
Vali Toprak’a 
oda faaliyetleri 
anlatıldı 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Kar yağışından 
halı sahanın 
çatısı çöktü 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Sarayönü’nde
11 tarım ürünü 
desteklenecek 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Antalya - Konya
yolu uzun süre 
kapalı kaldı
n HABERİ SAYFA 6’DA

Aralık’ta 3 bin 914 konut satıldı
TÜİK Konya Bölge Müdürü 
Adnan Bedlek, Konya’nın 
Aralık ayı konut satış istatistik-
lerini açıkladı. Bedlek, Aralık’ta 
Konya’da 3 bin 914 konut satışı 
gerçekleştiğini, ipotekli konut 
satışının 124 olduğunu söyledi. 
Bedlek bu rakamlarla Konya’da 
toplam konut satışları bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 
23,9 ve bir önceki aya göre 
yüzde 67,6 oranında arttığını 
bildirdi. n SAYFA 12’DE

KONYA ÇİFTÇİSİ 
KENEVİRİ İSTİYOR

‘TEMEL GAYEMİZ 
İNSANA HİZMET!’

TÜKETİCİ HAKLARI
ZABITASI KURULUYOR

Kenevir üretimine uygun bir şehiriz 

Başkan Ahmet Pekyatırmacı: 

Çalıştay sonunda kararlaştırıldı 

19 ilde üretilebileceği be-
lirlenen kenevir üretimini 
Konya da istiyor. Uzmanlar, 
hem tarımsal olarak hem 
de sanayideki kullanım 
alanı düşünülerek tarımın 
merkezi Konya’nın kenevir 
üretiminde uygun bir şehir 
olduğunu belirtiyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenle-
nen ‘Yerel Kalkınma Ekseninde Belediyecilik’ ko-
nulu programda genç girişimcilerle bir araya gel-
di. Pekyatırmacı, “Bu noktadaki temel hedefimiz 
işimizi en iyi nasıl yapabiliriz, en iyi hizmeti nasıl 
üretebilir olmalı” dedi.

‘Tüketicinin Korunması Faaliyetlerinin Yerel Yö-
netimlere Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında 
Konya, Ankara ve Kayseri zabıtalarına yönelik ça-
lıştay düzenlendi. Çalıştay sonunda Tüketici Hak-
ları Zabıtası kurulması kararlaştırıldı.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 10’DA

n HABERİ SAYFA 3’TE

Ailem Meram 
çözüm üretiyor

Engelli seçmen 
için son gün!

Hayvanları 
unutmadılar

Her 5 kişiden biri
ucuz yakıt alıyor

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, “Ailem Meram, aileyi 
ilgilendiren her alanda sorun-
lara birlikte çözüm arama ve 
hep birlikte güzel bir geleceğe 
yürümenin adıdır’ diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

AK Parti Konya Milletvekili 
Hacı Ahmet Özdemir, hastalığı 
veya engeli sebebiyle yatağa 
bağımlı seçmenlerin seyyar 
sandıklarda oy kullanabilmesi 
için başvuruların bugün son 
bulacağını belirtti. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Tesisat ve İnşaat Mal-
zemecileri Derneği (KONTİM-
DER) yönetim kurulu üyeleri 
sokak hayvanları besleme 
etkinliği düzenledi. Meram 
Dutlukır ve Kozağaç bölgesin-
de sokak hayvanlarının beslen-
mesi için yiyecek götürüldü. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Akaryakıt alışkanlıklarını konu 
alan bir araştırmaya göre her 
5 kişiden biri ucuz akaryakıt 
tercih ederken; LPG kullanı-
cılarının yüzde 92’si ise ucuz 
akaryakıt tercihinde bulunmu-
yor.  n HABERİ SAYFA 11’DE
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Sanayiye koşuyorlar
Sıcaklığın sıfırın altına 

düştüğü Konya’da 
aracının bakımını 

aksatan araç sahipleri 
sanayilerin yolunu tuttu. 

Kar ve buzlanmaya 
bağlı meydana gelen 
kazalar da sanayide 

işleri hızlandırdı

İŞLERDE YÜZDE 30 
ARTIŞ YAŞANIYOR

Konya’da hava sıcaklıkların mev-
sim normallerin altında seyret-
mesi ve kar yağışının etkili olma-
sı sebebi ile Eski Sanayi başta 
olmak üzere Konya’da bulunan 
sanayilerde kış yoğunluğu yaşanı-
yor. Yaşanan hareketlilik memnun 
olan sanayi esnafı, işlerin yüzde 
30’a varan oranlarda artış yaşandı-
ğını söyledi.

BUZLANMAYA KARŞI
KIŞ LASTİĞİ ÖNERİSİ

Serin Otomotiv Sahiplerinden Halil 
İbrahim Serin, “Konya’da aracı ça-
lışmayan veya arızalanan vatandaş-
lar sanayinin yolunu tutuyor. Araç 
sürücülerimizi kış aylarında dikkatli 
araç kullanmaya davet ediyoruz” 
dedi. İmrenmeltem Özel Servis Usta 
Başı Ramazan Söyler de sürücüleri 
kar ve buzlanmaya karşı kış lastiği 
takmaya davet etti.  n SAYFA 2’DE

İnsanlık dışı Çin zulmü bitmeli! 

İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal ve İHH gönülleri Uygur 
Türklerine yönelik zulme dikkati çekti. Uysal, Çin’in, Doğu Türkistan’da eğitim adı altında 
uyguladığı yol ve yöntemlerin insan hakkı ihlali olduğunu söyledi. n HABERİ SAYFA 2’DE

Asrın İş Adamları Derneği üyeleri (ASRİAD), Korukent Restoran 
Sahibi Adem Seren’in ev sahipliğinde arabaşı gecesinde buluştu. 
ASRİAD Şube Başkanı Mustafa Balta,  basın mensupları ve çok 

sayıda ASRİAD üyeleri ile istişarelerde bulundu.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımları arasında olan 
“Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi”, 2018 yılında 35 

milyon 110 bin kilowatt elektrik üretti. Tesisin kurulduğu günden bu 
yana ürettiği elektrik 294 milyon 348 bin 647 kilowatt oldu.

n HABERİ SAYFA 3’TE

Arabaşında buluştular Metan gazından elektrik

Yollar buz pistine döndü
Önceki gün Konya il merkezinde aniden bastıran sağanak 
yağış nedeniyle başta sanayiler olmaz üzere birçok bölgede su 
baskınları oldu. Yollar su altında kaldı, özellikle altgeçitlerde 
biriken yağmur suyu nedeniyle birçok altgeçit kullanılamaz hale 
geldi.Rögar kapaklarından dahi su fışkırdı. 

Aynı günün akşamımda ise soğuk hava etkili oldu. Gece 
saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte yollarda 
biriken yağmur suları dondu. Sabahın erken saatlerinde Konya 
genelinde etkili olan kar yağışı da buna eklenince, kazalar 
kaçınılmaz oldu.  n HABERİ SAYFA 6’DA
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ASRİAD Konya, arabaşında buluşturdu

Asrın İş Adamları Derneği üye-
leri (ASRİAD), Korukent Restoran 
Sahibi Adem Seren’in ev sahipliğin-
de arabaşı gecesinde buluştu. Ger-
çekleşen programa ASRİAD Şube 
Başkanı Mustafa Balta,  basın men-
supları ve çok sayıda ASRİAD üye-
sinin katıldığı programda yemek 
sonrası önümüzdeki aylarda ger-
çekleşecek faaliyetler istişare edil-
di. Programda açıklamalarda bulu-
nan ASRİAD Konya Şube Başkanı 
Mustafa Balta, Yeni katılan üyelerle  
faaliyetlerine devam ettiklerini vur-
guladı. Yeni bir dernek olduklarını 

hatırlatan Balta, geçtiğimiz günler-
de dernek binasının açılışını gerçek-
leştirdiklerini ifade etti.  Bir ülkenin 
ayakta durmasının 3 temel şartı-
nın bulunduğunu kaydeden Balta, 
“Bunlar ilmi güç, siyasi güç ve eko-
nomik güç. Biz de ekonomik sahada 
üstlendiğimiz misyonumuzu ülke-
mize ve şehrimize katkı sağlamak 
amacıyla kullanma gayreti içinde 
olacağız. ASRİAD, iş hayatının ve 
ona bağlı olarak tüm sosyal çevre-
nin, hakkaniyet, adalet ve dürüstlük 
ilkelerine bağlı olarak yeni bir an-
layış kazanmasını sağlamak ve ba-

ğımsız bir STK örneğini Konya’mıza 
ve ülkemize kazandırmak amacıyla 
kuruldu. Önce nitelik temel sloganı, 
duruşumuzu özetlemektedir. Der-
neğimiz, inanç, ahlak ve vizyonu 
pratikle yoğurup çevresine önderlik 
yapacak ve öncelikle coğrafyamızın 
gelişmesine katkı sağlayacak. Tür-
kiye, vizyoner olmak için son derece 
müsait bir ülke. Bizler de ülkemizin 
avantaj sağlayan bu özelliğini yine 
ülkemizin ve insanımızın menfa-
atine doğru bir şekilde kullanmak 
niyetindeyiz” dedi.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ 

Doğu Türkistan’da ‘Nazi’ zulmü var!

İHH İnsani Yardım Vakfı Konya 
Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal 
ve İHH gönülleri Uygur Türklerine yö-
nelik zulme dikkati çekti. İHH Konya 
Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, 
“Doğu Türkistan, (resmi adıyla Sin-
can Uygur Özerk Bölgesi) Çin yöne-
timince işgal edildiği 1949 sene-
sinden bu yana çeşitli insan hakları 
ihlalleriyle gündeme gelmektedir. 
Çin, Doğu Türkistan’ın Müslüman 
halklarına karşı uyguladığı asimi-
lasyon ve yıldırma politikalarını uzun 
seneler tüm dünyanın gündeminden 
saklamayı başarmış. Ancak son se-
nelerde, kendi ekonomik büyümesi-
ne bağlı olarak içerideki problemleri 
daha hızlı çözme isteği ve ABD mua-
rızı ülkelerle olan ihtilaflarının artma-
sından sonra, Batılı ülkelerin Doğu 
Türkistan’daki insan hakları ihlalle-
rini bahane ederek Çin’i sıkıştırmaya 
çalışması sebebiyle, Doğu Türkis-
tan’da yaşanan insan hakları ihlalleri 
dünyanın daha fazla ilgisini çeker 
olmuştur. Buna bağlı olarak Çin’in 
Doğu Türkistan’daki insan hakları ih-
lallerini gizleme çalışmaları da daha 
fazla görünür olmuştur” dedi. 

“Doğu Türkistan Komünist Parti 
Sekreteri Chen Chuanguo’nun 2017 
Nisan’dan itibaren Uygurları, hapis-

hanelere veya zorunlu Politik Eğitim 
Kampları’na göndermesi ve beyin 
yıkamaya yönelik uygulamaları, Çin 
için yüz kızartıcı yeni bir insan hak-
ları ihlalidir” diyen Uysal, “ Çin’in 
Eğitim Kampı olarak adlandırdığı 
toplama kamplarında 1 ile 3 mil-
yon arası insanın bulunduğu tahmin 
edilmektedir. Tahmin edilmektedir 
diyoruz çünkü Çin bu konuda hiçbir 
açıklama yapmamaktadır. Toplama 
kamplarına aldığı insanların ailele-
rinin açıklamalarından sonra, varlığı 
anlaşılan toplama kamplarıyla ilgili 
Çin, önce inkar politikasına sığınmış, 
inkarın mümkün olmadığı anlaşılın-
ca bu kampların varlığını aşırılıkla 
mücadele ve eğitim kampları adıyla 
kabul etmiştir. 

Doğu Türkistan’da inşa edilen 
bu büyük hapishaneler, Nazi Alman-
ya’sı uygulamalarını andırmaktadır. 
Evlerinden, yurtlarından, eş ve ço-
cuklarından zorla ayrılan insanların 
sayıları her geçen gün artarken, aynı 
zamanda uygulanan işkence ve zu-
lümler neticesinde yüzlerce insan 
hayatını kaybetmektedir. Kamplar-
dan çıkabilenlerin anlattığı kadarıy-
la, kamplardaki yaşam koşulları çok 
kötü olup, tutuklu bulunanların sayı-
sı, kampların alabileceği insan kapa-

sitesinin kat kat üstündedir. İnsanlar, 
sırt üstü yatma imkanına bile sahip 
olmadıklarından ancak yanlarına 
dönerek yatmaktadırlar” ifadelerini 
kullandı. 

‘EĞİTİM ADI ALTINDA 
ZULMEDİYORLAR’

Toplama kampında yaşanan hak 
ihlallerinden de bahseden Uysal, 
“Çin’in, Doğu Türkistan’da eğitim adı 
altında uyguladığı yol ve yöntemlere 
bakıldığında, hâlihazırda bütün Uy-
gurları suçlu olarak kabul ettiği, din 
ve geleneklerine bağlı Uygurları ise 
terörist olarak gördüğü anlaşılmak-
tadır. Kamplardan çıkmayı başaran-
ların ifadelerine göre toplama kamp-
larında mahkumları su tanklarına 
daldırma, kadın tutukluların yüzlerin-
de ve vücutlarında sigara söndürme, 
bileklerinden asılan tutukluları copla 
dövme, elektrik verme, acı verici 
farklı nesnelerle dövülme, soğukta 
bekletme, yoğun ve parlak ışıkla kör-
leştirme, uzun süre gergin pozisyon-
da tutma, uykusuz, aç ve susuz bırak-
ma, günlerce kaplan koltuğu denen 
hareketsiz koltuklarda oturtma, elleri 
kelepçeli ve ayakları prangalı olarak 
dolaştırılma” gibi kötü muameleler 
yapılmaktadır” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da hava sıcaklıkların mevsim normallerin altında seyretmesi ve kar yağışının etkili olması sebebi ile sanayilerde kış 
yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle oto elektrikçiler, lastikçiler ve kaportacılar, kış mevsiminde en hareketli dönemlerini yaşıyor

Sanayide kış yoğunluğu

Konya’da hava sıcaklıkların 
mevsim normallerin altında sey-
retmesi ve kar yağışının etkili ol-
ması sebebi ile Eski Sanayi başta 
olmak üzere Konya’da bulunan 
sanayilerde kış yoğunluğu yaşanı-
yor. Yaşanan hareketlilik memnun 
olan esnaflar, önceki kışlarda yaşa-
nan işlerin olmadığını ifade ediyor. 
Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 
seyrettiği Konya’da aracı çalışma-
yan veya arızalanan vatandaşlar 
sanayinin yolunu tutuyor. 

‘İŞLERİMİZDE YÜZDE 30’LUK 
ARTIŞ YAŞANDI’

Havaların soğuması ve kar 
yağışı ile birlikte sanayimizde iş-
lerimizde yüzde 30’luk bir artış 
yaşanmaya başlandığına dikkat çe-
ken Serin Otomotiv Sahiplerinden 
Halil İbrahim Serin, “Havaların 
soğuması ve kar yağışı ile birlik-
te sanayimizde işlerimizde yüzde 
30’luk bir artış yaşanmaya başlan-
dı.  Bizler araç sürücülerinden kış 
ayında yaşanan kazaların önüne 
geçebilmek amacı ile mutlaka kış 
lastiği takmalarını öneriyoruz. Araç 
sürücülerin gizli buzlanma dikkat 
etmelerini karlı ve buzlu havalarda 
hız limitlerini korumalarını istiyo-
ruz. Her sene olduğu gibi bu sene 
de mevsim şartlarından dolayı 
işlerimizde hareketlilik var. Kaza 
yapan araçlarımızın araçların za-

rarına göre 3 ile 15 gün içerisinde 
sürücülere teslim edebiliyoruz. Kış 
aylarında araçlar zararları genellik-
le ön kısımdan hasar alıyorlar. Biz-

ler araç sürücülerimizi kış ayların-
da dikkatli araç kullanmaya davet 
ediyoruz” dedi.

‘KIŞ AYLARINDA ARAÇLARDA 

OLMAZSA OLMAZ ŞART KIŞ 
LASTİĞİ’

İmrenmeltem Özel Servis 
Usta Başı Ramazan Söyler de ağır 

kış şartları nedeniyle fazla mesai 
yaparak arızalanan araçları tamir 
ettiklerini söyledi. Söyler, “Çok so-
ğuk ve yağışlı olduğu için çalışırken 

zorluklar yaşıyoruz. Tüm zorluklara 
rağmen işimizi aksatmayarak, araç 
arızalarından dolayı zor durumda 
kalan vatandaşların yardımına koş-
maya çalışıyoruz. Kış şartlarında 
sürücüler araçlarını güvenli ve ra-
hat kullanmaları için öncellikle kış-
lık bakımını mutlaka yaptırmaları 
gerekiyor. Bunun yanında aküler 
sağlam ve çalışır olması oldukça 
önemli. Araç  sürücüleri mutlaka 
araçlarında antifrizlerine kontrol 
etmeleri lazım. Araçlarında antifriz 
olmadan araçlarını kullanmasınlar. 
Cam sularını kontrol edilerek cam 
suyunun donmasına karşı önlem 
almaları gerekiyor.  Bu dönemde 
araç sürücülerinin kış aylarında 
yakıt aldıkları yerlere dikkat etme-
leri lazım. Kış aylarında araçlarda 
olmazsa olmaz şart kış lastiği.  İş-
lerimizde yoğunluk elhamdülillah 
var. Ancak sanayimizde eski kışla-
ra göre işimiz yok. Araçların kışlık 
bakımını yaptırmayan araç sürücü-
lerimiz var ise mutlaka kışlık araç 
bakımını yaptırmaları gerekiyor. 
Hava sıcaklıkları eksilerde olduğu 
sürece bu yoğunluk devam eder. 
Gelen müşterilerin büyük bölümü 
araçlarının çalışmamasından şikâ-
yetçi, bazen akşamları da mesai 
yapmak zorunda kalıyoruz” ifade-
lerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hasan Hüseyin Uysal, Çin’in Doğu Türkistan’da Müslümanlara eğitim adı altında 
yaptığı zulümleri anlatarak, İslam dünyasını uyanmaya davet etti.

Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü Konya’da aracının bakımını aksatan araç sahipleri sanayilerin yolunu tuttu.
Kar ve buzlanmaya bağlı meydana gelen kazalar da sanayide işleri hızlandırdı.
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Metan gazından 1 yılda 35 milyon kilowatt elektrik

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin çevreci yatırımları arasında 
olan “Metan Gazından Elektrik 
Enerjisi Üretim Tesisi”, 2018 yı-
lında 35 milyon 110 bin kilowatt 
elektrik üretti. Tesisin kurulduğu 
günden bu yana ürettiği elektrik 
294 milyon 348 bin 647 kilowatt 
oldu.

Yenilenebilir enerji kaynak-
larının kullanımına ve çevrenin 

korunmasına büyük önem veren 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Aslım Katı Atık Sahasında bulu-
nan Elektrik Enerjisi Üretim Te-
sisinde çöpleri elektrik enerjisine 
dönüştürüyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, metan gazından elektrik 
üretim tesisi gibi tesislerin çevre-
nin korunması ve hayatın devamı 
açısından önemli olduğunu belir-

terek, artık çöp alımı yapılmayan 
Aslım Katı Atık Sahasında bulu-
nan Elektrik Enerjisi Üretim Tesi-
sinde günlük ortalama 26 bin ko-
nuta yetecek elektrik üretiminin 
devam ettiğini ve üretimin 10 yıl 
sürmesinin planlandığını söyledi. 
Tesiste 2018 yılında 35 milyon 
110 bin kilowatt elektrik üretil-
diğini kaydeden Altay, kurulduğu 
Eylül 2011\’den 31 Aralık 2018 

tarihine kadar ise 294 milyon 348 
bin 647 kilowatt elektrik üretildi-
ğini ifade etti. 

