
Ortak paydamız ülkemizin bekası Silah sanayi katma değer sağlıyor
Konya ve ülke gündemini 
değerlendiren AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, “CHP ve HDP’nin 
söylemlerine bakıldığında 
daha yapılmamış seçimin 
sonuçlarına şimdiden 
itiraz hazırlığı içinde 
oldukları görülüyor” 
dedi. Cumhur İttifakı’yla 
seçime girileceğini 
hatırlatan Sorgun, bu 
ittifakın ortak paydasının 
milli beka olduğunu 
vurguladı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının, Savunma 
Teknolojileri Mühendislik ve 
Ticaret AŞ (STM) ile yürüttüğü 
Silah Sanayisinde Katma 
Değerin Artırılması Projesi 
kapsamında üreticilere 
yönelik eğitim programı 
düzenlendi. KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanı 
İhsan Bostancı, “Eğitimlere 
katılım, bölgemizin milli 
savunma alanındaki geleceği 
açısından çok önemli” dedi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Ereğli’den sağlığa büyük destek
Ereğli Belediyesi vatandaşlara nüfuz 
eden konularda faaliyet yürüten 
kurum ve kuruluşlara destek olmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda sağlık 
hizmetlerine katkı amacıyla Oğuz 
Ata Sosyal Tesisleri’ndeki bir 
lojmanı 112 Acil Servisi yapılması 
için İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis 
etti. Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, “Ereğli Belediyesi olarak 
bu yönde katkı sunmaktan dolayı 
çok mutluyuz” dedi. n SAYFA 2’DE

14 80 kişinin alınacağı 
işe 1560 başvuru 05 Buzlanma ve sis 

uyarısı yapıldı 17 Restoran kavgasının
sanıkları yargılanıyor

Kur’an-ı Kerim 
okuyarak yarıştılar

Karapınar Gençlik Merkezi, 
İlçe Müftülüğü ve Karapınar 
İmam Hatipliler Derneği 
(KİHA-DER) iş birliğiyle ilçede 
“Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma 
Yarışması” düzenlendi. Yarış-
macılar ses, okuyuş, makam ve 
tecvit kurallarına göre değer-
lendirildi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Pelikana bir 
gece evinde baktı

Tatlıcı yangından 
tatlılarını kaçırdı!

Konya’da şehirlerarası kara 
yolunda seyir halindeyken 
gördüğü yaralı pelikanı aracına 
alan hayvansever, evinde bir 
gece balıkla beslediği pelikanı 
daha sonra Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
ekiplerine teslim etti. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Ereğli’de bir iş merkezinde 
çıkan yangında yaklaşık 10 iş 
yeri kullanılamaz hale gelir-
ken, yangına müdahale eden 
itfaiye ekipleri de dumandan 
etkilendi. Yangın sırasında bir 
tatlıcının ise yangından tatlıları 
kurtarması dikkat çekti. 
n HABERİ SAYFA 6’DA
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EMEKLİLER 
EMİN ELLERDE 

Karatay Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Yetkilileri 
düzenli olarak Emekli Konaklarında sağlık kontrolleri 
gerçekleştiriyor. Her gün farklı bir Emekli Konağında 
sağlık kontrolleri gerçekleştiren doktor ve hemşireler 
ilerleyen yaşlarda görülebilecek hastalıklarla ilgili 

teşhis ve yönlendirme yapıyor. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

ARTIK ALADAĞ’DA 
KAYAK YAPILIYOR 

Derbent ilçesine bağlı 2 bin 385 metre rakımlı 
Aladağ’da haftasonu kayak şenliği yapıldı. Derbent 

Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Bir zamanlar 
bozkırda kayak merkezi mi olur? denilmişti. Yakında 

tesislerin ihalesi yapılacak” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

MUSTAFA TAMER 
YENİDEN BAŞKAN 

DİSK- Genel-İş Sendikası Konya Şubesinin 
gerçekleştirdiği 4. Olağan Genel Kurulda yapılan 

oylamada Mustafa Tamer, yeniden Genel-İş 
Sendikası Konya Şube Başkanlığına seçildi. 

n HABERİ SAYFA 7’DE

SİGARA İÇEN İMAMA 
HAC GÖREVİ YOK! 

Diyanet İşleri Başkanlığı, sigara içen personeline 
yönelik olarak Türkiye genelinde bir genelge 

gönderdi. Yayınlanan genelge ile sigara 
içen personele bu yıldan itibaren hac görevi 

verilmeyeceğini belirtti.  
n HABERİ SAYFA 12’DE

Çevreyi kirletmeyin! 
31 Mart Pazar günü Türkiye sandığa gidiyor. Bu kapsamda seçim hazırlıkları hızlandı. Süreçte 

uyulması gereken kurallar netleşirken, il seçim kurulunca çevreci seçim çağrısı yapıldı
243 KİŞİ SEYYAR 

SANDIĞA BAŞVURDU
Bu kapsamda Konya’da da 31 Mart 
seçimleri için İl Seçim Kurulu ve 
İlçe Seçim Kurulu çalışmalarını 
hızlandırıldı. Konya’daki 31 ilçede 
yaklaşık 4 bin 700 sandık kurulacak.  
Konya’nın 31 ilçesinde kayıtlı seç-
men sayısı ise toplam 1 milyon 505 
bin. Seyyar Sandık Uygulamasına 
ise Selçukludan 65 kişi, Meram’da 
118 kişi, Karatay’da ise 60 kişi olmak 
üzere toplamda 243 kişi başvurarak 
bu hizmetten faydalanacak.

MUHTAR ADAYLARINA 
ÇEVRECİ UYARI

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek 
olan Mahalli İdareler Seçimlerinde  
oturdukları mahallerde muhtar adayı 
olan adaylara uyarılarda bulunan İl 
Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Kiraz, 
“Muhtar adayları cadde, iş yerlerine, 
balkonlara, billboardlara, apartman-
lara, araçlara, aydınlatma direklerine 
vb. halkın görebileceği yerlere ken-
dilerini tanıtacak pankart  asılması  ya-
sak. Muhtar adaylarının sadece el ilanı 
dağıtabilecekler” dedi. n SAYFA 11’DE Ahmet Kiraz

Kur’an
sevdalısıydı

HAYIRLA YAD EDİLECEK
Yol arkadaşları, geçtiğimiz gün Hakk’a yürüyen dava adamı, gönül ve 
hayır insanı merhum Sahip Eke’yi anlattı. Çalışkan, dürüst, titiz, hayır 
işlerini seven, Kur’an öğretimine önem veren bir insan olarak merhum 
Eke’nin her zaman hayırla yad edileceğini anlatan dava arkadaşları, 
merhum Eke’nin mücahit, Kur’an sevdalısı biri olduğuna dikkat çektiler.
HERKESLE HELALLEŞTİ! 
Merhum Eke, umre için hazırlık yapıyordu fakat ömrü vefa etmedi. 
Merhum Eke’nin vefat ettiği günden 2 sonra umreye gideceğini belirten 
yol arkadaşları, Eke’yi hiç böyle görmediklerini, sanki öleceğini 
hissedercesine herkesle helalleştiği ve vedalaştığını hatta Kur’an Kursu 
işleriyle ilgili yöneticilerine bilgiler verdiğini anlattılar.  n SAYFA 13’TE
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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 değerlendirmelerde 
bulunan Özgüven, “Kadınlarımızın 
el emeği göz nuru ürettikleri birbi-
rinden güzel eserleri görmek bizleri 
çok mutlu etti. Emeği geçen yöne-
ticilerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik 
ediyorum. Kadınlarımızın üretime 
katılmalarına, aile ve ülke ekonomi-
sine katkıda bulunmalarına Belediye 
olarak her zaman destek veriyoruz. 
Kadınlarımızın elinin değdiği ve ina-
narak yaptıkları her şey değer kaza-
nır. Bu anlamda onlara destek olmalı 
ve her zaman yanlarında olmalıyız. 

Göreve geldiğimiz ilk günden beri 
bu yönde birçok hizmet ve proje 
geliştirdik. İlk iş olarak Kadın Giri-
şimciler Derneğimizin kurulmasında 
öncü olduk ve faaliyetlerinde destek 
olduk. Ayrıca imkanları ölçüsünde 
üretim yapanlara Belediyemizce kat-
kılarda bulunmaya gayret gösterdik. 
Bundan sonraki süreçte de özellikle 
üretici kadınlarımıza destek olmaya 
devam edeceğiz. Onların aile ve ül-
kemizin ekonomisine katkı sunmala-
rı için projelerle destek vereceğiz. Bu 
duygu ve düşüncelerle ASEM’in dö-
nem sergisinin hayırlı olmasını diler, 
başta Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey 
olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Özgüven’den
öğrencilere önemli mesaj

Belediye ekipleri karla
etkin mücadele verdi

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, 2018-2019 eğitim-öğre-
tim yılı 1. döneminin sona ermesi 
nedeniyle öğretmenler, öğrenciler 
ve velilere yönelik bir mesaj ya-
yımladı. Başkan Özgüven mesa-
jında, “Özveriyle sürdürülen bir 
eğitim-öğretim yılının ilk yarısının 
sonuna geldik. Başarıya ulaşma-
da en önemli aşama kendine gü-
vendir. Kendine güvenen, planlı 
ve programlı bir şekilde çalışma 
prensibine sahip, sorumluluk du-
yan çocuklarımız, gençlerimiz için 
başarı mutlak bir sondur. Onların 
bu özgüveni kazanabilmelerinde 
etkin rol oynayarak geleceğe ha-
zırlanmalarında velilerimize ve 
öğretmenlerimizin de katkıları çok 
önemlidir. Belediye olarak eğitime 
önemli destekler ve yatırımlarda 

bulunduk. Öğrencilerimize, öğret-
menlerimize ve velilerimiz destek 
olmayı kendimiz şiar edinerek 
hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. 
Okullarımızın ihtiyaçlarını karşıla-
maya çalışarak onların kaliteli eği-
tim almalarını sağlamaya gayret 
gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgüven, “Yarıyıl tatili hem 
dinlenme, eğlenme zamanı olmak 
ile birlikte hem de derslerimizdeki 
eksikliklerimizi tamamlamak için 
iyi de bir fırsattır. Öğrencilerimi-
zin bu ara tatili iyi değerlendirerek 
ikinci yarıyılda eksiklerini kapa-
tıp daha da başarılı olacaklarına 
inancımız tamdır. Bu duygu ve 
düşüncelerle tüm öğrencilerimize, 
öğretmenlerimize ve velilerimize 
sağlıklı, huzur içinde geçirecekleri 
bir tatil diliyorum” dedi.

Ereğli Belediyesi ekipleri geç-
tiğimiz hafta gece geç saatlerde 
başlayan şiddetli kar yağışının 
ardından kar çalışmalarına ara 
vermeden devam etti. Yapılan 
küreme ve tuzlama çalışmaları ile 
olumsuz etkiler en aza indirilmeye 
çalışıldı. Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven de çalışmaları yakından 
takip etti.

Çalışmalar hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan Başkan Öz-
güven, “Kar bereketi şehrimizde 
etkisini göstermeye devam edi-
yor. Yoğun kar yağışının olumsuz 
etkilerini ortadan kaldırmak için 
ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. Bu noktada vatandaş-
larımızdan tedbirli olmalarını rica 
ediyoruz. Ereğli Belediyesi olarak 
ana arterlerde trafiğin aksamama-

sı için yoğun bir uğraş veriyoruz. 
Kar kürüme ve tuzlama çalışma-
larımızla hemşehrilerimizin gü-
venli bir şekilde ulaşımlarını sağ-
lamaları için gece geç saatlerden 
bu yana ekiplerimiz sahadalar. Bu 
anlamda özverili bir şekilde gece 
gündüz demeden çalışmalarına 
devam eden personellerimize te-
şekkür ediyorum. Çalışmalarımıza 
ara vermeksizin devam edeceğiz. 
Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru 
ve mutluluğu bizim hizmet önce-
liğimizdir. Göreve geldiğimiz ilk 
günden beri olduğu gibi hizmet 
noktasında mesai mefhumu gö-
zetmeksizin gayretle, sevgiyle, 
samimiyetle yürüttüğümüz çalış-
malarımıza bundan sonraki süreç-
te de devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, sağlık hizmetlerine katkı amacıyla Oğuz Ata Sosyal Tesis-
leri’ndeki bir lojmanı 112 Acil Servisi yapılması için İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis ettiklerin belirtti

Ereğli Belediyesi’nden
sağlığa büyük destek

Ereğli Belediyesi vatandaşla-
ra nüfuz eden konularda faaliyet 
yürüten kurum ve kuruluşlara 
destek olmaya devam ediyor. Bu 
kapsamda sağlık hizmetlerine katkı 
amacıyla Oğuz Ata Sosyal Tesisle-
ri’ndeki bir lojmanı 112 Acil Servisi 
yapılması için İlçe Sağlık Müdürlü-
ğü’ne tahsis etti.

Protokol imza töreninde açık-
lamalarda bulunan Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven: “Belediye 
olarak sağlık hizmetlerine destek 
için Oğuz Ata Tesislerimiz içerinde 
bulunan bir lojmanımızın 112 Acil 
Servis olarak kullanılmak üzere İlçe 
Sağlık Müdürlüğümüze tahsisini 
gerçekleştirdik. Sağlık bizler için 

önem arz eden hayatımız için ön-
celik olan bir konudur. Bu açıdan 
şehrimizde yeni kurulan Devlet 
Hastanemiz başta olmak üzere İlçe 
Sağlık Müdürlüğümüz, doktorları-
mız, tüm sağlık çalışanlarımız elle-
rinden geldikçe çaba sarf ediyorlar. 
Bu noktada Acil Servis istasyonları-
nın çoğalması ve vatandaşlarımızın 
en kısa zamanda buralara ulaşa-
bilmeleri büyük önem arz ediyor. 
Ereğli Belediyesi olarak bu yönde 
katkı sunmaktan dolayı çok mutlu-
yuz. 112 Acil Servis için tahsis et-
tiğimiz yerin hayırlı olmasını diler, 
az ihtiyaç olmasını temenni ederek 
güzel hizmetler yapmasını Cenab-ı 
Allah(cc)’tan niyaz ediyorum” ifa-

delerini kullandı.
Özgüven, “Sağlık Müdürlü-

ğümüzle ilerleyen zamanlarda bir 
protokole daha imza atacağız. Bar-
baros Mahallemizde 3 tane dokto-
rumuzun hizmet vereceği bir Aile 
Sağlık Ocağı yapımını Belediyemiz-
ce üstlendik ve en kısa zamanda bu-
nun protokolünü de yapacağız. Bir 
diğer konu ise Ereğli’mize bir Özel 
Hastane kazandırılması noktasında 
malumunuz üzere girişimlerde bu-
lunmuştuk. Bu konuyla ilgili Sağlık 
Bakanlığımızda proje onayı bekle-
niyor, diğer prosedürler tamamlan-
dı. Bu tesisin ruhsatıyla ilgili Bakan 
Yardımcımızın başkanlığında bir 
kurulun toplanması gerekiyor, o 

kurul da bu hafta veya önümüzdeki 
hafta içinde toplanacak. O toplantı-
da şehrimize yapılacak 100 yataklı 
özel hastane için karar verilecek. 
Hemen ardından Allah(cc)’in izniy-
le inşaat başlayacak ve bir buçuk yıl 
içerisinde faaliyete geçecek. Tüm 
bunların yanında 112 Acil Servisi 
bünyemize bir de tam donanımlı 
Ambulans kazandırmak için Bele-
diyemiz öncülüğünde de bir çalış-
ma başlatacağız. Belediye olarak 
vatandaşlarımızın ortak olarak 
istifade ettiği tüm kurum ve kuru-
luşlara elimizden geldiğince destek 
oluyoruz, bundan sonraki süreçte 
de destek olmaya devam edeceğiz” 
dedi.

Aile ve ülke ekonomisine kadın katkısı

Her daim vatandaşlarla istişare 
halinde olan Başkan Özgüven sembo-
lik olarak Salı günleri de onları maka-
mında dinliyor ve talimatlarını veriyor. 

Halka hizmete devam 
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Yol arkadaşları, geçtiğimiz gün Hakk’a yürüyen dava adamı, gönül ve hayır insanı merhum Sahip Eke’yi anlattı. Çalışkan, dürüst, titiz, hayır işlerini seven, Kur’an öğretimine 
önem veren bir insan olarak merhum Eke’nin her zaman hayırla yad edileceğini anlatan dava arkadaşları, merhum Eke’nin mücahit, Kur’an sevdalısı biri olduğuna dikkat çektiler

Hayırla yad edilecek
Ömrünü vakıf işlerine veren, 

hafız yetiştirmek için gayret göste-
ren Milli Gençlik Vakfı (MGV) Konya 
Şubesi eski başkanlarından Sahip 
Eke, Hakk’a yürümüş, önceki gün 
toprağa verilmişti. Kalp krizi sonu-
cu 66 yaşında vefat eden merhum 
Eke, hayırlı hizmetleriyle biliniyor-
du.  1999-2002 yılları arasında 3 yıl 
MGV İl Başkanlığı görevini yürüten 
merhum Eke, bu görevinin ardından 
kendini Kur’an Kursu hizmetlerine 
verdi. Bu kapsamda merhum Eke, 
Veysel Karani Kur’an Kursu Yap-
tırma ve Yaşatma Derneği çatısı al-
tında bulunan Veysel Karani Kur’an 
Kursu, Suffe Kur’an Kursu Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği çatısı altın-
da bulunan Yaylapınar Kız Kur’an 
Kursu ve Emirsultan Kur’an Kursu 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği çatısı 
altında bulunan Şifa Kız Kur’an Kur-
su’nda öğrenci yetiştirmenin gayreti 
içindeydi. Dava ve yol arkadaşları, 
dostları, vakıf işlerini yürüttüğü ar-
kadaşları merhum Eke’yi anlattı. 
Merhum Eke’nin tam bir dava ve va-
kıf insanı olduğunu belirten dostları, 
Eke’yi anlattı. 

‘DİN EĞİTİMİYLE İLGİLENİYORDU’
Merhum Eke’nin dava arkadaş-

larından, 21. Dönem Konya Mil-
letvekili ve Meram Eski Belediye 
Başkanı Veysel Candan, merhum 
Eke’yle 20 yıla yakın bir süredir 
birlikteliklerinin olduğunu söyledi. 
Eke’nin çalışkan, dürüst, temiz bir 
insan olduğunu belirten Candan, 
“Merhum Eke’nin Milli Gençlik 

Vakfı’nda da çalışmaları oldu. Daha 
çok din eğitimiyle ilgileniyordu. 
MGV’den sorna Kur’an Kurslarında 
da hayırlı hizmetler yapma gayretin-
de oldu. Her zaman çalışmalarıyla, 
insanlığıyla hayırla yad edilecek bir 
insan. Allah rahmet eylesin” dedi. 

