla aradıkları vatandaşları ‘adınız 
FETÖ’ye’ karıştı diyerek dolandıran 
şüphelileri yakalamak için harekete 
geçen ekipler teknik ve fiziki takibe 
başladı. Dolandırılan vatandaşların 
evlerinin bulunduğu bölgelerdeki 
güvenlik kamera kayıtlarını incele-
yen ekipler şüphelilerin kimliklerini 
tespit etti. Kimlik tespitlerinin ardın-
dan operasyon için düğmeye basıldı. 

İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa 
illerinde düzenlenen eş zamanlı 
operasyonda 2’si kadın toplam 17 
şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul 
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. 

ESKİ BAŞBAKAN NECMETTİN 
ERBAKAN’IN KARDEŞİ DE ÇETENİN 

HEDEFİ OLMUŞTU 
Yankesicilik ve Dolandırıcılık 

Büro Amirliği’nde şüphelilerin ifa-
deleri alındı. Emniyette yapılan iş-
lemlerde ilginç bilgiler ortaya çıktı. 
Kasım ayında benzer yöntemle Eski 
Başbakan Necmettin Erbakan’ın 
kardeşi Kemalettin Erbakan’ın çete 
tarafından dolandırılmaya çalışıldığı 
ancak Fatih İlçe Emniyet Müdürlü-
ğüne bağlı güven timlerinin dikkati 
sonucunda şüphelinin yakalandığı 

öğrenildi. Çökertilen çetenin Suriye 
uyruklu şahısları kurye olarak kul-
landığı belirtildi. Bunun yanı sıra 
çete üyelerinin vatandaşlardan do-
landırdıkları paralarla 6 adet lüks 
otomobil ve 1 adet daire satın alarak 
lüks bir hayat yaşadıkları kaydedildi. 
Operasyon kapsamında çete tarafın-
dan alınan otomobillere ve daireye 
el konuldu. 

‘FETÖ’YE OPERASYON YAPACAĞIZ 
DİYEREK KANDIRDILAR BİZİ’
Çeteden şikayetçi olan Yavaş 

ailesi, “Bizi aradılar. Ben savcıyım 
dediler. Sürekli beni telefonla tuttu-
lar. Bankaya gideceksin, bankadaki 
paraya çekeceksin dediler. Evimizin 
tapusunu istediler. FETÖ’ye operas-
yon yapacağız, o yüzden paraya ih-
tiyacımız var deyip kandırdılar bizi. 
Bankadan çektiğimiz 93 bin lira, 
evde olan 5 altın ve bin 700 euro pa-
ramızı aldılar” ifadelerini kullandılar. 

Emniyette işlemleri tamamla-
nan 2’si kadın 17 şüpheli hakim 
karşısına çıkarılmak üzere adliyeye 
sevk edildi.  n İHA

Tüfek üretim merkezinde TOKİ sevinci
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 
51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi
gerekli tüm bölgelere 
ulaştırıyoruz.

SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

GÜVENİLİR VE 
DOĞRU

HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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ZAYİ
Nüfus Cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür.

CANSU ACAR

ZAYi 
VE ELEMAN 
İLANLARINIZ

İÇİN 
BİR TELEFON 

KADAR YAKINIZ

444 5 158

  

T.C.
SEYDİŞEHİR İCRA DAİRESİ

2018/225 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 05/03/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 28/03/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : Değirmenci Mah. Taşağıl Cad. No: 81 Seydişehir Özel Toros Yediemin 
Otoparkı

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 20.000,00 1 %18

42BSP51 Plakalı , 2001 Model , VOLKSWAGEN Marka, 
Kapalı Kasa Kamyonet, LT35 VOLTVANHROOF Tipli , 
ANJ035571 Motor No’lu , WV1ZZZ2DZ1H07713 Şasi No’lu 
, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel, Sarı renkli, üzeri kısmen 
kaplamalı, Volkwagen LT35 kamyonet. Yük için kullanılan, 
Araç lastikleri ve jantlar eski, Kaporta eski ve kısmen paslan-
ma ve çürüme var. Camlar, aynlar ve farlar sağlam durumda. 
Kapılar kısmen deforma durumda. Motor kaputu altı çok tozlu 
ve eski. Anahtar olmadığından çalıştırılamadı. İç koltuk dö-
şemeleri çok eski ve yıpranmış durumda. Anahtar ve ruhsat 
yok. Stepne var ama eski.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Örnek No: 25*

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 927827

  

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2018/2008 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 11/02/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 05/03/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : KONYAPARK FEVZİ ÇAKMAK MAH. HEKİM GAZNEVİ SOK NO: 20/1 
KARATAY -KONYA 

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 250.000,00  1 %1

42 FKH 61 Plakalı, 2012 Model , MERCEDES-BENZ 
Marka , mercedes E 350 CDİ  4MATİC  PREMIUM Tipli 
, 64285841216445 Motor No’lu , WDD2120931a546152 
Şasi No’lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Kasa Tipi 
Sedan , Çekiş Tipi Önden 4ÇEKER, Motor Gücü 265HP 
, Motor Hacmi 2987cm3 , Rengi Beyaz,  Anahtarı var 
ruhsatı yok.172.000km akü zayıf, 255/35r19 ebatlarında 
lastikleri mevcuttur. lastik sevyisesinde Aracınm kaporta ve 
boya aksamında ufak tefek çizikler mevuttur. araç 4 kazaya 
karışmış olup, 26.09.2015 tarihle 15.640,80TL, 05.07.2015 
çarpma1.864,23TL,26.10.2013 çarpma 4.539,00TL ve 
03.09.2013 çarpma 5.223,36TL tutarında 4 kazaya karıştığı 
tespit edilmiştir

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Örnek No: 25*

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 928381

Yağmurun in-
san ve doğa üze-
rindeki etkisi ve 
önemini bilmeyen 
yoktur. Yağmur 
berekettir. Düştüğü 
yerlerde verimin, 
bereketin artmasını 
sağlar. Yağmurun 
az yağdığı veya hiç 
yağmadığı bölge-
lerde tarımla uğraşmak veya 
ekinlerden verim almak mümkün 
değildir.

İnsanları, hayvanların ve 
bitkilerin su ihtiyacı yağmurlar 
sayesinde giderilir. Yağan yağ-
murlar dereleri, dereler barajları, 
denizleri veya gölleri oluşturur. 
Tüm bunlar da hem insanlar için 
besin kaynağı olan deniz ürün-
lerinin hem de bitkisel ürünlerin 
yetişmesini sağlar. Yağmurların 
bol olduğu yerde ormanlar da 
boldur. İnsanlar ormanlardan her 
şekilde faydalanmaktadır. İnsan-
lar yağmura o derece muhtaçtır 
ki yağmadığı durumlarda yağmur 
duasına çıkarlar. Çünkü bilirler 
ki yağmur yağmamaya devam 

ederse kıtlık yaşa-
nacaktır. İnsanlar 
aç kalacak ve türlü 
bulaşıcı hastalıklar 
yaygınlaşacakt ı r . 
Yağmur sularının yer 
altına inmesi, çeşitli 
yer altı sularının kay-
naklarını oluşturur. 
Örneğin yol kenarla-
rında gördüğümüz ve 

faydalandığımız çeşmelerin kay-
nağı yağmur sularıdır. Yağmurun 
önemini ve değerini anlamak için 
yağmursuz kalmak gerekir. Bunu 
en iyi, çöl insanları bilmektedir. 
Yağmura hasret olan bu insanlar 
birkaç damla yağmura bile bü-
yük bir sevinç duyabilmektedir. 
Yağmurun sağlıklı bir şekilde 
devam edebilmesi için doğaya 
iyi davranmalıyız. İnsan kaynaklı 
faktörler, küresel ısınmaya se-
bep olmaktadır. Küresel ısınma 
yaşandıkça da yağmurlar az yağ-
makta veya düzensiz bir yağış 
rejimi uygulamaktadır.

Yağmur artık insanoğlu için 
daha büyük bir öneme sahip bir 
doğa olayıdır. Yağmurun yağma-

dığı dönemlerde kuraklık görülür, 
tarımda gerileme olur, ağaçlar 
çiçeklenip meyve veremez. En 
önemlisi de insanlar bu nedenle 
susuz kalırlar. Yağmurun yağma-
sı sayesinde barajlarımız ve göl-
lerimiz su ile dolar ve bu su bazı 
işlemlerde geçerek evlerimizdeki 
çeşmelere ulaşır.

Yağmur insanlar için çok mü-
him bir doğa olayıdır. Tohumların 
büyüyüp bitik haline gelebilmesi 
için su şarttır. Bu suyu nereden 
edilebiliriz derseniz hazırda olan 
suyu kullanır ancak atalarımızın 
da söylediği gibi taşıma suyu ile 
değirmen döndürülmez, hazıra 
da dağ dayanmaz. Yani elimizde-
ki su kaynakları belirli bir yere ka-
dar bize yeter ancak ondan sonra 
susuz kalırız.

Bu sebeple susuz kalmamak 
ve ülke olarak kuraklığı yaşama-
mak için sürekli suya ihtiyacımız 
vardır. Bundan sonraki zaman-
larda yağmur yağdığında mutsuz 
olmak yerine onun kıymeti bilme-
liyiz.

YAĞMUR

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT
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GİGUD’den kurumsal ve kişisel imaj semineri
Gençlerin kendilerini daha iyi 

bir şekilde yetiştirmelerini ve iş ha-
yatıyla birlikte istikrarlı bir gelişim 
sağlamalarını hedeflemek amacıy-
la çalışmalarını sürdüren Girişimci 
Genç Ufuklar Derneği üyelerine 
eğitim çalışmalarını aralıksız sür-
dürüyor. Bu kapsamda GİGUD 
üyelerine protokol ve kurumsal ne-
zaket kuralları  konusunda  semi-
ner verdi.  Ankara’dan konuşmacı 
olarak katılan, Protokol Uzmanı 
İhsan Ataöv, tarafından; “Protokol 
denildiğinde akla ilk gelenler nedir? 
Resmi hayatta kişiler yoktur. Un-
vanların var olduğu, protokolle ile-
tişim ve davranış şekilleri ve her iki 
tarafın yapması gerekenler. Müdür 
ve amirler ile diğer ileri gelenlerin 
yapması gerekenler. Protokolde 
cinsiyet ayrımının olmadığı. Proto-
kolün neyi temsil ettiğini bilmesi 

gerektiği . Temsilin esas olduğunu 
protokolde iyi izlenim, algı, kişisel 
temsil. Protokolde başarı, giyim, hal 
ve hareket, hitap etme, ast ve üst 
ilişkiler” konularında bilgiler veril-
di. Gerçekleştiren seminere dernek 

üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
‘ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ BİR 

ŞEKİLDE DEVAM EDECEK’
Seminerin ardından İhsan 

Ataöv’e verdiği bilgilerden dola-
yı teşekkür eden Girişimci Genç 

Ufuklar Derneği Başkanı Ebubekir 
Ergin şu ifadeleri kullandı, “ Der-
neğimiz gençlerimize kariyer, ki-
şisel gelişim, girişimcilik, istihdam 
alanlarında rehberlik edecek, her 
zaman ve her durumda koordineli 

bir şekilde iletişimi sağlıyor. Ulusal 
ve uluslararası alanda medyayı ya-
kından takip ederek ekonomi, siya-
set, bilim alanlarında çağın gerek-
lerini doğru olarak okuyup, objektif 
yorumlama çerçevesinde gençlerin 

içinde bulunduğumuz yüzyılda 
sağlam adımlar ile ilerlemelerini 
hedefliyoruz.  Belirttiğimiz amaçlar 
doğrultusunda proje, etkinlik, kon-
ferans ve çalışmalarımızla gençler-
le bir araya gelip fikir alışverişi sağ-
lamaya aralıksız bir şekilde devam 
ediyoruz.  Bu doğrultuda düşünce 
ve hareket birliği oluşturarak,  he-
def kitlemiz çerçevesinde ulusal ve 
uluslararası kamu kurum ve kuru-
luşlarına çeşitli medya mecralarıyla 
düşüncelerimizi ileteceğiz. Girişim-
ci Genç Ufuklar Derneği tüm hızı 
ve olanakları ile daima ileriye doğru 
varlığını devam ettirecektir.  Üyele-
rimize verdiği kıymetli bilgilerden 
dolayı Protokol Uzmanı İhsan Ata-
öv’e teşekkür eder, çalışmalarında 
başarılar dileriz” ifadelerini kullan-
dı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Bal kabağı yemenin
en ideal zamanı’

Düğün magandaları 4 
yaşındaki çocuğu yaraladı

İyi bir lif kaynağı olan bal ka-
bağının, hem kalp hem de bağır-
sak sağlığı açısından büyük önem 
taşıdığını dile getiren Diyetisyen 
Nur Açlan, içinde bulunduğumuz 
kış mevsiminin de bal kabağı ye-
menin tam zamanı olduğunu 
söyledi. Yüksek lif oranı sayesinde 
kolesterol seviyesinin düşmesine 
yardımcı olan bal kabağının bağır-
sak hareketlerini de düzenleyerek 
kolon kanseri riskinin azalmasın-
da önemli bir role sahip olduğu-
nu belirten Diyetisyen Nur Açlan, 
“Kabakgiller ailesinin en tatlı, en 
şeker, en güzel renkli besinlerin-
den bal kabağını tüketmenin tam 
vakti. Tatlısı tuzlusu her tadı alabi-
leceğiniz en güzel besinlerden biri 
balkabağıdır. Güçlü bir beta-karo-

ten, Lutein, Alfa gibi ve A, B6,C, 
K, E vitamini, magnezyum, Pan-
totik asit, bakır, potasyum, fosfor 
ve demir kaynağıdır. Süper besin 
olarak adlandırabiliriz. Güçlü bir A 
vitamini kaynağıdır ve içeriğindeki 
zeaksantin isimli karotenoid ile göz 
sağlığının korunmasına yardımcı 
olur. C vitamini bakımından zen-
gindir. 1 porsiyon Balkabağı (100 
gr) yetişkin bir bireyin günlük C 
vitamini ihtiyacının yüzde 35’ini 
karşılar. C vitamini ile kolajen üre-
timini destekleyerek cildin daha 
genç görünmesine yardımcı olur. 
Potasyum bakımından da oldukça 
zengin olan bu süper besin kan ba-
sıncının düzenlenmesine yardımcı 
olur” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya’da düğünde havaya 
açılan rastgele ateşte, kurşunla-
rın başına isabet ettiği 4 yaşındaki 
İ.U. yaralandı. Jandarma, krimi-
nal inceleme sırasında merminin 
M.K.’nin tabancasından çıktığını 
tespit etti. Gözaltına alınıp, ‘ya-
ralama’ suçundan adliyeye sevk 
edilen M.K. serbest bırakıldı. Olay, 
geçen yıl Kasım ayında Ilgın ilçe-
sinde gerçekleşti. Düğünde hava-
ya tabancayla ateşlenen ateşlenen 
kurşunlar, İ.U.’nun başına isabet 
etti.Yaralanan İ.U.’nun başına 
saplanan mermi çekirdeği yapılan 
ameliyatla çıkarıldı. Tedavisi ta-
mamlanan İ.U. taburcu oldu. İlçe 

Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
olayla ilgili soruşturma başlattı. 
Düğün videolarını izleyen ekipler, 
havaya ateş açtıklarını tespit etti-
ği 5 kişinin tabancasına el koydu. 
Tabancalar incelenmek üzere kri-
minal laboratuvarına gönderildi. 
Yapılan incelemelerin sonucunda 
İ.U.’nun başına isabet eden mermi 
çekirdeğinin M.K.’nin tabancasın-
dan çıktığı belirlendi. Jandarma, 
M.K.’yi bugün gözaltına aldı. Yapı-
lan sorgulamanın ardından ‘yarala-
ma’ suçundan adliyeye sevk edilen 
M.K., adli kontrol şartıyla tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıl-
dı.  n DHA

Renault ve Dacia’nın Ocak ayı kampanyaları hakkında bilgi veren Çelik Motorlu Araçlar Satış Müdü-
rü Bülent Tutar, Renault binek modellerde yüzde 0 faiz fırsatı ile müşterililerini beklediğini ifade etti

Renault ve Dacia’da 
‘sıfır faiz’ kampanyası

Geçtiğimiz yıl sunduğu kam-
panyalarla kullanıcıları mutlu 
eden Renault, bu yıl da kullanı-
cılara güzel kampanyalar sunma-
ya devam ediyor. Renault, Ocak 
ayında binek ve hafif ticari araç 
modellerinde sıfır faiz fırsatı su-
nuyor.  Renault ve Dacia’nın 
Ocak ayı kampanyaları hakkında 
bilgi veren Çelik Motorlu Araçlar 
Satış Müdürü Bülent Tutar, Re-
nault binek modellerde yüzde 0 
faiz fırsatı ile müşterililerini bek-
lediğini ifade etti. 

‘AVANTAJLI FİYATLARI 
KONYALILAR İLE BULUŞTURMAK 

İÇİN BEKLİYORUZ’
Çelik Motorlu Araçlar Satış 

Müdürü Bülent Tutar, “Ocak ayı 
içerisinde Renault binek mo-
dellerinde yüzde 0 veya yüzde 
0,99 faiz fırsatları 2018 model 
yılı binek otomobillerde avantaj-
lı fiyatlar ile Konyalıları bekliyo-
ruz. Megane Sedan, Clio HB, Clio 
Sport Tourer, modellerinin satın 
alımlarında, maksimum 24 bin 
TL kredi tutarı ve 12 aya varan 
vade seçeneği için yüzde 0 faiz 
oranı veya maksimum 40 bin TL 
kredi tutarı ve 12 aya varan vade 
seçeneği için yüzde 0,99 faiz ora-
nı ile Konyalıları Showromuza 
bekliyoruz. Finansman kampan-
yaları, Megane Sedan, Clio HB, 
Clio Sport Tourer, modellerinin, 
satın alımlarında geçerlidir ve 
anlaşmalı finans kuruluşunun 

şartlarına bağlıdır. Kampanyalı 
faiz oranları sadece Maxxi Koru-
ma (Kredi Koruma Sigortası) ile 
birlikte geçerlidir. MaxxiKoruma 
satın alınmadığı durumda, anlaş-
malı finans kuruluşunun baz faiz 
oranı uygulanır. Finansman kam-
panyaları birleştirilemez. Kredi 
tahsis ücretleri kredi bedeline 
dahil değildir. Daha fazla kredi 
tutarı veya vade seçenekleri sun-
duğumuz çok avantajlı faiz oran-
ları için müşterilerimiz showro-
mumuza gelerek bilgi alabilirler. 
Ayrıca Renault binek araç pera-
kende müşterileri için 2018 mo-
del yılı devlet hurda teşvikli Clio 
HB 66.900 TL’den , 2018 model 

yılı devlet hurda teşvikli Megane 
Sedan 86.900TL’den başlayan 
fiyatlarla stoklarla sınırlı olarak 
müşterilerimiz ile buluşuyor. 
Kampanyalarımız  stoklarla sı-
nırlıdır ve 31 Ocak 2019 tarihine 
kadar geçerlidir” dedi.

RENAULT HAFİF TİCARİ 
ARAÇLARDA YÜZDE 0 VE  YÜZDE 

0,99 FAİZ FIRSATI 
Renault, ocak ayında binek 

ve hafif ticari araç modellerinde 
sıfır faiz sunmaya devam ediyor. 
Ticari araçlardaki kampanyalar 
hakkında da bilgi veren Tutar, “ 
24.000 TL kredi tutarı ve 12 aya 
varan vade seçeneği için  yüzde 
0 sabit faiz oranı, maksimum 40 

bin  TL kredi tutarı ve 12 aya 
varan vade seçeneği için yüzde 
0,99 sabit faiz oranı, tüm yetkili 
satıcılarımızda. Finansman kam-
panyaları, Kangoo, Master ve 
Trafic modellerinin satın alım-
larında geçerlidir ve anlaşmalı 
finans kuruluşunun şartlarına 
bağlıdır. Kampanyalı faiz oran-
ları sadece MaxxiKoruma (Kre-
di Koruma Sigortası) ile birlikte 
geçerlidir. MaxxiKoruma satın 
alınmadığı durumda, anlaşmalı 
finans kuruluşunun baz faiz oranı 
uygulanır. Kampanyalar birleşti-
rilemez. Kredi tahsis ücretleri 
kredi bedeline dahil değildir” ifa-
delerini kullandı.

DACİA’DAN O FAİZ İMKANI 
Ocak ayında faizleri sıfırlayan 

bir diğer marka olan Dacia, Dus-
ter ve Dokker müşterilerine en 
fazla 24 bin TL kredi ve 12 aya 
varan vade seçeneği için sıfır faiz 
sunuyor.  DACİA Ocak kampan-
yaları hakkında da bilgi veren 
Çelik Motorlu Araçlar Satış Mü-
dürü Bülent Tutar, “Ocak ayında, 
Duster modelinin satın alımların-
da, maksimum 24.000 TL kredi 
tutarı ve 12 aya varan vade seçe-
neği için  yüzde 0 sabit faiz oranı 
veya maksimum 40 Bin  TL kredi 
tutarı ve 12 aya varan vade se-
çeneği için yüzde 0,99 faiz oranı 
tüm yetkili satıcılarımızda müş-
terilerimizi bekliyor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bülent Tutar

Geçtiğimiz yıl sunduğu kampanyalarla kullanıcıları mutlu eden Renault ve Dacia  bu yıl da kullanıcılara güzel kampanyalar sunmaya devam ediyor.
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Otomobille öğrenci servisi 
çarpıştı, 16 kişi yaralandı

Beyşehir’de öğrenci servisinin, oto-
mobil ve kamyona çarpması sonucu 
15’i lise öğrencisi 16 kişi yaralandı. Celal 
Çengel idaresindeki lise öğrencilerini ta-
şıyan 42 GBJ 49 plakalı minibüs, Avşar 
Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Cadde-
si’nde tali yoldan çıkan Burhan G. yöne-
timindeki 42 BKC 95 plakalı kamyona 
çarptı. Kontrolünü kaybeden minibüs, 
daha sonra Feyyaz Tüfekçi yönetiminde-
ki 42 BDH 88 plakalı otomobille çarpış-
tı. Kazada, minibüs sürücüsü Çengel ile 
araçta bulunan 15 lise öğrencisi yaralan-
dı. Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırı-
lan yaralıların hayati tehlikesinin bulun-
madığı öğrenildi. Kaza haberini duyan 
öğrencilerin aileleri, hastaneye akın etti.
n AA

Seydişehir’de 5 yıl önce geçirdi-
ği motosiklet kazası sonrası beynin-
de hasar oluşması nedeniyle yatağa 
bağlı yaşayan Muhammed Güneş 
(28), kök hücre nakli yapılması için 
yardım bekliyor. Mesut Güneş, oğ-
lunun kök hücre nakli ve diğer te-
davileri için 100 ile 150 bin liraya 
ihtiyacı olduğunu ve bunun için de 
Valilik izniyle kampanya başlattık-
larını söyledi. Babası kaza yaptığın-
da henüz 5 aylık olan İrem Güneş 
ise “Babam iyileştiğinde onunla ge-
zip, parka gitmek istiyorum” dedi.

Seydişehir’in Kavak Mahalle-
si’nde oturan evli ve 1 çocuk babası 
Muhammed Güneş, 2014 yılı Ka-
sım ayında motosikletiyle çalıştığı 
akaryakıt istasyonuna giderken, 
arkadan gelen otomobil çarptı. Çar-

pışmanın şiddetiyle motosikletten 
fırlayan Güneş, yaralandı. Beyin 
kanaması geçiren ve kaldırıldığı 
hastanede 3 ay yoğun bakım üni-
tesinde tedavi olan Muhammed 
Güneş’in beyninde hasar oluştu. 
Konya ve Ankara’daki hastanelerde 
tedavi olan ancak beynindeki ha-
sar giderilemediği için yatağa bağlı 
kalan Güneş, mamayla besleniyor. 
Doktorlar, Muhammed Güneş’in 
sağlığına kavuşabilmesi için kök 
hücre nakli yapılması gerektiğini 
belirtti.
YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Muhammed Güneş’in baba-
sı, Kavak Mahalle Muhtarı Mesut 
Güneş, oğlunun eski günlerine 
dönmesi için İstanbul’da iki özel 
hastaneyle görüşme yaptığını söy-

ledi. Kök hücre ve beraberindeki 
diğer tedavilerin masrafının kar-
şılanması için 100 ila 150 bin li-
raya ihtiyaçları olduğunu belirten 
Mesut Güneş, yaklaşık 1 ay önce 
Valilik izniyle yardım kampanyası 
başlattıklarını kaydetti. Kampanya 
kapsamında şu ana kadar 7 bin lira 
toplandığını belirten baba Güneş, 
şunları söyledi: ‘’Oğlum işe gider-
ken arkasından gelen otomobilin 
motosikletine çarpması sonucu ağır 
yaralandı. Beyin kanaması geçirdi 
ve 3 ay yoğun bakımda kaldı. Nor-
mal odaya çıktığında çok kötüydü, 
adeta iskelet gibiydi. Konya’da ve 
Ankara’da çeşitli hastanelerde te-
davi gördü. Şu anda evde yatalak 
vaziyette. Yiyemiyor, içemiyor, ko-
nuşamıyor; mamayla besliyoruz. 

Kök hücre nakliyle iyileşebileceğini 
söylediler. Kök hücre tedavisini ül-
kemizde veya Avrupa ile Hindis-
tan’da olabilecek. Tedavi için 100 
ila 150 bin lira civarında bir para 
gerekiyor. Valilik izniyle bir yardım 
kampanyası başlattık. Banka hesabı 
açtık. Bu hesaba şu ana kadar 7 bin 
lira para yatırıldı.’’
BABASIYLA PARKA GİTMEK İSTİYOR

Kazanın meydana geldiği tarih-
te henüz 5 aylık olan, 4,5 yaşındaki 
İrem Güneş ise babasının yanından 
bir an olsun ayrılmıyor. İrem, ya-
nında uyuduğu babasını öpüp, ona 
sarılıyor. Babasını çok sevdiğini be-
lirten İrem, “Onun iyileşmesini isti-
yorum. Onunla gezip, parka gitmek 
istiyorum” dedi.
n DHA

Yayalara çarpan şahıs
cezaevine gönderildi

Yasa dışı avcılara 
devlet göz açtırmadı

Selçuklu ilçesi Horozluhan Ma-
hallesi Yeni İstanbul Caddesi’nde 
meydana gelen kazanın ardından 
gözaltına alınan otomobil sürücüsü 
Salih G’nin emniyetteki işlemleri 
tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 
Salih G, çıkarıldığı mahkemece 
“taksirle ölüme ve yaralanmaya 
neden olma” suçlamasıyla tutuk-
landı. Özgür Özdemir’in kullan-
dığı 42 BVE 22 plakalı kamyonet, 
13 Ocak’ta, merkez Selçuklu ilçesi 
Horozluhan Mahallesi Yeni İstan-
bul Caddesi’nde, sürücünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu devrilmişti. Kazayı görüp 

yaralanan kamyonet sürücüsüne 
yardıma giden Adem Ersoy, Mu-
hammed Ersoy, Muhammet Yap-
rakçı ve Ali Osman Sarı’ya, Salih 
G. idaresindeki 42 DLN 35 plakalı 
otomobil çarpmıştı.  Konya’daki 
farklı hastanelere kaldırılan yara-
lılardan Muhammed Ersoy ve Ali 
Osman Sarı hayatını kaybetmiş; 
Adem Ersoy, Muhammet Yaprak-
çı ve kamyonet sürücüsü Özgür 
Özdemir tedavi altına alınmıştı. 
Alkollü olduğu olduğu ileri sürülen 
otomobil sürücüsü Salih G. gözaltı-
na alınmıştı.
n AA

Konya’da eylem hazırlığı yaparken kaldıkları villada gözaltına alınan DEAŞ’lı terörist-
lerden biri etkin pişmanlıktan yararlanarak örgütün sözde Konya emirinin ismini verdi

DEAŞ’ın sözde Konya
emiri tutuklandı

Konya’da eylem hazırlığı yaptık-
ları villada polisle girdikleri çatışma-
da ölü ele geçirilen 5 DEAŞ’lı terörist 
ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle yar-
gılanıp, cezaya çarptırılan 10 sanıktan 
biri olan M.A.K. etkin pişmanlıktan 
faydalanıp, polise, örgütün  ‘Konya 
Emiri’ ve 2 kişinin isimlerini verdi. 
Terör polisi, geçtiğmiz Cuma günü 
düzenlediği operasyonla biri emek-
li polis 3 şüpheliyi yakaladı. Ölü ele 
geçirilen DEAŞ’lı teröristlere öldü-
rüldükleri villayı bulmakta yardımcı 
oldukları öne sürülen şüpheliler tu-
tuklandı.  