AÇIĞA ÇIKAN ISI SERADA 
KULLANILIYOR 

Elektrik üretiminde Jenera-
törlerin çalışması ile ortaya çıkan 
ısının serada ve binalarda kulla-
nıldığını belirten Başkan Altay, 
“Açığa çıkan ısıdan faydalanmak 
için bin 200 metrekare alana 

sera kuruldu. Burada domates 
üretiliyor. Ayrıca elde edilen ısı, 
üretim tesisinin ısıtılmasında da 
kullanılıyor” dedi. Avrupa Birliği 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
desteğiyle 1 milyon 720 bin met-
rekarelik alanda Konya Katı Atık 
Yönetimi Projesi’nin de gerçek-
leştirdiklerini vurgulayan Başkan 
Altay, “Türkiye’nin en büyük çev-
re yatırımlarından birin olan bu 

proje sayesinde Aslım Katı Atık 
Depolama Sahasının rehabilitas-
yonu, düzenli katı atık depolama 
alanı yapımı, katı atık transfer 
istasyonu yapımı, katı atık sızıntı 
suyu arıtma tesisi yapımı ve idari 
bina yapımı, laboratuvar ve atöl-
ye binası gibi yardımcı binaların 
yapımı gerçekleştirildi” ifadeleri-
ni kullandı.
n HABER MERKEZİ

Makina Mühendisleri Odası 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu, 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak’a hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundu. Makina Mühendisleri Oda-
sı Konya Şubesi yönetim kurulu 
adına Aziz Hakan Altun ziyarette 
oda olarak yürüttükleri faaliyetleri 
anlattı. Altun, “Makina Mühen-
disleri Odası bir meslek kuruluşu 
olmasına rağmen bir sivil toplum 
mantığıyla şehrimize ve mem-
leketimize faydalı olabilmek için 
çalışmaktadır. Şubemizin, oda-
mız üyelerini ve vatandaşlarımızı 
bilgilendirmek amacı ile ücretsiz 
olarak dağıttığı birçok yayın ça-
lışması vardır. Bunun yanında, 
işletmelerdeki kaldırma-iletme 
makinalarıyla basınçlı kapların 

periyodik kontrolleri, binalardaki 
asansörlerin yıllık kontrolleri, araç-
ların motor ve şasi numaralarının 
kontrolleri, araç ve mekanik tesi-
sat projelerinin mesleki denetimi, 

bilirkişilik-ekspertizlik işleri gibi 
birçok faaliyet alanında hizmetler 
vermekteyiz. Ayrıca, üyelerimizin 
bilgi birikimlerini arttıracak eğitim 
ve seminer çalışmaları da yapmak-

tayız. İnşallah şehrimizin geleceği 
için beraber çok güzel çalışmalar 
yapacağımıza inanıyorum. Biz her 
zaman sizin ve vatandaşlarımızın 
emrindeyiz” dedi.

Ziyarette Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak da “Makina Mü-
hendisleri Odası adına yakışır şe-
kilde meslek ve teknik konularda 
gerçekten güzel çalışmalarda bu-
lunmuş. Sizleri tebrik ediyorum. 
Elimizden ne geliyorsa karşılıklı 
işbirliği içinde olalım. Ziyaretiniz 
için teşekkür ediyorum. Hizmet-
lerinizin devamını diler, çalışma-
larında başarılar dilerim” dedi. 
Ziyaret ülke ve Konya’da yaşanan 
gelişmelerin değerlendirilmesi ve 
karşılıklı görüş alışverişi ile son 
buldu.   n HABER MERKEZİ

Özel Türmak’ta İngilizce 
bilgi yarışması yapıldı

Konya’dan Hadim’e 
gönül köprüsü kurdular

Özel Türmak Ortaokulu’nda 
sınıflar arası İngilizce bilgi yarış-
ması yapıldı. Konuyla ilgili olarak 
Özel Türmak Okulları İngilizce 
Öğretmeni Esra Aslan, “2018-
2019 Eğitim Öğretim yılı birinci 
döneminin sonlarına yaklaşırken 
Özel Türmak Ortaokulları öğren-
cilerimizin katılımıyla İngilizce 
bilgi yarışması gerçekleştirdik. 6. 
ve 7.sınıf öğrencilerimizin katılı-
mıyla gerçekleşen yarışmada, bir 
dönem boyunca iki farklı seriden 
oluşan dört kitaptan sorumlu olan 
öğrencilerimiz kıyasıya yarıştılar. 
Yarışmanın amacı Reading (oku-
ma) ve speaking (konuşma) be-
cerileni sergilemekti. Her iki be-
ceride de öğrencilerimiz başarıları 

ile yüksek performans gösterdiler. 
Hem yarıştılar hem de doyasıya 
eğlendiler. Yarışma aralarında 
seyirciye de sorular yönelten öğ-
rencilerimiz, onları da yarışmada 
tutarak yarışmayı daha eğlenceli 
hale getirmişlerdir” dedi. İngilizce 
konuşmanın ve anlamının günü-
müzdeki önemine değinen Esra 
Aslan, “Özel Türmak Okulları 
olarak dil eğitimine büyük derece 
önem vermekteyiz. Öğrencilerin 
her alanda, doğal ortamlarda İn-
gilizce’ye hakim olmalarını sağla-
mayı hedef ediniyoruz. Bunun için 
gerekli akademik çalışmalarımızı 
yürütmekteyiz” diyerek sözlerine 
son verdi.
n HABER MERKEZİ

‘Tüketicinin Korunması Faaliyetlerinin Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında Konya, Ankara ve 
Kayseri zabıtalarına yönelik çalıştay düzenlendi. Çalıştay sonunda Tüketici Hakları Zabıtası kurulması kararlaştırıldı

Tüketici Hakları
Zabıtası kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından ilan edilen İkinci 
Yüz Günlük İcraat Planında yer alan 
tüketicinin korunması faaliyetleri 
kapsamında Ticaret Bakanlığı’nın 
yürüttüğü “Tüketicinin Korunması 
Faaliyetlerinin Yerel Yönetimlere 
Yaygınlaştırılması Projesi” kapsa-
mında Konya, Ankara ve Kayseri 
zabıtalarına yönelik çalıştay düzen-
lendi. Çalıştay sonucunda “Tüketici 
Hakları Zabıta Birim Amirliği”nin 
kurulması; tüketicilerin, esnafın, ta-
cirin bilinçlendirilmesi, tüketicilerin 
daha etkin korunması ve sorunları-
nın çözümlenmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından ilan edilen İkinci 
Yüz Günlük İcraat Planında yer alan 
“Tüketicinin Korunması Faaliyetleri-
nin Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırıl-
ması için Eğitimler Gerçekleştirilme-
si” faaliyetleri kapsamında Ticaret 
Bakanlığı tarafından yürütülen “Tü-
keticinin Korunması Faaliyetlerinin 
Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılma-
sı Projesi” kapsamında Konya Bü-
yükşehir ve ilçe zabıtaları ile Ankara 
ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi za-
bıtalarına yönelik çalıştay düzenlen-
di. Konya Büyükşehir Belediyesi’nde 
düzenlenen çalıştayın açılışında ko-
nuşan Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Abdül-
melik Ötegen, “Tüketim ve denetim 
bağlamında bizim örnek davranışla-
rı gösterme konusunda önceliğimiz 
olması gerekiyor ki ülkemizdeki 
medeniyet iddiasını da en köklü bir 
şekilde hayata geçirelim. Yapılan 
denetimlerde cezalandırma bizim 
temel kriterimiz değildir. Öncelikle 
iyilikle ikna etmenin, güzellikle an-

latarak netice almanın yollarını ara-
malıyız” ifadelerini kullandı. Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yar-
dımcısı Mikail Kılıç, Büyükşehir 
Belediyelerinin tüketicilerin korun-
ması noktasında değerli hizmetleri 
olduğunu vurgulayarak, “Bunu bü-
tün Büyükşehir Belediyelerimizde 
yaygınlaştırmak istiyoruz. Bakanlık 

olarak bizim temel görevimiz tü-
keticilerin ekonomik menfaatlerini 
korumak, sağlık ve güvenliklerini 
temin etmektir” diye konuştu. Kon-
ya Ticaret İl Müdürü Haşmet Yılmaz 
da “Son zamanlarda yaşanan döviz 
artışından etkilenmemesine ve gir-
di maliyetlerinde artış olmaması-
na rağmen haksız fiyat artışlarının 
denetimlerinde Konya zabıtasıyla 

il müdürlüğümüzün müşterek ça-
lışmasıyla büyük faydalar sağlandı. 
Bu çalışmalar sonunda Konya’mız-
da tüketicimizin, esnafın ve tacirin 
bilinçlendirilmesi, tüketicilerimizin 
daha etkin korunması ve sorunları-
nın çözülmesi hedeflenmiştir” dedi. 

TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA 
AMİRLİĞİ KURULACAK

İki oturumda gerçekleşen çalış-
tayda ticaret uzmanları tarafından 
6502 sayılı Tüketicinin Korunma-
sı Hakkındaki Kanun kapsamında 
yapılan örnek çalışmalar hakkında 
sunumlar gerçekleştirildi. Çalıştay 
sonucunda öncelikle Büyükşehir 
Belediyelerinin Zabıta “Tüketici 
Hakları Zabıta Birim Amirliği”nin 
kurulmasının sağlanması ve bu bi-
rimlerin çalışmalarının Türkiye ge-
nelinde tüketicilerin, esnafın, tacirin 
bilinçlendirilmesi, tüketicilerin daha 
etkin korunması ve sorunlarının çö-
zümlenmesi hedefleniyor.
n HABER MERKEZİ

Konya’daki iki ilkokulun öğ-
rencileri, Hadim ilçesindeki ilkokul 
öğrencilerine atkı, bere ve eldiven 
gönderdi. Meram 15 Temmuz 
Milli Birlik ilkokulu ile Meram La-
lebahçe Mehmet Fevzi ve Atiye 
Atçeken ilkokulu öğrencileri tara-
fından başlatılan, “Kardeşim Üşü-
mesin” projesi ile Hadim Merkez 
ilkokulu ve Aşağı Hadim Ahmet 
Yavuz ilkokulu öğrencilerine atkı, 
bere ve eldiven gönderdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Hadim İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Korkmaz, “Çocuklarımızda 
yardımlaşma duygusunu aşılamak 
ve yaşantı haline getirmek için ya-
pılan çok önemli bir proje, emeği 

geçenlere teşekkür ederim.” dedi. 
Proje koordinatörlerinden 15 Tem-
muz Milli Birlik ilkokulunun mü-
dürü Fatih Bayram da, bu tür kar-
deşlik projelerini önemsediklerini 
ifade ederek, “Bu proje okulda öğ-
renilen teorik bilgilerin uygulama-
sıdır. Yaptığımız bu çalışmaların 
günlük hayatta olumlu davranış 
haline dönüşeceğini ümit ediyo-
ruz. Hediyelerimizi teslim etmek 
için gelen öğretmenlerimiz Derya 
Bayram, Asuman Düzgün, Fazıl 
Argın ve ev sahipliği yapan İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Ömer 
Korkmaz bey ile tüm öğretmenle-
rimize teşekkür ediyorum.” dedi.
n AA

Vali Toprak’a oda faaliyetleri anlatıldı
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Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Ailem Meram, aileyi ilgilendiren her alanda sorunlara 
birlikte çözüm arama ve hep birlikte güzel bir geleceğe yürümenin adıdır’ diye konuştu

Ailem Meram gündemde

7 ana başlık altında verdiği hiz-
metlerle örnek çalışmalara imza 
atan ‘Ailem Meram’ projesi Meram 
Belediye Meclisinin de gündemin-
deydi. Meclis üyelerine proje kap-
samında yapılan başarılı çalışmalar 
hakkında bilgi veren Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru, “Ailem Me-
ram, aileyi ilgilendiren her alanda 
sorunlara birlikte çözüm arama ve 
hep birlikte güzel bir geleceğe yürü-
menin adıdır” diye konuştu. 

Meram Belediyesinin, insan, 
aile ve geleceğimiz adına yaptığı 
en önemli sosyal projelerden biri 
olan ‘Ailem Meram’ Meram Bele-
diye Meclisinin de gündemindeydi. 
Projenin çerçevesi ve çalışmaları 
hakkında meclise detaylı bilgi ve-
ren Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, ‘Ailem Meram’ projesini ‘Aile-
yi ilgilendiren her alanda sorunlara 
birlikte çözüm arama ve hep birlikte 
güzel bir geleceğe yürümenin adı’ 
olarak nitelendirdi.   

‘BİZ MERAM’I BÜYÜK BİR AİLE 
OLARAK KABUL ETTİK’ 

Meram Belediyesi olarak yerel-
deki güçlerini bu proje için yeniden 

organize ettiklerini belirten Başkan 
Toru, Meram Rehberlik Araştır-
ma Merkezi (RAM) ile birlikte tüm 
Meram’ı kapsayacak bir planlama 
gerçekleştirdik. Meselemiz sadece 
evlilik öncesi ve sonrasını destekle-
mek değil, ailenin karşılaşabileceği 
hemen hemen her alanda etkili çö-
zümler üretebilecek bir sistem ku-

rabilmekti. İşte bu yüzden ‘Ailem 
Meram’ projesini ürettik. Öncelikle 
Meram’ı büyük bir aile olarak kabul 
ettik. Sonra güç birliğine gittik. De-
ğerlerimizin yaşadığı hızlı erozyon-
dan en çok etkilenen aile kurumu 
oldu. Sorunlar çözülemediği zaman 
çözümsüz problemler üreten aileler 
ortaya çıkıyor. Bu problemler, aileyi 

derinden sarsıyor ve çocuklarımıza 
buhranlı dönemler yaşatıyor. İşte 
tüm bunların çözümü için bu proje 
hayat buldu” diye konuştu. 
‘HER ŞEY MUTLU AİLELER VE GÜZEL 

BİR GELECEK İÇİN’
Projenin, kurulduğu günden bu 

yana kısa bir süre geçmiş olmasına 
rağmen başarılı çalışmalara imza 
attığını kaydeden Başkan Toru, söz-
lerini şöyle sürdürdü; “Aile Danış-
manlığı Hizmetleri ile başladığımız 
çalışmalarımıza, ‘Kariyer Danış-
manlığı, Ergen Psikolojisi’, ‘Özel Ge-
reksinimli Bireylere Yönelik Farkın-
dalık Oluşturma’, ‘Tiyatro-Drama 
Faaliyetleri’ , ‘Bağımlılıkla Mücade-
le’, ‘Dezavantajlı Çocuklara Yönelik 
Farkındalık Oluşturma’ çalışmaları 
ile devam ettik. ‘Ailem Meram Her 
Yerde’ başlığı altında ise faaliyetleri-
mizi mahalle-köy ayırımı yapmadan 
her yere taşıdık. Bu başlık altında 
tüm uzmanlarımız en uzak nokta-
daki ailelerimizin de kapısını çaldı. 
Bu konuda emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum. Her şey güzel bir 
gelecek ve mutlu aileler için.”
n HABER MERKEZİ

KONTİMDER sokak
hayvanlarını besledi

Konya Tesisat ve İnşaat Mal-
zemecileri Derneği (KONTİMDER) 
yönetim kurulu üyeleri sokak hay-
vanları besleme etkinliği düzen-
ledi. Meram Dutlukır ve Kozağaç 
bölgesinde sokak hayvanlarının 
beslenmesi için yiyecek götürül-
dü. KONTİMDER Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Eda Yaman, 
pek çok insanın umursamadığı bir 
sorumluluğu tamamen gönüllü 
olarak üstlenen hayvan severlerle 
birlikte sokak hayvanları besle-
mesi etkinliği gerçekleştirdiklerin 
söyledi. Bu etkinliği farkındalık 
yaratmak adına sürekli hale getir-
mek istediklerini belirten Yaman, 
“Dünyada yaşayan her canlının 

yaşama hakkı var, bu yaşam alanı-
na kalbi atan her varlık girmeli. Bu 
sebeple bizler de üzerimize düşeni 
yapmalıyız ve farkındalık yaratabil-
meliyiz. Çevremizde bizimle birlik-
te yaşayan canlıların da olduğu ve 
onlara karşı sorumluluklarımızın 
olduğunu ve yaşam haklarına say-
gı duymamız gerektiğini vurgula-
mamız lazım. Sokak hayvanlar için 
neler yapılabileceği konusunda so-
rumluluk bilinci oluşturmaya çalı-
şılmalıyız. Etkinliğe katılan dernek 
üyelerimiz ve gönüllü hayvan se-
verlere gösterdikleri duyarlılıktan 
dolayı teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ

19 ilde üretilebileceği belirlenen kenevir üretimini Konya da istiyor. Uzmanlar, hem tarımsal olarak hem de sanayideki 
kullanım alanı düşünülerek tarımın merkezi Konya’nın kenevir üretiminde uygun bir şehir olduğunu belirtiyor

Konya keneviri istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yeniden gündeme ge-
tirdiği kenevir üretimi Konya’da da 
yankı buldu. Tarımın merkezi olan 
Konya, sahip olduğu 2 milyon hektar 
tarım arazisi, üst düzey sulama siste-
mine sahip olması, keneviri işleyecek 
sanayi için bir potansiyelinin olması 
gibi özellikleriyle kenevir üretimine 
en fazla katkıyı sağlamaya aday il 
olarak kenevir üretiminde serbestlik 
istiyor. 

Yapısındaki uyuşturucu madde 
oranından dolayı kontrollü ekilmesi 
gereken kenevirle ilgili Türkiye yeni 
bir yola giriyor. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın gündeme ge-
tirdiği kenevirin, endüstriyel olarak 
kullanımını yaygınlaştırmak ama-
cıyla yeniden ele alınacak. Dönemin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı’nca hazırlanan “Kenevir yetişti-
riciliği ve kontrolü hakkında yönet-
melik” ile 2016 yılında İzmir, Uşak, 
Kütahya, Burdur, Antalya, Zongul-
dak, Bartın, Karabük, Kastamonu, 
Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, 
Ordu, Tokat, Yozgat, Kayseri, Ma-
latya ve Rize’de kenevir ekimi izinle 

serbest hale getirilmişti. Bu illerin 
dışında kenevir üretiminin yapılması 
ise yasaklanmıştı. 

ERDOĞAN GÜNDEME GETİRDİ
cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan önceki gün yaptığı konuş-
mada, Türkiye’deki yerlilik ve millilik 
ile, Türkiye’ye geçmişte uygulanan 
ambargolarla ilgili bir konuşma yap-
mıştı. Konuşmasında kenevir ve af-
yon üretimine de değinen Erdoğan, 
“Afyon ve kenevir ekimiyle ilgili kı-
sıtlamaların da yer alması şüphesiz 
konunun bir başka önemli boyutu-
dur. Bize bir zamanlar afyon ekimini 
yasaklayanlar kendileri cayır cayır 
afyon ekiyorlardı. Askeri bir sorunun 
çözümü için görünürde konuyla hiç-
bir ilgisi olmayan böyle bir şartın ko-
nulması elbette son derece manidar-
dır. Şimdi diyorum ki, biz yeniden, 
tarım, çevre ve şehircilik bakanıma 
söyledim, kenevir ekimi süreci baş-
latalım çünkü kenevir ekiminin çok 
farklı alanlarda çok farklı faydaları-
nın olduğunu da göreceğiz. Şimdi bu 
süreci başlatacağız” ifadelerini kulla-
narak, kenevirde yeni bir dönemin 
başlanacağının sinyalini vermişti. 