‘MÜCAHİT BİR ARKADAŞIMIZDI’ 
Merhum Sahip Eke’nin dava ve 

yol arkadaşı, milli görüş camiasının 
Konya’daki önemli isimlerinden olan 
Halil İbrahim Dağ, merhum Eke’yle 
30 yıllık bir arkadaşlıklarının olduğu-
nun bilgisini verdi. Merhum Eke’nin 
çok hayırsever bir insan olduğunu, 
sürekli çocukların eğitimiyle ilgilen-
diğini belirten Dağ, şöyle devam etti, 
“Çocukları sürekli umreye götürür-
dü. Bunun için koştururdu.  Birlikte 
senelerdir yardım toplardık. Gönül 

ortaklığımız vardı. 3 Kur’an Kur-
su, 600 çocuğun sorumluluğu 
üstündeydi. Son olarak 15-
20 gün önce 4. bir Kur’an 
Kursu’nun yönetimini üst-
lenmişti. Mücahit bir ar-
kadaşımızdı. Gece gündüz 
birlikteydik. MGV’den 
tut, AGD’ye kadar ve 
sonrasında da hep bir-
likteydik. Hayırlı hiz-

metleri oldu, Allah 
rahmet eylesin.”

‘HAYIRLI 
HİZMET YAPTI’ 

Milli Gençlik Vak-
fı (MGV) ve Anado-
lu Gençlik Derneği 
(AGD) Konya İl Baş-
kanı Mehmet Parlak, 
merhum Eke’nin 

1999-2002 yılları arasında MGV İl 
Başkanlığı görevini yürüttüğünü ha-
tırlattı. Bu dönemlerin çok zor geç-
tiğini ona rağmen merhum Eke’nin 
bu görevi yürüttüğünün altını çi-
zen Parlak, “Çok zor dönemlerde 
bu görevi yürüttü. Çünkü MGV’nin 
kapatılma süreciydi bu dönemler. 
MGV görevinin ardından MGV’nin 
emaneti olan Kur’an Kursu hizmet-
lerine devam etti. İyi bir dava ada-
mıydı. Hem MGV döneminde hem 
de sonraki yıllardaki Kur’an Kursu 
hizmetlerinde olsun hayırla yad edi-
lecek hizmetler yürüttü. Allah ken-
disinden razı olsun, Allah rahmet 
eylesin” ifadelerini kullandı. 

‘ÇALIŞKAN, DÜRÜST BİRİYDİ’ 
Merhum Eke’nin dava arkadaş-

larından Mustafa Şen de, merhum 
Sahip Eke’nin asker kökenli olmasın-
dan dolayı oldukça disiplinli biri ol-
duğuna dikkat çekti. Verdiği sözlerin 
sonuna kadar arkasında durduğunu 
dile getiren Şen, merhum Eke’yle 
ilgili olarak şu sözlere yer verdi, “Ça-
lışkanlığıyla, dürüstlüğüyle bilinirdi. 
İslam’a uygun yaşamaya çalışan 
biriydi. Disiplinsizliği hiç sevmezdi. 
Bu konuda disiplinsiz bir iş yapıldıy-
sa buna kızardı ama karşısındakine 
bunu yansıtmazdı çünkü karşısın-
dakini kırmak istemezdi içine atardı. 
Bu kadar da naif bir insandı. Samimi 
bir insandı. Bir vakıf insandı, hayır 
işlerinde koşturmayı çok severdi, bu 
işlerde koştururken üzüldüğü şeyler 
olurdu ama hep içine atardı.”

‘PIRIL PIRIL BİR İNSANDI’ 
Yol arkadaşlarından Sami Ak-

kaya da, merhum Eke’nin çok ça-

lışkan, dürüst bir insan olduğuna 
dikkat çekti. “Pırıl pırıl bir insandı 
Sahip Eke” diyen Akkaya, şu sözlere 
yer verdi, “3 Kur’an Kursu’nun baş-
kanlığını yapardı. Çok çalışkan bir 
insandı. Çok azimli bir insandı. bu 
azmi çalışmalarına yansırdı. Çok da 
başarılı çalışmaları vardı.”

‘ÇOK TİTİZ BİR İNSANDI’ 
Merhum Eke’nin başkanlığını 

yürüttüğü Şifa Kur’an Kursu’nun yö-
neticilerinden Mehmet Çelik, mer-
hum Eke’yle yaklaşık 15 senelik bir 
tanışıklıklarının olduğunun bilgisini 
verdi. Merhum Eke’nin iyi bir insan 
olduğuna şahitlik ettiklerini belirten 
Çelik, şöyle devam etti, “Merhumun 
kendinden başka kimseye itimat 
etmezdi işinin üstünde o kadar ti-
tizdi. Biri bir yanlış yapar da Kur’an 
Kursları’na bu hata mal olur diye çok 
korkardı. bu yüzden her şeyi kendi-
si yapardı, her şeyi not alırdı. Önce 
MGV’deydi, ordan Veysel Karani’ye 
geldi, Şifa Kur’an Kursu yeni bir de 
Fatma Kalaycılar Kur’an Kursu’nun 
yönetimini almıştık 15 gün önce 
filan. Bu işlerle uğraşmayı, bu hiz-
metleri yapmayı çok severdi. Hatta 
bu hizmetler onun için aşktı. Sabah 
8.30’da gelirdi akşam 20.30’a kadar 
herkes gider o burada öğrenciler için 
uğraşırdı.”

‘ÇOCUKLASRI HAFIZ 
YAPMAK İÇİN UĞRAŞIRDI’ 

Kur’an Kursu yöneticilerinden, 
merhum Eke’yle birlikte hayır işle-
rinde çalışan İlyas Duran da, yaklaşık 
15 senedir merhum Eke’yi tanıdığı-
nı, merhum Eke’nin çok müstesna 
bir insan olduğunu söyledi. “ Küçük 

bir hatayı bile gördüğü zaman ha-
tayı affetmezdi” diyen Eke, şunları 
söyledi, “Kurslar için 24 saat hocaya 
az gelirdi. Yorulmak nedir bilmezdi. 
O şekilde bir azmi vardı çocuklar 
üzerinde. Bir çocuğu hafız yapabilir 
miyim diye çok didinirdi, çok sever-
di çocukların eğitimiyle uğraşmayı. 
Çok çalışkandı, böyle bir adam bir 
daha bulunur mu çok zor.”

‘ÇALIŞKAN BİR İNSANDI’
Veysel Karani Şifa Kur’an Kursu 

yöneticilerinden Kadir Taşoluk da, 
merhum Sahip Eke’yle 20 senedir 
bir tanışıklıklarının olduğunu, mer-
hum Eke’nin eşi bulunmayacak bir 
insan olduğunu söyledi. Merhum 
Eke’nin titiz, dürüst, çalışkan bir kişi-
liğinin olduğuna dikkat çeken Taşo-
luk, merhum Eke’nin tüm çalışmala-
rı dikkatle takip ettiğine değindi.  

‘KUR’AN SEVDALISI BİR İNSANDI’ 
Merhum Sahip Eke’nin yaklaşık 

20 yıllık arkadaşı, Kur’an Kursu yö-
neticilerinden Durmuş Ali Eşdi de, 
merhum Eke’yle ilgili olarak önemli 
değerlendirmelerde bulundu. Mer-
hum Eke’yi  “Kur’an sevdalısı, dört 
dörtlük düzgün bir insan” olarak 
tanımlayan Eşdi, Eke’yle ilgili ola-
rak şunları anlattı, “Ben ona gıpta 
ediyordum, bazen benim ayağım 
ağrıyor filan diye takılıyordum o da 
diyordu ki “benim her yerim ağrıyor 
ama ne yapalım bu Kur’an Kursla-
rının işleri yürüyecek” diyordu. 24 
saati burasıydı. Müsrifliği hiç sev-
mezdi. Burada tuzun dahi hesabını 
sorardı. Hayırda yarışan bir arkadaş-
tı. Umreye gidecekti öldüğü günden 
2 gün sonra. Sanki hissetmiş gibi 

öldüğü gün herkesle vedalaştı um-
reye gideceğim diye. Daha önceler-
de de umreye gitti ama böyle veda-
laşmamıştı. Bize Kur’an Kurslarıyla 
ilgili bilgiler verdi, bunları bilin dedi. 
Cuma namazı kıldı, namaz çıkışı ce-
maatle vedalaştı. Kimseyi kırmak is-
temezdi, çok ince düşünen çok tatlı 
bir insandı. Mekanı cennet olsun. 
Makamda, koltukta filan gözü yoktu. 
Ne zaman genel kurula gitsek herke-
si toplar derdi ki; “Kimse bulunmaz 
hint kumaşı değil, bu işi yapabile-
cek biri varsa ben hemen bırakayım 
başkanlığı, nefer olarak çalışmaya 
devam edeyim, başkanlığı biri alsın. 
Koltuk moltuk önemli değil” derdi. 
Böyle eşsiz biriydi. Allah mekanını 
cennet etsin. Hafız olan öğrencileri 
umreye götüreceğim dedi, böyle bir 
proje üretti gece gündüz çalıştı, öğ-
rencileri umreye götürdü. Müstesna 
bir insandı.”

‘KUR’AN-I KERİM ÖĞRETME 
GAYRETİNDEYDİ’ 

Yol arkadaşlarından Mustafa 
Önder de, merhum Sahip Eke’nin 
çok titiz bir insan olduğuna dikkat 
çekti. Yaptıkları çalışmalar süresince 
kendisini çalışmalarda hata olma-
ması için sık sık uyardığını dile ge-
tiren Önder, “Bu Kur’an Kursları’nın 
yükselmesi lazım buralara sahip çı-
kılması lazım derdi. Kur’an-ı Kerim’i 
öğrenen, yaşayan öğrenciler yetiş-
tirmeye gayret ederdi. Her yaptığı 
işi takip ederdi. Bir insana bir görev 
verdiyse o görev yapıldı mı yapılma-
dı mı birebir takip ederdi” şeklinde 
konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Merhum Sahip Eke’nin 
cenazesi, çok sayıda kişinin 
katıldığı cenaze namazının 

ardından dualar ve tekbirlerle 
2 gün önce toprağa verildi.

Merhum Sahip Eke

Veysel Candan

Mehmet Çelik

Halil İbrahim Dağ

İlyas Duran

Mehmet Parlak

Kadir Taşoluk

Mustafa Şen

Durmuş Ali Eşdi

Sami Akkaya

Mustafa Önder

Merhum Sahip Eke, Başkanlığını yürüttüğü 3 Kur’an Kursu’nda, yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor, gecesini gündüzünü buradaki çalışmalara ayırıyordu.
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AKBABA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HASAN AKBABA

Teşekkür
MEDİCANA KONYA HASTANESİNDE ÖZEN VE BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN

AMELİYATIM İÇİN BAŞTA; 
PROF.DR. KURTULUŞ ÖZDEMİR’E AYRICA

DR.ÖĞR.ÜYESİ HALİL İBRAHİM ERDOĞAN’A
DR.ÖĞR.ÜYESİ OĞUZHAN YILDIRIM’A

UZ.DR. ÖZGÜR ÖZ’E
UZ.DR. VELİ GÖKÇE’YE

HEMŞİRELER, AMELİYATHANE ÇALIŞANLARI VE KARDİYOLOJİ BÖLÜM ÇALIŞANLARINA
YAKIN İLGİ VE ALAKALARINDAN DOLAYI 

İÇTEN SEVGİ VE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM.

80 kişinin alınacağı 
geçici işe 1560 başvuru

Karaman’da Toplum Yararına 
Program (TYP) kapsamında, 6 ay 
süreyle çalıştırılacak 500 kişinin 
alınacağı iş için 4 bin 302 kişi baş-
vuruda bulundu. En çok başvuru, 
İl Özel İdaresine oldu. 80 kişinin 
kabul edileceği işe 1560 kişi baş-
vurdu. İŞKUR İl Müdürlüğü aracı-
lığı ile 17 kurumdaki 6 aylık geçici 
iş için Karaman’da geçen hafta 
Pazartesi günü başlayan TYP baş-
vuruları, Cuma günü mesai saati-
nin bitimi ile sona erdi. 500 kişilik 
iş için 4 bin 302 kişi başvuruda 
bulundu. En çok başvuru 80 kişi-

nin çalıştırılacağı İl Özel İdaresine 
oldu. İl Özel İdaresine 1560 kişi 
iş başvurusunda bulundu. İlçe ve 
belde belediyelerinin yanı sıra İl 
Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü 
ve Karaman Müftülüğü’nün de 
dahil edildiği projede, 68 kişinin 
alınacağı İl Sağlık Müdürlüğüne 
ise 1113 kişi başvuruda bulundu. 
Geçici işçilerin 15 kurumda kura 
yöntemi ile belirleneceği, Erme-
nek İlçe Belediyesi ve Müftülükte 
ise liste yönteminin uygulanacağı 
belirtildi.
n DHA

Konya ve ülke gündemini değerlendiren AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “CHP ve HDP’nin söylemle-
rine bakıldığında daha yapılmamış seçimin sonuçlarına şimdiden itiraz hazırlığı içinde oldukları görülüyor” dedi

Yapılmamış seçimin
sonucuna itiraz!

AK Parti Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun, AK Parti Konya İl Baş-
kanlığında düzenlediği basın top-
lantısında ülke ve Konya gündemini 
değerlendirdi. Sorgun’a toplantıda 
AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri 
Vesile Esra Aldur ve Ahmet Şahin 
eşlik etti.

Gerek Cumhuriyet Halk Parti-
si’nin gerekse Halkların Demokra-
tik Partisi’nin Mecliste de, kamuoyu 
önünde de şimdiden seçim sonuç-
larına mazeret hazırlama peşinde 
olduğunu belirten AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, “Bazı ba-
haneler ile halkın kafasını karıştırma 
peşindeler. Türkiye seçimleri bütün 
dünyada en güvenli ve en güvenilir 
yapılan seçimlerdendir. Bütün se-
çimlerde Türkiye’ye dünyanın her 
yerinden seçim için gözlemciler gelir 
ve onların raporlarında Türkiye’de 
yapılan seçimlerin şeffaflığı, demok-
ratikliği katılımın yüksek olduğunu 
vurgularlar. Onun için şimdiden bazı 
mazeretleri açıklamaya çalışıyorlar” 
dedi.

‘BÜTÜN AMACIMIZ ÜLKEMİZE 
İNSANIMIZA HİZMET ETMEKTİR’
Demokrasinin vazgeçilmesi bir 

seçime daha 2 ay gibi kısa bir süre 
kaldığının altını çizen AK Parti Kon-
ya Milletvekili Ahmet Sorgun, “31 
Martta yapacağımız Mahalli İdareler 
seçiminin iki teme özelliği var. Bi-
rincisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin hayata geçtikten sonraki 
ilk mahalli seçimdir. İkinci özelliği 
ise ilk defa ittifakla girilen mahalli 
seçimidir. Bizim mevzuatımızda itti-
faklar daha önce gayri resmi olarak 
yapılıyordu. Ancak geçtiğimiz 24 
Haziran seçimlerinde ilk defa resmi 
olarak yapıldı. Bu seçimde de bildiği-
niz gibi Türkiye’de olduğu gibi Kon-
ya’da da Cumhur İttifakıyla birlikte 

seçime katılıyoruz. Hem Cumhur-
başkanımız hem Sayın Devlet Bah-
çeli Cumhur İttifakını sıradan olarak 
görmüyorlar. Ben merkezli değil biz 
merkezli, benim partim değil benim 
ülkem benim memleketim, benim 
bekam var. Hem Cumhurbaşkanı-
mız hem Sayın Devlet Bahçeli parti-
miz mi, devletimizin bekası mı diye 
sorulduğu zaman bin defa de mille-
timizin devletimizin bekası deriz. Bu 
bizim ortak paydamızdır. Yaşadığı-
mız coğrafya ya baktığımız zaman 
ülkelerin bir bir çatıları çökertiliyor. 
Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Ye-
men hepsinin çatıları çökertildi. 10 
yıl önce Suriye’nin çatısı çökertilecek 
dense buna kimse inanmazdı. Baba 
Esed’den Oğul Esed’e geçen zorba-
lığa dayan güçlü bir yapıdan dolayı 
Suriye’nin çatısının çökeceğini kimse 
düşünmezdi. 2011 yılından bu tarafa 
çatı kalmadı. Sudi Arabistan’ın çatısı 
çatırdıyor. Onun için ülkemizin be-
kası küçük parti hesaplarından, şahıs 
hesaplarından çok çok daha önemli-
dir” diye konuştu. 

‘200’ÜN ÜZERİNDE ADAY ADAYI 
BAŞVURUSU OLDU’

Türkiye’nin tamamında cumhur 
ittifakının güzel bir atmosfer oluştur-

duğuna işaret eden AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, “Kon-
ya’da iki yüzün üzerinde aday adaylı-
ğı başvurusu yapıldı. 31 ilçe belediye 
başkan adayları açıklandıktan sonra 
aday olamayan arkadaşlarımızdan 
beni arayanlar adaylarımızın arka-
sındayız dediler. Bu gerek belediye 
başkanlarımızdan olsun, gerek hiç 
belediye başkanlığı yapmamış aday 
adayı olmuş arkadaşlarımız bu bi-
linçteler. Bütün amacımız ülkemize 
insanımıza hizmet etmektir. Buna 
birçok arkadaşımız niyet eder ama 
bir tek arkadaşımıza vesile olur. Ben 
onlara şöyle diyorum. ‘Eğer bir arka-
daşımıza görev tevdi edilmişse onun 
bir kurban kesmesi gerekiyorsa siz 
görev tevdi edilmeyenler iki kurban 
kesmeniz gerekir. Çünkü büyük bir 
sorumluluktan kurtulmuş oldunuz. 
Bizde bu yarışta varız dediniz ama 
sorumluluğu başka bir arkadaşımıza 
verildi. Bu yüzden sizlerin iki kurban 
kesmeniz gerekmektedir.’ Burada 
dikkat etmemiz gereken bir diğer 
husus ise gerek Cumhuriyet Halk 
Partisi gerek Halkların Demokratik 
Partisi Mecliste de, kamuoyu önünde 
de şimdiden seçim sonuçlarına ma-
zeret hazırlama peşindeler. Bazı ba-

haneler ile halkın kafasını karıştırma 
peşindeler. Türkiye seçimleri bütün 
dünyada en güvenli ve en güvenilir 
yapılan seçimlerdendir. Bütün se-
çimlerde Türkiye’ye dünyanın her 
yerinden seçim için gözlemciler gelir 
ve onların raporlarında Türkiye’de 
yapılan seçimlerin şeffaflığı, demok-
ratikliği katılımın yüksek olduğunu 
vurgularlar. Onun için şimdiden bazı 
mazeretleri açıklamaya çalışıyor-
lar. En ufak sandıktan başlayarak; 
sandıkta, İlçe Seçim Kurulu’nda, 
Yüksek Seçim Kurulu’nda partilerin 
temsilcileri olur. Buralarda başka 
şey söylerler, ama kamuoyu önünde 
başka şey söylerler. Yapılan düzenle-
melere kamuoyunda karşı çıkıyorlar 
ama sandık kurullarında eğer kendi 
partilerine oy verilmişse yapılan dü-
zenlemeleri doğru buluyor. Onların 
iktidarında oylar açık alanda kulla-
nırken sayımlar gizli yapılırdı. Şimdi 
ise oylar gizli kullanılırken sayımlar 
açık bir şekilde yapılıyor. Bu durumu 
bile mazeret olarak kullanıyor. Bunu 
yaparak da Türkiye’nin itibarını sars-
maya çalışıyorlar. Çok net bir şekil-
de Türkiye düşmanlarının eline koz 
vermeye çalışıyorlar” ifadelerine yer 
verdi.  n HABER MERKEZİ
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Yaralı pelikana bir gece evinde baktı
Konya’da şehirlerarası kara yolunda seyir 

halindeyken gördüğü yaralı pelikanı aracına 
alan hayvansever, evinde bir gece balıkla besle-
diği pelikanı daha sonra Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Şehir merkezinde ikamet eden Hüseyin Bü-
yükyılmaz, pazar günü memleketi Kadınhanı 
ilçesine giderken, Konya-Afyonkarahisar kara 
yolunda yaralı bir pelikan fark etti. Oğluyla bir-
likte güçlükle yakaladığı pelikanı aracına alan 
ve pazar günü olması nedeniyle teslim edecek 
bir yer bulamayan Büyükyılmaz, yaralı hayvanı 
evine getirip balıkla besledi.