Konya Emniyet Müdürlüğü ekip-
leri, 12 Temmuz 2017 tarihinde te-
rör örgütü DEAŞ’ın, merkez Meram 
ilçesine bağlı Yorgancı Mahallesi’n-
de ‘Meram Bağları’ olarak bilinen 
Dudlukır mevkiindeki hücre evi 
olarak kullandığı villaya operasyon 
düzenledi. Teröristlerin ateş açma-

sı sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 
‘Ebumuaz’ kod adlı Veysel Seçmen, 
‘Seyfulislam’ kod adlı Furkan Tulay, 
‘Ebuderda’ kod adlı Abdulbaki Yor-
gun, ‘Enes’ kod adlı Mehmet Enes 
Doğan ve ‘Ebu Muhammed’ kod adlı 
Müslüm Ceylan ölü ele geçirildi. 4 
özel harekat polisi ise hafif yaralandı. 
Villada yapılan aramada 5 kalaşnikof 
marka uzun namlulu silah ve bu si-
lahlara ait bin 500 mermi, 1 tabanca, 
canlı bomba yeleği ve canlı bomba 
yeleği için 12 kalıp halinde hazırla-
nan 4 kilogram TNT patlayıcı ile fün-
ye ele geçirildi.

CANLI BOMBA YELEĞİ 
HAZIRLARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Ölü ele geçirilen teröristlerin, 
DEAŞ’ın Suriye’deki kamplarında 
eğitim aldığı, 15 Temmuz anma tö-
renlerinde eylem yapmak için, polis 
baskınından kısa süre önce Türki-
ye’ye giriş yaptıkları saptandı. Terö-

ristlerden Abdülbaki Yorgun’un, 12 
kalıp halinde hazırlanan 4 kilogram 
TNT patlayıcıyı canlı bomba yeleğine 
yerleştirmek üzereyken, öldürüldüğü 
ortaya çıktı. Yanında bir fünye de bu-
lunan teröristin, ‘PKK üyeliği’ suçun-
dan tutuklu bulunduğu cezaevinde 
açlık grevine girdiği ve yine cezaevin-
deyken DEAŞ’lı teröristlerle tanıştığı, 
tahliye olduktan sonra da bu örgütün 
saflarına katıldığı ortaya çıktı.

CEZA YAĞDI
Çatışmanın ardından örgüte 

yönelik operasyonlarını genişleten 
polis öldürülen teröristlerle bağlantı-
ları oldukları iddiasıyla 10 şüpheliyi 
gözaltına aldı. Bu şüphelilerden 9’u 
tutuklandı.  Konya 9’uncu Ceza Mah-
kemesi’nde yapılan yargılamanın 23 
Kasım 2018 tarihinde görülen karar 
duruşmasında, 18 yaşından küçük 
olan R.M. 2 yıl 1 ay hapis cezasına 
çarptırdı. Yaşının küçük olması ne-

deniyle de hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verildi. Fahri 
Karahan’a 7 yıl 6 ay, Muhammed Ali 
Danışman, Özgür Kılıç, İlhan Alpas-
lan, Erhan Fidan, Burhan Yamak, Ya-
kup Memi ve Ramazan Aras’a  6’şar 
yıl 3’er ay hapis cezası verdi. 5 yıl ceza 
verilen M.A.K. ise etkin pişmanlıktan 
faydalanıp tahliye oldu.

KONYA EMİRİ TUTUKLANDI
Dava boyunca itirafçı olmak iste-

diğini söyleyen M.A.K.’nın örgütün 
Konya Emiri olduğunu öne sürdüğü 
kişi ve 2 şüpheliye yönelik Terörle 
Mücadele Şubesi ekipleri geçtiğimiz 
Cuma günü eş zamanlı operasyon 
düzenledi. Operasyonda emekli polis 
memuru M.A. ile S.A. ve B.S. gözal-
tına alındı. Teröristlere öldürüldükleri 
villayı bulmada yardımcı oldukları 
ileri sürülen 3 şüpheli, çıkarıldıkla-
rı mahkemece tutuklandı.  
n İHA

Konya’da, yasa dışı kara avcı-
lığı yaptığı gerekçesiyle bir yılda 
haklarında idari işlem yapılan 507 
kişiye toplam 457 bin 402 lira idari 
para cezası kesildi. Alınan bilgiye 
göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 
8. Bölgesi Konya Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin Konya’da 4915 sayılı 
kara avcılığı kanunu kapsamında 
yürüttüğü denetim ve kontrollerin 
geride kalan 2018 yılında da sür-
düğü belirtildi.

Denetimlerde hakkında idari 

işlem yapılan 507 kişi hakkında 
840 maddeden toplam 457 bin 
402 liralık idari para cezası uygu-
landığı, 42 yaban hayvanı için 61 
bin 151 lira ceza kesildiği, ayrıca 
usulsüz avcılıkta kullanılan 8 oto-
mobil, 3 motosiklet ve 110 av tü-
feğine ise el konulduğu kaydedildi. 
Av koruma faaliyetleri kapsamında 
denetim ve kontrollerin yeni yılda 
da aralıksız olarak devam edeceği 
belirtildi.
n AA

Minik İrem, babasının iyileşmesini istiyor
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Kosova Mahallesi sosyal tesise kavuştu
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, Selçuklu Beledi-
yesi tarafından Kosova Mahallesi'ne 
kazandırılan Kosova Sosyal Tesisi'n-
de emeklilerle bir araya geldi.  

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı yapımı tamamla-
nan  Kosova Sosyal Tesisini gezerek 
incelemelerde bulundu. Ziyarette 
Kosova Mahallesi sakinleri ile de bir 
araya gelen Başkan Pekyatırmacı 
tesisin mahalleli için önemli hiz-
metler sağlayacağını ifade etti. 

Selçuklu'da ilçenin farklı nokta-
larına yeni ve modern tesisler ka-
zandırmaya devam ettiklerini ifade 
eden Başkan Pekyatırmacı, Hizmet 
önceliklerinde mahallelerden gelen 
talepler yer aldığını ifade ederek,"-
Selçuklu'da hemşehrilerimizle yap-
tığımız istişareler doğrultusunda 
insanı merkeze alan hizmet anlayışı 

ile çalışıyor ve  her yaş grubundan 
insanımız  için hizmet üretiyoruz. 
Yatırımlarımız Selçuklu'ya değer 
katıyor" dedi.

Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaret-
te Kosova Mahalle Muhtarı Ahmet 
Üney, Belediye Başkan Yardımcıları 
ile birim müdürleri de eşlik etti.

“BU TESİSLERİ DOLU GÖRMEK 
BİZLERİ MEMNUN EDİYOR”

Kosova Mahallesine kazandırı-
lan sosyal tesisin mahallenin kısa 
süre içinde ilgi odağı olacağına 
vurgu yaparak emeklilerin istek ve 
önerilerini dinleyen Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: 
“Belediyecilik hizmetlerinde hem-
şehrilerimizin ihtiyacı olan birçok 
alanda proje üreterek bu projeleri 
hayata geçiriyoruz. Emekli Lokalleri 

de bunlardan biri. Şu anda ilçemiz-
de hizmet veren 12 lokalimizden 
emeklilerimiz faydalanıyor. Gün-
lerinin büyük bir bölümünü bu lo-
kallerde geçiren emekliler, gerçek-
leştirilen etkinliklerle zamanlarını 
iyi bir şekilde değerlendiriyor ve 
birlikte vakit geçiriyorlar" dedi. Ko-
sova Mahallesi'ne yakışan bir tesis 
inşa ettiklerini sözlerine ekleyen 

Başkan Pekyatırmacı," Aynı zaman-
da mahalle konağı özelliği bulunan 
tesisimizde yüzme havuzu, spor 
salonları, saunası, buhar odası, duş 
ve fitness salonlarıyla bir kompleks 
olarak mahalleliye hizmet verecek. 
Burada mahallelimizin yoğun ola-
rak vakit geçirdiğini görmek bizleri 
memnun ediyor. Selçuklu Beledi-
yemiz tarafından ilçenin farklı nok-

talarına kazandırılan lokaller, nezih 
ortamıyla emeklilerin vazgeçilmez 
mekanları arasından yer alıyor. 
Emeklilerin sosyal hayatını zen-
ginleştiren ve birlikte hoşça vakit 
geçirmelerini sağlayan 12 emekli 
lokalinden yaklaşık 25 bin emekli 
faydalanıyor.  Pek çok alanda va-
tandaşlarımızın hayatını kolaylaştır-
mak için hizmet üretmeye aynı he-
yecan ve gayretle devam edeceğiz.  
Tüm bu hizmetlerimizi teşkilatımız, 
muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla 
istişare düsturuyla gerçekleştiriyo-
ruz. Yapılan yatırımımızın Kosova  
Mahallemiz için hayırlı olmasını te-
menni ediyorum“ diye konuştu. Va-
tandaşlarla hasbihal eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı ve beraberindeki ekip Kosova 
Sosyal Tesisi’ni gezdi.
n HABER MERKEZİ 

Öğrenciler, kuşlara plastik 
atıklardan yemlik yaptı

Eski başkandan 41 
gündür haber alınamıyor

Topraksız alanda
çilek üretecekler

Seydişehir Alüminyum 
İlkokulu 2'nci sınıf öğrenci-
leri, kış aylarında yiyecek ve 
su bulmakta sıkıntı yaşayan 
kuşlar için atık plastik ve 
kağıtlardan su ve yem kabı 
yaptı. Alüminyum İlkoku-
lu 2'nci sınıf öğrencileri, 
velileriyle birlikte 'Toplum 
hizmeti çalışması ve sosyal 
duyarlılık' programı kap-
samında, kuşlar için atık 
plastik ve kağıtlardan, su 
ve yem kabı yaptı. Ardın-
dan içine yem ve su koyup 
okulun çevresindeki farklı nokta-
lara bıraktı.  Okulu Müdürü Ah-
met Yüksel, ''Kış aylarında doğada 
yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan 
kuşlar için 2-C Sınıfı öğrencileri, 
velileriyle birlikte yemlikler ya-

parak doğadaki uygun yerlere 
yerleştirdiler. Bu sosyal duyarlılık 
çalışmasıyla öğrencilerimize yar-
dımseverlik, hayvan sevgisi gibi 
duygular kazandırılmasını amaç-
lıyoruz" dedi.
n DHA

Konya'da evinde otururken 
'Samanlıkta yangın var' diye dışarı 
çağrılan Minibüsçüler ve Umum 
Servis Araçları Esnaf Odası eski 
Başkanı Ali Zeybek'ten 41 gündür 
haber alınamıyor. Meram ilçesi 
Hasanköy Mahallesi'ndeki çiftliğin-
de oturan  Ali Zeybek, geçen yıl 6 
Aralık günü, eve gelen kimliği be-
lirsiz kişi ya da kişilerce 'samanlık-
ta yangın var' diye dışarı çağırıldı. 
Konya'da, 2005- 2008 yılları ara-
sında Minibüsçüler ve Umum Ser-
vis Araçları Esnaf Odası başkanlığı 
yapan Ali Zeybek, panikle evden 
çıktı. Zeybek'in ardından dışarı çı-
kan aile fertleri, samanlıkta yangın 
çıkmadığını gördü. Ali Zeybek eve 
dönmeyince, kendi imkanlarıyla 
çevrede arama yaptı, ulaşamayın-
ca da polise haber verdi. Bunun 
üzerine Asayiş Şubesi Kayıp Şahıs-

lar Büro Amirliği ekipleri çalışma 
başlattı. Çiftlik evinde inceleme 
yapan polis, Zeybek'in telefonu ve 
cüzdanının evde olduğunu, yanına 
hiçbir şey almadan çıktığını belir-
ledi. Zeybek'in kaçırılma ihtimali-
ni de değerlendiren polis ekipleri, 
arama çalışmalarını sürdürüyor.
n DHA

Seydişehir’de bulunan Suğla 
Tarım Meslek Lisesine ait tarım 
alanında öğrencileri, kapalı alanda 
topraksız tarım metodu ile çilek 
ekimi yapacak. Alanda, borular 
içerisine perlitli toprak yerleştiri-
lerek çilek fideleri ekildi. Deneme 
amaçlı yapılan yöntemle mart ayı 
içerisinde okul bahçesinde kuru-
lacak tünel seralarda çilek ekimi 
yapılacak. Ziraat mühendisleri ve 
ders öğretmenleri, öğrencilere 
uygulamalı eğitim vererek, öğ-
rencileri mesleklerinde kendilerini 
yetiştirmelerini sağlıyor. Bugü-
ne kadar sahada nohut, buğday, 
mantar, elma, armut, kiraz, ceviz 

ve badem ekimi yaptıklarını belir-
ten okulun müdürü Ömer Dinçsoy 
şimdi de çilek ekimi yaptıklarını 
söyledi.