Erdoğan’ın konuşmasının ardından 
kenevir üretimiyle ilgili politikaların 
yeniden şekillendirileceği bildirildi.

KONYA OLDUKÇA UYGUN
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 

Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süley-
man Soylu, kenevirin Konya’da üre-
tilmesinin büyük avantaj sunacağını 
söyledi. Endüstriyel kenevir türünün 
2016 yılında çıkan yönetmelikle 19 
ilde üretimine izin verildiğini hatır-
latan Soylu, kenevirin yeniden gün-

deme gelmesiyle yapılacak değişik-
liklerle Konya’nın da kenevir üreten 
şehirler arasına girmesi gerektiğinin 
altını çizdi. Soylu sözlerine şöyle 
devam etti, “Keneviri işleyecek te-
sislerin, sözleşmeli ekim modelinin 
uygulanması gibi konuların üzerinde 
durulmalı. Bu konuda Konya’nın da 
üretim alanı içine alınması gereki-
yor. Çünkü Konya kenevir üretimi ile 
ciddi bir katma değer kazandırabilir. 
Konya sahip olduğu 2 milyon hektar 

tarım arazisi, üst düzey sulama sis-
temi, çiftçilerin teknik becerisi, bunu 
işleyecek sanayi için bir potansiyeli-
nin olması, tüm bu özelliklerle kene-
vir tarımı için Konya oldukça uygun. 
Kenevirin kullanım alanı çok geniş. 
Sabun, boya, cila, ahşap, serin tutan 
yazlık giyim, ilaç, kağıt gibi birçok 
alanda kenevir kullanımı söz konu-
su. Buna göre Konya’yı düşünürsek, 
Konya’da kağıt fabrikası var biliyor-
sunuz, bu fabrika genişletilebilir. Ay-
rıca Konya sanayi oldukça geniş.  Bu 
anlamda altyapı olarak Konya kene-
vir üretimine uygun bir yer. Kayseri, 
Tokat, Yozgat gibi iller kenevir üre-
timi yapmak için uygun il olarak be-
lirlenmişse, Konya hayli hayli uygun 
bir şehir. Konya kenevir tarımına en 
fazla katkı yapacak bir il konumun-
da. Konyalı çiftçiler de bunu bekliyor. 
Tarımın merkezi Konya’da kenevir 
üretimi de yapılabilir.”

KONYA ÇİFTÇİSİ TALEP EDİYOR
Kenevir üretimine Konya’da da 

müsaade edilmesiyle ilgili Konya 
çiftçisi girişimde bulunmaya başladı. 
Altınekin Ziraat Odası Başkanı Be-
kir Kağnıcıoğlu, kenevir üretiminin 

Konya’da da yapılması için dilekçe 
verdi. AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez’e gönderilen dilek-
çede; “Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda 
açıklamış olduğu; Türkiye’de üretimi 
1933 yılında mevzuata bağlanan ke-
nevir, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
29 Eylül 2016’da yayınladığı Kenevir 
Yetiştiriciliği ve Kontrolü hakkında 
Yönetmelikle izne tabi kültür bitkisi 
statüsüne alındı. Yönetmelikle 18 
olan il sayısı 19’a çıkartılmıştır. Bu 
yönetmeliğe istinaden Konya İli Altı-
nekin İlçesinde yeraltı sularının azal-
ması ile yaşanan sıkıntılardan dolayı 
su ihtiyacı az olan kenevir bitkisinin 
yetiştiriciliği il listesinde Konya ilinin 
ve özellikle Altınekin ilçesinin yer 
almasını çiftçilerimiz istemektedir” 
denildi. Ayrıca Kağnıcıoğlu, kenevi-
rin Konya’ya kazandırılması için si-
yasilerin, sivil toplum kuruluşlarının 
da destek vermesini istedi. Böylece 
bir anda gündeme gelen kenevirle 
ilgili Konya hızlı bir adım atarak, ke-
nevirin Konya’da da üretilmesi için 
gerekli çalışmaları başlatmış oldu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

 Prof. Dr. Süleyman Soylu Bekir Kağnıcıoğlu
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Konya merkezli 31 ilde, Fe-
tullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/
PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri’nde-
ki (TSK) mahrem yapılanmasına 
yönelik soruşturma kapsamın-
da aralarında muvazzaf askerle-
rin de bulunduğu 50 şüpheliden 
28’i daha gözaltına alındı. Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığının so-
ruşturması kapsamında örgüt 

mensubu askeri personel ve bun-
lardan sorumlu olduğu tespit edi-
lerek yakalama kararı çıkarılan 50 
şüpheliden 28’i daha gözaltına 
alındı. Böylece gözaltına alınanla-
rın sayısı 40’a yükseldi. Adresle-
rinde bulunamayan 10 şüphelinin 
yakalanmasına yönelik çalışmalar 
devam ediyor.

Konya merkezli 31 ilde, FETÖ/
PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’n-

deki (TSK) mahrem yapılanma-
sına yönelik soruşturma kapsa-
mında dün, aralarında muvazzaf 
askerlerin de bulunduğu 50 şüp-
heli hakkında yakalama kararı çı-
karılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekiplerince dü-
zenlenen operasyon kapsamında 
şüphelilerden 12’si gözaltına alın-
mıştı. n AA

Karaman’ın Taşeli Bölgesi’n-
deki 3 ilçesinde yoğun kar yağışı 
hayatı olumsuz yönde etkilerken 
Sarıveliler ilçesinde bulunan halı 
sahanın çatısı karın ağırlığına da-
yanamayarak çöktü. Karaman’ın 
Taşeli Bölgesi’ndeki Sarıveliler il-
çesinde dünden beri aralıksız de-
vam eden kar yağışı dolayısıyla kar 
kalınlığı ilçe merkezinde 1 metreye 
ulaştı. İlçede bulunan halı sahanın 
çatısı ise karın ağırlığına dayana-
mayarak çöktü. Okulların da bugün 
tatil edildiği ilçede, Sarıveliler Be-
lediyesi ekipleri, karla mücadeleyi 
aralıksız olarak sürdürüyor. 

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağ-
layan Sertavul Geçidi’nde de kar 
yağışı ve tipi etkili oluyor. Kara-
man Bölge Trafik Şube Müdürlüğü 

ekipleri, zaman zaman yolda büyük 
araçların kalması nedeniyle Mersin 
yönüne gidecek olan tır ve kam-
yonların geçişine izin vermeyerek 

bekletiyor. Karayolları ekipleri de 
yolun açık kalması için çalışmalarını 
kesintisiz olarak sürdürüyor.
n İHA

Beyşehir’e yeni Emniyet 
Müdürlüğü binası yapılıyor

Beyşehir’e, yeni Emniyet Mü-
dürlüğü hizmet binası inşa ediliyor. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, yaptığı açıklamada, Sel-
çuklu mimarisi tarzında yapılacak 
yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü hiz-
met binasının başlayan inşaat ça-
lışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve 
Yaşam Merkezi’nin karşısında At 
Çiftliği mevkisinde yapımına baş-
lanan Emniyet Müdürlüğü hizmet 
binasının ihale sürecinin tamam-
lanmasının ardından işi üstlenen 
firma tarafından yer teslimi son-
rasında çalışmaların bir süre önce 
başlatıldığını vurgulayan Özaltun, 
“Kış şartlarına rağmen inşaat çalış-
maları devam ediyor. Hava şartları 
müsait olduğu sürece çalışmaların 
devam edeceği belirtiliyor. İhale 
şartnamesi gereği, yeni Emniyet 
Müdürlüğü hizmet binamızın 800 
takvim günü içerisinde bitirilme-
si öngörülüyor. İnşallah Emniyet 

hizmet binamızın yakın zamanda 
bitirilmesinin ardından teşkilat 
mensuplarımız da daha rahat ve 
konforlu bir ortamda ilçemize asa-
yiş ve diğer hizmetlerini gerçek-
leştirmeye başlayacak. İlçemize ve 
Emniyet teşkilatımıza hayırlı olma-
sını diliyorum” dedi.

Özaltun, dönemlerinde Beyşe-
hir’de birçok kamu yatırımının da 
hizmete girdiğini vurgulayarak, 
ilçenin sadece Belediye yatırımları 
değil, devlet yatırımları yönünden 
de altın bir dönemi yaşadığını vur-
gulayarak, “İlçemiz AK Parti ikti-
darları döneminde sürekli gelişen, 
büyüyen ve değişen bir trend ya-
kaladı. Yeni yatırımların ve proje-
lerin hayata geçirilmesiyle beraber 
ilçemiz hak ettiği, özlem duyduğu 
noktalara inşallah gelmeye başladı. 
Beyşehir günümüzde çok çabuk 
kabuk değiştiriyor” ifadelerini kul-
landı.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı 
seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmesi için başvuruların bugün son bulacağını belirtti

Engelli seçmenlere 
önemli uyarı yaptı!
AK Parti Konya Milletvekili 

Hacı Ahmet Özdemir, hastalığı 
veya engeli sebebiyle yatağa ba-
ğımlı seçmenlerin, seyyar san-
dıklarda oy kullanabilmesi için 
başvuruların 17 Ocak’ta sona 
ereceğini bildirdi. Özdemir, par-
tisinin Gaziantep Milletvekili Ali 
Şahin, Edirne Milletvekili Fatma 
Aksal, Eskişehir Milletvekili Emi-
ne Nur Günay ve İstanbul Millet-
vekili Serkan Bayram ile Mecliste 
düzenlediği basın toplantısında, 
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 
hastalığı veya engeli sebebiyle 
yatağa bağımlı seçmenin, seyyar 
sandıklara kaydının yapılması ve 
oy kullanmasına imkan sağladığı-
nı belirtti. 

Bu durumdaki seçmenin, 
demokratik hakları olan seçme 
hakkını kullanmaları için ikamet-
gahlarına kadar seyyar sandık 
gönderildiğini anlatan Özdemir, 
şunları söyledi: “31 Mart 2019 
yerel seçimlerinde oy kullanacak 
seçmenlerimizin azami derecede 
oy kullanmalarının sağlanması 
hayati önem arz etmektedir. 

YSK’nin seçim takvimine 
göre, hastalığı veya engeli se-
bebiyle yatağa bağımlı olan seç-
menlerin, seyyar sandıklarda oy 
kullanabilmeleri için bir yakını 
tarafından, seyyar sandık kurulu 
talep formuyla ilçe seçim kurulu 
başkanlığı veya ilçe seçim kurulu-
na gönderilmek üzere muhtarlığa 
başvuruları 4 Ocak’ta başladı. 

Son başvuru tarihi ise 17 Ocak 
2019 Perşembe akşamı mesai 
bitimidir. Henüz bu işlemi yap-
tırmamış engeli veya hastalığı 
sebebiyle yatağa bağlı vatandaş-
larımızın seçme haklarını kul-
lanmaları, demokrasimize katkı 

sunmaları için ivedilikle bu işlemi 
yaptırmaları yerinde olacaktır. “ 
Herhangi bir hastaneden alınan 
“Hastalığı veya engeli sebebiyle 

yatağa bağımlıdır.” ibaresi bu-
lunan raporun geçerli olduğuna 
işaret eden Özdemir, raporunda 
böyle bir ibare yer almayanların 

veya raporu bulunmayanların aile 
hekimlerine başvurarak, rapor 
alabileceklerini aktardı. 

YSK’nin internet sitesindeki 
“Seyyar Sandık Talep Formu”nun 
doldurulup imzalandıktan sonra 
geçerli raporla birlikte muhtar-
lık veya ilçe seçim kurullarına 
teslim edilmesi gerektiğini kay-
deden Özdemir, “Bu uygulama, 
artan masraf sebebiyle sadece il 
ve ilçe merkezlerinde uygulana-
bilmektedir. Taşra mahalleleri-
mizde böyle bir uygulama müm-
kün değildir. Seçimlerin, ülkemiz, 
engellilerimiz ve vatandaşlarımız 
hakkında hayırlı olmasını diliyo-
rum. Oy kullanmak için seçme 
hakkınızı kullanmak için engel 
yoktur. Seyyar sandık sizin enge-
linizi ortadan kaldıracaktır.” diye 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ

FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon

Yoğun kar yağışından halı sahanın çatısı çöktü 
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Konya’nın çevresinde etkili 
olan kar yağışı il merkezinde ge-
nellikle yağmur olarak görüldü. 
Önceki gün Konya il merkezinde 
aniden bastıran sağanak yağış 
nedeniyle başta sanayiler olmaz 
üzere birçok bölgede su baskınları 
oldu. Yollar su altında kaldı, özel-
likle altgeçitlerde biriken yağmur 
suyu nedeniyle birçok altgeçit kul-
lanılamaz hale geldi. Rögar kapak-
larından dahi su fışkırdı. 

Aynı günün akşamımda ise 
soğuk hava etkili oldu. Gece sa-
atlerinde sıcaklığın sıfırın altına 
düşmesiyle birlikte yollarda biri-
ken yağmur suları dondu. Sabahın 
erken saatlerinde Konya genelinde 
etkili olan kar yağışı da buna ekle-
nince, kazalar kaçınılmaz oldu. 
ŞEHİRLERARASI YOLLARDA ULAŞIM 

GÜÇLÜKLE SAĞLANDI
Kar yağışı ve tipi nedeniyle 

şehirlerarası yollarda ulaşım güç-
lükle sağlanırken, Antalya’nın 
Akseki ilçesinden Konya yönünde 
ilerleyecek olan yolcuların geçişi-
ne uzun süre yolun kapalı olması 
nedeniyle izin verilmedi. Diğer 
yandan Konya’dan da Antalya is-
tikametinde gidecek olan araçlar, 
Seydişehir’den öteye geçemedi. 
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 
Konya Afyonkarahisar, Konya Ak-
saray, Konya Adana ve Konya Ka-
raman güzergahlarında da ulaşım 
güçlükle sağlandı. Görüş açısının 
yoğun tipiye bağlı olarak zaman 
zaman sıfıra düştüğü yollarda sü-
rücüler zor anlar yaşadı. Karayol-
ları ekipleri yolları açık tutmak için 
yoğun tipiye rağmen mücadeleye 
devam etti. 

ÇOK SAYIDA TRAFİK KAZASI 
MEYDANA GELDİ

Sabah saatlerinde Konya’ya 
kısa süreliğine etkili olan kar ya-
ğışı, özellikle şehrin kırsal ve açık 
bölgelerinde daha çok hissedildi. 
Önceki gün yağan yağmur ve gece 
meydana gelen don olayının üzeri-
ne kar yağışı da eklenince yollarda 
gizli buzlanma oluştu. Gizli buz-
lanmaya bağlı olarak Konya ge-
nelinde irili ufaklı çok sayıda kaza 
meydana geldi. Gödene Mahalle-
si’nde Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait körüklü şehir içi yolcu otobüsü 
buzlanma nedeniyle kayganlaşan 
yolda makasladı. Aynı bölgede bir 
otomobil sürücüsü kayganlaşan 
yolda direksiyon hakimiyetini kay-
bederek yoldan çıktı. Otomobil, yol 
kenarındaki toprak yığınına çarpa-
rak durabildi. Gödene Mahallesi’n-
de araçlarıyla yola çıkan birçok sü-
rücü benzer kazalarla karşı karşıya 
kaldı. Cadde üzerinde çok sayıda 
aracın karıştığı zincirleme kaza 
meydana geldi. Bazı araç sürücü-
leri kazaya karışmamak için hamle 
yaparken, yoldan çıkıp duvara ve 
elektrik direğine çarptı. 

Şehir merkezinde de benzer 
durumlarla karşılaşıldı. Şehrin bir-
çok noktasında maddi hasarlı çok 
sayıda kaza meydana geldi. Kaza-
lar nedeniyle ulaşımda aksamalar 
yaşanırken, trafik ekipleri, yolları 
trafiğe açık tutmak ve yeni kazaları 
önlemek için çaba harcadı. Vatan-
daşlar, sabah saatlerinde yolların 
cam gibi olduğunu ifade ederek, 
buzlanmaya karşı önlem almadık-
ları için belediye yetkililerine ateş 
püskürdü. 
n METE ALİ MAVİŞ

Kaymakam ile Başkan’dan kazazede öğrencilere ziyaret 
Beyşehir Kaymakamı Yusuf 

Özdemir ve Beyşehir Beledi-
ye Başkanı Murat Özaltun, ilçe 
merkezinde üç aracın karıştığı 
zincirleme trafik kazasında ya-
ralanan lise öğrencilerini tedavi 
gördüğü hastanede ziyaret etti. 

Edinilen bilgiye göre, Avşar 
Mahallesi, Recep Tayyip Erdo-
ğan Caddesi üzerinde öğle sa-
atlerinde meydana gelen servis 
minibüsü, kamyon ve otomobi-
lin karıştığı trafik kazasında 16 
kişi yaralandı. Kaza haberini alır 
almaz hastanede yaralıları ziya-
ret eden Kaymakam Özdemir ve 
Belediye Başkanı Özaltun, acil 
serviste tedavi gören öğrenciler 
ile ailelerine “geçmiş olsun” te-
mennisinde bulundu. Yaralı öğ-
renciler, Kaymakam Özdemir ile 
Başkan Özaltun’a kazanın nasıl 

yaşandığını anlattı. Hastane Baş-
hekim Vekili Dr. Mehmet Kendir 
de Kaymakam Özdemir ile Baş-

kan Özaltun’a yaralıların sağlık 
durumu hakkında bilgi verdi. 

Kazanın ardından hastane 

acil servisinde yaralı olarak te-
davi altına alınan öğrencilerden 
sağlık durumu iyi olduğu belir-

tilen 12’sinin taburcu edildiği, 
diğer yaralıların da bir süre göze-
tim ve takip altında daha tutul-

duktan sonra hastaneden tabur-
cu edileceği öğrenildi.
n HABER MERKEZİ

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY

Önceki gün yağan yağmur gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte 
kar yağışı ve dona dönüştü. Yollardaki buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi

Buzlanma, kazaları
beraberinde getirdi

Antalya - Konya yolu 
uzun süre kapalı kaldı

Antalya’yı Konya’ya bağla-
yan Akseki-Seydişehir karayolu, 
tipi nedeniyle sabah saatlerinde 
ulaşıma kapandı. Antalya’nın 
Akseki ilçesi ile Konya’nın Sey-
dişehir ilçesi arasındaki bin 825 
rakımlı Alacabel mevkisinde ön-
ceki gün akşam saatlerinde etkili 
olan yoğun kar yağışı ve tipi ne-
deniyle Antalya-Konya yolu dün 
saat 05.00 sıralarında ulaşıma 
kapandı. Yoğun tipi nedeniyle 
görüş mesafesi sıfıra düştü. Ak-
seki İlçe Jandarma Komutanlı-
ğı ekipleri yolda geniş güvenlik 
önlemi alırken, sürücülerin ge-
çişine izin vermedi. Karayolları 

ekipleri, yolda kar küreme çalış-
ması yaptı. Alacabel mevkiinde 
kar kalınlığının bir metreyi aştığı 
öğrenildi.

Akseki İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri yolda geniş 
güvenlik önlemi alırken, sürü-
cülerin geçişine izin vermedi. 
Karayolları ekiplerinin yoğun ça-
lışmalarının ardından yol uzun 
araçlar hariç tekrar trafiğe açıldı. 
Akseki-Konya karayolu bin 825 
metre rakımlı Alacabel mevkiin-
de Karayolları ekiplerinin tuzla-
ma ve yol açma çalışmaları de-
vam ediyor.  
n İHA

Önceki gün yağan yağmurun ardından gece saatlerinde meydana gelen 
don ve ardından yağan kar, beraberinde kazaları da getirdi. 