Büyükyılmaz, yaralı pelikanı daha sonra 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü-
ğü ekiplerine teslim etti. Hüseyin Büyükyılmaz, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yaralı bir hay-
vana yardım etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Sonuçta o da bir can taşıyor.” dedi.   Pelikanın, 
tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı 
öğrenildi.
n AA

Türkiye’nin iç ve doğu kesimle-
rinde yarın buzlanmayla yer yer pus 
ve sis bekleniyor. Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden yapılan açıklamaya 
göre, Türkiye genelinin parçalı ve 

çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, 
Orta Karadeniz, Isparta, Konya, Kı-
rıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, 
Sinop, Rize ve Artvin kıyılarıyla An-
kara’nın güney ve doğu kesimleri-

nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 
Yağışların, genellikle yağmur, batı 
Akdeniz kıyılarında sağanak, Orta 
Karadeniz’in iç kesimleri, Kırıkkale, 
Kırşehir ve Yozgat çevreleriyle An-

kara’nın güney ve doğu kesimlerin-
de karla karışık yağmur ve yüksekle-
rinde kar şeklinde olması bekleniyor. 
İç ve doğu kesimlerde buzlanmayla 
yer yer pus ve sis öngörülüyor. n AA

Öğrenci servisi ile 
minibüs çarpıştı: 21 yaralı

Beyşehir Gölü’nde buzlar
eridi, avcılık başladı

Derebucak’ta kar 
temizliği devam ediyor

Aksaray’da atletizm yarış-
masından dönen lise öğrencile-
rini taşıyan servis ile minibüsün 
çarpışması sonucu 17’si öğrenci 
21 kişi yaralandı. Suriye uyruklu 
Abdullah Ali Harzem idaresinde-
ki 41 MA 0032 plakalı minibüs, 
Aksaray-Ankara kara yolunun 56. 
kilometresinde, Tuncer Çınar’ın 
(63) kullandığı 27 ACB 281 plakalı 
öğrenci servisiyle çarpıştı. Çarpış-

manın etkisiyle savrulan araçlar 
şarampole devrildi. Kazada sürü-
cüler, servis aracındaki 17 öğrenci 
ve bir öğretmen ile minibüsteki bir 
kişi yaralandı. Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılan 
yaralıların sağlık durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi. Lise öğrencilerinin, 
İstanbul’daki atletizm yarışması-
nın ardından Gaziantep’e döndük-
leri belirtildi.  n AA

Derbent ilçesine bağlı 2 bin 385 metre rakımlı Aladağ’da haftasonu kayak şenliği yapıldı. Derbent Belediye Başkanı Ham-
di Acar, “Bir zamanlar bozkırda kayak merkezi mi olur? denilmişti. Yakında tesislerin ihalesi yapılacak” diye konuştu

Aladağ’da kayak 
şenliği yapıldı

Türkiye’nin en önemli tatlı 
su ürünü üretim merkezlerinden 
Beyşehir Gölü’nde balıkçılar hava 
sıcaklıklarının yükselmesi üzeri-
ne yeniden avlanma faaliyetleri-
ne başladı. Göl kıyılarında yer yer 
oluşan buz tabakalarını kırarak 

göle ağ sermek için açılan balık-
çılar, sisli havada yaptıkları mesai 
ile güzel görüntüler oluşturdu. Göl 
üzerindeki buz tabakasının üzerin-
de yiyecek arayışı içerisindeki mar-
tılar da zaman zaman atılan ekmek 
parçalarıyla besleniyor.  n AA

Derebucak’ta kar temizliği ça-
lışmalarının devam ediyor. Kon-
ya’nın en yoğun kar yağışını alan 
ilçelerinden Derebucak’ta,  bele-
diye ekipleri yollarda kar temizliği 
çalışmalarına devam ediyor. De-
rebucak Belediye Başkanı Ahmet 
Kısa, yoğun kar yağışı sonrası ilçe 
merkezindeki yol kenarlarında bi-

riken ve trafiği olumsuz etkileyen 
kar yığınlarının kaldırılmaya baş-
landığını belirtti. Kısa, Fen İşleri 
Müdürlüğüne bağlı ekiplerin iş 
makineleriyle yollarda yoğun bir 
mesai yürüttüğünü vurgulayarak, 
kar yığınlarının kamyonlarla şehir 
dışına çıkarıldığını söyledi.
n AA

Meteorolojiden buzlanma ve sis uyarısı!

Konya’da 2 bin 385 rakımlı Ala-
dağ’da kayak şenliği düzenlendi. 
Yüzlerce kişinin katıldığı şenlikte, 
kızak yarışları renkli görüntülere 
sahne oldu. Şehir merkezine 70 ki-
lometre uzaklıkta olan Derbent il-
çesindeki 2 bin 385 rakımlı Aladağ, 
kayak şenliğine ev sahipliği yap-
tı. Kayak merkezi kurulması plan-
lanan Aladağ’daki şenliğe yüzlerce 
kişi katıldı. 8-12 ile 13 ve üzeri ka-
tegorilerindeki kızak yarışlarına aile-

ler de dahil olunca renkli görüntüler 
ortaya çıktı. Küçük çaplı kazaların 
da yaşandığı şenliğe katılanlar Ala-
dağ’da kayak keyfi yaptı. Kardan 
adam yapma yarışması, halat yarış-
ması gibi etkinliklerde birinci olanla-
ra kupaları verildi.

‘BOZKIRDA KAYAK MERKEZİ OLUR 
MU DEDİLER, OLDU’

Aladağ’da yapılması planlanan 
kayak merkeziyle ilgili bilgi veren 
Derbent Belediye Başkanı AK Partili 

Hamdi Acar, şöyle dedi: “Biz bu pro-
jeden bahsettiğimizde insanlar önce 
gülerek karşıladı. ‘Konya gibi bir 
bozkırda kayak merkezi olur mu?’ 
dediler. Ama biz yılmadan çalıştık, 
fizibilite raporunu hazırladık. 54 
milyon metrekare bir alan. Bu ala-
nın tamamında plan ve yerleşkele-
rin hepsi yapıldı. Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile ihalelere giremedik. 
Çünkü burası orman olduğu için 
tahsis gerekti. Bunun için de Orman 

ve Su işleri Bakanlığı, Kültür Turizm 
Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakan-
lığı’nın ortak protokolü lazımdı, o 
çıkmak üzereydi ama erken seçim-
den dolayı gecikme oldu. Ama bu 
dönem 1 ay içerisinde tahsis gerçek-
leşecek ve daha sonra da tesislerin 
ihaleleri yapılacak. Kayak pistlerinin 
15 derecelik eğimi bulunması en 
büyük özelliklerinden birisi.”
n DHA

Hamdi Acar
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Çalışanlarının oğlunu dövdük-
leri iddiasıyla bastığı restoranda 
tüfekle 1 kişiyi öldüren 4 kişiyi de 
yaralanan Erol Albayrak’ın (35) ve 
Bekir Sağlık ile oğlu K.Y.’nin (16) 
yargılanmasına başlandı. K.Y., 
mahkemedeki savunmasında olay 
öncesi restoranın önünden moto-
sikletle geçerken gürültü yaptığı 
gerekçesiyle kendisine küfredil-
diğini, ardından da dövüldüğünü 
öne sürdü.

Olay, geçen yıl 29 Temmuz’da 
merkez Karatay ilçesi Aziziye Ma-
hallesi Şehit Nazım Bey Sokak’ta-
ki bir restoranda meydana geldi. 
Musa Yıldız’a (40) ait restoran ci-
varında motosikletiyle gezen K.Y., 
iddiaya göre iş yeri çalışanları ta-
rafından gürültü yapıp, müşteri-
leri rahatsız ettiği ileri sürülerek 
dövüldü. Nüfus kaydı halasının 
üzerine yapılan K.Y., balıkçılık ya-
pan babası Erol Albayrak’ın (35) 
yanına gidip, durumu anlattı. Al-
bayrak da oğlu ve yanına meslek-
taşı, aynı zamanda arkadaşı olan 
Bekir Sağlık ile birlikte ellerinde 
tüfek ve sopalarla restorana gitti. 
Burada çıkan kavgada Albayrak, 
çuvalın içindeki av tüfeğini çı-
kartıp iş yeri sahibi Musa Yıldız, 
çalışanlar Mehmet Çerezci (40), 
Ahmet Altan (29), Umut Avcı 
(18) ve Bekir Taha Yılmaz’a (18), 
ateş açtı. Ambulanslarla Konya 
Numune Hastanesi’ne kaldırılan 
yaralılardan Musa Yılmaz, kurta-
rılamadı.

‘KÜFRETMESEYDİ ŞİMDİ 
YAŞAYACAKTI’

Olaydan sonra polis merke-
zine gidip teslim olan şüpheliler-
den K.Y., yaşı küçük olduğu için 
Çocuk Şube Müdürlüğü’ne gönde-
rildi. İşlemlerinin ardından adliye-
ye sevk edilen şüphelilerden Bekir 
Sağlık, gazetecilerin ‘Niçin saldır-
dınız?’ sorusuna, ‘’Küfretmeseydi 
şimdi yaşayacaktı. Herkesin küf-
rettiği yanına kalmayacak. Adam 
olsun, adam gibi yaşasın. Küfretti-
ği için bunlar oldu’’ dedi. Baba Erol 
Albayrak da, ‘’10 kişi bir çocuğu 
dövüyor. Öyle küfretmeyle olmu-
yor” diye konuştu. Şüpheliler çıka-
rıldıkları mahkemece ‘kasten öl-
dürme’ suçundan tutuklandı.

YARGILANMALARINA BAŞLANDI
Konya 5’inci Ağır Ceza Mahke-

mesi’nde haklarında ‘kasten adam 
öldürme’ suçundan dava açılan 
şüphelilerin yargılanmasına baş-
landı. Davanın ilk duruşmasına, 
tutuklu sanıklar, Musa Yıldız’ın ai-
lesi ve taraf avukatları katıldı.

Olay günü oğlunun üstü başı 
yırtılmış ve kanlar içerisinde yanı-
na geldiğini belirten Erol Albayrak, 
“Ben o gün tezgahtaydım. Oğlum 
yanıma geldi. Kıyafetleri yırtılmış, 
üstü başı kan içindeydi. Kendisine 
restorandaki garsonların saldırıp, 

dövdüğünü söyledi. Sonra depoya 
gidip birer tane sopa aldık. Bir çu-
valın içerisine de tüfeği koydum. 
Oğluma ve Bekir’e çuvalda tüfek 
olduğunu söylemedim. İş yerinin 
önüne gittiğimde oğluma sen dı-
şarıda bekle, biz konuşup gelece-
ğiz dedim. İçeri girdikten kısa süre 
sonra oğlum elinde sopayla birden 
içeri girerek kendisine vuran gar-
sonun beline doğru vurdu. Sonra 
karşılıklı arbede yaşandı. Sonra 
ben dışarı çıktım ve daha öncede 
sima olarak tanıdığım garsonla 
konuştum. Garson ortamı yu-

muşatmaya çalışıyordu. Bekir ve 
oğlum biraz gerimizdeydi. Sonra 
arkamızdan Musa Yıldız ve birkaç 
garson geldi’’ dedi.

Korkutmak için yere ateş açtı-
ğını ileri süren Albayrak, ‘’Musa, 
bana eşimle ilgili ağza alınmaya-
cak laflar söyledi. Halen üzerime 
doğru gelmeye devam ettiler. 
Ben de korkutmak için yere iki el 
ateş ettim ve parka doğru kaçtım. 
Parkın içerisinde bir çıkış olmadı-
ğını görünce geri gelmek istedim. 
Ancak Musa ve garsonlar arkam-
dan geldi. Bir el daha yere doğru 
ateş ettim. Sonra Musa yere doğ-
ru düşünce, saçmaların Musa’ya 
geldiğini anladım. Sonra oğlum 
ve Bekir ile birlikte olay yerinden 
uzaklaştık. Musa ya da bir başka-
sıyla husumetim yoktu. Öldürme 
niyetimde yoktu” diye konuştu.

BOĞAZIMI SIKIP, DÖVDÜLER
Olay günü garsonlar tarafından 

dövüldüğünü ileri süren K.Y ise, 
“Arkadaşımla birlikte motosiklet-
le gezerken, restoranın önünden 
geçtik. Tanımadığım bir garson 
bana doğru küfür etti. Arkadaşı-
mı evine bıraktıktan sonra tekrar 
restoranın önüne gittim. ‘Ağabey 
bana neden küfür ettiniz?’ dedim. 
Bana tekrar küfür edip tokat attı. 
Sonra restoranın arka tarafına gö-
türüp, boğazımı sıkıp, dövdüler. 
Bir müşteri geldi  ‘Küçücük ço-
cuğu dövmeye utanmıyor musu-
nuz?’ dedi. Oradan çıktıktan son-
ra babamın yanına gittim. ‘Bekir 
Ağabey de babamın yanındaydı’’ 
dedi.

Babası ve Bekir Sağlık ile tak-
siyle restorana geldiklerini ifade 
eden K.Y., ‘’Taksiye bindiğimizde 
çuvalın içerisindeki tüfeği gör-
düm. Babamlar restorana girince 
ben de dayanamayıp elimde so-
payla içeri girip, beni döven garso-
na saldırdım. Ondan sonra arbede 
yaşandı. Daha sonra babam gar-
sonla konuşurken arkadan Musa 
ve adamları gitti. Bir süre sonra 
tüfek ateşlendi” dedi.

Musa Yıldız’ın yakınları ise sa-
nıklardan şikayetçi olduklarını ve 
davaya katılmak istediklerini söy-
ledi. Dava, ertelendi.
n DHA

Ereğli’de bir iş merkezinde çıkan yangında yaklaşık 
10 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, yangına müdaha-
le eden itfaiye ekipleri de dumandan etkilendi. Yangın 
sırasında bir tatlıcının ise yangından tatlıları kurtarma-
sı dikkat çekti. 

Yangın, akşam saatlerinde Konya’nın Ereğli ilçesi 
İstasyon Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 
cadde üzerinde bulunan iş merkezinden dumanların 
yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, po-
lis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine 
ulaşan itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale etti. 
Bu sırada iş yerlerinin yandığını gören, iş yeri sahiple-
ri camları kırarak yangına müdahale etmeye çalıştı. İş 
merkezinde bulunan bir tatlıcının ise yangından tatlıla-
rını kurtarmaya dikkat çekti. Alevlere müdahale eden 
itfaiye ekipleri erlerinden bazıları ise dumandan etki-
lendi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ise dumandan 
etkilenen itfaiye erlerine ayran ikram etti. Yangın iş 
merkezi üzerinde bulunan otele sıçramadan iki saatlik 
bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İş mer-
kezlerindeki yangında büyük çapta maddi hasar mey-
dana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Motosikletle restoranın önünden geçerek gürültü çıkarıp küfür ettikleri gerekçesiyle çıkan 
ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan restoran kavgasının sanıkları yargılanmaya başladı

Restoran kavgasının
sanıkları yargılanıyor

Ilgın’da sanayi sitesinde 
çıkan yangın söndürüldü

9 ayrı suçtan aranan
hükümlü yakalandı

Konya’nın Ilgın ilçesinde sa-
nayi sitesinde çıkan yangın, it-
faiye ekiplerince söndürüldü. Il-
gın Sanayi Sitesi içerisinde trafo 
merkezi yanına istiflenmiş oto 
lastikleri, henüz belirlenemeyen 

bir nedenle yandı. İhbar üzerine 
olay yerine gelen Konya Büyük-
şehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 
yangına müdahale ederek sön-
dürdü. Yangının çıkış nedeniyle 
ilgili inceleme başlatıldı.  n AA

Seydişhir’de 9 ayrı suçtan 
aranan kişi yakalandı. Alınan 
bilgiye göre, hakkında yaralama 
suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis 
cezası bulunan, ayrıca dolandı-
rıcılık, parada sahtecilik ve res-
mi belgede sahtecilik gibi 9 ayrı 
suçtan yakalama kararı bulunan 

M.A’nın (31) saklandığı yer tes-
pit edildi. M.A, yapılan teknik 
ve fiziki takip sonrası Seydişehir 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro 
ekiplerinin yaptığı operasyon-
la yakalandı.  Gözaltına alınan 
M.A’nın sorgusu sürüyor.
n AA

İş merkezinde yangın çıktı, tatlıcı tatlılarını kaçırdı 
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Toroslar’daki yayla evleri kardan kayboldu
Seydişehir-Antalya yolu üze-

rindeki Ağaç Tepesi Mevkisi’nde 
bulunan Susuz Şahap Yaylasında, 
evlerin kardan kaybolduğu görüldü. 

Konya-Antalya kara yolunda 
kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Seydi-
şehir-Antalya kara yolu üzerinde 
bulunan Ağaç Tepesi Mevkisi’nde 
bulunan evler, kar nedeniyle gö-
rünmez hale geldi. Bölgeyi gezen 
dağcılar, yoğun kar yağışı nedeniyle 
zor anlar yaşadı. Dağcı Cemil Tür-
kan,  yaylaya normal şartlar altında 
1 saatte vardıklarını belirtti. 