Dinçsoy ayrıca, mart ayından 
sonra farklı ürünler üzerine dene-
me ekimi yapacaklarını belirterek, 
"İlçemizin bazı mahallelerinde 
çilek üretimi yapılmaktadır. Bu-
rada yapılan açık tarla ve örtü altı 
ve malçlı üretim. Biz maliyetleri 
ve işçiliği düşüren topraksız tarım 
yöntemini deneyeceğiz. İnşallah 
bölgemize örnek olur. Bu vesileyle 
insanlarımız bu yöntemle ekim ya-
parlar". diye konuştu.
n AA

NATO’nun ülkemizdeki gizli örgütü olan Kontrgerilla’yı anlatan Araştırmacı-Yazar Cengiz Acar, “TSK’daki 
Özel Harp Dairesi üyeleri, 15 Temmuz’da FETÖ adı altında tek tek tutuklandılar ve ÖHD de kapatıldı” dedi

Kontrgerilla 15
Temmuz’la bitti

Hikmet İlim ve Sanat Derne-
ği’nin bu haftaki Pazartesi Sohbet-
leri’nde; NATO ülkelerinde değişik 
adlarla bilinen Türkiye’de ise ilk 
adı Seferberlik Tetkik Kurulu olan, 
dönemin Başbakanı Bülent Ece-
vit tarafından ilk defa kamuoyu-
na “Kontrgerilla” olarak açıklanan 
“Özel Harp Dairesi” ve “Ergenekon” 
yapılanması gündeme geldi.

“Yakın Tarihin Karanlık Deliği: 
Kontrgerilla (Özel Harp Dairesi)” 
başlıklı sunumunda önemli bilgiler 
veren Araştırmacı-Yazar Cengiz 
Acar, “17. yüzyılda dünyada güç ka-
zanmaya başlayan İngiliz emperya-
lizmi, I. Dünya Savaşından sonra bir 
küresel güce dönüşmeyi başardı. Bu 
bağlamda özellikle bizim Ortadoğu 
coğrafyamız içerisinde hiçbir ülke 
yoktur ki İngiliz emperyalizminin 
düşünce ve derin yapılanmalarının 
bir ürünü olmasın” diye başladığı 
konuşmasında “İngiliz emperyaliz-
mi bizim zihnimizde, Cumhuriyetin 
ilk yıllarından 1940’lı yıllara kadar 
olan süreçte bizim düşünce dünya-
mız, ideolojik yapılarımız, kurumsal 
kimliğimiz, devletin temel zihinsel 
yapılanmasında ciddi etki sahibi 
oldu.” dedi.

AMERİKA DÜNYAYI 
KOMÜNİZMLE KORKUTTU

Yorgun düşen İngiltere’nin dün-
ya egemenliğini II. Dünya Savaşı’n-
dan sonra Amerika’ya devretmeye 
başladığını ifade eden yazar Cen-
giz Acar, Amerika’nın dünyadaki 
küresel hegemonyasını kurarken 
kullandığı en önemli malzemenin 
“Komünist Rusya” tehdidi olduğu-
nu söyledi. Bütün dünyayı “komü-
nizm” politikalarıyla korkuttuğunu, 
tehdit ettiğini ve bunu yaparken de 
çok güçlü propaganda teknikleri ile 
taktiklerini uyguladığını dile getiren 
Acar, Amerika’nın Türkiye ile olan 
derin münasebetlerinin, 1946’da 
Mıssouri Zırhlısı’nın Türkiye ziyare-
tiyle başladığını ve bunu 1948’de 
Marshall Yardımının takip ettiğini 
kaydetti. Kore Savaşı’na asker gön-

dermek suretiyle 1952’de NATO’ya 
kabul edilen Türkiye’de, NATO’ya 
üye olan her ülke ve devletin “Wag-
ram” adlı gizli antlaşmaları da im-
zalamak zorunda olduğuna işaret 
eden Acar, “Söz konusu gizli mad-
deye göre, NATO üyesi olmak iste-
yen devlet Komünizmle mücadele 
etmek için devlet içerisinde gizli bir 
kuruluş ve kadro oluşturmak zorun-
daydı. Söz konusu derin komitelere 
dindar, muhafazakâr ve milliyetçi 
isimler seçiliyordu. Onların ekseri-
yetinin gerçekleri bilmeleri ve far-
ketmeleri engelleniyordu. Gerçeği 
sadece kurucu üst akıllar bilecekti. 
Diğerleri milliyetçi ve vatansever 
duygularla ülkesine hizmet ettiğini 
düşünürken aslında ABD emper-

yalizmine uşaklık yaptığını fark ede-
meyecekti” dedi.

Söz konusu NATO yapılanması 
olan gizli komitenin ilk adının “Se-
ferberlik Tetkik Kurulu” olduğunu 
ve sonra adının “Özel Harp Dairesi” 
olarak değiştirildiğine dikkati çeken 
Acar, diğer NATO üyesi ülkelerde 
değişik adlarla bilinen bu gizli teşki-
latların hepsinin Belçika’daki NATO 
merkezinden yönetildiklerini dile 
getirdi.

KONTRGERİLLA 15 
TEMMUZ’DA TEMİZLENDİ

Türkiye’deki askeri darbele-
rin arkasında NATO ve dolayısıyla 
Amerika’nın olduğunu, 80 darbe-
sinde Türkiye’den Amerika’ya 170 
ton altının kaçırıldığını ve 28 Şubat 

Darbesinde de 24 bankanın içinin 
boşaltılarak 47 milyar doların yurt 
dışına hortumlandığını söyleyen 
Acar, 1980’de soğuk savaşın sona 
ermesiyle birlikte NATO’nun düş-
man renginin kızıldan yeşile (İs-
lam) döndüğünü kaydetti. PKK’nın 
MİT tarafından kurdurulduğunu ve 
FETÖ’ye “Ilımlı İslâm” projesinin 
uygulattırıldığını Özel Harp Daire-
si içerisinde kurdurtulan Psikolojik 
Harp Dairesi’nin de 28 Şubat’ta 
önemli görevleri yerine getirdiğine 
işaret eden Acar, “TSK’daki NA-
TO’nun gizli yapılanması olan Özel 
Harp Dairesi (Kontrgerilla) üyeleri, 
15 Temmuz’da FETÖ adı altında 
tutuklandılar ve teşkilatları da kapa-
tıldı” dedi.

LİSE VE ÜNİVERSİTE 
GENÇLİĞİNE EL ATTILAR

Meram Uluslararası Gençlik 
Merkezi’nde gerçekleştirilen sohbe-
tin soru-cevap kısmında, kendisine 
sorulan soruları da cevaplandıran 
Acar, lise ve üniversitelerde gizli bir 
şekilde gençleri örgütlemeye çalışan 
bu güçlerin, Konya’da da özellikle li-
selerdeki gençleri, kızların cazibesini 
de kullanmak suretiyle üye yaparak, 
manipüle ederek bir iç ayaklanma 
ve direnişe alet etmek istedikleri 
tehlikesine de işaret etti.
n HABER MERKEZİ
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“Biz tutumlu çocuklarız, para dolu 
kumbaramız.” Bizler bu sloganlarla bü-
yütülen yaş grubunun insanlarıyız.

Kendi köyümde, “idare” denilen 
aydınlatma aracı ile zaman zaman da 
“gaz lambası” ve daha sonraki gençlik 
dönemlerimde de “lüks” denilen araç, 
gerçekten de  yaşadığım çevrenin in-
sanları için “lüks” olan bir aydınlatma 
aracıydı.

Bu ortamdan çıkıp Devlet Parasız 
Yatılı olarak okumaya gittiğimde, en az 
6 adet “abajur” denilen aracın aydınlat-
tığı sınıflarla tanıştım. Duvarın üzerinde 
bulunan bir düğmeye basıyorsunuz ve 
tavandan tabana doğru sarkan altı tane 
top birden ışıyor ve sınıfı aydınlatıyor…

Bu şey, “şeytan işi gibi bir şey” o 
zamanlarda benim için.

Okula ilk başladığım günlerde du-
vardaki o düğme dikkatimi çekmiş ola-
cak ki, üst kısmına basıyorum tepedeki 
lamba yanıyor, alt kısmına basıyorum 
lamba sönüyor. O kadar ilginç bir nes-
ne ki, merakımı da bu kadar celp etmiş 
olacak ki, öylece alt ve üst butona bas-

maya devam etmişim uzun müddet… 
Omuzumdan büyükçe bir elin 

kavramasıyla kendime geldim ve sü-
rüklene sürüklene bir üst kattaki resim 
odasının kapısının açılması ve içeriye 
itilmemle, karşımda “zebellah” (TDK; 
İriyarı, uzun, biçimsiz, korkunç, kara-
yağız…)  gibi birini görmem aynı anda 
oldu. 

Omuzumdan tutup sürükleyen 
adam, kapıdan içeriye iterken “işte 
buydu!” diyerek suçluyu da ifşa edip 
kapıyı dışarıdan kapatıp çekti gitti, beni 
“zebellah”la baş başa bırakarak… 

Başımı diğer yana çevirdiğimde 
içeride öğrencilerin de bulunduğunu 
gördüm. Meğerse orası bir derslik 
imiş... Karayağız adam, sol eliyle ce-
ketimin yakasından tutup beni, duvara 
doğru itiyor sonra da kendine doğru 
çekiyordu. Bir yandan da sağ elinde 
tebeşirle, kara tahtada öğrencilere ders 
anlatıyor, resimler çiziyordu. Her duva-
ra itişinde kafam duvara tosluyordu. 
Bu itip çekmeler ne kadar uzun sürdü 
hatırlamıyorum. Öğrenciler bir yandan 

dersi takip etmeye çalı-
şıyorlar diğer yandan da 
benim bu halime kıkır 
kıkır gülüyorlardı. 

Bense, “yahu evet 
ben bir suç işledim ta-
mam, suçum sabit, o 
düğmeyi defalarca aşa-
ğı yukarı hareket ettirip, 
lambayı yakıp söndür-
düm, tamam suçluyum 
da bu karayağız, zebellah 
gibi adam benim bunu yaptığımı ne-
reden biliyordu? Omuzumdan tutup 
sürükleyerek zebellah’a teslim eden 
adam benim suçumu anlatmamıştı ki 
ona… Sadece “işte buydu!” deyip içe-
riye itekleyivermişti…” diye bu konuyu 
merak ediyordum.

Ben, “o abdestle epeyce namaz 
kıldım” ve “bir daha o düğmelere bas-
maya tövbe ettim” desem yeridir.

Köyden idare lambası kültüründen 
gelip abajurlarla, lambalarla, düğme-

lerle karşılaşan bir çocuk 
böyle bir muamele ile 
karşılaşınca başka ne ya-
pabilirdi ki?

Aradan birkaç gün 
daha geçmiş ve derslere 
de son hızla başlamıştık 
artık. Sosyal Bilgiler Öğ-
retmenimiz o gür sesiyle 
haykırdı. “Sen Ey Türk 
Evladı, kulaklarını aç ve 
beni iyice dinle! O mus-

luklardan gereksiz yere akan her damla 
su, damarlarınızdan akan kan dam-
laları gibidir. Lüzumsuz olarak yanan 
her lamba, gözlerinizin günden güne 
körleşmesine sebep olacaktır! Sen ki, 
çağlar ötesinden gelen bir ırkın ahfadı-
sın! Ataların bu vatanı kolaylıkla lamdı! 
Unutma!”

Ben kulağıma haykırılan o sözlerin 
etkisiyle midir, yoksa çocukluğumuzu, 
gençliğimizi yaşadığımız o dönemlerin 
yokluk, yoksulluk yılları olmasından 

mıdır nedir, boşa akan her musluk 
damlasının sesi rahatsız eder beni. 
Boş yere yanan lambaları söndürme 
“hastalığı” çekiyorum hala…

Bizlere damlalarla, lambalarla uğ-
raşılmasını öğütleyen sistemin, aslında 
kendisinin ne kadar da “cömert” oldu-
ğunu kavradım zamanla…

Model model, marka marka araç 
gereçlerin nasıl da bonkörce kadrolan-
dığını, tahsislendiğini, bütçelendiğini 
öğrendim. Kalemi elinde olanların ha-
zinenin imkânlarını nasıl da cömertçe 
kendilerine doğru çentik attıklarına, 
kendi maaşları ve gelirleri söz konu-
su olunca, alttakilere tasarruftan söz 
edenlerin ve birçok lüzumlu lüzumsuz 
konularda neredeyse birbirlerini yiyen-
lerin nasıl da “birlik ve beraberlik elbi-
sesine” bürünüverdiklerini gördüm.

Babasının, sabah son model bir 
araç ile evden çıkmasının ardından, 
annesinin de beş dakika arayla bir 
başka araçla işe doğru yelken açtığına, 
ardından evin delikanlısının bir başka 
lüks araçla diğer bir hedefe doğru yö-

neldiğine ve evin  üniversiteli kızının da 
otomatik vitesli aracıyla okula doğru 
son sürat yol aldığına şahitlik eden ben, 
musluklardan lüzumsuz yere akan su 
damlalarıyla, lüzumsuz yere yanan 
lambalarla savaşmaya devam ediyo-
rum son hızla…

Elbette benim de yapmamam ge-
reken ve adına “israf” dedikleri o harca-
malardan yapıyor olduğumu düşünen 
belki de benim bu haldeki yaşam tar-
zıma bile özenen milyonların varlığını 
düşündükçe de huzursuzluğumun 
katmerleştiğini hissediyorum.

Son bir haftadır yaşanan, yurdum 
insanının sosyal medyadaki “poşet 
savaşlarını” izlemekten gına getirmiş 
olsam da, “damlaya damlaya göl olur”, 
“ak akçe kara gün içindir”, ”sakla sarı 
samanı, gelir onun zamanı” gibi bize 
ait atasözlerimizle büyütülen bir neslin 
efradı  olarak, günümüz savurganlık-
larının hiç de hayra alamet bir durum 
olmadığını söylemek istiyorum.

“Biz tutumlu çocuklarız, para dolu 
kumbaramız.” 