Şehir merkezinde irili ufaklı çok sayıda trafik kazası meydana geldi. 
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İntihar edeceğini canlı yayında söyledi, ekipler yetişemedi

Konya’da bir kişi gece saat-
lerinde sosyal medya üzerinden 
canlı yayın yaparak intihar etti. 
Olay, saat 04.00 sıralarında mer-
kez Selçuklu ilçesi Binkonutlar 
Mahallesi Altancı Sokak üzerinde 
bulunan bir apartmanın dördün-
cü katında meydana geldi. İddia-
ya göre, T.Ö. (30), gece su içmek 
için mutfağa gitti ve bu sırada 

sosyal medya hesabı üzerinden 
canlı yayın başlattı. Bir süre he-
sabındaki arkadaşlarıyla sohbet 
eden T.Ö, ‘intihar edeceğim, hak-
kınızı helal edin’ diyerek ip ha-
zırlamaya başlayınca sohbetteki 
arkadaşları ve canlı yayını izleyen 
başka illerden takipçiler ihbarda 
bulundu. Konya 112 Acil Çağrı 
Merkezine çok sayıda ihbar gelir-

ken adrese polis ve sağlık ekiple-
ri sevk edildi. Canlı yayında olan 
T.Ö.’nün arkadaşları ise yayın 
sırasında, “Arayın, ölüyor yetişin, 
kimse yok mu? Yayındakiler ses-
lensin, yapma yapma polis geldi” 
diyerek T.Ö.’yü durdurmaya ça-
lıştı. Ancak T.Ö. kendini astı. Eve 
kapıyı kırarak giren itfaiye, polis 
ve sağlık ekipleri, T.Ö.’nün haya-

tını kaybettiğini belirledi. 
Olay yerine gelen cumhuri-

yet savcısının ilk incelemesinin 
ardından T.Ö.’nün cesedi otop-
si işlemleri için Konya Numune 
Hastanesine morguna kaldırıldı. 
Polis, T.Ö.’nün intiharı sırasında 
canlı yayın yaptığı cep telefonuna 
el koyup incelemeye aldı.
n İHA

3 kişiyi öldüren sanığa 
iyi hal indirimi tepkisi! 

Konya’da, 2017 yılında boşandı-
ğı eşi Yasemin (41) ile kayınvalidesi 
Fatma (60) ve kayınpederi Behram 
Yıldız’ı (72) tüfekle ateş ederek öl-
düren Erdal Atlı (46), eşi Yasemin 
Yıldız’ı ‘tasarlayarak öldürdüğü’ ge-
rekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu 
hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa, 
eski kayınvalidesi ve kayınpederini 
de ‘kasten öldürme’ suçundan ‘iyi 
hal’ indirimi uygulanarak ‘25’er yıl 
daha hapis cezası verildi. Yasemin 
Yıldız’ın ablası Nevin Yıldız, ‘iyi hal’ 
indirime tepki göstererek, ‘ Kravat 
taktığı için iyi hal indirimi yaptı. Bil-
seydik biz de smokin giyip gelirdik’’ 
dedi. 

‘PİŞMANIM’
Konya 5’inci Ağır Ceza Mahke-

mesi’nde ‘tasarlayarak adam öldür-
me’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış 
ömür boyu hapis cezası istemiyle 
yargılanan Erdal Atlı, son kez hakim 
karşısına çıktı. Duruşmaya Yıldız 
ailesinin yakınları ve taraf avukat-
ları katıldı. Son sözü sorulan Atlı, 
“Cumhuriyet Savcısının mütalaasına 
katılmıyorum. Ben yapmış olduğum 
eylemi savunmuyorum. İddianame-
de belirtildiği gibi olayı tasarlayarak 
gerçekleştirmedim. Olaydan önce 
son dönemlerde üzücü olaylar ya-
şadım. Bu olay bir anda meydana 
geldi. Eşimin yaptığı hataların üstü 
kapatıldı. Fakat benim yaptığım kü-
çücük şeyler çok büyütüldü. Sorum-
luluklarımdan kaçıp çocuklarıma sa-
hip çıkmamış olsaydım belki şu anda 
sizin karşınızda olmazdım. Yaptığımı 
eylem doğru değildi. Bu olaydan do-
layı pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti, Erdal Atlı’nın 
boşandığı eşi Yasemin Yıldız’ı ‘ta-
sarlayarak öldürdüğü’ gerekçesiyle 
ağırlaştırılmış ömür boyu hapsine, 
kayınvalidesi Fatma ve kayınpederi 
Behram Yıldız’ı ‘kasten öldürme’ su-
çundan önce ömür boyu hapis cezası 
verdi. Heyet, mahkemedeki iyi hali 
nedeniyle kayınvalidesi ve kayınpe-
derine verdiği ömür boyu hapis ce-
zasını 25’er yıl hapis cezasına indirdi.  

İYİ HAL İNDİRİMİNE TEPKİ 
Yasemin Yıldız’ın, ablası Nevin 

Yıldız, duruşma sonunda gazeteci-

lere açıklamada bulunarak ‘iyi hal’ 
indirimine tepki gösterdi. Nevin Yıl-
dız şunları söyledi: “Kararla ilgili çok 
büyük bir hayal kırıklığına uğradık. 
Biz böyle bir karar beklemiyorduk. 
Hakim Bey, ‘iyi hal’ indirimi uygula-
dı. Kravat taktığı için iyi hal indirimi 
yaptı. Bilseydik bizde smokinimizi 
giyip gelirdik. Çok çok perişan olduk. 
Çocuklar için planlar yaptığını söylü-
yor. Asla böyle bir şey yok. Çocuklar 
halen korkuyor. Kızını birinci kattaki 
sınıfından kaçırmıştı. Kızı, ‘Şimdi sı-
nıfım üçüncü katta, babam buraya 
ulaşamaz, gelirse de öğretmenlerim 
yakalar’ diyor. Acaba babam gelir 
de bizlere bir şey yapar mı diye kor-
kuyor. Babasıyla ilgili tek hatırladığı 
babasının uyumadığı için parmağını 
yakmasıydı. Benim annem, babam 
bir taneydi. Bu kararı doğru bulma-
dık.”

AVUKAT: İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ
Ailenin avukatı Akerke Onat, 

Cumhuriyet Savcılığı’nın mütalaası 
doğrultusunda bir karar bekledikle-
rini söyledi. Onat, ‘’Yasemin Yıldız’ı 
ile anne ve babasını ‘tasarlayarak öl-
dürdüğü’ gerekçesiyle ağırlaştırılmış 
ömür boyu hapis cezası verilmesini 
bekliyorduk. Tanık ifadelerinden de, 
arkadaşlarından silah temin etmeye 
çalıştığı, ailesini öldürmeyi planla-
dığını anlıyoruz. Sadece Yasemin 
Yıldız’a yönelik eyleminden tasar-
layaraktan ceza verdi. Behram ve 
Fatma Yıldız’a yönelik eylemine ise 
‘kasten öldürmeden’ ceza vererek 
iyi hal indirimi uyguladı. Bir hukuk-
çu olarak bu karar kabul edilemez. 
Burada 62’nci maddenin uygulan-
masını beklemiyorduk. Artık top-
lumda kravat indirimi, takım elbise 
indirimi olarak bilinen bu yasanın 
yozlaştırılarak kadın cinayetlerinde, 
çocuk istismarlarında kullanılma-
masını istiyoruz. Bu tür indirimler, 
ailelerin vicdanlarını rahatlatıcı ka-
rarlar olmuyor. Biz bu kararı istinaf 
mahkemesine taşıyacağız. Bu karar 
hukuki anlamda sorgulanabilir. İyi 
hal indirimleri sona ermedikçe kadın 
cinayetlerinin sona ermeyeceği ka-
naatindeyiz.” dedi.
n DHA

Sokakta yürüyen 2 kişiyi sordukları adresi bilmedikleri gerekçesiyle yarım saat arayla vura-
rak yaralayan ve ifadelerinin ardından serbest kalan şüpheliler hakkında tutuklama kararı çıktı

2 kişiyi yaralayan
şüphelilere tutuklama

Konya’da sokakta yürüyen 2 
kişiyi sordukları adresi bilmedik-
leri gerekçesiyle yarım saat arayla 
vurarak yaralayan ve ifadelerinin 
ardından serbest kalan şüpheliler 
hakkında tutuklama kararı çıktı. 
Şüphelilerden biri tutuklanarak 
cezaevine gönderilirken, diğer 2 
şüphelinin de tutuklanmalarına 
yönelik yakalama kararı çıkarıldı. 

Olay, geçtiğimiz Cumartesi 
günü saat 00.30 sıralarında mer-
kez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif 
Mahallesi Munis Sokak’ta mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
sokak üzerinde yürüyen Tamer 
Ö. (19) ve arkadaşı Yunus Emre 
Y.’nin yanına yaklaşarak birini 
soran şahıs, daha sonra Tamer 
Y.’ye ateş ederek olay yerinden 
kaçtı. Yaralanan Tamer Y., am-
bulansla Konya Numune Hasta-
nesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Tamer Y.’nin arkadaşı 
Yunus Emre Y. ise polis ekiple-
rine verdiği ilk ifadede bir araç-
taki şahısların yolda kendilerine 
birini sorduğunu, ardından da 
kendilerine ateş açtığını söyle-
di. Olaydan yaklaşık yarım saat 
sonra gelen silahlı yaralama ih-
barını değerlendiren polis ekip-
leri, aynı mahallede Oktay T.’nin 
(33) de topuğundan vurulduğunu 
belirledi. Oktay T. de kendisi te-
lefonla konuşurken bir araçtan 
ateş edildiğini söyledi. Olayın ar-
dından çalışma başlatan Asayiş 
Şube Müdürlüğü Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, aracı tespit et-
tikten sonra araçtaki şahıslardan 
N.U.’yu yakaladı. Polis, N.U.’nun 
arkadaşı H.U. ile Kule Caddesi’n-
de bir kavgaya karıştığını ve kav-
gada bıçaklanarak yaralandığını, 
hastanede tedavi gören N.U.’nun 
olaydan kısa süre sonra taburcu 
olduğunu tespit etti. Polis ekip-
leri olaya karışan diğer şüpheliler 
H.U. ve F.K.’yi (25) da gözaltına 
alırken, R.G. yakalanamadı. Polis-
teki işlemleri tamamlanan 3 şüp-
heli savcılık talimatıyla serbest 

bırakıldı. 
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ 

TUTUKLANDI, DİĞER İKİSİNE 
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI 
Olayın ardından Konya Cum-

huriyet Başsavcılığından olayla 
ilgili açıklama yapıldı. Yapılan ya-
zılı açıklamada, “Bazı basın yayın 
organlarında bugün yer alan ‘Ad-
res bilmiyor diye adam vurdular, 

serbest kaldılar, 2 kişiyi silahla 
yaralayan 3 şüpheli serbest kaldı’ 
seklinde çıkan haberler ile ilgi-
li Cumhuriyet Başsavcılığımızca 
aşağıda açıklandığı şekilde adli iş-
lem yapılmıştır. 13/01/2019 günü 
ilimiz Selçuklu ilçesi Mehmet Akif 
Mahallesi’nde yarım saat aray-
la iki kişinin silahla vurulduğu 

olayla ilgili başlatılan soruşturma 
kapsamında gözaltına alınan şüp-
heli H.U., Cumhuriyet Başsavcı-
lığındaki ifadesinin ardından tu-
tuklama talebi ile ‘hayati tehlike 
geçirecek şekilde silahla yarala-
ma ve silahla tehdit’ suçlarından 
Konya 4. Sulh Ceza Hakimliğine 
sevk edildi. Konya 4. Sulh Ceza 
Hakimliğinin 2019/22, 23 ve 24 
sayılı kararları ile hakkında tu-
tuklama kararı verilen şüpheli 
H.U., konumuna uygun Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumuna gönderil-
di. Diğer şüpheliler F.K. ve R.G. 
hakkında ‘hayati tehlike geçire-
cek şekilde silahla yaralama ve 
silahla tehdit’ suçlarından Konya 
1. Sulh Ceza Hakimliğine tutuk-
lanmalarına yönelik yakalama ta-
lebinde bulunuldu. Konya 1. Sulh 
Ceza Hakimliğinin 2019/461 ve 
462 sayılı kararları ile şüpheliler 
F.K. ve R.G. hakkında yakalama 
kararı çıkartıldı. Konya Cumhuri-
yet Başsavcılığınca yürütülen so-
ruşturmanın safahatı ve sonucu 
hakkında kamuoyuna ayrıca bil-
gi verileceği hususu kamuoyuna 
saygıyla duyurulur” denildi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir 
İstişareleri kapsamında Büyükşe-
hir Belediyesi’nde vatandaşlarla 
bir araya geldi. Altay, “Şehrimizin 
geleceği için ortak akıl ile karar 
verme adına büyük fayda gördü-
ğümüz buluşmalarımızı sürdüre-
ceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay Şehir 
İstişareleri kapsamında vatan-
daşlarla bir araya gelmeyi sürdü-
rüyor. Başkan Altay, AK Parti İl 
Başkan Yardımcısı Mehmet Ya-
vuz ve AK Parti İl Yönetim Kurulu 
Üyesi Muzaffer Dinler ile birlikte 
Büyükşehir Belediye binasında 

vatandaşlarla bir araya gelerek 
istişarelerde bulundu. Gönül Be-
lediyeciliği düsturu ile her fırsat-
ta vatandaşla bir arada gelmeye 
özen gösterdiklerini ve bunun 
kendilerini mutlu ettiğini belir-
ten Başkan Altay, “Her fırsatta 
zaten Konyalı hemşehrilerimizle 
bir aradayız ve vatandaşlarımızın 
taleplerini, fikirlerini, projelerini 
dinlemeye büyük önem veriyo-
ruz. Bu buluşmalar bu anlamda 
oldukça faydalı ve verimli geçiyor. 
Şehrimizin geleceği için ortak akıl 
ile karar verme adına büyük fayda 
gördüğümüz bu buluşmalarımızı 
sürdüreceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Konya’yı hemşerilerimizle birlikte yönetiyoruz’
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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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ZAYi 
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İÇİN
BİR TELEFON 

KADAR YAKINIZ

444 5 158

 

Konya Selçuklu Çaldere HİS Göleti Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/702579
1-İdarenin
a) Adresi : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 43 kalem Sulama Tesisi Yapım İşi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Selçuklu /KONYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi 
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale
   Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64
   Selçuklu/KONYA
b) Tarihi ve saati : 06.02.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 
listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/III veya A/IV veya A/V veya  A/IX Grubu 
işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat veya Ziraat veya Makina Mühendisliği veya Mimarlık veya Peyzaj Mimarlığı Bölümü 
mezunları
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. 
Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

KONYA SELÇUKLU ÇALDERE HİS GÖLETİ YAPIM İŞİ
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL 

HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 926673

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven ASEM’in dönem sergisi 
açılışına katıldı. Üretilen el emeği 
göz nuru ürünleri inceleyen Başkan 
Özgüven emeği geçenleri tebrik 
etti. Sergi hakkında değerlendirme-
lerde bulunan Özgüven: “Kadınla-
rımızın el emeği göz nuru ürettikle-
ri birbirinden güzel eserleri görmek 
bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen 
yöneticilerimizi ve kursiyerlerimizi 
tebrik ediyorum. Kadınlarımızın 
üretime katılmalarına, aile ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunmaları-
na Belediye olarak her zaman des-
tek veriyoruz. Kadınlarımızın elinin 
değdiği ve inanarak yaptıkları her 
şey değer kazanır. Bu anlamda 
onlara destek olmalı ve her zaman 
yanlarında olmalıyız. Göreve gel-
diğimiz ilk günden beri bu yönde 
birçok hizmet ve proje geliştirdik. 
İlk iş olarak Kadın Girişimciler Der-
neğimizin kurulmasında öncü ol-
duk ve faaliyetlerinde destek olduk. 
Ayrıca imkanları ölçüsünde üretim 
yapanlara Belediyemizce katkılar-
da bulunmaya gayret gösterdik. 
Bundan sonraki süreçte de özellikle 
üretici kadınlarımıza destek olmaya 

devam edeceğiz. Onların aile ve ül-
kemizin ekonomisine katkı sunma-
ları için projelerle destek vereceğiz. 
Bu duygu ve düşüncelerle ASEM’in 
dönem sergisinin hayırlı olmasını 

diler, başta Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Uğur İbrahim Al-
tay Bey olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ederim” şeklinde 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Ereğli’de ASEM’in dönem sergisi açıldı
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Engellilerin sorunları konuşuldu

Konya Tabip Odası tarafından 
düzenlenen “Hekimce Söyleşiler” 
programında bu hafta engellilik 
ve engelli hekim tarihi konuşuldu. 
Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Se-
yit Karaca’nın moderatörlüğünde 
gerçekleşen programa önceki yıllar-
da Türkiye Sakatlar Derneği Konya 
Şube Başkanlığı yapan ve Türkiye 
Sakatlar Konfederasyonu Denet-
leme Kurulu Başkanlığı görevini 
halen sürdürmekte olan Konya’nın 
tanınmış şahsiyetlerinden Araştır-
macı-Yazar Hasan Basri Sayı konuk 
oldu.
SİLLE ORTEZ - PROTEZ ATÖLYESİ VE 

KONYA AMERİKAN HASTANESİ
Tarih öncesinde birçok ulusun 

engellileri ölüme terk ettiğini ifade 
eden Hasan Basri Sayı, “Bu durum 
vesikalarla sabittir. Tüm bunların 
yanı sıra bizim atalarımızın hayatla-
rında böyle bir uygulama görülme-
mektedir. İnançları ve örfleri gereği 
atalarımız engelli bireyler için her 
zaman önemli çalışmalar yapmış-
lardır. Selçuklu ve Osmanlı tarihine 
baktığımızda engelliler ve onların 
sorunlarının ele alındığı ulusla-
rarası toplantılar düzenlendiği ve 
bu toplantılara atalarımızın büyük 
önem verdiği görülmektedir. Özel-
likle Konya’mızda sağlık alanında 
ve engelliler için önemli çalışmalar 
yapıldığı vesikalarda görülmektedir. 

1918-1920 yılları arasında Konya 
merkezde 1 eczane bulunmaktaydı. 
Sille’de ise Hristiyan Türklerin kur-
muş olduğu 2 eczane bulunmaktay-
dı. Hatta Osmanlı ve Türkiye’nin ilk 
ortez-protez atölyesi Konya-Sille’de 
kurulmuştu. Savaşta uzuvlarını kay-
beden askerlere protez yapan sağlık 
personeli bu atölyede çalışmaktaydı.  
Bununla birlikte 19. yüzyılda özel-
likle Anadolu topraklarında faaliyet 
gösteren misyonerler 1910 yılın-
da 2 Amerikalı doktor Dr. Dodd ve 
Wilfred Post’a Konya’da bir hastane 
kurma görevini vermişti. İki doktor 
hastane için yer belirleyip satın al-
mak için Konya’ya geldiler. Ameri-
kan Büyükelçisi Rockhill’in Dışişleri 
Bakanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunması neticesinde Konya’da 
hastane kurma talebinde bulunan 
Dr. Dodd’a gerekli kolaylığın göste-
rilmesi istendi ve Osmanlı vatandaşı 
olan bir doktorun sorumlu olması 
şartıyla hastane açılmasına izin ve-
rildi. İlk yıllarda bugünkü Meram 
Halk Eğitim Müdürlüğü binasını 
hastane olarak kullandılar ve binaya 
bir eczane ve bir dispanser ilave et-
tiler. Sonra hastane yönetimi demir-
yolu hattına yakın bir yerden sekiz 
dönümlük bir arazi satın aldı” dedi.