Yoğun kar yağışı nedeniyle kar 
kalınlığının 2 metreyi bulduğu için 
bölgede yolu bulmakta zorlandık-
larını ifade eden Türkan, “Üç saat-
lik zorlu tırmanıştan sonra yaylaya 
ulaştık. Evlerin çoğu kardan kaybol-
muş. Her zaman su içtiğimiz çeş-
meyi dahi bulamadık.” dedi. n AA

Yöntem’de karne 
heyecanı yaşandı

Özel Türmak İlkokulu
‘salata’ yarışması yaptı

2018-2019 Eğitim Öğretim 
yılının 1. döneminin sona ermesi 
üzereni Yöntem Kolejinde düzen-
lenen karne dağıtım töreninde, 
öğrenciler karne heyecanı yaşadı-
lar. Yöntem Kolejinde düzenlenen 
karne dağıtım töreninde konu-
şan Yöntem Koleji Okul Müdürü 
Mehmet Tekin başarılı bir yarıyıl 
geçirdiklerini belirterek, “Yöntem 
Eğitim Kurumları olarak 2018 - 
2019 eğitim-öğretim döneminin 
1. yarıyılını başarıyla bitirdik. Pro-
fesyonel bir kadroyla eğitim veren 
Yöntem Eğitim Kurumları olarak 
farklı bir konseptle Türkiye’de 
marka olmaya doğru hızlı adım-
larla ilerliyoruz. Konya’da eğitime 
yön veriyoruz.  Velilerimizin bizi 
her konuda desteklemesi, bize 
güvenmesi bizim için itici bir güç-
tür. Kolejimizde 5-6 ve 7. sınıflara 
her dönem 15, toplamda 30 ro-
man okutulmaktayız. Öğrencile-
rimizi okudukları bu romanlardan 
en çok beğendikleri 3 romandan 
sınav yapılmaktayız. Bu sınav so-
nucu karne dağıtım töreninde 1. 
Olanlara bisiklet, ikinci olanlara 
kırtasiye seti, üçüncü olan öğren-
cilerimize de roman seti hediye 
ettik.  Amacımız, okuyan, milli ve 
manevi değerlerine bağlı Atatürk 

ilke ve inkılaplarını ve 2023 Eği-
tim vizyonunu özümsemiş birey-
ler yetiştirmek biz Yöntemlilerin 
temel hedefidir” dedi. 

‘VELİLERİMİZE VE 
ÖĞRENCİLERİMİZE TEŞEKKÜR 

EDİYORUZ’
Yöntem Eğitim Kurumlarına 

olan ilgiden dolayı velilere ve öğ-
rencilere teşekkür eden Yöntem 
Eğitim Kurumları Yönetim Kuru-
lu Üyesi Emrah Yıldız, “Açıldığı-
mız günden beri profesyonel bir 
eğitim anlayışına sahibiz. Bundan 
dolayı da Selçukluya İç Anadolu 
Bölgesi’nin en büyük ve en do-
nanımlı eğitim kompleksini açı-
yoruz. Anasınıfından fen lisesine 
kadar her kademe kayıtlarımız 
başlamıştır. 12 - 13 Ocak tarihle-
rinde 10.290 kişinin katılımıyla 4 
farklı okulda Konya’nın en büyük 
sınavını yaptık. Velilerimize ve 
öğrencilerimize Yöntem Eğitim 
Kurumlarına gösterdikleri ilgiden 
dolayı teşekkür ediyoruz ve açılışa 
özel indirimlerden yararlanmaları 
için veli ve öğrencilerimizi koleji-
mize davet ediyoruz” diye konuş-
tu. Konuşmaların ardından karne-
lerini alan öğrencilerin heyecanı 
yüzlerinden okunuyordu.
n HABER MERKEZİ

DİSK- Genel-İş Sendikası Konya Şubesinin gerçekleştirdiği 4. Olağan Genel Kurulda yapı-
lan oylamada Mustafa Tamer, yeniden Genel-İş Sendikası Konya Şube Başkanlığına seçildi

Genel-İş’te Mustafa
Tamer güven tazeledi

Genel – İş Sendikası Konya Şu-
besi’nde kongre heyecanı yaşandı. 
Kongreye, Disk-Genel-İş Sendikası 
Konya Şube Başkanı Mustafa Ta-
mer, yönetim kurulu, sendika üyele-
ri, Genel-İş Mali İşler Daire Başkanı 
Mehmet Güleryüz, CHP Konya İl 
Başkanı Barış Bektaş ve CHP Konya 
Milletvekili Abdüllatif Şener, DİSK, 
KESK ve Birleşik Kamu-İş’e bağlı 
sendika temsilcileri ve davetliler ka-
tıldı.

Kongrenin çalışında konuşan 
DİSK- Genel-İş Konya Şube Başkanı 
Mustafa Tamer, “İşçi sınıfı çalışma 
yaşamına ilişkin 696 sayılı kanun 
Hükmünde Kararname ile yapı-
lan kadro düzenlenmesiyle taşeron 
şirketlerden belediye şirketlerine 
geçişleri yapılan 450 bin işçiye hak 
ettikleri kadro verilmeyerek hak-
sızlık yapılmıştır. Bunun yanında 
geçişi yapılan tüm işçilerin Toplu 
İş Sözleşme yapma hakları da gasp 
edilmiştir. Kadrolu işçilerin sahip 
olduğu pek çok haktan faydalandı-
rılmayan işçilerin ücretlerine asgari 
ücretle yapılan zammın yansıtılıp 
yansıtılmayacağı belirsizliğini koru-
maktadır. İlgili bakanlık bu zammın 

yansıtılması için gerekli adımları 
atmalıdır. Belediye şirket işçilerine 
ve KİT’lerde çalışan bütün taşeron 
işçilere kadro talep ediyoruz. Bütün 
bu işçilerin hak ettiği kadroyu alana 
kadar mücadelemizi ısrarla ve inatla 
sürdüreceğiz” dedi.

BÜTÜN HAKLARIMIZ ELİMİZDEN 
ALINIYOR

Kongrenin Divan Başkanı ve 
Mali İşler Daire Başkanı Mustafa 
Güleryüz, “17 yıldır iktidarda bula-
nan AK Parti hükümetlerinde işçi-
lerin çalışma hayatıyla ilgili olumlu 
bir düzenleme görmedik. Aksine 
bütün haklarımız elimizden alınıyor. 
Kadrolu işçileri azaltıyorlar. Kadro 
aldatmacasıyla karşı karşıya kaldık. 
Kadroya aktarılan işçilere Toplu Söz-
leşme Hakları ve ikramiyelerinin ve-
rilmesini istiyoruz. Bunun takipçisi 
olacağız. Önümüze bir daha sandık 
getiriliyor. Hiçbir siyasi partiye bağlı 
değiliz. Emek ve demokrasiden yana 
olan belediye başkanlarını destekle-
yeceğiz” diye konuştu.

EMEK KUTSAL BİR DEĞERDİR
CHP Konya Milletvekili Abdül-

latif Şener konuşmasında emeğin 
kutsal bir değer olduğunu belir-

terek, “Emek en kutsal bir değer 
olup, doğruyla yanlışı ayırmada en 
temel ölçüttür. Ülkemizde sendikal 
mücadelenin eski heyecanını gö-
remiyoruz. Bu değişim iyi değildir. 
Tek başına da kalsak bu anlamda 
mücadeleyi sürdürmeliyiz. Son yıl-
larda gittikçe arttan taşeron işçiler 
var. Olumsuz koşulların aşılabilmesi 
için en önemli özellik örgütlenmedir. 
Sendikal mücadeledir. Bu yapıya 
öncelik verip, gitmeliyiz. Bunu ger-
çekleştirebilirsek emekçinin gür sesi 
yükselir. Emekçinin önüne kesecek 
yasalar çıkartılmaktadır. Sendikala-
rın gücü kılırken, STK’ların bağım-
sızlığı bitiriliyor. Örgütlü toplum, 
demokrasi gelişmezse ve özgür ba-
sın yoksa demokrasiden ve emekten 
bahsedemeyiz. Eğer bu ülkede eleş-
tiri suç haline geldiyse o toplumda 
da demokrasi yoktur. Demokrasinin 
askıya alındığı ve seçimlerin var ol-
duğu bir dönemdeyiz. Demokrasi ve 
emek mücadelesini kazanmak için 
sendikalar ve örgütlü toplum yapı-
sını güçlendirmeliyiz. Onun içinde 
mücadele edeceğiz. Sandığa gidip 
oyumuzu kullanmalıyız. Bu seçim-
lerin önemi büyüktür. İktidar eko-

nomik krizin sorumluluğunu kabul 
etmediği gibi, çözüm noktasında da 
başarısızdır. Artık değişimin zama-
nıdır” şeklinde konuştu.
DENETLEME OLMADIĞI SÜRECE HAK 

ALINAMIYOR
CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-

taş konuşmasında denetlenmenin 
önemi üzerinde durarak, “Kimse 
denetlenmediği sürece hak alına-
mıyor. Nüfusumuz 45 milyon iken 
sendikalı işçi ve çalışan sayamız 1 
milyon 500 bin iken, bugün bu sayı 
düşmektedir. Emek kazanımlarında 
hep geriye gittik. Sendikal müca-
deleye baskılar artarken, hukuksal 
haklarda yok ediliyor. Kamu işçili-
ğinde sendikalı işçiliği yok ediliyor. 
Demokrasi ve sendikaları bitirdiler. 
Sendikaların emek ve demokrasi 
mücadelesinde yanlarında olup hak-
larını savunmaya devam edeceğiz.”

Konuşmanın ardından yapılan 
seçimde tek listeyle seçime giren 
DİSK-Genel-İş Konya Şube Başkanı 
Mustafa Tamer yeniden başkanlığa 
seçilirken, yönetim kurulu ise Hüse-
yin Çalışkan, Kadir Tığlıoğlu, Musta-
fa Bağcı ve Fevzi Cavlak’tan oluştu.
n HABER MERKEZİ

Özel Türmak İlkokulunda ‘An-
ne-Kız Etkinliği Lezzetler Yarış-
ması’  adı altında salata yarışması 
gerçekleştirildi. Özel Türmak İlko-
kul-Ortaokul Müdürü Mustafa As-
lan, “2018-2019 Eğitim Öğretim 
yılının birinci dönemine sonuna 
gelmişken ilkokul kız öğrencileri-
mizin katıldığı  ‘Anne-Kız Etkinliği 
Lezzetler Yarışması’  adı altında 
salata yarışması düzenledik. Kız 
öğrencilerimizin anneleriyle bir-
likte katıldığı yarışma renkli anlar 
yaşandı. Yarışmacılar hünerli eller-
le hazırladıkları tatları jüriye sunar-
ken, jüri üyeleri hem görsel hem 
de lezzet bakımından değerlen-
dirdi. Farklı farklı sunum arasında 
kazanan lezzetleri belirlemede jüri 
üyeleri oldukça zorluk çektiler. 
Yaklaşık 25 farklı lezzetin yarıştığı 
yarışmada, yapılan değerlendirme 

sonucunda ,ilk üçe girenlere plaket 
ve madalya verilirken, dereceye gi-
remeyenlere ise katılım sertifikası 
düzenlendi” dedi.  

Yapılan bu tür sosyal etkin-
liklerin öğrencilerin beceri ve de-
ğer kazanması açısından önemli 
olduğunu belirten Aslan, “Özel 
Türmak Okulları olarak akademik 
başarı kadar, sosyal etkinliklere de  
önem vermekteyiz. Gerçekleştirdi-
ğimiz sosyal etkinlikler, öğrencinin 
kendini tanıyabilme, yeteneklerini 
gerçekleştirebilme, güven, sorum-
luluk duygusu oluşturma ve daha 
bilinçli bireyler olarak yetiştirmeye 
katkı sağlamaktadır. Katılımların-
dan dolayı Özel Türmak Okulları 
olarak velilerimize teşekkürlerimi 
sunarım” diyerek sözlerine son 
verdi.
n HABER MERKEZİ

Karaman’da iki otomobilin çar-
pışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 2 çocuk yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde Hisar Ma-
hallesi İsa Kiriş Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 
Musa B. yönetimindeki 70 EY 349 
plakalı otomobil ile Ali K. idaresin-
deki 70 EU 557 plakalı otomobil 

çarpıştı. Kazada, 70 EU 557 plakalı 
otomobilde bulunan Burak T. (6) ile 
Cennet Sude T. (3) yaralandı. Yaralı 
iki çocuk çağrılan ambulansla kaldı-
rıldıkları Karaman Devlet Hastane-
si’nde tedavi altına alınırken, sağlık 
durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Otomobiller çarpıştı
2 kişi yaralandı

Seydişehir’de düzenlenen uyuş-
turucu operasyonunda bir kişi gö-
zaltına alınırken operasyonda 1 kilo 
160 gram kubar esrarı ile hassas 
terazi ele geçirildi. Edinilen bilgiye 
göre, bir ihbarı değerlendiren Sey-
dişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği ekipleri Seydişehir 
Konya karayolu 32. kilometresinde 
bir barakada uyuşturucu satıldığı 
ihbarı üzerine harekete geçti. Bara-

ka ve çevresinde arama yapan ekip-
ler barakanın arka kısmında 1 kilo 
160 gram kubar esrarı ele geçirdi. 
Olayla ilgili olarak N.Ö. gözaltına 
alınırken, Seydişehir Devlet Has-
tanesinde yapılan sağlık kontrolü-
nün ardından ifadesi alınmak üzere 
Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma 
sürüyor.
n İHA

Konya’da uyuşturucu 
operasyonu: 1 gözaltı
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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 
VE ELEMAN 
İLANLARINIZ

İÇİN BİR 
TELEFON 

KADAR YAKINIZ

444 5 
158

Turizm Bakanı Sayın Mehmet 
Nuri Ersoy göreve geldiği andan 
itibaren nitelikli turizm diyor.

Kararlı bir şekilde de nitelikli tu-
rizme geçiş için gayret ediyor.

Kitle turizmi tamam, şimdi sıra 
nitelikli turizm diyor.

Haksız da değil.
THY ile yapmış oldukları anlaş-

ma ile gelişmiş turizm bölgelerine 
businies class eklenmiş, direkt tari-
feli uçuşlar yapılacak.

Nitelikli turist, planlanmış char-
ter seferleri ile değil kendi planına 
uygun tarifeli seferlerle gelmek is-
tiyor. 

Nitelikli turistler özel olmak iste-
yen,  kendisine ait  zamanını dilediği 
şekilde geçirip,  seyahat sonrası da 
yaptığı seyahatten anlamlı anılarla 
rahatlamış ,dinlenmiş olarak ülkesi-
ne dönmek isteyen turistler.

Yeterince kaliteli otele sahibiz.
Tarifeli direkt uçuşlarla 12 ay 

süresince ulaşımın çözülmüş ol-
ması ile ulaşım da çözülmüş oldu.

Sorun sadece bu  mu?
Turizmde kalifiye eleman kal-

madı. İnsanlar eskisi gibi turizmde 
kariyer yapılabileceğine inanmıyor. 

Öyle konaklama tesisi sahibi 
var ki; çalışanın  hak, ücret talebi ol-
duğunda dışarıda bir sürü işsiz var 
diye tehdit ediyor.

O kadar basit yani.
Sekiz ay çalışma sonra işten 

çıkma,
Sürekli iş arama modunda 

olma,
Barınma ve personele ayrılan 

mahallerin yeteri kadar önemsen-
memesi,

Yönetici sınıfının bile sürekli yer 
değiştirmesi,

Ücretlerin ancak yer değiştirme 
ile kıdım kıdım artabilmesi,

Tesislerin kişilik kazanamama-
sını, işletme kültürünün yerleşme-

mesi ve gelişememesi 
sonucunu doğurmak-
ta

Ayrıca hala turiz-
mi kum,deniz güneş 
turizmi ile yürütmeye 
çalışmak , 12 aya uy-
gun tesislerin henüz 
yeterince olmaması,

Kongre, termal, ka-
yak, kültür, fuar turizmlerini birlikte 
ve birbirini tamamlayıcı şekilde ele 
alınamaması,

Özellikle turizmin bir bütün ola-
rak birçok bölgemizde destinasyon 
olarak düzenlenememesi, bazı böl-
gelerimizde destinasyon algısının 
bile oluşmaması,

Turizmin sadece otelden ibaret 
sayılması,

Bölgedeki ticaret, kültür varlık-
ları, alışveriş alanları, rekreasyon 

alanlarının düzenli bir 
şekilde tanımlanama-
ması,  turizmin bölge 
esnafı ticaret erbabı 
halkı ile yeterince kabul-
lenilememesi ortak po-
zisyonlar alınamaması,

Hala çoğu yerde tu-
riste farklı fiyat uygula-
masının devam etmesi, 

turizmi bir paylaşım değil turistin 
parasını almaktan ibaret görülme-
mesi,

Bölge insanın dil, davranış, yar-
dımlaşma gibi  turistlerin  bölgeden 
daha kolay faydalanmasını sağlaya-
cak dayanışma kültürünün yeterin-
ce olgunlaşamaması,

Gibi faktörlerle nitelikle turizme 
geçişte zorlanıyoruz.

Ne yapmalıyız?
Öncelikle turizmde görev alacak 

insanların ömür boyu bu meslek-
ten gelir, sosyal ve kişisel tatmin, 
kendini gerçekleştirme gibi imkan-
lara sahip olabileceğine inanmalı.

Turizm bölgeleri destinasyonla-
rın gerekleri ile donatılmalı,

Bölgesel turizm için turizmin 
bütün paydaşları ortak bir paydada 
buluşmalı,

Esnaf, tüccar, banka, taşıma-
cılık hatta halk turizm konusunda 
bilinçlendirilmeli,

Turizm sadece turizm bakanlı-
ğının görevi olmaktan çıkmalı, ulaş-
tırma, sağlık, kültür, tarım, orman, 
sanayi, iletişim, dış işleri, iç işleri 
bakanlıklarının turizmle ilgili konu-
larda ortak paydalarda daha etkin 
işbirlikleri sağlanmalı,

Turizm tesislerinin yönetim 
biçimi özellikle hizmet konusunda  
mümkün olduğunca özerk olmalı, 
hizmete uygun  ilkeler yönetim ve 
patron arsında çatışmayı önleyecek 

hizmeti engellemeyecek şekilde dü-
zenlenmeli.

Ayrıca turizm sağlık turizmi gibi 
12 ay yapılabilecek alanlara yayıl-
malı,  bunun için yasal alt yapılar 
düzenlenmeli.

Önce bölgeler sonra ülkemiz 
top yekun birbirimizi tamamlaya-
cak şekilde turizmde sorumluluk 
almalıyız.

Bölgenin varlıkları kataloglan-
malı, özgün ürünler doğru hizmet-
lerle misafire sunulmalı

Misafir ülkesine döndüğünde 
seyahatin farklılığını özel yaşamın-
da hissetmeli. Rahatlamış dinlen-
miş olarak ülkesine dönebilmeli.

İşte o zaman daha çok harca-
yan, nitelikli misafirlere ulaşabiliriz.

Sayın bakanımızın sektörden 
gelmesi büyük bir şans.

Hepimiz elimizi taşın altına koy-
malıyız.