“BİZ TUTUMLU ÇOCUKLARIZ…”

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Türkiye’nin armut ve ayva ih-
racatında geçen yıl rekor kırıldı.
Uludağ İhracatçı Birliklerinden alı-
nan bilgiye göre, Bursa başta olmak 
üzere Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 
yetiştirilen armut, geçen yıl 53 ül-
kede ağızları tatlandırdı. Armut dış 
satımı 2018’de bir önceki yıla göre 
yüzde 33,7 artarak 36,2 bin tondan 
48,5 bin tona çıkarken, ihracattan 
elde edilen gelir ise yaklaşık yüzde 
10 artışla 20,3 milyondan 22 milyon 
dolara yükseldi.

İHRACATIN YÜZDE 60’I 
ROMANYA VE IRAK’A

Türkiye’nin armut ihracatında 
Irak ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 
önceki yıla göre dış satım yüzde 40 
artarak, 11,7 bin tondan 16,5 bin 
tona çıktı. Geçen yıl Irak’a 2,3 mil-
yon dolarlık ürün gönderildi. Ar-
mut ihracatında miktar bazında 12 
bin 229 tonla ikinci sırada yer alan 
Rusya, Türk ihracatçısına 7,2 milyon 
dolar ödedi.

Türkiye’nin bu iki ülkeye yaptığı 
dış satım, toplam armut ihracatının 
yüzde 60’ını oluşturdu.

Armut ihracatında Romanya ve 
Almanya’ya yapılan dış satımda cid-
di artış sağlandı.

Romanya’ya yapılan dış satım, 
miktar bazında yüzde 138 artarak 
bin 180 tondan 2,8 bin tona, değer 
bazında ise 1 milyon dolardan 2 mil-
yon dolara ulaştı. Almanya’ya yapı-
lan ihracatın miktarı yüzde 79 artışla 
527 tondan 943 tona, değeri ise 588 
bin dolardan 1 milyon dolara çıktı.

46 ÜLKEYE AYVA GÖNDERİLDİ
Türkiye geneli ayva ihracatı da 

2018’de miktar bazında yüzde 5 ar-
tışla 18,9 bin tondan 19,9 bin tona, 
değer bazında ise yüzde 8 artışla 

12,4 milyon dolardan 13,4 milyon 
dolara çıkarak rekor kırdı. Geçen 
yıl 46 ülkeye yapılan ayva dış sa-
tımda ilk 5 sırada Rusya, Almanya, 
Romanya, Hollanda ve Fransa yer 
aldı. Rusya’ya yapılan ihracat mik-
tar bazında yüzde 8 artarak 5,5 bin 
tondan 5,9 bin tona ulaştı. Bu ülkeye 
gerçekleştirilen dış satımdan 3 mil-
yon 839 bin dolar gelir elde edildi. 
İkinci sırada gelen Almanya’ya dış 
satım yüzde 22 artarak 2 bin 783 
ton, değer açısından da yüzde 13 

artarak 2,8 milyon dolar oldu. Bursa 
siyah incirinin (Bursa siyahı) Türki-
ye geneli ihracatı da 2018’de miktar 
bazında 17 bin 33 ton, değer bazın-
da 38 milyon 897 bin 723 dolar ola-
rak gerçekleşti. Kirazın dış satımı ise 
geçen yıl 76 bin ton, değer bazında 
161 milyon 714 bin dolar oldu. Bur-
sa siyahında 2014 yılındaki 18 bin 
tondan sonra, kirazda ise 2016 yılın-
daki 78,7 bin tondan sonra en yük-
sek ikinci ihracat rakamına ulaşıldı.
KURU SOĞANDA GÜMRÜK VERGİSİ 

GEÇİCİ OLARAK SIFIRLANDI
İthalat Rejimine Ek Karar ile 

kuru soğanda gümrük vergisi 28 
Şubat’a kadar sıfırlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı 
Kararı, Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, kuru soğan ithalatın-
da gümrük vergisi 28 Şubat’a kadar 
(bu tarih dahil) yüzde sıfır olarak 
uygulanacak. Ticaret Bakanlığınca 
yürütülen kararın, kuru soğan fiyat-
larındaki artışın önüne geçilmesi, 
iç piyasa fiyatlarının makul seviye-
lerde tutulması ve spekülatif fiyat 
hareketlerine meydan verilmemesi 
amacıyla ekim dönemi de dikkate 
alınarak uygulanacağı bildirildi. n AA

Güneşte 800 milyon 
dolarlık yatırım beklentisi

Uluslararası Güneş Enerjisi 
Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜN-
DER) Yönetim Kurulu Başkanı 
Kutay Kaleli, geçen yıl Türkiye’de 
güneş enerjisi sektörünün olgun-
luk çağına erişmeye başladığını 
belirterek, “Önemli sayıda yerli 
üreticimiz oldu, sanayi anlamında 
gelişiyoruz. Bu gelişmelerle birlik-
te 2019’da sektörden lisanslı ve 
lisanssız santral olarak toplam 950 
megavat civarı kurulum, 800 mil-
yon dolar yatırım bekliyoruz.” dedi. 
Kaleli, sektörün 2019 beklentileri-
ne ilişkin değerlendirmede bulun-
du. Son dönemde Türkiye’deki 
firmaların mühendislik ve müte-
ahhitlik anlamında önemli ilerleme 
kaydettiğini dile getiren Kaleli, gü-
neş enerjisi sanayicisinin de sadece 
Orta Doğu ve Afrika’da değil, Av-
rupa ve Avrasya’da da iş yapmaya 
başladığını söyledi. Güneş enerjisi 
santrali kurmanın diğer kaynaklar-
dan elektrik elde etmeyle kıyaslan-
dığında daha kolay olduğuna işaret 
eden Kaleli, “Aynı kapasiteye sahip 
termik ya da hidroelektrik santral-
ler 2-3 yılda kurulurken, güneş 
santralleri 4-5 ay gibi kısa bir sü-
rede tamamlanabilir.” diye konuş-
tu. Kaleli, yatırımcıların 2020’de 
sona erecek Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Destekleme Mekaniz-
ması (YEKDEM) kapsamında hızlı 
şekilde yatırımlarını tamamlayabi-
leceklerini ifade etti. Lisanslı güneş 
santrallerinin ihalelerinin gerçek-
leştirilmesinin ardından yaklaşık 
60 megavat civarında kurulum 
yapıldığına dikkati çeken Kaleli, 
şöyle devam etti: “Önceden izin-
leri alınan lisanslı 600 megavatın 
yaklaşık 100 megavatı iptal oldu. 
Ya vazgeçildi ya da iptal edildi. 
Dolayısıyla kalan 500’ün içinden 
50’si kurulduysa, kurulmayan 
450 megavat var. 2019’da bu li-
sanslı miktarın 200 megavatının 
kurulacağını ve lisanssız olarak da 
350 megavat daha kurulacağını 
tahmin ediyoruz. Ayrıca lisanslı 
projelerde yerli ürün alım garantisi 
avantajı var, yani lisanssızlardan 
farklı olarak Yenilenebilir Ener-
ji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun’dan faydalanabiliyorlar.” 

“MALİYETİN DÜŞMESİ 
BEKLENİYOR”

Kaleli, yenilenebilir enerji kay-
naklarının doğası gereği üretildiği 
yerde tüketilmesinin önemli oldu-
ğuna işaret ederek, son iki yılda ya-
pılan düzenlemelerle lisanssız gü-
neş enerjisi kurulumlarının çatı tipi 
uygulamalara evrildiğini belirtti.

Çatı üstü uygulamalarda ciddi 
güneş potansiyeli olduğunu vur-
gulayan Kaleli, “Bu alanı mutlak 
suretle değerlendirmemiz lazım. 
Uzak Doğu hücre fiyatlarını be-

lirliyor, buradaki fiyat düşüşleri 
ciddi anlamda panel maliyetlerini, 
dolayısıyla yatırım maliyetlerini 
azaltıyor. Daha da azalmasını bek-
liyoruz. Bu aralar teknolojiye bağlı 
olarak monoperc hücre fiyatları 
hafif azalırken, polikristalin fiyatla-
rı onunla beraber biraz daha fazla 
azalıyor. Totalde yavaş yavaş geri-
ye geliyor. Bir yıl kadar daha fiyat-
ların düşmesini bekliyorum.” dedi.

Kaleli, Türkiye’de toplam gü-
neş kapasitesinin yüzde 15’inin 
çatılarda olduğunun tahmin edil-
diğini söyledi. Çatı üstü uygula-
malarda 2019’da potansiyel bek-
lentinin 400 megavatı bulduğunu 
belirten Kaleli, şöyle konuştu:

“Geçen yıl, Türkiye’de güneş 
enerjisi sektörünün olgunluk ça-
ğına erişmeye başladığı yıl oldu. 
Önceden çağrı mektubu alıp, süre 
uzatımı başvurusu olanlar var. On-
lardan da bir şekilde yatırıma baş-
lamış ve bu yatırımını bitirememiş, 
belli bir noktaya gidememiş belki 
finans zorlukları yaşamış proje-
ler var. Onların bir bölümünün 
de işletmeye alınacağını tahmin 
ediyorum. Önemli sayıda yerli 
üreticimiz oldu, sanayi anlamında 
gelişiyoruz. Bu gelişmelerle birlik-
te 2019’da sektörden lisanslı ve 
lisanssız santral olarak toplam 950 
megavat civarı kurulum, 800 mil-
yon dolar yatırım bekliyoruz.”

“ÇATIDA MAHSUPLAŞMA 
MEVZUATI BU AY 

İÇİNDE ÇIKABİLİR”
Kaleli, çatı uygulamalarında 

mahsuplaşmaya yönelik yeni mev-
zuatın çıkmasının beklendiğini be-
lirterek, şunları kaydetti: “Geçen 
yıl nisan ayında çatı üstü Güneş 
Enerjisi Santralleri (GES) mevzua-
tına ilişkin düzenleme yapıldı. Bu-
nunla çatı tipi GES’lerin elektrik ta-
rifesi üzerinden enerji satabileceği 
düzenlenmiş durumda. Dolayısıyla 
mahsuplaşma olmazsa işin burası 
havada kalıyor. Mahsuplaşmanın 
bununla beraber gelmesi lazım. 
Mahsuplaşma için EPDK taslağını 
yayımladı, geçen yılın kasım ayı 
sonuna kadar da görüş topladı. Biz 
de GÜNDER olarak görüşlerimizi 
bildirdik. Tahmin ediyorum, bu ay 
içinde bu mevzuat çıkar.” 

GES’lerin yapısına bakıldığında 
hücre dışındaki ekipmanlarla yüz-
de 45 yerliliğin yakalandığını dile 
getiren Kaleli, “Hücre teknolojisi 
konusunda da bildiğim kadarıy-
la şu an dört firma çalışıyor. Biri 
prototip üretimine başladı. İkisi 
yatırım aşamasında, bir diğer üre-
ticimizin de planlama aşamasında 
olduğunu biliyoruz. Umarım, en 
yakın zamanda bu fabrikalar da 
tamamlanacak ve panel içindeki 
ekipmanların tamamını yerli ola-
rak göreceğiz.” dedi. n AA

Çilek Mobilya İhracat Müdürü Uygar Yalçın, “Mobilya sektörü ihracat fazlası veren bir sektör. Sektörün 
daha çok ihracata yönelmesi ve Avrupa, Amerika gibi pazarlarda güçlenmesi gerekiyor” dedi

‘Mobilya sektörü 
ihracata yönelmeli!

Çilek Mobilya İhracat Müdürü 
Uygar Yalçın, mobilya sektörünün 
ihracat fazlası veren bir sektör ol-
duğunu belirterek, “Sektörün daha 
çok ihracata yönelmesi ve Avrupa, 
Amerika gibi pazarlarda güçlenmesi 
gerekiyor.” dedi. Almanya’nın Köln 
kentinde devam eden IMM Ulusla-
rarası Mobilya Fuarı’na katılan Türk 
firmaları, Avrupa ülkelerine yaptık-
ları ihracat hacmini artırmayı hedef-
liyor.

Köln fuar merkezinde 240 bin 
800 metrekare alana kurulan fuara, 
50 ülkeden yaklaşık bin 200 firma 
katılırken, Türkiye ise 44 firmayla 
temsil ediliyor. 

Fuara katılan Türk firmalarının 
temsilcileri, yaptıkları açıklamada, 
gerek teknoloji gerekse kalite olarak 
iyi durumda olduklarını, Avrupa pa-
zarının yakınlığının da kendilerine 
avantaj sağladığını bildirdi.

“FİRMALARIN KENDİ 
TASARIMLARI İÇİN ÇABA 

HARCAMALARI GEREKİYOR”
Bebek, çocuk ve genç odası üre-

ten ve 70 ülkeye ihracat yapan Çi-
lek Mobilya İhracat Müdürü Uygar 
Yalçın, gerek teknoloji gerekse kalite 
olarak iyi durumda olduklarını söy-
ledi.

Yalçın, “Devletimizin yurt dışı 
fuarlara katılımla ilgili verdiği teşvik-
ler var, bunların firmalar tarafından 
en optimum düzeyde kullanılması 
gerekiyor. Firmaların kendi tasarım-
ları için çaba harcamaları gerekiyor. 
Belli bölge ve ülkelere odaklanıp 
orada büyümeye çalışmaları gere-
kiyor. Her bölgeye ihracat yapabilir 
ama belli hedef pazarları olması za-
ruri.” diye konuştu.  Yalçın, mobil-

ya sektörünün Avrupa pazarlarına 
açılmasının önemine işaret ederek, 
şunları söyledi:  “Mobilya sektörü 
ihracat fazlası veren bir sektör. Sek-
törün daha çok ihracata yönelmesi 
ve Avrupa, Amerika gibi pazarlar-
da güçlenmesi gerekiyor. O ülkele-

rin sertifikalarını ve standartlarını 
tutturması gerekiyor. Avrupa tabii 
önemli. Mobilya yakın coğrafyalara 
daha kolay ihraç edilip daha hızlı 
teslimat yapılabilecek bir ürün. Bu 
açıdan da Avrupa’nın Türkiye açı-
sından önemli olduğunu düşünüyo-

rum.”
“KUR SIKINTISINI İHRACATLA AŞTIK”

Vestel Genel Müdür Yardımcısı 
Seçkin Gençoğlu ise geçen dönemde 
Türkiye’de yaşanan kur sıkıntısın-
dan da daha sağlıklı ve güçlenerek 
çıkmalarının en önemli sebeplerin-
den birinin ihracat odaklı çalışmaları 
olduğunu kaydetti.