ENGELLİLERİN SORUNLARI 
ANLATILDI

Araştırmacı-Yazar Hasan Basri 

Sayı günümüzde de devletimizin 
istenilen seviyede olmasa da engel-
liler için çalışmalar yürüttüğünden 
bahsetti. Yazar Sayı; “Günlük ya-
şantımızda normal şartları taşıyan 
vatandaşlarımız için sorun teşkil 
etmeyen birçok konu engelli vatan-
daşlarımız için sorun teşkil edebili-
yor. Yolda yürüdüğümüz kaldırım-
lar, otoparklar, alışveriş merkezleri, 
günlük hayatımızda uğradığımız ku-
rumlar, işyerleri engellilerin sorun 
yaşayabileceği mekanlar olarak 
karşımıza çıkıyor. Sorunların tama-
men çözüme kavuşması için engeli 
bulunmayan her vatandaşın kendini 
engellilerin yerine koyması ve ken-
dinin de bir engelli adayı olduğunu 
unutmaması gerekir. Biz engelliler 
olarak yaşadığımız sorunları yetkili 
makamlara iletiyoruz. Toplumumu-
zun engelli vatandaşlarımıza yönelik 
bakış açılarını değerlendirecek olur-
sak; toplumumuz genel anlamda 
engellilere acıma duygusuyla yak-
laşıyor, oysa bizler acınmasını değil 
destek olunmasını istiyoruz. Bizler, 
engelli bireylerin yaşam alanlarına 
müdahale edilmemesini ve engelli-
lerin hayata daha iyi adapte olmaları 
noktasında yardımcı olunmasını isti-
yoruz. Önemli olan, engelin insanın 
bedeninde değil; zihniyetinde olma-
masıdır” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen 
‘Yerel Kalkınma Ekseninde Belediyecilik’ konulu programda genç girişimcilerle bir araya geldi

‘Amacımız insana hizmet’

Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından alanında kariyer sahibi 
yönetici ve iş adamlarının konuk 
olduğu ve uzmanlık alanlarıyla ilgili 
deneyim, tecrübe, fikir aktarımları-
nın gerçekleştiği Hayat Akademisi 
konulu söyleşinin bu haftaki konuğu 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı oldu. “Yerel Kalkınma 
Ekseninde Belediyecilik” konulu söy-
leşi ile Genç Sanayicilerle bir araya 
gelen Başkan Pekyatırmacı, ülke ve 
Konya gündemine ilişkin konuların 
yanı sıra belediyecilik hizmetleriyle 
ilgili deneyim ve fikirlerini  gençlerle 
paylaştı. MÜSİAD Konya Şubesi’n-
de gerçekleşen programa MÜSİAD 
üyesi gençler yoğun ilgi gösterdi.

‘İNSANA HİZMET TEMEL GAYE 
OLMALI’

Kendi yaşam hikayesinden ör-
nekler vererek konuşmasına başla-
yan Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı hizmet vurgusu 
yaptığı gençlere önemli tavsiyelerde 
bulundu. Önceliğimizin ülkemizin 
kalkınması ve hedeflerine ulaşma-
sı için insana hizmet etmek olması 
gerektiğini ifade eden Başkan Pek-
yatırmacı, “ Hizmet etmenin yeri ve 
zamanı yok. Aslında ne iş yaparsanız 
yapın hangi konum ve görevde olur-

sanız olun bütün yaptığınız işlere 
hizmet gözüyle bakmanız ve hizmet 
etmek için gayret göstermeniz gere-
kiyor. Bu noktadaki temel hedefimiz 
işimizi en iyi nasıl yapabiliriz, en iyi 
hizmeti nasıl üretebilir olmalı. Hep 
bunu düşünerek hareket edersek 
insanın işini en iyi yapma çabası ar-
dından bir başarı getirir ve bu da bir 
kazancı doğurur. Onun için tek he-
def para kazanmak olmamalı” dedi.

‘ORTAK AKIL VE İSTİŞARE 
KÜLTÜRÜNE ÖNEM VERİYORUZ’
 Belediye hizmetlerinin üretil-

mesiyle ilgili de önemli paylaşım-
larda bulunan Başkan Pekyatırmacı, 
“650 bini aşan nüfusuyla Türki-
ye’nin önemli metropolleri arasın-
da yer alan Selçuklu’da merkezine 
insanı alan hizmet anlayışıyla çalış-
tıklarını ve belediyeciliğin yeni ih-
tiyaç ve beklentileri de karşılamayı 
gerektiren bir süreç olduğunu ifade 
etti. Pekyatırmacı konuşmasını, “Ne 
kadar hizmet üretirsek üretelim, ne 
kadar iş yaparsak yapalım mutlaka 
bizden ilave bir şeyler istenecek ve 
talep edilecek ve bunun bir sonu 
yok. Ama yaptığımız işleri hem plan-
larken, hem uygularken hem de sür-
dürürken biz bu işle ülkemize nasıl 
bir zenginlik katabiliriz ve insanımı-

zın değerini nasıl yükseltiriz bunları 
düşünerek yapıyoruz. Bur da da tabi 
ki bu işler tek başına ve sadece be-
lediyenin imkanlarıyla yapılmıyor. 
Hep birlikte İl ve ilçe teşkilatlarımız-
la, odalarımız, sivil toplum örgütle-

rimizle, muhtarlarımızla, mahalle 
başkanlarımız ve bütün paydaşla-
rımızla istişareler yapıyoruz ve her-
kes aslında işin bir ucundan tutuyor 
ve bu işleri bu şekilde yürütüyoruz. 
Belki çok zor olan ve bazen imkansız 

gibi görülen işlerin birlikte hareket 
edildiği, birlikte planlandığı zaman 
aslında çok da zor olmadığı anlaşı-
lıyor. Ben bu bağlamda Müsiad’ın 
yaptığı faaliyetleri de çok önemsiyo-
rum ve sunduğunuz katkılar için he-

pinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” 
şeklinde sürdürdü.

‘ŞEHRİMİZE YENİ SİMGESEL 
ESERLER KAZANDIRMALIYIZ’
Selçuklu Belediyesi’nin prestijli 

eserlerinden Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nin en iyi sosyo-kültürel yapı, 
Tropikal Kelebek Bahçesi’nin en iyi 
mimari tasarım, SOBE’nin de en iyi 
sosyal sorumluluk projesi ödülüne 
layık görüldüğünü ifade eden Baş-
kan Pekyatırmacı, simgesel eserle-
rin şehre değer kattığını ifade etti. 
Pekyatırmacı konuşmasını ,”Konya-
mıza kazandırmamız gereken daha 
çok eser var. Konya tarihi, geçmişi, 
kültürü, Selçuklu başkenti olması ve 
Mevlana gibi önemli bir değere sa-
hip bir şehir. Yine Sille gibi önemli 
bir turizm potansiyeline sahip. Tabi 
bunların yanı sıra şehir için simge-
sel eserler çıkartmak, şehrimizin 
gelişimine katkı sağlayacak eserler 
yapmak da nasip olur” sözleriyle ta-
mamladı. 

Genç iş adamlarından gelen 
soruları da cevaplandıran Başkan 
Pekyatırmacı’ya programın sonun-
da Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Safa Botsalı tarafından tablo 
takdim edildi.
n HABER MERKEZİ
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Nezle, halsizlik, yorgunluk, sürekli 
uyuma isteği gibi belirtilere karşı ne gibi 
önlemler almalıyız?

Mevsimsel değişiklikler bağışıklık 
sistemimizi güçsüzleştiriyor. Hastalık-
lardan korunmak için sağlıklı beslen-
me, düzenli egzersiz, stres ve düzenli 
yeterli uyku, çok önemlidir. Güçlü bir 
bağışıklık sistemi kaliteli bir yaşam tarzı 
demektir. 

Kışın hangi besinleri daha sık tüket-
meliyiz, hangilerini daha çok yemeliyiz?

Yıllarca adıyla antibiyotik diye su-
nulan besin soğan ve sarımsak  içeri-
ğinde bulunan, kükürtlü bir bileşik olan 
allisin bu besinleri ön plana çıkarmakta-
dır. İyi bir antioksidan kaynağı ve birçok 
hastalığa karşı güçlü birer besinlerdir. 
Kötü kolestrol (LDL) ‘u düşürüp, iyi ko-
lestrol (HDL)’ü yükseltmektedir. Soğuk 
algınlığı riskini düşüren bu besinler an-

tibakteriyel özelliği sayesinde vücudu 
enfeksiyonlara karşı da korumaktadır. 
Soğan idrar söktürücü ve ödemin atı-
mına yardımcı olan en iyi besinlerden-
dir.

Antioksidan ve C vitamininden 
zengin meyveler tüketin. Nar, tam bir 
antioksidan deposudur.Çekirdekle-
rinden tanesine, kabuğundan suyuna 
kadar birçok hastalığa deva olan nar, 
aynı zamanda vücudu hastalıklara karşı 
da bir kalkan gibi korumaktadır.Narın 
anti-tümör etkisi olduğunu bu nedenle 
kansere karşı koruyucu olduğunu gös-
termektedir. Bağışıklık sistemini güç-
lendirir. Nar bol miktarda C vitamini, 
polyphenol, demir, potasyum içerir ve 
bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ayrı-
ca kolestrol ve şekeri dengeleyen nar, 
kanser hücrelerinin gelişmesine engel 
olurken, kalp sağlığının korunmasında 

da yardımcı olur.
Turunçgiller: Çoğu 

kişi soğuk algınlığı son-
rasında C vitamini alır. 
Çünkü bağışıklık sis-
teminizin oluşmasına 
yardımcı olmaktadır.
Turunçgiller iyi bir lif 
kaynağıdır. Sadece bir 
fincan kesilmiş portakal 
dört gram lif içerir. Lif, 
sindirim sağlığının iyileş-
tirilmesi ve kilo kaybı sağlaması da da-
hil olmak üzere birçok sağlık faydasına 
sahiptir.

Kefir   Sindirim sistemini mükem-
mel şekilde düzenlerken,  Bağışıklık 
sistemini güçlendirdiği için mikrobik 

enfeksiyonlara karşı diren-
ci artırır.Bir bardakta gün-
lük A vitamini ihtiyacının 
%10’ununu, kalsiyum ih-
tiyacının %30’unu ve C vi-
tamini ihtiyacının %4’ünü 
almak mümkündür. Ke-
firde bulunan B12, B1, bi-
otin ve K vitaminleri genel 
sağlığa katkıda bulunur. 
Kalsiyum ve magnezyum 
içeriği yüksek olduğu için 

kemik sağlığını korumakta ve kemik 
kaybını önlemeye yardımcı olmaktadır. 

Yoğurt tüketilmesinin bağışıklığın 
sistemini güçlendirir. C ve B 12 vitamini 
içerir. Bunun yanında kemik sağlığına 
iyi gelen potasyum, sodyum, kalsiyum, 

demir ve manganez içermektedir. Ay-
rıca vücut sağlığı için çok önemli olan 
omega-4 ve omega-4 yağlarını içerir.

Zencefil, zengin içeriğiyle birçok 
hastalığa iyi gelen, bağışıklık sistemini 
güçlendirmekte ve vücudu hastalıklara 
karşı dirençlidir. B3, B6 vitaminlerini 
ve demir, kalsiyum,fosfor, sodyum, 
potasyum, magnezyum minerallerini 
içermektedir.

Zerdeçal, Bağışıklık sistemini 
güçlendirir. Antioksidan ve anti-enfla-
matuvar etkileri sayesinde yüksek kan 
basıncı ve inflamatuvar problemlerinin 
kontrol altına alınmasına yardımcı olur. 
Bol miktarda A ve E vitamini içermek-
tedir ayrıca demir, manganez B6 vita-
mini, potasyum ve bakır bakımında 
oldukça zengindir.

Proteini  de ihmal etmeyiniz. Doku 
yapımı ve onarımındaki güçlü etkileri 

nedeniyle proteinlerin günlük beslen-
meden eksik edilmemesi gerekir. En-
feksiyon geçirildiği dönemlerde, prote-
in kaynaklarının yeterli tüketilmesi çok 
önemlidir.

Sebzelerinde tüketimi önemlidir.
Zengin lif kaynağı olması nedeniyle 
tüketilmesi gerekir. Bu sebzelerin en 
önemlileri lahana, karnabahar, turp, 
sarımsak ve soğandır. Mantar, ıspanak, 
maydanoz ve kırmızı pancar bağışıklık 
sitemini güçlendiren diğer sebzelerdir.

Beslenmemiz de PrebiyotikGıda-
lar’ada yer verilmesi önemlidir. Olgun-
laşmamış muz, bamya, pırasa, elma, 
yer elması, pancar, kereviz en önemli-
leridir.

Sıvı Tüketimini İhmal Etmeyin. 
(Detaylı bilgi için: http://www.nuraclan.
com)

SAĞLICAKLA KALIN…

KIŞ AYLARINDA NASIL BESLENMELİYİZ?

Ahırlı ve Yalıhüyük’te yol açma 
çalışmaları aralıksız devam ediyor. 
Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan 
Koçer, “Gece başlayan yoğun kar 
yağışı ve tipi nedeniyle belediye 
fen işleri olarak çalışmalarımızı sa-
bahın erken saatlerinden itibaren 
aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.

Başkan Koçer gazetecilere 
yaptığı açıklamada, “Merkez ma-
halle ve dış mahallelerimizde ka-
palı yol bulunmuyor. Yağan karı 
biz bir afet olarak görmüyoruz, 
bereket olarak görüyoruz.” şek-
linde konuştu.  Koçer, ayrıca soba 
zehirlenmelerine karşı belediye 
anonsundan sıkça vatandaşlara 
uyarılarda bulunduklarını, olası 
soba zehirlenmelerine karşı ted-
bir almalarını istediklerini belirtti. 

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül 
de, “İlçemiz merkez dahil toplam 
15 mahallemiz var. Belediyemizin 
iş makinaları ile sürekli çalışarak 
dış mahallerimiz dahil yollarımızı 
açtık. Ahırlı’dan,  Akören Konya 
yolu ise şu an kapalı, kara yolları 
ağında olan bu yolda ekipler yoğun 
olarak çalışıyor. Belediye olarak 
bizde sürekli teyakkuz halindeyiz. 
Yalıhüyük merkez de ve Ahırlı il-
çesinde belediye ekipleri yoğun 
çalışıyor. Yalıhüyük ve Ahırlı da 
kapalı mahalle yolu bulunmuyor. 
Yalıhüyük ve Ahırlı ilçelerinde yo-
ğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilk, 
orta, lise, halk eğitim merkezleri 
bir gün süre ile tatil edildi.” diye 
konuştu.
n AA

1 ayda 11 evden hırsızlık
yapan 4 şüpheli tutuklandı

Konya’da bir ay içinde 11 ev-
den televizyon, bilgisayar ve ziynet 
eşyası çaldığı belirlenen 4 şüpheli, 
yakalandı. Asayiş Şube Müdürlü-
ğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 
merkez Meram ilçesinde son bir 
ay içinde 11 ayrı evde yaşanan 
hırsızlık olayıyla ilgili çalışma baş-
lattı. Olayların yaşandığı yerlerdeki 
güvenlik kamerası kayıtlarını in-
celeyen ekipler, şüphelilerin Mu-
hammet S. (24), Ahmet D. (25), 

kardeşi Fikri D. (23) ve Muham-
met Ali Y. (23) olduğunu belirledi. 
Evlerden televizyon, bilgisayar ve 
ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 
4 şüpheli, düzenlenen operasyonla 
yakalandı. Şüphelilerden Muham-
met S’nin, amcasının evinden de 
dizüstü bilgisayar çaldığını itiraf et-
tiği öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki 
işlemlerinden sonra adliyeye sevk 
edildi.
n AA

Muhtar adayı seçmene 
bez torba dağıttı 

Karaman’da mahallesine dör-
düncü kez muhtar olmak için 
tekrar aday olan vatandaş, seç-
menlerine marketlerde sıkıntı ya-
şamamaları için kapı kapı dolaşa-
rak bez torba dağıttı. 31 Mart 2019 
Pazar günü yapılacak olan mahalli 
idareler seçimlerine siyasiler kadar 
muhtar adayları da sıkı bir şekilde 
çalışıyor. İl merkezinde 58 mahal-
lenin bulunduğu Karaman’da, her 
mahallede 3 ila 10 arasında deği-
şen sayılarda muhtar adayı düşü-
yor. Tarihi Karaman Kalesi’nin de 
içinde yer aldığı bin 850 seçmeni 
olan Hisar Mahallesi’nde ise mev-
cut muhtarla birlikte 3 aday yarışa-
cak. Mahallesinde bakkal dükkanı 

işleten ve dördüncü kez muhtar ol-
mak için tekrar aday olduğunu be-
lirten Ahmet Şen, “Göreve tekrar 
talibim. Mahallemizde şu an bin 
850 seçmen bulunuyor. Malum 
marketlerde poşet paralı oldu. Ben 
de bir sosyal proje olarak seçmene 
market çantası dağıtmaya karar 
verdim. Bin adet hazırlattığım çan-
tayı şimdi kapı kapı dolaşarak dağı-
tıyorum” dedi. 

Şen, torbayı alan vatandaşların 
şu günlerde bu çantanın çok mak-
bule geçtiğini söylediklerini anlattı. 
Muhtardan market çantasını alan 
Metin Sezen de mahalle muhtar-
larından çok memnun olduklarını 
söyledi. n İHA

Akaryakıt alışkanlıklarını konu alan bir araştırmaya göre her 5 kişiden biri ucuz akaryakıt tercih 
ederken; LPG kullanıcılarının yüzde 92’si ise ucuz akaryakıt tercihinde bulunmuyor

Her 5 kişiden biri
ucuz yakıt alıyor

Akaryakıt alışkanlıklarını konu 
alan bir araştırmaya göre; bir akar-
yakıt istasyonunda en çok temiz tu-
valet ve güler yüzlü hizmeti arıyor. 
Araştırmada, her 5 kişiden biri ucuz 
akaryakıt tercih ederken; LPG kulla-
nıcılarının yüzde 92’si ise ucuz akar-
yakıt tercihinde bulunmuyor. 

İTÜ Çekirdek Erken Aşama 
Kuluçka Merkezi girişimlerinden 
otomobil, kullanıcıların akaryakıt 
alışkanlıklarını araştırdı. Türkiye’de 
bulunan 12 bin 806 istasyonu bün-
yesinde barındıran, 50 bin kullanıcı-
sı olan ve günde ortalama bin 200 
kişi tarafından kullanılan verilere 
göre; kullanıcılar bir akaryakıt is-
tasyonunda en çok temiz tuvalet ve 
güler yüzlü hizmeti arıyor. 

HER 5 KİŞİDEN BİRİ UCUZ 
AKARYAKITI TERCİH EDİYOR 
Verilere göre; her 5 kişiden biri 

ucuz akaryakıt tercih ediyor. LPG 
kullanıcıları şehir içinde, benzin ve 
dizel kullananlara göre yüzde 25 
daha fazla ucuz yakıt tercihinde bu-
lunuyor. 

LPG kullanıcıları yüzde 92’si ise 
ucuz akaryakıt tercihinde bulunmu-
yor. En çok LPG kullanılan şehirler 
arasında Kırıkkale, Aksaray, Konya, 
Ankara, İzmit ve Balıkesir yer aldı. 
Yine İç Anadolu şehirlerinde çay ik-
ramı olan istasyonlar, kullanıcılar ta-
rafından en fazla tercih edilen yerler 
arasında yer aldı. Her üç LPG kul-
lanıcısından biri, restoran ve kahve 
gibi yeme-içme imkanı olan istas-
yonları tercih edildi. 