NİTELİKLİ TURİZM

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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HABERİN 
DOĞRU ADRESİ

Milliyetçi Hareket Partisi 
Meram Eski İlçe Başkanı 

Hakkı ALTUNTAŞ’ın
annesi

Hasibe 
Altuntaş’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan 

rahmet, Altuntaş ailesine ve 
yakınlarına Cenab-ı Allah’tan 
Sabr-ı Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, Tavşanköprü mevkiinde 
bulunan,2179 parsel no’lu arsa nitelikli taşınmaz.Parsel elektrik ve sudan faydalanmaktadır. Parsel 
üzerinde 150 m²’lik alana oturur ev ve 151 m²’lik alana oturur bir adet ahır samanlık olarak kullanılan 
yapı bulunmaktadır. 150 m² tek katlı taş temel üstü yığma kerpiç yapı 3 oda, 1 mabeyn, mutfak, 
tuvalet ve banyodan oluşan yapının pencere ve kapıları ahşap doğramalıdır.Çatısı ahşap üzeri kiremit 
kaplama olup, dış cephesi beton sıvalıdır. yapının dış cephesinde boya yapılmıştır.Sıcak su temini 
güneş enerjisinden sağlanmaktadır.Ayrıca 151 m² ahır ve samanlıktan oluşan yığma kerpiç yapının 
dış cephesinde sıva yapılmıştır.Çatısı ahşap üzeri kiremit kaplamadır.
Yüzölçümü : 1.007,00 m²
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İmar planı dışındadır 
Kıymeti : 77.168,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır
1. Satış Günü : 07/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 02/04/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Çumra Adliyesi Zemin Kat İcra Müdürlüğü Odası. 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, İkiçayarası mevkiinde bulunan, 
6534 parsel no’lu bahçe nitelikli taşınmaz.Parsel mahallenin güneyinde kalmakta olup, sulanabilir 
arazidir. Doğu, batı, kuzey ve güney hudutlarında şahıs arazileri vardır.
Yüzölçümü : 11.200,00 m² (borçlunun hissesine düşen 5.600,00 m²’dir) 
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : İmar planı dışındadır 
Kıymeti : 66.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 3083 Sayılı Kanun gereğince devir temlik
  ipotek edilemez, satış vaadine konu olamaz şerhi vardır.)07/09/2009 tarihli şerh.
1. Satış Günü : 07/03/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 02/04/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Çumra Adliyesi Zemin Kat İcra Müdürlüğü Odası 
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, Tavşanköprü mevkiinde bulunan, 
1575 parsel no’lu Bahçe nitelikli taşınmaz. Parsel Mahallenin Kuzeyinde kalmakta olup, sulanabilir 
arazidir. Doğu, batı, kuzey hudutlarında şahıs arazileri vardır.
Yüzölçümü : 6.900,00 m² ( borçlunun hissesine düşen 862,50 m²’dir)
Arsa Payı : 1/8
İmar Durumu : İmar planı dışındadır
Kıymeti : 10.350,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 3083 Sayılı Kanun gereğince devir temlik
  ipotek edilemez, satış vaadine konu olamaz şerhi vardır.)09/04/2010 tarihli şerh.
1. Satış Günü : 07/03/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 02/04/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Çumra Adliyesi Zemin Kat İcra Müdürlüğü Odası 
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, Çalarkası mevkiinde bulunan, 
255 ada 1 parsel no’lu tarla nitelikli taşınmaz. Parsel mahallenin doğusunda kalmakta olup, sulanabilir 
arazidir. Parselin kuzey, doğu , batı ve güney hudutları yol ile çevrilidir.
Yüzölçümü : 479,332,00 m² (borçlunun hissesine düşen 2.107,00 m²’dir)
Arsa Payı : 233/68476 ve 39/34238
İmar Durumu : İmar planı dışındadır
Kıymeti : 6.321,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır şerhi vardır.
   (12/12/2014 tarihli şerh)
   Teiaş Genel Müdürlüğü lehine 8171,08 m² saha üzerinde daimi irtifak hakkı
    vardır, şerhi vardır.(12/12/2014 tarihli şerh)
1. Satış Günü : 07/03/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 02/04/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Çumra Adliyesi Zemin Kat İcra Müdürlüğü Odası
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/474 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
ÇUMRA İCRA DAİRESİ

2017/474 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 931300

Konya siyasetinin yakından tanıdığı isimlerden Hakkı 
Altuntaş’ın annesi Hasibe Altuntaş hayatını kaybetti

Hakkı Altuntaş’ın 
acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Meram Eski İlçe Başka-
nı ve önceki dönem MHP Me-
ram Belediye Başkan Adayı, PTT 
Emekli Başmüdürü Hakkı Al-
tuntaş’ın annesi Hasibe Altuntaş 
83 yaşında vefat etti. Merhume 

Hasibe Altuntaş’ın cenazesi Pa-
zar günü Öğlen namazına mü-
teakip kılınan cenaze namazının 
ardından Hacıfettah Mezarlığına 
defnedildi. Altuntaş ailesini acı 
günlerinde yakınları ve sevenleri 
yalnız bırakmadı. Taziyeleri ka-

bul eden Altuntaş ailesi acı gün-
lerinde yanlarında olan herkese 
teşekkür etti. Yenigün Gazetesi 
olarak Merhume Hasibe Altuntaş 
’a Allahtan rahmet sevenlerine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN
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31 Mart Pazar günü Türkiye sandığa gidiyor. Bu kapsamda siyasi partiler ve il, ilçe se-
çim kurulları seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Süreçte uyulması gereken kurallar netleşti

Konya’da 1,5 milyon 
kişi oy kullanacak

31 Mart Pazar günü Türkiye 
sandığa gidiyor. Yüksek Seçim 
Kurulu takvimi açıkladı, 1 Ocak 
itibariyle de seçim süreci başla-
dı. Yüksek Seçim Kurulu, mahal-
li idareler seçimlerine 13 siyasi 
partinin katılacağını açıklamıştı. 
Partilerin oy pusulasındaki yer-
leri de 27 Ocak’ta çekilecek kura 
ile belirlenecek. Siyasi partiler 
aday listelerini 19 Şubat’ta seçim 
kurullarına verecek. Geçici aday 
listeleri 22 Şubat’ta, kesin aday 
listeleri 3 Mart’ta ilan edilecek. 
Seçim propagandası ve yasakları 
21 Mart’ta başlayacak. Seçim pro-
pagandası 30 Mart saat 18.00’de 
sona erecek. YSK’nin hazırladığı 
takvim kapsamında seçim süreci-
nin başlangıcı 1 Ocak 2019 olarak 
belirlendi. Bu kapsamda Konya’da 
da 31 Mart seçimleri için İl Seçim 
Kurulu ve İlçe Seçim Kurulu çalış-
malarını hızlandırıldı. Konya’daki 
31 ilçede yaklaşık 4 bin 700 san-
dık kurulacak.  Konya’da kurula-
cak sandık sayısı ve seçim takvimi 
işleyişi hakkında Yenigün Gazete-
sine açıklamalarda bulundu.

‘KONYA’DA 1 MİLYON 505 BİN 
SEÇMEN OY KULLANACAK’ 
Konya İl Seçim Kurulu Müdü-

rü Ahmet Kiraz 31 ilçede yaklaşık 
4 bin 700 sandık kurulacağına 
dikkat çekerek, 31 Mart 2019 Pa-
zar günü yapılacak mahalli ida-
reler seçimleri için Konyamız’da   
henüz net olmamakla beraber 
Konya’nın 31 ilçesinde kayıtlı 
seçmen sayısı toplam 1 milyon 
505 bindir. Bizler başta İl Seçim 
Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları 
olarak Konyamız’da sorunsuz bir 
seçimin geçmesi için çalışmala-
rımızı yoğun bir şekilde sürdü-
rüyoruz. Konyamız’da seçmen-
lerimizin vatandaşlık görevlerini 
yapabilmeleri için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.  Konyalı seçmen-
lerimizin vatandaşlık görevlerini 
yapabilmeleri için öncelikli olarak 
seçmen kütüklerinde kayıtlarının 
bulunması ve seçim günü olan 31 
Mart 2019 tarihinde kayıtlı olduk-
ları sandıklarda nüfuz cüzdanı ya 
da kimliğini tereddütsüz ortaya 
koyan herhangi resmi kimlik bel-
gesiyle oy kullanmak üzere seçim 
sandıklarına gitmelerini ve oyları-
nı kullanmalarını gerekiyor. Seç-

menlerimizde bu konulara dikkat 
etmelerini ve sandık başkanı ve 
sandık kurulu üyelerine yardım-
cı olmalarını istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

243 KİŞİ SEYYAR SANDIKTA
 OY KULLANACAK

İlk defa 24 Haziran seçimlerin-
de hayata geçiren Seyyar Sandık 
Uygulaması 31 Mart 2019 tari-
hinde gerçekleşecek olan Mahalli 
İdareler Seçimlerinde de kullanı-
lacak. Seyyar sandık uygulaması 
ile hastalığı ve engeli sebebiyle 
yatağa mahkûm olan seçmenle-
rin 31 Mart’ta yapılacak mahallî 
seçimlerde seyyar sandık uygula-
masından faydalanabilmeleri için 
müracaatlar 4 Ocak’ta başlamış, 
17 Ocak Perşembe günü sona er-
mişti.  Seyyar Sandık Uygulaması-
na Selçukludan 65 kişi, Meram’da 
118 kişi, Karatay’da ise 60 kişi 
oy kullanacak.  Konya merkezde 
toplamda 243 kişi seyyar sandık 
uygulaması ile vatandaşlık gö-
revlerini gerçekleştirecek. Seyyar 
sandık uygulamasında bir sandık-
ta 30 kişi oy kullanabiliyor. Seyyar 
sandık uygulaması İl Merkezleri 
ve İlçe Merkezlerin merkezlerinde 
oy kullanma işlemi gerçekleşiyor.

MUHTAR ADAYLARINA 
ÖNEMLİ UYARI

31 Mart 2019 tarihinde ger-
çekleşecek olan Mahalli İdareler 
Seçimlerinde  oturdukları mahal-
lerde muhtar adayı olan adaylara 
uyarılarda bulunan İl Seçim Ku-
rulu Müdürü Kiraz, “Cumhurbaş-
kanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart 
yerel seçimleri öncesi yürütülecek 
seçim kampanyalarında görüntü 
ve gürültü kirliliğine sebep olabi-
lecek propaganda yöntemlerinin 
terk edilmesi çağrısının ardından 
harekete geçildi. Bu kapsamda  
muhtar adayları,  oy verme gü-
nünden önce resimli ve kendisini 
yazı ile tanıtıcı nitelik taşıyan el 
ilanı mahiyetindeki matbualarını 
dağıtabilecekler. Muhtar adayla-
rı cadde, iş yerlerine, balkonlara, 
billboardlara, apartmanlara, araç-
lara, aydınlatma direklerine vb. 
halkın görebileceği yerlere kendi-
lerini tanıtacak pankart  asılması  
yasak. Muhtar adaylarının sadece 
el ilanı dağıtabilecekler. Muhtarlık 
seçimlerinde adaylık usulü bulun-
madığından herhangi resmi bir 
kurum ya da il-ilçe seçim kurulla-
rına başvuruları gerekmemekte-
dir” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ADAYLARI
 BAŞVURU YAPMADI

Siyasi Partiler seçim takvimi 
kapsamında aday adaylık başvu-
rularının ardından adaylarını belli 
etti. Konya’da adayı belli olan Be-
lediye Başkan Adayları başvurula-
rını henüz gerçekleştirilmediği öğ-
renildi.  Belediye Başkan adayları, 
bağımsız belediye başkan adayları 
ve belediye meclis üyeleri için son 
başvuru tarihinin 19 Şubat.

SEÇMEN SORULARI İÇİN YSK 
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETTE
Yüksek Seçim Kurulunca, 31 

Mart 2019 Pazar günü yapılacak 
mahalli idareler seçimi için hazır-
lanan seçim takvimi işliyor. YSK 
tarafından vatandaşların seçime 
ilişkin sorularına yanıt bulabil-
mesi için 2014’te kurulan çağrı 
merkezi, 30 kişilik bir ekiple 7 
gün 08.00-22.00 saatleri arasında 
hizmet veriyor.Vatandaşlar, “444 
9 975” numaralı çağrı merkezini 
arayarak, seçmen kaydını sorgula-
yabiliyor, nerede oy kullanacağını, 
seçim takvimindeki süreçler ve 
seçime ilişkin her türlü sorusuna 
yanıt alabiliyor.

SMS VE E-POSTA İLE 
SEÇMENLERE ULAŞILIYOR

Öte yandan, YSK’nin inter-
net sitesinden, telefon bilgisi ve 
elektronik posta adresini sisteme 
kaydeden yaklaşık 1,7 milyon va-
tandaşa SMS, 1 milyondan fazla 
vatandaşa da elektronik posta 
gönderiliyor Mesaj içeriklerinde 
askı dönemine ilişkin bilgilendir-
me, kişinin nerede oy kullanacağı, 
hangi belgelerin gerekli olduğu, 
oy verirken dikkat edilmesi gere-
ken hususlara ilişkin bilgiler yer 
alıyor. YSK, seçime kadar sürecin 
sağlıklı işleyebilmesi için kendi 
personelini de SMS ve elektronik 
postalarla sürekli bilgilendirecek. 
Bu kapsamda seçim takvimi gün 
gün personelle paylaşılıyor.

SANDIK BAŞKANI VE ÜYELERİN 
ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

31 Mart’ta yapılacak Mahalli 
İdareler Genel Seçimlerinde san-
dık başkanı ve üyelerin üçretleri 
belli oldu. Bu kapsamda sandık 
başkanı 124 TL, Sandık Kurulu 
Üyesi 115 TL, bina sorumlusu ise 
124 TL alacak
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ahmet Kiraz

 Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde evde sandık hizmetin-
den faydalanabilmek için 243 seçmen başvuru yaptı. 
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Geçmişten günümüze sürü gelen 
içeceğimiz tabi ki de Kahve’dir. Çeşit 
çeşit kahve türleri çoğalsa da Türk 
Kahvesi vazgeçilemeyecek bir lezzettir. 
Kimine göre güne başlamanın en yay-
gın yollarından biri, kimine göre yor-
gunluğunun yok olması kimine göre 
muhabbetin en keyifli yanıdır. Bunların 
yanında tabi ki yararlarını da saymakla 
bitiremeyiz.

Fiziksel performansı artırır, Kah-
venin içerisinde bulunan Kafein enerji 
verir.

Konsantrasyonu arttırır,
Kahve hücrelerimizin toksinler, 

kimyasallar ve enflamasyonla oksitlen-
mesini önleyen antioksidanlar açısın-
dan çok zengindir.

Yapılan araştırmalarda diyabet(-

şeker) hastalığını önleyici olabileceğini 
bildiriyor. 

Yaşlılarda hafızayı güçlendirirken, 
Alzheimer hastalığını önlüyor.

Kahvenin, bağışıklık sistemini güç-
lendirici ve hastalıklara karşı koruyucu 
etkisi var.

Spordan yarım saat önce içildi-
ğinde bazı araştırmalarda özellikle bir 
fincan kahvenin, spordan ve masajdan 
yarım saat önce tüketimi; yağ hücrele-
rinin yakımını hızlandırdığı gibi egzersiz 
sırasındaki performansı artırarak eg-
zersiz yapma süresini uzatır. Verimli bir 
egzersiz sağlaması ile kas gelişimine 
de yardımcı olabildiği görülmüştür.

Vitamin ve mineral bakımından 
Kahve, enerji metabolizmasında rol oy-
nayan B vitaminleri (riboflavin, niasin, 

pantetonik asit), mag-
nezyum, potasyum ve 
manganez gibi birçok 
vitamin ve mineralden 
zengindir.

Ancak kahve yük-
sek miktarda tüketilirse 
zararlı etkileri de vardır. 

Kalbinde rahatsız-
lık olanlarda tüketimi 
kontrolsüz olursa çar-
pıntıyı tetikler.

Kontrolsüz tansiyonu olanlarda 
kan basıncını arttırabiliyor.

Bazı araştırmalarda günde 5 fin-
can ve üzeri kullanımında kemik eri-

mesine neden oluyor.
Akşamları kahve tü-

ketimi uykusuzluğa neden 
olabiliyor.

Kahve vücuttan su atı-
mını arttırarak idrar ihtiya-
cını arttırıyor. Kalp ve böb-
rek hastalarında elektrolit 
dengesizliği olabileceği için 
dikkat edilmesi şarttır.

Kişilerin kafeini tolere 
edilme derecesi fiziksel ve 

genetik özelliklerine göre değişkenlik 
gösterir. Günde bir birey 3- 4 fincan 
kahve tüketimini aşmamalıdır. Bir birey 
günde 400 miligram kafeini aşmaması 

gerekir. Ortalama 3 tatlı kaşığını aşma-
malıdır. 

Tok karnına Kahvenizi için, Kahve-
yi kahvaltıdan ya da yemeklerden bir 
saat sonra tüketmeye özen gösterin. 
Aç karına kahvaltı yapılmadan içilen 
kahve, vücuttaki stres hormonlarını 
aktifleştirerek, günlük döngü ve ruh 
halinizi bozabilir. Aynı zamanda ye-
mekle içilen kahve, besinlerin içerisin-
deki vitamin ve minerallerin emilimini 
azaltabilir.

İlaçlarla içmeyiniz çünkü Mide 
yanması, reflü, ülser gibi mide hasta-
lıklarında kullanılan ilaçların etkisini de 
azaltırken mide asiditesini yükseltebile-
ceğinden dolayı, antibiyotik gibi ilaçla-
rın da sindirimini yavaşlatabilir. Bu ne-
denle ilaçlarla birlikte kahve içmemeye 

özen gösterilmeli.
Kilo vermenize yardımcı olur, Vü-

cudunuzdaki leptin hormonunun se-
viyesi düşük olduğunda bedeniniz yağ 
depolamaya başlar bu da kilo almanıza 
neden olur. Ama kahve bedeninizdeki 
hormon seviyelerini yükseltir. Kahve 
bağımlısı insanların kilo almasının 
uzun sürmesinin ve yaptıkları egzersiz-
lerin hızlı sonuç vermesinin sebebi de 
bu diyebiliriz.

Kabızlığı önler, Laktasif ve diüretik 
özelliğinden dolayı kahve kabızlığı ön-
ler, bağırsakları çalıştırır ve sık tuvalete 
çıkmayı sağlar.

Kahveli bol güzel sohbetleriniz ol-
sun.

Sağlıcakla kalın…

Bİ KAHVE MOLASI

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

Karatay Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürlüğü Yetkilileri düzenli 
olarak Emekli Konaklarında sağlık 
kontrolleri gerçekleştiriyor. Her gün 
farklı bir Emekli Konağında sağlık 
kontrolleri gerçekleştiren doktor ve 
hemşireler ilerleyen yaşlarda görü-
lebilecek şeker, kolesterol ve tansi-
yon yüksekliği gibi rahatsızlıkların 
erken tespit edilip gerekli tedbirlerin 
alınması ve ilgili poliklinik dallarına 
yönlendirilmesi için çalışmalarını 
sürdürüyor.

SAĞLIK DURUMLARI 
KONTROL ALTINDA

Karatay Belediyesi Sağlık İşleri 

Müdürlüğü Yetkilileri emeklilerin 
daha sağlıklı bir emeklilik dönemi 
geçirmeleri için çalıştıklarını söyledi. 
Gerçekleştirilen tahlil ve kontroller 
sonucunda rahatsızlığı tespit edilen 
emeklilerin ilgili polikliniklere yön-
lendirildiğini belirtti. Yetkililer, hafta 
içi her gün farklı bir emekli konağın-
da 09.30 ve 10.30 saatleri arasında 
emeklilerin tansiyon, kan şekeri, ko-
lestrol ve trigliserit ölçüm ve tahlille-
rinin yapıldığını dile getirdi.