Türkiye olarak gerek Ar-Ge ge-
rekse yetişmiş teknik eleman olarak 
dünyada çok güçlü bir konumda 
olduklarının altını çizen Gençoğlu, 
“Dünya rekortmeni ürünlerimiz 
var, enerji konusunda, su tüketimi 
konusunda. Dünyanın en az enerji 
tüketen bulaşık makinesi, ses ko-
nusunda dünyanın en sessiz çalışan 
bulaşık makinesi, en az enerji tü-
keten buzdolabı gibi birçok konuda 
yaptığımız inovasyonlarla beraber 
sektörde lider konumdayız.” şeklin-
de konuştu.

“BAŞARILI OLABİLMEK
 İÇİN HİÇBİR ENGEL YOK” 

Yataş Avrupa Genel Müdürü 
Murad Şahin de Avrupalı müşteri-
leriyle aynı lisanda konuşup, beklen-
tilere uygun ürünler sundukları için 
başarılı olduklarını söyledi. 

Avrupa pazarlarında başarılı ola-
bilmek için Avrupa’nın kalite stan-
dardında, Avrupa’nın beklentisine 
uygun teknik özelliklerde ürünü 
pazara sunabilmenin önemine işa-
ret eden Şahin, Türkiye’nin pazara 
yakınlığı ve teknoloji üstünlüğü sa-
yesinde kendi yakın coğrafyasında 
başarılı olabilmek için hiçbir engel 
bulunmadığını sözlerine ekledi. Öte 
yandan, küresel mobilya sektörünü 
bir araya getiren fuar 20 Ocak’a ka-
dar gezilebilecek. n AA

Armut ve ayva 2018’i ihracat rekoruyla kapattı
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Göztepe’de Cikalleshi 
ile yollar ayrıldı

Göztepe, sezon başında Osmanlıspor’dan kiraladığı 
Cikalleshi ile yollarını ayırdı. 

Göztepe’de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sa-
rı-kırmızılılar, sezon başında Osmanlıspor’dan kiraladığı 
Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırdığını açık-
ladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sezon başında kira-
lık olarak kadromuza katılan Sokol Cikalleshiile yapılan 
karşılıklı görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesi fes-
hedilmiştir. Cikalleshi’ye emekleri için teşekkür ediyor, 
devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” ifade-
lerine yer verildi. İlk yarıda fazla forma şansı bulamayan 
deneyimli oyuncu, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 10 
müsabakada sarı-kırmızılı formayı giydi. Kupada 2 gol 
atan Cikalleshi, ligde ise golle buluşamadı.  n İHA

Adem Büyük, 3 hafta 
sahalardan uzak kalacak

Evkur Yeni Malatyaspor’da antrenmanda burkul-
maya bağlı olarak ayak bileğinde yırtık meydana gelen 
takım kapatanı Adem Büyük’ün 3 hafta sahalardan uzak 
kalacağı açıklandı. 

E.Y. Malatyaspor’da Adem Büyük şoku yaşanıyor. 
Tecrübeli futbolcu, dün yapılan antrenmanda düz koşu 
esnasında ayak bileğinin burkulması sonucu çalışmaya 
devam edemedi. Golcü futbolcunun çekilen MR’ında 
ayak bileğinde deformasyon ve yırtık tespit edilirken, 
sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı. Bugün sa-
bah saatlerinde tedavisi için Sırbistan’a giden Adem Bü-
yük’ün ligin 20. haftasındaki Kayserispor maçına kadar 
hazır hale gelmesinin beklendiği ifade edildi. 

Takımda yaşanan bu sakatlık üzerine Teknik Direktör 
Erol Bulut’un yönetime yapılması düşünülen forvete dö-
nük orta saha transferini hızlandırması konusunda rapor 
sunduğu öğrenildi.  n İHA

Akhisarspor’da iki 
transfer bitmek üzere
Spor Toto Süper Lig’de transfer çalışmalarını sürdü-

ren Akhisarspor, Göztepe oyuncusu Sokol Cikalleshi ve 
Trabzonspor ile yollarını ayıran Zeki Yavru ile her konuda 
anlaştığı bildirildi. 

2016-2017 sezonunda yarım sezonluğuna Başakşe-
hir’den kiralanan ve yarım sezonda 14 maçta yeşil-siyah 
forma ile 7 gol kaydetmişti. Bu sezonun ilk devresinde 
Göztepe forması 7 maça çıkan golcü oyuncu ağları hava-
landıramadı. Oyuncu ile tüm pürüzleri halleden yeşil-si-
yahlı yönetimin oyuncu ile imza atması bekleniyor. Öte 
yandan devre arasında Trabzonspor ile yollarını ayıran 
27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile masaya 
oturan yeşil-siyahlıların her konuda anlaştığı ve oyun-
cuya 2,5 yıllık imza attırması bekleniyor. Zeki Yavru, 
bordo-mavililerde bu sezon sadece bir maçta 90 dakika 
forma şansı bulabildi.  n İHA

Kayserispor’un yeni ismi İstikbal Mobilya Kayserispor oldu
Kayserispor ile İstikbal Mobilya ara-

sında yapılan anlaşma çerçevesinde 
takımın yeni ismi İstikbal Mobilya Kayse-
rispor oldu. 

Kayserispor ile İstikbal Mobilya’nın 
sponsorluk anlaşmasına imza attığı top-
lantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İyi 
Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Çelik, AK Parti Büyükşehir Bele-
diye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye 
Başkanı Memduh Büyükkılıç, TMSF Baş-
kanı Muhiddin Gülal, Kayserispor Başkanı 
Erol Bedir, Boydak Holding CEO’su Alpas-
lan Baki Ertekin, Kayserispor Teknik Di-
rektörü Hikmet Karaman ve sarı-kırmızılı 
futbolcular ile yöneticiler katıldı. 

Burada açıklamalarda bulunan Erol 
Bedir, “130-140 trilyon TL’lik bir borçla 
karşılaştık. Daha sonraki sezon ve bu 
sezon borçları kapatmak için aldığımız 
kredilerle kulübü bugüne kadar getirdik. 
Faiz ortamı bizi çok zor durumlara getirdi. 

İki yıl içinde şehirden istediğimiz eko-
nomik katkıyı maalesef sağlayamadık. 
Bunda herkes çok gayret etti ama piyasa 
böyleydi. Biz bu dönemi birkaç kişi omuz 
omuza vererek bugüne getirmeye çalıştık. 

Belediye başkanlarımızın moral desteği, 
sponsorlarımız, İstikbal Grubu ve Şeker 
Fabrikası ile BEKAŞ A.Ş. ve yönetim kuru-
lumuz, ekonomik sıkıntı yaşasak da bunu 
oyuncularımıza yansıtmadan bu günlere 

geldik. Yaptığım çalışmalar sonucunda 
taşıma su ile değirmenin dönmeyeceği 
konusunda sonuç verdi. Cumhurbaşkanı-
mızın idaresi Kulüpler Birliği’nin çalışma-
ları ve Bankalar Birliği’nin girişimi ile 31 
Ocak’tan sonra borçlanma ile ilgili yapı-
lanma olacak. Kulüpler gerçek bütçeleri 
ile kulüpçülük yapacak. Mali yapılanma 
ile birlikte yöneticilerin ve başkanların ku-
lüp yasası değiştirilerek sorumlu tutulma-
ları olmazsa olmazdır. Sıkıntıların olduğu 
bir dönemde Kayserispor aşığı, Kayseri 
aşığı olan Alpaslan bey ile görüşüp dert-
leştik ve böyle bir fikir ortaya çıktı. TMSF 
Başkanımız da olaya sıcak baktı ve 2.5 
yıllık sponsorluk anlaşması yaptık. ‘Mali 
Milat’ ile birlikte kulüpler yasası değişir, 
basit bir dernek statüsünden çıkarsak, 
futbola destek vermek isteyenlerin önü 
açılır. Bu dar zamanda bizlere yardımcı 
oldukları için Boydak Yönetim Kurulu 
üyelerine ve CEO Alpaslan Baki Ertekin ile 
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’a teşekkür 
ediyorum” dedi.  n İHA

Okan Buruk: Ara transfer zor işliyor
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü 

Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig’de 
21 Ocak Pazartesi günü Kasımpa-
şa’ya konuk olacakları maça kadar 
bazı transferleri yetiştirmek istedikle-
rini söyledi.

Okan Buruk, takımının Mehmet 
Cengiz Tesisleri’ndeki idmanı öncesi 
basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu.

Sezonun ikinci yarısına, ligin en 
formda takımlarından biri önünde 
başlayacak olmanın zorluğuna deği-
nen Buruk, Kasımpaşa’nın da Diagne 
ve Eduok gibi önemli eksikleri oldu-
ğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: 
“İkinci yarıya iyi hazırlandık. Oyun-
cu performanslarımız iyiydi. Maça 
hazırlanıyoruz. İki yeni arkadaşımız 
aramıza katıldı. Ayrılan ve ayrılacak 
arkadaşlarımız var. Aramıza katılacak 

arkadaşlarımız da olacak. Transferde, 
tam hayal ettiğimiz gibi kampa oyun-
cuları yetiştiremedik. Kampın son 
gününe iki arkadaşımız yetişti. Ara 
transfer zor işliyor.” 

Çok iyi oyuncular bulduklarını 
ama transfer çalışmalarının istendiği 
gibi gitmediğini vurgulayan Buruk, 
“Her şeye rağmen kadromuzu ilk 
maça hazırlıyoruz. Transferle ilgili 
çalışmalar da devam ediyor. Bu hafta 
iki oyuncu daha kadromuza katmak 
istiyoruz. Belirlediğimiz mevkiler var. 
Stoper, sol bek, orta saha ve hücum 
hattına birer oyuncu transfer etmek 
istiyoruz. İnşallah bu maça (Kasım-
paşa) yetiştiririz.” ifadelerini kullandı.

“AATİF İLE İLGİLİ NET 
GELİŞME BEKLİYORUZ”

Okan Buruk, Aatif Chahechou-
he’nun çok istedikleri bir oyuncu ol-

duğunu kaydederek, “Aatif ile ilgili 
net gelişme bekliyoruz. Biz elimizden 
gelen en iyi teklifi yaptık. Aatif tekrar 
kulübü ile konuşacak. Burada Fener-
bahçe Kulübü de oyuncunun Çaykur 
Rizespor’a gelmesi için çok yardımcı 
oldu.” diye konuştu.

Bu transferde ufak tefek pürüzler 
kaldığını aktaran Buruk, “İnşallah 
çözülür, biter ve aramıza katılır. İste-
diğimiz, Türkiye ligini bilen, yetenekli 
bir oyuncu. Katkı sağlayacak bir oyun-
cu.” değerlendirmesinde bulundu.

İstedikleri başka oyuncular da 

olduğunu dile getiren Buruk, “Ba-
şakşehir’den ve farklı takımlardan 
oyuncular var. Bu anlamda biraz 
dezavantajlıyız. Ligin son sırasında 
olduğumuz için çok iyi oyuncularla 
görüşmek yeterli olmuyor.” açıkla-
masında bulundu.

Medipol Başakşehir’den Joseph 
Attamah’ı istediklerini ancak kulü-
bünün bırakmadığını belirten Buruk, 
“Yurt dışında görüştüğümüz üç oyun-
cu var. Kasımpaşa maçı öncesi aksi-
lik yaşanmazsa, bir oyuncu kadromu-
za katılacak. Nakoulma hazır geldi. 
Bu da bizi çok sevindirdi. Sanki iki 
gün önce son maçını oynamış. Maç 
ritmine de adapte edeceğiz.” şeklin-
de konuştu.

Buruk, takımdan ayrılan Robin 
Yalçın, Süleyman Koç ve Ali Çamda-
lı’nın çok değerli isimler olduğunu, bu 

oyuncuların kendi istekleriyle gittikle-
rini aktardı.

Kendilerine kulüp bulmalarını is-
tedikleri Armand Traore ve Jaroslav 
Jach’ın bu yönde bir arayışı olmadığı-
na dikkati çeken Buruk, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bazı oyuncular sözleşmeleri-
ne bakıyor. Gidip oynamak yerine, 
kalıp maaşını almaya bakıyor. Ben 
yapamazdım. Traore’de bunu çok 
görüyoruz. Geldiğinden bu yana katkı 
vermedi ve ayrılmayı düşünmüyor. 
Yeni yabancılar alındıkça, ayrılması 
gündeme gelecek oyuncular olacak. 
Gelecek hafta yabancı sayımız netle-
şir.” Buruk ayrıca, Musa Çağıran’ın 
adalesinde yırtık olduğunu, birkaç 
gün dinlendikten sonra takımla çalış-
maya başlayacağını sözlerine ekledi.  
n AA

Şampiyonluğu 
hissediyoruz!

Spor Toto Süper Lig’de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir’in teknik 
direktörü Abdullah Avcı, ikinci yarıya hazır olduklarını ve oyuncularının 

kendisine şampiyonluğu kazanacaklarını hissettirdiklerini söyledi
Abdullah Avcı, Medipol Başakşe-

hir’in ikinci yarı hazırlıklarına sürdürdüğü 
Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde 
yaptığı açıklamada, “6 puan az bir puan 
farkı değil ama çok da büyük bir fark de-
ğil. Kredinin cebinde olması her zaman 
iyidir, o sana zaman ve mesafe kazandı-
rır. Umarım bunu doğru değerlendiririz.” 
dedi. 