UZUN YOL YAPANLARIN 
TERCİHİ FARKLI MARKA 

Verilere göre; İstanbul gibi bü-
yükşehirlerde litre başına benzin-
de 35 kuruşa, dizelde 65 kuruşa, 
LPG’de ise 75 kuruşa kadar fiyat 
farkı oldu. En pahalısı yerine, en 
ucuz yakıt seçimi yapanlar depo do-
lumunda 35 TL tasarruf yaptı, uzun 
yolda bu rakam 50 TL’ye kadar çıktı. 
Şehir içi kullanıcıları ev ve iş yerle-
rine yakın, aynı marka ve istasyon-
lardan yakıt alırken, uzun yola çık-
tıklarında yüzde 60 oranında farklı 
marka tercihinde bulundu. 

UZUN YOL SÜRÜCÜLERİ 
TASARRUF YAPIYOR 

Sürücülerin düşük fiyatlı akarya-

kıt tercih ettiği başlıca yol güzergah-
ları; İstanbul-Ankara D-100 karayo-
lu, İzmir-Balıkesir ve İzmir-Manisa 
oldu. En rekabetçi dizel fiyatları, yine 
bu yol güzergahlarında gerçekleşti. 
Elazığ’da dizel, Manisa ve Sivas’ta 
LPG fiyatlarında yüksek rekabet 
kullanıcıların yüzünü güldürdü. Her 
geçen gün azalan benzin tüketimin-
de ise Kocaeli başta olmak üzere ve 
D-100 karayolu üzerindeki illerimiz-
de, kullanıcılar uygun fiyatlı benzin 
satan istasyonları tercih etti. 

BAYRAM BAŞLANGICI HEDİYELİK 
EŞYA, BAYRAM DÖNÜŞÜ YÖRESEL 

ÜRÜNLER TERCİH EDİLDİ 
Bu yıl uzun süren bayram tatille-

rinin etkisi ile Türkiye yollara düştü. 

Hediyelik eşya satan akaryakıt is-
tasyonları bayramlarda 17 kat artış 
ile uygulamada en fazla aratılanlar 
oldu. 

Sürücüler bayram dönüşü ise 
yöresel ürün satışı olan akaryakıt is-
tasyonlarına yoğun ilgi gösterdi. 

725 BİNDEN FAZLA 
YOL TARİFİ ALINDI 

2018’de kullanıcılar toplam-
da 725 binden fazla yol tarifi aldı. 
Uygulamada bulunan 35 tane te-
sis-içi özellik (yeme-içme seçenek-
leri, mescit, oto-yıkama, servis, yağ 
değişimi vb.) akıllı tercihini yapan 
kullanıcılar tarafından oldukça sık 
kullanılıyor.
n İHA

Kapanan ilçe yolları açılmaya çalışılıyor

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN
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Apple Computer, Inc.’ın kurucu or-
taklarından, Mac OS X işletim sistemi, 
iOS mobil işletim sistemi, iPhone, iPad, 
iMac, MacBook gibi yenilikçi ve ileri 
teknoloji ürünler ile şirketinin marka 
değerini oluşturan adam  Steve Jobs. 
24 Şubat 1955 tarihinde San Francis-
co’da dünyaya geldi. Amerika’lı Joanne 
Carole Schieble ve Suriye asıllı politik 
bilim Profesörü Abdulfattah John Jan-
dali’nin oğludur. Sonraları Paul Jobs 
ve Clara Jobs-Hakobian çifti tarafından 
evlat edinilmiştir.5 Ekim 2011 tarihinde 
56 yaşındayken vefat etti. Apple’ninku-
rucu ortağı ve CEO’su, dolar milyarde-
ri, Steve JOBS’ın son yazısı:

“İş hayatında, büyük başarılara 
ulaştım. Kimilerinin gözünde  hayatım 
başarının timsali. Fakat işin dışında çok 
az neşem oldu benim. İşin sonunda, 
zenginliğim ve alışmış olduğum haya-
tın bana getirdiği tek gerçeklik, ölümle 
yüzleştiğim şu anda, yatağımda uza-

nıp, hayatımı gözlerimde canlandırır-
ken,

fark ettim ki gururlandığım şöhre-
tim ve servetim ölümün karşısında ne 
kadar da manasızmış.

Arabayı kullanmak için, size para 
kazandırması için, birilerini işe alabilir-
siniz. Ancak, hastalığınızı taşıması için, 
kimseyi işe alamıyorsunuz. Kaybedilen 
maddi şeyler bulunabilir veya yerine 
başkası konur, fakat kaybedildiğinde 
bulunamayacak veya yeri dolmayacak 
tek şey var, o da “Hayat.”

Şu an, hayatınızın hangi sahnesin-
de olursanız olun, zaman ile o sahne 
perdesinin kapanması ile, yüzleşecek-
siniz.

Tavsiyem, ailenize, eşinize, arka-
daşlarınıza, çok kıymet verin ve sevin. 
Kendinize iyi davranın ve insanlara 
değer verin. Yaşlandıkça ve ümit edi-
yorum akıllandıkça fark ediyorsunuz 
ki,300 dolarlık saat de, 30 dolarlık saat 

de aynı zamanı söylüyor. 
İç huzurun bu tarz şey-
lerle elde edilmediğini 
anlıyorsunuz. İster First 
Class, ister ekonomi 
uçun, bilin ki, o uçak 
düşerse sizde düşecek-
siniz.

O yüzden umut 
ederim ki, şunu anlar-
sınız, kahkaha attığınız, 
sohbet ettiğiniz, şarkılar 
söylediğiniz, kuzeyden-güneyden, 
doğudan-batıdan, konuştuğunuz ah-
baplarınız, dostlarınız, eski arkadaşları-
nız, anneniz, babanız, kardeşleriniz var-
sa, bilin ki gerçek mutluluk onlarmış.

Çocuklarınızı zengin olması için 
eğitmeyin, onları mutlu olmaları için 
eğitin. Böylelikle büyüdüklerinde her 

şeyin fiyatını değil, de-
ğerini bilirler. Yemeğinizi 
ilacınız gibi yiyin. Aksi 
halde ilacı yemek yerine 
yersiniz. Sizi seven kişi, 
sizi asla bırakmayacaktır. 
Bırakmak için yüzlerce 
neden saysa da, mutlaka 
sizde kalmak için sebep 
bulacaktır.

Bilin ki, İnsan ile insan 
olabilmek arasında, çok 

büyük fark var ve bunu anlayan çok 
az insan var. Doğduğunuzda sevildiniz 
ve ölürken de sevileceksiniz. Bu arada 
kalan zamanı başarmak zorundasınız. 
Hayattaki en iyi altı doktor, güneş ışığı, 
dinlenmek, egzersiz yapmak, sağlıklı 
yemek, kendine güven ve arkadaşlar.

Bunları hayatınızın her evresinde 

muhafaza edin ve sağlıklı bir ömrün 
tadını çıkarın.”

“Bir gün gerçekten öleceğinizi 
bilmek, bir şeyleri kaybedeceğiniz 
fikrinden uzaklaşmanın en kolay yolu. 
Zaten gerçek anlamda bir şeye sahip 
değilsiniz. Yani kalbinizden geçeni ta-
kip etmemek için hiçbir sebebiniz yok.

Geleceğinize bakarak, hayatınızda-
ki noktaları birleştiremezsiniz. O nok-
taları ancak, geçmiştekilere bakarak 
birleştirebilirsiniz. Bu yüzden gelecekte 
bu noktaların, bir şekilde birleştiğine 
inanın. Çünkü bir şeylere inanmanız 
gerekiyor. Kadere, hayata, karma öğre-
time, neye olursa olsun, bir şeye kesin-
likle inanmalısınız. Bu bakış açısı beni 
asla yarı yolda bırakmadı. Hayatımdaki 
tüm farklılıklar, bu inançlarım sayesin-
de gerçekleşti.

Mezarlıktaki en zengin adam ol-
mak, benim için hiçbir şey ifade et-
miyor. Geceleri yatağıma yattığımda, 

bugün gerçekten harika işler yaptım 
diyebilmek ise benim için mükemmel.”

Eskiden mezar taşlarının üzerine “ 
Hüvelbaki” yazılırdı. Baki kalan Allah’tır. 
Gerisi hep  geçici.

Geçici olan bir dünyada kalıcı gibi 
bir hırs ve tamah insanoğlunu felakete 
götürebiliyor. Zenginde olsanız fakirde 
olsanız, sultanda olsanız kölede olsa-
nız, âlimde olsanız cahilde olsanız bir 
gün bu dünyadan göç edip gideceksi-
niz. Bütün varınız yoğunuz bu dünyada 
kalacak.  Ancak salih amelleriniz sizinle 
beraber gidecek. Gerisi boş.

Ne mutlu ki ahirete yüz akı ile göç 
edenlerden olabilene. 

 Ne demişti Allah dostu Yunus 
Emre:

“Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi,
Mal da yalan mülk de yalan
Var gel biraz da sen oyalan.”
 Baki selamlar.

STEVE JOBS: HAYATIN ANLAMI

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Sarayönü ilçesinde, Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından yü-
rütülen “Türkiye Milli Tarım Des-
tekleme Modeli” kapsamında 11 
tarım ürününün üretimine destek 
verilecek. Sarayönü Tarım ve Or-
man İlçe Müdürü Güngör Çiğdem, 
Anadolu Ajansı muhabirine yaptı-
ğı açıklamada havza bazlı destek-
leme uygulamaları kapsamında, 
21 ürünün değerlendirmeye alın-
dığını, Sarayönü için 11 ürünün 
uygun görüldüğünü söyledi. Belir-
lenen 11 ürün için desteklemele-

rin 2019 yılı için geçerli olacağını 
kaydeden Çiğdem, “Sarayönü’nde 
arpa, aspir, buğday, kuru fasulye, 
nohut, ayçiçeği (yağlık), tritikale, 
yulaf, yem bitkileri, mısır (Damla-
ma sulama şartıyla), patates ürün-
leri desteklenecek. Bir sonraki yıl 
bu ürünlerde değişiklik olabilir.” 
dedi. Çiğdem, desteklenen ürün-
lerin havzası dışında yetiştirilmesi 
durumunda ise mazot ve gübre 
desteğinden yararlanılamayacağı-
nı ifade etti.
n AA

Vatandaşın talepleri 
anında değerlendiriliyor

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven geleneksel hale getirdiği 
halk günlerine devam ediyor. Her 
daim vatandaşlarla istişare halin-
de olan Başkan Özgüven sembolik 
olarak Salı günleri de onları maka-
mında dinliyor ve talimatlarını ve-
riyor. Birim Müdürlerinin de yer al-
dığı halk günlerinde vatandaşların 
talepleri anında değerlendirilerek 
gereken çalışmalar yapılıyor.

ÖZGÜVEN: “TALEPLERİNİZ BİZİM 
HİZMET PLANLAMAMIZIN TEMELİ”

Hemşehrilerimizle her daim 
bir ve beraberiz diyen Özgüven: 
“Göreve geldiğimiz ilk günden bu 
yana ‘Şehrimizi Birlikte Yönetelim’ 
düsturuyla hizmetlerimize yön ve-
remeye devam ediyoruz. Vatan-
daşlarımızın istek ve talepleri bizim 

hizmet planlamalarımızın temelini 
oluşturmaktadır. Sembolik ola-
rak Salı günleri misafir ettiğimiz 
hemşehrilerimizle her daim bir 
ve beraberiz. Onların sorunlarına, 
istek ve taleplerine anında karşılık 
vererek gereken çalışmaları ger-
çekleştiriyoruz. Bu zamana kadar 
birçok önemli ve değerli hizmetleri 
Ereğli’mize kazandırdık. Ayrıca ih-
tiyaçların sınırsız olduğu inancıyla 
her zaman yeniliklere ve fikirle-
re kulak veriyor, hizmetlerimize 
devam ediyoruz. Bundan sonraki 
süreçte de aynı düsturla çalışmala-
rımıza devam edeceğiz. Tüm hem-
şehrilerimizi sevgi ve muhabbetle 
selamlıyor, desteklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Başkan Akkaya’dan 
protokole herse ikramı

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, ilçe protokolü arasındaki 
birlik ve beraberliği artırmak, daha 
verimli bir çalışma ortamı sağ-
lamak amacıyla ilçe protokolüne 
ve Akşehir’de görev yapan basın 
mensuplarına Akşehir’in gelenek-
sel bir yemeği olan herse ikramın-
da bulundu. 

Herse ikramı etkinliğinde bir 
konuşma yapan Başkan Akkaya, 
bu tür etkinliklerin önemine dik-
kat çekerek; ilçe protokolü arasın-
daki birlik beraberliği pekiştirmek 
amacıyla geleneksel olarak bu tür 
etkinlikleri devam ettirdiklerine 
değindi. Konuşmasında Akşehir 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Kö-
seğlu’nun da Cuma günü emekli 
olacağına vurgu yapan Başkan 
Akkaya, Köseoğlu’na çalışmaları 
için teşekkür ederek, “Kendisinin 
çok güzel hizmetleri oldu. Bele-
diyemizin yaptığı kültürel, sportif 
ve eğitim faaliyetlerinde güzel bir 

birliktelik ve uyum içerisinde ça-
lıştık. Akşehir’e ve özellikle genç 
neslimize dönük çok güzel projeler 
gerçekleştirdik” dedi. 

Başkan Akkaya konuşmasını 
ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sadık Köseğlu’na bir tablo hediye 
etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Köse-
oğlu da Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya’ya teşekkür etti. İlçe 
Kaymakamı Mehmet Türk de Baş-
kan Akkaya’ya birliktelik yemeği 
için teşekkür etti. Herse yemeği 
ikramının ardından yapılan dua 
sonrası bir süre sohbet edildi. 

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sof-
rasında düzenlenen etkinliğe İlçe 
Kaymakamı Mehmet Türk, Garni-
zon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya’nın yanı sıra, ilçe protokol 
üyeleri, siyasi parti temsilcileri, 
kamu kurum müdürleri ile basın 
mensupları katıldı.
n İHA

TÜİK Konya Bölge Müdürü Adnan Bedlek, Konya’nın Aralık ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Bedlek, 
Aralık’ta Konya’da 3 bin 914 konut satışı gerçekleştiğini, ipotekli konut satışının 124 olduğunu söyledi

Aralık’ta Konya’da
3 bin 914 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
2018 yılı Aralık ayı Konut Satışı İsta-
tistikleri’ni açıkladı. Konya’nın konut 
satışına yönelik verileri açıklayan 
TÜİK Konya Bölge Müdürü Adnan 
Bedlek, 2018 yılı Aralık ayı itibariyle 
Konya’da toplam konut satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
23,9 ve bir önceki aya göre yüzde 
67,6 oranında artarak 3 bin 914 
adet oldu. Konya 3 bin 914 konut 
satışı ile Türkiye genelindeki toplam 
konut satışlarından yüzde 2,9 pay 
alarak 6’ncı sırada yer aldı” dedi.

Türkiye genelinde konut satış 
rakamları hakkında da bilgi veren 
Adnan Bedlek, “2018 Aralık ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-

de 2,9 oranında artarak 136 bin 845 
oldu. Konut satışlarında, İstanbul 26 
bin 541 konut satışı ve yüzde 19,4 
ile en yüksek paya sahip oldu. Satış 
sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 95 
konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile An-
kara, 6 bin 960 konut satışı ve yüzde 
5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış 
sayısının düşük olduğu iller sırasıy-
la 13 konut ile Ardahan, 32 konut 
ile Hakkari ve 48 konut ile Bayburt 
oldu” diye konuştu.

124 KONUT İPOTEKLİ 
OLARAK SATILDI

2018 yılı Aralık ayında Konya’da 
satılan konutların yüzde 3,2’sinin 
ipotekli olarak satıldığını söyleyen 
Bedlek, “İpotekli satış oranının en 
fazla olduğu iller sıralamasına göre 

Konya 66’ncı sırada yer aldı. Kon-
ya’da 2018 yılı Aralık ayı itibariyle 
bir önceki yılın aynı ayına göre ipo-
tekli satılan konut sayısı yüzde 79,5 
oranında azaldı. Türkiye genelinde 
ipotekli konut satışları bir önceki yı-
lın aynı ayına göre yüzde 79 oranın-
da azalış göstererek 7 bin 148 oldu. 
Toplam konut satışları içinde ipotekli 
satışların payı yüzde 5,2 olarak ger-
çekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 
bin 461 konut satışı ve yüzde 20,4 
pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut 
satışları içerisinde ipotekli satış payı-
nın en yüksek olduğu il yüzde 12,7 
ile Edirne oldu” ifadelerini kullandı.

3 BİN 790 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Konya’da 2018 yılı Aralık ayı 

itibariyle bir önceki yılın aynı ayına 

göre diğer satış türleri sonucunda 
el değiştiren konut sayısının yüzde 
48,5 oranında arttığını bildiren TÜİK 
Bölge Müdürü Adnan Bedlek, “Aynı 
dönemde Konya’nın toplam konut 
satışları içindeki diğer konut satışı 
payı yüzde 96,8; sıralaması ise 16 
oldu. 2018 Aralık ayında Konya’da 
satılan konutların 2 bin 237 adedi 
ilk defa satılırken, bin 677 konut ise 
ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. 
Konya’da toplam konut satışları için-
de ilk satışların payı yüzde 57,2 iken; 
ikinci el satışlarının payı ise yüzde 
42,8 olarak gerçekleşti. Türkiye ge-
nelinde ise konut satışları içinde ilk 
satışın payı yüzde 51,1, ikinci el sa-
tışlarının payı ise yüzde 48,9 oldu” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Sarayönü’nde 11 tarım ürünü desteklenecek
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Şen Saadet 
Hırdavat Ticaret Limited 

Şirketi Kurucusu
Sadettin 
ŞENYIL’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesine ve yakınlarına 
Cenab-ı Allah’tan Sabr-ı 

Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

MHP İl Başkan 
Yardımcısı 

Veli YILMAZ’ın 
anneannesi

Fatma KEYİK’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan 
rahmet, ailesine ve 

yakınlarına Cenab-ı Allah’tan 
Sabr-ı Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Şen Saadet Hırdavat Ticaret Limited 
Şirketi Kurucusu Sadettin Şenyıl 84 ya-
şında vefat etti. Merhum Sadettin Şen-
yıl’ın cenazesi dün öğlen namazına mü-
teakip Parsana Cami’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Musalla Mezarlığı-
na defnedildi. Senyıl ailesini acı günle-
rinde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Konya İl Müftüsü  Ahmet 
Poçanoğlu, Konya İl Müftülüğü Başvaizi 
Dr. Abdurrahman Büyükkörükçü ,NEÜ 
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Prof. 
Dr. Ramazan Altuntaş, Şenyıl ailesinin 
yakınları ve sevenleri katıldı. Taziyeleri 
kabul eden Şenyıl ailesi acı günlerinde 
yanlarında olan herkese teşekkür ede-
rek, taziyeleri kabul etti. Yenigün Ga-
zetesi olarak Merhum Sadettin Şenyıl’a 
Allahtan rahmet sevenlerine ve yakınla-
rına başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Şen Saadet Hırdavat Ticaret Ltd. Şti. Şirket Kurucusu Sadettin Şenyıl 84 
yaşında vefat etti. Merhum Sadettin Şenyıl dualarla ve tekbirlerle defnedildi 