GEREKLİ 
BİLGİLENDİRMELER YAPILIYOR
Sağlık kontrollerinin Karatay 

Belediyesi’nin Emekli Konaklarında 

belirli bir planlama ile gerçekleşti-
rildiğini belirten yetkililer, yapılan 
kontroller ile erken teşhis edilen ra-
hatsızlıkların ileri de çok ciddi sağlık 
sorunlarının önlenmesi ve devam 
eden rahatsızlığın kontrol altında 
tutulması konusunda büyük önem 
taşıdığını vurguladı.

BAŞKAN HANÇERLİ’DEN 
22. EMEKLİ KONAĞI MÜJDESİ
Öte yandan; Ali Ulvi Kurucu 

Caddesi üzerinde yapımı tamam-
lanan Emekli Konağı ve Muhtar 
Evi açılış için gün sayıyor. Kara-
tay Belediyesi tarafından ilçeye 
kazandırılan 22.Emekli Konağının 

1.862 m² arsa üzerinde yapımı 
gerçekleştirilen Emekli Konağı ve 
Muhtar Evinin sosyal donatı kıs-
mında kauçuk tabanlı çocuk oyun 
alanı, yürüme yolları ve yeşil alan-
lar yer alıyor. Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli; Emekli 
Konaklarının sosyal belediyeci-
liğin güzel bir örneği olduğunu 
dile getirdi. Başkan Mehmet Han-
çerli; Karatay’a 22 Emekli Konağı 
kazandırdıklarını vurgulayarak, 
emekli büyüklerimize hizmet et-
menin mutluluğunu yaşadıklarını 
belirtti.
n HABER MERKEZİ

Kur’an-ı Kerim’i en güzel
okumak için yarıştılar

Karapınar Gençlik Merkezi, 
İlçe Müftülüğü ve Karapınar İmam 
Hatipliler Derneği (KİHA-DER) iş 
birliğiyle ilçede “Kur’an-ı Kerim’i 
Güzel Okuma Yarışması” düzen-
lendi. Mehmet Akif Erkek Kur-
su’nda düzenlenen etkinliğe, İlçe 
Müftüsü Kadir Demirlenk, Karapı-
nar Gençlik Merkezi Müdürü Mu-
hammet Ali Karakul, KİHA-DER 
Başkanı Muhammet Ali Işıklı, din 

görevlileri ve öğrenciler katıldı. 
Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilave-
tinden sonra, jüri tarafından değer-
lendirme yapıldı. Yarışmacılar ses, 
okuyuş, makam ve tecvit kuralla-
rına göre değerlendirildi. Değer-
lendirme sonucunda Turgut Emin 
Gürbüz birinci, Abdullah Ulaş ikin-
ci, Mehmet Zahit Özdemir üçüncü 
oldu. Dereceye giren öğrencilere 
çeşitli hediyeler verildi. n AA

Akşehir Belediyesi Sıra
Yarenleri sezonu açtı 

Konya’nın Akşehir İlçe Bele-
diyesi Sıra Yarenleri, sezon açılışı 
münasebetiyle bir gösteri ger-
çekleştirdi. Milli kültürün zengin 
örneklerinden biri olan ve hala 
yaşamaya devam eden sıra yaren-
liği geleneğinin başarılı temsilcileri 
Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri, 
Akşehir Kültür Merkezinde sezon 
açılışı münasebetiyle bir gösteri 
sergiledi. Programda Sıra Yaren-
leri ve misafirler çalan oyun ha-

vaları eşliğinde oyun oynadı. Ya-
ren geleneği oyunları, orta oyunu 
gösterileri ile izleyenlere keyifli bir 
gece yaşatan yarenler, çekilişle de 
izleyenlere çeşitli hediyeler dağıt-
tı. Sıra Yarenlerinin programına, 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Ab-
durrahman Çardakoğlu, Akşehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü İbrahim Öncel ile çok sa-
yıda davetli katıldı. n İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, sigara içen personeline yönelik olarak Türkiye genelinde bir genelge gönderdi. 
Yayınlanan genelge ile sigara içen personele bu yıldan itibaren hac görevi verilmeyeceğini belirtti

Sigara içen imam
hacca gidemeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan 
Ali Erbaş imzasıyla, 17 Ocak 2019 
tarihinde tüm birimlere gönderdiği 
resmi yazıda, sigara içen personele 
yaptırım kararı aldı. Yayınlanan ge-
nelge ile sigara içen personele bu 
yıldan itibaren hac görevi verilme-
yeceğini belirtti. Diyanet İşleri Baş-
kanlığı, Başkan Ali Erbaş imzasıyla, 
17 Ocak 2019 tarihinde tüm birim-
lere gönderdiği resmi yazıda, sigara 
içen personele yaptırım kararı aldı. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüm bi-
rimlere gönderdiği Başkan Ali Erbaş 
imzalı “Sigara İçilmemesi Hakkında 
Talimat” başlıklı yazısında şu ifade-
lere yer verdi: “Başkanlığımız hac 
organizasyonu ile kutsal topraklara 
giden vatandaşlarımızın hac ibadet-
lerini sahih, sağlıklı ve huzurlu bir 
şekilde yerine getirebilmelerinde 
personelimize büyük görev ve so-
rumluluk düşmektedir. Bu nedenle 

organizasyonumuzun her kademe-
sinde görev yapacak personelimizin 
ehliyetli ve liyakati olması Başkanlık 
olarak önem ve öncelik verdiğiniz 
hususların başında yer almaktadır.
Bu önem ve önceliğimize rağmen 
gerek kafilelerde gerekse ekiplerde 
görev alan bazı personelimizin otel 
önlerinde ve açık alanlarda sigara 
içtikleri müşahede edilmişti. Hiç 
şüphe yok ki, bu durum kutsal top-
rakların manevi atmosferine yakış-
madığı gibi rehberlik yaptığımız hac 
yolcularımızın da örnekli ve rehber-
lik noktasında beklentilerine uygun 
düşmemektedir. Uygun düşmediği 
için de bu konuda organizasyonu-
muzla hacca veya umreye giden 
vatandaşlarımızdan Başkanlığımıza 
sayısız şikâyet dilekçesi gelmiş ve 
hala gelmektedir” ifadelerine yer 
verildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay’da emekliler emin ellerde

Ali Erbaş



22 OCAK 2019 13HABER

‘Doğu Türkistan’daki zulmü kınıyoruz’
Konya Tesisat ve İnşaat Mal-

zemecileri Derneği (KONTİMDER) 
Yönetim Kurulu Üyeleri Doğu Tür-
kistan’da Uygur Türklerine yapılan 
zulmü kınadı. Sabah namazından 
sonra Kapı Cami’si önünde yapılan 
basın açıklamasında KONTİMDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Yasin Bilen, “Doğu Türkistan’da 
Müslümanlara yapılan baskı ve 
zulmü kınıyoruz ve protesto ediyo-
ruz. Dünyadaki Müslümanlar Doğu 
Türkistan’daki soydaşlara sahip çık-
malı. Çin’in 1949 yılından bu yana 
hakimiyeti altında tuttuğu Doğu 
Türkistan’daki eğitim kampı olarak 
dünyaya lanse ettiği kamplarda, asi-
milasyon uygulamaları yapıldığı ba-
sına yansıdı. İnsanlık haklarını ihlal 
eden uygulamalara sahne olan bu 
kamplar kapatılmalıdır. Birleşmiş 
Milletlere göre 1 milyon civarında 

Müslüman Uygur Türkü, Çin’in eği-
tim merkezi olarak dünyaya lanse 
ettiği toplama kamplarında tutulu-
yor. Evlerinden, yurtlarından, eş ve 
çocuklarından zorla ayrılan insanla-
rın sayıları her geçen gün artarken, 
aynı zamanda uygulanan işkence ve 
zulümler yüzünden yüzlerce insan 
hayatını kaybetmektedir. Doğu Tür-
kistan’da yaşayan Uygurlara yönelik 
dini baskılarda artıyor. Çin, Uygur-
ların İslami geleneğe uygun şekilde 
evlenmesini yasakladı. Uygur kızla-
rına Çinlilerle zorunlu evlilikler yap-
tırılarak, milli ve dini kimlik asimile 
edilmeye çalışılmaktadır. Uygur 
Türklerinin yurtlarından çıkarılarak 
Çin’in iç kesimlerine sürülmeleri ve 
yerlerine Çinlilerin yerleştirilmesi 
sonucunda bölgenin demografik ya-
pısı değiştirilmektedir. Müslüman 
çocukların zorla rehabilitasyon, ye-

niden elverişli hale getirme kamp-
larında tutsak edilmeleri, onur kırıcı 
bir şekilde kültürlerini, dini inanç-
larını zayıflatacak her şeye maruz 
bırakılıyor. Müslümanların camiler-
de, dinlerini öğrenme ve ibadetleri 
kısıtlanıyor. Cuma namazlarında ise 
camiler artık bomboş kalıyor. Çün-
kü camiye gelenler kayda alınıyor 
ve fişleniyor. Çin hükümetini,  insan 
haklarına, din ve vicdan hürriyetle-
rine saygılı olmaya davet ediyoruz.  
Zorunlu olarak kamplarda tutulan-
lar özgürlüklerine kavuşmalıdır. 
İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş 
Milletler ve tüm Müslüman ülke-
leri bu zulme dur demeye davet 
ediyoruz. Doğu Türkistan’da Uygur 
Türklerine yönelik yapılan sistema-
tik zulmünü tüm dünya görmeli ve 
tepkisini ortaya koymalıdır” dedi
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ve AK Parti İlçe Baş-
kanı Kemalettin Atalay ile birlikte 
taksi durağını ziyaret ederek isti-
şarelerde bulundu. Başkan Tutal, 
esnaf ziyaretlerine aralıksız devam 
ederek, istek ve taleplerini dinliyor. 
Muallimhane Camii yanında bulu-
nan Konak Taksi durağında taksi-
ci esnafıyla buluşan Başkan Tutal, 
amaçlarının Seydişehir’e hizmet 
olduğunu bu yönde çalışmalarına 
devam edeceğini kaydetti. Seydi-
şehirli hemşerileri ile her fırsatta 

istişare de bulunduklarını kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal  “ 
Esnafımızın ve vatandaşlarımızın 
talepleri, fikirleri bizim için önem-
li. Biz hemşerilerimize hizmet için 
buradayız. Belediyecilik sadece alt 
yapı, su, kanalizasyon, park ve yeşil 
alanla olmuyor.  Her  konuda hizmet 
ederek gönüllere girebilmek. Her 
zaman halkımızla iç içe hizmet için 
çalışıyoruz. Seydişehir’de gerçekleş-
tirdiğimiz güzel ve kalıcı hizmetler 
bizi mutlu ediyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Park halindeki vincin
akülerini çaldılar

Başkan Tutal, çat kapı 
ziyaretlerine devam ediyor

Ilgın Sanayi Sitesi’nde park 
halindeki vincin aküleri çalındı. 
Alınan bilgiye göre, sanayi site-
sinde hurdacılık yapan Veli Kara-
koyun, sabah iş yerine geldiğinde 
park halindeki vinçe ait iki adet 
akünün yerinde olmadığını fark 

etti. Karakoyun, durumu polis 
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 
Ilgın Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Büro Hırsızlık Büro ekipleri, çalış-
ma başlattı. Başlatılan soruşturma 
devam ediyor. 
n AA

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Bostancı, av tüfeği üretimiyle öne çıkan Beyşehir’de, silah 
sanayisinde katma değerin artırılması amacıyla üreticilere eğitim verilmeye başlandığını söyledi

Silah sanayicilerine
katma değer eğitimi

Konya Ovası Projesi (KOP) Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, 
Savunma Teknolojileri Mühendis-
lik ve Ticaret AŞ (STM) ile yürüttü-
ğü Silah Sanayisinde Katma Değe-
rin Artırılması Projesi kapsamında 
Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek 
Yüksekokulu Konferans Salonu’n-
da üreticilere yönelik eğitim prog-
ramı düzenlendi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı, burada 
yaptığı konuşmada, ilçeye bağlı 
Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin, 
silah sanayisinde önemli ölçüde 
katma değer sağladığını söyledi.

Bölgedeki av tüfeği ve parça 
üreticilerinin katma değerli üre-
timle yurt içi ve yurt dışı pazara 
ulaşmalarının önünün açılmasını 
hedeflediklerini belirten Bostancı, 
“Proje sayesinde bölgenin, ülkenin 
milli savunma sanayisiyle enteg-
rasyonunu sağlamayı da hedefli-
yoruz. STM ile varılan iş birliğimiz 
neticesinde hayata geçirdiğimiz 
proje kapsamında, 4 ayrı katego-
ride firmalara yönelik eğitim çalış-
malarımız başladı.” dedi. 

Projenin, KOP’un ana hedefleri 
arasında yer alan kırsal kalkınma, 

yerinde üretim, istihdam katkısı, 
tersine göç ve katma değeri yüksek 
üretim hedefleriyle uyum içinde 
ilerleyeceğini ve eğitimlerin süre-
ceğini ifade eden Bostancı, şöyle 
devam etti: “STM’nin değerli ye-
rel üreticilere bilgi ve tecrübelerini 
aktaracağı eğitim programlarının 
ilkine bugün başladık. Türk Silah-
lı Kuvvetleri ve Savunma Sanayii 
Başkanlığına sistem mühendisliği, 
teknik destek, proje yönetimi, tek-
noloji transferi, lojistik destek hiz-
metlerini gerçekleştirmek amacıyla 

kurulan ve ülkenin dev projelerine 
imza atan STM, bölge üreticilerine 
önemli katkılar sunacaktır.”

Eğitimlere katılımın önemine 
işaret eden Bostancı, “Eğitimlere 
katılım, bölgemizin milli savunma 
alanındaki geleceği açısından çok 
önemli. Kategorilere ayrılan firma-
larımız için yetkinlik seviyelerine 
göre çeşitli teknik destek program-
ları planlandı. Kısa, orta ve uzun 
vadeli bu teknik destek program-
larının 3 faz halinde, toplam 4 yıl 
sürmesi öngörüldü. Yerel üretici-

lerimizin bu eğitim programlarına 
vereceği tam destek, yoğun katılım 
bundan sonra yapılacak ve yapıl-
ması planlanan nice projelere altya-
pı imkanı sunacak.” diye konuştu.

Eğitim kapsamında STM uz-
manlarınca, av tüfeği ve parça üre-
ticilerine, “ömür devri yönetimi, 
talep toplama, ürün planlaması ve 
ürün tasarımı” konularında sunum 
yapıldı, fikir, tasarım, üretim, satış 
kanalları, dağıtım ve geri besleme 
kavramları işlendi.
n AA

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, her fırsatta yaş-
lıları evlerinde çat kapı ziyaret 
ederek Seydişehirlilerle ile bir 
araya gelmeye devam ediyor. Ça-
lışma saatlerinin dışında yaşlı ve 
engellilere vakit ayıran Başkan 
Tutal, ev ziyaretleri kapsamın-
da kırsal ve merkez mahalleler-
de bulunan vatandaşları ziyaret 
ederek onlarla birlikte sohbet 
etti. Başkan Tutal, Hacıseyitali 
Mahallesinde Mehmet  Polat’ı Kı-
zılcalar Mahallesinde Şeref  Ko-
çak’ı,  Ulukapı Mahallesinde  ise 
Bedriye Korkmaz’ı evinde ziya-
ret ederek yaşanmış hikayelerini 
dinledi. Başkan Tutal, Seydişehir 
Belediyesinin sosyal belediyeci-
lik noktasında örnek bir belediye 
olduğunu, yaptığı ziyaretler ile 
vatandaşların sorunlarını dinle-
diğini kaydetti. “Seydişehir için 
çalışıyoruz” sloganı ile hizmetle-
rini aralıksız sürdüren Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, vatan-
daşların her zaman yanlarında 
olduklarını dile getirerek sosyal 
belediyecilik çalışmalarını da 
özenle sürdürüyor. Sağlık ve 

hastalığın Allah tarafından gel-
diğini söyleyen Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Her birimizin 
farklı imtihanı oluyor. Hastalık ve 
sağlık bizler için. Allah size güç 
ve sabır versin. Sizin desteğiniz 
ve bakımınız sayesinde Mehmet 
amcamız hayatını sürdürüyor. 
Sizler için yapabileceği bir şey 
olursa biz her zaman hazırız” 
diye konuştu. Başkan Tutal’ın bir 
sonraki durağı Bedriye Korkmaz 
oldu.Kendilerine yaptığı ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Bedriye Korkmaz , “Allah 
senden razı olsun. Atan anan nur 
içinde yatsın. Sen bizim ayağımı-
za geldin, kapımızı açtın. Allah 
seni başımızdan eksik etmesin. 
Recep Tayyip Erdoğan’ı da ba-
şımızdan eksik etmesin. Ömrü 
devleti çok olsun” şeklinde ko-
nuştu. Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, “Sizler bizim için en büyük 
değerlerimiz, eli öpülesi büyük-
lerimizsiniz. Sizlerin duaları ile 
bizler ayakta duruyor, başarılı 
oluyoruz. Allah sizlere sağlıklı 
uzun ömürler versin “şeklinde 
konuştu.  n HABER MERKEZİ

‘En iyi hizmet için fikirleri alıyoruz’
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Beyşehirli sporcular, katıldıkları şam-
piyonalarda elde ettiği derecelerle ilçenin 
gururu oldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, yaptığı açıklamada, Antalya’da yapı-
lan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası ile 
Konya’da sona eren Gençler Türkiye Tek-
vando Şampiyonası’nda dereceye giren 
Beyşehirli sporcuları kutladı.

Özaltun, 14-20 Ocak 2019 tarihleri 
arasında Antalya’da yapılan ve milli takım 
seçme kriterlerinden olan Türkiye Açık 
Kick Boks Turnuvası’nda Beyşehirli spor-
cular Zeliha Çavuşoğlu, Kader Kaya, Ayşe 
Kocaer’in kilolarında birinci, Ceren Tom-
balak’ın ise 3’üncülük derecesi elde etti-
ğini, bu isimlerden Zeliha Çavuşoğlu’nun 
50 kiloda şampiyon olarak milli takım ka-
pısını aralama başarısını gösterdiğini vur-
gulayarak, “Turnuvada Beyşehirli sporcu-
larımız değişik kategorilerde 5 birincilik, 2 

de üçüncülük derecesi elde ederek Konya-
mız ve bölgemiz adına önemli bir başarıya 
imza atmıştır. Konya’da yapılan ve 6 gün 
süren Gençler Türkiye Tekvando Şampi-
yonası’nda ise 68 kiloda Beyşehirli milli 
sporcumuz İrem Baysal ikincilik derecesi 
elde ederek büyük bir başarı örneği göster-

miş, ilçemizin gururu olmuştur.  Baysal bu 
başarısı ile Turkish Open Şampiyonası’na 
girme hakkını kazandı. Şampiyonalarda 
derece elde eden Beyşehirli tüm sporcu-
larımızı kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum.”dedi.
n SPOR SERVİSİ

Beyşehirli sporcular başarılarıyla ilçenin gururu oldu

Galatasaray Semih 
Kaya’yı kiraladı

Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya’yı sezon sonuna 
kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.Galatasaray Sportif AŞ’den 
yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açık-
lamada, “Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü Sparta 
Prag ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varıl-
mıştır.” denildi.  Semih Kaya’ya sezon sonuna kadar 3 milyon 
760 bin lira ödeneceği, Sparta Prag’a ise kiralama ücreti veril-
meyeceği aktarıldı.