Avcı, “Geçtiğimiz iki sezonda da ilk 
yarıları lider tamamlamıştınız. Bu sene 
sezon sonu farklı olabilir mi?” sorusu 
üzerine, “Sonuçlandıramadığımız sene 
sonunu, bu sene itibarıyla umarım so-
nuçlandırmamız diğerlerinden farklı ola-
cak. Diğerlerinde de 33-34 hafta yarışın 
içinde kaldık. Geçen sene şampiyonluk 
hedefimiz vardı, bir de bu sene var. Üç 
sene önce böyle bir hedef yoktu ama 
oyun ve sonuçlar bizi oraya taşımıştı. 
Bu sene farklı olacak şey, oyunu daha 
iyi yapmak, daha iyi sonuçlandırmak 
ve bununla beraber sonunu tamamla-
mak. Şampiyon olabiliriz, umarım ola-
cak. Buna son derece inanıyorum ve 
oyuncu grubumuz bana şampiyonluğu 
hissettiriyor. Tamamen önümüzdeki 4 
aya kilitlenmiş durumdayız.” ifadelerini 
kullandı.  

Abdullah Avcı, Süper Lig’de görev 
yapan birçok teknik adamın kendilerini 
şampiyonluğun favorisi olarak gösterme-
lerinin oyun güçlerinin sonucu olduğunu 
aktardı. 

“Kulüp, teknik kadro ve oyuncular 
için bu sene kişisel tarihimizi zenginleş-
tirme senesi.” sözlerini kullanan Avcı, 
“Örneğin Clichy, Arsenal ve Manchester 
City’de şampiyonluk yaşamış burada da 
yaşamak istiyor, Arda her yerde şampi-
yonluk yaşamış burada da yaşamak isti-
yor. Bunun gibi bir sürü oyuncu var.” diye 
konuştu.

“KUPA MI HER ŞEYİ ZENGİNLEŞTİRİYOR. 
TÜRKİYE LİGİ’NİN KUPASI MI?”

Deneyimli teknik adam, “Kişisel ta-
rihimizi zenginleştirme senesi’ ifadesini 
kullandınız. Bu zenginleştirme içerisinde 
bir kupa olacak mı? Bazı kesimler tara-
fından kupa kazanamadığınız yönünde 
de eleştiriler var” şeklindeki soru üzeri-
ne şunları kaydetti: “Eleştiri mi bu yoksa 
bugün Türk futbolunda sistem olarak, 
organizasyon olarak, oyuncu yetiştirme 
olarak... Kupa mı her şeyi zenginleştiri-
yor. Türkiye Ligi’nin kupası mı? Oysa bel-
ki onu da alacağız. Ama bu zamana kadar 
arkamızda bir sürü dolu şey bıraktık ve 
bırakmaya da devam edeceğiz. Kupalar 
alınır, verilir, kazanılır, kaybedilir ama 
sen toplumun üzerinde nasıl bir iz bırakı-
yorsun? Eğitici, öğretici ve topluma doğ-

ru mutlu mesajlar verebiliyor musun? 
Bence değerli olan o. Ben bunun saygı-
sını son derece sağlıklı biçimde, başarılı 
ve doğru duruş gösteren bir teknik adam 
olarak dışarıda zaten alıyorum. Uma-
rım bir kupaysa kupayla da zenginleş-
miş olur. Ama hep bu böyle, her zaman 
olumsuz anlamda bir şeyler bulunabilir. 
Umarım bunu bu sene itibarıyla gerçek-
leştirmiş oluruz.”

Abdullah Avcı, “Medipol Başakşe-
hir’in şampiyonluğu Türk futbolunda bir 
şeyleri değiştirebilir mi?” sorusuna ise 
“Kulüp olarak çok doğru bir modeliz. 
Şu an itibarıyla 4,5 sene önce çıktığımız 
yolun çok önündeyiz. Bu sonuç odaklı bir 
oyun. Neyi değiştirir? Doğru örnekler her 
zaman ağır da olsa aksak da olsa alına-
bilir. Umarım biz doğru örnek olabiliriz. 

Ligdeki rekabeti arttırmak, son derece 
önemli, kaliteyi getirir. 4,5 senelik kısa 
tarihimize baktığımda ilk 4’ün arasında 
duran, bunun içinde bir kupa finali, Şam-
piyonlar Ligi play-off’u, Avrupa Ligi’ni 
oynamış... Bunları zenginleştirmek çok 
önemli. Bizim ülkemizde bazı süreçler 
çok ağrılı ve sancılı gidiyor.” şeklinde 
yanıt verdi.

“BU EMEĞE SAYGISIZLIK OLMASIN”
Medipol Başakşehir’in gelirleri ile 

ilgili yapılan polemikleri de haksız buldu-
ğunu sözlerine ekleyen Avcı, şu ifadeleri 
kullandı: “Kamuoyunda çok algılar yapı-
labiliyor. Yayıncı kuruluştan kulüplerin 
gelirleri belli. Ayak bastı ve performans 
paraları... Bu kulüp 4,5 senede Türk 
futbol tarihinin kısa süredeki en pahalı 
oyuncusunu yurt dışına satmıştır. An-
derlecht’e, Almanya 2. Ligi’ne oyuncu 
satmıştır. Costa’yı sıfır maliyetle alıp 
dışarıya satmıştır. Ciddi gelirleri vardır, 
aynı zamanda da reklam ve sponsorluk 
gelirleri vardır. Futbolseverler, tüm ku-
lüpleri bir önlerine koysunlar baksınlar, 
neler oluyor? Gelir kaynakları ve borç-
ları neler? Bugün devletimiz bu konuy-
la ilgili kulüplerimize yardımcı oluyor. 
Devletimiz her kulübün arkasında şu an 
itibarıyla. Bunlar çok net ortada. Ben 
kulübün bu anlamdaki sözcüsü de deği-
lim. Bu ekip çok önemli emek veriyor, bu 
emeğin karşılığı farklı yerlere algı olarak 
çekilmesin. Sahada oynanan oyunun 
saygısını her kulüp tarafından alabiliyo-
ruz. Bizi yenen oyuncu grubundan bile 
bunun saygısını alıyoruz. İstatistikler de 
şunu gösteriyor, ligin en fazla topa sahip 
olan, en fazla mesafe kateden, en fazla 
ceza sahasına giren, en az gol yiyen ve 
en fazla kalecinin ayağını kullanan takı-
mı. Bu emeğe saygısızlık olmasın.”
n AA
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Yavru Kartal’da 
hazırlıklar başladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup  18.Hafta müsabakasında 20 

Ocak Pazar günü deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşa-
cak olan Konya Anadolu Selçukspor’da hazırlıklar baş-
ladı. Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde öğleden 
sonra gerçekleştirilen çalışma koşu ve Core ısınma ha-
reketleri ile başladı. Yardımcı Antrenör Ertunga Kuşhan, 
Atletik Performans antrenörler Can Durak, Fatih Aktürk 
ve Çetin Kılıç yönetiminde  gerçekleştirilen antrenmanda 
gruplara ayrılan futbolcular dar alanda pas çalışmaları 
kanatlardan yapılan ortalarda gol ve top tekniğine dayalı 
pas çalışmaları yaptı. 

Kaleciler ise takımdan ayrı olarak kaleci antrenö-
rü Alpaslan Uysal gözetimine çalıştı. Tedavi süreçleri 
devam eden Ahmet Önay ve Ekrem Kayılıbal salonda 
yapılan ağırlık ve kuvvet çalışmalarının ardından koşu 
yaparak antrenmanı tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Üniversitelerde ‘Seçmeli Voleybol Hakemlik’ dersi Konya’da başladı
Türkiye Voleybol Federasyonu baş-

kanlığının projelerin içerisinde yer alan 
‘Seçmeli Voleybol Hakemlik’ dersi ülke 
genelinde 3 üniversitede start alırken, 
bunlardan ikisi Konya Karatay üniversi-
tesi ve Konya Selçuk üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi oldu. Bu proje Türki-
ye’de bir ilk olarak start aldı.

Üniversitelerdeki yeni başlayan 
‘Seçmeli Voleybol Hakemlik dersi’ ko-
nusunda bilgiler veren Türkiye Voley-
bol Federasyonu MHGK Üyesi Meral 
Taşpınar, “Türkiye Voleybol Federas-
yonumuzun projelerinden olan üniver-
sitelerde ‘Seçmeli Voleybol Hakemlik 
Dersi’ KTO Karatay Üniversitesi’nde ve 
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fa-
kültesi, KTÜ Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi Spor Bilimleri’nde 14 haftalık ders 
verilmektedir. Ders Voleybol Federas-
yonu MHGK üyeleri tarafından veriliyor. 
Konya’da bu görev bana verildi. Ders-
lerde başarılı olan üniversite öğrenci-
leri TVF Merkez Hakem ve Gözlemci 
Kurulu tarafından değerlendirilip Aday 
Voleybol Hakemi olacaklarıdır. İlimizde 
KTO Karatay Üniversitesi tüm bölümle-
ri ve Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesinde bu ders verilmektedir. Bu 
uygulama bugüne kadar gerçekleştiri-
len ilk olarak tarihe geçmiştir” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Geleceğin milli takımı 
Konya’da belirlenecek!

Tekvando Gençler Türkiye Şampiyonası dün Konya’da başladı. Turnuva öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Türkiye Tekvando 
Federasyonu’nun Konyalı Başkanı Metin Şahin, Konya’daki turnuvada geleceğin milli takım sporcularının belirleneceğini ifade etti

Konya sporda yine önemli bir 
organizasyona ev sahipliği yapıyor. 
Tekvando Gençler ve Büyükler Türkiye 
Şampiyonası dün başladı. Bu büyük 
organizasyon öncesi Türkiye Tekvando 
Federasyonu Başkanı Metin Şahin bir 
basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, 
Milli Takım Teknik Direktörü Ali Şahin, 
Milli Takım sporcuları, Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Er-
söz, Konya TSYD Şube Başkanı Murat 
Dönmez ile basın mensupları katıldı. 
Başkan Metin Şahin, organizasyona 
destek olan herkese teşekkür etti.

MİLLİ TAKIMIN GELECEĞİ 
BELİRLENECEK

Türkiye Tekvando Federasyonu Baş-
kanı Metin Şahin, Konya’daki Gençler ve 
Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda milli 
takım oyuncularının belirleneceğini ifa-
de etti. Şahin’in açıklamaları şu şekilde; 
“Bugün burada Gençler Türkiye Şampi-
yonası’nı Konya’da başlatmış bulunuyo-
ruz. Geleceğini milli takımını oluşturacak 
olan sporcularımız buradan belirlenecek. 
Sporcularımız turnuvada 5 gün boyunca 
mücadele edip milli takıma girmeye çalı-
şacaklar. Tüm Konyalıları sporcularımızı 
izlemeye ve takip etmeye davet ediyoruz. 
Konya bir sporcu kentidir. Dünya, Avrupa 
ve olimpiyatlara gidecek sporcularımız 
burada. Sporcularımızın burada hem 
maçlarını hem de antrenmanlarını ya-
pacak. Buradan bize destek olan Konya 
Valimiz Cüneyit Orhan Toprak’a, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay’a, Selçuklu Belediye Baş-
kanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya, Konya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Ömer Ersöz ile Konya’daki STK’lara des-
teklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 

HEDEFİMİZ 2020 
TOKYO OLİMPİYATLARI

Türkiye Tekvando Federasyonu, 
2018 yılını çok başarılı bir şekilde ka-
pattı. Uluslararası arenada 167´si altın, 
136´sı gümüş ve 261 í bronz olmak 
üzere 564 madalya kazandı. Bu başarısı 
bir takım çalışması sonucu ortaya çıktı. 
Dünyada 210 ülke, Dünya Tekvando 
Federasyonu’na üyedir. Bunlardan birisi 

de Türkiye’dir. Bugün Türk tekvandosu, 
dünyada yapılan tekvandoların içinde 
2018 yılında en önemli yere sahip konu-
ma gelmiştir. İstatistiklere baktığınızda 
Türk Milli takımları, aldıkları başarı ve 
madalyalarla, 2017 yılındaki son dün-
ya şampiyonasında 182 ülke içerisinde 
dünya 2 íncisi olarak çok büyük bir başa-
rı elde etmişlerdir. 2020 Tokyo Olimpi-
yatlarına giden yolda emin adımlarla yü-
rümektedir. Bunun yanında milli takım 
teknik direktörümüz Ali Şahin, dünyada 
yılın teknik direktörü seçilmiştir. Milli 
sporcumuz İrem Yaman ise otoriteler 
tarafından 2018 yılının en iyi kadın spor-
cusu seçildi. Bu bizim için çok gurur ve-
ricidir. Dünyadaki 4 önemli kategoriden 
iki tanesini Türkiye kazandı. Ülkemizden 
yetişen spor adamı, sporcu ve yönetici-
lerin bu şekilde dünyada önemli nokta-
larda yükselmesi bizim için ayrıca gurur 
kaynağı oldu. 

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEKLER
Konya’da bu hafta Gençler Türkiye 

Şampiyonası’nı gerçekleştireceğiz. Bu-
radan seçilen sporcularımız, önümüzde-
ki aylarda Antalya’da gerçekleştirilecek 
olan Turkish Open’da ülkemizi temsil 
edecek. Orada birçok ülkeden yaklaşık 
2 bin sporcu mücadele edecek. Spor-
cularımız hem kendilerini geliştirecek, 
tecrübe kazanacak. Hem de madalya 
için yarışacaklar. Geleceğe daha iyi ha-
zırlanacaklar. 

OLİMPİYATLARA DAHA FAZLA 
SPORCU GÖTÜRMEK İSTİYORUZ
Bizim asıl hedefimiz 2020 Tokyo 

Olimpiyatları. Kadınlarda 4 sporcu ile 
yani takım olarak katılma yolunda önem-
li bir avantaj sahibiyiz. Bu sporcularımız 
inşallah başarılı olacak. Erkeklerde ise 
2 sporcumuzu Tokyo’ya götürmeyi he-
defliyoruz. Paralimpik Olimpiyatları için 
de çalışmalarımız sürüyor. Orada da 6 

kotadan 3 veya 4’ünü elde etmeyi amaç-
lıyoruz. 