Konya eşrafından Sadettin 
Şenyıl dualarla defnedildi

MHP İl Başkan Yardımcısı Veli 
Yılmaz’ın anneannesi Fatma Keyik 
90 yaşında vefat etti.  Merhume 
Fatma Keyik’in cenazesi dün öğlen 
namazına müteakip Hacıveyiszade 
Camiinde kılınan cenaze namazının 
ardından Üçler Mezarlığına defne-
dildi. Yılmaz ve Keyik ailelerini acı 
günlerinde MHP Konya İl Başkan-
lığı Yöneticileri ile Yılmaz ve Ke-
yik ailesinin yakınları ve sevenleri 
yalnız bırakmadı.  Taziyeleri kabul 
eden  Yılmaz ve Keyik aileleri  acı 
günlerinde yanlarında olan herkese 
teşekkür ederek, taziyeleri kabul 
etti.  Merhume Fatma Keyik 5 kız, 
1 erkek çocuk annesiydi.  Yenigün 
Gazetesi olarak Merhume Fatma 
Keyik’e Allahtan rahmet sevenleri-
ne ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

MHP İl Başkan Yardımcısı Veli Yılmaz’ın anneannesi Fatma Keyik 90 
yaşında vefat etti.  Merhume Fatma Keyik dualarla defnedildi 

MHP İl Başkan Yardımcısı
Veli Yılmaz’ın acı günü
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Kayserispor’da 
Kana Bıyık şoku

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ziraat Türkiye Ku-
pası karşılaşmasında tecrübeli defans oyuncusu Kana 
Bıyık oyunun ilk dakikalarında sakatlandı. Antalya’daki 
hazırlık kampı sonrasında seyircisinin karşısına çıkan 
İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası kar-
şılaşmasında Akhisar ile Kadir Has Stadyumu’nda karşı 
karşıya geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında yerde kalan 
tecrübeli defans oyuncusu Kana Bıyık oyuna devam ede-
medi. Teknik Direktör Hikmet Karaman, sakatlanan Kana 
Bıyık’ın yerine Oleksandr Kucher’i oyuna sürdü.  n İHA

Fenerbahçe’nin 
rakibi Ümraniye

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ma-
çında bugün, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor 
ile rakip sahada karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında gös-
terdiği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına 
uğratan sarı-lacivertliler, Ümraniyespor maçıyla ikinci 
devreye iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Esenyurt 
Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 
20.30’da başlayacak. Kupaya 5. turdan katılan Fenerbah-
çe, yine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’u 1-0 
ve 5-2’lik skorlarla saf dışı bırakmıştı. Spor Toto 1. Lig’de 
ilk devreyi averajla 4. sırada tamamlayan Ümraniyespor 
ise kupada sırasıyla Erzin Belediyespor, Anagold 24Erzin-
canspor ve 1461 Trabzon’u eleyerek son 16 turuna geldi. 
Eşleşmenin rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy’de 
oynanacak.  n AA

Ryan Babel 
Fulham’a gitti

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Beşiktaş’tan Hol-
landalı kanat oyuncusu Ryan Babel’i renklerine bağladı. 
Fulham Kulübü, bonservisiyle transfer edilen 32 yaşında-
ki Babel ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını 
duyurdu. Babel’in yeni takımında 12 numaralı formayı 
giyeceği açıklandı. Transfer açıklamasında görüşlerine 
yer verilen Babel, Fulham’a imza atmaktan dolayı heye-
can duyduğunu belirterek, “Fulham’ın ligde kalacağına 
inanıyorum. Burada olmamın sebebi de takıma yardım 
ederek bunu başarmak. Sahaya çıkmak için sabırsızla-
nıyorum.” ifadelerini kullandı. Daha önce Ajax, Liverpo-
ol, Hoffenheim, Kasımpaşa, Deportivo gibi takımlarda 
oynayan Babel, 2017’de Beşiktaş’a transfer olmuştu. 
Siyah-beyazlılarda bu sezon 19 maça çıkan Hollandalı 
futbolcu, 6 gol attı.  n AA

Göztepe kupa maçında ümit verdi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk 

maçına 2-0 geriye düştüğü maçta Antal-
yaspor ile 3-3 berabere kalan Göztepe’de 
ortaya konan performans teknik heyetin 
beğenisini topladı. 

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya’da 
devam eden Göztepe, Ziraat Türkiye Ku-
pası son 16 ilk maçında Antalyaspor ile 
3-3 berabere kalarak rövanş için avantajı 
eline geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısını 
2-0 geride kapatan İzmir temsilcisi maçı 
2-2’ye getirse de Mevlüt’ün golüyle tekrar 
geriye düştü. Pes etmeyen Kemal Öz-
deş’in öğrencileri, 86. dakikada Borges’in 
ayağından gelen golle beraberliği kaptı 
ve avantajı kaptı. Takımın geriye düşme-
sine rağmen ortaya koyduğu performans 
Teknik Direktör Kemal Özdeş’ten tam not 
aldı. İzmir’de oynanacak rövanş karşılaş-
masında sarı-kırmızılılara her türlü galibi-
yetin yanı sıra 0-0, 1-1, 2-2’lik skorlarla 
beraberlik de yarayacak. 

BORGES’TEN SİFTAH 
Antalyaspor karşısında 86. dakikada 

kazanılan penaltıda topun başına geçen 
Celso Borges takımına beraberliği getiren 

golü kaydederken, sarı-kırmızılı forma 
altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Ligin 
ilk yarısında 16 maçta görev yapan Kosta 
Rikalı orta saha oyuncusu, bu müsabaka-
larda golle tanışamamıştı. Ziraat Türkiye 
Kupası’nda ise bu sezon ilk kez şans bu-
lan Borges, Göztepe formasıyla gol atan 
ilk Kosta Rikalı futbolcu olarak da tarihe 
geçti. Aynı müsabakada fileleri havalan-
dıran Ngando turnuvada 3. golüne imza 
atarken, Kadu da kupada gol sayısını 2’ye 
çıkardı. 

GHİLAS GERİ DÖNDÜ 
Göztepe’nin bir türlü bekleneni vere-

meyen golcüsü Ghilas, Antalyaspor kar-
şısında yedeklerde kendisine şans buldu. 
Ligin ilk haftasında oynanan Yeni Malat-
yaspor maçında forma giydikten sonra 
kadro dışı bırakılan ve lisansı iptal edilen 
Cezayirli oyuncu, o tarihten sonra ilk kez 
bir müsabakada kadroya girebildi. Tek-
nik direktörlük görevine Kemal Özdeş’in 
gelmesinin ardından affedilen deneyimli 
futbolcuya taraftarların büyük bir çoğunlu-
ğunun sıcak bakmadığı biliniyor.  
n İHA

Alanyaspor, Steven 
Caulker’i renklerine bağladı

Aytemiz Alanyaspor, İngiliz stoper 
Steven Caulker ile 2.5 yıllık sözleşme 
imzaladı. 

Aytemiz Alanyaspor, Liverpool 
ve Tottenham gibi takımlarda forma 
giymiş olan İngiliz savunmacı Steven 
Caulker ile 2.5 yıllık sözleşme imzala-
dı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesis-
leri’nde düzenlenen imza töreninde 
konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, 
stoper mevki için kadroya dahil edilen 
Caulker’in kariyerli bir futbolcu oldu-
ğunu söyledi. 

“KENDİSİNDEN 
BEKLENTİMİZ BÜYÜK” 

Caulker’in takıma katkı sağlaya-

cağını umut ettiğini belirten Çavuşoğ-
lu, “Hem camiamıza hem de kendi-
sine hayır olsun. Alanyaspor ailesine 

‘hoş geldin’ diyorum. Kendi-
sinden beklentimiz büyük. Onun da 
kendisine göre hedefleri var. Henüz 
26 yaşında ve inşallah kariyerini daha 
üst seviyeye çıkaracak” dedi. 

CAULKER: “TAKIM İÇİN FAYDALI 
OLMAYA ÇALIŞACAĞIM” 

Takım içindeki arkadaşlık orta-
mının pozitif olduğuna dikkat çeken 
Steven Caulker ise, “Alanya’da 9-10 
gündür takımla birlikte antrenmanlara 
çıkıyorum. Takım içerisinde çok pozi-
tif ve üst seviyede bir arkadaşlık orta-

mı var. Umarım hem Alanyaspor’a, 
hem de kariyerime katkıda bulunu-
rum. Türk futbolu için önemli bir isim 
şu anda takımımızın teknik direktörü. 
Onunla çalıştığım için çok mutluyum. 
Elbette uzun süre oynamadığım için 
şu an fiziksel olarak yeterli değilim 
ancak birkaç hafta içerisinde iyi du-
ruma gelip takım için faydalı olmaya 
çalışacağım” diye konuştu. 

Caulker daha önce Tottenham, 
Bristol City, Swansea City, Cardiff 
City, Queens Park Rangers, Sout-
hampton, Liverpool ve Dundee takım-
larında forma giydi.  
n İHA

Takımın başındayım!
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istifa ettiğine yönelik iddialara ilişkin, “Takımımın 

başındayım. Verdiğim söz var, ne olursa olsun, sonuna kadar takımın başında duracağım.” dedi

Bulut, sarı-siyahlı ekibin Orduzu Pı-
narbaşı Tesisleri’nde gerçekleştirdiği 
antrenmandan önce basın mensuplarına 
açıklamada bulundu. Takımın 10 günlük 
kamp döneminde iki hazırlık maçı yap-
tığını hatırlatan Bulut, karşılaşmalarda 
eksikliklerini gördüklerini ve bunları gi-
derme yoluna gittiklerini belirtti.

ADEM BÜYÜK BİLEĞİNİ BURKTU
Futbolculardan Mustafa Akbaş, Rah-

man Buğra Çağıran, Eren Tozlu ve Adem 
Büyük’ün sakatlık geçirdiğini aktaran Bu-
lut, şunları kaydetti: “Dün saha şartları 
uygun değildi, suyun içinde antrenman 
yaptık. Adem Büyük bileğini burktu, 
doktorun raporuna göre 5-6 hafta ta-
kımdan ayrı kalacak. Yapacak bir şey 
yok, yarın ve hafta sonu oynayacağımız 
karşılaşmalara 11 kişi çıkabiliyorsak iyi. 
Sahaya çıkarak, sonuna kadar mücade-
lemizi devam ettireceğiz.”

Bulut, kulübün ara transfer döne-
minde Sadık Çiftpınar ve Khalid Bou-
taib’i satarak gelir elde ettiğini belir-
terek, “Transferlerle ilgili fazla bir şey 
söylemek istemiyorum. Bugüne kadar 
yeterince konuştum, daha önceki açık-
lamalarımın da içeriği ile verdiğim rapor 
belli. Ben de taraftarlar ve herkes gibi 
bekliyorum.” diye konuştu.

SONUNA KADAR GİDECEĞİZ
Basında istifa ettiğine yönelik ha-

berlerin yer aldığının hatırlatılması üze-
rine Bulut, şu ifadeleri kullandı: “Takı-
mımın başındayım. Verdiğim söz var, 
ne olursa olsun, sonuna kadar takımın 

başında duracağım. Ekibimle birlikte so-
nuna kadar sürdüreceğim, mayıs ayının 
sonuna kadar.”

Bulut, olumlu geçen kamp dönemi-
ni Göztepe karşılaşmasına yansıtmaya 
çalışacaklarını ifade ederek, “İnşallah 
galip gelerek yolumuza başlayacağız ve 
devam edeceğiz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Yeni oyuncuların takıma katılması 
için transfer komitesinin çalışmalarını 
sürdürdüğünü belirten Bulut, şunları ak-
tardı: “Robin Yalçın’dan memnunum, 
takıma uyum sağladı. Barış Alıcı da üze-
rine koyarak gidiyor, vuruşlarında eksik 
de olsa pozisyonlara giriyor ve gole yakın 
oluyor. Antrenmanlarda kendini gelişti-
rerek, bizim için goller atacaktır. Forvette 
yaptığımız bir transfer yok. Defansa Mus-
tafa Akbaş’ı aldık, o da kampta ufak bir 
sakatlık geçirdi, 4 hafta sonra aramıza 
katılacak.”

ANTRENMAN
Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Tür-

kiye Kupası’nda yarın sahasında Bodrum 
Belediyesi Bodrumspor ile yapacağı ma-
çın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlılar, koşu ve ısınma hare-
ketleriyle başladıkları antrenmanda tak-
tik ağırlıklı çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Eren Tozlu ile 
Guilherme, antrenmana katılmadı. Ha-
fif sakatlıkları bulunan Sincere Seth ve 
Rahman Buğra Çağıran ise takımdan ayrı 
koştu.
n AA



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 17 11 4 2 33 7 26 37
2.MENEMEN BELEDİYE 17 10 5 2 35 23 12 35
3.F. KARAGÜMRÜK 17 10 3 4 32 20 12 33
4.MANİSA B.Ş.B. 17 9 5 3 30 11 19 32
5.ŞANLIURFASPOR 17 9 5 3 23 18 5 32
6.TARSUS İDMAN Y. 17 7 5 5 27 24 3 26
7.PENDİKSPOR 17 7 5 5 25 23 2 26
8.KIRKLARELİSPOR 17 6 4 7 21 20 1 22
9.SİVAS BELEDİYE 17 6 4 7 19 22 -3 22
10.DARICA G. BİRLİĞİ 17 5 5 7 18 20 -2 20
11.ZONGULDAK 17 5 5 7 21 26 -5 20
12.ETİMESGUT BLD. 17 5 5 7 18 23 -5 20
13.BAK SPOR KULÜBÜ 17 4 6 7 18 29 -11 18
14.K. A. SELÇUKSPOR 17 3 8 6 22 29 -7 17
15.KAHRAMANMARAŞ 17 4 5 8 14 22 -8 17
16.FETHİYESPOR 17 2 9 6 16 23 -7 15
17.BANDIRMASPOR 17 2 5 10 18 33 -15 11
18.TOKATSPOR 17 1 6 10 9 26 -17 9

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU
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Selçuklu Basketbol’da Alper Saruhan takımdan ayrıldı
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basket takımında 

Alper Saruhan ile yollar ayrıldı. Daha önce Bora Hun Paçun ve 
Ahmet Ali Erdoğan kulüp ile sözleşmesini feshederek takımdan 
ayrılmıştı. Mavi beyazlı takımda maddi sorunlardan dolayı üçüncü 
ayrılık da yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Selçuklu Bas-
ketbol Takımı Kaptanımız Alper Saruhan ile karşılıklı anlaşarak 
yollarımızı ayırma kararı aldık. Bugüne kadar takımımızın kaptan-
lığını yapan Alper Saruhan’a verdiği katkılardan ve kulübümüz için 
yaptığı fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.

SAKATLIĞI NEDENİ İLE OYNAYAMADI
Selçuklu Basketbol Takımı’nda sözleşmesi feshedilen kaptan 

Alper Saruhan, mavi beyazlı takım ile ligde 9 maçta görev aldı. 
Oynadığı son karşılaşmada sakatlanan Alper, 5 maçta forma şansı 
bulamadı. Alper Saruhan oynadığı süre boyunca 87 sayı üretirken, 
48 ribaunt aldı. Selçuklu Basketbol’da Alper Saruhan, Bora Hun 
Paçun ve Ahmet Ali Erdoğan’ın ardından takımdan ayrılan üçüncü 
oyuncu oldu. Son haftalarda çıkışa geçen Konya ekibinde, nasıl bir 
süreç yaşanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Mavi beyaz-
lılar, ilk yarının son maçında Cuma günü Yalova Belediye’ye konuk 
olacak.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 BURSASPOR 14 12 2 1144 1015 129 26 26
2 KARESİ SPOR 14 12 2 1385 1211 174 26 26
3 OGM ORMAN GENÇLİK 14 11 3 1128 1013 115 25 25
4 AKHİSAR BELEDİYE 14 9 5 1131 1049 82 23 23
5 SELÇUKLU BELEDİYESİ 14 9 5 1105 1092 13 23 23
6 DÜZCE BELEDİYE 14 9 5 1090 1058 32 23 23
7 SİGORTAM.NET 14 8 6 1182 1176 6 22 22
8 MANİSA B.Ş.B. 14 7 7 1099 1056 43 21 21
9 PETKİM SPOR KULÜBÜ 14 7 7 1118 1091 27 21 21
10 ARTVİN BELEDİYE 14 6 8 1161 1211 -50 20 20
11 YENİ MAMAK SPOR 14 6 8 1104 1061 43 20 20
12 FİNAL SPOR 14 4 10 1098 1182 -84 18 18
13 YALOVA BELEDİYE 14 4 10 1125 1202 -77 18 18
14 ANKARA D.S.İ 14 3 11 996 1121 -125 17 17
15 BANDIRMA KIRMIZI 14 3 11 1084 1195 -111 17 17
16 EDİRNESPOR 14 2 12 1048 1265 -217 16 16

Anadolu Selçukspor 
Avcı gözetiminde çalıştı
20 Ocak 2019 Pazar günü deplasmanda Tuzlaspor ile 

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ikinci yarının ilk maçına çıka-
cak olan Konya Anadolu Selçukspor hazırlıklarını yaptı-
ğı antrenman ile sürdürdü. Karatay Belediyesi Tatlıcak 
Tesisleri’nde öğleden sonra gerçekleştirilen antrenman 
koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Teknik direktör 
Alper Avcı ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen 
antrenman saha içine kurulaş istasyonlarda kuvvet ve 
koordinasyon çalışması ile devam ederken bu bölümde 
kaleciler takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü Alpaslan 
Uysal gözetimine çalıştı. Antrenmanın ana bölümünde 
futbolcular yarım sahada kurulan dört kalede taktik bir 
çalışma gerçekleştirdi. Tedavi süreçleri devam eden Ah-
met Önay ve Ekrem Kayılıbal salonda yapılan ağırlık ve 
kuvvet çalışmalarının ardından koşu yaparak antrenmanı 
tamamladı. n SPOR SERVİSİ

Hokey milli takımı 
Avrupa’da 5. oldu

21 Yaş Altı Erkek Hokey Milli Takımı, Avusturya’da 
düzenlenen Avrupa Salon Hokey Şampiyonası’nda be-
şincilik elde etti. Federasyondan yapılan açıklamaya 
göre Türkiye, başkent Viyana’daki şampiyonanın grup 
maçlarında Rusya’yı 2-1 yenerken, İtalya ve Polonya’ya 
ise 3-2’lik skorlarla yenildi. Bu sonuçların ardından play-
out grubuna kalan Türkiye, Belarus ve Hırvatistan’ın 
rakibi oldu. Ay-yıldızlılar, play-out grubunda Belarus’a 
4-3, Hırvatistan’a da 9-3 üstünlük sağlayarak organizas-
yonu beşinci sırada tamamladı. n AA

Milliler ilk 2’de!
Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Kadın Milli Takımı olarak çok büyük 
başarılar elde ettiklerini belirterek, “Dünyada genellikle sıralamada ilk 2’de oluyoruz. 

Allah’a şükürler olsun, Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde birinci olduk.” dedi

Ali Şahin, yaptığı açıklamada, Türki-
ye’yi uluslararası şampiyonalarda en iyi 
şekilde temsil edebilecek yetenek ve kapa-
sitede sporculara sahip olduklarını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları’na odaklan-
dıklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti: 
“2018, sporcularamızın puanlarını pekiş-
tirmeleri için en önemli yıllardan biriydi. 
Avrupa Şampiyonası’nda özellikle kız spor-
cularımız puanlarını daha da iyileştirdi. 
Daha sonra Grand Prix yarışmalarında da 
oyuncularımız ferdi olarak mücadele etti 
ve hemen hepsi dünyada ilk 5’e girdi. Yani 
49, 57, 67 ve artı 67 kilodaki sporcularımız 
dünyada ilk 5’e girdi. Bu bizim için büyük 
başarı. 2018 yılı hem Avrupa Şampiyona-
sı hem de Akdeniz Oyunları ve Grand Prix 
olarak çok başarılı geçti. Şimdi 2019’a 
start veriyoruz. Bu yıl da öncelikle orta öl-
çekli şampiyonalarda sporcularımızın 40 
puan almalarını hedefliyoruz. Daha sonra 
ise olimpiyatlar için en değerli puanı veren 
Dünya Şampiyonası’ndan da 120 puan ala-
rak olimpiyatlara giden yolda sporcularımı-
zın eksiklerini tamamlamak istiyoruz.”