2017-2018 sezonu başında 2 milyon avro bonservis bedeli 
karşılığı Çekya ekibi Sparta Prag’a satılan 27 yaşındaki oyun-
cu, 1,5 sezon sonra yeniden sarı-kırmızılı ekibe dönmüş oldu. 
Semih’in Sparta Prag ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar mu-
kavelesi bulunuyor.
n AA

Mehmet Yiğiner’den
şartlı istifa

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübe 
35 milyon lira bağış yapılması halinde başkanlığı bırakacağı-
na ilişkin istifa dilekçesini yönetim kuruluna sundu. Başkent 
kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Beştepe 
Tesisleri’nde bir araya geldiği ve gündemdeki konuların değen-
lendirildiği bildirildi. 

Yönetim kurulunun geçen 6 aylık süreçte 100 milyon li-
rayı aşkın kaynak oluşturduğunun vurgulandığı açıklamada, 
şu ifadelere yer verildi: “Yönetim kurulumuz, kulübümüzün 
devamlılığı hususunda çalışmalar yapmış, 2019 Ocak ayında 
ise 6,5 milyon kaynak oluşturup, mevcut futbolcularının ala-
caklarını ödeyerek takımımızın iskelet kadrosunu korumuştur. 
Son dönemlerde gündeme gelen MKE Ankaragücü Spor Kulü-
bü Başkanlığına aday olma ve 35 milyon lira bağış yapacağını 
söyleyerek gündem oluşturanlarla ilgili bir değerlendirme ya-
pıldığında ise kulüp başkanımız Mehmet Yiğiner, kulübümüzün 
önünü açmak ve Ankaragücü’müzün menfaatlerini gözeterek 35 
milyon lira bağış yapılması halinde kulüp başkanlığını bırakaca-
ğına ilişkin istifa dilekçesini yönetim kurulumuza sunmuştur.”
n AA

Sporda şiddete 
sanal takip

İçişleri Bakanlığınca, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 
sosyal medyadan “hakaret, tehdit, şiddet” içerikli paylaşım-
larda bulunulan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığı bil-
dirildi. İçişleri Bakanlığından, sporda şiddet ve düzensizliğin 
önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada 
bulunuldu.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik ve Siber 
Suçlarla Mücadele Dairesi başkanlıkları koordinesinde 2018-
2019 sezonunun ilk yarısında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet edilen, 
hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunulan 831 
hesapla ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Sosyal medyada suç işlenmesine kesinlikle müsaade edil-
meyeceği vurgulanan açıklamada, suç işleyen kişilerle yasal 
çerçevede mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
n AA

Spor Toto Süper Lig takımla-
rından Evkur Yeni Malatyaspor’un 
sportif direktörü Ali Ravcı, İngil-
tere Premier Lig takımlarından 
Fulham’ın oyuncusu Aboubakar 
Kamara ile anlaştıklarını ancak 
futbolcunun kulübüyle ilgili bir iki 
pürüzün bulunduğu bildirdi.

Ravcı, yaptığı açıklamada, 
transfer çalışmalarının tüm hızıyla 
devam ettiğini söyledi. Transfer 
sürecinin titiz yürütüldüğünü dile 
getiren Ravcı, “Takımımızı gelen 
futbolcular ve gelecek olan trans-
ferlerle daha da güçlendireceğiz. 
Bulunduğumuz konumu korumak 
için titiz çalışıyoruz. Yapacağımız 
2 transferle takımımız çok daha 
güçlü olacak. İngiltere Premier Lig 
takımlarından Fulham’ın oyuncu-

su Aboubakar Kamara ile anlaştık 
ama kulübüyle ilgili bir iki pürüz 
var. Biz pürüzleri halletmeye çalı-
şıyoruz. Kulüple anlaşmaya varıl-
dığı taktirde Aboubakar Kamara’yı 
birkaç gün içinde transfer etmeye 
çalışacağız.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Aboubakar Kamara dışın-
da her iki kanatta oynayabilecek 
bir futbolcuya ihtiyaç duyulduğunu 
aktaran Ravcı, “Bu konu üzerin-
de de çalışıyoruz. En kısa sürede 
transferleri bitireceğiz. Forvet hat-
tımızı güçlendirmek için santrfor 
hariç her iki kanatta oynayabilecek 
bir oyuncu transferi daha gerçek-
leştireceğiz.” ifadelerini kullandı.
n AA

Malatyaspor’dan Kamara hamlesi

‘Tiyatro izlettiler’
Trabzonspor’un Başakşehir’e mağlup olmasının yankıları sürüyor. Trabzonspor 

Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Medipol Başakşehir maçında 11 yanlış kara-
rın verildiğini, emeklerinin çalındığını ve Türkiye’ye tiyatro izlettirildiğini savundu

Trabzonspor Futbol Şube Sorum-
lusu Haluk Şahin, yaptığı yazılı açık-
lamada, Spor Toto Süper Lig’in 18. 
haftasında sahasında karşılaştıkları ve 
4-2 mağlup oldukları Medipol Başak-
şehir maçında emeklerinin çalındığını 
öne sürdü. Futbola adaletli bir yönetim 
anlayışı gelmediği sürece başka takım-
ların da aynı kaderi yaşayacağına dik-
kati çeken Şahin, “Aynı hakem Beşiktaş 
maçında 7 yanlı ve yanlış karar veriyor. 
Ayrıca 7 dakika uzatma veriyor. Bu sü-
reye iki yanlış karar sığdırıp iki puanı-
mızı gasp ediyor. Bunu herkes görüyor. 
Herhalde yaptıklarından memnunlar ki 
bu kez Başakşehir maçına atanıyor. Bu 
maçta da 11 yanlı ve yanlış kararı var. 
Pazar akşamı emeklerimiz çalındı. Tür-
kiye’ye tiyatro izlettiler. Süreci ısrarla 
takip edeceğiz. Bakacağız hem maçın 
hakemi hem de VAR’ın başındaki Fırat 
Aydınus’un düdükleri ‘gümüş’ten mi, 
yoksa ‘demir’den mi?” ifadelerini kul-
landı.

Trabzonspor Kulübünün duruşunu 
bozmadan yoluna devam edeceğine 
işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

“Bu arkadaşımızın ve VAR sistemi-
nin başında bulunan Fırat Aydınus’un 
zihinleri maçı yönetmek ile ligi yönet-
mek arasında sıkışıp kalmış. Müsabaka 
başladığı anda, ligi yönetmek ve sırala-
maya etki etmek için sahaya çıktıklarını 
sadece biz değil, tüm Türkiye çok net bir 
şekilde gördü. Bir ligin kaderiyle oyna-
dılar. Pazar akşamı bir tiyatro sahneye 
koydular ve bunu koskoca ülkeye izlet-
tiler. Bunun sorumlusu ilk başta Türkiye 
Futbol Federasyonudur. Sonrasında 
Merkez Hakem Kuruludur. Devamında 
Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus’tur. 
Galip gelirsek puan farkı kapanacak, 
beraberlik halinde ligde yarış kızışa-
cak. Birileri bu sonuçları istemiyor mu? 
Trabzonspor’un her türlü zorluğa rağ-
men zirve yarışında olması rahatsızlık 
veriyor herhalde. Biz futbolun sahada 
oynanıp kazanılan bir oyun olmasından 
yanayız. Ama müsaade etmediler.”

Şahin, maçın hakemi Halil Umut 
Meler’in karşılaşmada önemli hatalar 
yaptığını anlatarak şöyle devam etti: 
“Bizler gerek başkanımız, gerek yöne-
tim kurulu üyelerimiz, gerek antrenörü-
müz, gerekse tüm futbolcu kadromuz ile 

her zaman ve her koşulda iyi niyetimizi 
muhafaza etmeye çalıştık. Halil Umut 
Meler sezonun ilk yarısında hakemliğe 
ilk başlayan birinin bile yapmayacağı 
hatalarla dolu bir Beşiktaş maçı yönet-
ti. Öyle yönetti ki göz göre göre maçın 
kaderine etki edecek 7 yanlış kararı 
var. Buna rağmen Halil Umut Meler 
bu maça tayin ediliyor. VAR’ın başın-
daki Fırat Aydınus ile beraber yönettiği 
maçta 11 yanlış kararıyla birlikte Trab-
zonspor’un hakkını ve emeğini gasp 
ediyorlar.”
“ADALET DUYGUSUNU BU KADAR MI 

KAYBETTİLER”
Maçta, Video Yardımcı Hakem 

(VAR) uygulamasına bir kez dahi gidil-
mediğinin altını çizen Şahin, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu kadar yanlış ka-
rarların olduğu bir maçta VAR’a bir kez 
olsun gitmedi. Yani ‘devrim yaptık’ şek-
linde lanse edilen VAR’a gidilmeye ge-
rek görülecek hiç mi pozisyon yoktu? Bu 
VAR, gerçekten var mı yok mu? Mesela 
Ekuban’ın pozisyonu net penaltı, ken-
disi de görüyor. Lakin, kulaklık işareti 
yaparak ‘VAR’ı dinliyorum’ diyor. Son-
rasında izleme gereği bile duymadan 
devam ettiriyor. Pereira’nın ayak tarak 
kemiğinin kırıldığı pozisyonda faul veri-
yor kartına başvurmuyor. İrfan Can yak-

laşık 30 saniye boyunca ‘hadi lan’ diye 
bağırıp, el kol hareketi yapıyor, ikinci 
sarıdan atmıyor. Bütün pozisyonları tek 
tek çıkarttık. Hem Beşiktaş maçında 
hem de bu maçta Trabzonspor’un eme-
ğini resmen yediler. Hiç mi vicdanları 
sızlamadı? Adalet duygusunu bu kadar 
mı kaybettiler?”

“BİR ŞEHRİN EMEKLERİ YİNE EL 
BİRLİĞİYLE ÇALINDI”

Trabzonspor’un sahada bütün var-
lığıyla mücadele eden, son damlası-
na kadar savaşan bir takım görüntüsü 
sergilediğini aktaran Şahin, “Onlar 
yapması gereken her şeyi yaptılar. Ama 
asıl işini yapması gerekenler ise bu lige 
hem sahada hem de masa başında 
ayar vermekle meşguldü. O çocukların 
ahı yerde kalmaz. Biliyorsunuz, Trab-
zonspor’un hakları ilk kez yenmiyor. 
Bakınız yanlı hakem kararlarıyla An-
karagücü maçında 2, Beşiktaş maçın-
da 2, Antalya maçında 2, Başakşehir 
maçında 3 olmak üzere 9 puanımız 
gasp edildi. Bir şehrin emekleri yine 
el birliğiyle çalındı. Herkes şunu bilsin 
ki Trabzonspor duruşunu bozmadan 
yoluna devam edecek. Ancak sorun şu 
ki futbola adaletli bir yönetim anlayışı 
gelmediği müddetçe bugün yarın başka 
takımlarımız da aynı kaderi yaşayacak-

tır.” ifadelerini kullandı.
Şahin, Merkez Hakem Kurulu Üyesi 

Alican Lakot’u da eleştirerek, şunları 
kaydetti:

“Merkez Hakem Kurulunda bir ar-
kadaşımız var. Alican Lakot orada ne 
iş yapıyor? Trabzonspor, ilk yarıda Be-
şiktaş karşısında resmen dövüldü. Ab-
dülkadir’e yapılanlar ortada, Amiri’nin 
ayağında iki tane delik oluştu. Bunlara 
kart bile verilmedi. Sonra gelip tekrar 
bizim en kritik maçımıza o maçı yöne-
ten Halil Umut Meler atanıyor. Sonuç 
ortada. Bugün Pereira’nın burnundan 
kanlar akıyor, ayağı kırılmış. Ekuban’ın 
verilmeyen penaltısı var, Rodallega’ya 
verilmeyen fauller de var. Yediğimiz 
gollerin birinin öncesinde Abdülkadir’e 
faul var, bir diğerinde Arda Turan, Eku-
ban’a faul yapıyor. Bunlar görmezden 
geliniyor. Yani biz imtiyaz istemiyoruz. 
Adaletli ve hakkaniyetli müsabakalar 
yönetilmesini istiyoruz. Buna en çok ses 
çıkartması gereken arkadaşımız neden 
sessizdir, gerçekten merak ediyorum.”

Haluk Şahin, yazılı açıklamasında 
Medipol Başakşehir maçı görüntülerin-
den derlenen ve yapıldığı iddia edilen 
hataların yer aldığı görsellere de yer 
verdi.
n AA
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Büyükşehirden torba açılımı!
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Spor 
Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şube-
si üyeleri ile Konya’da faaliyet gösteren 
televizyon ve gazetelerin spor müdürle-
rinin yanı sıra yazarlarla buluştu.

Başkan Altay, AK Parti İl Başkan 
Yardımcısı Mehmet Yüzbaşıgil ile İl 
Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Selim 
Özkan’ın da hazır bulunduğu prog-
ramda konuşmasına hafta sonunda 
Konyaspor’un Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor deplasmanından 3 puanla 
dönmesi dolayısıyla kulübü, oyuncu ve 
teknik kadroyu tebrik ederek başladı.

Plastik poşet kullanımının azal-
tılması amacıyla yeni uygulamaların 
devreye girdiğini hatırlatan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Konyaspor ile birlikte KOMEK’lerde 
üretilen 1 milyon bez torbanın taraftar-
lara dağıtılacağını müjdeledi.

HEM TESİSLEŞME HEM DE 
GENÇLERİMİZ İÇİN 

ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ
Altay, belediyeler olarak Konya’da 

spor altyapısının güçlendirilmesi ve 
özellikle gençlerin spor yapmasının 
teşvik edilmesi için önemli faaliyet-
ler yürüttüklerini belirterek, “Bundan 
sonra da Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak hem tesislerin sayısının artırıl-
ması hem de spor yapan gençlerimizin 
sayısının arttırılması için bir çalışma 
yürüteceğiz. Futbolun profesyonellik 
kısmının kendi dünyası var ve o mecra 
da yürüyor zaten. Tesislerin artırılması 
ve amatör branşlarda da sporcu sa-
yısının artırılması gerektiğine inanan 
birisiyim. Önümüzdeki dönemde de 
ilçe belediyelerimizle birlikte hem spor 
okullarının sayısının arttırılması hem 
amatör spor kulüplerine destek veril-
mesi konusunda bir çalışma yürütece-
ğiz” dedi.

SPORCU SEÇME MERKEZİ İLE 
ÇOCUKLARIMIZI BRANŞLARA 

YÖNLENDİRECEĞİZ
Günümüz problemlerinden en 

önemlilerinden birisinin de çocukların 
kapalı alanlarda internetin başından 
ayrılamıyor olması olduğuna vurgu 
yapan Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlere 
yeni bir soluk oluşturmak için sporcu 
seçme merkezi projelerinin olduğunu 
aktardı. Başkan Altay, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İlköğretim çağındaki çocuk-
larımızın hangi branşa yatkın oldukla-
rının tespiti ve o branşlarda daha aktif 
bir şekilde spor yapmalarını sağlamak 
için de bir çalışma içerisindeyiz. Yeni 
Büyükşehir Yasası ile birlikte sadece 
merkezde değil, 31 ilçede de bu faali-
yetleri yürütmemiz lazım. Önceliğimiz 
çocuklarımız ve gençlerimiz. İnşallah 
önümüzdeki 5 yılda da bu konuda cid-
di çalışmaları birlikte yapacağız. Bu 
konuda sizlerin fikir ve görüşleri bizler 
için çok kıymetli.”

KONYA’NIN BİR BASKETBOL 
TAKIMINA İHTİYACI VAR

Başkan Altay, basketbol konu-
sundaki gazetecilerin sorusu üzerine 
basketbolu seven birisi olduğunu ve 
maçları takip ettiğini vurgulayarak, 
“Selçuklu Belediye Basketbol Kulübü, 
geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirdi. 
Sadece sporda değil her alanda mali 

problemlerin olduğu bir dönemdeyiz. 
Konya’nın bir basketbol takımına ih-
tiyacı olduğuna inanıyorum. Şehir de 
buna sahip çıkar. İnşallah Konya’nın 
sporu ve basketbolu için iyi bir dönem 
olur diye düşünüyorum” dedi.

BİSİKLET MASTER PLANINI 
TAMAMLAYAN İLK ŞEHİR 

OLMAK İSTİYORUZ
Konya Büyükşehir Belediyesi ola-

rak bisikletin yaygınlaştırılması için 
de bugüne kadar önemli çalışmalara 
imza attıklarını kaydeden Altay şöyle 
konuştu: “Türkiye’de inşallah ilk kez bi-
siklet master planını tamamlayan şehir 
olmak istiyoruz. Bu konudaki çalışma-
larımızı sürdürüyoruz.”

KONYA’DA SPOR TESİSİ 
SORUNUMUZ YOK

Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın tesis-
leşme konusunda son yıllarda önemli 
mesafe kaydettiğini de belirtti. Başkan 
Altay, “Stadyum alanında bir yüzme 
havuzu, iki kapalı salon, bir stadyum 
ve tenis kortları vardı. Şimdiki stad-

yum eskisi ile karşılaştırılamayacak 
düzeyde güzel. 10 bin kişilik bir spor 
salonumuz, yine Selçuklu’nun 3 bin 
600 kişilik bir spor salonu, merkezde 
30’a yakın spor salonu yapıldı. Selçuk-
lu’nun bir tenis kortu var. Belediyelerin 
de yüzme havuzlarını da dahil ederse-
niz, ki Gençlik ve Spor Müdürlüğü de 
bir yüzme havuzu yapıyor, merkezde 
7 yüzme havuzu olacak. Ancak spora 
olan ilgi artıyor. Tabii tesislerin arttırıl-
ması kadar bunların doğru kullanılması 
da önemli. Gençlik ve Spor ile beledi-
yeler birlikte hareket etmeli. Sonuçta 
hepimizin amacı çocuklara gençlere 
spor yaptırabilmek. Dolayısıyla tesis-
leri verimli kullanabilirsek Konya’da 
merkezde özellikle bir tesis sorunu ol-
madığını düşünüyorum. Yine stadyum 
alanında bir atletizm pisti, iki çim saha 
inşaatı devam ediyor. Tenis kortu yapı-
lacak, tam olimpik yüzme havuzu yapı-
mı süreci var. Bir Veledrom yapılacak. 
3-5 yıl sonra Konya’nın tesis sorunu 
kalmaz” diye konuştu.