VATANINI SEVEN 
SPORCULAR YETİŞTİRİYORUZ
Tekvando branşındaki sporcu sa-

yılarında da önemli bir artış yaşandı. 
Buna önemli bir katkı sağladık. 2004 
yılında biz göreve geldiğimizde sporcu 
sayımız 94 bindi. Bugün ise sporcumuz 
sayımız 450 bin oldu. Çok büyük bir ar-
tış var. Artışında yanında kaliteli sporcu 
seçimi yapıyoruz. Bütün bunlar Türk 
tekvandosunun nereden nereye gel-
diğini göstermektedir. Amacımız Türk 
bayrağını göndere çektirecek sporcular 
yetiştirmek ancak. Bunun yanında saygı 
ve sevgi çerçevesinde, örf ve adetlerine 
bağlı sporcularımızı toplumumuza ka-
zandırmak. Antrenmanlarımızda sadece 
beden eğitimi değil sporcuların manevi 
duygularını güçlendirecek, vatan sev-
gisini artıracak bir takım çalışmalar da 

yapıyoruz. Bütün bunlar birleştiği zaman 
başarılarımızın artarak devam edeceğini 
düşünüyorum.
KONYA TEKVANDONUN LOKOMOTİFİ

Konya tekvandosu geçmişten bu 
yana çok önemli sporcular yetiştirdi. 
Konya, tekvandonun lokomotif şehirle-
rinden biri. Birçok milli tekvandocumuz 
Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim görü-
yor ve milli takım kamplarının birçoğunu 
burada yapıyoruz. Bu Konya ve ilçelerini 
her konuda destekliyoruz. Konya, dün-
ya ve Avrupa şampiyonları çıkarmış ve 
birçok önemli başarıya imza atmış bir 
şehir. Yeni şampiyonların da çıkacağına 
inanıyorum. Kulüpleşme açısından ek-
siğimiz var. Konya’daki belediyelerimiz 
tekvandoda kulüpleşme açısından zayıf. 
Tekvandocularımız kendi şehirlerinde 
mücadele etsin istiyoruz. Konya’da tek-
vando sporunda gelecekte güzel adımla-
rın atılacağına inanıyorum.”

ALİ ŞAHİN: KONYA ÖNEMLİ 
BİR TEKVANDO MERKEZİ

Düzenlenen basın toplasında Tek-
vando Milli Takım Teknik Direktörü Ali 
Şahin ise yaptığı açıklamalarda, “Tür-
kiye Tekvando Federasyonu’nun önemli 
geleneksel bir çizgisi var. Bu tür şampi-
yonalarda bütün illerimizden sporcuları-
mızı bir araya getirerek, sporcu yetiştir-
me konusunda çalışmalar yürütüyoruz. 
Konya özelinde konuşmak gerekirse, 
burada kamplarımızı yapıyoruz. Burayı 
önemli bir tekvando merkezi haline ge-
tirdik. Sporcularımızın birçoğu burada 
Selçuk Üniversitesi’nde öğrenci, o yüz-
den kamplarımızın büyük bölümü bu-
rada gerçekleştiriliyor. Belediyelerimiz 
kulüpleşmeye biraz daha önem verirse 
buradan birçok başarılı sporcumuzun 
çıkacağına inanıyorum. Bize destek olan 
Selçuk Üniversitesi rektörümüz Mustafa 
Şahin’e de teşekkür ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

ERSÖZ: EN ÇOK LİSANSLI 
SPORCU TEKVANDODA

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz ise yaptığı açık-
lamada tekvando branşında sporcu 
sayısının önemli bir artışın olduğunu 

belirtti. Ersöz, “Konya’da bugün itibari 
ile Gençler ve Büyükler Türkiye Şampi-
yonası gerçekleştirilecek. 2018 yılı bil-
gilerini de göz önünde bulundurduğu-
muzda Konya’nın önemli bir spor şehri 
olduğunu görebiliriz. Şehirdeki lisanslı 
sporcu sayımız 159 bine yaklaştı. Bun-
da tekvandonun payı çok büyük. Türki-
ye’de futboldan sonra en çok lisanslı 
sporcu tekvandoya ait. Bu Konya’da 
da bu şekilde. Konya bir spor kenti ol-
muştur. Ben böyle büyük ve güzel bir 
organizasyonun Konya’ya verilmesin-
den dolayı federasyonumuza teşekkür 
ediyorum” dedi.

İREM YAMAN: TOKYO’DAN 
MADALYA İLE DÖNMEK İSTİYORUZ

Tekvando Milli Takım sporcusu 
İrem Yaman, hedeflerinin 2020 Tokyo 
Olimpiyatları olduğunu dile getirerek, 
“Konya’da çok büyük bir organizas-
yon başladı. Bütün arkadaşlarımız ve 
antrenörlerimiz burada olacak. Bizim 
milli takım kamplarımız uzun zamandır 
Konya’da oluyor. Biz de Konyalı olduk 
diyebiliriz artık. Takım halinde güzel 
başarılar elde ettik. Yoğun çalışmaları-
mız devam ediyor. Asıl hedefimiz 2020 
Tokyo Olimpiyatları. Oradan ne kadar 
çok madalya ile dönebilirsek kazanmak 
istiyoruz. Bunun için de hep birlikte 
mücadelemizi sürdürüyoruz” şeklinde 
konuştu.

YUNUS SARI: GÜZEL 
BAŞARILARLA DÖNECEĞİZ

Tekvando Milli Takım sporcuların-
dan Yunus Sarı, ilerleyen aylarda ya-
pılacak olan organizasyonlardan güzel 
başarılar ile dönmek istediklerini söyle-
di. Sarı, “Bu buradaki Türkiye Şampiyo-
nası’nda mücadele eden arkadaşlarımız 
ileride ülkemizi Avrupa ve Dünya Şam-
piyonaları’nda temsil edecek. Çalışma-
larımız yoğun şekilde devam ediyor. İlk 
hedefimiz önümüzdeki Dünya Şampi-
yonası sonrasında ise Tokyo Olimpiyat-
ları. Buralardan çok güzel başarılar ile 
döneceğimize inanıyoruz. Bize destek 
olan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED SAYDAM

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı 
Metin Şahin

Tekvando Milli Takım sporcusu İrem Yaman Tekvando Milli Takım sporcusu Yunus Sarı

Tekvando Milli Takım Teknik Direktörü 
Ali Şahin

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Ömer Ersöz



Kızılay’dan Konyaspor’a teşekkür belgesi
Atiker Konyaspor Kulübü daha önce Süper Lig’in ilk ya-

rısının 8. haftasında Konya’da oynanan Beşiktaş maçı önce-
sinde Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenlemişti. 
Atiker Konyaspor aynı karşılaşmada Başkan Hilmi Kulluk yö-
netiminin almış olduğu karar gereği karşılaşmaya formanın 
sol kolunda Kızılay logosuyla çıkmıştı. 

Türk Kızılayı’na Atiker Konyaspor’un verdiği bu destek 
nedeniyle Konya Kan Bağışı Merkezi Müdürü M.Burak Dal-
budak Başkan Hilmi Kullak’a plaket ve teşekkür belgesi ver-
mişti. 

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık’ın, sosyal 
medya hesaplarından yaptığı çağrının ardından Konyaspor 
Nalçacılılar Taraftar Derneği destek vermek amacıyla kan 
bağışında bulundu. Kızılay Kan Bağışı Merkezi kampanyaya 
destek veren Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk’a 
gösterilen duyarlılık ve ilgi için teşekkür belgesi gönderdi.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçukspor bir takviye daha yaptı
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Sel-

çukspor, Atiker Konyaspor U21 takımının genç 
oyuncusu Hazar Güntekin ile resmi sözleşme im-
zaladı.

Karatay Belediyesi Tatlıcak tesislerinde Kulüp 
Başkanı Zahir Renklibay’ın katılımı ile gerçekleş-
tirilen imza töreni ile Hazar Güntekin kendisini 2,5 
yıllığına Konya Anadolu Selçukspor’a bağlayan 
sözleşmeyi imzaladı.

Konya Anadolu Selçukspor’un gelecek yılla-
rının temellerini oluşturacak bir kadronun kurul-
ması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden 
Kulüp Başkanı Zahir Renklibay, “Öncelikle Hazar 
kardeşime ve kulübümüz adına hayırlı olmasını 
diliyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren 
yürüttüğümüz çalışmalar neticesinden Atiker Kon-
yaspor A takımı ile Futbol Akademi takımlarımız 
arasında bir köprü vazifesi görmeye, orada yeti-
şen oyuncularımızı üst liglere hazırlamaya gayret 
gösteriyoruz. Bunun için çıktığımız yolda Atiker 

Konyaspor alt yapı koordinatörlüğümüz tarafından 
sezon başında kadroya alınan ve U21 takımımız-
da neredeyse tüm maçlarda forma giyen Hazar 
kardeşimiz ile profesyonel sözleşme imzaladık.  
1999 doğumlu genç kardeşimiz sol açık mevki-
inde görev yapıyor. Anadolu Selçukspor’umuzun 
ihtiyaçları doğrultusunda alt yapı takımlarımızın 
yetiştirdiği oyuncuları kullanarak takviyelerle 
hem saha sonuçlarında başarı elde etmek, hem 
de oyuncuların gelişimlerine katkı vererek onları 
geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bu anlamda emeği 
geçen tüm antrenörlerimize ve çalışma arkadaş-
larımıza da teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Kendisine güvenerek Anadolu Selçukspor kad-
rosuna alan Başkan Zahir Renklibay başta olmak 
üzere, Yönetim Kurulu Üyelerine ve teknik kadro-
ya teşekkür eden genç futbolcu Hazar Güntekin de 
hedefinin Konyaspor A takımına kadar yükselmek 
olduğunu bunu için çok çalışacağını kaydetti. 
n SPOR SERVİSİ

RPS
Konyaspor’da hedef 
iyi başlangıç yapmak

Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve 
Erzurumspor maçını kazanarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. 
Aksoy, Leonard Zuta takviyesinden başka transfer yapmayacaklarını da sözlerine ekledi
Atiker Konyaspor’un Antalya’daki 

devre arası kampındaki çalışmaların ve 
oynanan özel maçların son derece verimli 
geçtiğine işaret eden İkinci Başkan Selçuk 
Aksoy, B.B.Erzurumspor karşılaşmasını 
kazanıp alınacak 3 puanla sezonun ikinci 
yarısına iyi başlamak amacında oldukları-
nı söyledi.

 TRANSFERİ TAMAMLADIK
Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Sel-

çuk Aksoy, 3 Ocak’tan bu yana Antalya’da 
devam eden devre arası kampının İstan-
bulspor ile oynanan özel maçla ilk etabı-
nın tamamlandığını belirterek, “Kampın 
en güzel tarafı uyumlu bir kamp dönemi-
nin geride kalmasıydı. Ufak tefek bir kaç 
sakatlık dışında sakatlığın yaşanmadığı 
bir kamp dönemi oldu. Çalışmalar nere-
deyse tam kadro olarak yapıldı. Hazırlık 
maçlarında ortaya konulan performans-
ların ikinci yarı ile beraber takımımıza 
olumlu yansımalarla geriye döneceğine 
inanıyorum. Bu hem oyun hem de takımın 
fizik gücüne katkı olarak fayda sağlayacak-
tır. Takımımızın hazırlık maçlarında ortaya 
koyduğu mücadele, oyun sistemine adap-
te olmuş görüntüsü, istenilenleri yapmak 
için gösterilen azim bizleri son derece 
mutlu etti. Umarım bu çalışmalarımızın 
karşılığını B.B.Erzurumspor ile oynaya-
cağımız maçla birlikte almaya başlarız. 
Hazırlıklarımızın bundan sonraki bölümü 
B.B.Erzurumspor ile deplasmanda oyna-
yacağımız maça buradan gideceğimiz için 
yine Antalya’da devam edecek. Planlamış 
olduğumuz transfer sürecini yaşanacak 
olumsuz bir durum ve ekstra bir gelişme 
olmadığı takdirde yaptığımız Leonard Zuta 
transferi ile bitirmiş bulunuyoruz” değer-
lendirmesinde bulundu.

 İYİ BAŞLANGIÇ 
YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM

“İkinci yarıya sezonu en üst sıralarda 
bitirmek hedefiyle başlıyoruz” diyen İkinci 
Başkan Selçuk Aksoy, “B.B.Erzurumspor 
maçından iyi bir sonuçla dönerek sonra 
sahamızda oynayacağımız Antalyaspor 
maçını kazanarak bir çıkış yakalamak ve 
yükselişe devam etmek istiyoruz. Ligde 

kolay maç yok. Bu herkesin malumu. 
İkinci yarı takımların hedeflerine ulaşması 
adına daha zorlu geçecek. Ama zoru le-
himize çevirmek ve bundan faydalanarak 
hedefimize gitmek tabiki de bizim alacağı-
mız sonuçlara bağlı. Biz teknik heyetimize 
ve oyuncularımıza güveniyoruz. Erzurum 
deplasmanından alacağımız 3 puanla 
iyi başlangıç yapacağımıza da inanıyo-
ruz” şeklinde görüş belirtti. 
n SPOR SERVİSİ

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

Konyaspor, Uğur 
Kara ve Ali Ayhan 
Cebeci’yi kiraladı
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 

U21 takımı oyuncularından Uğur Kara ve Ali Ayhan Cebe-
ci TFF 3. Lig ekiplerinden Çatalcaspor’a kiralandı. 

Konyaspor Altyapı Koordinatörü Taner Ay yaptığı 
açıklamada, “U21 takımı futbolcularımız Uğur Kara ve 
Ali Ayhan Cebeci 3.lig ekiplerinden Çatalca Spor ile ya-
pılan görüşmeler sonucunda 1,5 yıllığına kiralık olarak 
anlaşma sağlanmıştır.

Futbolcularımıza akademiye  verdiği katkılardan ve 
emeklerinden dolayı teşekkür ediyor bundan sonraki 
futbol yaşamlarında başarılar diliyoruz...” ifadelerini 
kullandı.
n SPOR SERVİSİ
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