Şahin, 2018 Dünya Şampiyonası’nın 
çok başarılı geçtiğini, 2 altın madalya 

aldıklarını dile getirerek, “Üçüncü altın 
madalyayı ise kıl payı kaçırdık. Bir kızımız 
gümüş madalya aldı. O da altın madalya 
alsaydı kadınlar kategorisinde takım ha-
linde dünya şampiyonu olacaktık. İnşallah 
bunu önümüzdeki dönemde gerçekleştir-
meye çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

“2019 ÖNEMLİ BİR YIL”
2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılımı 

garantilemek istediklerini vurgulayan Ali 
Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadınlar-
da milli takım olarak çok büyük başarılar 
elde ediyoruz. Dünyada genellikle sırala-
mada ilk 2’de oluyoruz. Allah’a şükürler 

olsun, Avrupa Şampiyonası’nda takım 
halinde birinci olduk. 2018 yılı, 2017’yi 
tamamlayıcı bir yıl oldu. 2017’deki başarı 
tesadüf değildi ve devamını 2018’de de 
sağladık. Şimdi 2019’da, olimpiyatlara gi-
derken ilk 5’te olan sporcularımızın katego-
rilerini yükseltmek istiyoruz. 2019 önemli 
bir yıl. Sporcularımızın bu yıl da düşüş ya-
şamaması gerekiyor.”

“2018 YILINI ÇOK İYİ GEÇİRDİK”
Kadınlarda 4 sporcunun puan bazında 

olimpiyatlara girme aşamasında olduğu-
na dikkati çeken Milli Takımlar Teknik Di-
rektörü Ali Şahin, şunları kaydetti: “İki de 
erkek sporcumuzu ya önümüzdeki puanla-
ma maçlarından ya da kıta elemelerinden 
olimpiyatlara götürme ihtimalimiz yüksek. 
Erkek sporcularımızdan da en büyük ümit 
veren Emre Kutalmış Ateşli. Sporcumuz 
çeşitli yarışmalarda büyük başarılara imza 
attı. Yani hem erkek hem de kadınlarda 
2018 yılını çok iyi geçirdik. 2019 yılında 
da hummalı bir çalışma bizi bekliyor. Hem 
turnuvalar olsun hem de Dünya Şampiyo-
nası olsun, inşallah o aşamaları iyi geçir-
meye çalışacağız.” dedi. 
n AA

Zahir Renklibay: İkinci yarıya umutla başlamak istiyoruz
TFF 2 Lig temsilcimiz Konya Ana-

dolu Selçukspor’da Kulüp Başkanı Zahir 
Renklibay açıklamalarda bulundu. Hafta 
sonunda Tuzlaspor ile deplasmanda ikin-
ci yarının ilk maçını oynayacak olan yeşil 
beyazlı takımın iyi bir kamp dönemi ge-
çirdiğini kaydeden Kulüp Başkanı Zahir 
Renklibay, “İnşallah iyi geçen bu kampın 
neticesinde ikinci yarıda iyi sonuçlar ala-
rak puan sıralamasında daha yukarılara 
doğru tırmanışa geçeriz. Sezonun ikinci 
yarısında taraftarlarımıza hem güzel 
futbol izlettirmek hem de iyi sonuçlar 
armağan etmenin yanında A takımız olan 
Atiker Konyaspor’a oyuncu hazırlamak 
için gayret göstereceğiz” dedi.

ÖNCELİKLİ HEDEF KONYASPOR
Yavru Kartal’da Başkan Zahir Renk-

libay yaptığı açıklamada Konyaspor’a 
yararlı olmak istediklerini ifade ederek, 
“Ligin ikinci yarısına umutla başlamak 
istiyoruz. Devre arasında çok iyi bir 
kamp dönemi geçirdik. İnşallah iyi ge-
çen bu kampın neticesinde ikinci yarıda 
iyi sonuçlar alarak puan sıralamasında 
daha yukarılara doğru tırmanışa geçeriz. 
Öte yandan devre arasında takımımı-
za bazı noktalarda takviyelerimiz oldu. 
İnşallah aramıza yeni katılan bu arka-

daşlarda kısa sürede uyum sağladılar 
ve onların da olumlu katkılar vereceğine 
hiç şüphemiz yok. İstediğimiz neticeyi 
alabilme yolunda onların da vereceği 
katkılar bizim için önemli olacak. Pilot 
takım olarak bizim hedefimiz öncelikli 
olarak Konyaspor’a yararlı olabilecek 
futbolcuları yetiştirmek onları liglere 
hazırlamak. Bu doğrultuda saha sonuç-
larının da önemli olduğunu biliyoruz. 
Sezonun ikinci yarısında taraftarlarımıza 
hem güzel futbol izlettirmek, hem de iyi 
sonuçlar armağan etmenin yanında A 
takımız olan Atiker Konyaspor’a oyuncu 
hazırlamak için gayret göstereceğiz. 
Bu konuda bizler yönetim kurulu olarak 
elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. 
Teknik ekibimiz ve futbolcularımız ala-
cakları saha sonuçları ile hem bizleri 
hem de camiamızı olumlu yönde motive 
ederek, hedefimize doğru emin adım-
larla ilerleyeceklerdir. Deplasmanda 
lider Tuzlaspor ile oynayacağımız kar-
şılaşma ile ikinci yarıya başlayacağız. 
İlerleyen haftalara daha güvenle baka-
bilmek adına bu karşılaşmadan iyi bir 
sonuç alarak ikinci yarıya iyi bir başlan-
gıç yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.  
n SPOR SERVİSİ

Ali Şahin



TFF 2. Lig’de mücadele eden pilot takım Konya Anadolu 
Selçukspor’da Kulüp Başkanı Zahir Renklibay, açıklamalarda 

bulundu. Ligin ikinci devresinde çıkışa geçmek istediklerini belirten 
Renklibay, önceliklerinin Konyaspor’a katkı sağlayacak oyuncular 

yetiştirmek olduğunu ifade etti.  n HABERİ SPOR 2’DE

Zahir Renklibay: 
Önceliğimiz Konyaspor

Okullarda yıldız tekvandocular sahne aldı
2018-2019 öğretim yılı Okul Sporları faaliyet 

takviminde yer alan Okullararası Yıldızlar Tekvan-
do İl Birinciliği Müsabakaları yapıldı.

Bağlarbaşı Spor Salonunda yapılan müsa-
bakalar sonucunda Erkeklerde 33 kilo 1.Murtaza 
Yiğit Aslan, 2.Muhammet İnal, 3.Salih Taymaz, 
3.Talha Bıyık, 37 kilo 1.Kazım Özdoğan, 2.Celal 
Talha, 3.Mustafa Mamak, 3.Onur Sert, 41 kilo 
1.Emin Efe Göz, 2.Fahrettin Sarı, 3.Halil Gürbo-
ğa, 3.Ahmet Can Doğan, 45 kilo 1.Selim Turhan, 
2.Abdurrahman Varal, 3.Furkan Durmaz, 3.Ömer 
Faruk Enginer, 49 kilo 1.Samet Başpınar, 2.Meh-
met Türksoy, 3.Bekir Saban, 3.Ömer Koçak, 53 
kilo 1.Emirhan Kulaç, 2.Ali Yasin Babalık, 57 
kilo 1.Nazmi Koçak, 2.Osman Gezer, 3.Talha 
Çetin, 3.Ahmet Yaşar, 61 kilo 1.Berke Karagöz, 
2.Mehmet Eren Yıldırım, 3.Emircan Akbaşlı, +65 

kilo 1.Musab Aydın, 2.Mustafa Akıncı, 3.Mustafa 
Yakut, 

Kızlarda 33 kilo 1.Cennet Hançerli, 2.Ümmü 
Gülsüm Görgün, 3.Büşra Çay, 3.Sudenaz Arslan, 
37 kilo 1.Mervenur Dündar, 2.Gülay Akyüz, 3.Ha-
lime Gergin, 41 kilo 1.Elif Kaya, 2.Rukiye Acar, 44 
kilo 1.Hira Nur Danış, 2.Emine Nur Yılmaz, 3.Ece-
naz Çetiner, 3.Nisanur Çetin, 47 kilo 1.Melike Elif 
Akdeniz, 2.Ayten Karakaya, 3.Sudenaz Bozdemir, 
3.Ayşe Selçuk, 51 kilo 1.Ravza Nur Beysu, 2.Ser-
ra Can, 3.Hatice Çetin, 3.Halime Akkaya, 55 kilo 
1.Rukiye Korkmaz, 2.Esma Çetin, 3.Elif Akdeniz, 
3.Sennur Danış, 59 kilo 1.Saliha Başkaya, 2.Hav-
va Sürmeli, 3.Aleyna Yaşar, 3.Binnur Zerengil, 
+59 kilo 1.Gamze Öztürk, 2.Sudenaz Borlu, 3.Azra 
Sezgin, 3.Rabia Sayar oldu.
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Sutopunda gelişim semineri Selçuklu’da yapıldı
Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 

‘Sutopu Antrenör ve Sporcu Gelişim Semineri’ Selçuklu Be-
lediyesi Beyhekim Yüzme havuzunda gerçekleşti. Türkiye 
Sutopu Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ‘Sutopu 
Antrenör ve Sporcu Gelişim Semineri’ Selçuklu Belediyesi 
Beyhekim Yüzme havuzunda gerçekleşti. Seminere Sutopu 
Federasyonu As Başkanı Prof. Dr. Reha Alpar ve Sutopu 
Erkek Milli Takımlar Başantrenörü Sinan Turunç ve Sutopu 
il temsilcisi ve Selçuklu Belediyespor Kulübü Sutopu ve 
Yüzme Takımı Sorumlusu Hasan Seren katıldı. Seminerde 
Sutopu antrenörlerine öncelikle dijital ortamda hazırlanan 
eğitimler, ardından yüzme havuzunda gerçekleştirilen uy-
gulamalı eğitim verildi. Selçuklu Belediyespor Kulübü Su-
topu takımı sporcularının da hazır bulunduğu eğitimde spor-
cuların ve antrenörlerin gelişimine yönelik eğitimler verildi.

ALPAR: KONYA SUTOPU ŞEHRİ OLABİLİR
Seminerde konuşan Sutopu Federasyonu As Başkanı 

Prof. Dr. Reha Alpar, “Konya’nın çok büyük bir potansiyeli 
olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir şehir ve önemli bir 
nüfusa sahip. Ben her zaman söylüyorum ‘Konya neden bir 

sutopu şehri olmasın’ diye. Bunun için her türlü donanıma 
sahip bir şehir. Selçuklu Belediyesi özellikle yüzme ve suto-
pu branşlarına çok büyük bir destek veriyor. Selçuklu Bele-
diyespor Tesis ve sporcu altyapısıyla örnek bir kulüp haline 
geldi. Sutopu takımının başında da değerli bir antrenörleri 
var” ifadelerini kullandı.

TURUNÇ: ANTRENÖRLERİMİZE 
VE SPORCULARIMIZA YARDIMCI 

OLMAK İSTİYORUZ
Seminerle ilgili konuşan Sutopu Erkek Milli Takımlar 

Başantrenörü Sinan Turunç ise eğitimin 3 gün boyunca sü-
receğini belirtti. Turunç, “Belirlediğimiz 8 ilde ‘Sutopu Ant-
renör ve Sporcu Gelişim Semineri’ adıyla antrenör ve spor-
cu arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ayda iki şehirde bu 
eğitimleri yapmayı hedefliyoruz. Şehirlerimizdeki  Sutopu 
takımlarıyla bir araya gelerek sporcu ve antrenör arkadaşla-
rımızın gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bizlere bu 
konuda tesis ve sporcu anlamında katkı sağlayan Selçuklu 
Belediyesi’ne de teşekkür ederiz” dedi. 
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RPS
Konyaspor son 

rötuşları yapıyor
Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında Erzurumspor’a konuk olacak olan Atiker Konyaspor’da, bu maçın 

hazırlıkları devam ediyor. Antalya kampının ardından Konya’ya gelmeyen ve orada çalışmalarını sürdüren 
yeşil beyazlı takımda Teknik Direktör Aykut Kocaman, oyuncularına rakibin zaaflarını ezberletiyor

Atiker Konyaspor, 18.hafta maçında 
Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Bu 
mücadelenin daha önce 20 Ocak Pazar 
günü oynanacağı açıklanmıştı. Türkiye Fut-
bol Federasyonu’ndan yapılan bilgilendir-
mede maçında Cumartesi gününe alındığı-
nı belirtildi. Anadolu Kartalı, Erzurumspor 
ile oynayacağı bu müsabaka için Cuma 
günü kamp yaptığı Antalya’dan ayrılacak 
ve Erzurum’a giderek kampa girecek. Tem-
silcimiz, bu mücadelenin hazırlıklarında 
son aşamaya geldi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Erzurumspor ile 19 Ocak Cumartesi 

günü deplasmanda oynayacağı maçın ha-
zırlıklarına Antalya’da devam eden Atiker 
Konyaspor dün güne sabah yaptığı antren-
manla başladı. Teknik Direktör Aykut Koca-
man ve yardımcı antrenörler yönetiminde 
yapılan antrenmana takımdan ayrı çalışan 
Selim Ay, tedavisine devam edilen Paolo 
Hurtado katılmazken, Uğur Demirok takım-
dan ayrı olarak Atletik Performans Antrenö-
rü Alper Aşçı yönetiminde çalıştı. Koşu ve 
ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 
pas ve top kapma çalışması ile devam etti. 
Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

ALTYAPIYA TEKNOLOJİK TAKVİYE
Devre arası hazırlık kampını Antalya’da 

gerçekleştiren Konyaspor U21 Takımı’nda 
sporcuların takibi üst düzey teknolojiye 
sahip cihazlarla sağlanıyor. Sistem ant-
renmanlarda ve çalışmalarda takip edilen 
sporcularla ilgili gerçek zamanlı ve zengin 
veri toplama özelliği ile teknik taktik çeşit-
lilik sağlamak için profesyonel bir kontrol 
mekanizmasını akademi antrenörlerinin 
değerlendirmesine sunuyor. Baz istasyonu 
ve anten gerekmeden çalışan, kameralar 
kurularak, bilgisayar ile İpad üzerinden 
takip imkânı sağlayan ve bu şekilde veri 
toplayan sistem akademide ilk defa kulla-
nılmaya başlandı.

Mesafe, hız, nabız, adım dengesi gibi 
fiziksel aktivite ölçüm ve analiz sistemi 
Türkiye genelinde ilk olarak akademiler 
arasında Atiker Konyaspor’un Futbol Geli-

şim Akademisi’nde kullanılmaya başlandı. 
U21 takımı Antalya kampında Yo-Yo, maxi-
mal kuvvet ve sürat testlerinden geçti. Test 
sonuçları ve analizlere göre oyuncular için 
yeni antrenman programları planlandı.

ÖZDİLEK: KONYASPOR MAÇINI 
KAZANMAK İSTİYORUZ

Atiker Konyaspor’un Cumartesi günü 
karşılaşacağı Erzurumspor’da Teknik Di-
rektör Mehmet Özdilek açıklamalarda bu-
lundu. Özdilek, iç sahadaki tüm maçları 
kazanmak istediklerini ifade ederek, Atiker 
Konyaspor maçı ve transfer dönemini de-
ğerlendirdi. Atiker Konyaspor maçını kaza-
narak lige moralli başlamak istediklerini 
belirten Özdilek, “İkinci yarının zorluğunu 
biliyorum, taraftarın beklentisini biliyorum. 
Şunu ifade edeyim, bu takım mücadele-
nin içinde olacak, her kaçı kazanmak için 
sahaya çıkacak. Mücadelede en büyük 
destekçimiz seyircimiz olacak. İlk yarıda 
takıma gösterdikleri desteği üstüne koya-
rak aynı şekilde bekliyoruz. Maç cumar-
tesi günü saat 13.30’da. Onların sahayı 
doldurmasını desteklemesini bekliyoruz. 
Artık geri sayım başladı, artık içeride bütün 
maçları kazanma odaklı oynayacağız” diye 
konuştu. 
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 17 10 5 2 22 8 14 35
2.TRABZONSPOR 17 8 5 4 32 22 10 29
3.EY MALATYASPOR 17 8 5 4 26 16 10 29
4.KASIMPAŞA 17 9 2 6 37 28 9 29
5.GALATASARAY 17 8 5 4 30 21 9 29
6.ANTALYASPOR 17 8 3 6 19 21 -2 27
7.BEŞİKTAŞ 17 7 5 5 28 23 5 26
8.ATİKER KONYASPOR 17 6 7 4 23 20 3 25
9.DG SİVASSPOR 17 6 6 5 24 23 1 24
10.GÖZTEPE 17 7 1 9 18 19 -1 22
11.BURSASPOR 17 4 9 4 17 17 0 21
12.ANKARAGÜCÜ 17 6 2 9 17 26 -9 20
13.KAYSERİSPOR 17 5 4 8 15 25 -10 19
14.A. ALANYASPOR 17 5 3 9 13 22 -9 18
15.AKHİSARSPOR 17 4 5 8 19 26 -7 17
16.ERZURUMSPOR 17 3 7 7 16 22 -6 16
17.FENERBAHÇE 17 3 7 7 16 24 -8 16
18.Ç. RİZESPOR 17 1 9 7 19 28 -9 12

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

ANALİG’de Konya
temsilcileri belli oldu

Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 
Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında 2018-2019 
sezonu Analig Karate Müsabakalarında Konya’yı temsil 
edecek sporcular belli oldu. Selçuklu Gençlik Merkezi’n-
de yapılan müsabakalar sonucunda Konya Takımı şu şe-
kilde oluştu; Erkek Takımı: Kata Muhammed Kuş, 32 kilo 
Ramazan Baki Ercan, 36 kilo Abdullah Zambakçı, 40 kilo 
Yusuf Çevik, 44 kilo Arda Ekinci, 48 kilo Ramazan Mert 
Güneytepe, 52 kilo Gökdeniz Özdemir, 56 kilo Mustafa 
Akbaş, 60 kilo Batuhan Saraç, +60 kilo Samet Şibil. Kız 
Takımı: 34 kilo Hiranur Karaman, 42 kilo Nisanur Apalak, 
46 kilo Yaren Güngör, 50 kilo Edanur Aslan, 54 kilo Sude 
Naz Mustul, +54 kilo Seda Nur Eker. n SPOR SERVİSİ

Kasımpaşa’da bir 
transfer daha

Kasımpaşa, Udinese’de forma giyen İtalyan kale-
ci Simone Scuffet’i sezon sonuna kadar kiralık olarak 
transfer etti. Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarına trans-
ferlerle devam ediyor. Lacivert-beyazlı ekip, İtalya Se-
rie A ekiplerinden Udinese’de forma giyen 22 yaşındaki 
eldiven Simone Scuffet’i sezon sonuna kadar renklerine 
bağladığını duyurdu. Kasımpaşa resmi internet sitesin-
den yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer 
verildi: “İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 22 
yaşındaki İtalyan kalecisi Simone Scuffet, Kemerburgaz 
Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcımız Emir Sa-
raç’ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon 
sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan 
sözleşmeye imza attı.”  n İHA
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