Konya Spor camiasını bir araya 

getiren Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür 
eden TSYD Konya Şube Başkanı Murat 
Dönmez de “Bizler sadece futbolun 
değil, diğer spor branşlarının da konu-
şulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
bağlamda yaz tatilinde ‘Güle Oynaya 
Camiye Gel’ projesiyle 45 bin çocuğa 
bisiklet hediye edilmesi önemli bir 
adımdır. Bunun devamının geleceğini 
diliyoruz” dedi.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Sefa Özdemir ise, “Bizlerin görevi 
Konyaspor’a her zaman destek olmak-
tır. Bu konuda basınımızın hiçbir zaman 
geri durduğunu görmedim. Sizlerin de 
desteği ve bizleri bir araya getirdiğiniz 
için size teşekkür ediyorum” dedi.

TORBALARIN ÜRETİMİ 
DEVAM EDİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
plastik poşet kullanımının azaltılma-
sına yönelik başlattığı ‘Sıfır Atık Proje-
si’ne destek veren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Aile Sanat ve Eğitim Mer-
kezleri (ASEM) ve Konya Büyükşehir 

Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 
(KOMEK) atölyelerinde 1 milyon bez 
torba üretimi yapıyor. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığının ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek 
vermek amacıyla bez torbaların üreti-
minin gerçekleştirildiği KOMEK Mefru-
şat atölyelerinden birisinde inceleme-
lerde bulundu. Atölyede devam eden 
bez torbaların üretim çalışmalarını 
yerinde inceleyen Başkan Altay, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığınca çevreyi koru-
mak adına plastik poşetlerin kullanımı-
nı azaltmak için düzenlenen kampan-
yaya destek olduklarını ifade etti. 

Yılbaşından itibaren plastik po-
şetlerin ücretli olduğunu hatırlatan 
Başkan Altay, “Burada amaç ücret 
değil, vatandaşımızın plastik poşet 
kullanımını azaltmak. Biz de Büyük-
şehir Belediyesi olarak kampanyaya 
destek veriyoruz. İnşallah 1 milyon 
bez torbayı vatandaşımıza dağıtaca-
ğız. Şu anda KOMEK ve ASEM’lerde 
hanımlarımız üretmeye başladılar. İki 
konuda farklılığımız var. Birincisi bez 
torbaları satın almıyoruz, KOMEK’ler-
de vatandaşlarımız üretiyor. Kendi 
evlerinde de üreten kardeşlerimiz 
olacak. Böylece onlara küçük de olsa 
destek olmayı arzu ediyoruz. İkincisi 
şehrimizin önemli markası olan Kon-
yaspor da bu projede ortağımız. Hem 
çevre bilincimizin oluşması hem de 
Konyaspor’un tanınırlığının artması 
için bu kampanyayı birlikte yürütü-
yoruz. İnşallah dağıtımına da en kısa 
süre de başlamayı planlıyoruz. Şu an 
ilk etabın üretilmesi için KOMEK kurs-
larımızdaki kursiyerlerimiz yoğun bir 
şekilde çalışıyor” ifadelerini kullandı. 

Atölyelerde çalışan kursiyerler de 
hem çevre temizliğine hem de aile 
bütçesine katkıda bulunmak için bez 
torba üretimi yaptıklarını belirterek, 
kendilerine bu imkanı veren Büyük-
şehir Belediyesine teşekkür etti. Bez 
torbalar, KOMEK ile ASEM’den mezun 
olan kursiyerlerin ev ekonomilerine 
katkı sağlamak amacıyla çalıştığı atöl-
yelerde üretiliyor.
n SPOR SERVİSİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay spor basını ile bir araya geldi. Atiker Konyaspor ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ortak bir 
proje yürüttüğünü açıklayan Altay, poşet kısıtlamasına destek amacıyla Konyaspor logolu 1 milyon bez torba dağıtılacağını müjdeledi

Ata sporları Meram’da yeniden hayat buluyor
Çocukların ve gençlerin gelenek-

sel sporları tanımaları ve sevmeleri 
amacıyla önemli bir proje daha Me-
ram’da hayat buldu. Konya Valiliği ve 
Meram Belediyesi arasında imzala-
nan protokolle Okçuluk, Mangala ve 
Mas Güreşi gibi ata sporları okullarda 
çocuklara öğretilecek. Bu alanlarda 
yetenekli olan gençler tespit edilip 
özel eğitimler verilecek ve yıl sonun-
da Meram, ‘Etnospor Festivaline’ ev 
sahipliği yapacak.

Meram Belediyesi, çocuk ve 
gençlere geleneksel sporları tanıtmak 
ve sevdirmek amacıyla Konya Valili-
ği, Dünya Etnospor Konfederasyonu, 
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Konya Gençlik ve Spor il Müdürlüğü 
ile birlikte önemli bir çalışmaya imza 
attı. Proje kapsamında belirlenen 
okullarda Okçuluk, Mangala ve Mas 
Güreşi kategorilerinde öğrencilere 
eğitim verilip deneyimletilecek ve di-
ğer geleneksel sporlar tanıtılacak. Ay-
rıca, okulların bu faaliyeti sürdürme-
lerinin yolu açılacak, bu branşlarda 
yeteneği ve ilgisi olan çocuklar özel 
bir eğitime tabi tutulup onların özel 
olarak yetişmeleri sağlanacak. Bu 
önemli projenin protokolü Konya Va-

lisi Cüneyit Orhan Toprak ve Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru tara-
fından imzalandı. Protokol öncesinde 
Vali Toprak ve Başkan Toru, Meram 
Belediyesi tarafından yapımı gerçek-
leştirilen ve kısa bir süre sonra açıla-
cak olan Muhammet Yürükuslu Spor 
Tesisinde incelemelerde bulundular.   

BAŞKAN TORU, “PROJE İLE 
ÇOCUKLARIMIZ HEM SPOR HEM 
TARİH İLE BULUŞMUŞ OLACAK” 

İmza töreninin ardından bir açık-
lama yapan Meram Belediye Başkanı 

Fatma Toru, gençlerimizin ve ço-
cuklarımızın geleneksel ata sporları 
ile tanıştırılması amacıyla böyle bir 
projeye öncülük ettiklerinin altını çiz-
di. Projenin ilk etapta 14 okulda baş-
layacağını kaydeden Başkan Toru, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Gelecek 
nesillerin fiziken, bedenen, psikolo-
jik ve sosyolojik açıdan daha sağlıklı 
yetişebilmeleri ve onları zararlı alış-
kanlıklardan koruyabilmek amacıyla 
böyle bir projeyi hayata geçirdik. 
Proje aynı zamanda gençlerimizi ata 

sporlarıyla tanıştırmayı ve onlara tarih 
bilinci kazandırmayı hedeflemekte-
dir. Konya Valiliği himayelerinde ger-
çekleşecek projede ilk etapta 14 oku-
lumuzda Okçuluk, Mangala ve Mas 
Güreşi oyunlarının çocuklarımızla 
tanıştırılması amaçlanıyor. Projenin 
daha sonra tüm il geneline yayılması 
hedefleniyor. Bu çalışmaların ardın-
dan yıl sonunda Meram bir ‘Etnospor 
Festivaline’ ev sahipliği yapacak. 
Tüm bunlarla birlikte, Konya Valimiz 
Sayın Cüneyit Orhan Toprak’ın teklifi 

ile Meram bölgesinde bu spor dal-
larında yetenekli olan çocuklarımızı 
özel bir eğitime tabi tutup onların özel 
olarak yetiştirilmesini sağlayacağız” 
diye konuştu.         

VALİ TOPRAK; 
“BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ 

ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ” 
“Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru tarafından gündeme getirilen ve 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik 
İl Müdürlüğünün katkılarıyla doğan 
güzel bir faaliyeti hayata geçirmek 

için bugün bir aradayız”” diyerek söz-
lerine başlayan Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak ise şu şekilde konuştu; 
“ Bizim en büyük gücümüz gelece-
ğimizin teminatı olan gençlerimiz ve 
çocuklarımızdır. Biz onları bedenen 
ve ruhen ne kadar sağlam bireyler 
olarak yetiştirirsek milletimizin ge-
leceği o denli sağlam olur. Onların 
en faydalı işlerle uğraşmaları, en iyi 
yerlerde vakit geçirmeleri, kötü alış-
kanlıklardan uzak durmaları bizim en 
önemli çalışmalarımız olacak. Bugün 
imzaladığımız bu  protokol bu hedefe 
ulaşmamız adına çok faydası olacak 
bir çalışmayı içeriyor. Gençlerimizi 
spora yöneltirken aynı zamanda Man-
gala, Okçuluk ve Mas Güreşi gibi ata 
sporlarımızla ilgili faaliyetleri öğren-
meleri, tarihe gelenek ve görenekleri-
ne sahip çıkmalarına vesile oluyoruz. 
Bu dallarda başarılı olan gençlerimizi 
uluslararası müsabakalarda da de-
ğerlendirebiliriz. Böylesine yararlı bir 
faaliyeti valilik olarak destekleme ka-
rarı aldık. Proje  14 okulla başlayacak, 
ilgi arttıkça bütün okullara yayılacak. 
Böylesine önemli bir projede emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.”  
n SPOR SERVİSİ



Mehmet Sepil’den hakem 
ambargosuna tepki

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil Galatasaray-Kon-
yaspor maçından sonra hakem Hüseyin Göçek’e verile-
ceği konuşulan maç yasağı iddiasını eliştirdi.

Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfının Türkiye Fut-
bol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun Spor Toto 
Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Ati-
ker Konyaspor karşılaşmasını yöneten Hüseyin Göçek’e 
ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeme kararını 
eleştirdiğinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

“Hiçbir kulübün hiçbir hakemi istememe gibi bir 
düşüncesi olamaz. Yanlış olan budur. Alper Ulusoy 13, 
Ümit Öztürk 11 maça çıkmış ama bizim maçta görev 
almamışlar. ‘Şu hakem benim sahama giremez’, ‘ceza 
almalı’, ben böyle bir şeye karşıyım. Yapıcı olmak isti-
yoruz, Türk futbolunu daha değerli hale getirmek için en 
yapıcı olmaya çalışanlardan biriyiz.” n AA

Erzurum Yatabare transferinde ısrarcı
Spor Toto Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mü-

cadelesi veren BB Erzurumspor’un, Atiker Konyaspor’un 
golcü oyuncusu Yatabare için teklifte bulunduğu öğrenil-
di. 

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında Atiker Kon-
yaspor’un deplasmanda BB Erzurumspor’u 2-1 mağlup et-
tiği maç öncesi her iki takım yöneticileri Yatabare için bir 
araya geldi. Erzurumspor yöneticileri, yeşil-beyazlı kulü-
bün başkanı Hilmi Kulluk’tan 33 yaşındaki forvet Mustap-
ha Yatabare’yi istedi. Konyaspor yönetimini kaldığı otelde 
ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurumspor 
Başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler, Yatabare’nin trans-
ferinde yardımcı olunmasını talep ederken, Başkan Hilmi 
Kulluk’un takımın menfaatleri doğrultusunda anlaşılma-
sı, teknik heyetin onay vermesi ve futbolcunun da kabul 
etmesi halinde transfere sıcak baktığı öğrenildi. 

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek’in, 
kendi oyun sisteminde 33 yaşındaki futbolcu ile çok daha 
iyi noktalara geleceklerini, özellikle 2-1’lik yenilgiden 
sonra transfer için ısrarcı olduğu ileri sürüldü.
n İHA

Malatyaspor’u evinde yenen tek takım Konyaspor
Ligin sürpriz ekiplerinden olan Ev-

kur Yeni Malatyaspor evinde oynadığı 
maçlardaki başarısı ile dikkat çekiyor. 
Bu sezon İstanbul takımları dahil ra-
kiplerinin bir çoğunu mağlup etmeyi 
başaran doğu ekibi evinde sadece 
temsilcimiz Konyaspor’a mağlup 
oldu. 

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı 
29 puanla tamamlayan E. Yeni Ma-
latyaspor, ikinci yarıya da fırtına gibi 
başladı. 

Mütevazı kadrosu ve sakatlıklar-
dan eksik çıktığı ikinci yarının ilk mü-
sabakasında Göztepe karşısında 3-2 
galip gelen doğu ekibi, performan-
sıyla parmak ısırtıyor. Sarı kırmızılılar 
2018-2019 sezonuna deplasmanda 
3-1’lik Göztepe galibiyetiyle başlar-
ken, sezonun ikinci yarısına da hızlı 

girerek 3-2’lik yine Göztepe galibi-
yetiyle iyi bir başlangıç yaptı. Ma-
latya ekibi, teknik direktör Erol Bulut 
yönetiminde zorlu rakiplerini geride 
bırakarak adını puan cetvelinde üst 
sıralara yazdırdı. Ligde oynadığı 18 
maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 
mağlubiyet alan E.Yeni Malatyaspor, 
32 puan topladı. Oynadığı 18 müsa-
bakada 29 gol atan ve kalesinde 18 
gol gören sarı-kırmızılılar, ligde ko-
nuk ettiği Fenerbahçe, Galatasaray ve 
Trabzonspor’u yendi, deplasmanda 
Medipol Başakşehir ile berabere kal-
dı, Beşiktaş’a ise mağlup oldu. 

İÇ SAHA KARNESİ DAHA İYİ 
E.Yeni Malatyaspor, bu sezon iç 

saha maçlarındaki performansıyla 
dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, ligde 
çıktığı 9 iç saha maçında 6 galibiyet, 

2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. 
Taraftarı önünde 9 maçta 20 puan 
toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda 
rakip fileleri 19 kez havalandırırken, 
kalesinde ise 8 gol gördü. E.Yeni 
Malatyaspor iç sahada oynadığı maç-
larda Fenerbahçe, Ç.Rizespor, Ga-
latasaray, Trabzonspor, Antalyaspor 
ve Göztepe’yi yenerken, D.Grup Si-
vasspor ve Akhisarspor ile berabere 
kaldı. Sarı kırmızılı ekip, seyircisi 
önünde sadece A. Konyaspor maçın-
dan puansız ayrıldı. Malatya ekibi bu 
sezon sahasında oynadığı 9 maçın 
5’inde kalesini gole kapatmayı başar-
dı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe, Ç. 
Rizespor, Galatasaray, Trabzonspor 
ve Antalyaspor maçlarında gol yeme-
di. 
n İHA

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor ikinci 
devrenin ilk maçında Tuzlaspor’a konuk oldu. Güçlü rakibi 

karşısında istediği sonucu alamayan yeşil beyazlılar, 
mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı. Yavru Kartal, bu sonuç 
ile 17 puanda kalırken, Tuzlaspor puanını 40 yaparak 

liderliğini sürdürdü.  n HABERİ SPOR 2’DE

Yavru Kartal kötü başladı

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 18 11 5 2 26 10 16 38
2.GALATASARAY 18 9 5 4 36 21 15 32
3.EY MALATYASPOR 18 9 5 4 29 18 11 32
4.KASIMPAŞA 17 9 2 6 37 28 9 29
5.TRABZONSPOR 18 8 5 5 34 26 8 29
6.BEŞİKTAŞ 18 8 5 5 31 24 7 29
7.A. KONYASPOR 18 7 7 4 25 21 4 28
8.ANTALYASPOR 18 8 4 6 19 21 -2 28
9.DG SİVASSPOR 18 6 6 6 24 25 -1 24
10.GÖZTEPE 18 7 1 10 20 22 -2 22
11.BURSASPOR 17 4 9 4 17 17 0 21
12.A. ALANYASPOR 18 6 3 9 15 22 -7 21
13.İM KAYSERİSPOR 18 5 5 8 15 25 -10 20
14.ANKARAGÜCÜ 18 6 2 10 17 32 -15 20
15.AKHİSARSPOR 18 4 5 9 20 29 -9 17
16.ERZURUMSPOR 18 3 7 8 17 24 -7 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

Sıra taraftarda!
İkinci yarıya Erzurumspor galibiyeti ile başlayan temsilcimiz Atiker Konyaspor Pazar günü saat 16.00’da 

evinde Antalyaspor’u ağırlayacak. Aykut Kocaman sonrası aldığı sonuçlarla zirve mücadelesinde 
varlığını hissettirmeye başlayan Anadolu Kartalı’nın bu maçta en büyük kozu taraftarı olacak

Spor Toto Süper Lig’de 18. Hafta 
tamamlandı. Temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor deplasmanda Erzurumspor’u 2-1 
mağlup ederek haftayı kayıpsız geçti. 
Puanını 28’e yükselten Anadolu Kartalı 
zirve mücadelesi için iddialı konuma gel-
di. Şimdi de gözler hafta sonu oynanacak 
Antalyaspor maçında. Yeşil beyazlılar bu 
zorlu maçı kazanırsa iyice havaya gire-
cek.

ÇALIŞMALAR KALDIĞI YERDEN
Spor Toto Süper Lig’in 19. Haftasında 

evinde Pazar günü saat 16.00’da Antal-
yaspor’u ağırlayacak olan Atiker Kon-
yaspor bu maçın hazırlıklarına bugün kal-
dığı yerden devam edecek. Erzurumspor 
maçının ardından Pazar günü yaptığı ça-
lışma ile Antalyaspor maçı hazırlıklarına 
başlayan temsilcimiz Atiker Konyaspor 
dünü izinli olarak geçirdi. Zorlu maçın 
hazırlıklarına bugün kaldığı yerden de-
vam edecek olan Anadolu Kartalı’nın id-
manı bugün saat 17.00’da basına kapalı 
olarak gerçekleştirilecek. 

ANTALYA KİLİT MAÇ
Devre arasını iple çeken ve takımın 

taktiksel ve fiziksel kalitesini yükseltme-
yi planlayan Atiker Konyaspor tarihinin 
en uzun kamplarından birini geçirmişti. 
İkinci yarıya bütün ayrıntıları ile çalışan 

ve eksiklerini gideren Anadolu Kartalı 
Erzurumspor galibiyeti ile lige hızlı girdi. 
Şimdiki hedef ise Antalya. 28 puana yük-
selen Konyaspor bu maçı kazanırsa zirve 
yarışındaki iddiasını sürdürecek. İkincilik 
hedefi için haftayı kayıpsız geçmek iste-
yen Konyaspor’un en büyük kozu taraftarı 
olacak. 

GÖREV TARAFTARDA
Atiker Konyaspor’un Pazar günü oy-

nayacağı Antalyaspor maçında taraftarı-
na büyük görev düşüyor. Yeniden Avrupa 
kupalarına katılabilme hayali ile aralıksız 
çalışan takıma verilecek taraftar desteği 
zorlu maçta teknik heyetin elini kuvvet-
lendirecek. Yönetim kurulu üyeleri ve ta-
raftar grupları yaptıkları açıklamalarla ta-
raftarı Pazar günü oynanacak zorlu maçta 
takımı yalnız bırakmamaya çağırdı.   

ANTALYA MORALSİZ
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve 

devre arasında bazı futbolcuları ile yolları 
ayırmak zorunda kalan rakip Antalyaspor 
ise moralsiz. İkinci yarının ilk maçında 
evinde Kayserispor’u ağırlayan Akdeniz 
ekibi 1 puanı zor kurtarmıştı. Maça iyi 
konsantre olmuş ve taraftar desteğini 
arkasına almış bir Konyaspor’un rakibi 
karşısında zorlanmayacağı düşünülüyor. 
n SPOR SERVİSİ
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